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ÖZ 

Tezin adı: Telekomünikasyon Hizmetlerine İlişkin İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan 

Uyuşmazlıklarda Tahkim 

Yazan: Ahmet Erdinç ÇAVUŞOĞLU 

 

 Tahkim yargısı ülkemizde 1999 yılında yapılan Anayasa değişikliklerine kadar imtiyaz 

sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların dışındaki uyuşmazlıklar için uygulanmıştır. 

İmtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlıkların ulusal ve uluslararası 

tahkim yoluyla çözümlenmesine olanak sağlayan Anayasa değişikliğini müteakiben, imtiyaz 

sözleşmelerinde tahkim yoluna ilişkin 4501 sayılı Kanun ve uluslararası tahkime ilişkin 4686 

sayılı kanunlar çıkarılarak imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda tahkim yolunun 

işlerlik kazandırılmasını sağlayan usul mevzuatımıza geçmiştir. 

 

Bir kamu hizmeti olan Telekomünikasyon hizmetlerinin sunuluş yöntemi tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de zaman içerisinde çeşitli gelişmeler kaydetmiştir. Önceleri sadece 

devlet eliyle yürütülen söz konusu hizmetler daha sonraları özel sektör eliyle de yürütülmeye 

başlanmıştır. Ancak bu durum idarenin özel sektörü konuyla ilgili olarak yetkilendirmesini ve 

bu çerçevede düzenleme ve denetleme yapmasını gerektirmiştir. Telekomünikasyon 

hizmetlerine ilişkin olarak işletmecileri yetkilendiren ve bu yetkilendirme türlerinden biri olan 

imtiyaz sözleşmesini yapan ilgili idare 2000 yılında 4502 sayılı Kanunla bağımsız bir idari 

otorite olarak kurulan Telekomünikasyon Kurumu’dur. Telekomünikasyon hizmetlerinden 

GSM haberleşme hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yapılan imtiyaz sözleşmelerinde 

uyuşmazlık çözüm yolu olarak “tahkim” belirlenmiştir. Bu sözleşmelerden kaynaklanan 

uyuşmazlıklara ilişkin olarak ise Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanı nezdinde 9 tahkim 

davası açılmıştır. 

 

Türk uygulamasında oldukça yeni bir konu olan imtiyaz sözleşmelerinde tahkim yoluna 

ilişkin ilginç bir örnek olan telekomünikasyon sektöründeki uygulamanın incelenmesi gerek 

telekomünikasyon sektöründe gerekse diğer sektörlerdeki imtiyaz sözleşmelerinden doğan 

uyuşmazlıklarda tahkim yönteminin uygulanması hukukumuzda bazı önemli sonuçlar ortaya 

çıkarmıştır. 
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ABSTRACT 

 

 Arbitration has been applied to the disputes arising out of the contracts other than 

concession contracts until the legislation of an amendment of the constitution in 1999. 

Following the amendment in the constitution which allowed the arbitration to be used as a 

dispute resolution method in concession contracts, the law numbered 4501 which is related 

with the procedure of the arbitration in concession contracts and the law numbered 4501 

which is related with international arbitration has been legislated. Thus the relevant 

procedure that enables the operability of arbitration  has taken its place in Turkish Law. 

 

The method of handing the telecommunication services which is considered as a 

public service has been developed in our country as it has happened in the world. The 

telecommunication services which were formerly served by government has began to served 

by private sector. This situation required the administration to authorize private sector and to 

regulate and audit the relevant authorization. Telecommunications Authority which was 

founded as an independent regulatory authority by the law 4502 in the year 2000, is the 

entitled to authorize the operators and to conclude concession contracts. Arbitration has 

been determined as a dispute resolution way in concession contracts dealing with serving 

GSM communications services. Furthermore 9 arbitral cases have occurred in the disputes 

arising out of those concession contracts. 

 

Application of arbitration in telecommunications sector is an interesting sample for the 

arbitration in concession contracts which is very new in Turkish Law. Analyzing those arbitral 

cases and awards has shown very important consequences in Turkish Law. 
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ÖNSÖZ 

 

İmtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tahkim uygulamasının oldukça yeni 

örneklerinden olan Telekomünikasyon Hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinden doğan 

uyuşmazlıklarda tahkim konusunu incelerken, tezde yer alan tüm tahkim davalarına bizzat 

kamu tarafı avukatı olarak katıldım. Bu nedenle konunun hukukumuzda meydana getirdiği ve 

getirebileceği etkinin ve sonuçlarının incelenmesi gerektiğini düşünerek bu konuyu tez 

konusu olarak seçmiş bulunmaktayım. Bu çerçevede hem tahkim hukuku hem de 

telekomünikasyon hukuku incelenmiş ve telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin imtiyaz 

sözleşmelerinde tahkim uygulamasının sonuçları değerlendirilmiştir. 

 

Tez çalışması sırasında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hakemlik yapan kişilerle bizzat 

görüşüp fikir teatisinde bulunulmuş ve tahkim ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bir çok seminere ve 

toplantıya da iştirak edilmiştir.  

 

Tezin hazırlanması sırasında önemli çalışmalardan bir kısmı da İsveç Enstitüsü’nün sağladığı 

maddi kaynak ile Göteburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Prof.Dr. Christina RAMBERG’in 

gözetiminde bir araştırma çalışması şeklinde gerçekleştirilmiştir.  

 

Tez çalışması boyunca bana her konuda daima yardımcı olan ve tezin hazırlanmasında çok 

değerli katkıları bulunan danışman hocam Doç.Dr. Aydın GÜLAN ile Göteburg Üniversitesi 

Hukuk Fakültesinde tez ile ilgili araştırma çalışmaları yaparken bana yardımlarını 

esirgemeyen Prof.Dr. Christina RAMBERG’e burada teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 
 
 Bilgi ve teknolojik gelişimin oldukça yoğun etkilediği bir sektör olan 

telekomünikasyon sektöründe, gelişen teknolojiye paralel olarak hem hizmetler 

çeşitlenmekte hem de sunuluş şekillerinde değişiklikler meydana gelmektedir. Bir 

kamu hizmeti olan telekomünikasyon hizmetleri uzun yıllar kamusal bir tekel 

vasıtasıyla sunulmuştur. Ancak tüm dünyada meydana gelen ekonomik ve teknolojik 

gelişimler ve değişimler, bu hizmetlerin özel sektör aracılığı ile de sunulmasını 

kaçınılmaz kılmıştır.  

 

 Telekomünikasyon hizmetlerinin özel sektör aracılığı ile de sunulması gereği, 

hem stratejik bir sektör olan telekomünikasyon sektörünün düzenlenmesi ve 

denetlenmesini hem de hizmeti sunacak özel sektörün idarece yetkilendirilmesini 

gerektirmiştir. Bu amaçla çeşitli hukuki düzenlemeler yapılmış ve münhasıran bu 

amaca hizmet edecek kurumlar ihdas edilmiştir. Telekomünikasyon hizmetlerini 

sunmak üzere özel sektörün yetkilendirilmesi usullerinden biri de “imtiyaz” usulüdür. 

İmtiyaz verilerek yetkilendirilen özel sektör ile idare arasında meydana gelen 

uyuşmazlıklarda çözüm yolu olarak başvurulan yollardan biri olan tahkim ve tahkimin 

sektöre has olarak aldığı şekil ve ortaya çıkardığı sonuçlar tezde incelenmiştir. 

 

 Bu çerçevede; tezin birinci bölümünde telekomünikasyon hizmetlerinin 

yürütülüş şekli, bu hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu idari yapı ve 

telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin hukukumuzda ve idari yapımızda cereyan 

eden hukuki gelişmeler incelenmiştir. 

 

 İkinci bölümde; bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan tahkim konusu; hem genel 

olarak, hem hukukumuzda yer alış şekli ile hem de kamu hizmetlerine ilişkin imtiyaz 

sözleşmelerinde uygulanış usulü itibariyle incelenmiştir.  

 

 Üçüncü bölümde ise telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin imtiyaz 

sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda öngörülen bir çözüm yolu olarak tahkim ve 

bugüne kadar karşılaşılan dokuz tahkim davası teker teker incelenmiş ve bu davalar 

sonucunda ortaya çıkan sonuçlar ve karşılaşılan sorunlar değerlendirilmiştir. 
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 Sonuç olarak  telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinden 

kaynaklanan tahkim davalarının ve neticesinde verilen kararların hukukumuzda 

meydan getirdiği sonuçlar değerlendirilmiştir. 
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 BİRİNCİ BÖLÜM 
 
TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 

1.1 TELEKOMÜNİKASYON KAVRAMI 

Telekomünikasyon kelimesi eski Yunanca’da ‘uzak’ anlamına gelen “tele” 

kelimesi ile Latince ‘paylaşmak’ anlamına gelen “communicare“ kelimelerinin 

birleşmesinden meydana gelmektedir. Türkçe’de ‘iletişim’ olarak adlandırılan 

komünikasyon kelimesi ise insanlar, yerler veya aygıtlar arasında bilgi (information) ile 

veri (data) iletimi işlemi olarak tanımlanır. Bu işlemde verinin bir göndericisi, bir alıcısı ve 

verinin aktarıldığı bir ortam bulunmaktadır 1.  

 

27.01.2000 tarihli 4502 sayılı kanunla değişik 406 sayılı Telgraf ve Telefon 

Kanununun, “Temel İlkeler, Esaslar ve Tanımlar”ı düzenleyen 1 inci maddesinde, 

telekomünikasyon “Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik 

sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, 

elektro manyetik, elektrokimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri 

vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasına denir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Kısaca; telekomünikasyon belirli bir zamanda, bir ya da birden fazla uçtan, bir 

veya daha çok uçla yapılan haberleşmedir. Haberleşme; ses haberleşmesi, veri 

haberleşmesi veya görüntülü haberleşme olabilir veya, hepsi bir arada olabilir.2  

 

Başka bir tanıma göre ise, telgraf, telefon, teleks, faksimile, radyo, internet, 

mobil sistemler ve televizyon gibi araçlarla gerçekleştirilen haber ve bilgi iletişimine 

“telekomünikasyon” denir3. 

 

 

 
                                                
1 Özge İçöz, Telekomünikasyon Sektöründe Regülasyon ve Rekabet, Ankara, 2003, s.27  
 
2 http://www.telepati.com.tr/kasim01/konu3.htm, Kasım 2001 Sayı: 74 
 
3 Selçuk Arslan, “GSM 900 baz istasyon servis sayılarının simülasyon (benzetim) ve amaç programlama 
tekniklerinin kullanılması”, Gazi Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000, s.24. 
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1.2 TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ 
 

27.01.2000 tarihli 4502 sayılı kanunla değişik 406 sayılı Telgraf ve Telefon 

Kanununun, “Temel İlkeler, Esaslar ve Tanımlar”ı düzenleyen 1 inci maddesinde, 

Telekomünikasyon hizmeti; “Telekomünikasyon tanımına giren faaliyetlerin bir 

kısmının veya tümünün hizmet olarak sunulmasını” şeklinde tanımlanmıştır. Bu 

tanıma göre telekomünikasyon olarak nitelendirilebilecek her tür işaret, sembol, ses 

ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, 

optik, elektrik, manyetik, elektro manyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve diğer 

iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması faaliyetlerinden 

herhangi birinin hizmet olarak sunulması telekomünikasyon hizmetidir.  

 

Türkiye’de telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasına yönelik yasal alt 

yapıyı oluşturan 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununu, telekomünikasyon 

hizmetleri tanımından başka mobil telekomünikasyon hizmetleri ve katma değerli 

telekomünikasyon hizmetlerinin de tanımını ayrıca yapmıştır. 

 

1.2.1 Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri 
 

Mobil kelimesi İngilizce “mobile” kelimesinin Türkçe’ye uyarlanmış hali olup 

seyyar, bir yere bağlı olmayan, oynak,  hareket eden, gezgin manasına gelmektedir. 

Günümüzde “mobile” kelimesinin Türkçe karşılığı yerine “mobil” şeklinde Türkçe’ye 

uyarlanan halinin kullanılması yaygınlaşmıştır.  Kanunların kaleme alınışında da 

mobil kelimesi kullanılmaktadır. Nitekim; bir telekomünikasyon hizmeti çeşidi olarak 

“mobil telekomünikasyon hizmetleri”, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda 

“karasal mobil istasyonlar ile uydu ve karasal istasyonlar arasında veya karasal 

mobil istasyonların kendi aralarında gerçekleştirdikleri telekomünikasyon 

hizmetlerini,” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Teknolojinin hızlı gelişmesi insanların haberleşme alanındaki ihtiyaçlarına 

yeni boyutlar getirmiştir. Devamlı hareket halinde olan kişilerin telefon 

haberleşmesinde karşılaştıkları imkansızlıklar, elektromanyetik dalgaların 

telekomünikasyon aracı olarak kullanılabileceği fikrinin doğuşu ve bu yöndeki 

çalışmaların başlaması ile çözüme kavuşmaya başlamış ve bu gelişmeler ışığında 
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mobil iletişimin ilk meyveleri ABD’nde 1940’lı yılların sonlarında, Avrupa’da ise 

1950’li yılların başlarında tek hücreli analog araç telefonlarının kullanılmaya 

başlanması ile alınmıştır. Bunu izleyen adım, 1970’lerin sonlarında hücresel analog 

mobil telefonların kullanılmaya başlanmasıyla atılmıştır. Bu sistemler, birinci nesil 

(1G) analog teknolojiyi kullanmakta olup, kullanıcıların zamanla artan ses kalitesi, 

kapasite, kapsama alanı gibi ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalması, ikinci 

nesil (2G) sayısal teknolojiye doğru yol alınmasını zorunlu kılmıştır. Bugün 

kullandığımız GSM standartlarındaki cep telefonları, 2G sayısal teknolojiyi kullanan 

sistemlere bir örnek teşkil etmektedir. Söz konusu 2G mobil telefonlar, 1991’in 

ortalarında piyasaya sürülmüş ve kullanımı büyük bir hızla yaygınlaşmıştır 4. 

 
1.2.2 - Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri 
 

406 sayılı Kanunda 4502 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile  Katma Değerli 

Telekomünikasyon Hizmetleri tanımı literatüre girmiştir.  Bu tanım5 ile yasa koyucu, 

aboneler arasında iletilen ses ve veri dahil her türlü mesajın formu, muhtevası, kodu, 

protokolü veya benzer hususları üzerinde bilgisayar işlemleriyle veya başka surette 

işlem yapıp, aboneye veya kullanıcıya ilave, farklı veya yeniden yapılandırılmış bir 

mesaj ileten veya yüklenilmiş kaydedilmiş mesaj ve veriler ile, aboneler arası 

interaktiviteyi sağlayan telekomünikasyon hizmetlerini, katma değerli hizmet olarak 

tanımlamıştır. 

 

Yasa koyucunun bu tanımı yapmasındaki amaç, yasanın 2-C maddesinde 

Türk Telekom A.Ş.’ye tanınan ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetleri ile tekel 

kapsamı dışında kalan katma değerli telekomünikasyon hizmetleri ayrımını 

yapmaktır. Bu ayırım, 4502 Sayılı Kanun’un gerekçesinde gayet açık olarak 

belirtilmiştir.6 

                                                
4 http://www.iec.org/tutorials/umts/topic01.html; Atila Öztürk, Mobil Telekomünikasyon Lisans Rejimi: Dünya 
Örnekleri ve Türkiye Analizi, s.14 (çevirimiçi) http://www.tk.gov.tr/Yayin/Uzmanlik_Tezleri/tktezler/Atila-
Ozturk_%20Tez.pdf 
 
5 406 sayılı Kanun (27/1/2000-4502/1 md.) “Katma değerli telekomünikasyon hizmetleri: Aboneler arasında 
iletilen ses ve veri dahil her türlü mesajın formu, muhtevası, kodu, protokolü veya benzer hususları üzerinde 
bilgisayar işlemleri ile veya başka surette işlem yapıp, aboneye veya kullanıcıya ilave, farklı veya yeniden 
yapılandırılmış bir mesaj ileten veya yüklenilmiş, kaydedilmiş mesaj ve veriler ile aboneler arası interaktiviteyi 
sağlayan telekomünikasyon hizmetlerini,” 
 
6 (http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss309m.htm ) 09.11.2005 
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Gerçekten de, Kanunun değişik 3. maddesi, telekomünikasyon hizmetlerinin 

verilmesi esaslarını düzenlerken yaptığı üçlü ayrımla; 

a) katma değerli telekomünikasyon hizmetleri, 

b) ek 18. madde kapsamında sayılan hizmetler,  

c) 2. maddenin c fıkrasında belirtilen ses iletimini ihtiva eden telefon 

hizmetlerinin farklı hizmetler olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Katma değerli hizmetler, temel hizmeti biçim, içerik, protokol veya diğer 

yönleriyle bir işleme tabi tutan bilgisayar uygulamaları ile birleştiren veya aboneye 

ilave, farklı veya yeniden şekillendirilmiş bilgi sunan ya da abone ile stoklanmış bilgi 

kaynağı arasında karşılıklı ilişkiyi sağlayan bilgi yoğun hizmetlerdir. Katma değerli 

hizmetler, temel hizmetler ile aynı ya da farklı bir telekomünikasyon şebekesi 

üzerinden sunulabilir. Ayrım daha çok, temel hizmete bilgisayar uygulamaları 

aracılığıyla katılan yeni niteliklerden kaynaklanmaktadır. 

 

Telekomünikasyon altyapısı üzerinden sunulan katma değerli hizmetlerin 

çeşitliliği de teknolojik gelişmelerle birlikte gün geçtikçe artmaktadır. Elektronik 

posta, veri hizmetleri, bankaların ATM hizmetleri, video konferans, etkileşimli 

televizyon hizmetleri ilk akla gelen örneklerdir.  

 

Günümüzde yoğun olarak kullanılan mobil telefon, çağrı cihazı, elektronik 

posta ve veri iletimi, etkileşimli veri servisleri (evden bankacılık, evden alışveriş, 

evde ofis vb.), VoIP (internet üzerinden telefon hizmeti), sayısal TV ve interaktif 

video hizmetleri (Video on Demand-VoD) gibi hizmetler, katma değerli hizmetler 

olarak nitelendirilmektedir.  
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1.3 TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ve 2813 sayılı Telsiz Kanunlarda 

değişiklikler yapan 4502 sayılı Kanun 27.01.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna 

göre, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1. maddesinin 3. fıkrasında, 

“Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve telekomünikasyon altyapısı tesisi ve 

işletilmesi bu kanuna tâbidir.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca Telekomünikasyon 

hizmetlerinin ve altyapısının yürütülme yöntemi de söz konusu Kanunla detaylı 

olarak düzenlenmiştir.  

Kanun, telekomünikasyon hizmetlerinin görülmesini tamamıyla kamu hukuku 

rejimine tâbi tutmuş, bu hizmetlerin özel hukuk sözleşmesi ile görülmesi yöntemini, 

Anayasa’nın 47. maddesi7 yasa koyucuya böyle bir imkân vermiş olmasına rağmen, 

benimsememiştir. 8  

4502 sayılı Kanunla değişik 406 sayılı Kanun’un 2. maddesinin a bendinde; 

“Hiç kimse Bakanlıkla bir görev, imtiyaz sözleşmesi yapılmış veya Bakanlık 

tarafından bir telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verilmiş olmadıkça, 

telekomünikasyon hizmeti yürütemez ve/veya altyapısı kuramaz ve işletemez. 

Ancak, aşağıdaki faaliyetler bir imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı ya da 

genel izne tabi değildir”,  aynı Kanunun 3. maddesinin a bendinde ise “Katma değerli 

telekomünikasyon hizmetleri, Ek 18 inci madde kapsamında sayılan hizmetler ve 2 

nci maddenin (c) fıkrasında belirtilen tekel süresinin sonundan itibaren olmak üzere 

tekel kapsamındaki telekomünikasyon hizmetleri de dahil tüm telekomünikasyon 

hizmetleri, ilgili hizmetin türüne göre ancak bir görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, 

telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin kapsamında yürütülebilir. Ek 18 inci 

madde9 kapsamında sayılan hizmetler, ancak bir imtiyaz sözleşmesi veya 

                                                

7 Anayasa MADDE 47. “....(Ek: 13.8.1999-4446/1 md.) Devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu 
tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya 
tüzelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir.” 

 
8 Ali Ulusoy, “Telekomünikasyon Alanındaki Son Yasal  Düzenlemeler Ve Uygulamaların Değerlendirilmesi”, 
Perşembe Konferansları Kasım-Aralık 2000, Rekabet Kurumu Yayınları s.57, 58 

 

9   Ek Madde 18 - (Ek: 10/6/1994 - 4000/2 md.) “Bakanlık, mobil telefon, çağrı cihazı, data şebekesi, akıllı 
şebeke, kablo TV, ankesörlü telefon, uydu sistemleri, rehber basım ve benzeri katma değerli hizmetler 
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telekomünikasyon ruhsatı ile yürütülebilir” hükümlerini vaz etmek suretiyle, Kanun, 

hem telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinin kamu hukuku rejimine tâbi 

olmasını belirlemiş hem de kamu hukukuna tâbi görülüş yöntemlerinden hangileriyle 

yürütülebileceğini de sayma yoluyla sınırlamıştır. Kanun, hangi telekomünikasyon 

hizmetinin hangi görülüş yöntemiyle yerine getirileceğine karar verme yetkisini 

Ulaştırma Bakanlığına vermiştir. Ancak 406 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4673 

sayılı Kanunun 7. maddesi10 ile bu görev Telekomünikasyon Kurumuna 

devredilmiştir. 

Ayrıca Kanun sayma yoluyla belirlediği bazı istisnai telekomünikasyon 

hizmetleri için ise özel bazı şartlar koşarak Kanunda öngörülen “yetkilendirme rejimi” 

dışına çıkarmıştır.  

Bu durumda; telekomünikasyon hizmetlerinin gerek yetkilendirme rejimine tabi 

olanlar gerekse yetkilendirme rejimi dışına çıkarılanlar,  kamu hukuku rejimine tabi 

tutulmuştur. Zira her iki guruptaki hizmetleri de İdarenin regülasyonlarına, 

düzenleme ve denetimlerine tabidir. 

1.3.1- Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Telekomünikasyon Hizmetleri 

 Kamu hizmeti kavramının idare hukukunun ve idari yargının görev alanının 

belirlenmesinde ölçüt kavram niteliğine ve kanunlarda ve yargı kararlarında sıkça 

rastlanmasına rağmen tek ve geçerli tanımını bulmak zordur. Kanun koyucunun 

tanımlama endişesi olmadığı, yargı kararlarının değerlendirme serbestisini 

                                                                                                                                                                 
konularında sermaye şirketlerine tekel oluşturmayacak koşulları da dikkate almak suretiyle işletme lisans ve 
ruhsatı (sermaye şirketlerinin devralacakları ve bizzat kuracakları tesislerin işletilmesine yönelik olarak) 
verebilir.Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ile lisans ve ruhsat alan sermaye şirketlerinin yapacağı iş ve 
hizmetlerin karşılığı olarak alınacak ücretlere ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma Bakanının onayı 
ile yürürlüğe konulur.(Ek:3/5/1995 - 4107/2 md.) Sadece işletme lisans ve ruhsatına ilişkin hizmet vermek 
üzere kurulmuş sermaye şirketlerine hizmetin tanımı ve yeri belirlenmek suretiyle tesis ve işletme izni 
verilir.Süresi en çok 49 yıl olarak düzenlenir.Verilmiş izinler,süre sonunda uzatılması talep edilmediği takdirde 
sürenin bitimi ile kendiliğinden sone erer. (Ek : 3/5/1995 - 4107/2 md.) Sermaye şirketleri haberleşmenin 
gizliliğine, milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışta bulunamazlar.Ulaştırma Bakanlığı sermaye 
şirketlerinin görev alanlarıyla ilgili faaliyetlerini bütün aşamalarda denetler veya denetletebilir.” 

 
10 4673 sayılı Kanun 7. madde “406 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 
 EK MADDE 27. — Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma Bakanlığına, görev sözleşmesi veya imtiyaz 
sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin yapılacak 
düzenlemeler ile ilgili her türlü göreve yönelik yapılan atıflar Kuruma yapılmış sayılır....” 
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kaybetmemek için tanımlamak istemediği, doktrinde ise tanımlamanın 

başarılamadığı ileri sürülmektedir.11  

Doktrinde; ““organik bakımdan idare tarafından yönetilen teşebbüsler” buna 

karşılık maddi bakımdan ise icra edilen teşkilat nazara alınmaksızın faaliyetin 

mahiyeti(nin) göz önünde tutulması sonucu varılan bir belirleme”,12 “kamu hizmeti 

kamu yararının, umumi menfaatin gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak üzere icra edilen 

faaliyetlerdir”13 şeklinde çeşitli tanımlar yapılmış olmak beraber; Anayasa 

Mahkemesi kamu hizmetini; “devlet yada diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da 

bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, 

kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan 

sürekli ve düzenli etkinliklerdir”14 şeklinde tanımlamıştır. 

Toplum içinde genel ve ortak gereksinimlerin bireyler arasında işbölümü 

esasına dayanan bir yöntemle giderilmesi söz konusu olduğunda Devlet o alan ve 

konuya müdahale eder ve bu ihtiyacın tatmin edilmesini sağlar.15 Telekomünikasyon 

Hizmetleri de bu türden gereksinimlerdendir. Bu nedenle hukukumuzda söz konusu 

telekomünikasyon hizmetlerinin görülmesine ilişkin olarak, gerek devletin 

müdahalesini, gerekse hizmetlerin görülüş usulünü düzenleyen birçok yasal 

düzenleme mevcuttur. 

Söz konusu yasal düzenlemelerde telekomünikasyon hizmetlerinin kamu 

hizmeti olduğuna dair bir ifadeye yer verilmemiştir. Fakat telekomünikasyon 

hizmetlerinin lafzından dolaylı olarak; yargı organlarının içtihatlarından ise doğrudan, 

telekomünikasyon hizmetlerinin pozitif hukukumuzda kural olarak kamu hizmeti 

olarak görüldüğü anlamı çıkmaktadır. 406 ve 2813 sayılı Kanunlarda değişiklik 

yaparak, dünyadaki gelişmelere paralel olarak telekomünikasyon regülasyonu için 

“altyapıyı” kurduğu ve bu hizmetleri rekabete açtığı için bu alandaki “yeni kuşak” 

mevzuatın en önemlisi kabul edilebilecek 4502 sayılı Kanun ve Türk Telekom 

                                                
11 Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, 1.cilt, 2.bası,, İstanbul, 2001, s.26,  
 
12 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul, 2002, s. 226 
 
13 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul, 1966, s.33 
 
14 AYM. E.1994/43, K. 1994/42-2,  T 9.12.21994. RG; 24.1.1995, sayı: 22181,  
 
15 Özay, s. 225 
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A.Ş.’nin özelleştirilmesini yeniden düzenleyen ve aynı zamanda telekomünikasyon 

alanında lisans verme yetkisini Ulaştırma Bakanlığı’ndan alıp Telekomünikasyon 

Kurumuna vererek, telekomünikasyon hizmetlerinin regülasyonunda yenilik getiren 

4673 sayılı Kanun ve ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı’nın teşkilat ve görevlerini 

düzenleyen 3348 sayılı Kanunun çeşitli hükümleri, kanun koyucunun 

telekomünikasyon hizmetlerini kamu hizmeti olarak öngörmüş olduğunu 

göstermektedir. 16 

1.3.2- Kamu Hizmeti Niteliği Taşımayan Telekomünikasyon Hizmetleri 

406 sayılı Kanunun 2. maddesinin a) bendi bazı faaliyetlerin imtiyaz 

sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı ya da genel izne tabi olmadan 

gerçekleştirilebileceklerini öngörmüştür: 

             “Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi kullanımındaki taşınmazların dahilinde 

ve her bir taşınmazın sınırları dışına taşmayan, münhasır olarak şahsi veya 

kurumsal ihtiyaçları için kullanılan ve üçüncü şahıslara herhangi bir 

telekomünikasyon hizmeti verilmesinde kullanılmayan kişisel telekomünikasyon 

tesisleri. 

            Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetler ile ilgili olarak 

özel kanunları uyarınca kurdukları telekomünikasyon tesisleri.” 

 Bir yetkilendirmeye ihtiyaç duyulmadan yapılabilen bu faaliyetlerden; kamu 

kurum ve kuruluşlarının özel  kanunları uyarınca ve münhasıran verdikleri 

hizmetler ile ilgili olanların kamu hizmeti olduğu açıktır. Ancak, gerçek veya tüzel 

kişilerin sadece şahsi veya kurumsal ihtiyaçları için yalnızca kendilerine ait 

taşınmazların içerisinde, dışarıya taşırmadan kurdukları kişisel telekomünikasyon 

tesisleri kanun koyucu tarafından “özel faaliyet” olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla 

söz konusu telekomünikasyon hizmetleri kamu hizmeti niteliği taşımamaktadır.  

             Bununla birlikte, Kanunun 2. maddesinin a) bendinin son paragrafında 

“Kurum söz konusu tesislerin bu maddedeki esaslara uygunluğu ve ara bağlantı 

talep edilmesi halinde uygulanacak usul ve esasları belirlemeye, kullanılan teçhizatın 

                                                
16 Ali Ulusoy, Telekomünikasyon Hukuku, Ankara, 2002, s.17 
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standartlara uygunluğunu denetlemeye ve uygun olmayanların kaldırılmasını 

sağlamaya yetkilidir” hükmü öngörülerek, söz konusu hizmetler Telekomünikasyon 

Kurumunun sıkı bir denetimine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak bir kamu hizmeti 

olarak nitelendirilemese bile her tür telekomünikasyon hizmeti Telekomünikasyon 

Kurumu’nun gözetimi ve denetimine tabidir.  
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1.4 TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ 

Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün tarihçesini incelerken, sektörün ve 

hizmetlerin başlangıcı olarak hiç şüphesiz Osmanlı Döneminde meydana gelen 

başlangıç gelişmelerinden yola çıktıktan sonra Cumhuriyet Dönemini ise 1983 

öncesi, 1994 sonrası ve 2000 sonrası dönemlere ayırmak gerekecektir. Çünkü bu 

tarihler ülkemizde telekomünikasyon sektörü açısından çok büyük değişiklik ve 

gelişmelerin meydana geldiği dönüm noktalarıdır. 

1.4.1 Cumhuriyet Öncesi Dönem 

Ülkemizdeki telekomünikasyon alanındaki ilk ciddi adım 23 Ekim 1840 yılında, 

Osmanlı Devleti zamanında Sultan Abdülmecit döneminde “Postahane-i Amirane” 

adıyla kurulan teşkilat ile atıldı. 1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra 

ülkemizde de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında 

ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. 17 

Telgraf Nezaretinin 1855 yılında kurulmasından sonra 1871’de Posta ve 

Telgraf nezaretleri birleştirilerek, Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür. 

Telefon hizmeti ise ilk olarak, Temmuz 1881’de İstanbul Soğukçeşme’deki Posta ve 

Telgraf Nezareti binasıyla Yeni Cami’deki postane arasına çekilen tek telli bir telefon 

ile verilmiştir. 1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında 

ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmıştır. 3 Mayıs 1909 tarihinde ilk manüel 

telefon santralının İstanbul'da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf 

Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 

1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır.18 

1.4.2- Cumhuriyet Dönemi,  

1.4.2.1. 1994 Yılı Öncesi Dönem  

4 Şubat 1924 tarihinde ise 406 sayılı yasa gereğince Posta Telefon ve Telgraf 

İdaresi’nin kurulması ile Ülkemizde o zamanın şartlarında manyetolu telefon ile 

                                                
17 http://www.ptt.gov.tr/tr/kurumsal/tarihce.html, 9 Eylül 2005 
 
18 http://www.ptt.gov.tr/tr/kurumsal/tarihce.html, 9 Eylül 2005 
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telgraf yaygınlaşmaya başladı. Ülkemizde ilk kez şehirlerarası görüşmenin (Ankara-

İstanbul) gerçekleştirildiği 1 Eylül 1929 tarihi bir anlamda telekomünikasyon alanında 

dönüm noktası idi. 1933 yılı içindeki en önemli gelişme de Posta, Telgraf ve Telefon 

İdaresi'nin, tüzel kişiliği haiz bir Genel Müdürlük olarak ve katma bütçe ile idare 

edilmek üzere, Bayındırlık Bakanlığı'na bağlanmasıdır. Kuruluşların teşkilat 

kanunları peyderpey çıkarılmaktaydı. PTT İdaresinin kuruluş kanunu da Haziran 

1935'de çıkmıştır. Buna göre PTT, ”özel kanun ve tüzükler ile devlet tarafından 

üstlenilen posta, telli/telsiz telgraf, telli/telsiz telefon ve radyo hizmetlerinin 

düzenlenmesi ve yürütülmesi ile görevli” bir kuruluş olup Bayındırlık Bakanlığı'na 

bağlı, tüzel kişiliğe sahip ve katma bütçeli bir kuruluş halini almıştır.19 Böylece PTT 

ülke çapında telekomünikasyon hizmetlerinden sorumlu kuruluş haline gelmiştir. 

“Haberleşme” hizmetleri 27 Mayıs 1939 tarihinde 3613 sayılı kanunla kurulan 

Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir.20 Böylece PTT’de Ulaştırma Bakanlığına 

bağlanmıştır. 

 

Artık telekomünikasyon alanında birbiri ardına gerçekleştirilen bilimsel ve 

teknolojik buluşlar sayesinde, ülkemizde ilk kez otomatik teleks santralının 1973’de 

hizmete alınması ve hemen ardından 1976’da 480 kanallı ilk denizaltı koaksiyel 

kablonun döşenmesi ile çok kanallı yurtdışı haberleşmesi sağlandı. 1979’da 

INTELSAT üzerinden 13 ülke ile sağlanan uydu haberleşmesi ile beraber artık 

teknoloji çok büyük bir hızla ilerleyen bir konuma gelmişti.  Dolayısı ile ilk sayısal 

santralı (1984), çağrı cihazı sistemi (1986), kablo TV (1988), GSM (1994) ve hemen 

ardından Ülkemizin ilk uydusu “Türksat”ın 1994’de hizmete sunulması ile birlikte 

Ülkemizde telekomünikasyon alanında analog sistemlerden ziyade sayısal 

sistemlere doğru hızlı bir atılım süreci başlamış oldu.21   Bu önemli atılımlardan bir 

tanesi de aynı hat üzerinden ses, görüntü ve veri haberleşmesi imkânını 

sağlayabilen ve aynı zamanda video konferans ile görüntülü telefon özelliğine sahip 

sayısal santrallerin dünyada ve Ülkemizde hizmete girmesidir.  

 

                                                
19 http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/tarihce.php 9 Eylül 2005 
20 http://www.ubak.gov.tr/tr/alt/tarih.htm  9 Eylül 2005 
 
21 TTAŞ, Türk Telekomun Kilometre Taşları,  s. 1. http://212.175.64.11/t.tarihce.html  06.06.2005  
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Telekomünikasyon alanında ülkemizde yapılan yatırımların 1983 yılından 

itibaren büyük bir sıçrama gösterdiği görülmektedir. 1983–1993 yıllarını kapsayan 

dönemde, telekomünikasyon yatırımları/GSMH oranı, ortalama %0.82 olarak 

gerçekleşmiş ve diğer OECD ülkelerini aşmıştır. Bu dönemde, hem telefon santral 

kapasitesinde, hem de telefon dağıtım şebekesinde çok önemli gelişmeler 

gerçekleştirilmiştir. Ancak bu yatırım atağı, 1994’deki ekonomik krizin ardından, 

bütçe açıklarını kontrol altına almak amacıyla, kamu yatırımlarının azaltılması 

yönündeki eğilimle birlikte sona ermiştir.22  

 

Bu dönemde, hızla gelişen teknoloji paralelinde, sayısal teknolojiye 

geçilmiş ve geleneksel telefon hizmetlerinde birçok yenilik (çağrı, yönlendirme, çağrı 

bekletme, konferans, 118 bilinmeyen numaralar) ve yeni hizmet türleri kullanıcıların 

hizmetine sunulmuştur. Şebekenin modernleştirilmesi ile birlikte, özellikle 1980’lerin 

ikinci yarısından sonra sunulmaya başlanan yeni hizmet türleri şunlardır: Teleks 

hizmeti, faks hizmeti, çağrı telefon hizmetleri, video konferans hizmeti, araç telefonu, 

tele bilgi/videoteks hizmeti, alo bilgi (audioteks) hizmeti, 800 kodlu hizmet, elektronik 

posta, görüntülü telefon, cep telefonu, veri haberleşmesi, kablolu televizyon hizmeti, 

uydu haberleşme ve yer istasyonları, internet hizmeti, frame delay* ve peşin ödemeli 

kart hizmeti.  

 

Bu dönemde Türkiye mobil telekomünikasyon teknolojisi ile de ilk kez 

tanışmıştır. 23 Ekim 1986 tarihinde 1G mobil telekomünikasyon teknolojisi ile, 

“Nordic Mobile Telephone” (NMT) sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. O tarihte 

araç telefonu olarak bilinen bu sistem önce Ankara ve İstanbul’da, çağrı cihazları ise 

Ankara, İstanbul ve İzmir’de hizmete verildi.23 Daha sonra bu sistemler tüm Türkiye 

çapında yaygınlaşmıştır ve GSM sisteminin ezici üstünlüğüne rağmen halen 

kullanılmaktadır. 

 

                                                
22 Mustafa Bitiren, “Türkiye’de Ve Dünya’da Telekomünikasyon Hukuku”, Hazine Müsteşarlığı Uzmanlık 
Tezi, Ankara, 2004 s.20 
 
* “Frame Delay”, Kurumlara geniş alan ağları üzerinden yüksek hızlarda hizmet alma imkanı veren, esnek bant 
genişliği kullanımı ve hatlara göre daha verimli ve ucuz bağlantı imkanı sağlayan bir hizmettir. 
 
23 http://www.telekom.gov.tr/webtech/default.asp?sayfa_id=73 14.10.2005 
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23 Şubat 1994 tarihinde de Türkiye GSM teknolojisiyle tanıştı. 

Haberleşmede sınır tanımayan GSM ilk kez Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 

abonelerine hizmet vermeye başladı.24 

Teknolojideki tüm gelişmelere rağmen telekomünikasyon hizmetleri, 1924 

yılında yürürlüğe giren 406 sayılı Telgraf ve Telefon Yasası ile posta hizmetleri de 

1950 yılında yürürlüğe giren 5584 sayılı Posta Yasasına göre, kısaca PTT olarak 

adlandırılan Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte 

iken, 1993 yılından itibaren gerçekleştirilen düzenlemelerle hukuksal yapıda önemli 

değişiklikler yapılmıştır. Böylece teknolojideki gelişmelere paralel olarak hukuki 

alanda da gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile bir taraftan yeni 

gelişmelere hukuki dayanak sağlanıp, daha iyi ve sorunsuz işlemeleri sağlanmış, öte 

taraftan da dünyadaki çağdaş uygulamalarla yeknesaklık sağlanıp, onlarla uyum 

içerisinde hizmet verme hedeflenmiştir. 

1.4.2.2- 1994-2000 Yılları Arasındaki Dönem  

Batı Avrupa’da devletler telekomünikasyon hizmetlerini yürüten kuruluşların 

hazineye yük olmaya başladığını ve hizmetlerin güncellenebilmesi için gerekli 

sermaye ve inisiyatife ihtiyaç olduğunu görmüşler ve çözüm yolları aramaya 

başlamışlardı. Bu çözümlerden birincisi; PTT’nin kamu elinde kalması ama çeşitli 

tedbirlerle ticarileştirilmesiydi. Bunlardan başlıcası PTT hizmetlerinin vergiler yoluyla 

sübvanse edilmesi yerine, kullanım ücretleri yoluyla PTT’lerin idamesini sağlamaktı. 

Fonlama ihtiyacı ise PTT’lerin özel şirketlerle kar paylaşımı şeklinde gireceği joint 

venture’lar yoluyla sağlanacaktı.25  Ancak bu ve benzeri düşüncelerin hiç birisinin 

PTT’lerin özelleştirilerek özel şirketler eliyle işletilmesinin sağlayacağı faydayı 

sağlamayacağı da görüldü.  Özelleştirmenin başarılı olabilmesi için devletlerin 

satıştan önce ve sonra yapması gereken görevler vardı. Bunlardan birincisi; 

PTT’lerin kar eden kurumlar haline getirilmesi, ikincisi ise özelleştirilen kurumun 

işleyeceği regülasyon sistemini gerçekleştirmekti. Özelleştirilecek işletmenin karlı bir 

                                                
24http://www.telekom.gov.tr/webtech/default.asp?sayfa_id=73 14.10.2005 
  
25 Charles H. Kennedy, M.Veronika Pastor, An Introduction to International Telecommunications Law, 
London, 1996,  s.149 
 



 16

işletme olması için ilk adım PTT’lerin telekomünikasyon hizmetlerinin, PTT’lerden 

ayrılarak ayrı bir işletme haline getirilmesiydi.26 

Batıda tüm bu gelişmeler yaşanırken, 1983 yılında Türkiye’de başlayan 

liberalleşme ve özelleştirme eğilimi ile Telekom hizmetlerinin özel sektör eliyle 

yürütülebilmesinin önünün açılması gerektiği tartışılmaya başladı. Telekom 

hizmetlerinin özelleştirilebilmesi için öncelikli olarak Posta Hizmetlerinden ayrılarak 

ayrı bir şirket şeklinde yapılandırılmasının gerektiği anlaşılmıştı. Zira batıdaki 

örnekleri de benzeri şekildeydi.  

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1990–1994) PTT'nin 

özelleştirilmesinden söz edilmemekle birlikte, 1990 yılı Kasım ayında hazırlanan, 

1991 Yılı Programı'nda bazı hizmetlerin rekabete açılması konusuna yer verilmiş ve 

bu bağlamda, kablolu televizyon, sayısal mobil telefon, çağrı sistemleri gibi 

telekomünikasyon hizmetlerinin PTT tekeli dışında, özel sektör eliyle sağlanması 

amacıyla gerekli mevzuat çalışmalarının yapılacağı belirtilmişti.27 

  Bu doğrultuda 3911 sayılı yetki kanununa istinaden Bakanlar Kurulunca 509 

sayılı “Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Kurulması Hakkında KHK” kabul 

edildi.28 Bu KHK ile PTT’nin posta ve telgraf dışındaki hizmetleri ayrılmış ve 

haberleşme hizmetlerini yürütmek üzere, Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliği 

haiz ve özel Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi, “Türk Telekomünikasyon Anonim 

Şirketi” (Türk Telekom) kurulmuştur. Bu düzenleme ile, Türk Telekom’un sermaye 

paylarının, kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek kişilerle özel hukuk tüzel 

kişilerine, yönetim kurulu kararına istinaden, Ulaştırma Bakanı’nın onayı ile karar 

verilebileceği ve kuruluş sermayesinin en çok %49’unun gerçek kişilerle özel hukuk 

tüzel kişilerine devredilebileceği hükme bağlanmıştır. Böylece telekomünikasyon 

hizmetlerinin özelleştirilmesi doğrultusunda ilk somut adım da atılmış olmaktaydı. 

 

                                                
26 Age s.150 

27 Nursel Öztürk, “Özelleştirme Ders Notları”,(Çevirimiçi) 
http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/ozellestirme.htm 12.10.2005 

 
28 14.09.1993 tarih ve 21698 sayılı Resmi Gazete  
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 Ancak, Anayasa Mahkemesi 509 sayılı KHK’nin dayanağını oluşturan 

3911 sayılı yetki Kanununun, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 

edilmiş olması gerekçesiyle 509 sayılı KHK’yı da iptal etmiştir. Ancak 

telekomünikasyon hizmetlerini PTT’den ayırmakta kararlı olan siyasi iktidar konuyu 

kanunla düzenleme yoluna gitti. 

Bunun üzerine 509 sayılı KHK ile paralel hükümler taşıyan 4000 sayılı Yasa 

ile 406 ve 5584 sayılı mevzuatta değişiklik yapılarak; 

Posta ve telgraf tesis ve işletmesine ilişkin hizmetler için T.C. Posta İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün, telekomünikasyon hizmetleri içinse Türk Telekomünikasyon 

A.Ş.’nin (TTAŞ) kuruluşuna,  

Şirketin en fazla %49 oranındaki hisselerinin satışına ve satışla ilgili usul ve 

esasların belirlenmesine,  

Şirket tarafından görülmekte olan diğer katma değerli hizmetlerin (mobil 

telefon, çağrı cihazı, data şebekesi vb) işletme lisans ve ruhsatlarının verilmesine, 

ilişkin konularda düzenlemeler yapılmıştır. 

4000 sayılı yasanın, özelleştirmeyle ilgili düzenlemeler yapan maddeleri, 

“Şirket hisselerinin satışının kimlere, hangi yöntemle, nasıl yapılacağı, posta 

işletmesine ayrılacak pay oranı, satış ve lisans ücretlerinin kullanım alanlarının 

belirlenmesinde tek yetkili olarak Ulaştırma Bakanının gösterilmiş olması, bu 

yetkilerin belirsizliği ve genişliği” gerekçeleriyle Anayasanın 7. maddesine aykırı 

bulunarak iptal edilmişti29. Mahkeme, PTT'nin posta ve telekomünikasyon 

hizmetlerinin ayrılmasına izin veren maddenin iptali istemini ise reddetmiştir. 

                                                

29 AYM’nin 1994/65-2 sayılı iptal kararı “… Ulaştırma Bakanına satışa ilişkin usul ve esasları; satışa sunulacak 
hisselerden PTT çalışanları ve emeklilerine, küçük tasarruf sahipleriyle Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne 
ayrılacak payları ve tanınacak ayrıcalıkları belirleme konularında verilen yetkinin genişliği apaçık ortadadır. 
Maddede, esasla ilgili örneğin şirket hisselerinin değerini belirleme biçimi ve bunların satış veya ihale 
yöntemleri gibi kimi yönler düzenlenmemiştir. Değerlendirme ve satış yöntemlerinin yasada ad olarak değil 
ayrıntılı ve açık biçimde Yasa'da belirtilmesi zorunludur. Bunların ve maddede Ulaştırma Bakanına bırakılan 
belirleme ve saptamaların bizzat yasama organı tarafından yasada öngörülmesi zorunludur. Maddedeki 
düzenleme, açıkça bir yetki devridir. Anayasa'nın "Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir. Bu yetki devredilemez" biçimindeki 7. maddesine aykırıdır. Bu nedenlerle Ek 17. maddenin 
iptali gerekir….” 28.01.1995 tarih 22185 sayılı Resmi Gazete  
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406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1. maddesinde30 10/6/1994 tarihinde 

4000 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle telekomünikasyon hizmetleri posta 

hizmetlerinden ayrılarak Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi’nin kurulabilmesinin 

hukuki zemini hazırlanmıştı. 24 Nisan 1995 tarihinde ise Türk Telekomünikasyon 

A.Ş. kurularak fiilen telekomünikasyon hizmetlerinin tamamını yürütmeye başladı.31 

Böylece telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilebilmesinin ön hazırlığı yapılmış 

oluyordu. Bu dönemde daha önce zaten var olan kanuni ve fiili tekel Türk Telekom’a 

hasredilmiş oluyordu. 

4000 sayılı Kanunun Telekom’un özelleştirilmesine ilişkin hükümlerinin iptali 

sonrasında, özelleştirme yapmakda kararlı görünen siyasi iktidar bu kez 06.05.1995 

tarihinde 4107 sayılı “Telgraf ve Telefon kanunun Bazı ek maddeler eklenmesine 

Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu” yasalaştırdı. 4107 

sayılı Kanunla;  

Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin hisselerinin en çok %49’unun devredilebileceği, 

-Bu hisselerden %10’unun Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak 

verileceği, 

-Satışa konu hisselerden ise Posta İşletmesi (P.İ) Genel Müdürlüğü, 

Telekomünikasyon şirketi çalışanları için %5, gerçek ve tüzel kişiler için %34 

oranında pay ayrılacağı, hükümleri getirilmiş ve özelleştirme uygulamasına ilişkin 

usul ve esaslar belirlenmişti. Konuya ilişkin olarak ÖİB ve ÖYK’ya da bazı görev ve 

yetkiler verilmişti. Kanun ile ayrıca, Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin 

satışından elde edilecek gelirin %20'sinin posta hizmetlerinin, %20'sinin 

telekomünikasyon hizmetlerinin iyileştirilmesinde; lisans satışlarından elde edilecek 

gelirlerin %20'sinin telekomünikasyon hizmetlerinin iyileştirilmesinde kullanılması, 

kalan kısmın ise öncelikle borç ödemelerinde kullanılmak üzere Hazine'ye 

devredilmesi, hususları da öngörülmüştü.  

4107 sayılı Yasanın da özelleştirme uygulamalarında usul ve esasları 

belirleyen, ÖYK ve ÖİB’yi yetkili kılan maddeleri, Mümtaz Soysal, Adnan Keskin ve 

                                                
30 406 sayılı Kanun Madde 1 – (Değişik:10/6/1994-4000/1 md.)  
“Posta ve telgraf tesis ve işletmesine ilişkin hizmetler T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce (P.İ.), 
telekomünikasyon hizmetleri ise Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Şirket) tarafından yürütülür….”  
 
31 http://www.telekom.gov.tr/webtech/default.asp?sayfa_id=73, (çevirimiçi) 11.10.2005 
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88 milletvekilinin açtığı iptal davası sonucunda Anayasaya aykırı bulunarak 

24.05.1996 tarihinde iptal edilmiştir.32 

Söz konusu iptal kararlarının ardından, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeleri 

de dikkate alınarak 05.08.1996 tarihinde çıkartılan 4161 sayılı “Telgraf ve Telefon 

Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Telgraf ve 

Telefon Kanununun özelleştirme uygulamalarına ilişkin maddeleri yeniden 

düzenlenmiştir. 

Bu dönemin teknolojik olarak en önemli yeniliği ise 23 Şubat 1994 tarihinde 

Türkiye’nin GSM teknolojisiyle tanışması olmuştur. Haberleşmede sınır tanımayan 

GSM ilk kez Ankara, İstanbul ve İzmir'deki abonelerine hizmet vermeye başladı.33 O 

güne kadar mobil haberleşme aracı olarak sadece araç telefonları ve çağrı cihazları 

varken GSM teknolojisi ile birlikte cep telefonları hızla yaygınlaşmıştır. 

 

GSM hizmetleri bugün hala hizmet vermekte olan Turkcell ve Telsim şirketleri 

ile Türk Telekom A.Ş. arasında 1994 yılında akdedilmiş olan “Gelir Paylaşımı 

Anlaşmaları” marifetiyle yürütülmüştür. Bu anlaşma uyarınca başlangıçta, Türk 

Telekom GSM hizmetinden gelen toplam gelirin %67’sini almaktaydı. Servisi 

sağlayan firmalar, gelirin geriye kalan %33’ünü alırken bütün işletme masraflarını da 

üstlenmekteydi.34 1994 yılı sonu itibariyle abone sayısı 81,276 olan GSM ağı bir yıl 

içinde % 310 büyümüş ve 1995 sonunda 333,297’ye ulaşmıştır. 1995 yılında yapılan 

tahminlere göre, 2000 yılı için beklenen GSM abone sayısı 1 milyon olmasına 

rağmen bu hedef 1997 sonunda yakalanmıştır. Tahminler daha sonra 3.5-4 milyona 

çıkarılmıştır. Ancak bu sayı da 1998 yılı içinde aşılmıştır35 

 

                                                
32 AYM E.1995/38, K.1996/7, T.28.2.1996 
(http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1996/K1996-07.htm) 10.12.2006  
 
33http://www.telekom.gov.tr/webtech/default.asp?sayfa_id=73 14.10.2005 
  
34 Bu konu daha sonra tahkim davalarına konu olan “hazine payının” Hazinece alınmasına dayanak teşkil 
etmekteydi. 
 
35 Kamil Yılmaz, “Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform”, Perşembe Konferansları Şubat 2000, 
Rekabet Kurumu Yayınları, s.7 
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Türk Telekom ile Turkcell ve Telsim arasında imzalanan gelir paylaşımı 

anlaşmaları, toplam abone sayısının 400,000’i aşması halinde Ulaştırma 

Bakanlığı’na benzer bir anlaşmayı başka firmalarla yapma hakkı tanımıştır.  GSM 

abone sayısı Mart 1997’de 820,000’e ulaştığı halde, o zaman işbaşında bulunan 

koalisyon hükümetinin ortakları üçüncü bir gelir paylaşımı anlaşması imzalanması ve 

mevcut bulunan gelir paylaşımı anlaşmalarının lisansa çevrilmesi alternatifleri 

konusunda bir karara varamamışlardır.36 

 

1994 yılından itibaren GSM cep telefonu hizmeti vermekte olan Turkcell ve 

Telsim'in TTAŞ ile imzalamış bulundukları gelir paylaşım sözleşmeleri, 05.08.1996 

tarihinde yürürlüğe giren 4161 sayılı Kanunun 4. Maddesi37 hükümleri uyarınca 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından her biri 500 Milyon ABD Doları bedel karşılığında 

1998 yılında 25 yıllık lisansa dönüştürülmüştür. 

1.4.2.3- 2000 Yılı ve Sonrası Dönem 

 4161 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde,  TTAŞ hisselerine ilişkin satış 

stratejisi belirleme çalışmaları sırasında sektör reformuna ihtiyaç duyulmuş ve 

sektörün ve TTAŞ’nin sektördeki yerinin yeniden belirlenmesini teminen yeni bir 

yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir. Zira dünyadaki 

uygulamalarda köklü değişiklikler olmuş, telekomünikasyon sektörü idari ve mali 

açıdan özerk, bağımsız idari otoriteler tarafından yürütülmeye başlamıştı. Gerek 

Avrupa Birliği gerekse OECD uygulamaları bu yönde gelişmekteydi.38  

27.1.2000 tarihinde çıkarılan 4502 sayılı “Telgraf Ve Telefon Kanunu, 

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu Ve 

Posta, Telgraf Ve Telefon İdaresinin Biriktirme Ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun 

İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 

                                                
36 Yılmaz;  s.8 
   
37 406 sayılı Kanun Geçici 6. Madde “10.6.1994 tarihli ve 4000 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
katma değerli telekomünikasyon hizmetleri kapsamında PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü ile imzalanmış ve 
lisans sözleşmesine dönüştürülmesi öngörülmüş, gelir paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerin her birinin, lisans 
sözleşmelerine dönüştürülmesine(...)(1) Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Danıştay'ın incelemesinden 
geçirildikten sonra Bakanlık ile firmalar arasında lisans sözleşmesi imzalanır.” 
 
38 Bkz. Bölüm 1.5.2 
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Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla” söz konusu yasal düzenleme 

ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır.  4502 sayılı Kanun 406 sayılı Telgraf ve Telefon 

Kanunu ile 2813 sayılı Telsiz Kanununda yapılan en köklü değişiklikleri 

gerçekleştirmiş ve telekomünikasyon sektörü için reform denebilecek düzenlemeler 

hayata geçirilmiştir. Telekomünikasyon sektörü bundan böyle idari, mali özerk bir 

düzenleyici otorite olan Telekomünikasyon Kurumu tarafından regüle edilmeye 

başlanmıştır. 

 

23 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4673 sayılı Telgraf ve Telefon 

Kanunu, Posta,Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 

Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile 406 sayılı Kanunda önemli değişiklikler yapılarak 

Türk Telekom’un satışının önü açılmış, ayrıca telekomünikasyon sektörünün 

regülasyonunda Telekomünikasyon Kurumunun rolü arttırılmıştır. 

 

Gerek 4502 gerekse 4673 sayılı Kanunla Türk Telekom’un statüsünde çok 

önemli değişiklikler gerçekleştirilmiş, hem sektörün serbestleşip, liberalleşmesi hem 

de TTAŞ’nin özelleştirilmesi yönünde çok önemli adımlar atılmıştır. 

 

1.4.2.3.1- 4502 sayılı Kanun 

 4502 sayılı Kanunla devrim niteliğinde bazı yenilikler getirilmiştir: 

 

Bu değişikliklerden en önemlisi telekomünikasyon sektörünün bir regülasyon 

otoritesine kavuşmasıdır. Sektörü düzenlemek ve sektördeki aktörleri denetlemekle 

görevli, idari ve mali özerkliği haiz, özel bütçeli bağımsız bir idari otorite olan 

Telekomünikasyon Kurumu kurulmuştur.39  

 

Devlet yetki ve sorumluluğunu uygulamak, Ulaştırma Bakanlığına tavsiyelerde 

bulunmak ve Kanunla verilen diğer görevleri yapmak üzere; Başbakanın veya 

görevlendireceği bir Devlet Bakanının başkanlığında İçişleri ve Ulaştırma Bakanları 

ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve 

                                                
39 4502 sayılı Kanun Madde 14 ile Değişik 2813 sayılı Telsiz Kanunu m.5 
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Genelkurmay Muhabere Elektronik Başkanından oluşan Haberleşme Yüksek Kurulu 

kurulmuştur.40 

 

Türk Telekom, Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsünden çıkarılarak 406 

sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi kılınmış, kamu 

iktisadi teşebbüslerinin kuruluş, teşkilat ve faaliyetleri ile ilgili mevzuat Türk 

Telekom’a uygulanmaya başlamıştır.41 Türk Telekom’un, ulusal ve uluslararası ses 

iletimini kapsayan telekomünikasyon hizmetlerini, kişisel telekomünikasyon tesisleri 

ile imtiyaz, ruhsat ve genel izin şeklinde yetkilendirilen işletmeciler tarafından 

kurulması öngörülen alt yapı hariç tüm telekomünikasyon alt yapısının kurulması ve 

işletilmesinde 31.12.2003 tarihine kadar tekel olacağı öngörülmüştür.42 Böylece 

31.12.2003 tarihine kadar Türk Telekom hem fiili tekel hem de kanuni tekel 

durumunda iken 31.12.2003 tarihi ise serbestleşmenin miladı olarak belirlenmiştir. 

 

Bu yasa ile ses iletiminde yasal tekelin 2003 yılı sonunda kalkacağı, sektörü 

düzenlemekle görevli Telekomünikasyon Kurumu'nun kurulduğu, bu sektörde 

faaliyet göstermek isteyenlerin mutlaka bir yetki belgesine sahip olması gerektiği 

belirtilmiş, sektörde politika belirleme ve yetki belgesi verme görevlerinin Ulaştırma 

Bakanlığı'na, gerekli parametrelerin düzenlenmesi ve teşebbüslerin yetki belgelerine 

uygun hareket edip etmediklerinin tespiti görevinin ise, kaldırılan Telsiz Genel 

Müdürlüğü'nün görevleri ve Türk Telekom A.Ş’nin yürüttüğü regülasyon 

çalışmalarının Telekomünikasyon Kurumu'na ait olması öngörülmüştür.43 Kamu 

hizmeti niteliğindeki telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi için görev 

sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, ruhsat, genel izin gibi yetkilendirme şekilleri 

belirlenmiş ve bu çerçevede Türk Telekom’un da Ulaştırma Bakanlığı ile bir görev 

sözleşmesi akdetmesi sağlanmıştır. 

 

4502 sayılı Kanun ile, sektörde politika belirleme, idari düzenleme yapma ile 

işletmecilik işlevlerinin birbirinden ayrılması ve her bir işlevin, o işlevin niteliğine 

                                                
40 4502 sayılı Kanun Madde 15 ile Değişik 2813 sayılı Telsiz Kanunu m.5, m.6 
 
41 4502 sayılı Kanun Madde 1 ile Değişik 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu m.1 
  
42 4502 sayılı Kanun Madde 2 ile Değişik 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu m.2 
43 Rekabet Kurumu, 2. Yıllık Rapor 2000 Yılı, Ankara 2001 s.9 
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uygun esaslar dairesinde yürütülür hale getirilmesi, idari özerkliği haiz bir düzenleyici 

otoritenin teknik nitelikteki gerekli idari düzenlemeleri yapması ve uygulaması, 

işletmecilik faaliyetlerinin de ekonomik esaslar çerçevesinde ticari kuruluşlar 

tarafından yerine getirilmesinin sağlanması, sektörün ticari esaslar dahilinde 

ekonomik yönden daha verimli ve etkin yürütülmesi amacıyla serbest rekabete 

açılması hedeflenmiştir. 44   

1.4.2.3.2- 4673 sayılı Kanun 

23 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4673 sayılı Telgraf ve Telefon 

Kanunu, Posta,Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 

Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun, 406 sayılı Kanunda çok önemli bir değişiklik yaparak 

Türk Telekom’daki bir adet imtiyazlı hisse dışında tüm hisselerin satışını olanaklı 

kılmıştır. Daha önce 31.12.2003 tarihine kadar tekel hakkına sahip olacağı belirlenen 

Türk Telekom’un kamu payının %50’nin altına düşmesi halinde tekel haklarının 

31.12.2003 tarihinden önce de kalkabileceği hüküm altına alınmıştır.45 Böylece 

serbestleşme sürecinin de başlangıcı öne alınmak istenmiştir. 

 

Bu tarihe kadar Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan uydu hizmetleri, 

4673 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesi ile Türk Telekom bünyesinden ayrılmış ve 

uydu hizmetlerini yürütmek üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi 

yeni bir KİT46 kurulması hükme bağlanmıştır. Böylece Türk Telekom’un 

özelleştirilmesi sırasında askeri ve stratejik açıdan kritik görülerek devletin elinde 

kalması istenen uydu hizmetlerinin Türk Telekom’dan ayrılarak, özelleştirme 

sonrasında da devlet kontrolünde ayrı bir tüzel kişilik eliyle yürütülmesi sağlanıyordu. 

 

 4673 sayılı Kanunun Ek 27. Maddesi ile 406 sayılı Kanunda ve diğer 

mevzuatta Ulaştırma Bakanlığına, görev sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma 

veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin 

yapılacak düzenlemeler ile ilgili her türlü göreve yönelik yapılan atıflar 

                                                
44 Age. s.9 
 
45 4673 sayılı Kanun Madde 2 ile Değişik 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu m.2 
 
46 01.07.2004 tarihinde 5189 sayılı Kanunun 5. maddesi ile Türksat A.Ş. kurulmuştur. 
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Telekomünikasyon Kurumuna yapılmış sayılmıştır.   İmtiyaz sözleşmesi akdedilerek 

yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri veya alt yapısına yönelik 

yetkilendirmeye ilişkin plânların Kurum tarafından hazırlanması ve Kurum tarafından 

hazırlanan bu plânların Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 

tarafından onaylanıp ve Telekomünikasyon Kurumu tarafından yürütüleceği, görev 

ve imtiyaz sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari 

değerlerinin, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği hüküm 

altına alınmıştır. 

    

Daha önce Ulaştırma Bakanlığı ile işletmeciler arasında akdedilmiş olan 

lisans ve görev sözleşmelerinin bu kez Telekomünikasyon Kurumu ile yenilenmesi 

gerekmiştir.47 GSM sözleşmeleri de söz konusu Kanun hükmü dolayısıyla 

yenilenmiştir. Bu yenilenme GSM işletmecilerinin hem Ulaştırma Bakanlığı, hem de 

Telekomünikasyon Kurumu ile akdettikleri lisans sözleşmeleri nedeniyle aynı 

konuyla ilgili olarak ikişer tahkim davası açmalarına esas teşkil etmiştir. Bu konu 

ileride daha detaylı bir şekilde anlatılacaktır. 

 

1.4.2.3.3- GSM Sektöründeki Gelişmeler 

Turkcell ve Telsim ile 1998 yılında lisans anlaşmalarının yürürlüğe 

girmesinden sonra GSM pazarında giderek artan talebi karşılamak ve yeni teknolojik 

gelişmelerin uygulanmasına imkan vermek amacıyla mevcut iki işletmeye ek olarak 

üç tane daha lisans verilmesi gündeme gelmiştir. Bu amaçla, Ulaştırma 

Bakanlığı’nca TTAŞ’nin önerisi üzerine bir tanesi kendisine diğer ikisi ise yapılacak 

ihale sonucu özel sektöre verilmek üzere toplam üç adet GSM 1800 lisansının 

satılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede, lisansların değer tespit çalışmalarını 

gerçekleştirmek üzere, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin başkanlığında, 

Ulaştırma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasaları Başkanlığı, ve TTAŞ 

temsilcilerinden oluşan GSM 1800 Değer Tespit Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyonun çalışmaları Bakanlar Kurulu’nca onaylanmış ve Ulaştırma Bakanlığı 

tarafından 16 Mart 2000 tarihinde ihale süreci başlatılmıştır. İki ayrı ihale yapılması 

suretiyle satışı planlanan GSM 1800 cep telefon lisansları için son teklif verme tarihi 

olan 3 Nisan 2000 itibariyle toplam 5 teklif alınmıştır. 12 Nisan 2000 tarihinde yapılan 

                                                
47 4673 sayılı Kanun Geçici 2. Madde 
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ilk ihalede,  en yüksek teklif 2 milyar 525 milyon ABD Doları (KDV hariç) bedelle İş 

Bankası-Telecom Italia Grubu tarafından verilmiştir. Diğer ihale ise söz konusu grup 

dışındaki 4 teklif sahibinin katılımı ile 17 Nisan 2000 tarihinde yapılmıştır. Ancak 2 

milyar 525 milyon $ taban fiyat üzerinden gerçekleştirilen ihalede teklif sahipleri  

ihaleden çekilmişlerdir. Ulaştırma Bakanlığı ile İş Bankası-Telecom Italia Grubu 

arasındaki görüşmeler tamamlanmış, lisans sözleşmesi 27 Ekim 2000 tarihinde 

imzalanmıştır.48 İş-Tim, 21 Mart 2001 tarihi itibariyle ARIA markasıyla hizmet 

sunmaya başlamıştır.49 

Ulaştırma Bakanlığınca, 16 Mart 2000'de açılan ihaleden sonraki dönemde, 2. 

GSM 1800 lisansı Türk Telekom A.Ş.'ye verilmiştir. 8 Ocak 2001 tarihinde ise, Aycell 

Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş., GSM mobil işletmeciliği yapmak üzere 

ayrı bir sermaye şirketi olarak Türk Telekom A.Ş. tarafından kurulmuştur. Teknik 

açılışı 22 Ağustos 2001 tarihinde gerçekleşen Aycell'in ticari faaliyete başlaması ile 

sektörde rekabetin hızlanacağı düşünülmüştü.50  Böylece Türkiye’deki GSM 

sektöründe GSM–900 sistemi için iki, GSM–1800 sistemi için ise 2 tane işletmeci 25 

yıllık süreler için yetkilendirilmiş olmaktaydı.51 

Sektördeki işletmecilerin sayılarının artmasıyla, işletmeciler arasındaki 

rekabetin gelişeceği ve bunun doğal sonucu olarak da tüketicilerin daha kaliteli ve 

daha ucuz hizmet alabilecekleri düşünülmekteydi. Ancak sektöre daha önce girmiş 

bulunan ve sektördeki pazar paylarını kaybetmek istemeyen işletmeciler, sektöre 

erken girmiş olmanın ve hakim konumda bulunmanın avantajlarını kullanmaya 

çalışmışlardır. Bu amaçla pazara yeni giren işletmeciler için hayati önem taşıyan 

ulusal dolaşım (roaming) konusunda yeni işletmecilerle, roaming anlaşması 

imzalamaya, Telekomünikasyon Kurumunun müdahalesine rağmen yanaşmamışlar 

ve konu bir uyuşmazlık haline getirilip uluslararası tahkim yargısına taşınmıştır.52  

                                                
48 http://www.oib.gov.tr/telekom/gsm.htm, 11.12.2003 
 
49 Fatma Ağaç, “Dünya Mobile Koşuyor”, Telepati Telekom, Aralık 2002 
http://www.telepati.com.tr/izbirakanlar/dunyamobilekosuyor87.htm,  
 
50 “Aycell ile Rekabet Hızlanacak”, Telepati Telekom, Ocak 2002 
http://www.telepati.com.tr/ocak02/index.html 
 
51 Arif Esin, “Turkey”, Global Competition Review Telecoms 2001,  The International Journal of 
Competition and Regulation, s.160 
 
52 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB,  12106/DB, 
11867/DK, 12085/DK 
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Yeni operatörlerden Aycell, Türkiye’deki tekel konumundaki TTAŞ tarafından 

kurulmuş olduğundan ve bir lisans ücreti ödememiş olduğundan bir nebze daha iyi 

durumdaydı. Ancak Aria için aynı şeyler söz konusu değildi. Zira KDV ile birlikte 

yaklaşık 3 milyar $ lisans ücreti ödemiş, ayrıca hayli alt yapı ve işletim yatırımı 

yapmak zorunda kalmıştı. Tüm bunlar sektörde ayakta kalabilmesini zorlaştırıyor, 

aldığı pazar payı da dolaşımın tam sağlanamamış olması nedeniyle pek artmıyordu. 

Çok fazla reklam harcaması yapıyor ancak karşılığını tam alamıyordu. Tüm bunlar 

Aria’yı “rekabeti sağlayamadığı” gerekçesiyle Telekomünikasyon Kurumu aleyhine 

Milletlerarası Ticaret Odası’nda uluslararası tahkim davası açmasıyla sonuçlandı. 

Aria’nın %40 ortaklığının İtalyanlara ait olması ve bu davanın “yabancı sermaye” 

açısından, en azından dava süresince Türkiye aleyhine tüm dünyada olumsuz bir 

hava meydana getirebileceğini düşünen siyasi iktidar, İtalyan hükümeti ile anlaşarak 

Aria ve Aycell’in birleşerek tek şirket haline gelmesine karar verdi. Şirket kurulunca 

Aria davasından feragat edecekti. Bu amaçla 01.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 

4971 sayılı Kanunun 17. maddesi ile 406 sayılı Kanuna eklenen Geçici 7. madde ile 

Aycell’in bir başka GSM şirketi ile birleşebileceği kayıt altına alındı.53  

  21.01.2004 tarihinde 5071 sayılı Kanunun 3. Maddesi ile söz konusu 

maddeye eklenen fıkra ile birleşmenin, ülkenin stratejik ve ekonomik öncelikleri 

gözetilmek kaydıyla gerçekleşebileceği öngörülüp birleşmenin tabi olacağı usul de 

belirlenmiştir.54 

                                                

53   406 sayılı Kanun Geçici Madde 7- (Ek: 1/8/2003-4971/17 md.) “Türk Telekom tarafından, GSM 1800 mobil 
telefon hizmeti sunmak üzere kurulmuş bulunan Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri Anonim Şirketi; 
GSM 1800 imtiyaz sözleşmesi imzalayarak faaliyet yürüten başka bir işletmeci şirket ile Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri çerçevesinde kurulacak yeni bir şirket aracılığı ile birleşebilir. Bu birleşme sonucu gerekli tüm lisans 
düzenlemelerini ve işlemlerini yapmaya Kurum yetkilidir” 

54 406 sayılı Kanun Geçici Madde 7-Ek fıkra: 21/1/2004-5071/3 md.) “Türk Telekom, Aycell Haberleşme ve 
Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'yi borçtan arındırarak ve birleşme sonrasında bünyesinde birleşilen şirketin 
kayıtlarındaki toplam lisans ücreti tutarının en fazla % 10'unu da ödemek suretiyle bünyesinde birleşilen 
şirketin % 40 payına sahip olur. 
             (Ek fıkra: 21/1/2004-5071/3 md.) Birleşme, Türk Ticaret Kanununun, birleşme süreci ve birleşme usulü 
hakkındaki hükümleri uygulanmaksızın, birleşme sözleşmesinin ve bilançolarının mevcut haliyle birleşen 
şirketlerin genel kurulları tarafından kabulünü takiben, birleşme kararının ticaret siciline tescil ve ilanıyla 
tamamlanmış olur.  
             (Ek fıkra: 21/1/2004-5071/3 md.) Birleşme nedeniyle ve birleşme neticesinde doğacak kazanç, 
kurumlar vergisinden; birleşmeyle ilgili bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak 
düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kâğıtlar katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü 
vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerden istisnadır. 
             (Ek fıkra: 21/1/2004-5071/3 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulî işlemler, Ulaştırma 
Bakanlığınca yürütülür.” 
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 Yasal altyapının hazırlanmasını müteakip, Aycell ve Aria 19 Şubat 2004 

tarihinde "TT&TIM İletişim Hizmetleri A.Ş" ticari unvanı ile kurulan yeni şirket altında 

birleşmişlerdir. 15 Ekim 2004 tarihi itibariyle "TT&TIM İletişim Hizmetleri A.Ş" ticari 

unvanı "AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş" olarak değişmiştir.55 Halen Türkiye’deki GSM 

sektöründe Tukcell, Telsim ve Avea markalarıyla 3 GSM şirketi hizmet vermektedir. 

1.4.2.3.4- TTAŞ’nin Özelleştirilmesine İlişkin Sair Düzenlemeler ve Özelleştirme 

  21.01.2004 tarihinde çıkarılan 5071 sayılı Telgraf Ve Telefon Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 406 sayılı Telgraf Ve Telefon Kanununda 

değişiklik yapılarak TTAŞ’nin özelleştirilmesine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu düzenlemeler ile TTAŞ yönetimindeki imtiyazlı hissenin belirlenişi ve kullanış 

usulü56, özelleştirme bedeli ve pay sahipliğine ilişkin oy, yönetim, temsil, denetim gibi 

yetkilerin kim tarafından kullanılacağı belirlenmiştir.57   Bu değişiklikle TTAŞ’nin 

özelleştirilmesine hazırlık yapılmaktaydı.  

 

 Ancak, özelleştirmeye ilişkin yabancı yatırımcılara 406 sayılı Kanunun Ek-17. 

maddesi ile getirilen %45’lik kısıtlama, gerek hükümette gerekse kamuoyunda 

gerekli rekabet ortamının sağlanamayacağı endişesine yol açarak TTAŞ’nin 

değerinin altında bir bedelle satılmasının gündeme gelebileceği kaygısı 

oluşturmuştur. Bu endişeyi, 16.06.2004 tarihinde çıkan 5189 sayılı Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 406 sayılı Kanun’un Ek-17. 

maddesinde yer alan yabancılara satışa ilişkin %45’lik sınırlamayı kaldırarak bertaraf 

etmiştir. Ayrıca 5189 sayılı Kanunun 2. maddesiyle; 406 sayılı Kanun’un Ek-17. 

maddesinin 1. paragrafında yer alan “yeni şirketler kurulması veya kurulu bulunan 

şirketlere iştirak edilmesi, uluslararası telekomünikasyon birliklerine katılınması veya 

uluslararası anlaşmalara taraf olunması” ifadesi metinden çıkarılarak ”imtiyazlı 

                                                                                                                                                                 
 
55 http://www.aveakurumsal.com.tr/tr/about/about_the_company/?sub=1&altsub=1, 15.10.2005 

56 Ek Madde 17 –  (Değişik ikinci fıkra : 21/1/2004 - 5071/1 md.)  “Türk Telekom yönetim kurulunda imtiyazlı 
hisseyi temsilen bir üye bulundurulur. Bu üye Ulaştırma Bakanlığınca atanır. İmtiyazlı hisse sahibinin Genel 
Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır. İmtiyazlı hisse sahibi, sermaye artırımlarına katılmaz ve kârdan pay 
almaz.” 

57 Ek Madde 30 – (Ek:21/1/2004 – 5071/2 md.)    “Özelleştirme bedeli Hazine Müsteşarlığına aktarılmak ve 
Hazine Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve Kamunun pay sahipliğinden 
kaynaklanan bütün malî hakları Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının Türk 
Telekom’daki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından kullanılır.” 
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hissenin” kapsamından çıkarılmışlardır.  Böylece TTAŞ özelleştirmesinin daha cazip 

hale getirilerek, daha fazla yabancı sermayenin talip olması sağlanmak istenmiştir. 

 

 TTAŞ özelleştirmesi öncesinde, deniz haberleşmesindeki gelişmelerin takip 

zorunluluğu ve bu hizmetlerin önemi ile büyük yatırımları gerektirmesi nedeniyle, 

TTAŞ’a bağlı Telsiz İşletmeleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan deniz haberleşme 

ve seyir güvenliği uydu üzerinden verilen deniz haberleşme hizmetleri hariç olmak 

üzere, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne 

devredilmiştir. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, 

yürütülecek hizmetlere ilişkin olarak Telekomünikasyon Kurumu ile bir görev 

sözleşmesi imzalaması da hükme bağlanmıştır.58 

 

Türk Telekom hisselerinin %55’nin blok olarak satışına ilişkin süreç, 

25.11.2004 tarihinde, ihale ilanlarının yayınlanmasıyla başlamıştır. Katılımcıların 

teklif verebilmek için Türk Telekom İhale Komisyonu tarafından belirlenen ön 

yeterlilik kriterlerini haiz olmaları gerekmekteydi.  İhalede son teklif verme tarihi 

31.05.2005  olarak belirlenmiş, ancak 10.05.2005 tarihli komisyon  kararı ile 24 

Haziran 2005 tarihine kadar uzatılmıştır. 24 Haziran 2005 tarihine kadar 4 adet teklif 

alınmıştır. 1 Temmuz 2005 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en 

yüksek teklifi,  6 milyar 550 milyon dolar ile Oger Telecoms Ortak Girişim Grubu 

(OGG) vermiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Oger Telecoms Ortak Girişim 

Grubu arasında Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin satış sözleşmesi 24 Ağustos 

2005 tarihinde  imzalandı. 59   14 Kasım 2005 tarihinde ise Saudi Oger ve Telecom 

Italia’dan müteşekkil Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’nin 6,55 Milyar ABD Doları 

tutarındaki ihale bedelinin ilk taksidi olan 1,31 Milyar ABD Doları’nın Hazine 

Müsteşarlığına yatırmasını müteakiben Türk Telekom’un %55 oranındaki hissesinin 

devir ve teslim töreni gerçekleştirilmiştir.60 Törenin hemen akabinde aynı gün 

içerisinde Telekomünikasyon Kurumu yetkilileriyle bir araya gelen şirket yetkilileri 

yeni “imtiyaz sözleşmesi” akdederek faaliyetlerine başladılar. 

 
                                                
58 406 sayılı Kanun Ek Madde 2- (Ek: 16/6/2004-5189/10 md.) 
 
59 http://www.oib.gov.tr 25.9.2005 
 
60 http://www.oib.gov.tr 15.11.2005 
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1.5- REGÜLASYON KAVRAMI VE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE 
REGÜLASYON 
 
 Telekomünikasyon sektörü geçmişte ve günümüzde ciddi bir şekilde regüle 

edilen bir sektördür. Regülasyon için iki yaklaşım vardır:  

 

Birincisi; menfaat grupları (tedarikçiler, işletmeciler, müşteriler) üzerindeki 

etkiyi vurgulayan “politik ekonomi” yaklaşımı,  

 

İkincisi; sektörün suiistimal ve başarısızlıklarına karşı devlet müdahalesi 

gerektiğini ileri süren “ kamu menfaati yaklaşımı”. Bu yaklaşımı savunanlar devletin 

her zaman daha insaflı ve tarafsız olacağını farz ederler.61 

 

Telekomünikasyon hizmetlerinin regülasyonunu uluslararası ve ulusal 

regülasyon olarak iki başlıkta incelemek gereklidir. Her ülkenin kendine has yaptığı 

düzenleme ve denetleme ameliyesi ulusal regülasyonu oluşturur. Ancak bir de 

telekomünikasyon hizmetleri doğası gereği uluslararası olarak da regüle 

edilmektedir. Bu regülasyonlar devletlerin ulusal regülasyonlarını da derinden 

etkilemektedir. Zira gerek Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulu Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği (ITU), gerekse Avrupa Birliği zaman zaman çeşitli 

düzenlemeler yapmakta ve bu düzenlemelerin üye devletler tarafından da 

uygulanmasını istemektedir. Bu nedenle uluslararası kurumların yaptıkları 

düzenlemeler devletlerin yaptıkları düzenlemeleri derinden etkilemektedir. Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu (OECD) ise üye ülkelerdeki, telekomünikasyon 

sektöründe meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmekte, çeşitli aralıklarla 

bültenler ve sair yayınlar yoluyla konuya ilişkin bilgileri sunmaktadır. Bu nedenle 

zaman zaman ülkelerin temsilcilerinin katıldığı toplantılar ve sunumlar organize 

etmektedir. 

 
1.5.1 Uluslararası Regülasyon  
 

24 Mayıs 1944 yılında Samuel Mors’un Washington-Baltimor arasında 

gerçekleştirdiği ilk telgraf mesajından 10 yıl kadar sonra telgraf artık yaygın bir 

haberleşme aracı halini almıştı. Ancak o yıllarda telgraf sadece ülke içinde 

                                                
61 Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole, Competition in Telecommunications, The MIT Press Cambridge, 
Massachusets London England, 2000, s.16 
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kullanılıyor ve ülke dışına mesaj gönderilemiyordu. Çünkü her ülkenin değişik bir 

telgraf sistemi vardı. Ülkeler önce ikili anlaşmalar yoluyla sistemlerini uyumlu hale 

getirip, biri birlerine telgraf mesajı gönderme yolunu denediler. Ancak bu yol çok 

pratik değildi. Zira pek çok ikili anlaşma yapmak ve her ülke için sistem 

entegrasyonu gerçekleştirmek gerekiyordu. Telgraf şebekesinin hızla yayılması 

üzerine aralarında Osmanlı Devletinin de bulunduğu 20 Avrupa ülkesi bir araya 

gelerek, uluslararası ara bağlantıyı kapsayan çok taraflı bir anlaşma akdetmeye ve 

bununla biri birlerine telgraf mesajı yollamayı kolaylaştıracak kurallar ve standartlar 

koyarak “uluslararası ara bağlantıyı” gerçekleştirmeye karar verdiler. Uzun süren 

görüşmeler neticesinde ilk Uluslararası Telgraf Anlaşması 17 Mayıs 1865 tarihinde 

Paris’te imzalandı. Böylece Uluslararası Telgraf Birliği (ITU) kurulmuş oluyordu. 

1876 yılında telefonun icadı ve müteakiben yaygınlaşması üzerine ITU telefon ile 

ilgili bir düzenleme yapmayı tasarladı. 1896 yılında telsiz telgrafın (ilk radyo 

haberleşmesi) gelişmesi ve denizcilikte kullanılmaya başlamasıyla birlikte, 

uluslararası radyo haberleşmesi regülasyonlarını belirlemek üzere, 1906 yılında 

Berlin’de ilk radyo telgraf konferansı düzenlendi ve Radyo Haberleşmesi Anlaşması 

imzalandı. Anlaşmanın ekinde Radyo Regülasyonları olarak bilinen ilk telsiz telgraf 

regülasyonları gerçekleştirilmişti. 1932 yılında düzenlenen Madrid Konferansıyla; 

Uluslararası Telgraf Anlaşması ile Radyo Haberleşmesi Anlaşması hükümlerinin 

birleştirilmesine ve Uluslararası Telgraf Birliği örgütünün adının Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği olarak değiştirilmesine karar verildi. İkinci Dünya 

Savaşından sonra ITU’nun yeni bir çehreye büründürülmesi ve artık bölgesel bir 

örgüt olmaktan çıkarak Birleşmiş Milletler bünyesinde yeniden yapılandırılması 

gündeme geldi ve 15 Ekim 1947’de Birleşmiş Milletler’in bir ihtisas kurumu haline 

getirilerek merkezi Bern’den Cenevre’ye taşındı.62 

 

Günümüzde Telekomünikasyon hizmetlerinin ulaştığı teknolojik gelişim ile söz 

konusu teknolojinin ülkeler arasındaki siyasi sınırları aşması, büyük bir gelişme 

kaydetmiştir. Sıradan telefon ve telgraf hizmetlerine data iletişimi, GSM, telsiz 

telefon, elektronik posta gibi hizmetler eklenmiş, bu hizmetler uydu ve telsiz 

teknolojisi ile sadece sınırlı bir ülkede değil dünyanın her köşesinde sunulabilir 

olmuştur. Deyim yerindeyse artık telekomünikasyon teknolojisi ve telekomünikasyon 

                                                
62 http://www.itu.int/aboutitu/overview/history.html 09.09.2005 
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hizmetleri “sınır tanımaz” hale gelmiştir. Tüm bunlar uluslararası regülasyon 

yapılmasının gerekliliğini ortaya koymuş ve ITU’nun rolü daha da artmıştır. ITU 

bugün Birleşmiş Milletlere bağlı olarak uluslararası frekans tahsisi, dünya çapında 

telekomünikasyon standardizasyonu ve telekomünikasyonun kalkınma boyutu 

hususlarında faaliyet gösteren, devletlerarası bir uzmanlık kuruluşudur. ITU'nun, 

2002 yılı itibariyle 189 üye ülke ile beraber 700'e yakın sektör üyesi mevcut olup 189 

üye ülkenin 154'ünde telekomünikasyon alanında düzenleyici kurum 

bulunmaktadır.63 

 

ITU’dan başka uluslararası regülasyon kurumları da vardır. Bunlar: 

Ülkemizin de üyesi bulunduğu Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa 

Konferansı, (CEPT), Batı ve Doğu Avrupa'dan 46 ülkenin üye olduğu Avrupa 

merkezli bir kuruluştur. CEPT, posta ve telekomünikasyon alanlarında üyeleri 

arasında işbirliği ve dinamik bir pazar oluşturmak amacıyla tüm regülasyon ve 

frekans planlaması çalışmalarını, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Telekomünikasyon 

Standartları Enstitüsü (ETSI) ile işbirliği içerisinde sürdürmekte ve alınan kararların 

AB mevzuatı haline getirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

Türkiye’nin gözlemci statüde üye olduğu ETSI, 1988 yılında kurulmuştur. 

Enstitü'nün 55 ülkeden 688 üyesi bulunmaktadır. AB'nin girişimi ile CEPT, CEN ve 

CENELEC uzmanları tarafından kurulan Enstitüsü'nün amacı, üye ülkeler arasında 

telekomünikasyon altyapılarını birleştirmek, terminal donanımlarının uyumluluğunu 

sağlamak ve Avrupa telekomünikasyon ağını oluşturmaktır. ETSI, başlangıçta 

bölgesel bir standardizasyon kuruluşu olarak kurulmakla birlikte telekomünikasyon 

pazarının giderek küreselleşmesi ve mobil haberleşmenin yaygınlaşmasıyla küresel 

düzeyde de etkili olan standartlar üretmeye başlamıştır.64 

 

Uluslararası regülasyon kuruluşlarının yanı sıra Avrupa Birliği de 

telekomünikasyon alanına ilişkin çeşitli Direktifler çıkararak, bazı standartlar 

                                                
63 http://www.tk.gov.tr/Uluslararasi_iliskiler/uki/itu.htm 15.09.2005 
 
64 http://www.tk.gov.tr/Uluslararasi_iliskiler/uki/genel.htm15.09.2005 
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belirleyip üye ve aday ülkelerin söz konusu direktifleri gerçekleştirmelerini 

istemektedir.  

 

 Türkiye‘de telekomünikasyonla ilgili uluslararası örgütlerin yaptığı 

düzenlemeleri ve belirlediği standartları uygulamaya çalışmaktadır. Konu 

Telekomünikasyon Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı eliyle takip edilmektedir. Avrupa 

Birliği ile müzakereler başlamadan önce de Türkiye, konuya ilişkin AB direktiflerini 

hayata geçirmek için çalışmalar başlatmış, 3 Kasım 2005 tarihinde müzakerelerin 

resmen başlamasıyla bu süreç hızlanmıştır.  

 

1.5.2 Ulusal Regülasyon 

Telgrafın icadından sonra devletler, elektronik haberleşme ve 

telekomünikasyon hizmetlerini kontrol altına almaya başladılar. Bir çok ülkede 

telekomünikasyon hizmeti sağlayıcılar milliydi ve genellikle mevcut posta kurumunun 

içinde yer almaktaydı. Bazılarında ise (özellikle ABD) telekomünikasyon hizmetleri, 

özel monopollerce, regülasyon komisyonlarının onayına tabi ücretlerle 

sunulmaktaydı. Böylece, özel sektörün sunduğu telekomünikasyon hizmetlerinin 

devlet tarafından regüle edilmesi 19. yüzyılın sonlarında ABD’de başlamıştır.65 

Telekomünikasyon hizmetlerinin bir kamu hizmeti olarak kabul edilmesi nedeniyle 

devletlerin bu hizmetlerin düzenli ve doğru işlemesine özellikle tarifeler ve diğer 

yönlerine müdahalelerde bulunma yönündeki eğilimleri takip eden yıllarda artarak 

devam etmiştir. 

 

1970’li yıllardan bu yana dünyadaki telekomünikasyon sektörü ve endüstrisi 

çarpıcı bir değişime maruz kalmıştır. Dünyadaki bu değişim; Amerika Birleşik 

Devletlerindeki AT&T monopolünün tasfiyesi ve İngiltere’deki telekomünikasyon 

sektörünün liberizasyonu ile başlamış ve şu anda tüm dünyada önlenemez olarak 

görülen özelleştirme ve rekabet ile devam etmektedir.66 Özelleştirme ve rekabetin 

devreye girmesi ile devletlerin regülasyon işlerine ağırlık vermesi de ivme kazandı. 

Zira telekomünikasyon sektörünün liberalleşmesi, sektörde adil bir rekabeti 

sağlayacak bir regülasyon oluşumunu gerektiriyordu. Sonuç olarak OECD’ye üye 

                                                
65 Kennedy, Pastor s.xvi 
 
66 Kennedy, Pastor s.vii 
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ülkeler, telekomünikasyon sektöründe liberalizasyonu tamamladıkça regülasyon 

şebekelerini de değiştirmeye başladılar. Sonuçta regülasyon kurallarında 

değişikliklerle birlikte regülasyon kurumlarında da değişiklikler meydana geldi.67 Söz 

konusu değişiklikler şu şekilde gelişmiştir:  

 

1980’li yılların ortalarına kadar ABD, Kanada ve İngiltere hariç OECD’ye üye 

ülkelerin çoğunluğunda, telekomünikasyon sektörünün regülasyonundan bir bakanlık 

sorumluydu. Bazı ülkelerde bakanlık aynı zamanda telekomünikasyon hizmetleri 

sunan bir işletmeciydi ve sektörün tek başına regülasyonu yoktu. Bu ülkeler, 

regülasyon reformunun ilk adımı olarak ayrı bir telekomünikasyon işletme kurumu 

oluşturarak, işletmecilik fonksiyonlarını politika belirleme fonksiyonlarından 

ayırmışlardır. 1980’li yılların sonlarında, telekomünikasyon pazar liberalizasyonu 

gelişince; çoğu hükümet, rekabetçi telekomünikasyon pazarına daha uygun yeni 

düzenleyici sistemleri oluşturmaya başladı. Burada anahtar ihtiyaç, tüm sektör 

katılımcıları arasında adil bir rekabet sağlamak için tüm ilgili ticari taraflardan ayrı bir 

düzenleyici kurum geliştirmekti.68 Bu durum ise iki şekilde mümkün olabilirdi:  

 

Birincisi; yasal görevli işletmeciyi tamamen özelleştirmekti. Özelleştirme 

sonucu bakanlığın piyasadaki işletmecilerle ilişkisi olamayacağından, piyasayı 

düzenlerken tarafsız olabilecekti. Ancak bir çok ülkede devlet, özelleşme sonrasında 

bile büyük hissedar olarak kalmaktaydı. 1999 yılı itibariyle OECD üyesi devletlerin 

büyük çoğunluğunda yasal yükümlü bir işletmeci mevcut olup, sadece ABD, Kanada, 

Danimarka, İspanya, Yeni Zelanda ve Meksika’nın tam olarak özelleşmiş bir 

telekomünikasyon sektörü vardı.69 

 

İkincisi; sektörden, bakanlıktan ve yasal yükümlü işletmecinin devletçe 

sahiplenilen hissedarlarından tamamen ayrı ve bağımsız telekomünikasyon 

sektörünü düzenleyici bir kurum (TDK) kurmaktı. TDK’lar kurma fikri 15 Şubat 

1997’de imzalanıp 5 Şubat 1998’de yürürlüğe giren “Temel Telekomünikasyon 

Hizmetlerine İlişkin Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasıyla” ve Avrupa Birliği’nin 
                                                
67 OECD, Institutional Structures and Responsibilities, 26 Mayıs 2000, s.4 
 
68 Age, s.7.   
 
69 OECD, Communications Outlook 1999. s.12 
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çerçeve Direktifinin yürürlüğe girmesiyle ivme kazandı.70 Temel Telekomünikasyon 

Hizmetlerine İlişkin Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasının “bağımsız regülatörler” 

başlığı altında  “Regülatör, temel telekomünikasyon hizmeti sağlayıcılarına hesap 

vermeyen ayrı kurumdur. Regülatörlerin işlem ve kararları, bütün piyasa katılımcıları 

açısından tarafsız olacaktır.” hükmü yer almaktaydı.71  Ancak bu tanım, siyasi 

otoriteden bağımsızlığı, hatta devletin ayrı bir organı olarak örgütlenmeyi ifade 

etmemektedir. Sadece işletmeciler açısından bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi 

vurgulanmıştır. 

 

Düzenleme ve denetleme görevini yerine getirmek için telekomünikasyon 

sektörüne münhasır bir Düzenleyici Kurum kurulmasındaki en önemli neden, 

özelleştirilen kimi sektörlerde özelleştirme sonrası duyulan düzenleme ve denetim 

gereksinimidir. Nitekim elektrik ve telekomünikasyon gibi, özelleştirilen sektörlerde 

özel girişim yanında kamunun da "işletici" (operatör) olarak faaliyetini sürdürmesi 

karşısında, devletin hem yargıç hem de taraf olamayacağı gerekçesiyle, "işletici" ve 

"düzenleyici" ayrımı yapılması gereği ortaya çıkmıştır.72 Siyasi iktidar ve ekonomik 

güç odakları karşısında, ancak bağımsız ve güvenli otoritelerin temel hak ve 

özgürlükler ile piyasa mekanizmalarının düzgün işleyişini, bunların müdahale, baskı 

ve etkileri olmadan sağlayabileceği ve güvence altına alabileceği anlaşılmıştı.73 

 

Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri telekomünikasyon alanında tam 

serbestleşmeyi sağlayacak tedbirler almaya, rekabeti arttırıp, devlet tekellerini terk 

etmeye zorlamaktaydı. Bu amaçla ilk somut gelişme, belirlenen ortak politikaların 

1987 yılında Yeşil Kitap’ın (Green Paper) yayınlanması olmuştur. Burada tüm AB 

üyesi ülkelerde Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumların kurulmasından bir ilke 

                                                
70 OECD, Institutional Structures and Responsibilities, s.7.   
 
71 Age, s.8.  
 
72 Gözübüyük, Tan, s. 337. 
 
73 L.Duran, “Türkiyede Bağımsız İdari Otoriteler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, Mart 1997, s.30 
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olarak bahsedilmiştir.74 Komisyon Yeşil Kitap’ta; sektördeki geleneksel 

organizasyonun (devletçe sahip olunan tekeller) yeni teknolojilerin gelişmesinin 

önünde büyük bir engel olduğunu açıklamıştı. Komisyon, sınırlı sayıdaki hizmetlerin, 

kamu hizmeti amaçlarıyla (evrensel hizmet, erişilebilirlik vb) telekomünikasyon 

idarelerince özel tekel haklarına da konu olabileceğini tanımakla birlikte tekel konusu 

olma amaçlarında mümkün olduğu kadar kısıtlayıcı bir yorumda bulunmuş, 

telekomünikasyon hizmetlerinin bir an önce rekabete açılması gerektiğini 

vurgulamıştı.75 

 

Yeşil Kitabın girizgâhındaki “daha çeşitli telekomünikasyon hizmeti, daha iyi 

kalite ve daha iyi fiyat” amaçlarına ulaşmak için Bakanlar Konseyi bir Konsey 

Kararı,76 hemen akabinde ise iki Direktif77 yayınladı. AB’nin 90/388/EC sayılı 

Direktifindeki, "Üye ülkeler, işletme lisanslarının verilmesinin, tip onayının ve gerekli 

şartların kontrolünün, frekans tahsisinin ve kullanım şartlarının denetlenmesinin, 1 

Temmuz 1991'den itibaren telekomünikasyon organizasyonlarından bağımsız bir 

kurum tarafından yürütülmesini garanti edeceklerdir." hükmü ile Telekomünikasyon 

Sektörünü Düzenleyici Kurum (TDK) kurulma zorunluluğu AB üyesi ülkeler için 

getirilmiştir.78 Ayrıca, AB’nin 97/13/EC sayılı yetkilendirmelere ilişkin direktifinde ise, 

bireysel lisans/imtiyaz sözleşmesinin özelliklerinde "ulusal düzenleme otoritesi 

tarafından verilen" ifadesi yer almakta ve ulusal düzenleme otoritesi de 

"telekomünikasyon organizasyonlarından kanunen ayrı ve fonksiyonel olarak 

bağımsız olan kurum veya kurumlar" olarak tanımlanmaktadır.79 AB’nin 2001 

Düzenli Raporu’nda ise piyasa reformuyla ilgili olarak “piyasaların serbestleştirilmesi, 

kapsamlı ve şeffaf bir düzenleyici çerçeveyle yani özerk üst kurullarla el ele 

                                                
74 Stéphan LE GOUEFF, Rafaël Roelandt, The Status Of The Competıtıve Landscape In The European Unıon’s    
Telecommunıcatıon Sector, (çevirimiçi) 
http://www.vocats.com/vocats/LeGoueff.nsf/0/E6344415FFB52103C1256B04003FDFD0/$File/EU_liberalisati
on.doc?Open  25.09.2005 
 
75 Kenedy, Pastor; s.208 
 
76 Council Resolution of June 30 1988on the Development of the Common Market for Telecommunications and 
Equipment up to 1992. 
 
77 88/301/EC, 90/388/EC 
 
78 http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1990/en_390L0388.html10.09.2005 
 
79 http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1997/en_397L0013.html10.09.2005 
 



 36

gitmelidir” ifadesi yer almaktadır.80 Böylece, Avrupa Birliği üyesi ülkeler açısından 

“ulusal düzenleyici bir otorite” kurmak zorunlu hale geliyordu.  

 

Nihayetinde Avrupa Birliği üyesi devletler ile aday ülkeler tedricen söz konusu 

düzenlemeleri yaptılar. Bu ülkelerin ve OECD üyesi diğer ülkelerin çoğunda “politika 

belirleme”, “işletme” ve “regülasyon” faaliyetlerini üstlenen kuruluşlar genellikle 

birbirlerinden ayrılmaya başladı. 

 

AB direktifleri, ulusal düzenleyici otorite olarak bir veya daha fazla kurumun 

kurulabileceğini öngörmektedir. Bazı ülkelerde, düzenleyici düzeydeki görev bölümü 

bakanlık ile Düzenleyici Kurum arasında olmakta, bazı ülkelerde buna ayrıca telsiz 

otoritesi de dahil olmaktadır.81  

 

1.5.2.1. Düzenleyici Kurumlar 

 Pek çok ülkede 1980'lere kadar yavaş bir gelişme gösteren düzenleme, 

kurum, süreç ve yöntemleri; teknoloji ve hizmetlerdeki yeniliklerin hızla artışı, kamu 

telekomünikasyon [şebeke] işletmecilerinin (KTİ)/PTT'lerin özelleştirilmesine yönelik 

gelişmeler ve/veya tekellerin denetimindeki pazarın rekabete açılması sonucu, 

yeniden değerlendirilmekte ve düzenleme sistemleri yeniden tasarlanmışdır. 

Diğer devlet birimleri ile arasındaki bağımlılığın derecesi ve sorumluluk 

paylaşımı, düzenleyici kurumun rolünü belirlemektedir. Düzenleyici kurumlarda 

özerklik derecesi ve bağımlı olduğu birimler açısından beş farklı yapılanma olduğu 

görülmektedir: Bunlar; 

1- Kuruluş olarak KTİ'den ayrı, telekomünikasyondan sorumlu bakanlık 

içinde yer alan düzenleyici kurum: Bunun örnekleri Fransa, Japonya ve 

Almanya'da görülmektedir. Bu tür yapının;  

 

• Bakanlık yapısını, enformasyon kaynaklarını ve uzmanlığını kullanması sonucu 

masrafsız olmak,  

• Hükümetin telekomünikasyon politikasına duyarlı olmak  
                                                
80 Erol Katırcıoğlu, “Üst Kurullar AB ve Devletçiliğimiz”, Radikal Gazetesi, 01.12.2001 
 
81 John Watkinson,, “Final Report on the Possible Added Value of European Regulatory Authority for 
Telecommunications” Eurostrategies/Culen International, November 1999, , s.15. 
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gibi önemli avantajları bulunmaktadır. Dezavantajı ise, bağımlılık sonucu, özellikle 

egemen KTİ devletçe denetleniyorsa, egemen KTİ ile rakipleri arasındaki 

anlaşmazlıkların çözümünde bakanlığa bağlı kurumun yeterince tarafsız 

görülmemesidir.  

2- Yarı özerk kurum: Bu tür düzenleyicinin kararları tümden veya kısmen 

hükümetin denetimine bağlı olmakla birlikte, işleyişte oldukça bağımsız 

davranabilmektedir. Örneğin, Kanada'da CRTC ilke olarak hükümet denetiminde 

olmasına karşın bu denetim ender olarak yapılmaktadır. İngiltere’de OFTEL'in Genel 

Müdürü bazı konularda oldukça bağımsız davranabilirken; diğer konularda kararlar 

ilgili bakan (Ticaret Kurulu Başkanı) tarafından Genel Müdüre danışılarak 

alınmaktadır. 

Avantajları;  

• Uzun ömürlü, yasal yetkiye dayanan, tutarlı ve istikrarlı politikaların 

seçilebilmesi,  

• Çıkar çatışması riskinin az olması ve düzenleyicinin lobicilerin etkisinden belli 

ölçüde uzak olmasıdır.  

Bu tür kurumların sakıncası; ayrı kuruluş altyapısı ve uzman personel gereksinimi 

dolayısıyla masraflı olmasıdır.  

3-Tamamen özerk kurum: Önde gelen örnek ABD'nin FCC'sidir. Avantaj ve 

dezavantajları temelde yarı özerk kurumlar ile aynıdır.  

4-KTİ içinde yer alan düzenleyici nitelikteki birim: Bu geleneksel yaklaşım; 

Hindistan, Kenya vb. pek çok gelişmekte olan ülke ile bazı sanayileşmiş ülkelerde 

görülmektedir. Basit ve masrafsız olmasına karşın, objektif karar yeteneği yönünden 

fazla bir güvenilirliği bulunmamaktadır. KTİ tekelinin bulunduğu durumlarda bu 

güvenceye daha çok gereksinim duyulmaktadır.  

5-Sektöre özgü bir düzenleyici kurumun bulunmaması: Bu türün önde 

gelen örneği Yeni Zelanda'dır. Genel rekabet kanunlarını uygulamak gibi belirli 

düzenleyici işlevler yürütülmekle beraber (Ticaret Komisyonu'nca), sektörle 

doğrudan ilgili bir telekomünikasyon düzenleme kurumu bulunmamaktadır. Ticaret 

Bakanlığı sektördeki yetkilerine karşın, radyo spektrumu dışındaki konulara ender 

olarak karışmaktadır. Tüketici İşleri Bakanlığı hizmet kalitesini izlemektedir. Evrensel 

hizmet konuları ile konut sakini kullanıcıların çıkarları ise, Telecom New Zealand'ın, 

1990 yılında özelleştirilmesi sırasında hükümetin koyduğu "Kiwi Hissesi (altın hisse)" 
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ile korunmaktadır. Kiwi Hissesi, yerleşim yeri erişim hizmetine fiyat sınırlaması 

getirme hakkı vermektedir. 

 

Avantajlarının başında;  

• Sektördeki tarafların hakem olmaksızın sorunlarını kendileri çözmeleri,  

• Sabit ve az masraflı bir işlem olması gelmektedir.  

 

Sakıncaları;  

• kritik konularda önemli gecikmelerin doğması,  

• buna bağlı olarak tarafların ve özellikle yeni girişimcilerin düzenleme 

ortamından emin olamamaları, bu nedenle rekabetçi giriş ve yatırımın 

kısıtlanması konularında yoğunlaşmaktadır. 82  

 

Telekomünikasyon sektöründe adil ve şeffaf bir rekabeti tesis edebilmek için 

tüm ilgili taraflardan bağımsız bir Düzenleyici Kurum oluşturulması çok önemlidir.83 

Bizatihi bağımsız bir düzenleyici kurum olabildiği gibi bazen değişik yapılarda da 

olsa sektörü regüle eden kurumlar oluşturulmaktadır. Telekomünikasyon piyasasını 

düzenleyen Kurumların yapısı ve görevleri ülkeden ülkeye çok farklılık 

göstermektedir. Ülkeler düzenleme ve denetleme görevini bakanlığa bağlı veya 

bağımsız bir Düzenleyici Kuruma verebildikleri gibi, bakanlık kendi bünyesinde de 

tutabilmekte veya rekabeti düzenleyen bir kuruma vermektedirler. Hatta politika 

belirleme ve düzenleyici görevleri bazen aynı kurum yerine getirebilmektedir.  

 

1.5.2.2. Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumlar ve İlgili Diğer Devlet 

Kurumları İlişkisi 

Telekomünikasyon sektöründe, ulusal düzeyde ülkeden ülkeye değişen üç 

yada dört kurum vardır. Bunlar; Bakanlık, TDK ve Rekabet Kurumudur. Siyasi iktidarı 

temsil eden ve politika belirleyici olan ülkemizde Ulaştırma Bakanlığı’dır. Bazı 

ülkelerde farklı isimlerdeki bakanlıkların bu işle görevli oldukları görülebilmektedir. 

Örneğin Avusturya’da Federal Bilim ve Ulaşım Bakanlığı, Fransa’da Ekonomi, 

                                                
82 Bilim,Teknoloji,Sanayi,Tartışmaları Patformu éEnformatik Alanına Yönelik Bilim Teknoloji ve Sanayi 
Politikaları Çalışma Grubu  http://www.tubitak.gov.tr/btpd/btspd/platform/enfor/regrap/bol3.html , 22.12.2005 
 
83 OECD, Institutional Structures and Responsibilities, s.15.  
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Finans ve Endüstri Bakanlığı, Macaristan’da Ulaştırma, Komünikasyon ve Su İdaresi 

Bakanlığı, Belçika’da ise Telekomünikasyon Bakanlığı’nın politika belirleyici olduğu 

görülmektedir.84 AB ülkelerinin hemen tamamında Bakanlık politik bir role sahip 

olduğundan, sektör politikasından tek başına sorumludur. TDK’ların ise, belirlenen 

politikanın ışığında sektörün düzenlenip denetlenmesine ilişkin bir sorumlulukları 

vardır. Böylece TDK’ların kurulmasıyla bir nevi sorumluluk paylaşımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

TDK’ların önemli görevlerinden biri de sektörde rekabeti sağlayarak, 

tüketicilerin korunmasını sağlamaktır. Rekabet Kurumlarının kuruluş amacı ise; mal 

ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve 

gelişmesinin teminidir. Dolayısıyla TDK’lar ile Rekabet Kurumları arasında yakın bir 

ilişkinin olması kaçınılmazdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Age, s.12.   
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1.6-TELEKOMÜNİKASYON KURUMU 
 

Telekomünikasyon Kurumu; adil serbest rekabete dayalı dinamik bir 

telekomünikasyon sektörü oluşturulması, tüketici haklarının korunması ile diğer 

konulardaki görevlerini, kanunlar çerçevesinde yerine getirmektedir. 

Telekomünikasyon Kurumu'nun faaliyete başlaması ve kanunlardaki son 

düzenlemeler ile verilen görevler sonucunda Telekomünikasyon sektöründe 

geliştirilmekte olan serbestleşme hareketi regülasyon sürecine girmiştir. 

Telekomünikasyon Kurumu; adil, serbest, rekabete dayalı dinamik bir 

telekomünikasyon sektörü oluşturulması, tüketici haklarının korunması ile diğer 

konulardaki görevlerini kanunlar çerçevesinde yerine getirmektedir. Türkiye'de son 

yıllarda daha sağlam bir ekonomik yapı oluşturabilmek amacıyla kurulmaya 

başlayan Bağımsız İdari Otoriteler (Kurullar) arasında sektörün gelişimine 

bakıldığında en önemlilerinden birisinin Telekomünikasyon Kurumu olduğunu 

söyleyebiliriz. Gerek ekonomik yapılanma içindeki yeri, gerek devlet 

mekanizmasından olan farklılığı, gerekse sektörün geneli tarafından kurumun özerk 

yapısının anlaşılması ve bu çerçeve içerisinde kamuoyu tarafından 

değerlendirilmesi, büyük önem taşımaktadır. 

 

1.6.1 Telekomünikasyon Kurumunun Yasal Statüsü 

Telekomünikasyon Kurumu, 2813 Sayılı Telsiz Kanunu, 406 Sayılı Telgraf ve 

Telefon Kanunu ve diğer kanunlarda ön görülen görevlerini yerine getirmek üzere 

2813 Sayılı Telsiz Kanunu'nun 4502 Sayılı Kanun ile değişik 5'inci maddesi uyarınca 

kurulmuştur. 

 

Söz konusu Kanun ile 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon 

Kanununda belirtilen genel esaslar çerçevesinde, kanunlarla öngörülen yetki ve 

sorumlulukları uygulamak ve verilen diğer görevleri yapmak üzere kamu tüzel 

kişiliğini ve idari ve mali özerkliği haiz özel bütçeli Telekomünikasyon Kurumu 

kurulmuştur. Kurum görevlerini yerine getirirken bağımsızdır. Kurum’un ilişkili olduğu 

bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır. Bağımsız idari otoritelerin bir Bakanlıkla “ilişkili” 

olmaları idarenin bütünlüğü ilkesinin sağlanabilmesi amacını taşıdığından85 

                                                
85 Ali ULUSOY, “Bağımsız İdari Kurumlar”, Danıştay Dergisi, Sayı:100 
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Ulaştırma Bakanlığı ile “ilişkili” olması Telekomünikasyon Kurumu açısından da 

idarenin bütünlüğü ilkesinin sağlandığı anlamına gelir.  

 

Kurum idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli kamu tüzel kişiliği haiz olarak, 

görevlerini yerine getirirken “bağımsız” olduğu kanuni güvenceye kavuşturulmuş86 

vaziyette 27 Ocak 2000 tarihinde kurulmuş ve personel altyapısını oluşturarak, 15 

Ağustos 2000 tarihinde fiilen çalışmaya başlamıştır. Kurumun fiilen çalışmaya 

başlamasını müteakip, 17.02.2001 tarih ve 24321 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri 

ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesiyle ise 2813 sayılı 

Kanunla kendisine bahşedilen “bağımsızlık”, ifadesi “.Kurum görevini yaparken 

bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kuruma emir ve talimat veremez...” 

ifadesiyle somutlaştırılmıştır. Böylece “ilişkili” olduğu Ulaştırma Bakanlığı’nın bile 

kendisine emir ve direktif veremeyeceği vurgulanmıştır.  

 

Kurum, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 10.2.1954 tarihli 

ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile vize ve tescil açısından 26.5.1927 tarihli ve 1050 

sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay 

Kanunu hükümlerine tâbi değildir. Kurum, Sayıştay tarafından denetlenir. Kurumun 

gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.87 

 
İdari ve mali özerkliğe sahip kurumun gelir kalemleri ise Telsiz ücretleri, 

İşletmelerden Alınacak Kurum Masraflarına Katkı Payı, Uygulanacak İdari Para 

Cezaları başlığı altında üç kalemde toplanmaktadır. 

 

1.6.2 Telekomünikasyon Kurumunun İdari Yapısı 

1.6.2.1 Kurul 

Kurum’un karar organı bir kurul başkanı ve altı üyeden oluşan 

Telekomünikasyon Kurulu’dur. Kurum kuruluşunda 4502 sayılı Kanunla getirilen 

                                                
86 2813 sayılı Kanun Madde 5 – (Değişik:27/1/2000-4502/14 md.)  “....Bu Kanun ile 4.2.1924 tarihli ve 406 
sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel esaslar çerçevesinde, Kanunlarla öngörülen yetki ve 
sorumlulukları uygulamak ve verilen diğer görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali 
özerkliği haiz özel bütçeli Telekomünikasyon kurumu kurulmuştur. Kurum görevlerini yerine getirirken 
bağımsızdır.....” 
 
87 2813 sayılı Kanun Madde 5 – (Değişik:27/1/2000-4502/14 md.) 
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düzenlemede Kurul üye sayısı bir başkan ve dört üye olarak belirlenmişse de 5 

kişiden oluşan bir Kurul’un üye sayısının izin, istifa, ölüm, görev gibi sebeplerle 

toplantı yeter sayısını sağlayamayacak hale gelmesi ve Kurulun toplantı yapamama 

ve karar alamama riskiyle karşılaşması üzerine88 Kanunun bu fıkrasında yer alan 

“dört” ibaresi, 16/6/2004 tarihli ve 5189 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle “altı” olarak 

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Böylelikle Kurul üyesi sayısı 5’den 7’ye 

çıkarılmıştır. 

 

 Kurul Başkanı Kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve 

temsilinden sorumludur. Kurul, başkanın teklifi üzerine üyelerden birini İkinci başkan 

olarak seçer, İkinci başkan izin, hastalık, yurt içi, yurt dışı görevlendirme, görevden 

alınma ve görevde bulunmadığı diğer hallerde Başkan’a vekâlet eder.89 

 

Kurul başkanı ve üyeler, Bakanlar Kurulu tarafından beş yıllık süre için atanır. 

Görevi biten Kurul başkanı ve üyelerin yeniden aynı göreve atanmaları mümkündür. 

Kurul başkanı ve üyeler ancak ciddi bir hastalık veya rahatsızlık nedeni ile iş 

görememe, görevi kötüye kullanma veya yüz kızartıcı bir suç ile mahkûm olma 

halinde Bakanlar Kurulu tarafından süresi dolmadan görevden alınabilir. Kurul 

üyeliklerine atanacakların hukuk, iktisat, finans, mühendislik, telekomünikasyon, 

işletme veya maliye dallarında yurt içinde veya dışında en az dört yıllık yüksek 

öğrenim görmüş olmaları, hem mesleki açıdan hem de telekomünikasyon alanında 

yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ve kamu veya özel sektörde en az on yıl 

çalışmış olmaları, Devlet memuru atanabilme genel şartlarını taşımaları ve herhangi 

bir siyasi partinin yönetim, denetim veya başka bir üst kurulunda görev almamış 

veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları şartları aranır.90 Üyeler ve Başkanın siyasi 

otorite olan Bakanlar Kurulu tarafından atanması, üyelerin bağımsızlığına etki 

yapabileceği hususu zaman zaman günde getirilmiş olmakla beraber; üyelerin görev 

süresi bitmeden görevden alınabilmelerinin çok sıkı şartlara bağlanmış olması, siyasi 

                                                
88 Nitekim 2002 yılı mart ayında iki Kurul üyesinin görev süresinin bitmesi ve Haziran ayına kadar yeni atama 
yapılamaması nedeniyle 2002 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Kurul toplantısı yapılamamış ve karar 
alınamamıştır.  
 
89 2813 sayılı Kanun Madde 5 
 
90 2813 sayılı Kanun Madde 8 (Değişik: 27/1/2000 - 4502/17 md.) 
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iktidarın değişmesi halinde de görev sürelerini tamamlayabilmelerine olanak 

tanımaktadır. Bu durum da üyelerin bağımsızlığı açısından önemli bir güvencedir. 

 
Kurul Başkanı, telsiz hizmetlerini temsil eden bir üye ve telekomünikasyon 

hizmetlerini temsil eden iki üye, Ulaştırma Bakanının göstereceği ikişer aday 

arasından atanır. 

 
Telekomünikasyon sektörünü temsil eden iki üye, bu Kanun uyarınca 

Türkiye’de telekomünikasyon cihaz ve sistem imalatı, telekomünikasyon hizmeti 

yürütmekte ya da altyapı işletmekte olan ve ilgili telekomünikasyon hizmeti 

piyasasında Türkiye çapında en az %10’luk pazar payına sahip olan işletmecilerin 

göstereceği birer aday arasından atanır. Bu maddenin uygulaması açısından hizmet 

piyasalarına ve işletmecilerin pazar paylarına ilişkin tespitler Kurum tarafından ve 

nihai olarak yapılır. Her bir işletmeci pazar payı ne olursa olsun en fazla iki aday 

gösterebilir. Tüketicileri temsil eden üye ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğinin göstereceği ikişer aday arasından atanır.91 

 
Kurul üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, boşalan 

yerlere yukarıda belirtilen esaslar dahilinde üç ay içinde seçim ve atama yapılır. Bu 

şekilde atananlar yerine atandıkları kişinin görev süresini tamamlarlar. Toplantılara 

katılmayan üyeler nedeni ile Kurul’un karar almasının engellenmesi halinde, 

toplantıya katılmayan Kurul üyesi yerine Kurul başkanı vekâlet eder. Kurul 

başkanının toplantıya katılamaması halinde yerine ikinci başkan vekâlet eder. Kurul 

üyelerinin mazeretsiz bir şekilde dört toplantı arka arkaya Kurul çalışmalarına 

katılmaması halinde ilgili Kurul üyesi, üyelikten istifa etmiş sayılır ve hemen yeni 

üyenin atama işlemleri başlatılır. 

 
Kurul üyeleri, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel başka hiçbir 

görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz ve 

özellikle de herhangi bir telekomünikasyon şirketinde hissedar veya yönetici 

olamazlar. Telekomünikasyon sektörünü temsil eden üye, kendisini aday gösteren 

işletmeci şirket ile görev süresi boyunca her türlü ilişkisini keser ve görevinden 

ayrılmasından itibaren de en az iki yıl boyunca anılan işletmeci şirket ile çalışma, 

                                                
91  2813 sayılı Kanun Madde 8 (Değişik üçüncü fıkra: 16/6/2004-5189/8 md.) 
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danışmanlık veya hissedarlık şeklinde bir ilişki kuramaz Bu husus da üyelerin 

bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamak için öngörülmüştür. 

 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasında 

emeklilik yönünden, Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyelerine müsteşar 

yardımcısı, Kurum başkan yardımcılarına bakanlık genel müdürü, Kurum 

bünyesindeki müstakil daire başkanlıkları ve bölge müdürlerine bakanlık genel 

müdür yardımcısı ek gösterge ve makam tazminatları uygulanır. Bu görevlerde 

geçirilen süreler, makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. 

Diğer unvanlardaki personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki eşdeğer 

kadrolara ait ek göstergeler uygulanır. Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların 

Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu veya özel mevzuatta düzenlenmiş personel rejimine 

tâbi olanlar Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra başvuruları halinde ilgili Bakan 

tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. 

 

1.6.2.1.1 Kurul’un Karar Alma Usulü 

Kurul’un karar alma usulü 2813 sayılı Kanunun 8. maddesinde; “Kurul en az 

dört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar 

alır. Kurul üyelerinin bizzat kendisi veya 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun 245 inci maddesinin (3) numaralı bendinde yazılı derecelerde akrabalığı 

bulunan kişiler ile veya bu kişilerin hissedarı, yöneticisi veya üst düzey çalışanı 

olduğu herhangi bir telekomünikasyon şirketi ile ilgili konularda yapılan oylamalarda 

ilgili Kurul üyesi oylamaya katılamaz” şeklinde belirlenmiştir. Esasen Kurul üye 

sayısının 5 olarak belirlendiği dönemde öngörülen bu usul 16/6/2004 tarih ve 5189 

sayılı Kanunun 2813 sayılı Kanunda yaptığı değişiklik ile Kurul üye sayısı 7’ye 

çıkarıldıktan sonra da değişmemiştir. Burada Kanun Koyucunun hangi saikle bu 

şekilde hareket ettiği bilinmemekle birlikte, 7 kişiden oluşan bir Kurul’un 

toplanabilmesi için sadece 4 kişinin mevcudiyetinin yeterli olması, 3 kişinin aynı 

yöndeki oyuyla karar alabilmesi yadırganacak bir durumdur. Kanaatimce Kurul 

toplantı yeter sayısının 5, karar yeter sayısının ise 4 olması daha uygun olacaktır. 

Bugün itibariyle üzerinde çalışmaların devam etmekte olduğu Elektronik Haberleşme 

Kanunu Tasarısındaki düzenleme de bu yöndedir.  
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1.6.2.2 Kurumun Teşkilat Yapısı  

2813 sayılı Kanunla “taşra teşkilatı kurabilme yetkisi”92 de verilen Kurumun 

merkezinin neresi olacağı Kanunla belirlenmemiş olmakla beraber 

Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesiyle Kurumun merkezinin “Ankara” olduğu ayrıca 

belirlenmiştir. Böylece, Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 

büyük çoğunluğunun genel müdürlüklerinin İstanbul’da bulunması ve ileride Kurulun 

yapısında meydana gelebilecek değişikliklerle merkezin İstanbul’a taşınmasının 

gündeme getirilmesi ihtimaline karşı93 söz konusu talebin önünde hukuki bir engel 

meydana getirme amacı güdülmüştür.  

 

Kurum teşkilatı, Telekomünikasyon Kurulu, ana hizmet birimleri, danışma 

birimleri, yardımcı hizmet birimleri ve taşra teşkilatı olarak da Ankara, İstanbul, İzmir, 

Mersin, Diyarbakır, Samsun, Erzurum Telekomünikasyon Bölge Müdürlüklerinden 

oluşmaktadır.  

 

Başkanlık, hizmetlerinin yürütülmesinde Başkan’a yardımcı olmak üzere dört 

adet Kurum Başkan Yardımcısı görevlendirilmiştir.94 Başkan yardımcıları, Başkan’ın 

emrinde ve onun yardımcısı olup, Kurum faaliyetlerini, Başkan adına ve Başkan’ın 

direktif ve emirleri yönünde, Kurumun amaç ve politikaları ile mevzuata uygun bir 

şekilde düzenler ve yürütür.  Görev kapsamındaki hizmet birimlerine gereken 

talimatları verir ve bunların uygulamasını takip ve temin eder.95  

 

Kurum, merkez ve taşra birimlerinden oluşur.  

Merkez birimleri; ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden, taşra 

birimleri ise Telekomünikasyon Bölge müdürlüklerinden oluşur.  

                                                
92 2813 sayılı Kanun Madde 5 – (Değişik:27/1/2000-4502/14 md.) 
 
93 Nitekim 2005 yılı içerisinde Kurumun merkezinin İstanbul’a taşınması gündeme gelmiş ve 
Telekomünikasyon Kurulu bu doğrultuda karar almıştır. Ancak Ankara’da çalışıyor olmaktan memnun olup 
İstanbul’a taşınmak istemeyen Kurum çalışanları ve merkezi bürokrasiden gelen baskılarla merkezin İstanbul’a 
taşınmasından vazgeçilmiştir. 
 
94 Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 
m.35 
 
95 Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 
m.36 
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Merkez ve taşra birimlerinin, ihtiyaç duyulması halinde, bağlı bulundukları 

Başkan yardımcılıklarının değiştirilmesi ile görev tanımlarında değişiklikler 

yapılmasına Başkan’ın teklifi üzerine Kurul yetkilidir. 96 

 
A- Merkez Hizmet birimleri şunlardır:  
 
a) Ana Hizmet Birimleri  
 
1. Tarifeler Dairesi Başkanlığı,  
 
2. Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı,  
 
3. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı,  
 
4. Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı,  
 
5. Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı,  
 
6. Spektrum İzleme ve Denetleme Dairesi Başkanlığı,  
 
7. Teknik Düzenleme ve Standardizasyon Dairesi Başkanlığı,  
 
8. Uluslar Arası İlişkiler ve AB ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.  
 
b) Danışma Birimleri  
 
1. Başkanlık Müşavirliği,  
 
2. Hukuk Müşavirliği,  
 
3. Basın ve Tüketiciler ile İlişkiler Müşavirliği.  
 
c) Yardımcı Hizmet Birimleri  
 
1. Kurumsal Kalite Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı,  
 
2. Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,  
 
3. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı,  
 
4. Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı,  
 
5. Lojistik Dairesi Başkanlığı,  
 
6. Özel Kalem Müdürlüğü,  
                                                
96 Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 
m.52 
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7. Kurul Büro Uzmanlığı,  
 
8. Savunma Uzmanlığı. 97 
 
B- Taşra Hizmet birimleri:  

 
Geniş bir görev ve faaliyet alanı bulunan Telekomünikasyon Kurumu, 

hizmetlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi bakımından Bölge Müdürlükleri şeklinde 

örgütlenen taşra teşkilatı da kurmuştur. Her ne kadar Telekomünikasyon Kurumunun 

Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 52. 

maddesi ile 10 adet Bölge Müdürlüğünün kurulacağından bahsedilmiş olmakla 

beraber, Halihazırda Telekomünikasyon Kurumunun taşra teşkilatı Ankara, İstanbul, 

Mersin, İzmir, Erzurum, Samsun ve Diyarbakır Bölge Müdürlükleri'nden 

oluşmaktadır.  

 

1.6.2.2.1 Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı: 

Kurumun söz konusu teşkilatından başka bir de 3.7.2005 tarihinde yürürlüğe 

giren 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 2577 sayılı 

Polis Vazife Salahiyetleri Kanununun ek 7. maddesine eklenen fıkra ile 

Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, Kurum başkanına doğrudan bağlı 

"Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı" kurulmuştur. Emniyet veya istihbarat 

birimlerinin telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenebilmesi ve 

sinyal bilgilerinin değerlendirilip, kayda alınmasına ilişkin işlemleri bir merkezden 

yürütebilmesi için kurulan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bir başkan ile 

teknik, hukuk ve idari olmak üzere üç uzmandan oluşur. Bu Başkanlıkta Millî 

İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının 

ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Verilen görevleri yerine getirmek üzere 

yeteri kadar da personel istihdam edilir. Telekomünikasyon İletişim Başkanı, 

Telekomünikasyon Kurumu Başkanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır. 

Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Kurul üyelerinin sahip olduğu özlük haklarına 

sahiptir.98  

 

                                                
97Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 
m.52  
98 5397 sayılı Kanun 
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Aslında bir düzenleyici kurum olarak Telekomünikasyon Kurumunun temel 

işleviyle ve dünyadaki uygulamalarla da pek bağdaşmayan bu görevler ve söz 

konusu Başkanlığın Telekomünikasyon Kurumuna bağlanmasında ekonomik 

düşüncelerin yattığı zannedilmektedir. Zira yeni kurulacak bir Kurumun ihtiyaç 

duyacağı maddi imkânlar özerk bir kurum olan Telekomünikasyon Kurumunun 

bütçesinden ve imkânlarından sağlanacaktır. Böylece Genel Bütçeye bir yük 

getirilmemiştir 

 

1.6.2.2.2 Kurum Personelinin Hukuki Statüsü 

Kurum personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler ancak 

Kurum personeli arasından kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin 

unvanı, sayısı, nitelikleri, ücretleri, diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları 

Kurulun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar 

Kurulunca belirlenir.99 

 

Kurumun istihdam edeceği personelin niteliklerini, statülerini, atanma, terfi, 

nakil, işe son verme, disiplin cezaları ile diğer özlük işlerindeki usul ve esasları 

belirleyen “Personel Yönetmeliği” 27.01.2000 tarihinde, Kurumun meslek personelini 

oluşturan Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı ve Telekomünikasyon Uzmanlarının 

göreve atanmalarına ilişkin yarışma sınavı, tez savunmaları ve çalışma esaslarını 

tespit etmek amaçlı Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman 

Yardımcılığı ve Telekomünikasyon Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik” ise 21.12.2000 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürülüğe girmiştir. 

 

Telekomünikasyon Kurumu kendisine kanunla verilen görevlerini meslek 

personeli olarak Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı ve Telekomünikasyon 

Uzmanları ile yürütmektedir. Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ve 

yüksekokullarının; mühendislik alanında; elektrik, elektronik, endüstri, fizik, 

bilgisayar, telekomünikasyon, işletme, ve matematik mühendisliği bölümleri, iktisadi 

ve sosyal alanda; siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, 

hukuk, iletişim fakülteleri veya bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul 

                                                
99 2813 Sayılı Kanun Madde 5 – (Değişik:27/1/2000-4502/14 md.) 
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edilen yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olanlardan100  yazılı ve sözlü 

yarışma sınavlarında  başarılı olanlar mesleğe Telekomünikasyon Uzman 

Yardımcısı olarak başlarlar. Meslekte iki yılını dolduran Telekomünikasyon Uzman 

Yardımcıları meslekteri ile ilgili bir tez konusu seçerler ve hazırladıkları tezi 3. yılın 

sonuna kadar teslim ederler. Söz konusu tezin Kurum Başkanlığınca oluşturulacak 

heyet önünde savunulmasının başarılı bulunması üzerine Telekomünikasyon 

Uzmanı kadrolarına atanırlar.101 

 

1.6.3 - Kurumun Görevleri 

Telekomünikasyon Kurumu; adil serbest rekabete dayalı dinamik bir 

telekomünikasyon sektörü oluşturulması, tüketici haklarının korunması ile diğer 

konulardaki görevlerini kanunlar çerçevesinde yerine getirmektedir.  

 

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı ve Katma Bütçeli statüdeki Telsiz Genel 

Müdürlüğü tarafından 2813 Sayılı Kanun'a istinaden radyo komünikasyon 

regülasyonu, özelleştirme sürecine giren ve işletmecilik vasıflarıyla birlikte Türk 

Telekom A.Ş. tarafından 406 Sayılı Kanun çerçevesinde "telekomünikasyon 

regülasyonu ile ilgili bir kısım görevlerin yürütülmekte olduğu bir durumda; 4502 

Sayılı Kanun ile bu görevler Telekomünikasyon Kurumu kurularak, diğer görevleriyle 

birlikte yetkilerin tek ve bağımsız bir otoritede toplanması sağlanmıştır. 2001 yılı 

içerisinde 4673 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle telekomünikasyon 

hizmetlerinde lisans verme yetkisi de Kurum'un sorumluluk ve yetki alanına girmiştir. 

15.05.2002 tarihinde 4756 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle görevlerine “Türkiye’de ulusal, bölgesel ve 

yerel çapta TV kanal ve radyo frekans plânları ile radyo ve televizyon yayınlarına 

esas olan frekans bantları ile ilgili çalışmalar yapma yetkisi” de eklenmiştir.  

 

Bu çerçevede Kurumun görevleri şu şekilde sıralanabilir: 

1. Telsiz Kanunu ile Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel esaslar 

çerçevesinde, telekomünikasyon alanında gerekli planları hazırlamak ve 
                                                
100 Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı ve Telekomünikasyon Uzmanlığı 
Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.7 
 
101 Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı ve Telekomünikasyon Uzmanlığı 
Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.24-28) 
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Ulaştırma Bakanlığına sunmak ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve 

özel hukuk tüzel kişilerinin bu konudaki faaliyetlerine nezaret etmek,  

2. Telekomünikasyon alanında, üniversiteler ve imalatçı kuruluşlarla işbirliği 

yaparak teknolojideki gelişmeleri takip etmek, telekomünikasyon alanında 

yerli üretimi ve uluslararası faaliyetlere katılımı desteklemek, 

3. Kanun uyarınca yapılan uygulamaları takip ve kontrol etmek, incelemek, 

değerlendirmek ve Ulaştırma Bakanlığınca lüzum görülen konularda 

Haberleşme Yüksek Kurulu'na bilgi sunmak,  

4. Her nevi frekans planlama, tahsis ve tescil işlemlerini takat ve yayın sürelerini 

de göz önünde tutarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği de yapmak suretiyle 

yürütmek,  

5. Usulsüz, kaçak yayınlar ve enterferanslar ile ilgili işlemleri yürütmek,  

6. Türkiye'de kurulu sermaye şirketleri tarafından yürütülecek telekomünikasyon 

hizmetleri ve/veya altyapısı ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından 

imzalanacak imtiyaz sözleşmelerine ve verilecek telekomünikasyon 

ruhsatlarına ilişkin görüş bildirmek, genel izin hazırlanmasına ilişkin Bakanlığa 

öneri götürmek, anılan imtiyaz sözleşmesi ve telekomünikasyon ruhsatlarının 

hüküm ve şartlarının uygulanmasını ve genel izinlere uygunluğu denetlemek, 

bu hususta gerekli tedbirleri almak,  

7. Telekomünikasyon hizmetlerinden ve altyapısından yararlanacak kullanıcılara 

ve telekomünikasyon şebekeleri arasındaki ara bağlantılar bakımından diğer 

işletmecilere uygulanacak ücret tarifelerine ve sözleşme hükümlerine ve 

teknik hususlara ilişkin genel kriterleri ve görev alanına giren diğer konularda 

uygulama usul ve esaslarını belirlemek, tarifeleri incelemek, değerlendirmek, 

gerekenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını izlemek,  

8. Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı ile ilgili olarak işletmecilerin ve bu 

alanda kanuna uygun olarak ticari faaliyet içinde bulunanların, hizmetlerin 

yürütülmesi, altyapının işletilmesi ve çeşitli telekomünikasyon teçhizat ve 

cihazları üreten veya satanların bu hizmet ve faaliyetlerini Türkiye dahilinde 

tam bir rekabet ortamı içinde gerçekleştirmelerini sağlamak, teşvik edici 

tedbirleri almak,  

9. Telekomünikasyon alanında kullanılacak her çeşit sistem ve cihazlar için yurt 

içinde ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak ve en son gelişmeleri 
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de göz önünde bulundurarak, imalat ve kullanıma esas teşkil eden 

performans standartlarını tespit etmek, bunları uygulamak,  

10. Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapının işletimi ile ilgili olarak görev 

alanına giren konularda yönetmelik çıkarmak diğer idari işlemleri yapmak; 

işletmeciler, aboneler, kullanıcılar ve Türk telekomünikasyon sektörünü 

etkileyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilgili mevzuata uymasını denetlemek, 

bu hususta ilgili makamları harekete geçirmek ve gereken hallerde 

kanunlarda öngörülen yaptırımları uygulamak,  

11. Radyo ve televizyon dahil her türlü yayınların belirlenmiş emisyon 

noktalarından yapılabilmesini teminen, ortak anten sistem ve tesisleri 

kurulması ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,  

12. Telsiz Kanununun 27 nci maddesinde belirtilen ücretleri, Maliye Bakanlığınca 

her yıl belirlenen yeniden değerleme oranını aşmamak üzere belirlemek, 

değiştirmek, tahsil etmek veya terkin etmek ve bunlarla ilgili usul ve esasları 

düzenlemek, Kurumun yıllık bütçesini, gelir gider kesin hesabını, yıllık çalışma 

programını onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasında aktarma yapmak 

veya gelir fazlasını talep halinde genel bütçeye devretmeye karar vermek,  

13. Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve altyapısının işletilmesi ile ilgili 

hususları ve ayrıca hem bu hizmetlerde hem de genel olarak 

telekomünikasyon sektöründe rekabete aykırı davranış, plan ve uygulamaları 

re'sen veya şikâyet üzerine incelemek; görev alanına giren konularda bilgi ve 

dokümanların sağlanmasını talep etmek,  

14. Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı ile ilgili yönetmeliklerin ve diğer 

genel idari işlemlerin yayınlanmasından önce ilgili tarafların kamuya 

açıklanacak olan ve üzerinde ilgili tarafların yorum yapabileceği görüşlerini 

bildirmesine imkân verebilmek için gerekli tedbirleri almak,  

15. Tüketici menfaatlerinin korunması için gerekli tedbirleri almak,  

16. Rekabet Kurumu'nun, telekomünikasyon sektörüne ilişkin olarak yapacağı 

inceleme ve tetkikler ile şirket birleşme ve devralmaları ile ilgili vereceği 

kararlar dahil olmak üzere vereceği tüm kararlarda, görüş bildirmek,  

17. Telekomünikasyon tesislerinin 406 sayılı Kanunun 2'inci maddesinin (a) 

bendindeki esaslara uygunluğunu ve ara bağlantı talep edilmesi halinde 

uygulanacak usul ve esasları belirlemek, ve kullanılan teçhizatın standartlara 

uygunluğunu denetlemek ve uygun olmayanların kaldırılmasını sağlamak,  
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18. Türk Telekom'un tekel hakkının sona ermesi üzerine, Türk Telekom dışındaki 

sermaye şirketlerinin, telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal 

ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden, telefon hizmetlerini yürütmelerinin 

uygun olduğuna karar vermek,  

19.  İşletmecilerle imzalanan sözleşmelerin ve verilen telekomünikasyon 

ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken tedbirleri almak; 

faaliyetlerin mevzuata ve imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya 

genel izin şartlarına uygun yürütülmesini izlemek ve denetlemek; aykırılık 

halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun %3'üne kadar 

idarî para cezası uygulamak,  

20. Her bir hizmet türü için ayrı ayrı olmak üzere yetkilendirmenin imtiyaz 

sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izinden hangisi ile, nasıl ve 

hangi şartlarla yapılacağını, başvuru ve yetkilendirmeye ilişkin usul ve esaslar 

konusunda Bakanlığa görüş bildirmek, 

21. İşletmeciler veya belli bir telekomünikasyon hizmetini yürütmek isteyenlerin 

bu hizmete ilişkin yetkilendirme şartlarının belirlenmemiş olduğu ve 

Bakanlıktan söz konusu şartları tespit etmesini talep etmeleri ve Bakanlığın 

bu talep üzerine tespitin gerekli olduğu kanısına varması halinde istişari 

görüşü bildirmek,  

22. Bakanlık tarafından verilen bilgiler çerçevesinde her yıl imzalanmış olan 

imtiyaz sözleşmeleri ile verilen telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinleri 

listeleyen ve ilişkili oldukları hizmet türlerini de belirten bir rapor hazırlamak,  

23. 406 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin şartlar ve 

esaslar, işletmecilerde aranacak şartlar ve belirli bir telekomünikasyon hizmeti 

için imtiyaz sözleşmesi akdedilmesi, telekomünikasyon ruhsatı verilmesi ya 

da genel izinler çıkarılması hususları ile bunların kayıt ve şartları için Bakanlık 

tarafından çıkarılacak yönetmelikler ile ilgili görüş bildirmek,  

24. Kullanıcılara ekonomik avantajlar ihtiva eden özel programlar sunulması 

konusundaki ilkeleri, kuralları ve şartları belirlemek,  

25. İşletmecilerin veya telekomünikasyon sektöründe yer alan gerçek veya tüzel 

kişilerin, uluslararası telekomünikasyon kuruluşlarına üye olmaları veya bu 

kuruluşlar nezdinde Türkiye Cumhuriyetinin veya Türk telekomünikasyon 

sektörünün temsil edilmesini gerektiren uluslararası sözleşmelere taraf 
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olmaları veya bu sözleşmelerin hak, yetki ve yükümlülüklerinden 

yararlanmaları konusunda Bakanlığa görüş bildirmek,  

26. Ara bağlantı sağlama yükümlülüğü olan işletmecileri yayınlayacağı yönetmelik 

uyarınca belirlemek,  

27. Şebekeler arasında ara bağlantı sağlanmasına yönelik olarak işletmeciler 

arasında yapılacak anlaşmaları muhafaza etmek, tarafların ticarî sırlarını 

korumak için gerekli önlemleri almak kaydıyla bu anlaşmaları kamuoyuna 

açıklamak,  

28. Ara bağlantı anlaşması ilk talepten itibaren azami üç ay içerisinde 

sonuçlandırılamadığı takdirde, ara bağlantı talep eden tarafın başvurusu 

halinde, Kurum tarafından kamu menfaati gözetilerek belirlenecek esaslar 

çerçevesinde taraflar arasında uzlaştırma prosedürü işletmek; kamu menfaati 

açısından makul ve gerekli görülen diğer tedbirleri almak; tarafların bir 

anlaşmaya varamamaları halinde, ara bağlantı anlaşması için uygun görülen 

hükümleri, şartları ve ücretleri belirlemek,  

29. Ulusal dolaşım (Roaming) taleplerini karşılamakla yükümlü hizmet veya 

altyapı işletmecilerini, 406 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi hükümleri 

dahilinde belirlemek,  

30. İlgili işletmecilerin, uygun olduğu ölçüde kendi standart hüküm ve şartları içine 

dahil edebilecekleri, standart ara bağlantı referans ücret tarifelerini 

yayınlamak ve gerektiğinde bunları değiştirmek,  

31. 406 sayılı Kanunun 10'uncu maddesinin uygulanma esaslarını ve standart 

referans tarifeleri, ara bağlantı ve roaming anlaşmalarının tabi olduğu 

ayrıntıları gösteren yönetmelikler çıkarmak,  

32. Standart referans tarifeleri, şebeke ara bağlantıları ve roaming ile ilgili 

anlaşmaların telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve altyapının 

işletiminde serbest rekabeti engelleyici sonuçlara yol açmamasına yönelik 

tedbirleri almak, gerektiğinde 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde Rekabet Kurumuna başvurmak,  

33. 406 sayılı Kanunun 12'inci maddesi hükümlerinden Türk Telekom'un ve diğer 

işletmecilerin yararlanma biçim ve prosedürlerini yönetmelikle belirlemek,  

34. İşletmecilerin, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapı 

işletilmesi karşılığında alacakları ücretler ile ilgili düzenlemeleri yapmak,  
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35. Hat ve devre kiraları da dahil olmak üzere ücretlerin hesaplanma yöntemlerini 

ve üst sınırlarını,  

a. Türk Telekom veya başka bir işletmecinin, kamu hizmeti ilkeleri çerçevesinde 

vermekle yükümlü olduğu asgari hizmetler dahil, bazı hizmetlerin maliyetini 

başka hizmetlerin ücretlerinden karşılamak zorunda olduğu hallerde, 

b. İlgili telekomünikasyon hizmetlerinde, bir işletmecinin hukuki veya fiili bir tekel 

olduğunun veya ilgili hizmet veya coğrafi piyasada hâkim konumda 

bulunduğunun Kurum tarafından belirlendiği hallerde, 

c. Ücretlerin Kurum düzenlemelerine aykırı işlem ve eylemlerle belirlendiğinin 

tespit edildiği hallerde, 

d. Kurum'un çıkaracağı yönetmeliklerde belirleyeceği diğer durumlarda; 

makul ve ayırım gözetmeyen şartlarla belirlemek, 102 

36. Kurum, imtiyaz sözleşmesi akdedilerek yürütülecek olan telekomünikasyon 

hizmetleri ve/veya altyapılarına yönelik olarak, hizmetin tanımı ve kapsamını, 

yapılacak ihalenin muhtemel zamanını, imzalanması plânlanan imtiyaz 

sözleşmesi sayısını ve politika belirlemeye ilişkin benzeri diğer hususları 

içerecek şekilde yetkilendirmeye ilişkin plânlar hazırlayarak Ulaştırma 

Bakanlığına sunar. Bu plânlar Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulu tarafından onaylanır ve Kurum tarafından yürütülür.103 

Tüm bu görevlere bir de 5397 sayılı Kanunla kurulan Telekomünikasyon 

İletişim Başkanlığı’nın görevleri eklenmiştir.  

1.6.4 Telekomünikasyon Kurumunun Sektördeki Diğer Kamu Kurumlarıyla 
İlişkileri 

Telekomünikasyon alanında politika oluşturma, düzenleme ve uygulamalarını 

yapma görevi verilen kurum, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Rekabet Kurumu, 

Haberleşme Yüksek Kurulu ile işbirliği ve koordinasyon içerisindedir. 2005 yılı 

içerisinde yürürlüğe giren 5397 sayılı Kanun ise Kurumun, Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile de ilişki 

kurmasına sebep olmuştur. 
                                                
102 Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 
m.32 
103 Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği m. 21 
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1.6.4.1 Kurum-Haberleşme Yüksek Kurulu (HYK)İle İlişkisi:  

Haberleşme Yüksek Kurulu, 2813 Sayılı Telsiz Kanunu'nun 4502 Sayılı 

Kanun ile değişik 6 ıncı maddesi uyarınca kurulmuştur. Haberleşme Yüksek Kurulu, 

Başbakanın veya görevlendireceği bir Devlet Bakanının başkanlığında İçişleri ve 

Ulaştırma Bakanları ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Millî İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarı ve Genelkurmay Muhabere Elektronik Başkanından oluşan bir üst 

kuruldur.  

 
Haberleşme Yüksek Kurulunun görevleri, telsiz haberleşmesi alanında 

Ulaştırma Bakanlığına tavsiyede bulunmak ve bu konulardaki uygulamaları takip 

etmektir. Haberleşme Yüksek Kurulunun sekretarya işleri Bakanlık nezdindeki 

Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.  

 
4756 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanun’un 24 üncü maddesi gereğince; Telekomünikasyon Kurumu, 2813 sayılı 

Telsiz Kanununa uygun olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğü (Türk Telekom) ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak 

hazırlayacağı ulusal, bölgesel ve yerel çaptaki radyo ve televizyon frekans plânlarını 

Haberleşme Yüksek Kurulu’nun onayına sunar. Haberleşme Yüksek Kurulu, 

hazırlanan plânı aynen onaylayabileceği gibi lüzum gördüğü değişikliklerin 

yapılmasını talep edebilir. Televizyon kanal ve radyo frekanslarının ne kadarının 

hangi takvime göre ihaleye çıkarılacağına ilişkin plân Haberleşme Yüksek Kurulu 

tarafından saptanarak bu çerçevede ihaleye çıkarılmak üzere Radyo Televizyon Üst 

Kuruluna  bildirilir. 

 

Haberleşme Yüksek Kurulu, 2813 sayılı Telsiz Kanunu gereğince RTÜK, Türk 

Telekom, TRT ve Telekomünikasyon Kurumu arasındaki koordinasyonun yanı sıra 

konuyla ilgili olarak RTÜK’e  verilmiş görevlerin takibini de yürütür. 

 

Telekomünikasyon alanında politika belirleme görevi Kanunla Ulaştırma 

Bakanlığı’na verilmiştir. HYK ise Bakanlığa tavsiyelerde bulunan bir kuruldur. 

Telekomünikasyon Kurumu’nun “ilişkili” olduğu bakanlık ise Ulaştırma Bakanlığıdır. 

Kanun Ulaştırma Bakanlığı ile Telekomünikasyon Kurumu arasındaki ilişkiyi belirlerken 
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“ilişkili” ibaresini kullanmıştır. Esasen bu durum hiyerarşi ve idari vesayetten farklı bir 

durumdur. Zira Kurumun yaptığı işlemler üzerinde Bakanlığın “onama vb.” her hangi 

bir tasarrufu yoktur. Dolayısıyla Telekomünikasyon Kurumu’nun 4502 sayılı Kanundan 

kaynaklanan görevleri üzerinde HYK’nın bir tasarrufu olamamaktadır. Ancak, 

Telekomünikasyon Kurumunun 4756 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkında Kanun’dan kaynaklanan Türkiye'de ulusal, bölgesel ve yerel çapta 

TV kanal ve radyo frekans planları ile radyo ve televizyon yayınlarına esas olan 

frekans bantları ile ilgili çalışmalar yapma yetkisi sonucu hazırladığı planları HYK’nın 

onayına sunması durumu ise  bu göreve mahsus olmak üzere bir “vesayet” 

denetimidir. Çünkü Kurum yaptığı bir çalışmayı HYK’na onaylatmak durumundadır.  

  

1.6.4.2 Kurum-Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İlişkisi: 

4756 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 

24 üncü maddesi gereğince; Türkiye’de ulusal, bölgesel ve yerel çapta TV kanal ve 

radyo frekans plânları ile radyo ve televizyon yayınlarına esas olan frekans bantları ile 

ilgili çalışmalar yapma yetkisi, 2813 sayılı Telsiz Kanunu uyarınca Telekomünikasyon 

Kurumuna aittir.  

Telekomünikasyon Kurumu, yine aynı madde uyarınca RTÜK’ün bildireceği ve 

4756 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak TV kanal ve radyo frekansı tahsis edilip, 

kablosuz radyo ve televizyon yayın izni ve lisansı verilen kuruluşlara TV kanal  

ve radyo frekans tahsislerini uygular, ulusal ve uluslararası alanda tescil ettirir. 

Ulusal ve uluslararası hava ve deniz seyrüsefer sistemlerine radyo ve 

televizyon sistemlerinden zararlı enterferanslar gelmesi halinde, Telekomünikasyon 

Kurumu can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek amacıyla enterferansa sebep 

olan vericileri geçici olarak kapatarak mühürler ve sorumlular hakkında Türk Ceza 

Kanununun 391 inci maddesi hükmü uygulanır. Yapılan işler aynı zamanda RTÜK’e  

bildirilir. 

 

1.6.4.3 Kurum-Rekabet Kurumu İlişkisi: 

Telekomünikasyon alanında, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ve 

2813 sayılı Telsiz Kanununun 4502 sayılı Kanunla değişik bazı hükümlerinde 
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Telekomünikasyon Kurumuna verilen bazı görev ve yetkiler, 4054 sayılı Kanunla 

Rekabet Kurumunun görev alanına giren konularla paralellik arz etmektedir. İki 

Kurum arasında işbirliğini gerektirecek yasal çerçeve ise şu şekildedir: 

 

406 sayılı Kanun m.10/son, “Kurum; ilgili işletmecilerin, uygun olduğu ölçüde 

kendi standart hüküm ve şartları içine dahil edebilecekleri, standart ara bağlantı 

referans ücret tarifeleri yayınlar ve gerektiğinde bunları değiştirir. Kurum; bu 

maddenin uygulanma esaslarını ve standart referans tarifeleri, ara bağlantı ve 

roaming anlaşmalarının tabi olduğu ayrıntıları gösteren yönetmelikler çıkarır ve 

standart referans tarifeleri, şebeke ara bağlantıları ve roaming ile ilgili anlaşmaların 

telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve altyapının işletiminde serbest 

rekabeti engelleyici sonuçlara yol açmayacak tedbirleri alır, gerektiğinde 7.12.1994 

tarihli ve 4054 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Rekabet Kurumuna 

başvurabilir.” 

 

2813 sayılı Kanun m.7’de, işletmelerin telekomünikasyon faaliyetlerini “tam bir 

rekabet ortamı içinde gerçekleştirilmesini sağlamak, teşvik edici tedbirleri almak” (ı 

bendi), Telekomünikasyon hizmetleri ve alt yapısı ile ilgili olarak işletmecilerin ve bu 

alanda kanuna telekomünikasyon sektöründe rekabete aykırı davranış, plan ve 

uygulamaları re’sen veya şikayet üzerine incelemeye ve görev alanına giren 

konularda bilgi ve dokümanlarının sağlanmasının talep etmek” (f. 2) görev ve 

yetkileri Telekomünikasyon Kurumuna verilmiştir. 

 

406 sayılı Kanun m.29/1 (b) bendi, “İlgili telekomünikasyon hizmetlerinde, bir 

işletmecinin hukuki veya fiili bir tekel olduğunun veya ilgili hizmet veya coğrafi 

piyasada hâkim durumda olduğuna Telekomünikasyon Kurumu karar verir,” 

 

2813 sayılı Kanun m.7/3, “...Rekabet Kurulu, telekomünikasyon sektörüne 

ilişkin olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde ve birleşme ve devralmalara ilişkin 

olarak vereceği kararlar da dahil olmak üzere telekomünikasyon sektörüne ilişkin 

olarak vereceği tüm kararlarda öncelikle Kurum'un (Telekomünikasyon Kurumu) 

görüşünü ve Kurum'un yapmış olduğu genel düzenleyici işlemleri dikkate alır,” 
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406 sayılı Kanun md. 4 (ı) bendinde ise, “genel olarak tüm telekomünikasyon 

alanlarında, 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 

hükümleri ve Türk Telekom’un bu kanunda belirtilen tekel hakları saklı kalmak 

kaydıyla, serbest rekabet ortamı sağlanması ve korunması” amacı gözetilir 

hükümleri yer almaktadır. 

 
 Yukarıda belirtilen yasal çerçeve içerisinde, Rekabet Kurumu ile 

Telekomünikasyon Kurumu arasında telekomünikasyon sektöründe rekabetin tesisi 

amacıyla birçok konuda işbirliği sağlanmıştır. Bu kapsamda Rekabet Kurumu 

telekomünikasyon sektöründe rekabet ihlalleri ve birleşme-devralma gibi konularda 

Telekomünikasyon Kurumunun görüşünü talep etmiştir. Aynı şekilde 

Telekomünikasyon Kurumu da yaptığı yönetmelik ve tebliğ gibi regülasyon 

çalışmalarında Rekabet Kurumunun görüşünü almaktadır.  

 

Rekabet Kurumları, rekabet ihlalleri ile ilgili incelemelerinde her sektörün 

genel hatlarını göz önüne alabilmektedir. Bu noktada, kendi sektörlerinde daha fazla 

bilgi ve tecrübeye sahip Düzenleyici Kurumların daha etkin bir rol üstlenmesi 

gerektiğinin uygun olacağı düşünülebilecektir. Fakat özellikle telekomünikasyon 

sektörü boyutunda teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve piyasalardaki 

kısıtlamaların kalkması gibi mefhumlar, sektör ayrıştırma işlemini giderek daha 

karmaşık bir hale getirmektedir. Örneğin, birçok sektörü kapsayan birleşme ve 

devralmalar konusunda, Rekabet Otoritesinin nihai yetkili olması, olası görev 

çakışmalarını önleyebilecektir. Sektörel Düzenleyici Kurumun da sektör spesifik bilgi 

ve deneyimi nedeniyle Rekabet Kurumu ile işbirliği içerisinde çalışması etkinliği 

artıracaktır.  

 

Bu çerçevede, rekabet kurallarının uygulamasının (ex-post) önceliğinin 

Rekabet Kurumlarına, sektöre özgü düzenlemelerinde (ex-ante) Düzenleyici 

Kuruluşlara bırakılması uygun olabilecektir. Genel olarak, sektör düzenleyici 

Kurumlar söz konusu sektördeki yasal düzenlemeleri (lisanslama, tarife, teknik 

standardizasyon) yaparak rekabeti önceden düzenlemektedirler. Bu tip ex-ante 

düzenlemelerin yeterli olmadığı fiyat ayrımcılığı, piyasa gücünün kötüye kullanılması 

gibi durumlarda ise ülkemiz bazında her iki Kurumun da soruşturma yapmak ve 
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yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahaleleri yapma yetkileri bulunmaktadır. 

Burada önem arz eden husus her iki Kurum tarafından rekabet kurallarının tek elden 

ele alınmasının, tutarlı ve standart bir yorum sağlanmasının piyasadaki aktörlerin 

karar alma mekanizmalarına açıklık getireceğidir. Bu nedenlerle iki kurum arasında 

işbirliğini geliştirmek ve olası karışıklıklara engel olmak amacıyla 16.09.2002 

tarihinde bir protokol imzalanmıştır.  

1.6.4.4 Kurum- Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma 
Genel Komutanlığı İlişkisi: 

5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 2577 sayılı 

Polis Vazife Salahiyetleri Kanununun ek 7. maddesine eklenen fıkra ile 

Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, Kurum başkanına doğrudan bağlı olarak 

kurulan "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı"nda Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet 

Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerinden birer 

temsilci bulundurulacağı da söz konusu Kanun gereğidir. Dolayısıyla aslıda 

regülasyon görevlerinin dışında yer alan ama Kanunla kendisine bağlı olarak kurulan 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın görevleri dolayısıyla Telekomünikasyon 

Kurumu ile Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 

Komutanlığı arasında bir ilişki tesis edilmiştir.  
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1.7- TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDE YETKİLENDİRME 

 

1.7.1 Yetkilendirme Kavramı 

Telekomünikasyon sektörü temelde üç katmandan oluşmaktadır:  

 

1. Telekomünikasyon altyapısının kurulması ve işletilmesi, 

2. Toptan telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması, 

3. Perakende telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması. 

Altyapı terimi basit anlamda, işletmecinin kendisinin kurduğu ve/veya işlettiği 

transmisyon yollarını ifade edebilir. Bir başka tanımda, transmisyon yollarının yanı 

sıra santral ve router’ları da kapsayabilir. Altyapı kamu veya özel bir 

telekomünikasyon şebekesinin temelidir. Kamu telekomünikasyon şebekeleri toptan 

ve perakende telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması için kullanılır.  

 

Toptan hizmetler bir kamu telekomünikasyon şebekesi işletmecisinin diğer 

telekomünikasyon şebekesi işletmecilerine sağladığı hizmetlerdir. Toptan hizmetlere 

verilebilecek örnekler şunlardır: Toptan kiralık hatlar (kısmen özel devreler dahil), 

toptan çağrı başlatma, toptan çağrı sonlandırma, transit, paylaşıma açılmış yerel ağa 

erişim, toptan geniş bant (veri akış erişimi gibi) , vb. 

 

Perakende hizmetler bir kamu telekomünikasyon şebekesi işletmecisinin son 

kullanıcılara sağladığı hizmetlerdir. Son kullanıcılar ev kullanıcısı olabileceği gibi 

kurumsal kullanıcılar da olabilir. Örneklemek gerekirse perakende hizmetler şunları 

içerir: Kamu telefon şebekesine erişim sağlama, telefon (telephony) hizmetleri 

sağlama (ses çağrıları vb), kurumsal müşterilere kiralık hat sağlama, geniş bant 

erişim sağlama (ADSL vb), internet erişimi sağlama, vs.  

 

Yetkilendirme sistemleri firmaların telekomünikasyon sektörüne girmekte 

yetkilendirilmelerini, yani: 

1. Firmaların kamu telekomünikasyon şebekesi işletmek amacıyla altyapı kurmakta 

yetkilendirilmelerini 
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2. Firmaların işletmecilere toptan hizmet sağlamak için yetkilendirilmelerini ve  

3. Firmaların son kullanıcılara perakende hizmet sağlamak için yetkilendirilmelerini 

sağlamak ve yetkilendirilmiş işletmecilerin ilgili hak ve yükümlülüklerini belirlemek 

için ortaya koyulurlar.104 

 

1.7.2 Yetkilendirmenin Hukuki Niteliği ve Çeşitleri 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2. maddesi (Değişik: 27/1/2000-4502/2 

md.) “Hiç kimse Bakanlıkla105 bir görev, imtiyaz sözleşmesi yapılmış veya Bakanlık 

tarafından bir telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verilmiş olmadıkça, 

telekomünikasyon hizmeti yürütemez ve/veya altyapısı kuramaz ve işletemez...” 

şeklinde kaleme alınmıştır. Yani telekomünikasyon hizmetlerinin sunulabilmesi için 

söz konusu hizmeti sunacak kişilerin bu hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş 

olmaları gerekmektedir. Bir yetkilendirme olmadan Kanunla getirilen istisnalar 

dışında106 telekomünikasyon hizmetleri sunulamaz. Bu durumda “Yetkilendirme”, 

telekomünikasyon hizmetlerinin sunulması ve/veya telekomünikasyon altyapılarının 

kurulması ve işletilmesi için sermaye şirketlerinin belirli hükümler çerçevesinde yetkili 

kılınması anlamına gelmektedir. Ancak yetkilendirme Telekomünikasyon Kurumu 

tarafından 26 Ağustos 2004 tarihinde çıkarılan Telekomünikasyon Hizmet ve 

Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde; “Kurum tarafından, 

                                                
104 Ulrich Stumpf, Türkiye’de Telekomünikasyon İşletmecilerinin Yetkilendirilmesi: Geleceğe Bakış, s.2, 
İstanbul, Eylül 2004 

105 406 sayılı Kanun Ek Madde 27 – (Ek : 12/5/2001 - 4673/7 md.)”Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma 
Bakanlığına, görev sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin 
verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili her türlü göreve yönelik yapılan atıflar 
Kuruma yapılmış sayılır.”  

106 406 sayılı Kanun Madde 2 – (Değişik: 27/1/2000-4502/2 md.) “...Ancak, aşağıdaki faaliyetler bir imtiyaz 
sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı ya da genel izne tabi değildir:     1) Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi 
kullanımındaki taşınmazların dahilinde ve her bir taşınmazın sınırları dışına taşmayan,münhasır olarak şahsi 
veya kurumsal ihtiyaçları için kullanılan ve üçüncü şahıslara herhangi bir telekomünikasyon hizmeti 
verilmesinde kullanılmayan kişisel telekomünikasyon tesisleri.      2) Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran 
verdikleri hizmetler ile ilgili olarak özel kanunları uyarınca kurdukları telekomünikasyon tesisleri..” 

2813 sayılı Kanun Madde 9 – “Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilere, (...)(1) Milli Güvenlik ya 
da kamu yararı açısından gerekli olması hallerinde veya eğitim ve öğretim kurumlarına ve gerçek kişilere 
amatör maksatlar için, talepleri üzerine telsiz kurma veya her türlü telsiz haberleşme sistemi tesis etme ve 
kullanma izni verilebilir. Yönetmelikte belirtilecek gayeler için tayin ve tahsis edilmiş frekans bandında ve 
güçte çalışan telsiz cihazları tescilleri yapılmak kaydıyla, kurma ve kullanma iznine ihtiyaç gösterilmeksizin 
kullanılabilir.” 
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telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi ve/veya altyapısının kurulması ve 

işletilmesi için sermaye şirketlerine verilen lisans veya genel izin ile bunların 

verilmesi işlemini,” şeklinde tanımlanmıştır. Her ne kadar ruhsat, görev sözleşmesi 

ve GSM görev sözleşmesi yönetmelikte ayrıca tanımlanmışsa da yetkilendirme 

tanımı içerisine alınmamıştır.  

 

Telekomünikasyon sektöründe sermaye şirketlerinin yetkilendirilmesiyle esas 

itibariyle; 

• Sektördeki aktör sayısının arttırılarak rekabetçi bir ortamın 

oluşturulması,  

• Sektörde güven ortamının tesis edilmesi,  

• Yerli ve yabancı yatırımların teşvik edilmesi,  

• Sektörün sağlıklı gelişmesi,  

• Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması,  

• Hizmetlerin yaygınlaşması,  

• Tüketicilere belirli kaliteyi haiz hizmet sunulmasının sağlanması,  

• Tüketicilerin korunması,  

• Devlete gelir elde edilmesi,  

hedeflenmektedir. 107 

 

Gerek 406 sayılı Kanunda gerekse Telekomünikasyon Hizmet ve 

Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde, yetkilendirme tipleri olarak; Görev 

Sözleşmesi, GSM Görev Sözleşmesi, İmtiyaz Sözleşmesi, Genel İzin ve 

Telekomünikasyon Ruhsatından bahsedilmiş ve tanımları yapılmıştır. Bunların 

dışında bir yetkilendirme ise bulunmamaktadır. Söz konusu yetkilendirmeleri 

vermeye yetkili kamu kurumu ise 406 sayılı Kanununda önceleri Ulaştırma Bakanlığı 

olarak belirlenmiştir. Ancak daha sonra 12.05.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4673 

                                                
107 http://www.tk.gov.tr/Yetkilendirme/Yet_Tanimi.htm 10.09.2005 
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sayılı Kanunun 7. maddesi ile 406 sayılı Kanunda değişiklik yapılmış ve söz konusu 

yetkilendirmeleri yapma yetkisi ve görevi Telekomünikasyon Kurumuna verilmiştir.108 

 

26 Ağustos 2004 tarihinde yürürlüğe giren Telekomünikasyon Hizmet ve 

Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği ile telekomünikasyon hizmet ve 

altyapılarına ilişkin yetkilendirmeye yönelik usul ve esaslar Telekomünikasyon 

Kurumu tarafından belirlenmiştir.  

 

İngilizce’deki “licence” kelimesinden dilimize uyarlanan “lisans” sözcüğü 

öteden beri literatürde kullanılmakta olduğundan109 Yönetmeliğin 4. maddesinde;  

Lisans : “Kullanıldığı yere göre, görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ya da 

telekomünikasyon ruhsatı” şeklinde tanımlanmıştır. Böylece her tür yetkilendirme 

aynı zamanda “lisans” olarak da adlandırılmıştır. Böylelikle görev sözleşmesi, 

imtiyaz sözleşmesi ve telekomünikasyon ruhsatı birer lisans çeşidi olmaktadır. 

Telekomünikasyon Kurumu’nun yaptığı kurum içi ve dışı resmi yazışmalarda 

yukarıda anılan yetkilendirmeler için “lisans” tabiri de kullanılmaktadır. 

 

1.7.2.1 Telekomünikasyon Ruhsatı  

 406 sayılı Kanunda, Telekomünikasyon ruhsatı; “İşletmeci tarafından söz 

konusu telekomünikasyon ruhsatında belirtilen telekomünikasyon hizmetlerinin 

yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi için Bakanlık110 tarafından verilen 

ruhsatı” şeklinde, Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme 

Yönetmeliği’nde ise; “İşletmeci tarafından söz konusu telekomünikasyon ruhsatında 

belirtilen telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi 

                                                

108 406 sayılı Kanun Ek Madde 27 – (Ek : 12/5/2001 - 4673/7 md.) “Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma 
Bakanlığına, görev sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin 
verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili her türlü göreve yönelik yapılan atıflar 
Kuruma yapılmış sayılır.”  

109 GSM işletmecileriyle akdedilen imtiyaz sözleşmesinin başlığı “Gsm-pan Avrupa mobil telefon sisteminin 
Kurulması ve işletilmesi ile ilgili Lisans verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesi”dir 

 

110 406 sayılı Kanun Ek Madde 27 – (Ek : 12/5/2001 - 4673/7 md.)”Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma 
Bakanlığına, görev sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin 
verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili her türlü göreve yönelik yapılan atıflar 
Kuruma yapılmış sayılır.”  
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için Kurum tarafından verilen ruhsatı” şeklinde tanımlanmıştır. Yetkilendirme 

Yönetmeliğinde; “Telekomünikasyon ruhsatı” yalnız başına ve bir yetkilendirme 

biçimi olarak yalnız başına kullanılmamış, genel olarak Telekomünikasyon 

hizmetlerinin yürütülmesi için Kurum tarafından verilen belge anlamında 

kullanılmıştır. 

 

 Yönetmelikte, telekomünikasyon ruhsatları 1. Tip ve 2.Tip telekomünikasyon 

ruhsatı olarak ikiye ayrılmıştır. 1.Tip telekomünikasyon ruhsatları ile 2.Tip 

telekomünikasyon ruhsatlarını birbirinden ayıran en büyük özellik ise 

telekomünikasyon hizmetinin niteliğine göre sınırlı sayıda işletmeci tarafından 

yürütülmesinin gerekip gerekmemesidir. Buna göre sınırlı sayıda işletmeci tarafından 

yürütülmesi gerekenler 1.Tip, sınırsız sayıda işletmeci tarafından yürütülebilenler ise 

2. Tip Telekomünikasyon ruhsatları kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte yine sınırlı 

sayıda işletmeci tarafından yürütülebilen imtiyaz sözleşmesi ise Yetkilendirme 

Yönetmeliğinde ayrıca tanımlanmıştır. Aslında klasik tanımıyla bakıldığında bir tür 

imtiyaz olan 1. Tip telekomünikasyon ruhsatı ile imtiyaz sözleşmesi arasında 

Yönetmelikte bir ayrım yapılmıştır. Burada da belirleyici unsur hizmetin ulusal veya 

yerel/bölgesel çapta verilmesidir.111 

 

1.7.2.2 Görev Sözleşmesi 

406 sayılı Kanunda Görev Sözleşmesi; “Türk Telekom ile Bakanlık112 

arasında, katma değerli hizmetler dahil, her türlü telekomünikasyon hizmetinin 

yürütülmesi ve telekomünikasyon altyapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve 

                                                
111 Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği Madde 18- “Sınırlı sayıda 

işletmeci tarafından ulusal çapta yürütülecek telekomünikasyon hizmetleri ve/veya kurulacak ve işletilecek 

telekomünikasyon altyapıları, Kurumla imzalanan imtiyaz sözleşmesi ile yürütülür.”  

Madde 19- “Sınırlı sayıda işletmeci tarafından bölgesel veya yerel çapta yürütülecek telekomünikasyon 

hizmetleri ve/veya kurulacak ve işletilecek telekomünikasyon altyapıları Kurum tarafından verilen 1. Tip TR ile 

yürütülür. 

 

112 406 sayılı Kanun Ek Madde 27 – (Ek : 12/5/2001 - 4673/7 md.)”Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma 
Bakanlığına, görev sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin 
verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili her türlü göreve yönelik yapılan atıflar 
Kuruma yapılmış sayılır.”  
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yükümlülükleri düzenlemek üzere, şartlar muvacehesinde Bakanlığın takdir edeceği 

bir süre için akdedilen sözleşmeyi,” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

406 sayılı Kanuna 12.05.2001 tarihinde 4673 sayılı Kanunun 7. maddesi ile 

eklenen Ek madde 27’de Görev sözleşmesinin Telekomünikasyon Kurumu ile 

akdedileceğinin belirtilmesi üzerine daha önce Ulaştırma Bakanlığı ile akdedilen 

“Görev Sözleşmesi” aynı şartlarla Telekomünikasyon Kurumu ile yenilenmiştir.  

 

24 Ağustos 2004 tarihinde yürürlüğe giren Telekomünikasyon Hizmet ve 

Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği ise Görev Sözleşmesini “Türk 

Telekomünikasyon A.Ş. ile Kurum arasında, katma değerli hizmetler dahil, her türlü 

telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi ve telekomünikasyon altyapısının 

işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere, şartlar 

muvacehesinde Kurumun takdir edeceği bir süre için akdedilen sözleşme,” şeklinde 

tanımlamıştır.  

 

Sadece Türk Telekom’un yürüttüğü telekomünikasyon hizmetleri için 

öngörülen ve bir kamu hizmeti görülüş usulü isimlendirmesi olarak İdare Hukukunda 

ilk kez karşılaşılan görev sözleşmesinin gerçekte imtiyaz sözleşmesinin özel bir 

türünden başka bir şey olmadığı kuşkusuzdur.113 Türk hukukunda kamu hizmeti 

imtiyazının özel hukuk kişilerine verilebileceği kabul edildiğinden telekomünikasyon 

hizmetlerinin Hazinenin sahibi olduğu Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 

yürütülmesi için akdedilen sözleşme “görev sözleşmesi” olarak isimlendirilmiştir.114  

 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile akdedilmiş olan görev sözleşmesinin 4. 

maddesinin “...Türk Telekomdaki kamu payının %50’nin altına düşmesi halinde bu 

tarihten itibaren iki ay içinde Kurum ve Türk Telekom arasında bu görev sözleşmesi 

imtiyaz sözleşmesi olarak yeniden düzenlenir...” hükmü uyarınca 14  Kasım 2005 

tarihi itibariyle, Türk Telekom’un %55 oranındaki hisselerinin Oger Telekom Ortak 

Girişim Gurubuna satılmasını müteakip Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekom 

                                                
113 Ali Ulusoy, Telekomünikasyon Hukuku, s.44 
 
114 Gözübüyük, Tan, s.575 
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arasında imzalanan “İmtiyaz Sözleşmesi” sonucunda “Görev Sözleşmesi” de sona 

ermiştir. 

 

Deniz haberleşme ve seyir güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Kıyı 

Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Telekomünikasyon 

Kurumu arasında 22 Temmuz 2005 tarihinde bir “Görev Sözleşmesi” akdedilmiştir. 

Bu görev sözleşmesinin akdedilmesinin sebebi 5189 sayılı Kanunla115 2813 sayılı 

Kanuna ilave edilen Ek Madde 2 ile Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren 

Telsiz işletme müdürlüğünce yürütülen deniz haberleşme ve seyir güvenliği 

hizmetlerinin, uydu üzerinden verilen deniz haberleşme hizmetleri hariç olmak üzere, 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne devredilip 

yürütülecek hizmetlere ilişkin olarak Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü ile Telekomünikasyon Kurumu arasında bir “görev sözleşmesi” 

imzalanması mecburiyeti getirilmesidir. Böylelikle Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Telekomünikasyon Kurumu arasında bir görev 

sözleşmesi akdedilmesi zorunluluğu kanunla vaz edilmiş olmaktadır.   

 

Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, 

yönetimi ve işletme yetkisine sahip olmak ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine 

getirmek, adına kayıtlı ve diğer operatörlere ait uyduları işletmeye vermek ya da 

verilmesini sağlamak, bu uyduları işletmek, ulusal ve yabancı operatörlere ait 

uydular üzerinden haberleşme ve iletim alt yapısını kurmak, kablo tv altyapısı 

üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmeti sunmak, televizyon yayıncılığı 

ve uydu platform işletmeciliğini yürütmek, işletmek ve ticarî faaliyette bulunmak 

üzere, bu Kanun ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 6762 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tâbi, Türksat Uydu Haberleşme 

Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi (Türksat A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket 

kurulması üzerine, Türk Telekom’un, uydu haberleşmesiyle ilgili tüm uyduları, uydu 

yer kontrol istasyonları, uydu haberleşme ve iletişim yer istasyonları, uydu yörünge 

pozisyonları, uydu haberleşmesinde kullanılan taşınır ve taşınmazlar, her türlü 

teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımlar, her türlü fikrî ve sınaî haklar 

ile sair hak ve alacaklar, merkezi Monaco'da bulunan Eurasiasat SAM şirketindeki 

                                                
115 2813 sayılı Kanun Ek Madde 2- (Ek: 16/6/2004-5189/10 md.)  
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tüm hisseleri, uydu hizmetlerine ve yörünge pozisyonlarına ilişkin frekans tahsis, 

koordinasyon ve tescilleri, uydu hizmetlerine ilişkin her türlü sözleşmeleri ve kredi 

anlaşmaları ile hak, alacak ve borçları, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan 

davalar ve icra takipleri, Intelsat, Eutelsat, ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm 

hisseleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte faaliyete geçmesini müteakip 

Türksat A.Ş.'ye devredilmiştir.116 Bu durumda daha önce Türk Telekom tarafından 

yürütülmekte olan bu hizmetlerin Türksat A.Ş. tarafından yürütülecek olması 

sebebiyle 18.05.2005 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu ile Türksat A.Ş. arasında 

bir “Görev Sözleşmesi” akdedilmiştir. 

 

Görüldüğü üzere daha önce Türk Telekom tarafından yürütülmekle beraber, 

özelleştirme sonrası yine bir kamu kurumu tarafından yürütülmesi istenen hizmetler 

Türk Telekom’un bünyesinden ayrılmıştır. Ancak daha önce Türk Telekom ile 

akdedilen görev sözleşmesi çerçevesinde yürütülmekte olan bu hizmetlerin 

yürütülebilmelerini teminen yeni görev sözleşmeleri akdedilmiştir.  

 

1.7.2.3 GSM Görev Sözleşmesi 

GSM görev sözleşmesi: 2813 sayılı Telsiz Kanununda “Türk Telekom ile 

Bakanlık117 arasında GSM 1800 mobil telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi 

ve gerekli telekomünikasyon altyapısının işletilmesi ile ilgili hak ve yükümlülükleri 

düzenlemek üzere akdedilen bir sözleşmeyi” şeklinde, Telekomünikasyon Hizmet ve 

Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde ise “Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

ile Kurum arasında, GSM 1800 mobil telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve 

gerekli telekomünikasyon altyapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri 

düzenlemek üzere akdedilen bir sözleşmeyi” şeklinde tanımlanmıştır.  

 

Türk Telekom A.Ş. tarafından GSM mobil işletmeciliği yapmak üzere ayrı bir sermaye şirketi olarak 

kurulan Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş., ile Telekomünikasyon Kurumu arasında akdedilen  

GSM görev sözleşmesinin Turkcell, Telsim ve Aria ile akdedilen imtiyaz sözleşmelerinden bir farkının 

                                                
116 406 sayılı Kanun Ek Madde 33- (Ek:16/6/2004-5189/5 md.) 

117 406 sayılı Kanun Ek Madde 27 – (Ek : 12/5/2001 - 4673/7 md.)”Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma 
Bakanlığına, görev sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin 
verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili her türlü göreve yönelik yapılan atıflar 
Kuruma yapılmış sayılır.”  
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olmamasına rağmen şirketin sahibinin Türk Telekom dolayısıyla Devlet Hazinesi olması sebebiyle 

Telekomünikasyon Kurumu ile imzaladığı sözleşme “GSM Görev Sözleşmesi” olarak adlandırılmıştır. GSM 

Görev Sözleşmesi de tıpkı “Görev Sözleşmesi” gibi Türk Telekom’un yürüttüğü telekomünikasyon 

hizmetleri için öngörülen ve bir kamu hizmeti görülüş usulü isimlendirmesi olarak 

İdare Hukukunda ilk kez karşılaşılan bir sözleşme tipi olup gerçekte bir tür imtiyaz 

sözleşmesidir. Bu şekilde adlandırılmasının sebebi şirketin sahibinin Devlet Hazinesi 

olmasıdır. Ancak Aycell ve Aria’nın 19 Şubat 2004 tarihinde "TT&TIM İletişim 

Hizmetleri A.Ş" ticari unvanı ile kurulan yeni şirket altında birleşmeleri üzerine GSM 

Görev Sözleşmesi de sona ermiş ve yeni kurulan şirketle de imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. Böylece 

telekomünikasyon sektöründe GSM Görev Sözleşmesi ile hizmet veren bir işletmeci kalmamıştır. 

 

1.7.2.4 İmtiyaz  

 Klasik tanıma göre kamu hizmeti imtiyazı, bir kamu hukuku kişisinin bir gerçek 

veya tüzel kişiye (özel hukuk tüzel kişisi olabildiği gibi bazen kamu hukuku tüzel 

kişisi de olabilmektedir), belirli bir süre için kamu hizmetini görme işini bir sözleşme 

ile vermesidir. İmtiyazı alan kişi hizmeti risk ve tehlikelerini üstlenerek, imtiyazı veren 

idarenin denetimi ve gözetimi altında yürütmekte, gördüğü bu hizmetten 

yararlananlardan bir bedel alarak finansmanı sağlamaktadır.118 

 

Kamu hizmetinin ilgili İdare ile aralarında imzalanmış bulunan bir sözleşmeye 

dayalı olarak, Türk hukuk düzenine göre anonim şirket statüsündeki bir özel hukuk 

tüzel kişisi tarafından görülmesine “imtiyaz usulü” adı verilmektedir.119 

  

Danıştay’a göre imtiyaz, “İdarenin gerçek ve genel olarak sermaye şirketi olan 

bir tüzel kişiyle yaptığı sözleşmeyle, bir kamu hizmetinin belirli ve uzun bir süre 

içinde kurulması ve işletilmesinin karşılığında hizmetten yararlananlardan ücret yada 

bedel alınmak ve giderleriyle kar ve zararı (riski) özel girişimciye ait olmak üzere 

idarenin kendi buyruğu ve sorumluluğu altında sağladığı bir yönetim biçimidir.”120 

 

Anayasa Mahkemesine göre “Kamu hizmetinin, sermaye, kar, hasar ve zararı 

özel hukuk kişisine ilişkin olarak idarenin gözetim ve denetimi altında genellikle çok 

                                                
118 Gözübüyük, Tan, Age, s.574 
 
119 İl Han Özay, Age, s.253 
 
120 Danıştay 1.D; 24.9.1992, E.992/232-K 992/294. Danıştay Dergisi sayı 87, s.37 
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uzun süreli bir idari sözleşme uyarınca özel hukuk kişilerince yürütülmesine imtiyaz 

denilmekte; konusu kamu hizmetinin kurulmasını ve /veya işletilmesini özel kişiye 

devretmek olan sözleşmeler de kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi” olarak 

tanımlanmaktadır.121 

 

Telekomünikasyon hizmetlerinin de bir yürütülme şekli olan imtiyaz 406 sayılı 

Kanunda; “İşletmeci tarafından söz konusu imtiyaz sözleşmesinde belirtilen 

telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi için 

Bakanlık ve işletmeci arasında yapılan sözleşme”122 şeklinde tanımlanmıştır. 

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği ise 

4673 sayılı Kanunla 406 sayılı Kanunda yapılan değişikliği de dikkate alarak imtiyaz 

sözleşmesini; “İşletmeci tarafından söz konusu imtiyaz sözleşmesinde belirtilen 

telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi için 

Kurum ve işletmeci arasında yapılan sözleşme” şeklinde tanımlamıştır. 

 

406 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendi ile telekomünikasyon 

hizmetlerinden;  Frekans, uydu pozisyonu ve numaralandırma gibi kıt kaynakların 

tahsisini ihtiva eden, her bir işletmeciye belirli, özel hak ve yükümlülüklerin 

verilmesini gerektiren veya sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülecek olan 

telekomünikasyon hizmetleri veya altyapısının ancak bir imtiyaz sözleşmesi ile 

yürütülebileceği öngörülmüştür. Burada hizmetler için soyut bir tanımlama yaparken 

aynı maddenin (a) bendi ile de Ek-18. madde sayılan hizmetlerin imtiyaz sözleşmesi 

ile veya telekomünikasyon ruhsatı ile yürütülebileceğini belirtmiştir.123 Böylece; mobil 

telefon, çağrı cihazı, data şebekesi, akıllı şebeke, kablo TV, ankesörlü telefon, uydu 

sistemleri, rehber basım ve benzeri katma değerli hizmetlerin imtiyaz sözleşmesi ile 

sunulabileceği de somut olarak belirlemiştir. 

                                                
121 Anayasa Mahkemesi, 9.12.1994, E.994/43-K.994/42-2 

122 406 sayılı Kanun Ek Madde 27 – (Ek : 12/5/2001 - 4673/7 md.)”Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma 
Bakanlığına, görev sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin 
verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili her türlü göreve yönelik yapılan atıflar 
Kuruma yapılmış sayılır.”  

123 406 sayılı Kanun Ek Madde 18 - (Ek: 10/6/1994 - 4000/2 md.) “Bakanlık, mobil telefon, çağrı cihazı, data 
şebekesi, akıllı şebeke, kablo TV, ankesörlü telefon, uydu sistemleri, rehber basım ve benzeri katma değerli 
hizmetler konularında sermaye şirketlerine tekel oluşturmayacak koşulları da dikkate almak suretiyle işletme 
lisans ve ruhsatı (sermaye şirketlerinin devralacakları ve bizzat kuracakları tesislerin işletilmesine yönelik 
olarak) verebilir” 
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İmtiyaz Sözleşmelerine ilişkin usul Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına 

İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

 

Yönetmeliğin 18. Maddesi; “Sınırlı sayıda işletmeci tarafından ulusal çapta 

yürütülecek telekomünikasyon hizmetleri ve/veya kurulacak ve işletilecek 

telekomünikasyon altyapıları, Kurumla imzalanan imtiyaz sözleşmesi ile yürütülür” 

şeklinde bir hüküm öngörerek telekomünikasyon hizmetinin “sınırlı  sayıda işletmeci” 

tarafından “ulusal çapta” yürütülmesi halinde imtiyaz sözleşmesiyle yürütüleceğini 

hüküm altına almıştır. Buna göre her isteyen ve hatta her yeterliliği olan kişinin 

imtiyaz sözleşmesi ile bu hizmetleri yürütemeyeceği vurgulanmış olmaktadır. 

Yönetmelikte imtiyazın bir ihaleyle verilebileceği ifade edilerek buna ilişkin ihale 

usulü de belirlenmiştir.124 

 

 İmtiyaz sözleşmesi ile yetkilendirilmiş işletmeci ilave bir yetkilendirme 

alamaz.125 Bu ifade ile; Kurumla imtiyaz sözleşmesi akdederek yetkilendirilen bir 

işletmecinin görev, genel izin, ruhsat gibi sair yetkilendirme yöntemlerinden biriyle 

tekrar yetkilendirilerek bir başka telekomünikasyon hizmeti sunabilmesinin mümkün 

olamayacağı anlatılmak istenmektedir. Bu hükümle, sektörde rekabetin 

sağlanabilmesi amaçlanmış, hakim konumdaki işletmecilerin bu durumlarını 

güçlendirmelerinin veya kötüye kullanmalarının önüne geçilmek istenmiştir.  

  

406 sayılı Kanunun Ek-18. maddesi ile sadece işletme lisans ve ruhsatına 

ilişkin izinler verilebileceği ve söz konusu izinlerin en fazla 49 yılla sınırlı olacağı 

belirlenmiştir.126 Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme 

                                                
124 Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği Madde 21- “Kurum, imtiyaz 
sözleşmesi akdedilerek yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri ve/veya altyapılarına yönelik olarak, 
hizmetin tanımı ve kapsamını, yapılacak ihalenin muhtemel zamanını, imzalanması plânlanan imtiyaz 
sözleşmesi sayısını ve politika belirlemeye ilişkin benzeri diğer hususları içerecek şekilde yetkilendirmeye 
ilişkin plânlar hazırlayarak Ulaştırma Bakanlığına sunar. Bu plânlar Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır ve Kurum tarafından yürütülür.” 
 
125 Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği , m.20 
 
126 406 sayılı Kanun Ek Madde 18-(Ek:3/5/1995 - 4107/2 md.)  “Sadece işletme lisans ve ruhsatına ilişkin 
hizmet vermek üzere kurulmuş sermaye şirketlerine hizmetin tanımı ve yeri belirlenmek suretiyle tesis ve 
işletme izni verilir.Süresi en çok 49 yıl olarak düzenlenir.Verilmiş izinler,süre sonunda uzatılması talep 
edilmediği takdirde sürenin bitimi ile kendiliğinden sone erer.” 
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Yönetmeliği’nin 9. maddesi ise; “Lisans127 en çok yirmi beş (25) yıl süreyle geçerli 

olacak şekilde düzenlenir. İşletmeci, Sözleşme süresinin bitiminden yirmi dört (24) 

ve altı (6) ay önceki tarihler arasında Kuruma, lisansın yenilenmesi için belgelerle 

başvurabilir. Kurum yenileme talebini o tarihteki mer'i mevzuat uyarınca 

değerlendirerek, işletmecinin lisansını yenileyebilir.” şeklinde kaleme alınarak imtiyaz 

süresinin en fazla 25 yıl olacağı ve süre bitiminde ise imtiyaz sözleşmesinin meri 

mevzuat kapsamında değerlendirilerek yenilebileceği hüküm altına alınmıştır.128 Hali 

hazırda lisans alarak yetkilendirilmiş olan işletmeciler açısından durum 

değerlendirildiğinde; almış oldukları lisans süresinin bitiminde lisansın yenilenmesi 

talebinde bulunduklarında Kurumun söz konusu talebi, talep tarihinde meri olan 

mevzuat uyarınca değerlendirerek lisansları uzatılabilecektir. Buradaki kilit nokta 

imtiyaz süresinin sona ermesinden önceki 24 ay içerisinde ilgili mevzuatın nasıl bir 

şekil almış olacağıdır. O tarihteki mevzuatın öngördüğü şekilde imtiyazın 

yenilenmesi veya yeni ihale yapılması gerçekleşebilecektir. Hâlihazırda sona erme 

vakti bu kadar yaklaşmış bir lisans yoktur. Ancak bu durumun öngörülerek bir 

mevzuat düzenlemesi yapılması, lisansın yenilenmesine ilişkin usulün belirlenmesi 

gereklidir. Kanımca, Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme 

Yönetmeliği’nin 9. maddesini bu şekilde kaleme almakla Kurum, lisansın 

yenilenmesine ilişkin usulü hemen belirlemeyip, ileride meydana gelecek teknolojik 

ve ekonomik gelişmeleri de hesaba katarak bir mevzuat belirleme yolunu tercih 

etmek istemiştir.     

 

Nitekim Telekomünikasyon Kurumu ile işletmeciler arasında akdedilen imtiyaz 

sözleşmelerinde; Turkcell, Telsim, Avea’ya 25 yıl, Türk Telekom’a ise 21 yıllık bir 

süre için imtiyaz verilmiştir. 

 

1.7.2.4.1 İmtiyaz Sözleşmeleri 

 İmtiyaz usulünde idare ile hizmeti fiilen yürütecek olan özel hukuk tüzel kişisi 

arasında bir sözleşme imzalanması koşulu vardır. Bu sözleşme, içeriği nedeniyle 

                                                
127 Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 4. maddesinde;  Lisans : 
“Kullanıldığı yere göre, görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ya da telekomünikasyon ruhsatını” şeklinde 
tanımlanmıştır. 
 
128 Sözleşmenin imtiyaz süresinin sonunda yenilenebilmesine ilişkin Yönetmelikte öngörülen usul Turkcell, 
Telsim ve Avea ile imzalanan imtiyaz Sözleşmelerinin 50. maddesinde, Türk Telekom ile imzalanan imtiyaz 
sözleşmesinin 38. maddesinde de bu şekilde düzenlenmiştir. 
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maddi sınıflandırmaya göre “karma işlem” sayılmakla beraber, aslında bu niteliği 

“idari” olmasının doğal sonucudur. Nitekim tüm “idari sözleşmeler” teknik hususları 

düzenleyen “kural” taraflardan özel hukuk tüzel kişisinin hakları ve sahip olduğu 

yetkileri daha doğrusu “imtiyaz”larını gösteren “koşul” ve belgeye asıl iki yanlı işlem 

niteliğini veren mali konulardaki “öznel” veya “sübjektif” hükümler içermeleri 

nedeniyle “karma işlem” sayılmaktadırlar.129 

 

Halihazırda, Telekomünikasyon Kurumu ile Telsim, Turkcell, Avea ve Türk 

Telekom arasında imzalanmış bulunan imtiyaz sözleşmeleri yürürlüktedir. Bu 

sözleşmelerden Telsim, Turkcell ve Avea ile imzalananlar; GSM (Global System for 

Mobile Communications) Standartlarında bir mobil sisteminin kurulması, 

geliştirilmesi, işletilmesi amacıyla 25 yıllık bir süre için akdedilmiştir.  Kurulan 

sistemin sözleşme süresi sonunda Telekomünikasyon Kurumuna veya 

Telekomünikasyon Kurumunun göstereceği kuruluşa devredilmesi de hüküm altına 

alınmıştır.130 Buna göre GSM telefon hizmetini imtiyaz sözleşmesi kapsamında 

sunmakta olan adı geçen şirketler, imtiyaz süresinin sonunda kurdukları ve işlettikleri 

sistemi Telekomünikasyon Kurumuna veya Kurumun göstereceği bir kuruluşa 

devredeceklerdir.  

 

GSM işletmecileri ile akdedilen imtiyaz sözleşmelerinin hemen hepsi birbirinin 

aynı hükümleri içermektedir. Tüm işletmeciler için benzer yükümlülükler ve haklar 

mevcuttur. İmtiyaz sözleşmeleri ile GSM hizmetinin sunulma usulü, şartları, 

İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yine imtiyaz 

sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Tüzüğü 

kuralları çerçevesinde “tahkim” yolu ile çözümlenmesi hususu da hükme 

bağlanmıştır. 

 

14  Kasım 2005 tarihi itibariyle, Türk Telekom’un %55 oranındaki hisselerinin 

Oger Telekom Ortak Girişim Gurubuna satılmasını müteakip, Görev Sözleşmesinin 4 

                                                
129  Özay, s.254 
 
130 GSM şirketleriyle akdedilen imtiyaz sözleşmeleri m.2 
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.maddesi131 uyarınca, Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekom arasında bir 

“İmtiyaz Sözleşmesi” akdedilmiştir. Böylece GSM işletmecileriyle akdedilen imtiyaz 

sözleşmelerinden farklı bir imtiyaz sözleşmesi daha akdedilmiş olmaktadır. 

Özelleştirme ihalesi aşamasında hazırlanan taslak imtiyaz sözleşmesinin 

uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili 48. maddesinde; sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti 

mevzuatına tabi olduğu ve ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti 

mahkemelerinin görevli ve yetkili olduğu hükmüne yer verilmiş ancak bir de 

“İşletmecinin tahkim’e ilişkin mer’i mevzuattan kaynaklanan talep hakları saklıdır” 

cümlesi eklenmiştir. Bir tarafta devlet yargısını kabul ederken diğer tarafta tahkim 

için mer’i mevzuattan kaynaklanan hakların saklı olduğunu belirtmenin, karşılıklı 

rızaya dayalı bir uyuşmazlık çözüm yolu olan tahkimin her halükarda 

uygulanabileceği anlamına gelmediği açıktır. Ancak bu ibare olmasa bile taraflardan 

biri karşı tarafın rızasına bağlı olarak tahkim talebinde bulunabilir. Bu nedenle bu 

cümlenin çok önemli bir getirisi olmamakla birlikte, yabancı yatırımcılar için “tahkim” 

yolunun açık olduğunun belirtilmesinin amaçlandığı düşünülmektedir. Ancak söz 

konusu taslak imtiyaz sözleşmesi üzerinde Danıştay 1. Dairesinin yaptığı inceleme 

sonucu verdiği 21/10/2005 tarih ve E:2005/838, K:2005/1250 sayılı Karar ile 

Danıştay İdari İşler Kurulunca verilen 26/10/2005 tarih ve E:2005/5, K:2005/3 sayılı 

Kararda; “....Sözleşmede taraflar arasında öngörülmüş bir tahkim şartı veya 

imzalanmış bir tahkim sözleşmesi bulunmadığından, taraflardan sadece birinin talep 

hakkını öne çıkarır bir biçimde 48. maddede yer alan “İşletmecinin tahkim’e ilişkin 

mer’i mevzuattan kaynaklanan talep hakları saklıdır” tümcesinin metinden 

çıkarılmasının..” şeklinde bir görüş verilmiştir. İmtiyaz sözleşmesi de söz konusu 

görüş doğrultusunda akdedilmiştir. 

 

1.7.2.5 Genel İzin 

406 sayılı Kanunda Genel izin; “Bir telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi 

için, Bakanlık132 tarafından işletmecileri belli genel şartlara ve Bakanlık nezdinde 

                                                
131  Görev Sözleşmesi m4. “Sözleşmenin süresi, 28.02.2001 tarihinden itibaren 25 yıldır. Türk Telekom’daki 
kamu payı %50’nin altına düştüğünde, Türk Telekomun tüm tekel hakları 31.12.2003 tarihinden önce de olsa 
ortadan kalkmış olur. Türk Telekomdaki kamu payının %50’nin altına düşmesi halinde bu tarihten itibaren iki 
ay içinde Kurum ve Türk Telekom arasında bu görev sözleşmesi imtiyaz sözleşmesi olarak yeniden 
düzenlenir.” 

132 406 sayılı Kanun Ek Madde 27 – (Ek : 12/5/2001 - 4673/7 md.)”Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma 
Bakanlığına, görev sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin 
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kayıt yaptırılmasına tabi olarak yetkilendiren genel düzenleyici işlemi” şeklinde, 

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde ise;  

“Bir telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi için, Kurum tarafından işletmecileri 

belirli genel şartlara ve Kurum nezdinde kayıt yaptırılmasına tâbi olarak yetkilendiren 

genel düzenleyici işlemi,” şeklinde tanımlanmıştır.  

 

Yetkilendirme Yönetmeliğinde telekomünikasyon ruhsatları 1. Tip ve 2.Tip 

telekomünikasyon ruhsatı olarak ikiye ayrılmıştır. Genel İzin bu tasnif içerisinde 2.Tip 

Telekomünikasyon Ruhsatı olarak yer bulmaktadır. Yönetmeliğin 26. maddesinde 

ise sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gerekmeyen ve 406 sayılı Telgraf 

ve Telefon Kanununun Ek 18 inci maddesi133 kapsamında yer alan 

telekomünikasyon hizmetleri ve/veya kurulacak ve işletilecek telekomünikasyon 

altyapılarının Genel İzin kapsamında kayıtlanma ile yürütüleceği belirlenmiştir. 

 

Genel İzin halihazırda sadece internet servis sağlayıcılığı alanında 

kullanılmaktadır. İnternet servis sağlayıcısı işletmeciler Kurumdan genel izin alarak 

çalışmalarını yürütmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili her türlü göreve yönelik yapılan atıflar 
Kuruma yapılmış sayılır.”  

 
133 406 sayılı Kanun Ek Madde 18 (Ek: 10/6/1994 - 4000/2 md.) “Bakanlık, mobil telefon, çağrı cihazı, data 
şebekesi, akıllı şebeke, kablo TV, ankesörlü telefon, uydu sistemleri, rehber basım ve benzeri katma değerli 
hizmetler konularında sermaye şirketlerine tekel oluşturmayacak koşulları da dikkate almak suretiyle işletme 
lisans ve ruhsatı (sermaye şirketlerinin devralacakları ve bizzat kuracakları tesislerin işletilmesine yönelik 
olarak) verebilir.” 
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 İKİNCİ BÖLÜM 
 
UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLU İLE ÇÖZÜMÜ 
 
2.1- TAHKİM VE UYUŞMAZLIKLARIN DEVLET YARGISI DIŞINDAKİ SAİR 

YOLLARLA ÇÖZÜMÜ 

 

Modern devletlerde adalet dağıtma ve yargı devletin asli görevlerinden biridir. 

Bu yüzden bir hakkı ihlal edilen kişi bu hakkını devletin mahkemelerinden talep 

edebilir. Devlet mahkemelerinin mutlak yargı yetkisinin tek istisnası “tahkim” 

müessesesidir. Bu müessesenin işleyişi de kanunlarla düzenlenmiştir. 

 

Aralarında hukuki bir ilişki bulunan gerçek veya tüzel kişilerden birinin 

aralarında çıkan uyuşmazlıkların çözümü için görevli ve yetkili mahkemede yargı 

yoluna başvurabilmesi her zaman mümkündür. Ancak taraflar çeşitli saiklerle 

aralarındaki uyuşmazlıkların mahkeme yoluyla çözümlenmesini istemeyebilirler. 

Özellikle uluslararası nitelik taşıyan uyuşmazlıklarda bu durum daha sık 

görülmektedir.  

 

Taraflar aralarındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen “sözleşme”yi düzenlerken 

aralarında ileride vuku bulacak uyuşmazlıkları nasıl çözümleyeceklerini belirlemek 

isteyebilirler.  Taraflardan herhangi birinin öncelikle görevli ve yetkili mahkemede 

yargı yoluna başvurmasını engelleyici bazı hükümler koyarlar.  Burada hedeflenen 

genellikle uyuşmazlıkların öncelikle barışçı bir yolla çözümlenmesini sağlamaktır. 

Birçok uluslararası ticaret sözleşmelerinde, ortaya çıkabilecek bir anlaşmazlık 

durumunda, tarafların dışarıdan bir müdahale olmaksızın, ihtilafı kendi aralarında 

görüşerek bir çözüme varacakları hususu yer almaktadır. Bu yöntem, hızlı ve diğer 

yöntemlerden çok daha az masraflı olup, taraflar, ihtilafın kısa bir sürede çözüme 

kavuşturulması olanağına sahip olmaktadır.134 Bunun için uyuşmazlıkların taraflar 

arasında görüşmeler yoluyla çözümlenmesine ilişkin hükümleri ayrıntılı olarak 

sözleşmelerinde düzenlerler. Burada görüşmelerin usulü ve süresi gibi hükümler yer 

almaktadır. 

 
                                                
134 Erkut Onursal, “Hakem mi Hakim mi? Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü Size Bağlı” (Çevirimiçi) 
http://www.adalet-hukuk.com/yeni_sayfa_26.htm,  26.09.2005 
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Görüşmeler yoluyla uyuşmazlıkları çözümlemenin dışında; taraflar, üzerinde 

mutabakata vardıklar bir gerçek veya tüzel kişiden arabuluculuk, uzlaştırma 

talebinde bulunabileceklerini de sözleşmede öngörebilirler. Bu durumda uzlaştırma 

talep edilen kişi tarafların görüşmelerine katılarak onların uyuşmazlık üzerinde 

uzlaşmalarını sağlayacaktır. Uzlaşmada, taraflar anlaşmazlığın çözümü için 

dışarıdan bir şahıs (veya şahısların) devreye girmesini sağlarlar. Uzlaştırıcı, aynen 

hakem gibi hareket etmesine rağmen, taraflara sadece tavsiyelerde bulunur. 

Uygulamada, sözleşmeler nadiren bu kabil bir yöntemi benimsemektedir.135 

 

Tarafların birbirleriyle doğrudan görüşmeleri yoluyla yada bir uzlaştırıcının 

gayretleriyle uyuşmazlığa son verememeleri halinde yargısal nitelikli bir çözüm 

yoluna gitmek uyuşmazlığın çözümü için kaçınılmaz olacaktır. 

 

Yargısal nitelikli çözüm yolu olarak ilk akla gelen mahkemelerdir ancak bir de 

taraflara mahkeme dışında ama yargısal nitelikli bir çözüm üretecek olan “tahkim” 

yolu vardır. Uluslararası ticaretin ihtiyaçları ihtilaf çözme usulü olarak tahkimi ön 

plana çıkarmıştır.136 

 

2.1.1- Genel Olarak Tahkim Kavramı ve Tarihi Gelişimi  

2.1.1.1 Tahkim Kavramı 

Tahkim, sözlük anlamı itibariyle; taraflar arasındaki bir uyuşmazlığın kendileri 

tarafından seçilmiş kişiler eliyle çözümlenmesi manası taşımaktadır.137 Modern 

hukuk literatüründe “tahkim”, taraflar arasında doğmuş veya ileride doğması 

muhtemel olan muayyen hukuki ihtilafların; devlet yargısı dışında, taraflarca seçilen 

ve “hakem” denen tarafsız özel şahıs(lar) marifetiyle nihai olarak karara 

bağlanmasını ifade eder.138 Yani tahkim uyuşmazlıklarının mahkemeler yerine 

hakem adı verilen üçüncü kişiler eliyle çözülmesi sistemidir.139  

                                                
135 Erkut Onursal, http://www.adalet-hukuk.com/yeni_sayfa_26.htm 26.09.2005 
 
136 Cemal Şanlı, Nuray Ekşi, Uluslararası Ticaret Hukuku, 1. Bası, İstanbul, 2000, s.73 
 
137 Steven H. Gifis, Law Dictionary, Newark, 1996, s.30,   Ejder YILMAZ,   Hukuk Sözlüğü, Yetkin, 6.Baskı, Ankara., 2001, s. 825 
 
138 Cemal Şanlı, Milletlerarası Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, 1986, s.17.,   
Benzer tanımalar için bkz.: Baki Kuru, Ramazan Aslan, Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, s. 710, 1991 
 
139Nevhis Deren Yıldırım, “Tahkimin Olumlu Ve Olumsuz Yönleri”, Ankara Barosu Dergisi, 2003/1, s.37 
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Bir başka deyişle tahkim, devletin egemenlik hakkının bir sonucu olarak sahip 

olduğu yargı tekelinden bazı alanlarda feragat etmesi ile oluşmuş, temelinde irade 

serbestisi yatan alternatif bir yargı yoludur.140 Anayasal olarak devletin temel işlevleri 

olan yasama, yürütme ve yargıdır. Devlet olmanın temelini oluşturan bu üç işlevin 

devri söz konusu değildir. Devlet bu yolla kendi gücünü gösterir ve devlet olmanın 

gereğini yerine getirir. Bunlardan biri olan yargıya ilişkin olarak, hükümranlık gücünü 

elinde bulunduran devlet, yargı erkinin mahkemeler eliyle yürütülmesini Anayasal bir 

norm olarak benimsemiştir.141 Bu durumda “tahkim” devlet mahkemelerindeki 

yargılamaya ikame bir yargılama biçimi olarak istisnai bir yargılama yoludur.142 

Uyuşmazlığı çözümlemek üzere taraflarca seçilen hakemler ise bir tür seçilmiş 

yargıçlardır.143 

 

2.1.1.2 Tahkimin Tarihi Gelişimi 

Her ne kadar özellikle uluslararası nitelik taşıyan veya devletlerin iç hukukuna 

göre “yabancılık” unsuru taşıyan uyuşmazlıklarda tahkim yolu ile uyuşmazlığın 

çözümlenmesi 20. yüzyılın son çeyreğinde ivmelenerek artmış ve bir çok ülkenin 

gündemine girmiş ise de, tahkimin oldukça eski bir tarihçesi vardır. 

 

 Tahkimin ilk defa bir yargılama metodu olarak kullanıldığı hukuk sisteminin 

hangi medeniyete ait olduğu hususunda tam bir görüş birliği yoktur. Ancak, Mısır 

medeniyetinde, Eski Yunan’da ve Roma’da tahkim usulünün uygulandığına dair 

bilgiler mevcuttur.144 Demonsthene “Müdafalar”ında tarafların aralarındaki 

uyuşmazlığı halletmek üzere istedikleri kimseleri hakem seçip, hakemin verdiği 

                                                
140 Saim Üstündağ .,”Tahkim ve Özellikle Uluslararası Tahkim” İzmir Barosu Yargı Reformu 2000 
Sempozyumu, İzmir Barosu Yayını, İzmir 2000, 
 
141 Ejder Yılmaz, “Tahkim Hukukuna Genel Giriş Ve Ülkemizdeki Gelişim”, İzmir Barosu Yargı Reformu 
2000 Sempozyumu, İzmir Barosu Yayını, İzmir 2000, s.268 
 
142 Süha Tanrıver, “Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri Ve Tahkim”, Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, 
İstanbul 2000, s.1069 
 
143 Mohamed Bedjaoui, “The Arbitrator: one man three roles” Paris, 1996, s.13 
 
144 Şanlı , Milletlerarası Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, s.13 
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karara itiraz etmediklerinden Aristotale de “Belagat” adlı eserinde hakemlerden ve 

tahkimden bahsetmektedir.145 

 

İslamiyet’ten önceki Arap Hukuku’nda ve İslam Hukuku’nda da tahkim 

müessesesinin varlığı bilinmektedir. Kuran-ı Kerim’de Nisa Suresi’nin 35. ayeti İslam 

Hukukçularınca ihtiyari tahkime dayanak yapılan ayettir.146  

 

Osmanlı Devletinde de tahkime rastlanılmakla beraber, tahkimle ilgili 

hükümleri ihtiva eden ilk Kanun, Fransız Ticaret Kanunundan iktibas edilen 1850 

tarihli Ticaret Kanunudur. Ancak bu tahkim usulü ihtiyari değil zorunlu bir tahkimdir. 

Bu Kanunun 40-52. maddelerinde, ticaret şirketlerinin ortakları arasındaki 

uyuşmazlıkların hakem marifetiyle çözümlenmesi mecburi tutulmuştur.147 Osmanlı 

Devleti’nin Medeni Kanunu olan Mecelle Ahkam-ı Adliye’nin 1790. maddesinde 

tahkim müessesesi ; “Tahkim, hasımeynin husumet ve davalarını fasl için rızaları ile 

ahar kimseyi hakim ittihaz etmelerinden ibarettir” şeklinde tarif ve kabul edilerek, 

daha sonraki 1841-1851. maddelerde tahkim usulü düzenlenmiştir.148 

 

Anglo-Amerikan Hukukunda ticari ihtilaflar, 13. yüzyıldan sonra bazı özel 

tacirler tarafından çözüme kavuşturulmuştur. Zamanla, üyeleri sadece tacirlerden 

oluşan kasaba mahkemeleri ve jüriler teşekkül etmiş, loncalar ve ticaret birlikleri, 

kendi üyeleri ile ilgili ihtilaflara bakacak kendi bünyelerinde mahkemeler 

kurmuşlardır. Ancak bu müessese 1697 tarihli “İngiliz Tahkim Kanunu” (Arbitration 

Act) ile kodifiye edilmiş ve tahkim müessesesi sağlam bir temele oturtulmuştur.149 

 

Tahkim usulü tarihin her döneminde mevcut olmuştur. Her devrin iktisadi ve 

sosyal durumuna göre bu müessesenin kazandığı önem farklı olmuştur. 

 

                                                
145 Rasih YEĞENGİL, Tahkim, s.18, İstanbul,1974 
 
146 Muharrem Balcı, İhtilafların Çözüm Yolları ve Tahkim, s.49, 72, İstanbul, 1999 
 
147 Age, s.87,  
 
148 Ali Hikmet Berki, Açıklamalı Mecelle (Mecelle Ahkam-ı Adliye) 3. Baskı, İstanbul 1982, s. 406 vd 
 
149 Şanlı, Milletlerarası Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, s.13  
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 Bizzat ihkakı hakkın, yani kendi kendine hak aramanın mahzurları anlaşıldığı 

ve fakat devlet otoritesinin henüz çok zayıf bulunduğu dönemlerde tahkim, adalet 

dağıtımı vasıtası olarak çok faydalı rol oynamıştır. Ancak devletin yargı fonksiyonunu 

da üstlenmesi ile tahkim ikinci plana itilmiştir. Zamanla devlet mahkemelerinde işlerin 

çoğalması yüzünden davaların uzaması ve ağırlaşması, mahalli hukuk sistemlerinde 

tahkimi yeniden popüler hale getirmiştir. Bunun en önemli sebebi ise, 18. yüzyıldan 

itibaren hızla gelişmeye başlayan sınai ve ticari hayatın, hukuki ihtilafların 

çözümünde ihtiyaç duyduğu “çabukluk, ucuzluk ve gizlilik” ihtiyacı olmuştur. 

Tahkimin devlet yargısına göre tercih edilme sebepleri arasında da bu üç unsur 

sayılmaktadır. Zira tahkim devlet yargısına göre basit ve usul ekonomisini 

gerçekleştirmeye uygun bir yapı göstermekte, uyuşmazlığın çözümünün konunun 

uzmanı kişilere bırakılmasını mümkün kılmaktadır.150 Zira taraflar aralarındaki 

uyuşmazlığı giderecek hakemleri kendileri serbestçe belirleyebilmektedir. 

Hakemlerin adli bürokratik sıkıntılarla da karşılaşmaması, uyuşmazlığı devlet 

yargısına göre daha çabuk çözümlemelerini sağlamaktadır. Tahkim yargılaması bu 

nedenle daha kısa sürmektedir.  

 

Bu sebeple bugün tüm modern hukuk sistemlerinde tahkim müessesesine yer 

verilmiştir. Tahkimin idare ediliş biçimine göre kurumsal tahkim (institutional 

arbitration) ve arızi tahkim (ad hoc arbitration) olmak üzere iki tatbik şekli vardır.151 

Bu durum Türkiye’nin tarafı olduğu 21 Nisan 1961 tarihli Milletlerarası Ticari Tahkime 

İlişkin Cenevre Konvansiyonu’nun I/2 -b maddesi ile de öngörülmüştür.152 

 

 

2.1.1.3 Tahkim Çeşitleri 

 

2.1.1.3.1- Arızi (Ad Hoc) Tahkim 

Tarafların serbest iradelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan düzenlemelerine 

bağlı bulunan, kurumsal olarak bir yere tabi olmayan, taraflar arasında ortaya 
                                                
150 Tanrıver, s.1071, Akıncı  s. 108 
 
151 Alain Plantey, “A Major Realisation of ICC: International Arbitration”, The ICC International Court of 
Arbitration Bulletin Vol 5/No 1- May 1994, s.6 
 
152 “Hakemlik terimi  ihtilafların sadece belirli hadiseler için seçilmiş hakemler tarafından değil (ad hoc) 
bunların aynı zamanda daimi hakemlik müesseseleri tarafından halledilmesini ifade eder.” 
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çıkacak sadece somut belli bir uyuşmazlığı sonuçlandırmak üzere geçici olarak 

varlık kazanmış tahkim türüdür.153 Bu tahkim türünün en önemli özelliği tarafların, 

tahkimin tabi olacağı usulün tamamını serbestçe ve kendilerinin belirleyebilmeleridir. 

Burada tahkim usulünü idare eden bir sekretarya ve önceden hazırlanmış bir tahkim 

tüzüğü söz konusu değildir. Uyuşmazlığın çıkarılması, hakemlerin atanması, esasa 

uygulanacak hukuk ve diğer tüm usule ilişkin işlemler taraflarca belirlenir. 

 

Esasen kurumsal tahkim merkezleri kurulmadan önce tek başvurulan usul 

arızi tahkimdir. Kurumsal tahkim merkezlerinin hayata geçmesinden sonra ise; 

kurumsal tahkim merkezlerinin tahkim prosedürleri üzerindeki bürokratik 

denetiminden duyulan endişeler veya bu tür kurumların “uluslararası sermayenin” bir 

manivelası olduğu yönündeki anlayışlar arızi tahkimin tercih sebeplerini 

oluşturmaktadır.154  

 

Bu tahkim türü Birleşmiş Milletler tarafından önerilen model tahkim kanunu 

UNCITRAL’ın uygulanmaya başlamasıyla birlikte hızla yaygınlaşmıştır. Ancak bazı 

ülkelerde bu tahkim türü üzerinde kararın verildiği yer hukukunun ve mahkemelerinin 

önemli bir etkisi olduğu gerekçesiyle, bu tahkim türünün uluslararası olma özelliğini 

kaybetme tehdidi altında olduğu iddialarıyla da karşılaşılmaktadır.155  Bu nedenle 

özellikle uluslararası nitelik taşıyan ihtilaflarda kurumsal tahkim, arızi tahkime göre 

daha çok tercih edilmektedir. 

 

2.1.1.3.2-Kurumsal Tahkim 

Daimi bir hakem kuruluşunun idaresinde, onun önceden tanzim ettiği kurallara 

göre cereyan eden tahkim çeşididir. Uyuşmazlıklar münhasıran tahkim için 

oluşturulmuş kurumlara tevdi edilmekte ve söz konusu kurumlar tarafından 

belirlenen kurallar çerçevesinde çözümlenmektedir.156 Uyuşmazlığın çözümünde 

                                                
153 Şanlı, Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, s.96 
 
154 Cemal Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 2. Bası, 
İstanbul,  2002, s.242 
 
155 Alain Plantey, “A Major Realisation of ICC: International Arbitration”, The ICC International Court of 
Arbitration Bulletin Vol 5/No 1- May 1994, s.6 
 
156 Şanlı, Milletlerarası Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, s.74, Balcı, s. 327  
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tahkimi idare eden, sekreterlik hizmeti sunan daimi bir kurum mevcuttur.157 Ayrıca 

söz konusu kurumun tahkimi idare etmek için kullandığı kuralları vardır. Bu kurallar o 

tahkim kurumunun tüzüğü ile belirlenmektedir. Uyuşmazlıklar söz konusu tüzük 

hükümleri ile öngörülen usule göre çözümlenmektedir.  

 

Kurumsal tahkim merkezlerinin bir kısmının statüsü uluslararası anlaşmalar 

yoluyla devletler arasında kurulmuş ve belirlenmiştir.158 Bunun en önemli örneği 

Yatırım İhtilaflarının Halline Dair Uluslararası Merkezdir (ICSID). 1966 yılında 

“Devletler ve Diğer Devlet Vatandaşları Arasındaki Yatırım Anlaşmazlıklarının 

Halline Dair Anlaşma” ile kurulmuştur ve 2006 yılı itibariyle 155 devlet söz konusu 

anlaşmaya taraftır.159 Türkiye de bu anlaşmaya 2 Nisan 1989 tarihinde taraf 

olmuştur.160  

 

Bugün dünya üzerinde hakemlik hizmeti sunan yüzlerce tahkim merkezi 

bulunmaktadır. Kurumsal tahkim merkezlerinin bir kısmı mesleki ve sektörel oda ve 

birliklere bağlıdır, bir kısmı doğrudan özel kişilerce yerel hukukun temelleri üzerine 

kurulmuş, bir kısmı uluslararası alanda özel kişilerce kurulmuş, bir kısmı devletler 

arasında akdedilen anlaşmalarla kurulan örgütler tarafından kurulmuş, bir kısmı 

ulusal düzeyde oluşturulan ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, merkezler veya 

enstitüler tarafından kurulmuş, bir kısmı da muayyen sektörlerde faaliyet gösteren 

meslek veya sektör mensuplarınca kurulmuştur.161  

 

Ülkemizde hem ulusal hem de uluslararası tahkim hizmeti sunan iki tahkim 

kurumu bulunmaktadır. Bunlar: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve 

Ticaret Borsaları Birliği ile İstanbul Ticaret Odasıdır.162 Yurtdışında ise yüzlerce 

tahkim kurumu bulunmakla birlikte bu tahkim kurumlarından bazıları, gördükleri 

                                                
157 Leyla Keser Berber, Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Tüzüğü Uygulaması, Ankara 1999, s.6 
 
158 Muharrem Balcı, İhtilafların Çözüm Yolları ve Tahkim, s.327, İstanbul, 1999 
 
159 http://www.worldbank.org/icsid/, 30.05.2006  
 
160 http://www.worldbank.org/icsid/constate/c-states-en.htm, 15.12.2006 
 
161 Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları,  s.243, 244 
 
162 Mahmut T. Birsel, Ahmet Erdinç ÇAVUŞOĞLU, Ali Yeşilırmak, “Chapter on Turkey” Handbook on 
International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, Hague, 2005, s.4 
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tahkim davası sayısı ile uluslararası sözleşmelerdeki “uyuşmazlıkların çözümü” 

maddesi düzenlenirken en çok tercih edilen kurumsal tahkim sistemi referans 

alındığında, öne çıkmaktadır. Dolayısıyla dünyadaki en önemli veya en çok tercih 

edilen tahkim kurumlarını meydana getirmektedirler. Gördükleri dava sayısı temel 

alınarak bir sıralama yapılacak olursa Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanı 

(ICC), Londra Milletlerarası Tahkim Mahkemesi (LCIA), Viyana Milletlerarası Tahkim 

Merkezi (VIAC), Amerika Tahkim Odası (AAA), Stockholm Ticaret Odası Tahkim 

Enstitüsü’nün öne çıktığı görülecektir.163 Gerek yerli gerekse yabancı tahkim 

kurumlarının hemen hepsinin kendilerine has tahkim kuralları bulunmaktadır. 

Kendilerine has bir de hakem listeleri vardır. Ancak yine de taraflar bu listeden 

hakem seçmek zorunda değillerdir ve genellikle üç hakemle görülen ve tarafların 

birer hakem seçme hakkı olan tahkim davalarında taraflar tahkim kurumlarının 

listelerinin dışından bir kişiyi hakem olarak gösterirler. Ancak tarafların seçtiği 

hakemlerin baş hakemin (üçüncü hakem) seçimi hususunda anlaşamamaları halinde 

ise baş hakem tahkim kurumunun hakem listesindeki kişiler tarafından tahkim 

kurulunca seçilir. Tahkim Kurumları bir tahkim yargılaması esnasında mahkemelerin 

kalemine benzer bir işlev ifa ederler, tahkim yargılamasının sekretaryasını yürütürler. 

 

Bu tahkim kurumlarının tercih edilmelerinin çeşitli sebepleri vardır. Bu durum 

daha çok aralarındaki uyuşmazlığı tahkime götürmek isteyen tarafların milliyetinden 

kaynaklanmaktadır. Nitekim; taraflardan birinin milliyetinin Amerika Birleşik Devletleri 

olduğu sözleşmelerde Amerika Tahkim Odası (AAA)164, taraflardan birinin milliyetinin 

eski doğu bloku ülkeleri, özellikle Rusya olduğu sözleşmelerde Stockholm Ticaret 

Odası Tahkim Enstitüsünün165 tercih edilmek istendiği görülmektedir. Milletlerarası 

Ticaret Odası (ICC) dünyanın bir çok yerinde örgütlenmiştir ve tahkim divanını 

tanıtmak için hiçbir tahkim kurumunun yapmadığı kadar dünyanın bir çok yerinde 

seminerler ve konferanslar düzenleyerek tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu 

nedenle daha çok tercih edilmektedir. GSM hizmetlerine ilişkin Telekomünikasyon 

                                                
163 Alain Plantey, “A Major Realisation of ICC: International Arbitration”, The ICC International Court of 
Arbitration Bulletin Vol 5/No 1- May 1994, s.7 
 
164 ABD ile akdedilen savunma sanayii sözleşmelerinde ABD firmalarının özellikle istemelerine rağmen Türk 
tarafı tarafından kabul görmemiş ve ICC tercih edilmiştir. 
 
165 Rusya-Türkiye arasındaki doğal gaz anlaşmalarına ilişkin sözleşmelerde uyuşmazlık çözüm yeri olarak 
öngörülmüştür. 
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Kurumu ile işletmeciler arasında akdedilen imtiyaz sözleşmelerinin hepsinde 

uyuşmazlık çözümleme yeri olarak ICC Tahkim Divanı öngörülmüştür. 2006 yılına 

kadar işletmecilerle Telekomünikasyon Kurumu arasında meydana gelen dokuz adet 

ihtilaf ICC tahkim tüzüğünde öngörülen usule göre çözüme kavuşturulmuştur. Bu 

nedenle burada sadece ICC Tahkim Sitemi incelenecektir. 

 

2.1.1.2.1- ICC Tahkim Sistemi 

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) iş dünyasına, ticaret, yatırım ve sermayenin 

serbest dolaşımını geliştirerek katkıda bulunmak üzere 1919 yılında Paris’te 

kurulmuştur.166 Çekirdeğini Belçika, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya özel sektörü 

oluşturmakla beraber, günümüzde 139 ülkenin şirket ve birliklerinin üyesi olduğu 

Dünyanın en büyük ticaret organizasyonudur.167 Bu itibariyle ICC tamamen özel 

nitelikli bir kuruluştur. 

 

ICC, ilk tahkim kurallarını 1922 yılında uyarlamış ve 1923 yılında da bir 

Tahkim Divanı oluşturmuştur.168 Tahkim Divanı, uyuşmazlıkları doğrudan çözen bir 

mahkeme değildir. Divan sadece dünyanın herhangi bir yerinde cereyan eden 

tahkim yargılamasının ICC Tahkim Kurallarına göre idare edilmesini sağlar. 

Uyuşmazlığın çözümü tarafların, böyle bir seçim yoksa Divanın seçtiği hakemler 

tarafından yürütülür. Divan hakemlerin atanması, reddi, hakem kararlarının 

onaylanması ve hakem ücretlerinin belirlenmesi konularında karar verir.169 Her ne 

kadar Divan Paris’te bulunup burada toplansa da ICC Tahkim Kurallarına göre 

seçilip, yargılama yapan hakem mahkemeleri dünyanın çeşitli yerlerinde toplanarak 

uyuşmazlık çözme faaliyetlerini gerçekleştirebilmektedirler. Söz konusu hakem 

mahkemelerinin çalışmaları ayda dört defa toplanan ICC Divanı tarafından takip 

edilir.170 

                                                
166 http://www.iccwbo.org/id93/index.html, 31.05.2006 
 
167 http://icc.tobb.org.tr/iccmerkez.php, 1.06.2006 
 
168 W. Laurence Craig, William W. Park, Jan Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 
Second Edition, Paris, 1990, s.4 
 
169 http://www.iccwbo.org/court/english/arbitration/introduction.asp, 31.05.2006,  
 
170 Eric A. Schwartz, Arbitration Under The Rules Of The International Chamber of Commerce, 1996 
Paris, s.2 
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ICC Tahkim Kuralları ilk kez 1922 yılında yürürlüğe konulmuş171, yıllar 

içerisinde çeşitli değişikliklere uğramış olmakla birlikte, 8 Nisan 1997 tarihinde 

Şangay’da toplanan Milletlerarası Ticaret Odası Konseyi şu an yürürlükte olan 

kuralların 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini kabul etmişlerdir.172 

Söz konusu kurallar hali hazırda yürürlüktedir. “ICC Tahkim Kuralları” ifadesi, 

İngilizce “ICC Rules of Arbitration” ifadesinin Türkçe’ye tercümesidir. ICC de şayet 

Türkçe ifade edilecekse “İşbu sözleşmeden doğacak veya bu sözleşmeyle ilgili 

bütün anlaşmazlıklar Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları uygulanarak, bu 

kurallar dairesinde tayin edilen bir veya birden fazla hakem tarafından kesin olarak 

karara bağlanacaktır” ifadesinin tahkim sözleşmesinde yer almasını tavsiye 

etmektedir.173 Ancak ülkemizde tahkim ile ilgili eserlerde yaygın şekilde “ICC Tahkim 

Tüzüğü” şeklinde tercüme edilip, kullanıldığı da görülmektedir. (Örnek: Şanlı , 

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları; Nomer, 

Ekşi, Ertekin Milletlerarası Tahkim) 

 

2.1.1.2.1.1- ICC Tahkim Kurallarının Öngördüğü Usul 

Bir uyuşmazlığın ICC Tahkim Kurallarına göre çözüme ulaştırılabilmesi için 

öncelikli olarak tarafların veya taraflardan birinin tahkim talebini içeren dilekçesini 

Paris’te bulunan ICC Tahkim Divanı Sekretaryasına iletmesi gerekmektedir. 

Sekretarya da talebin alındığını ve alınış tarihini davacı ve davalıya tebliğ 

eder.(m.4/1) Talebin sekretaryaya tevdi tarihi tahkim prosedürünün başlangıç tarihi 

yani davanın açılış tarihi sayılır (m.4/2).  

 

Talepte; diğerler hususların yanı sıra, Tarafların tam ad, sıfat ve adresleri, 

davadaki iddiaların ortaya çıkmasına sebep olan ihtilafın mahiyet ve özelliklerinin 

tanımı, mümkün olduğunca talep edilen meblağlar da dahil olmak üzere netice-i 

talep, ilgili sözleşmeler, özellikle tahkim sözleşmesi, hakemlerin sayısı ve seçimi ile 

                                                
171 http://www.iccwbo.org/court/english/arbitration/pdf_documents/rules/rules_arb_turc.pdf, 31.05.2006 
 
172 Horacio A. Grigeria Naon, The Administration of Arbitral Cases Under the 1998 Rules of Arbitration 
of the Chamber of Commerce, General Notes, 29 September 1998, Paris, s.1 
   
173 International Court of Arbitration, Rules of Arbitration, ICC no.: publication 808, second edition, 2001, 
s.11 
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ilgili her türlü gerekli bilgi ve atanması istenen hakemin önerilmesi, tahkim yeri, 

uygulanacak hukuk ve tahkim dili hakkındaki beyanlar bulunur (m.4/3).  

 

Tahkim yeri, konusunda taraflar diledikleri yeri belirleyebilirler. Taraflarca 

kararlaştırılmamışsa tahkim yeri Divan tarafından belirlenecektir (m.14/1). Taraflarca 

aksi kararlaştırılmış olmaması kaydıyla, Hakem Mahkemesi, taraflara danıştıktan 

sonra, duruşmaları ve toplantıları uygun olduğunu düşündüğü herhangi bir yerde 

yapabilir (m.14/2). Hakem Mahkemesi hükmünü uygun olduğunu düşündüğü 

herhangi bir yerde verebilir (m.14/3) .  

 

Tahkim dili de taraflarca serbestçe belirlenebilir. Taraflarca varılmış bir 

anlaşma yoksa, Hakem Mahkemesi, esas sözleşmenin dili de dahil olmak üzere ilgili 

tüm hususları göz önüne alarak, tahkimin dil veya dillerini belirleyecektir (m.16). 

 

Son yıllarda hemen hemen tüm hukuk sistemlerinde bir sözleşmeye 

uygulanacak hukukun seçimi konusunda bir serbestlik tanındığı görülmektedir. Bu 

nedenle sözleşmenin tabi olacağı hukukun bulunmadığı sözleşmeler oldukça 

azınlıktadır. Ancak yinede tarafların bir seçim yapmadığı sözleşmeler mevcuttur.174 

Sözleşmeye uygulanacak hukukun yanı sıra bazı sözleşmelerde tahkimde esasa 

uygulanacak hukukun ayrıca belirlendiği de görülmektedir. ICC Kuralları (m.17/1)’de 

tarafların Hakem Mahkemesi tarafından uyuşmazlığın esasına uygulanacak maddi 

hukuku belirlemekte serbest olacakları, bu hususta bir anlaşma yoksa, Hakem 

Mahkemesi uygun olduğuna karar verdiği hukuku tatbik edeceği öngörülmüştür.  

 

Usul hukukuna ilişkin olarak ise ICC Kurallarının usul kurallarını oluşturacağı 

ve tarafların gerek ana sözleşmede gerekse tahkim sözleşmesinde usul hukukuna 

ilişkin yapmış oldukları atıfların dikkate alınmayacağı, ancak ICC Kuralları içerisinde 

bulunmayan hükümler için ise Hakem heyetinin belirleyeceği hükümlerin 

uygulanacağı m.15/1 ile öngörülmüştür. Uygulamada bu konunun taraflarca önceden 

öngörülmediği ancak taraflar ve hakemler arasında bu konuya ilişkin bir mutabakatın 

sağlanarak m.18 uyarınca hazırlanan “yetki belgesinde” konunun düzenlendiği 

görülmektedir. Nitekim Telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin imtiyaz 

                                                
174 Yves Derains, “The ICC Arbitral Process: choice of law applicable to the contract and international 
arbitration”, The ICC Court of Arbitration Bulletin, Vol. 6/No 1-May 1995 



 86

sözleşmelerinden doğan 9 davada da “yetki, belgesi” hazırlanırken konu gündeme 

gelmiş ve ICC Kuralları ile öngörülmeyen olası durumların ortaya çıkması halinde 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 

hükümlerinin uygulanacağı kayıt altına alınmıştır.   

 

Davacı talebi tarafların ve hakemlerin adedince nüsha olmak üzere 

Sekretarya’ya tevdi ederken (m.3/1) Talebin sunulduğu tarihte yürürlükte olan Tarife 

üzerinden idari masraflar avansını da yatıracaktır (m.4/4). Böylece Sekretarya Talep 

ile ilgili işlemlere başlayabilecektir. 

 

Avans ödemesi yapılan Talep 30 gün içerisinde cevap vermek üzere 

Sekretarya tarafından karşı tarafa (davalıya) gönderilir (m.4/5). Karşı taraf 30 gün 

içerisinde; 

a) Tam ad, sıfat ve adresini; 

b) Davaya sebep olan ihtilafın mahiyet ve özelliklerine ilişkin beyanlarını; 

c) Talebe ilişkin cevabını; 

d) Davacının önerisi ışığında ve Madde 8, 9 ve10 uyarınca hakemlerin sayısı ve 

seçimi ile ilgili beyanları ve atanması istenen hakemin önerilmesini;  

e) Tahkim yeri, uygulanacak hukuk ve Tahkim dili hakkında beyanlarını içeren bir 

cevap layihasını Sekretarya’ya iletir (m.5/1) 

 

Tarafların 30’ar gün içerisinde replik ve düplik layihaları verme hakları da 

mevcuttur (m.5/5,6) 

 

Uluslararası bir uyuşmazlığa bakacak hakemlerin seçimi, dolayısıyla hakem 

mahkemesinin oluşturulması bir tahkim davasının en önemli noktalarından biridir. 

Özellikle, Batı Avrupa/Ortadoğu, Kuzey Amerika/Avrupa gibi tarafları değişik hukuk 

sistemlerinden gelen uyuşmazlıklarda hakem heyetinin oluşturulması ayrı bir önem 

arz eder.175 Bu nedenle, dünyanın her bölgesinden ve her hukuki yapısından 

uyuşmazlık çözümü talebiyle karşılaşan ICC Tahkim Divanı tarafından Hakem 

Mahkemesinin oluşturulması usulü, ICC Tahkim Kuralları m.7 ile m.12 arasında 

öngörülen usulde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

                                                
175 Pierre LALIVE, Requirements of international arbitration; the selection of arbitrators, Paris, 1996, s.7 
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Uyuşmazlığı çözmek üzere seçilecek hakemler konusunda taraf iradelerine 

çok geniş bir takdir hakkı tanınmıştır. Esasen hakemlerin seçiminin taraflarca 

gerçekleştirilmesi esas olup, taraf iradelerinin ortaya çıkmadığı istisnai durumlarda 

ICC Tahkim Divanı hakem belirleme yetkisine sahiptir. Taraflar diledikleri kişiyi 

hakem olarak seçebilme yetkisine sahiptirler. Herhangi bir hakem listesinden seçim 

yapmaya zorlanmazlar.176 

 

Uyuşmazlıklar hakkında karar tek veya üç hakem tarafından verilir (m.8/1). 

Taraflar, ihtilafın tek hakem ile çözüme kavuşturulması hususunda karara 

vardıklarında, tek hakemi birlikte seçip Divan’ın onayına sunabilirler. Davacının 

Tahkim Talebi’nin diğer tarafa tebliğinden itibaren 30 gün ya da Sekretarya 

tarafından verilen ilave süre içinde taraflar aralarında tek hakemin önerilmesinde bir 

anlaşmaya varamazlarsa, tek hakemi Divan tayin edecektir (m.8/3) 

 

İhtilafın çözümünün üç hakeme verileceği durumlarda, taraflardan her biri 

Tahkim Talebi’nde ve cevapta birer hakem önererek Divan’ın onayına sunacaktır. 

Eğer taraflardan herhangi biri hakemini önermeyecek olursa, bu tayin Divan 

tarafından yapılacaktır. Eğer taraflar, önerdikleri hakemlerin belli bir süre içinde 

üçüncü hakemi seçmelerini öngörmemişler ise, Hakem Mahkemesine başkanlık 

edecek üçüncü hakemi Divan tayin eder. Eğer taraflarca tespit edilen veya Divan 

tarafından verilen süre içinde seçim sonuçlanmazsa, üçüncü hakemi Divan tayin 

eder (m.8/4). Hakemlerin tüm taraflardan ve özellikle de kendilerini seçen taraftan 

bağımsız olmaları ve tahkim süreci boyunca da bağımsızlıklarını korumaları 

gerekmektedir.177 Bu nedenle hakem olarak önerilen kişilerin kayıtsız şartsız 

bağımsızlıklarını beyan etmeleri veya sınırlı bağımsızlıklarına karşı taraftan bir itiraz 

gelmemiş olması gerekir (m.9/2). Bu amaçla hakem adayları bir bağımsızlık 

bildirgesi imzalayarak Divan Sekreteryasına gönderirler. Divan hakem adaylarının 

hakemliklerini onaylar (m.9/1). Böylece uyuşmazlığı çözüme kavuşturacak hakem 

heyeti oluşturulmuş olur. Onaylama esnasında taraf iradelerine saygı duyulmakla 

beraber, Divan önerilen adayların tahkim prosedürlerini yürütebilme kabiliyetlerini 

                                                
176 ICC Arbitration, Extracts from the Guide to ICC Arbitration, ICC Publication No:448, s.33 
 
177 Horacio A. Grigeria Naon, s.4 
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dikkate alarak taraflara uyarılarda bulunabilir. Nitekim Telekomünikasyon Kurumu-

Turkcell arasında cereyan eden ilk tahkim davasında; Telekomünikasyon Kurumu 

tarafından seçilen hakemin doldurduğu formdan İngilizce bilmediğini anlayan Divan, 

Telekomünikasyon Kurumu’na yazı yazarak önerilen hakemin hiç İngilizce 

bilmediğinin bizzat kendisi tarafından ifade edildiğini, oysa tahkim sözleşmesinde 

yargılamanın İngilizce olarak gerçekleştirileceğinin şart koşulmuş olduğunu, bu 

nedenle önerilen hakemin görevini ifa edebilme yeteneği hakkında 

Telekomünikasyon Kurumunun kendisine bilgi vermesini istemiştir. Bu durum 

karşısında Telekomünikasyon Kurumu önerdiği hakemi değiştirmiş ve başka bir 

hakem önermiştir. Burada dikkat çeken husus Divan önerilen adayı kendiliğinden 

reddetmemiş, taraf iradesine saygı duyarak adayın durumunun gözden geçirilmesini 

öneren taraftan istemiştir.  

 

Tek hakem veya Hakem Mahkemesi Başkanı, tarafların uyruğunda oldukları 

ülkelerin dışında bir ülkeden seçilir. Ancak, şartlar gerektirir ve taraflardan hiçbiri 

Divan tarafından tespit edilen müddet içinde karşı çıkmazsa, tek hakem veya Hakem 

Mahkemesi Başkanı, tarafların ülkelerinin herhangi birinden de seçilebilir (m.9/5).  

İnsanların milliyetlerinin halihazırda görünüşte de olsa taraf veya tarafsızlıklarını 

gösteren semboller ve işaretler olmaları sebebiyle tek hakem veya hakem 

mahkemesi başkanının bir başka milliyetten veya ülkeden olması hakemlerin 

tarafsızlığını sağlama adına ICC Kuralları tarafından öngörülmüştür.178  

 

ICC Kuralları gerek taraflardan birinin gerekse Divanın seçtiği hakemlerin 

tarafsızlığında şüpheye düşen tarafça, ilgili hakemin reddinin talep edilebilmesine de 

olanak sağlamaktadır (m.11). Hakemin reddi talebi üzerine kararı Divan verir 

(m11/3). Bu mekanizma da hakemlerin tarafsızlıklarının sağlanması için öngörülmüş 

bir mekanizmadır. 

 

Hakem heyetinin oluşturulmasını ve taraflarca masraf avansının yatırılmasını 

müteakip, dosya sekretarya tarafından hakem heyetine tevdi edilir (m.13).  Dosyayı 

Sekretarya’dan alır almaz, Hakem Mahkemesi, belgelere dayanarak veya tarafların 

                                                
178 Mohamed Bedjaoui, The Arbitrator: one man three roles, Paris, 1996, s.15 
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huzurunda ve en son beyanlarını da göz önünde tutarak, görevini belirten bir belge 

hazırlar m.13/1). Bu Görev Belgesinde: 

 

a) Tarafların adları, sıfatları, 

b) Tahkim süresi içinde kendileri ile yazışma yapmak veya tebligatta bulunmak için 

tarafların adresleri, 

c) Tarafların iddialarının özet olarak açıklanması ve talep veya karşı talep olarak ileri 

sürülen meblağları mümkün olduğunca belirtmek suretiyle her bir tarafın netice-i 

talebi, 

d) Hakem Mahkemesi uygun olmadığı düşüncesinde değilse, karara bağlanacak 

hususların listesi, 

e) Hakemlerin adı, soyadı, unvanı ve adresi, 

f) Tahkim yeri; ve, 

g) Uygulanacak usul kuralları ve varitse, Hakem Heyeti’ne “amiable compositeur” 

(müslih hakem) olarak hareket edebileceğine veya hak ve nısfet esasları dairesinde 

karar verebileceğine dair verilen yetkinin özellikleri bulunur. 

 

“Görev Belgesi” ile tahkim ile karar verilecek hususların tanımı yapılmaktadır. 

Bu usul eski Fransız Hukuk Usulü Kanununun bir hükmü olup, şu anda Fransız 

Hukukundan esinlenerek hazırlanan birçok ülkenin hukukunda da bulunmaktadır.179 

Esasen ICC tahkim sisteminin en belirleyici unsurlarından biridir. Zira bu kural 

Stockholm, Viyana gibi diğer tahkim sistemlerinde bulunmamaktadır. Uygulamada 

“Görev Belgesi” hazırlanırken de bir duruşma yapıldığı görülmektedir. Sadece tanım 

yapmak için gerçekleştirilen bu duruşma esnasında uzun tartışmalar yaşandığı 

gözlenmektedir. Bu husus ise hem masrafları arttırmakta hem de yargılamanın 

uzamasına sebep olmaktadır.  

 

Görev Belgesinin imzalanmasından itibaren Hakem Heyeti yargılamaya 

başlar. Buna göre Hakem Mahkemesi mümkün olan en kısa süre içerisinde uygun 

bulduğu tüm yöntemleri kullanarak davanın vakıalarının tespitine girişecektir 

(m.20/1). Hakem Heyeti duruşma yapabilmekte (m.20), bilirkişi atayabilmekte, şahit 

dinleyebilmekte, taraflardan delil sunmalarını da isteyebilmektedir (m.20/4,5). Ancak 

                                                
179 W. Laurence Craig, William W. Park, Jan Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 
Second Edition, Paris, 1990, s.252 
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taraflardan biri duruşma yapılmasını istememişse Hakem Heyeti dosya üzerinden 

karar verir (m.20/6).  

 

Taraflar aksini kararlaştırmamışsa, Hakem Mahkemesi, dosya kendisine 

havale edilir edilmez, taraflardan birinin isteği üzerine, uygun gördüğü geçici veya 

muhafaza amaçlı ihtiyati tedbir kararını verebilir. Hakem Mahkemesi böyle bir karar 

için talep eden tarafın uygun bir teminat vermesini şart koşabilir. Bu türlü herhangi 

bir tedbir, gerekçede belirtmek suretiyle, bir talimat veya bir karar şeklinde olabilir, 

bunun takdir hakkı Hakem Mahkemesi’ne aittir (m.23). Hakem heyetinin ihtiyati 

tedbir kararını belli şartlarda verebilmesine rağmen, tahkim yargılamasına ilişkin 

olarak daha önce mahkemeler tarafından verilen ihtiyati tedbir kararlarının 

kaldırılması taraflarca istense bile bu durumu düzenleyen bir ICC Kuralı 

bulunmamaktadır. Bu nedenle uygulamada mahkemeler tarafından verilen ihtiyati 

tedbir kararlarının kaldırılmasına ilişkin hakem heyetlerinin yetkilerinin bulunmadığı 

yönünde kararlar alındığı görülmektedir. Nitekim telekomünikasyon hizmetlerine 

ilişkin imtiyaz sözleşmelerinden doğan 9 tahkim davasından 4’ünde 

Telekomünikasyon Kurumu’nun işletmecilerin roaming yükümlülüğüne ilişkin aldığı 

karar aleyhine verilen ihtiyati tedbir kararı Hakem heyetlerince kaldırılmamıştır. Bu 

nedenle davacı işletmeciler dava sonuçlanıncaya kadar Telekomünikasyon 

Kurumu’nun öngördüğü roaming yükümlülüğünden kurtulmuşlardır. Bu durumun 

yargılama boyunca uzun bir zaman sürmesi nedeniyle Telekomünikasyon Kurumu 

“rekabeti sağlayamadığı” gerekçesiyle bir başka tahkim davasıyla karşılaşmak 

durumunda kalmıştır. 

 

Hakem Mahkemesi’nin karar vermesi için tanınan süre altı aydır. Bu süre, 

Hakem Mahkemesi’nin veya Görev Belgesi’ne taraf olanların son imza tarihinden 

itibaren başlar (m.24/1). Divan, Hakem Mahkemesi’nin gerekçeli yazılı talebi üzerine 

veya gerekli olduğuna karar verdiği hallerde resen bu süreyi uzatabilir(m.24/2). 

Hakem Mahkemesi birden fazla hakemden teşkil edildiği zaman, Karar çoğunlukla 

verilir. Çoğunluk oluşmazsa, Karar Hakem Mahkemesi başkanı tarafından tek 

başına verilir (m.25/1). Hakem Heyetince hazırlanan karar tasarısı imzalanmaksızın 

onaylanmak üzere Divana sunulur. Divan, şekil değişiklikleri tavsiye edebilir ve 

Hakem Mahkemesi’nin karar özgürlüğünü etkilemeyecek şekilde, dikkatini, 
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anlaşmazlığın esasını ilgilendiren noktalara çekebilir. Divan şekil yönünden kararı 

onaylamadan Hakem Kararı verilemez (m.27).  

 

Divan tarafından onaylanıp, hakem mahkemesince imzalanan karar metni, 

tahkim masraflarının taraflarca ödenmesi üzerine, taraflara tebliğ edilir (m.28/1). 

Karar verildiği andan itibaren taraflar için bağlayıcıdır. Taraflar ICC Tahkim Kuralları 

uyarınca uyuşmazlıklarının çözümünü istemekle, verilen karara uyup icra etmeyi ve 

yapılması gerekli olduğu ölçüde -ilgili yasalar el verdiği ölçüde- temyiz yoluna 

başvurmaktan feragat etmiş sayılırlar. Ancak uygulamada hakem kararlarının icrası 

için milli kanunlarla gereken usul takip edilirken bir takım kanun yolları veya özel 

dava yolları ihdas edilmiştir. Bu nedenle söz konusu hükmün tatbik edilebilirliği pek 

olası değildir. 
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2.2.- TÜRK HUKUKUNDA TAHKİM 

 

2.2.1- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) Uyarınca Tahkim 

 1927 tarihli Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) Türk Hukukunda 

tahkimi düzenleyen temel yasa olarak adlandırılabilir180. Daha çok iç tahkimde  

(mahalli, domestic arbitration) kullanılmaya elverişli olan HUMK’de tahkime ilişkin 

hükümler 516 ncı madde ile 536 ncı maddeler arasında düzenlenmiştir. Usule ilişkin 

hükümleri itibariyle mahkemelerin, maddi hukukka ilişkin olarak ise Türk hukukunun 

egemenliği nedeniyle milletlerarası tahkimde kullanılabilmesi oldukça güçtür181. 

Yabancı hakem kararlarının tenfizini düzenleyen HUMK 537-545. maddeleri 

MÖHUK’un 46. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.182  

 

HUMK hükümlerine göre yapılacak tahkim iki ayrı sözleşmeyi gerektirir. 

Bunlardan birincisi; tarafların aralarındaki uyuşmazlığı hakeme götürmeyi 

kararlaştırdıkları “tahkim sözleşmesi”dir. İkincisi ise; taraflarla hakemler arasında 

yapılan “hakem sözleşmesi”dir. 

 

2.2.1.1.Tahkim Sözleşmesi 

Tahkim sözleşmesi Borçlar Kanunu hükümlerine tabi bir akittir. Bu sebeple, 

bir akit için gerekli genel şartların tahkim sözleşmesinde de bulunması gerekir. 

Ancak, tarafların korunarak usulün kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla HUMK 

tahkim sözleşmesini, bu genel şartların yanı sıra bazı özel şartlara da tabi 

tutmuştur183.  

 

                                                
180 Alim TAŞKIN, Hakem Sözleşmesi, Ankara., 2000, s.4 
 
181 1998 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Norveçli Penguen firmaları arasında akdedilen 
sözleşmede uyuşmazlık çözüm yolu olarak HUMK’un öngördüğü tahkim usulü benimsenmiştir. Burada 
müzakereyi yürüten uzmanlar Norveçli yetkilileri bu konuda ikna edebilmeyi başarmışlardır. SSM Projelerinin 
ve yabancı firmalarla akdedilen sözleşmelerin tamamında “tahkim şartı” yer almasına rağmen, buna benzer bir 
örnek başka hiç bir SSM projesinde bulunmamaktadır. 
 
182 Ziya AKINCI, Milletlerarası Tahkim, s.37, Ankara 2003 
 
183 Baki Kuru, Ramazan Aslan, Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, s. 712, 1991 
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Tahkim sözleşmesinin geçerlilik şartı yazılı şekildir184. Usul Kanunu yazılı 

şekli yeterli görmekte, fakat hakem yargılamasının akışını ve hükmü devlet 

mahkemelerinin kontrolü altında tutmaktadır.185 Bu yazılı sözleşme taraflar arasında 

müstakil bir sözleşme olarak yapılabileceği gibi, taraflar aralarında önceden 

akdettikleri sözleşmeye, (eser, istisna, şirket vb.) bu sözleşmeden doğan 

uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümleneceğini şart olarak koyabilirler.186 Tahkim 

sözleşmesi ve esas hakkındaki sözleşme hukuki mahiyetleri bakımından 

birbirlerinden ayrı iki sözleşmedirler ve bu sebeple esas itibariyle ayrı geçerlilik 

sebeplerine tabidirler.187 

 

Tahkim sözleşmesi ancak tarafların iradesine tabi uyuşmazlıklar için 

yapılabilir. Tarafların dava konusu üzerinde kabul veya sulh yolu ile serbestçe 

tasarruf edemeyecekleri hallerde tahkim yapılamaz.188 Örneğin; boşanma, ayrılık, 

iflas davaları ile çekişmesiz yargıda tahkim caiz değildir.   

 

Taraflar tahkim sözleşmesinin konusu olan uyuşmazlık hakkında dava açmak 

isterlerse, tahkim yoluna gitmek zorundadırlar. Davayı devlet mahkemelerinde değil, 

hakemlerde açabilirler. 

 

Ancak davacı tahkim sözleşmesine rağmen davasını genel mahkemelerde 

açmışsa, mahkeme resen tahkim sözleşmesini göz önünde bulundurarak görevsizlik 

kararı veremez. Mahkemenin tahkim sözleşmesini gözetebilmesi için, davalının 

esasa cevap süresi içerisinde ilk itirazlarla birlikte tahkim itirazını ileri sürmesi 

gerekir. Zira davalının esasa cevap verdikten sonra yapacağı “tahkim itirazı” 

dinlenmez ve mahkeme davaya bakmaya devam eder. Davalı, süresi içerisinde 

tahkim itirazında bulunursa, mahkeme, dava dilekçesini “uyuşmazlığın 

                                                
184 HUMK m.517; “Tahkimin tahriri olması lazımdır. Yukarıdaki maddede gösterilen mukavele ve şart tahriren 
tespit edilmedikçe keenlemyekündür.” 
 
185 Yavuz Alangoya, Medeni Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteliği ve Denetlenmesi, s.92, 93, İstanbul, 
1973 
 
186 HUMK m.516; “İki taraf aralarındaki nizaı hal için hakem tayin edebilirler. Tahkim hususi bir mukavele ile 
yapılabileceği gibi her hangi bir mukaveleye bundan tahaddüs etmesi muhtemel nizaın hakemler vasıtasıyla 
halline dair bir şart da dercolunabilir.” 
 
187 Alangoya, s.95 
 
188 HUMK m.518; “Yalnız iki tarafın arzularına tabi olmayan mesailde tahkim cereyan etmez.” 
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çözümlenmesi yetkisinin hakeme ait olduğu” gerekçesiyle reddeder. Bu ret kararı 

temyiz edilebilir. 

 

Davacı bu ret kararının kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde tahkim 

yoluna başvurursa189, bu halde hakemlerde açılan dava mahkemede açılmış olan 

davanın devamıdır.190  

 

2.2.1.2-Hakem Sözleşmesi ve Hakemler    

 Hakem sözleşmesi; taraflar ile hakemler arasında yapılan bir akittir. Bu 

sözleşme ücretli ise, BK m.313 uyarınca bir hizmet akdidir. Sözleşme ücretsiz ise BK 

m.386 uyarınca bir vekalet akdidir. Hakem sözleşmesi, tahkim sözleşmesinde 

olduğu gibi yazılı şekle tabi değildir.191 

 

 Hakem; iki taraf arasındaki uyuşmazlığı çözümlemek görevini üzerine alan 

kimseye denir. Hakem kendisine açılan davanın hakimidir. Hakimden farkı hiç bir 

resmi sıfatının bulunmaması ve tamamen tarafların iradeleriyle tayin edilmiş 

olmasıdır. 

 

 Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip her gerçek ve tüzel kişi hakem tayin 

edilebilir. Hakem üçüncü kişi olmalıdır. Taraflar veya vekilleri hakem olamazlar. 

Hakimler ve savcılar hakem olamazlar.192  

 

2.2.1.2.1 Hakemlerin Seçimi 

 Hakemlerin seçimi çeşitli şekillerde olabilir: 

                                                

189 HUMK Madde 193 - (Değişik madde: 16/07/1981 - 2494/15 md.) Davacı, iptaline karar verilen dilekçenin 
yerine yeni bir dilekçe düzenleyip vermek zorundadır. Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine 
davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur. (Değişik fıkra: 
26/02/1985 - 3156/7 md.) Her iki halde, karara karşı temyiz süresinin sona erdiği veya Yargıtayın onama 
kararının tebliğ edildiği tarihten başlayarak on gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çağırı kağıdı 
tebliği ettirilmesi gerekir. Aksi takdirde dava açılmamış sayılır. Kanunda belirtilen ayrık hükümler saklıdır. 

190 HUMK Madde 523 - Tahkim davası hakemlerin tayini için mahkemeye müracaat edildiği ve eğer mukavele 
mucibince hakemlerin tayini iki tarafa ait ise müddei hakemini intihap edip kendi hakemini intihap etmesi 
hususunu hasmına tebliğ eylediği tarihte ikame edilmiş addolunur. 
 
191 Baki Kuru, Ramazan Aslan, Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, s. 715, 1991 
 
192 YİBK; T.13.05.1964 S. 1/3 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (RG, T. 8.7.1964, S. 11748, s.6) 
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 a) Hakem tahkim sözleşmesinde ismen gösterilmiştir. Bu halde, tahkim 

sözleşmesinde gösterilen kimse hakem olacaktır. Bu kimse hakemliği kabul etmez, 

istifa eder veya ölürse, tahkim sözleşmesi hükümsüz kalır. 

 

 b) Hakem sözleşmesinde hakemlerin taraflarca seçilebileceği kararlaştırılabilir 

(HUMK m. 520, 523). Bu halde taraflar arasında eşitliğe uyulması gerekir. Bir tarafa 

diğerinden daha fazla sayıda hakem tayin etme hakkı tanınamaz. Uygulamada 

genellikle tarafların birer hakem tayin edecekleri kararlaştırılır. Bu halde dava açmak 

isteyen taraf kendi hakemini tayin ederek, karşı tarafa hakemini tayin etmesi için yedi 

günlük bir süre verir. Karşı taraf bu yedi günlük süre içerisinde hakemini tayin edip 

bildirmezse, onun hakemi karşı tarafın müracaatı üzerine mahkemece seçilir. 

(HUMK m.520) Süresi içerisinde hakem bildiriminde bulunmayan tarafın hakem 

seçme hakkı düşer ve hakem mutlaka mahkeme tarafından seçilir. 

 

 Bazen de tarafların birer hakem seçmeleri ve üçüncü hakemin ise taraflarca 

seçilen bu hakemler tarafından seçileceği kararlaştırılmış olabilir. Tarafların 

hakemleri üçüncü hakemin seçiminde anlaşamazlarsa, üçüncü hakem tarafların 

anlaşması ile taraflar anlaşamazlarsa, mahkeme tarafından seçilir.   

 

 c) Tahkim sözleşmesinde hakemin kimin tarafından seçileceğine ilişkin bir 

açıklama yoksa, hakemler davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme tarafından 

seçilir. 

 

 d) Tahkim sözleşmesi ile hakemlerin seçimi bir üçüncü kişiye bırakılmışsa, 

hakemler bu üçüncü kişi tarafından seçilir. Bu üçüncü kişinin hakem seçiminden 

kaçınması veya ölmesi halinde, tahkim sözleşmesi hükümsüz kalır. 

 

 Hakemler seçiliş şekillerine bakılmaksızın ancak iki tarafın muvafakati ile 

azlolunabilirler (HUMK m. 522). Hakemlerin biri ret veya istifa nedeniyle ayrılırsa, 

yerine bir başkası seçilir (HUMK m. 522). Bu seçim ayrılan hakemi seçmiş olan kişi 

veya makam tarafından yapılmalıdır. 
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2.2.1.2.2 Hakemlerin Reddi 

 Kanun hakemlerin görevlerini yaparken tarafsızlıklarını tehlikeye düşürecek 

hallerde, HUMK m.29’da belirtilen hakimlerin reddi hakkındaki sebeplere dayanarak 

reddedilebileceğini hükme bağlamıştır (HUMK m.521). Taraflar hakemin seçildiği 

tarihten itibaren beş gün içinde ret talebinde bulunabilirler. Ret sebebi davaya 

bakıldığı sırada öğrenilmiş ise, usule ilişkin yeni bir işlem yapmadan önce derhal ret 

talebinde bulunmak gerekir (HUMK m. 521,II; m.34,I). 

 

 Ret talebi davaya bakmaya yetkili ve görevli olan mahkeme tarafından 

incelenir (HUMK m.521,III). Ret talebi hakkında bir karar verilip bu karar 

kesinleşinceye kadar, hakemler davaya bakamazlar. 

 

2.2.1.2.3  Hakem Ücreti 

 Hakemler gördükleri hizmete karşılık bir ücret alırlar. Bu ücret taraflarca 

önceden kararlaştırılmış olabilir. Böyle bir durum söz konusu değilse, dava 

hakemlerce karara bağlandıktan sonra, hakemlerin yetkili ve görevli mahkemede 

açacakları bir eda davası üzerine, mahkeme tarafından tayin edilir. 

 

2.2.1.3-Tahkim Usulü 

 

2.2.1.3.1 Dava Açılması 

 Dava hakemler tespit edilip, hakem kurulu oluşturulduktan sonra açılır. Ancak 

hakem kurulunun oluşması uzunca bir zaman alacağından ve bu arada davanın 

süresinin geçme ihtimali bulunmasından dolayı kanun daha önceki bir tarihi davanın 

açılma tarihi olarak kabul etmektedir(HUMK m.523): 

 

  Hakemler mahkeme tarafından seçilecekse (HUMK m.520), dava hakemlerin 

tayini için mahkemeye başvurulduğu tarihte açılmış sayılır. 

 

 Hakemlerin tayini taraflara ait ise, davacının hakemini seçip, davalıya 

hakemini seçmesini tebliğ ettiği tarihte dava açılmış sayılır (HUMK m.523)  

 

 Hakemlerin tayini bir üçüncü kişiye ait ise, hakemlerin tayini için üçüncü kişiye 

müracaatta bulunulduğu tarihte dava açılmış sayılır. 
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 Hakemler tahkim sözleşmesinde ismen tayin edilmişlerse, dava hakemlerin 

işe başlamalarının kendilerine tebliğ edildiği tarihte açılmış sayılmalıdır. 

 

 Zamanaşımının kesilmesi, derdestlik halinin meydana gelmesi gibi 

mahkemelerde dava açılmasıyla gerçekleşen bazı durumlar, hakemlerde dava 

açılması ile de gerçekleşir. Hakemlerde dava açıldıktan sonra, davacı davalının 

açıkça rızası olmadan davasını geri alamaz (HUMK m.185/1). Buna karşılık, taraflar 

hakemlerin uygulayacakları yargılama usulünü tespit etmemişler ve hakemler de 

HUMK’daki usul hükümleriyle bağlı olmadıklarına karar vermişlerse (HUMK m.525), 

davalı muvafakat etmese bile, davacı davasını değiştirebilir. 

 

2.2.1.3.2 Yargılama Usulü 

 Hakemlerin uygulayacakları yargılama usulünü, taraflar tahkim sözleşmesinde 

tespit etmiş olabilirler. Bu halde hakemler tahkim sözleşmesinde tespit edilen 

yargılama usulünü uygularlar.  

 

 Tahkim sözleşmesinde yargılama usulü hakkında bir açıklık yoksa hakemler 

uygulayacakları yargılama usulünü (tahkikatın şeklini ve süreleri) kendileri belirlerler 

(HUMK m.525).  

 Hakemler kural olarak dosya üzerinde inceleme yaparlar. Tarafların layihaları 

alındıktan veya bunun için belirlenen süreler geçtikten sonra, hakemler dosya 

üzerinde karar verirler (HUMK m.525). Anca, hakemlerin duruşma yapmalarına da 

bir engel yoktur ve uygulamada genellikle duruşma yapılmaktadır. 

 

 Deliller ve incelenmesi bakımından HUMK’ndaki genel hükümler uygulanır. 

 Hakemler ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı veremezler. Bu kararları vermek 

yetkisi mahkemeye aittir. 

 Hakemlerde açılmış olan bir dava üçüncü kişilere ihbar edilebilir (HUMK m.49 vd) 

ve üçüncü kişiler hakemlerde açılmış bir davaya müdahale edebilirler(HUMK m.53 vd) 

 

2.2.1.3.3- Tahkim Süresi 

Hakemler altı ay içerisinde hüküm vermek zorundadırlar. Bu süre içinde 

hüküm verilmemişse, hakemlerin yapmış oldukları işlemler batıl olup, davaya yetkili 
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ve görevli mahkeme tarafından bakılır (HUMK m.529). Tahkim süresi geçtikten 

sonra karar verilmiş olması bir temyiz sebebidir(HUMK m.533/1). 

 

Bu altı aylık sürenin başlangıcı; birden fazla hakem varsa, hakemlerin ilk 

toplantılarını yapmış oldukları tarih, hakemin bir kişi olması halinde ise, hakemin 

bazı usul işlemleri için ilk tensip kararını verdiği tarihtir. 

 

Taraflar tahkim süresini uzatabilirler. Bunun için iki tarafın da açık ve yazılı 

muvafakatleri lazımdır (HUMK m.529).Tahkim süresi, tahkim sözleşmesinde 

gösterilmiş olsa bile, taraflar bunu uzatabilirler. Tahkim süresinin bitiş tarihi ile 

uzatılması tarihi arasında hakemler bazı usul işlemleri yapmışlarsa, tahkim süresinin 

uzatılması ile taraflar bu işlemleri kabul etmiş sayılırlar. 

 

Zorunluluk hallerinde, mahkeme de tahkim süresinin uzatılmasına karar 

verebilir (HUMK m.529). HUMK m.522’de hakemlerden birinin ret veya istifa 

sebebiyle ayrılması tahkim süresinin uzatılmasını haklı gösteren bir sebep 

sayılmıştır. Hakimin tahkim süresinin uzatılmasına ilişkin karar vermesi, tarafların bu 

hususta anlaşamamaları ve taraflardan birinin sürenin uzatılmasını mahkemeden 

istemiş olması halinde mümkündür. Yargıtay’ın 6.6.1956 tarih ve 3/11 sayılı içtihadı 

birleştirme kararına193 göre; mahkemenin tahkim süresinin uzatılmasına ilişkin kararı 

temyiz edilemez. 

 

Hakemlerin yaptıkları tahkikat esnasında ceza takibatına esas teşkil eden bir 

sahtelik hadisesi ortaya çıkarsa, ceza mahkemesince bu konuda bir karar verilinceye 

kadar tahkikat ertelenir ve tahkim süresi işlemez. 

 

HUMK’nun tahkim babındaki hükümlere göre mahkemenin görevine giren 

anlaşmazlık ve işlerde ve hakemler tarafından bakılan davalarda, adli tatil hükümleri 

(HUMK m.175-177) uygulanmaz.   

 

2.2.1.3.4- Hakem Kararı 

                                                
193  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Hukuk Bölümü, Yargıtay Yayınları No:22, Cilt:4 s.691 
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Hakemler, iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermek 

zorundadırlar. Hakemler kendilerinden talep edilmemiş bir şey hakkında ve tahkim 

sözleşmesi ile kendilerine verilen yetki dışında karar veremezler. Aksi halde bunlar 

HUMK m.533 uyarınca birer temyiz sebebidir. 

 

HUMK m.530 uyarınca hakem kararında şunların bulunması lazımdır: 

 

1- Uyuşmazlığın neden ibaret olduğu, 

2- Gerekçe, 

3- Davanın esası ve yargılama giderleri hakkındaki karar ve yargılama 

giderlerinin miktarı.   

 

Karar hakemler tarafından imza olunur. Tahkim sözleşmesi de hakem 

kararına eklenir. 

Hakemlerin oy çokluğu ile verdikleri kararlar geçerlidir (HUMK m. 531). Karara 

muhalif olan hakemin kararı imzalamaması, kararın geçerliliğini etkilemez. 

 

Hakemler kararlarını yetkili ve görevli mahkeme kalemine verirler. Hakem 

kararı kendisine verilen mahkeme, kararın kendisine verildiğini ve kararın neden 

ibaret olduğunu iki tarafa da yazılı olarak tebliğ eder. Karar iki taraf hakkında ancak 

bu tebliğ tarihinde mevcut sayılır (HUMK m.532). hakem kararına karşı temyiz süresi 

bu tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

 

Hakem kararı, temyiz süresi geçince mahkemece tasdik olunur. Tasdik 

keyfiyeti kararın altına ve zaptı mahsusuna yazılır. Hakem kararı ancak bundan 

sonra icra edilebilir (HUMK m.536). 

Kesinleşen hakem kararı maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. 

 

 

2.2.1.4-Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları 

2.2.1.4.1 Temyiz 

Hakem kararlarına karşı temyiz yolu açıktır (HUMK m.533). Temyiz yeri 

Yargıtay’dır. Temyiz incelemesi, o dava genel mahkemede açılsa idi verilen karar 
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hangi dairede incelenecek idi ise, o Yargı dairesi tarafından yapılır (Yargıtay K. 

m.14). 

 

Hakem kararları hakkında bozma sebepleri, HUMK m.533’te düzenlenmiştir. 

Ancak bunlar mahkeme kararları için HUMK m.428’de öngörülenlere göre çok daha 

dardır. Buna göre hakem kararları ancak şu hallerde Yargıtay’ca bozulabilir: 

 

1- Tahkim süresi bittikten sonra karar verilmiş olması  

Tahkim süresi HUMK m.529 uyarınca uzatılmışsa, uzatılan süre içerisinde 

verilen hakem kararı bozulamaz. Tahkim süresi uzatılmamışsa, süre geçtikten sonra 

verilen hakem kararı hükümsüzdür. Taraflardan birinin temyizi üzerine, hakem kararı 

Yargıtay’ca bozulur. Bu bozma üzerine, eski hakemler davaya bakamayacağı gibi, 

yeniden hakem seçimine de gidilmez. Davaya yetkili ve görevli mahkemede bakılır. 

 

2- Hakemlerin talep edilmemiş bir şey hakkında karar vermeleri. Örneğin, 

davacı tarafından faiz talep edilmediği halde hakemlerin faize de karar vermiş 

olmaları bir bozma sebebidir. 

 

3- Hakemlerin yetkileri dahilinde olmayan bir konuda karar vermiş olmaları. 

Örneğin, hakemlerde açılan dava, taraflar arasındaki tahkim sözleşmesinin 

kapsamına girmediği halde, hakemlerin kendilerini görevli sayarak davaya bakmış 

olmaları hali.  

 

4- Hakemlerin iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermemiş 

olmaları. Örneğin, aleyhine dava açılan taraf cevap layihasında karşı tarafa HUMK 

m.203 uyarınca bir karşı dava açması halinde, hakemlerin bu karşı dava hakkında 

bir karar vermemiş olmaları.  

 

Kanun, hakem kararlarının ancak yukarıda sayılan dört sebepten birine 

dayanarak bozulabileceğini, bunların dışındaki hallerin temyiz sebebi teşkil 

etmeyeceğini kabul etmektedir. Ancak doktrin ve Yargıtay hakem kararlarındaki bazı 

önemli usul hatalarını da temyiz sebebi olarak kabul etmektedirler. Örneğin; davalıya 

tebligat yapılarak onun savunması alınmadan karar verilmiş olması, hakemlerin 

kararlarında kendilerine hakem ücreti tayin etmiş olmaları, hakem kararlarının adalet 
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ve nesafete aykırı olması, hakemlerin kamu düzeni ile ilgili usul kurallarına uymamış 

olmaları, hakimlerin hakemlik yapmış olmaları birer temyiz sebebidir. 

 

Hakemlerin, tarafların tahkim sözleşmesinde tespit ettikleri usul ve maddi 

hukuk kaidelerine uymamış olmaları temyiz sebebi sayılmamaktadır. 

Yargıtay kamu düzenine ilişkin olmayan hususlarda, tarafların temyiz dilekçe 

ve layihalarında bildirmiş oldukları temyiz sebepleri ile bağlıdır. Bu konuda HUMK 

439/II hükmü uygulanmaz. Ancak, kamu düzeni ile ilgili temyiz sebepleri, taraflarca 

ayrıca ileri sürülmemiş olsalar bile, Yargıtay tarafından kendiliğinden gözetilir. 

 

Hakem kararı, tahkim süresi bittikten sonra karar verilmiş olmasından dolayı 

bozulursa, davaya artık yetkili ve görevli mahkeme tarafından bakılır (HUMK m.529). 

Ancak, hakem kararı diğer temyiz sebeplerinden biri yüzünden bozulursa, hakemler 

yeniden seçilir ve yeni bir tahkim süresi tayin olunur (HUMK m.533) 

 

Gerek eski hakemler, gerekse yeni seçilen hakemler, Yargıtay’ın bozma 

kararına karşı direnme kararı veremezler, bozma kararına uymak zorundadırlar. 

 

Yargıtay’ın 23.10.1972 gün ve 2/12 sayılı içtihadı birleştirme kararı194 

uyarınca; Yargıtay’ın bozma kararının kapsamı dışında kalan kısımları, lehine karar 

verilmiş olan taraf için usulü müktesep hak teşkil eder. Bu nedenle, yeni seçilen 

hakemler bozmanın kapsamı dışına çıkamayıp, yalnızca bozma sebepleri 

çerçevesinde inceleme yapıp karar verebilirler. 

 

Hakem kararlarına karşı temyiz süresi hakkında kanunda bir açıklık yoktur.195 

Yargıtay, bu temyiz süresini asliye hukuk mahkemelerindeki gibi 15 gün olarak kabul 

etmektedir. Ancak Yargıtay hakem kararlarına karşı 15 günlük temyiz süresinin adli 

tatilde de işleyeceğini ve temyiz süresinin adli tatilde bitmesi halinde sürenin 

uzatılamayacağına da hükmetmiştir. Örnekler: 

“Hakem kararlarının salâhiyettar mahkemeye tevdii (m.532) keyfiyeti sırf kararın 

taraflara tebliği muamelesine tavassuttan ibaret olup, müddeabihin 300 liradan aşağı 

                                                
194 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Hukuk Bölümü, Yargıtay Yayınları No:22, Cilt:5 s.601 
 
195 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Baskı, Cilt 6, s.6106, İstanbul, 2001 
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olması ve tebliğ muamelesinin sulh mahkemesince yapılmış bulunması, hakem 

kararının mahiyetini tebdil ve bir sulh mahkemesi kararı hükmünde sayılmasını 

gerektirmeyeceği gibi, kanunda açıklık olmadıkça istisnai olan sulh mahkemesi 

kararlarının tabi olduğu 8 günlük temyiz müddetinin cereyanını kabule Usul Kanunu 

hükümlerinin müsait bulunmamasına ve bu sebeplerle hakem kararlarında umumi 

temyiz müddeti olan 15 günlük müddetin cereyan edeceğinin kabulü zaruri 

görülmüştür.”196  

 

“Hakem kararına ilişkin temyiz süresi yönünden adli ara vermeye rastlaması 

nedeniyle uzama söz konusu değildir. Yargıtay’ın kökleşen uygulaması da bu yoldadır. 

Gerçekte de adli ara verme ile ilgili hükümlerinin mahkemelere ilişkin bulunduğu 

HUMK’nun 175. maddesinde açıklıkla gösterilmiştir.”197 

 

Tarafların, hakem kararının verilmesinden önceki bir dönemde, temyiz 

hakkından feragat ettiklerine dair yaptıkları sözleşme hükümsüzdür (HUMK m.535).  

 

2.2.1.4.2  Karar Düzeltme 

HUMK m.440, III/4 uyarınca hakemlerin verdiği kararların ve HUMK’nun tahkim 

hükümlerine göre mahkemelerce verilecek kararların onanmasına veya bozulmasına  

ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez. 

 

2.2.1.4.3  Yargılamanın İadesi 

Kesinleşmiş hakem kararlarına karşı, HUMK m.445-454 hükümlerine uygun 

olarak yargılamanın iadesi yoluna gidilebilir (HUMK m.534). Yargılamanın iadesi 

davası, kararı vermiş olan hakemler tarafından incelenir. Tarafların hakem kararının 

verilmesinden önceki bir dönemde, yargılamanın iadesi hakkından feragat ettiklerine 

dair yaptıkları sözleşme hükümsüzdür (HUMK m.535). 

 

2.2.1.4.4 Hakem Kararının Tavzihi 

 HUMK m. 455-459 hükümlerine göre, hakem kararlarının da tavzihini 

isteyebilirler. Tavzih yetkisi, tahkim süresi içerisinde kararı vermiş olan hakemlere 

aittir. Tahkim süresi geçtikten sonra, hakemlerin kararlarını tavzih etmek yetkileri 
                                                
196  TD 27.1.1944, 221 (Kuru, s.6106) 
197 15.HD 30.1.1995, 480/408 (Kuru, s.6107) 
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yoktur. Bu halde, hakem kararının HUMK m.532 uyarınca tevdi edildiği mahkeme 

kararın icrasına kadar hakemleri de dinlemek suretiyle, hakem kararını tavzih 

edebilir. 

 

2.2.1.5-Hakem Kararlarının İcrası 

 Hakem kararlarının icra olunabilmesi için kesinleşmeleri gerekir  

 

 Hakem kararı, Yargıtay tarafından onanmak suretiyle kesinleşmiş ise 

mahkemece hakem kararının altına veya arkasına kararın kesinleştiğine dair bir şerh 

verilir ve bunun üzerine hakem kararı icraya konabilir (HUMK m.536). 

 

 Hakem kararı, süresinde temyiz edilmediği için kesinleşmiş ise kesinleşme 

şerhi ile birlikte mahkemece tasdik olunur ve bu şekilde icraya konabilir. 

 

 Söz konusu tasdik, sadece temyiz süresinin geçmesi nedeniyle hakem 

kararının kesinleştiğini tespit eden bir şerh niteliğinde olmayıp, aynı zamanda hakem 

kararının usule, şekle ve kamu düzenine uygunluğu bakımından hakem kararına 

kesin hüküm niteliği veren ve hakem kararını icra kabiliyetini haiz bir ilam haline 

getiren bir yargısal karardır. Bu nedenle mahkemenin hakem kararının tasdikine 

ilişkin kararına karşı usule, şekle ve kamu düzenine aykırılık sebebiyle temyiz yoluna 

gidilebilir. 

 

2.2.2- 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun Getirdiği Düzenlemeler  

 

2.2.2.1 Kanuna Duyulan İhtiyaç ve Kanunun Amacı 

 Milletlerarası tahkim hukukunda, “milletlerarası tahkim davası” veya 

“milletlerarası tahkim kararı” kavramları için yeknesak bir tanıma veya açıklamaya 

ulaşılamamıştır. Konu farklı hukuk nizamlarında farklı şekilde cevaplandırıldığından, 

“milletlerarası tahkim” veya  “milletlerarası tahkim kararı” kavramları bunları kullanan 

milli hukukların anlayışına bağlı olarak açıklanmak durumundadır.198 

 

                                                
198 Ergin Nomer, Devletler Hususi Hukuku, 11. Bası, İstanbul 2002, s.427 
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 Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) 

tarafından dünya genelinde yeknesak bir uluslararası tahkim düzeni meydana 

getirmek amacıyla 1985 yılında Uluslararası Tahkime İlişkin Model Kanun 

çıkarılmıştır. Birçok ülke, 1985 yılından sonra ya doğrudan Model Kanunu aynen iç 

hukuklarına aktararak veya bundan yararlanarak Uluslararası Tahkim Kanunları 

çıkarmışlardır. Bu şekilde birçok ülkenin sahip olduğu biri birine benzeyen 

uluslararası tahkim kanunlarının mevcudiyeti aslında uluslararası ticaret için önemli 

bir hukuki güvencedir.199 

  

Türk hukukunda milletlerarası tahkime ilişkin bir kanun yapılması gereği 

hususunda birçok tartışmalar yapılmış ve sonuçta Kanun taslağını hazırlayan Banka 

ve Ticaret Hukuku Enstitüsü çalışmalarına 1997 yılında başlamıştır. Bu çalışmalar 

yalnızca Enstitü bünyesinde sürdürülmemiş, muhtelif toplantılara konuyla ilgili 

uzmanların katılımı da sağlanmıştır. Önceleri UNCITRAL Model Kanununun 

neredeyse aynısı olan taslak, daha sonraları UNCITRAL Model Kanununda yer alan 

kurallarla İsviçre Devletler Özel Hukuku Hakkındaki Kanunun milletlerarası tahkime 

ilişkin hükümlerinden esinlenilerek hazırlanmıştır.200 Söz konusu çalışmalar 

neticesinde hazırlanan 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 21.06.2001 

tarihinde TBMM’de kabul edilip 05.07.2001 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir 201.  

 

Kanunun ile milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasların düzenlemesi 

amaçlanmıştır.202 Böylece Türkiye’de gerçekleştirilecek uluslararası tahkim usulünü 

başlatıp, düzenleyen ve evrensel normlara uygun bir Tahkim Kanununa 

kavuşulmuştur. Daha önce ülkede cereyan eden tahkim usulüne, esasen yerel 

tahkimi düzenlemek üzere çıkarılmış ve oldukça eskimiş bulunan HUMK’nun 

tahkime ilişkin hükümleri uygulanmaktaydı. Bu hükümler ise uluslararası tahkimin 

ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için Türkiye’de uluslararası tahkim uygulanmasında 

                                                
199 Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, s. 224  
 
200 Ergin Nomer, Nuray Ekşi, Günseli Öztekin, Milletlerarası Tahkim,2. Bası, İstanbul, 2003, s.23 
 
201 RG 5.7.2001, S. 24453 
 
202 4686 sayılı Kanun m.1 “Bu Kanunun amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir...” 
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sıkıntılara yol açmaktaydı.203 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu Türkiye’de 

modern tahkim kültürünün kurulması ve tahkim pratiğinin arttırılması gayretleri için 

çok önemli bir adım olmuştur.204  

 

2.2.2.2 Kanunun Uygulanabilme Şartları 

4686 sayılı Kanun ile Türkiye’de yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların, 

tahkim yerinin Türkiye olarak belirlenmesi ve 4686 sayılı Kanunun taraflarca veya 

hakem heyetince seçilmiş olması halinde,  tahkim yolu ile çözümü düzenlenmiştir.205 

Burada Kanunun uygulanması için 3 zorunlu unsurun bir arada bulunması gerekli 

olacaktır. Bunlardan birincisi “uyuşmazlığın yabancılık unsuru” taşıması şartıdır. 

Buradaki “yabancılık” unsuru çok geniş şekilde anlaşılmaktadır. Sadece taraflardan 

en az birinin yabancı olduğu uyuşmazlıklar değil aşağıdaki durumlarda Kanunun 

öngördüğü “yabancılık” unsurunun gerçekleşmesi için yeterli görülmüştür206:  

1. Tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya 

da işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması. 

2. Tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin; 

a) Tahkim anlaşmasında belirtilen veya bu anlaşmaya dayanarak tespit edilen 

hâllerde tahkim yerinden, 

b) Asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa edileceği 

yerden veya uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı olduğu yerden, 

Başka bir devlette bulunması.  

3. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşmeye taraf olan şirket 

ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatına göre yabancı 

sermaye getirmiş olması veya bu sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışından 

sermaye sağlanması amacıyla kredi ve/veya güvence sözleşmeleri yapılmasının 

gerekli olması. 

                                                
203 Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, s.225 
 
204 Birsel, Çavuşoğlu, Yeşilırmak, s.5 
 
205 4686 sayılı Kanun m.1 “...Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği 
veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında 
uygulanır...” 

 
206 Ahmet Erdinç Çavuşoğlu, “Turkish Arbitration Law in the Light of Recent Legislation”, ICC International 
Court of Arbitration Bulletin, Vol. 13/No.2-Fall 2002, s.31 
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4. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşme veya hukukî ilişkinin, 

bir ülkeden diğerine sermaye veya mal geçişini gerçekleştirmesi.207 

 

4686 sayılı Kanunun yabancılık unsurunu belirleyen 2. maddesinin son fıkrası 

“21.1.2000 tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri saklıdır” şeklinde kaleme alınarak 

Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan 

Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere 

Dair Kanun hükümlerini saklı tutmuştur. Zira 4501 sayılı Kanunun Tanımlar başlıklı 

2. maddesi de yabancılık unsurunu tanımlamıştır.208  

 

Böylece 4686 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan hallerin gerçekleşmesi 

halinde uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıdığı ve uyuşmazlığı konu edinen 

tahkimin “milletlerarası tahkim” sayılacağı kabul edilmiştir.209 

 

Kanunun uygulanabilirliği için öngörülen “tahkim yerinin Türkiye olarak 

belirlenmesi” şartı ise Kanunun 5. ve 6. maddeleri uygulanırken aranmayacaktır.210 

Buna göre; Tahkim anlaşmasının konusunu oluşturan bir uyuşmazlıkta dava 

mahkemede açılmışsa; karşı taraf, 5. maddeye dayanarak tahkim itirazında 

bulunabilecektir. Tahkim yerinin Türkiye dışında belirlenmiş olması bu itirazın 

yapılmasına aykırılık teşkil etmeyecektir. Ayrıca Kanunun 6. maddesine dayanılarak 

Türk Mahkemelerinden ihtiyati tedbir kararı istenebilmesi de 4686 sayılı Kanuna tabi 

olmayan yargılamalarda da mümkün olacaktır. 

 

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun bir uyuşmazlığın çözümünde 

uygulanabilmesinin bir diğer şartı ise taraflarca veya hakemlerce bu Kanunun 

                                                
207 4686 sayılı Kanun m.2  
 
208 4501 sayılı Kanun m.2/c “Yabancılık unsuru: Sözleşmeye taraf kurulu veya kurulacak şirket ortaklarından en 
az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı hükümlerine göre yabancı menşeli olması veya sözleşmenin 
uygulanabilmesi için yurt dışı kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli 
olması hallerinden birini,” 
 
209 Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, s.226 
 
210 4686 sayılı Kanun m.1 “...Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında 
belirlendiği durumlarda da uygulanır...” 
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hükümlerinin seçilmesidir. Esasen tarafların aralarındaki uyuşmazlığa Türk 

Hukukunun uygulanacağını kararlaştırmış olmalarının yeterli olduğu, ayrıca 

Milletlerarası Tahkim Kanununun adının Tahkim anlaşmasında yer almasına gerek 

olmadığı211 savunulsa da; uygulamada tararlarca Tahkim anlaşma veya şartında 

belirlenen hukukun maddi hukuk olarak nitelendirileceği bu nedenle bir uluslararası 

tahkim divanının kurallarına (ICC vb) tabi olarak yürütülmekte olan tahkim 

davalarında bir usul hukukunun ayrıca belirtilmesi gerektiğine dair bir kanaat 

oluştuğu da gözlemlenmiştir. Nitekim, ICC kurallarına tabi olarak cereyan eden 

Telekomünikasyon Hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinden doğan tahkim 

davalarında, hakemler ve taraflar arasında “Yetki Belgesi” imzalanırken 

uyuşmazlığın; maddi hukuk olarak Türk hukukuna tabi olmasının yanı sıra, usul 

açısından 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa da tabi olacağı ayrıca 

belirtilmiştir.212 Burada tarafların her ikisinin de TC uyruklu tüzel kişiler olmasının rol 

oynadığı düşünülmektedir. Zira davada henüz kimin kazanacağı belli olmadığı için 

4686 sayılı Kanunun getirdiği “kanun yollarından” yaralanabilmek için tarafların bu 

hususu kabul ettikleri görülmüştür. Ancak taraflardan birinin yabancı uyruklu bir tüzel 

kişi olması halinde sözleşmede yer alan “Türk Hukuku”nun sadece maddi hukuk 

olarak yorumlanmak istenebileceği de olasıdır. Zira Milletlerarası Tahkim Kanununun 

15 inci maddesi uyarınca gidilecek kanun yollarında yetkili Mahkeme Türk 

Mahkemeleri olacaktır.  

2.2.2.3 Kanunun Öngördüğü Usul 

Milletlerarası Tahkim Kanunu; tarafların tahkim anlaşmasına uygulanmak 

üzere seçtiği hukuka veya böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk hukukuna uygun olan 

yazılı bir tahkim anlaşmasının varlığını zorunlu görmüş ve yazılı bir anlaşmanın 

mevcudiyeti için ise taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir 

iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olmasını ya da dava dilekçesinde 

yazılı bir tahkim anlaşmasının varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap 

dilekçesinde itiraz edilmemiş olmasını yeterli görmüştür. Ayrıca asıl sözleşmenin bir 

parçası haline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması 

halinde de geçerli bir tahkim anlaşması yapılmış olacağını kabul etmiştir.(md 4) Bu 

düzenlemeyle Kanun tahkim sözleşmelerinin şekli konusunda Türkiye’nin de tarafı 

                                                
211 Ziya Akıncı, Milletlerarası Tahkim, Ankara, 2003, s.50 
 
212 ICC 11867/DK Yetki Belgesi 
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olduğu 1958 tarihli New York Konvansiyonu ile 1961 tarihli Cenevre Anlaşmasındaki 

düzenlemelere sadık kalmıştır.213 

 

Tarafların aralarındaki uyuşmazlıkları devlet yargısı yoluyla değil de tahkim 

yoluyla çözümlenmesini istemeleri sözleşme hürriyeti prensibinden kaynaklanır ve 

esasen böyle bir yola devlet yargısının müdahalesinde pek fazla bir kamu yararı da 

yoktur. Bu nedenle özellikle uluslararası tahkimde, mahkemelerin yargılamaya 

müdahalesi arzu edilmez.214 Milletlerarası Tahkim Kanununda da mahkemelerin 

tahkime müdahalesinin Kanunda öngörülenlerle sınırlı olacağı belirtilmiş215 ve 

yardım niteliğinde belli bazı konularla sınırlandırılmıştır. Buna göre;  

—  Hakem seçiminde tarafların, hakemi seçmekle görevli üçüncü kişilerin 

veya üçüncü hakemin seçiminde diğer iki hakemin muvaffak olamaması halinde, 

hakemlerin atanması Asliye Hukuk Mahkemesince gerçekleştirilir (m.7/B 2-3-4). 

— Taraflardan biri hakemlerden bir veya bir kaçının reddini istemesi üzerine, 

Hakem heyetinin talebi kabul etmemesi üzerine ilgili tarafın Asliye Hukuk 

Mahkemesine müracaat edebilme hakkı bulunup, Asliye Hukuk Mahkemesinin 

konuya ilişkin kararı kesindir (m.7/D). 

—Aksi kararlaştırılmadıkça bir yıl içinde hakem veya hakem kurulunca esas 

hakkında karar verilir. Tahkim süresi, tarafların anlaşmasıyla; anlaşamamaları 

halinde taraflardan birinin başvurusu üzerine asliye hukuk mahkemesince uzatılabilir 

(m.10/B). 

—Taraflar, giderini ödemek koşuluyla hakem kararının asliye hukuk 

mahkemesine gönderilmesini isteyebilir. Bu durumda karar ve dava dosyası, hakem 

veya hakem kurulu başkanı tarafından asliye hukuk mahkemesine sunulur ve 

mahkemece kalemde saklanır (m.14/A-5). 

 

                                                
213 Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, s.230 
 
214 Jan Ramberg, “The Arbitration Agreement”, Stockholm Arbitration Report, Arbitration Institute of the 
Stockholm Chamber of Commerce, 1999:1, s.23 

215 4686 sayılı Kanun m.3 “...Milletlerarası tahkimden kaynaklanan sorunlar için mahkemeler, sadece bu 
Kanunun hükümlerine göre müdahalede bulunabilirler.” 
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Görüldüğü üzere, 4686 sayılı Kanun çok sınırlı hususlarda, yetkili 

mahkemenin bir tahkim yargılamasına müdahalesini öngörmektedir.  

 

Her ne kadar tahkim yargılamasının en önemli avantajlarından birinin hakem 

kararının kesin ve bağlayıcı olması olduğu iddia edilse de birçok hukuk sisteminde, 

hakem kararlarının iptaline çok sınırlı şartlarda olanak sağlayan usuller mevcuttur.216  

Milletlerarası Tahkim Kanunu da; Hakem kararına karşı yalnızca yetkili asliye hukuk 

mahkemesinde iptal davası açılabileceğini hüküm altına almış (m.15/A) ve 

mahkemenin iptal kararı verebilmesini; 

1. Başvuruyu yapan tarafın; 

a) Tahkim anlaşmasının taraflarından birinin ehliyetsiz ya da tahkim anlaşmasının, 

tarafların anlaşmayı tabi kıldıkları hukuka veya böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk 

hukukuna göre geçersiz olduğunu, 

b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde, tarafların anlaşmasında belirlenen veya 

bu Kanunda öngörülen usule uyulmadığını, 

c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediğini, 

d) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna 

karar verdiğini, 

e) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim anlaşması dışında kalan bir konuda karar 

verdiğini veya istemin tamamı hakkında karar vermediğini ya da yetkisini aştığını, 

f) Tahkim yargılanmasının, usul açısından tarafların anlaşmalarına veya bu yönde 

bir anlaşma bulunmaması halinde, bu Kanun hükümlerine uygun olarak 

yürütülmediğini ve bu durumun kararın esasına etkili olduğunu, 

g) Tarafların eşitliği ilkesinin gözetilmediğini, 

İspat etmesi veya 

                                                
216 Kaj Hober, “Enforcement of Arbitral Awards”, Stockholm Arbitration Report, Arbitration Institute of the 
Stockholm Chamber of Commerce, 1999:1, s.67 
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2. Mahkemece; 

a) Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre 

tahkime elverişli olmadığı, 

b) Kararın kamu düzenine aykırı olduğunun, 

Tespit edilmesi şartlarına bağlamıştır (m.15/A). 

İptal davası hakkında verilen kararlara karşı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu hükümlerine göre temyiz yolu açık olmakla birlikte, karar düzeltme yoluna 

gidilemez. Temyiz incelemesi, bu maddede yer alan iptal sebepleriyle sınırlı olarak, 

öncelikle ve ivedilikle karara bağlanır(m.15/A). 

Her ne kadar çok sınırlı sayıda iptal sebebi sayılmış ise de, İptal Davasının 

açılması, kendiliğinden hakem kararının icrasını durdurduğundan (m.15/A) tahkim 

yargılaması sonucu elde edilen kararın icrasını geciktirmektedir.  

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun en önemli özelliklerinden biri de 

bir tahkim yargılamasını gerçekleştirmeye yönelik kurallar da ihtiva etmesidir. 

Böylece tıpkı UNCITRAL kurallarında olduğu gibi arızi tahkim (ad hoc) için 

uygulanabilecek bir usul de belirlenmiştir. Böylece taraflar uyuşmazlığın sadece bu 

Kanuna göre çözümlenmesini istemeleri halinde; hakem veya hakem kurulunun 

seçimi, reddi, sorumluluğu, görevinin sona ermesi ve yetkisi ile tahkim yargılama 

usulü Kanunun getirdiği düzenlemelere göre yapılacaktır.  

Ancak Kanun; taraflar, hakem veya hakem kurulunun uygulayacağı yargılama 

kurallarını, bu Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbestçe 

kararlaştırabileceklerini ya da bir kanuna, milletlerarası veya kurumsal tahkim 

kurallarına yollama yaparak belirleyebileceklerini de hüküm altına almıştır (m.8/A). 

Bu durumda söz konusu milletlerarası veya kurumsal tahkim kuruluşunun tahkim 

kuralları uyuşmazlığa uygulanacaktır ve tahkim yargılaması söz konusu kurallara 

göre tamamlandıktan sonra Kanunun ilgili hükümleri ve kanun yolları uygulama 

imkanı bulabilecektir. 
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 Tahkim yargılamasının Türkçe veya Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan 

devletlerden birinin resmi dilinde yapılabileceğini (m.10/C), tahkim yerinin ise 

Türkiye’de olmak şartıyla taraflarca serbestçe kararlaştırılabileceğini (m.9) hüküm 

altına almıştır.  

Kanun tarafların temsili konusunda da hukukumuzda çok önemli bir yeniliği 

gerçekleştirmiştir. Zira HUMK usulüne göre yapılacak bir tahkim yargılamasında 

tarafları temsil eden avukatların Türk vatandaşı olması mecburiyeti varken, 4686 

sayılı Kanun; Tahkim yargılamasında tarafların, yabancı gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından da temsil edilebileceklerini hüküm altına alarak (m.8/B), yabancı 

avukatların da temsil yetkisini tanımıştır. Ancak bu durum sadece tahkim yargılaması 

ile sınırlı olup, tahkimle ilgili olarak mahkemelere yapılan istemlere 

uygulanamayacaktır (m.8/B). Nitekim Telekomünikasyon Hizmetlerine ilişkin imtiyaz 

sözleşmelerinden kaynaklanan dokuz tahkim davasının sekizinde işletmeciler hakem 

heyeti önünde Türk vatandaşı avukatlar aracılığı ile temsil edilmişlerdir. Bir davada 

ise İtalyan vatandaşı avukatın yanında bir de Türk vatandaşı avukat işletmeciyi 

temsile yetkili olarak hazır bulunmuştur.217 

Türk Tahkim Hukukunda köklü bir değişiklik yapan ve hukukumuzdaki 

uygulaması oldukça yeni olan 4686 sayılı Kanun Telekomünikasyon Hizmetlerine 

ilişkin imtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan tahkim davalarında da uygulama alanı 

bulmuştur. Hakem heyetince karara bağlanan sekiz davanın tamamında tahkim 

davası açılmadan önce alınan bir “ihtiyati tedbir” kararı bulunduğundan, davaların 

reddedilmesi ile söz konusu ihtiyati tedbir kararları 6. madde218 uyarınca 

kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Böylece Telekomünikasyon Kurumu açısından 

gerek işletmecilerin roaming yükümlülüğüne gerekse “hazine payına” ilişkin 

düzenlemeleri, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın uygulanabilme imkanı 

bulmuştur. Söz konusu tahkim davalarında verilen ret kararları aleyhine işletmeciler, 

                                                
217 ICC No: 12652/DK 

218 4686 sayılı Kanun m.6 “..Tahkim yargılaması öncesi veya tahkim yargılaması sırasında taraflardan birinin 
istemi üzerine mahkemece verilen ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz kararı, hakem veya hakem kurulu kararının 
icra edilebilir hale gelmesiyle ya da davanın hakem veya hakem kurulu tarafından reddedilmesi halinde 
kendiliğinden ortadan kalkar.” 
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Kanunun 15. maddesi uyarınca “iptal davası” açarak verilen hakem kararının iptal 

edilmesini istemişlerdir.  

2.2.3- Hakem Karalarının İcrası ve Tenfizi  

Bir hükmü yerine getirme, uygulama, infaz etme anlamına gelen tenfiz 

kavramı, usul hukukunda hakem kararlarına icrai kabiliyet veren mahkeme kararı 

anlamına gelir.219 

 

Tahkim yargılaması sonucunda hakemlerin verdiği kararın tenfiz edilebilmesi 

çok büyük bir önem taşır. Zira icra edilemeyen bir hakem kararı taraflar açısından 

çok büyük sıkıntılara sebep olur. Hakem kararlarının milli veya yabancı hakem kararı 

olarak nitelendirilmeleri, bu kararın icrasında izlenecek usul bakımından meydana 

getireceği farklılıklar açısından önem taşır. 

 

2.2.3.1-  Milli (Yerli) Hakem Kararı Kavramı 

Hukukumuzda gerek HUMK gerekse 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim 

Kanunu hükümlerine göre verilen hakem kararları milli hakem kararlarıdır. 

 

Buna göre; HUMK’da öngörülen usul izlenerek elde edilen hakem kararları, 

hakem heyetince yetkili mahkemeye tevdi edilerek taraflara tebliğ edilirler ve taraflar 

için de tebliğ tarihinden itibaren hüküm ifade etmeye başlarlar.220  Bu kararlar 

taraflarca temyiz edilmediği veya temyiz edildiğinde Yargıtay’ca onandığı takdirde, 

kesinleştiğine dair şerh verilmekle icra kabiliyeti kazanır.221  

 

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 15. maddesine göre süresi 

içerisinde bir iptal davası açılmaması veya iptal davasının reddine ilişkin kararın 

                                                
219 Kemal Dayınlarlı, “Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi”, Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de 
Tanınması ve Tenfizi, II Tahkim Haftası, Ankara 25-26 Kasım 1983, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, s.64,65 
 
220 HUMK m. 532 “Hakemler kararını, salahiyettar olan mahkeme kalemine tevdi eder. Karar mahkeme kalemi 
mahzeni evrakında hıfz olunarak talep eden tarafa sureti verilir. 
Mahkeme, kararın tevdii üzerine keyfiyeti ve kararın neden ibaret olduğunu iki tarafa tahriren tebliğ ve bunu 
mübeyyin bir makbuz ahzeder. Karar, iki taraf hakkında ancak tebliğ tarihinde mevcut addolunur.” 
 
221 HUMK m.536 “Hakemlerin verdiği karar temyiz müddeti geçince mahkeme reisi veya hakim tarafından 
tasdik olunur. Tasdik keyfiyeti karar zirine ve zaptı mahsusuna yazılır. Hakem kararları ancak bu suretle kabili 
icradır.” 
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kesinleşmesinden sonra asliye hukuk mahkemesi, hakem kararının icra edilebilir 

olduğuna ilişkin bir belgeyi istemde bulunan tarafa verir ve böylece hakem kararı icra 

edilebilir.  

 

2.2.3.2- Yabancı Hakem Kararı Kavramı 

Yabancı hakem kararlarına ne HUMK’daki ne de 4686 sayılı Milletlerarası 

Tahkim Kanunundaki usulle icra kabiliyeti kazandırmak mümkün değildir. Yabancı 

hakem kararlarının tenfizi usulü ise 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanun’da (MÖH-UK) düzenlenmiştir. Ancak MÖH-UK’un 

düzenlemesinde yabancı hakem kararının tarifi yapılmamıştır.222 Bu yüzden bir 

hakem kararının ne zaman milli ne zaman yabancı hakem kararı sayılacağı 

hususunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Hakem kararlarına yabancılık unsuru 

veren çeşitli kriterler vardır. Hakem kararlarının milliyetini tayinde çeşitli kriterler 

önem taşımaktadır. Örneğin; tarafların taabiyeti, hakemlerin taabiyeti, tahkimde 

uygulanan maddi hukuk, hakem kararının üzerinde verildiği ülke, kararın verilmesine 

uygulanan usul hukuku, kararın yabancılığını tayin ve milliyetini tespitte rol oynayan 

unsurlardır. Ancak bunlar arasında tarafların veya hakemlerin vatandaşlığının tek 

başına hakem kararının milliyetini tayinde yeterli olmadığı görülmektedir.  

  

Bunlar aşağıda kısaca incelenmiştir. 

 

2.2.3.2.1 Tarafların vatandaşlığı 

Türkiye ile İtalya arasında yapılan 10.8.1926 tarihli Adli Himaye, Adli 

Makamların Hukuk ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Müzahereti ve Adli Kararların Tenfizi 

Mukavelesinin 22. maddesine göre her iki taraftan yalnız birinin tebaası veya bir 

tarafla diğer taraf vatandaşları arasındaki uyuşmazlıklarda hakemler tarafından 

verilen kararlar yabancı hakem kararı sayılmıştır.223 

 

Ancak yukarıdaki istisnanın dışında genel olarak, taraflardan birinin yabancı 

uyruklu olması yalnız başına hakem karının yabancı hakem kararı addedilmesi için 

                                                
222 Ergin Nomer, Nuray Ekşi, Günseli Öztekin, Milletlerarası Tahkim, 2. Bası, İstanbul, 2003, s.120 
 
223 Kuru, s.6158, Nomer,Ekşi,Öztekin, s.120 
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yeterli değildir.224  Çünkü tarafların vatansız olması veya çift vatandaşlığa sahip 

olmaları da söz konusu olabilir ki bu takdirde bu kriter kullanılamayacaktır.  

 

2.2.3.2.2 Hakemlerin Vatandaşlığı 

 Bazı yabancı kanunlar hakemlerin o devletin vatandaşı olmasını şart koşmuş 

yabancıların hakem olmaları halinde kararı yabancı hakem kararı kabul etmişlerdir. 

(Örneğin İtalyan Medeni Usul Kanunu m.812). Ancak hukukumuzda Yargıtay 

“hakemlerin taabiyeti bakımından hakem kararına yabancılık izafe edilemeyeceğine” 

hükmetmiştir.225  

 

2.2.3.2.3 Uygulanan Maddi Hukuk 

 Türk hukukunda hakemler, uyuşmazlığa tahkim sözleşmesinde öngörülen 

veya tarafların seçtiği maddi hukuk kurallarını uygulamak zorundadırlar.226 Ancak 

böyle bir seçim yoksa hakemler uyuşmazlığı her hangi bir maddi hukuk 

uygulamadan hak ve nesafet çerçevesinde veya uygun gördükleri bir maddi hukuku 

uygulayarak çözebilirler.227 Tahkimde esasa yabancı bir maddi hukukun uygulanmış 

olması, verilen kararın “yabancı hakem kararı” sayılabilmesi için yeterli bir kriter 

değildir. 

2.2.3.2.4 Hakem Kararlarına Tek Başına Yabancılık İzafesinde Yeterli Görülen 

Kriterler ve Hukukumuzdaki Durum 

 

Hakem kararlarının milliyetini tespitte doktrin ve uygulamada ağırlıklı olarak 

benimsenen kriterlerden biri kararın verilmesinde kullanılan usul hukuku (hukuk 

kriteri) diğeri ise, kararın verildiği ülkedir (toprak kriteri).228 Her iki uygulamanın da 

çeşitli devletlerin hukuk sistemlerinde ve 1958 tarihli New York Sözleşmesinde kabul 

edildiği görülmektedir. 

 

                                                
224 Kuru, s.6147 
 
225 HGK 7.11.1951, T/126-109 (TYK 1952/34 s.890-893; ABD 1952/101-102 s.58-60) (Kuru, s.6148) 
 
226 YİBK  T. 28.01.1994 ,S.1994/1 (Birsel, Çavuşoğlu, Yeşilırmak s.21) 
 
227  15.HD T. 05.05.1994, 4743/2918 /Kuru, s.6075) 
 
228 Benzer görüşler için bkz.: Kuru, s.6150-6184; Nomer, Ekşi, Öztekin s.120-125; Birsel, Çavuşoğlu, 
Yeşilırmak s.27-30,  
 



 115

Hukukumuzdaki uygulamaya gelince; Yargıtay 1976 yılına kadar bir hakem 

kararına yabancılık izafesinde “hukuk kriterini” benimsemiş bulunmaktaydı. Zira 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 7.11.1951 tarihli kararında, hakem kararının 

milliyetini tayinde, kararın verilmesinde uygulanan hukukun etkili olacağını kabul 

etmiş bulunuyordu. Kararda; 

 

 “Bir hakem kararı yabancı bir hukukun otoritesi altında verilmiş ise, o karar 

yabancı hakem kararı sayılabileceğini.....” diyerek görüşünü açıklamıştır.229 

 

 Ancak, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 10.3.1976 tarih ve E.75/1617 ve K. 

76/1052 sayılı kararında; 

 “İsviçre’nin Lozan şehrinde toplanan, orada yargılama ve inceleme yapan 

hakemlerin verdikleri kararın, Yargıtay’ın devletin egemenlik alanı ile sınırlı yargısal 

denetimine tabi tutulması olanaksızdır.Toprak ilkesi açısından yabancı memlekette 

toplanan, yargılayan hakemlerin orada verdikleri kararı, yabancı hakem kararı olarak 

nitelemek gerekir..” diyerek, “hukuk” kriterini terk edip, “toprak kriterini” yabancılık 

izafesine esas almıştır. Bu durum doktrinde çeşitli eleştirilere sebep olmuştur.230 

Çünkü Yargıtay bu kararıyla uzun yıllar uygulamış olduğu kuralı terk edip tam zıddı 

bir kuralı uygulamaya geçirmiştir.231 

 

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 28.12.1978 tarihli kararında, bu görüşü terk 

ederek, kararın verilmesinde uygulanan kanun kriterini tekrar kabul etmiştir. Karara 

göre; 

                                                
229 Rabi Koral, “Hakemlik Münasebetine İzafe Edilecek Yerlilik ve Yabancılık Vasıfları Hakkındaki Türk 
Sistemi ve 1951 tarihli Yargıtay Genel Kurulunun “otorite kanunu” kriteri”, İHFM. C.XLII, 1977  
Saim Üstündağ, , “Yabancı Hakem Kararı Kavramı”, Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması 
ve Tenfizi, II Tahkim Haftası, Ankara 25-26 Kasım 1983, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s.10 
 
230 Eleştiriler için bkz. Rabi Koral, “Hakemliğin Milliyeti ve Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 1976 tarihli 
Kararının Eleştirisi”, Hıfzı Timura Armağan, İstanbul 1979, s.425,426 
 
231 Turgut Kalpsüz, “Yabancı Hakem Kararı Kavramı”, Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması 
ve Tenfizi, II Tahkim Haftası, Ankara 25-26 Kasım 1983, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 
s.44,45 
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 “... davada dayanılan hakem kararı yabancı bir kanunun (İngiliz Kanunu) 

otoritesi altında verilmiş ve Türk kanunlarına atıf yapılmamış bulunduğundan 

yabancı hakem kararı olduğunu kabul zorunludur.”232  

 

 Böylece hukukumuzda yabancılık unsuru belirlenirken dönemsel olarak 

“toprak” ve “hukuk” kriterlerinin kullanıldığı görülmüş olmakla birlikte “hukuk” 

kriterinin ağırlıklı kabul gördüğü anlaşılmaktadır. 

 

2.2.3.3- Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi 

MÖHUK’un yürürlüğe girmesinden önce Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununda yabancı hakem kararlarının tenfizine ilişkin bir hüküm bulunmamaktaydı. 

Bu nedenle bu konu Yargıtay tarafından yapılan içtihatlarla belirlenmekteydi. 

Milletlerarası camiada tahkim ile ilgili yaşanan gelişmeler Türk Hukuk Sistemine tesir 

ettiğinden 23.11.1982 tarihinde MÖHUK yürürlüğe girmiştir. MÖHUK’un yabancı 

hakem kararlarına ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girmesindeki en önemli sebep, o 

tarihte mevcut olan ancak Türkiye’nin henüz tarafı olmadığı 1958 tarihli New York 

Sözleşmesi ile 1961 tarihli Cenevre Sözleşmeleridir. Bu nedenle MÖHUK’un yabancı 

hakem kararlarının tenfizine ilişkin hükümleri söz konusu sözleşmeler esas alınarak, 

onlarla paralellik arz eder şekilde kaleme alınmıştır.233 

 

Bu gelişmeleri müteakiben Türkiye, aynı konuları düzenleyen söz konusu 

milletlerarası tahkim anlaşmalarına da taraf olmuştur. Bu anlaşmalardan Türkiye’nin 

1991 yılında taraf olduğu 10 Haziran 1958 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının 

Tanınması ve Tenfizi Hakkındaki New York Sözleşmesi münhasıran milletlerarası 

hakem kararlarının tanınması ve tenfizi ile ilgilidir. Anayasanın 90. maddesinin son 

fıkrasına göre; “usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun 

hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa 

Mahkemesine başvurulamaz”. Böylece Anayasa usulüne göre yürürlüğe konulan 

milletlerarası anlaşmaları Türk Hukukunun bir parçası olarak kabul ederek kanun 

hükmünde saymaktadır. MÖHUK’un 1. maddesi yabancılık unsuru bulunan özel 

hukuk ilişkilerine bu kanunun uygulanacağını belirlerken, aynı maddenin son 

                                                
232 Kalpsüz, a.g.e s.45 
 
233 Balcı, s.330 
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fıkrasında “Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri 

saklıdır” demektedir. Böylece söz konusu madde, aynı konuda bir milletlerarası 

sözleşme bulunması halinde söz konusu milletlerarası sözleşme hükümlerinin 

öncelikle uygulanacağını ifade etmektedir.  

 

Bu durumda Türkiye’nin tarafı olduğu milletlerarası anlaşmalardan 10 Haziran 

1958 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkındaki New York 

Sözleşmesi, milletlerarası hakem kararlarının tanınmasını ve tenfizini 

düzenlediğinden, özel düzenleme olarak öncelikli olarak uygulanacaktır. Ayrıca 

Türkiye’nin söz konusu anlaşmaya 1982 tarihli MÖHUK’tan sonra taraf olduğu 

dikkate alındığında, zaman bakımından daha yeni bir düzenleme olduğundan 

sonraki veya yeni kanun sıfatıyla da tahkim konusunda taraf olduğumuz 

milletlerarası sözleşmelerin uygulanması gerekecektir.234  

 

2.2.3.3.1- MÖHUK Uygulama Alanı 

Hukukumuzda, yabancı hakem kararlarının tenfizine ilişkin hususlar 23 Kasım 

1982 tarihinde yürürlüğe giren Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 

Kanunu’nun (MÖHUK) 43, 44 ve 45. maddeleri ile düzenlenmiştir.235  

 

MÖH-UK 43. maddesi birinci fıkrasında “Kesinleşmiş ve icra kabiliyeti 

kazanmış yabancı hakem kararları tenfiz edilebilir.” şeklinde ihtimalli bir ifadenin 

kanun koyucu tarafından kullanılmış olmasına rağmen, maddenin 2. fıkrasında tenfiz 

talebinin dilekçe ile asliye mahkemesinden isteneceği belirtilmektedir.236 Demek ki 

yabancı hakem kararı Türkiye’de doğrudan hukuki sonuç doğurmamakta, kararın 

tenfiz şartlarını taşıdığının bir Türk mahkemesince tespiti gerekmektedir. Bu 

durumda bir tenfiz kararının alınması gerekli olmaktadır. Ancak 43. maddede tüm 

bunlar için kararın hem kesinleşmiş hem de icra kabiliyeti kazanmış olması şartları 

                                                
234 Akıncı, s.245 
 
235 Balcı, s.329  
 
236MÖHUK m.43 “Kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış yabancı hakem kararları tenfiz edilebilir. 
Yabancı hakem kararlarının tenfizi, tarafların yazılı olarak kararlaştırdıkları yer asliye mahkemesinden 
dilekçeyle istenir. Taraflar arasında böyle bir anlaşma olmadığı takdirde, aleyhine karar verilen tarafın 
Türkiye’deki ikametgahı, yoksa sakin olduğu, bu da yoksa icraya konu teşkil edebilecek malların bulunduğu yer 
mahkemesi yetkili sayılır.” 
 



 118

birlikte aranmıştır. Oysa 45. maddenin (i) bendinde bunların bir tanesinin 

gerçekleşmesini yeterli görmüştür. Bu durumda kararın kesinleşmesi veya icra 

kabiliyetini kazanması hallerinden birinin varlığı bir hakem kararının tenfiz 

edilebilmesi için yeterlidir.237 

 

 Tenfiz kararı verecek mahkemenin, tarafların iradeleriyle yetki tanıdıkları yer 

Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu da maddede açıkça beyan edilmiştir. Bu 

sözleşmenin diğer yetki sözleşmeleri gibi yazılı şekilde yapılması gereklidir. Taraflar 

yabancı hakem kararının tenfizi için yetkili bir mahkeme tespit etmedikleri takdirde, 

aleyhine karar verilen tarafın Türkiye’de ikametgâhı mahkemesi, bu yoksa sakin 

olduğu yer mahkemesi, o da yoksa icraya konu malların bulunduğu yer mahkemesi 

yetkilidir. 

 

 MÖH-UK m.44 tenfiz isteminde dilekçe ve inceleme usulü ile ilgilidir. Madde 

şu şekilde kaleme alınmıştır: 

 “Yabancı bir hakem kararının tenfizini isteyen taraf, dilekçesine aşağıda yazılı 

belgeleri karşı tarafın sayısı kadar örnekleriyle birlikte ekler. 

 a) Tahkim sözleşmesi veya şartının aslı yahut usulüne göre onanmış örneği, 

 b) Hakem kararının usulen kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış aslı veya 

onanmış örneği, 

 c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelerin tercüme edilmiş ve usulen onanmış 

örnekleri, 

 Mahkemece hakem kararının tenfizinde 38/a, 39, 40, 41’inci madde hükümleri 

kıyas yoluyla uygulanır.” 

 

 Bu madde tenfiz isteminde bulunan tarafın mahkemeye dilekçe ile birlikte 

vermesi gereken belgeleri ve mahkemenin yapacağı inceleme usulünü 

göstermektedir.  

 

                                                
237 Tuğrul Ansay, “Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin New York Anlaşması ve Yeni 
Türk Devletler Özel Hukuk Kanunu”, II. Tahkim Haftası-Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de 
Tanınması ve Tenfizi Bildiriler Tartışmalar, Ankara 1984, s.132-134 
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Madde son fıkrasında kıyasen uygulanması gereken MÖH-UK hükümlerini 

belirtmiştir.238 Buna göre,38/a maddesi gereğince tenfiz kararının verilebilmesi için 

Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği Devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan 

bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini 

mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması gerekmektedir. 

Bu şartın mevcudiyeti Türkiye’yi birçok devletle karşılıklı olarak hakem kararlarının 

tenfizine olanak tanıyan iki taraflı anlaşmalar yapmaya itmiştir.  Ancak 1958 tarihli 

New York Sözleşmesi çok geniş katılımlı bir uluslararası anlaşma olduğu için 

Türkiye’nin 1991 yılında bu anlaşmaya taraf olmasından sonra ikili anlaşma yapma 

ihtiyacı ortadan kalkmıştır. 

 

 39. madde gereğince hakem kararının tenfizine ilişkin dilekçe, duruşma günü 

ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilecektir. Tenfiz talebi basit yargılama usulü 

hükümlerine göre karara bağlanacaktır. 

 

 40. maddenin kıyasen uygulanması neticesinde, yabancı hakem kararının 

tenfizi için kendisine müracaat edilen mahkeme, kararın kısmen veya tamamen 

                                                

238 MÖHUK m.38 – “Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dahilinde verir.                                        
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği Devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan anlaşma yahut o 
devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili 
uygulamanın bulunması,..” 

MÖHUK m.39- “Madde 39 - Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. 
İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.                                                      
Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının, bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilamının 
kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne 
sürerek itiraz edebilir. 

MÖHUK m. 40 – “Mahkemece ilamın kısmen veya tamamen tenfizine veya istemin reddine karar verilebilir. 
Bu karar yabancı mahkeme ilamının altına yazılır ve hakim tarafından mühürlenip imzalanır.” 

MÖHUK m. 41- “Tenfizine karar verilen yabancı ilamlar Türk Mahkemelerinden verilmiş ilamlar gibi icra 
olunur. Tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda verilen kararların temyizi genel hükümlere tabidir. 
Temyiz, yerine getirmeyi durdurur. 
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kabulüne veya reddine karar vermek yetkisine sahiptir. Tenfiz kararı hakem kararının 

altına yazılır ve hakim tarafından mühürlenip imzalanır. 

 Tenfizine karar verilen bir yabancı hakem kararı, Türk hakem kararı gibi icra 

edilir. Türk mahkemesince verilen tenfiz kararının temyizi mümkündür. Bu konuda 

genel hükümler uygulanır. 41. maddenin hükmü gereği “temyiz yerine getirmeyi 

durdurur.” Karar düzeltme yoluna başvurulamaz (HUMK. .m440/III,4). 

 

 Yabancı hakem kararlarının Türkiye’de tenfiz edilebilmeleri için gerekli şartlar 

m.45’de belirtilmiştir. Mahkemenin tenfiz talebini reddedeceği haller şu şekilde 

belirtilmiştir: 

 “Mahkeme: 

 a) Tahkim sözleşmesi yapılmamış veya esas sözleşmeye tahkim şartı 

konulmamışsa, 

b) Hakem kararı genel ahlaka veya kamu düzenine aykırı ise, 

 c) Hakem kararına konu olan uyuşmazlığın Türk kanunlarına göre tahkim yolu 

ile çözümü mümkün değilse, 

 d) Taraflardan biri hakemler önünde usulüne göre temsil edilmemiş ve yapılan 

işlemleri sonradan açıkça kabul etmemiş ise, 

 e) Hakkında hakem kararının tenfizi istenen taraf, hakem seçiminden usulen 

haberdar edilmemiş yahut iddia ve savunma imkânından yoksun bırakılmış ise, 

 f) Tahkim sözleşmesi veya şartı taraflarca tabi kılındığı kanuna, bu konuda bir 

anlaşma yoksa hakem hükmünün verildiği yer hukukuna aykırı ise, 

 h) Hakem kararı, hakem sözleşmesinde veya şartında yer almayan bir hususa 

ilişkin ise veya sözleşme veya şartın sınırlarını aşıyor ise, (bu kısım hakkında) 

 i) Hakem kararı tabi olduğu veya verildiği yer hukuku hükümlerine göre 

kesinleşmemiş yahut icra kabiliyetini kazanmamış veya verildiği yerin yetkili mercii 

tarafından iptal edilmiş ise, 

 Yabancı hakem kararının tenfizi istemini reddeder. 

 Yukarıdaki (d),(e),(f),(g),(h) ve (i) bentlerinde yazılı hususların ispat yükü 

hakkında tenfiz istenen tarafa aittir.”  

 

2.2.3.3.2- New York ve Cenevre Sözleşmelerinin Uygulama Alanı 

Türk Anayasası’nın 90. maddesine göre; “usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir”. Milletlerarası antlaşma hükümleri 



 121

düzenlendikleri alan içinde öncelikle uygulanırlar. MÖH-UK ‘nun 1. maddesinin son 

fıkrası; “Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri 

saklıdır” hükmünü içermektedir. Bu yüzden birbirini tamamlar mahiyette iki antlaşma 

olan New York ve Cenevre Antlaşmaları, uygulama alanı olan hallerde MÖH-UK’tan 

önce uygulanacaktır. 

 

 New York Anlaşması, bugün itibariyle 135 ülkenin taraf olduğu bir 

anlaşmadır.239 Böylesi çok devleti bir araya getiren nadir anlaşmalardan biridir. Bu 

yoğun katılım uluslararası ticari hakem kararlarının tenfizi konusunda uluslararası bir 

hukukun meydana gelmesini sağlamıştır.240 

   

 New York Anlaşması’nın I.3. maddesi, “...her devlet mütekabiliyet esası 

dairesinde, anlaşma hükümlerini münhasıran diğer bir akit devletin arazisinde sadır 

olan hakem kararlarının tanınması ve icrası hakkında tatbik edeceğini beyan 

edebilir. Bunun gibi her devlet anlaşmanın tatbikini, akdi veya akdi olmayan hukuki 

münasebetlerden mütevellit ihtilaflar arasında kendi milli kanununa nazaran 

münhasıran ticari mahiyette sayılanlara hasredeceğini açıklayabilir”  hükmünü vaz 

etmektedir. Bu hükümlerin sağladığı imkanla New York Anlaşmasının onaylanmasını 

uygun bulan 3731 sayılı Kanun, Anlaşmanın karşılıklılık esasına göre ve sadece 

Türk Ticaret Kanunu’nun ticari mahiyette saydığı ihtilaflara uygulanacağını 

belirtmiştir.  

 

 Bu durumda bir hakem kararının Türkiye’de New York Anlaşması uyarınca 

tanınması ve tenfiz edilebilmesi için, hem hakem kararı akit taraflardan birinin 

arazisinde verilmiş olmalıdır, hem de hakem kararı akdi veya akit dışı ilişkilerden 

kaynaklanan ve Türk Hukukuna göre “ticari mahiyette” sayılan uyuşmazlıklar 

hakkında verilmiş olmalıdır. 

 

                                                
239 Taraf devletler için bkz. 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html, 21.04.2006 
 
240 Caroly B.Laumm, Frank Spoorenberg, The enforcement of Foreign Arbitral Awards Under The New 
York Convention,  http://www.sccinstitute.com/_upload/shared_files/artikelarkiv/lamm_spoorenberg.pdf, 
20.04.2006 
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 Anlaşmanın I/1. maddesi, Anlaşma hükümlerinin tanınması ve icra edilmesi 

istenen devlette milli addolunmayan hakem kararları hakkında da tatbik edileceğini 

ifade etmektedir. 

  

Yabancı bir devlet usul hukuku uygulanarak Türkiye’de verilmiş hakem 

kararları, Türk Hukukuna göre milli sayılmamaktadır. Ancak 3731 sayılı Kanunun 2. 

maddesinde yer alan çekincede “...Sözleşmeye taraf olan diğer bir devlet ülkesinde 

verilmiş olan hakem kararının tanınması ve tenfizi” hakkında uygulanacağı hükmü 

yer aldığından kanaatimce Türkiye’de verilen ve milli olmayan hakem kararları 

hakkında bu Anlaşma hükümleri uygulanamayacaktır. 

 

 Tahkim yargılaması her hangi bir devletin usul hukukuna göre değil de özel 

bir takım düzenlemelere göre yapılmışsa, örneğin tahkim MTO Tahkim Tüzüğü 

kuralları uyarınca cereyan etmişse, yine ortada milli olmayan bir hakem kararı vardır. 

Bu hakem kararları da New York Anlaşması uyarınca, akit devletlerden birinin 

arazisinde verilmiş olmak şartıyla Türkiye’de tenfiz edilebilecektir.   

 

 New York Anlaşmasına göre bir yabancı hakem kararının tenfiz edilebilmesi 

için tahkim yerinde hükümran olan devletin hukuk kurallarına göre “bağlayıcı” olması 

gerekir (m. V.1/e). Yani kararın verildiği tarihte bizatihi tahkim mekanizması içinde 

temyiz yolunun tüketilmesi sebebiyle veya bu tür bir yolun öngörülmemiş olması 

sebebiyle taraflar bakımından “bağlayıcı” hale geldiğinin ispatı gereklidir. Bu yüzden 

HUMK.’nun 532 ile 536. maddeleri hükümleri yabancı hakem kararlarının tenfizi ve 

tanınması prosedürü içinde uygulanmaz.  

 

 New York Anlaşması’nın IV. maddesine göre, bir hakem kararının tanınmasını 

veya tenfizini talep eden taraf, bu hakem kararını usulüne uygun olarak belgelenen 

asılları ve suretlerini ilgili akit devlet mahkemesine ibraz etmelidir. Bu şart yerine 

getirilince ilgili hakem kararı tenfiz edilmesi gereken bir hakem kararı niteliğini 

kazanır. Bu hakem kararının tenfizine engel bir sebebin mevcut olduğunun ispatı 

külfeti ise aleyhine tenfiz istenen tarafa düşer. 
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 New York Anlaşmasının V. maddesinin getirdiği tenfiz engelleri MÖH-UK’un 

yabancı hakem kararlarının tenfizi için öngördüğü “ret sebepleri” ile benzerlik 

göstermektedir. 

 

 Şöyle ki: 

 

 — Davalının savunma hakkına uyulmamış olması haline ilişkin MÖHUK 

m.45/d,e bentleri hükümleri, New York Anlaşmasının V(1)(b) hükmüne, 

 

 — Hakem anlaşmasının geçersizliğine ilişkin MÖHUK m.45/f bendi hükmü, 

New York Anlaşmasının V(1)(a) hükmüne, 

 

 — Hakemlerin usulüne uygun olarak seçilmemiş veya uymaları gerekli usul 

kurallarına uymamış olmaları haline ilişkin MÖHUK m.45/g bendi hükmü, New York 

Anlaşmasının V(1)(d) hükmüne, 

 

 — Hakemlerin yetkileri dışındaki bir konuda karar vermelerine ilişkin MÖHUK 

m.45/h bendi hükmü, New York Anlaşmasının V(1)(c) hükmüne, 

 

 — Hakem kararlarının kesinleşmiş veya icra kabiliyeti kazanmamış veya iptal 

edilmiş olmalarına ilişkin MÖHUK m.45/i bendi hükmü, New York Anlaşmasının 

V(1)(e) hükmüne, 

 

 — Kamu düzenine aykırılığa ilişkin MÖHUK m.45/b bendi hükmü, New York 

Anlaşmasının V(2)(b) hükmüne, 

 

  — Uyuşmazlığın hakemlik yoluyla hallinin kanunlara göre mümkün 

olmamasına ilişkin MÖHUK m.45/c bendi hükmü, New York Anlaşmasının V(2)(a) 

hükmüne, 

 

ana hatlarıyla uygundur. Bunda 1982 tarihinde kanunlaşan MÖHUK’un 

hazırlanışında büyük ölçüde New York Anlaşmasının hükümlerinin örnek alınması 

etkendir. 
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 Ancak tüm bu benzerliklere rağmen New York Anlaşması ile MÖHUK’un 

tenfiz usulleri arasında bazı farklılıklar mevcuttur: 

 

 — MÖHUK’a göre bir yabancı hakem kararının tenfizi için, kesinleşmiş ve icra 

kabiliyeti kazanmış olması lazımdır. Örneğin bir hakem kararının kesinleşmiş 

sayılabilmesi için, tabi olduğu usul hukukuna göre, bir mahkeme tarafından tasdik 

edilmesi veya hakkında bir icra emri düzenlenmesi gerekiyorsa, bu hakem kararı söz 

konusu şartlar yerine getirilmeden MÖHUK’a göre tenfiz edilemeyecektir. New York 

Anlaşmasına göre ise, bir hakem kararının tenfiz edilebilmesi için taraflar 

bakımından “bağlayıcı” hale gelmiş olması yeterlidir. Buna göre, hakem kararına 

karşı müracaat edecek bir kanun yolunun kalmadığı hallerde, bu hakem kararının 

taraflar arasında bağlayıcı olduğunu kabul ederek tenfizi mümkün olabilmektedir. 

Tenfiz için, hakem kararının tabi olduğu veya kararın verildiği yer usul hukuku 

uyarınca alınmış başkaca bir tasdik kararı, icra emri gibi belgeler aranmamaktadır. 

 

 — MÖHUK’ta sadece yabancı hakem kararlarının “tenfizi” düzenlenmiş olup, 

hakem kararlarının “tanınmasından” açıkça söz edilmemiştir. New York Anlaşması 

ise tanımadan da söz ettiği için, yabancı hakem kararları Anlaşmada öngörülen 

prosedür çerçevesinde Türkiye’de tanınabilir. 

 

 21.4.1961 tarihinde Cenevre'de imzalanan "Avrupa Milletlerarası Ticari 

Hakemlik Sözleşmesi" ile milletlerarası ticari işlerde tahkim uygulanmasının 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sözleşme ile tahkim anlaşması ve tahkim 

prosedürüne ilişkin safhalar düzenlenmiş olup, tahkimin karardan önceki 

aşamalarına açıklık getirilmiştir.241 Cenevre Sözleşmesini imzalayan devletler ise 

1958 tarihli New York Anlaşmasını göz önünde bulundurarak, Avrupa ticaretinin 

gelişmesine yardım etmek, Avrupa’nın muhtelif memleketlerine mensup gerçek ve 

tüzel kişiler arasındaki münasebetlerde milletlerarası ticari hakemliğin 

teşkilatlanmasına ve işlemesine engel olabilecek bazı güçlükleri gidermek amacıyla 

bu anlaşmayı akdetmişlerdir.     

 

                                                
241 Erkut ONURSAL, Uluslararası Alacaklar,  http://www.adalet-hukuk.com/yeni_sayfa_26.htm, 19.04.2006 
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Cenevre Anlaşmasının “Hakemliğin Teşkili” başlığını taşıyan IV. maddesine 

göre;  

 

Taraflar ihtilaflarının daimi bir hakemlik müessesesi tarafından halledileceğini 

kararlaştırdıkları takdirde, hakemlik, tayin edilen müessesenin yönetmeliğine uygun 

olarak cereyan edecektir. Ancak yine bu maddeye göre taraflar ad hoc hakemliği de 

seçebilirler. Bu usulün benimsenmesi halinde, taraflar hakemlerin kimler olacağını ve 

ihtilaf halinde hakemliğin nasıl cereyan edeceğini, hakemliğin cereyan edeceği yeri 

ve hakemlerin takip edeceği usul kaidelerini serbestçe kararlaştırabilirler. 

Taraflardan biri, sözleşme uyarınca kendisinin seçmesi gereken hakemi seçmekten 

kaçınırsa, diğer taraf bu seçimin yapılması için öncelikli olarak diğer tarafın mutat 

meskeninin veya muamele merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret odası başkanına ve 

bu ticaret odası başkanının seçimi yapmaktan kaçınması halinde ise, Anlaşma 

uyarınca üyeleri akit devletler tarafından seçilerek teşkil olunacak bir “Özel 

Komite”ye başvurabilecektir. 

 

Cenevre Anlaşması, milletlerarası hakemliğin niteliğine uygun olarak, 

hakemliğin akdi niteliğine birinci derecede önem verme ve hakemlik usulünde 

çabukluğu sağlama düşünceleri ile hakem mahkemesinin yetkisi ile ilgili 

uyuşmazlıkların, hakemlerin kendileri tarafından karara bağlanması esasını 

benimsemiştir (m. V(3)). Ayrıca, yine çabukluğu sağlama düşüncesi ile, hakem 

mahkemesinin yetkisizliği definin ileri sürüleceği süre tahdit edilmiştir. Hakemlerin 

yetkisizliği defi, hakem mahkemesinde açılan davanın esasına cevap ile birlikte, 

yetkisizlik durumunun yargılamanın devamı sırasında ortaya çıkması halinde ise 

“derhal” ileri sürülmesi gerekmektedir (m.V(1)). Süresi içinde ileri sürülmeyen 

yetkisizlik defi daha sonra ileri sürülemeyecektir. 

 

Cenevre Anlaşması’nın VII. maddesi, tarafların hukuk seçimine açıkça cevaz 

verdiği gibi, hukuk seçiminin sarih bir beyanla yapılmasını da aramamaktadır. 

Tarafların uygulanacak hukuk hakkında hiçbir imada bulunmamış olmaları halinde, 

hakemler, uygulanabilir gördükleri kanunlar ihtilafı kaidesine göre tespit edecekleri 

uygulanacak hukuku tatbik ederler. Her iki halde de hakemler, sözleşmenin 

hükümlerini ve ticari adetleri dikkate alacaklardır. Hakemler, tarafların 
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kararlaştırdıkları ve hakemliğin tabi olduğu kanunun cevaz verdiği takdirde, ihtilafı 

“Dostane aracı” olarak halledeceklerdir.    

 

 New York ve Cenevre Anlaşmaları Türk Hukuk Mevzuatına 1991 yılında 

girmiştir. Bu anlaşmalar tüm dünyada oldukça geniş katılımlı anlaşmalardır. Buna 

göre, bu anlaşmalara taraf olan devletlerde verilen hakem kararları, akit devletlerden 

herhangi biri ile ayrıca karşılıklı anlaşma yapmış olma şartı aranmadan Türkiye’de 

tenfiz edilebilecektir. Türkiye’nin diğer devletlerle akdettiği, hakem kararlarının 

karşılıklı tenfizine dair anlaşmaların uygulanmasına, New York veya Cenevre 

Anlaşmaları engel değildir.   

 

2.2.2-Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan 

Uyuşmazlıklarda Tahkim 

 

2.2.2.1- İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim İhtiyacı ve Tercih Sebepleri 

Öteden beri kamu hizmetlerinin özel hukuk kişileri tarafından idarenin 

denetimi altında yapılması usulü daha kaliteli, çabuk ve ucuz hizmet üretiminin 

gerçekleşebilmesi için öngörülmüştür. Bu sayede yeni teknoloji, ihtisas ve özellikle 

büyük yatırım gerektiren faaliyetlerin; idareye personel istihdamı, teknoloji üretimi ve 

yatırım için mali kaynak ayırma olmadan gerçekleşebileceği düşünülmüştür.242 

 

Dünya genelinde hızlanan özelleştirme çabaları, 1980’li yıllardan itibaren 

Türkiye’de de etkisini göstermeye başlamıştır.  Dünyadaki gelişmelere paralel olarak 

yapılan yasal düzenlemeler ile imtiyaz sözleşmeleri çeşitlenmiştir243. Özel hukuk 

kişilerinden satın alma, kurma, mal tedariki gibi hizmetlerin kuruluş safhasında ihale 

yöntemleri ile faydalanma şeklindeki özel hukuk sözleşmesi konusu işler yanında; 

kamu hizmetini kurma, belli bir süre işletme ve idareye devretmeye uzanan çeşitli 

usullerle kamu hizmetlerinin özel kişiler yoluyla görülme usulleri gelişmiş ve 

                                                
242 Aydın Gülan, “Kamu Hizmetinin Dönüştürücü Etkisi Karşısında Tahkimin Geleceği”, Hukuk-Ekonomi 
Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Birinci Bası, Ankara, 2001, s.141 
  
243 Turgut Tan, “İdare Hukuku İlkeleri Açısından Yap-İşlet-Devret Modeli”, Yap-İşlet-Devret Modelinin 
uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu Bildiriler-Panel, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Yayın No:342, 2.Baskı Ankara 1999, s.32  
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yaygınlaşmıştır.244 Bunlara örnek olarak yap-işlet ve yap-işlet-devret modellerinin 

uygulandığı sözleşmeleri sayabiliriz. Bu modeller idarenin yapması gereken altyapı 

yatırımlarının finansmanında büyük ölçüde alternatif oluşturmuşlardır.245 

 

 Özellikle yabancı sermayenin kabulü konusunda Yap-İşlet-Devret adı verilen 

yeni bir modelden söz edilmeye başlanmıştır.246 Büyük miktarda sermaye ile yeni 

teknoloji yatırımları gerektiren, uzun vadeli yatırım yapılmasını hedefleyen yap-işlet-

devret modeli; “bir kamu hizmeti veya bayındırlık işinin özel teşebbüs tarafından 

masrafları karşılanarak kurulmasını, belirli bir süre işletmek suretiyle yatırılan 

sermayenin amortisman ve kar gerçekleştirildikten sonra, tesisin ve yönetiminin 

bedelsiz olarak ilgili kamu idare veya kurumuna devir ve teslimini sağlayan bir 

rejimdir.”247 Tanımından da görüleceği üzere Yap-İşlet-Devret sözleşmeleri bir tür 

kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesidir. 

 

Kamu hizmetlerinin görülmesine özel hukuk kişilerinin katılması sırasında, söz 

konusu özel hukuk kişileri yapacakları uzun ve orta vadeli, büyük ölçekli yatırımlar 

için her türlü güvence sağlama ihtiyacı hissetmişlerdir. Zira söz konusu güvence 

yatırımı gerçekleştirecek özel hukuk kişilerinin yanı sıra yatırım için kredi ve 

finansman sağlayacak kişiler tarafından da aranmaktadır.248 Bu güvenceden kasıt, 

tarafların akdettikleri sözleşmelerin samimiyet ve sadakatle icra edilmesi ve 

                                                
244 Gülan, s.141 
 
245 Osman SARAÇ, Milletlerarası Tahkim ve Uluslararası Yatırımlar 
http://www.maliye.gov.tr/apk/MALDER%20(S-140)/Milletlerarası%20Tahkim%20_%20O.%20Sarac.pdf, 
04.07.2006 

246 Yücel Sayman, Nuray Ekşi, AVRASYA GÜNLERİ-Ekonomik ve Finansal İşbirliğinin Geliştirilmesinde 
Hukuki İhtilafların Çözümlenmesi Sempozyumu- Bildiriler Panel, 18-19 Haziran 1998, İstanbul 1999, 
s.120 
 
247 Lütfi Duran, “Yap-İşlet-Devret”, ASBFD, Cilt 46, Sayı 1-2, 1991, s.150. Benzer diğer tanımlar için bkz. 
Pertev Bilgen, “Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri Hakkında”, 3 Kamu Hukuku Bülteni, 1990, s.6; Lale Sirmen, 
“Sözleşme Hukuku Açısından Yap-İşlet-Devret Modeli”, Yap-İşlet Devret Modelinin Uygulanmasında 
Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu, 19 Haziran 1996, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü Yayını , s.11; Oktay Varlıer, “Türk Ekonomisinde Yap-İşlet-Devret Modelinin Önemi”, 
Yap-İşlet Devret Modelinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu, 19 
Haziran 1996, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını No:308, s.4 
 
248 Gülan, s.141 
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sözleşmenin icrasındaki aksaklıklardan dolayı ise zararın tazmin edilmesinin 

sağlanmasıdır.249  

 

Taraflardan birinin devlet olduğu, uzun süreli büyük yatırım sözleşmelerinde 

her an bir uyuşmazlıkla karşılaşabilme riski mevcut olduğundan, aradaki muhtemel 

uyuşmazlığın adil ve tarafsız bir şekilde çözümlenebilme güvencesi en başta talep 

edilen güvencelerden biridir.  

 

İmtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklara genellikle idare hukuku 

uygulanacağı ve uyuşmazlıkların da doğal olarak idari yargıda çözümleneceği 

düşünüldüğünde yatırımcılar açısından bu konuda çekimserlik duyulması için bazı 

sebepler vardır. Hemen hemen tüm uygar ülkelerde teorik olarak mahkemelerin 

bağımsız oldukları kabul edilse de; bağlı oldukları devletin sosyal, siyasal ve 

ekonomik politikalarının etkisindedirler. Milli mahkemelerin, bağlı oldukları devletin 

tezleri ile az ya da çok kendilerini bağlı hissetmesi, onların tarafsızlığı konusunda 

tereddütler ortaya çıkarmaktadır.250  

 

Günümüzde uluslararası nitelikte özel hukuk ihtilaflarına bakacak, uluslararası 

düzeyde yargı yetkisine sahip bir mahkemenin henüz Avrupa Birliği içerisinde bile 

mevcut olmaması, yatırım yaptıkları ülke yargı sistemine göre uyuşmazlıkları 

çözmek istemeyen yatırımcıları alternatif uyuşmazlık çözüm yolları aramaya 

itmiştir.251 En başta gelen alternatif uyuşmazlık çözüm yolu ise “tahkim”dir.  

 

2.2.2.2- İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkime İlişkin İlk Düzenlemeler ve Anayasa 

Mahkemesinin Tutumu 

Kamu hizmetlerinde yabancı yatırım uyuşmazlıklarının tahkim yolu ile 

çözümlenmesi hususundaki tartışmalar ve yasal değişiklikler de yukarıda anılan iki 

model ile ilgili olarak gelişmiştir.  Bu amaçla, ilk olarak 1984 tarihli 3096 sayılı 

                                                
249 Alain Plantey, “A Major Realisation of ICC: International Arbitration”, The ICC International Court of 
Arbitration Bulletin Vol 5/No 1- May 1994, s.4 
 
250 Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, s.208 
 
251 Alain Plantey, s.4,5 
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Kanun252 yürürlüğe girmiş, bunu 3465253, 3996254, 4046255 ve 4283256 sayılı Kanunlar 

takip etmiştir. Yap-İşlet-Devret modeline genel bir çerçeve getiren “Bazı Yatırımların 

Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanun” 

kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri ve tahkim tartışmalarının başlangıç noktasını 

oluşturmuştur257.  

 

3996 sayılı Kanun, kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri 

dahil) ifa edilen, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve 

hizmetlerden, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, 

kanalizasyon, haberleşme, elektrik üretim, iletim, dağıtımı ve ticareti, maden ve 

işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, otoyol, demiryolu, yer altı ve yer üstü otoparkı 

ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzeri gibi ileri teknoloji ve 

yüksek maddi kaynak gerektiren yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli 

çerçevesinde yaptırılmasını sağlamayı amaçlamıştır.258 

 

Yabancı şirketler büyük miktarda sermaye getirecekleri uzun vadeli 

yatırımlarda idareyle aralarında çıkabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla 

çözümlenmesini istiyorlardı. Bu nedenle 3996 sayılı Kanunun 5. maddesi ile kamu 

hizmetlerini gerçekleştirmeye yönelik yatırım sözleşmeleri özel hukuk sözleşmesi 

haline getirilmiştir. Böylelikle, Danıştay tarafından bu sözleşmeler için yapılan 

öndenetimi bertaraf edip, bu sözleşmelerdeki tahkim şartının geçerli olup olmadığı 

hususunda özellikle de yabancı yatırımcılar tarafından duyulan endişeleri ortadan 

                                                
252 Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı Ve Ticareti İle 
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun , RG 19.12.1984/18610 
 
253 Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (otoyol) Yapımı, Bakımı 
Ve işletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, RG 02.6.1988/19830 
 
254 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, RG 
02.06.1988/19830 
 
255 Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG 27.11.1994/22124   
 
256 Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun, RG 19.07.1997/23054 
 
257 Varlıer, s.4 
 
258 3996 sayılı Kanun m.1, m.2 
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kaldırmak hedeflenmiştir.259 Zira uzun süreli ve mali değeri çok yüksek olan söz 

konusu yatırımlar için ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve mali konjonktüre göre 

hukuki uyuşmazlık çıkma riski mevcuttur. Bu tür hukuki ihtilaflar için ise devletin idari 

yargısının yetkili olmasına yabancı yatırımcılar sıcak bakmamaktadır. Bunun en 

önemli sebebi ise devlet yargısının tarafsız olamayacağı ve bu nitelikteki yatırım 

ihtilaflarının çözümünde yetersiz kalacağı düşüncesidir.260  Söz konusu düzenleme 

ile daha çok yabancı sermaye çekilebileceği düşünülmüştür.  

 

Anayasa Mahkemesi Yap-İşlet-Devret modeline ilişkin görüşlerini gerek 3291 

sayılı Kanun ile 3974 sayılı Kanuna eklenen çeşitli maddeleri iptal eden 09.02.1994 

tarih ve E.994/43- K.994/42-2 sayılı kararı261  ile gerekse 3996 sayılı Kanunun 

“Sözleşme” başlıklı 5. maddesinin , “Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile 

sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir 

sözleşme yapılır ve bu sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir” şeklindeki 

hükmünü iptal eden 28.06.1995 tarih ve E. 994/71-K. 995/23 sayılı kararı262 ve yine 

aynı Kanunun “Uygulanacak Kanun Hükümleri” başlıklı 14. maddesinde yer alan 

“...Bu kanuna göre yapılacak yatırım ve hizmetler hakkında 10.06.1326 Tarihli 

Menafi Umumiye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile 25.06.1932 tarih ve 2025 

sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz” hükmünü iptal eden kararı263 ile ortaya 

koymuştur.  Söz konusu kararlarda Anayasa Mahkemesi, bir kamu hizmeti uzun 

süreli olarak özel girişime gördürülecekse, bahse konu sözleşmenin imtiyaz 

sözleşmesi niteliği taşıdığını ve bunların yasal düzenlemeler ile Danıştay ön 

denetimi dışına çıkarılamayacağı hususunu; “Anayasa yargısı alanında, bir hizmetin 

kamu hizmeti, bir sözleşmenin de imtiyaz sözleşmesi olup olmadığı yasaya değil, 

hizmet ve sözleşmenin niteliğine bakarak saptanabilir” şeklinde ifade etmiştir.  

 

                                                
259 İbrahim Kaplan, Alt Yapı Projelerine Özel Sektörün ve yabancı Sermayenin Katılımında İmtiyaz 
Hakkı ve Uluslararası Tahkim Açısından Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli, Ankara 
Sanayi Odası Yayını No:42, Ankara 1998, s.52 
 
260 Sayman, Ekşi, s. 120-121 
 
261 Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, 1997, S.32, C.1, s.144-168, Ankara  

262 Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, 1995, S.30, C.1, s.209, Ankara 

263 Karar için bkz.: Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, S.30, C.1, Ankara 1995, s.209 
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Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararlarının neticesinde Yap-İşlet-Devret 

modeline ilişkin sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi olup Danıştay incelemesine tabi 

olduğu ve bu tür sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların Danıştay tarafından 

çözümleneceği hüküm altına alınmıştır. Böylece hem Yap-İşlet-Devret modeline 

ilişkin sözleşmelerden hem de sair imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar 

için tahkim yolu kapatılmış olmaktadır 264  

 

 İptal kararı ile Yap-İşlet-Devret Sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar için 

tahkim yolunun kapatılmış olması yatırım ihtilaflarının halli konusunda Türkiye’nin 

tarafı olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşmalarla çelişki arz etmiştir. Zira 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “Devletler ile Diğer Devlet Vatandaşları Arasındaki 

Yatırım Uyuşmazlıklarının Halline Dair Anlaşma” (ICSID) ve pek çok devletle 

imzaladığı iki taraflı “Yatırım Teşviki ve Korunması Anlaşmaları” ile Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin tarafı olduğu uluslararası idari sözleşmelerden doğan yatırım 

uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümünü kabul etmiştir.265  Bu durum da Yap-

İşlet-Devret Sözleşmelerinde uyuşmazlıkların çözüm yolu olarak tahkime yer verilip 

verilmeyeceği hususunda ciddi tereddütlere yol açmıştır.266 Bu nedenle bu çelişkiyi 

ortadan kaldırarak yasama ile Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın yorum ve 

uygulamaları arasındaki ikileme bir çözüm getirmek ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 

yabancı yatırımı ülkeye çekebilmenin yollarından birisi olan milletlerarası tahkime 

işlerlik kazandırabilmek için Anayasa değişikliği yapmak zorunlu hale gelmiştir.267 

 

2.2.2.3- Anayasada Gerçekleştirilen Değişiklikler 

13.08.1999 tarih ve 4446 sayılı Anayasanın Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanunun TBMM’ye sunulan gerekçesinde; “... bütçe kaynakları 

kıt, ihtiyaçları sınırsız olan ülkelerde, tâbiî kaynakların işletilmesi, çağdaş 

                                                
264 Cemal ŞANLI, 1999, “İdari Sözleşmeler ve Uluslararası Tahkim”, TBB Paneli, s.12, Ankara 

265 Cemal Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 2. Bası, 
İstanbul,  2002, s.222 
 
266 Söz konusu tartışma ve tereddütler için bkz.: Yap-İşlet Devret Modelinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan 
Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu, 19 Haziran 1996, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 
Yayını No:308  
 
267  Mahmet Birsel, Milletlerarası Ticari Tahkim C.1 Beta Yayınevi, İstanbul, 2001, s.86-88 
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teknolojilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla yabancı sermayenin yatırım 

yapmaya teşvik edilmesi, kalkınma yolunda önemli bir araç oluşturmaktadır. 

 

Ülkemizin yüksek teknoloji ve büyük finansman gerektiren altyapı 

yatırımlarında karşılaşılan bazı sorunlar yabancı sermayenin yatırım yapma 

konusunda çekingen davranmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar arasında kamu 

hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların 

çözümü önemli bir yer tutmaktadır.  

 

Günümüzde bu tür uyuşmazlıklar bakımından tahkim uluslararası düzeyde 

gittikçe yaygınlaşan bir kurum haline gelmiştir268.” ifadelerine yer verilerek 

Anayasa’nın değiştirilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. 

4446 sayılı Kanunun yasalaşmasıyla Anayasada şu değişiklikler 

gerçekleştirilmiştir: 

 

Anayasanın 47. maddesinin kenar başlığı “Devletleştirme ve Özelleştirme” 

olarak değiştirilerek söz konusu maddeye üçüncü ve dördüncü fıkra olarak şu 

hükümler eklenmiştir; “Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel 

kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıklarının özelleştirilmesine ilişkin esas 

ve usuller kanunla gösterilir”, “Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel 

kişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk 

sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırabileceği veya devredebileceği 

kanunla belirlenir”.  

 

Anayasanın 125. maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Kamu hizmetleri ile 

ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli ve 

milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir" hükmü eklenerek kamu 

hizmetleri ile ilgili imtiyaz sözleşmeleri için idari yargıya tabi olma zorunluluğu 

ortadan kaldırılmış ve tahkim yolu açılmıştır. 

 

                                                
268 TBBM, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu: 2/187, Dönem 21, Yasama Yılı:1, TBMM sıra Sayısı 109, 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss109m.htm 
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Anayasa’nın, Danıştay'ın görev ve yetkilerini belirttiği 155. maddesinin ikinci 

fıkrası değiştirilerek; “Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca 

gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını 

incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla 

görevlidir” şekline getirilmiştir. Böylece; Danıştay'ın, daha önce kamu hizmetleri ile 

ilgili imtiyaz sözleşmelerini inceleme şeklinde vücut bulan yetkisi, kamu hizmetleri ile 

ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmeye 

dönüştürülmüştür. Söz konusu anayasal değişiklikle Danıştay’ın öndenetiminin 

bertaraf edilmesi imtiyaz sözleşmeleri üzerindeki yerindelik ve kanunilik denetimini 

ortadan kaldırmış ve konusu kamu yararını bütünüyle içinde barındıran, kamu 

hizmetinin görülmesi olan bir sözleşmenin bir tarafı olan idarenin dışında her hangi 

bir resmi organın denetimi olmaksızın kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesine yürürlük 

kazandırılabilmesi mümkün olmuştur.269 

 

2.2.2.4- Anayasa Değişikliğini Müteakip Yasama Faaliyetleri 

Anayasada gerçekleştirilen değişikliklerle daha sonra yapılacak Kanunlara 

anayasal altyapı hazırlanmış ve imtiyaz sözleşmelerinde tahkim yoluyla 

uyuşmazlıkların çözümlenebilmesinin önü açılmıştır. Söz konusu Anayasa 

değişikliğini, imtiyaz sözleşmelerinde tahkim yoluna gidilebilmesi halinde uyulması 

gereken ilkelere ilişkin yeni bir Kanun ile mevcut bazı Kanunlarda tahkim yolunu 

engelleyen veya zorlaştıran hükümlerde değişiklik yapan Kanunlar izlemiştir. 

Böylelikle hem mevcut mevzuat uyumlu hale getirilmiş hem de yeni bir düzenleme 

yapılmak suretiyle tahkim yoluna başvurulması halinde uyulması gereken ilkeler 

belirlenmiştir. 

 

2.2.2.4.1- 4501 sayılı Kanun   

Anayasa değişikliğinden sonra kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz 

sözleşmelerinde tahkimin tercih edilmesi durumunda tarafların uyması gereken 

ilkelerin belirlenebilmesi amacıyla,  “Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve 

Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde 

                                                
269 Zehreddin Aslan, Nilay Arat, “Kamu Hizmeti Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tahkim 
Usulü”, KHukA Kamu Hukuku Arşivi Prof.Dr.İl Han Özay’a Armağan, Eylül 2004 s.168 
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Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun” çıkartılmıştır. Söz konusu kanun sadece 

yabancılık unsuru taşıyan imtiyaz sözleşmelerine ilişkin tahkim anlaşması yapılırken, 

bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesinin öngörülmesi 

durumunda uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir.270  

 

4501 sayılı Kanun (md.2), “tahkim yolu”nu, tarafların doğmuş veya doğabilecek 

bir uyuşmazlığı, aralarındaki anlaşmaya göre hakem veya hakem kuruluna 

götürdükleri, usulü taraflarca belirlenebilecek özel bir yargılama faaliyeti olarak 

tanımlamaktadır. Kanun, milli ve milletlerarası tahkimde uygulanacak esasları 

belirlemekte, bu arada milletlerarası tahkimin uygulanması bakımından zorunlu olan 

yabancılık unsurunu tanımlamaktadır. Yabancılık unsuru271, o tarihe kadar başka bir 

yasa metninde görülmediği ölçüde geniş tanımlanmıştır. Sözleşmeye taraf kurulu ya 

da kurulacak olan şirket ortaklarından herhangi birinin şirketteki hisse oranı ne olursa 

olsun %1 dahi olsa böyle bir sözleşmeden doğan uyuşmazlık yabancı öğeli 

uyuşmazlık sayılacaktır ya da sözleşmeye taraf şirket ortaklarının tamamı Türk 

menşeli olsa bile sözleşmenin uygulanabilmesi için yurtdışı kaynaklı sermaye veya 

kredi veya teminat sözleşmesinin yapılması gerekli ise sözleşmenin tarafı olan şirketin 

bütün ortaklarının Türk olmasına karşın yabancı unsurun kabulü gerekecektir.272 Daha 

sonra 2001 yılında yürürlüğe giren 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununda bile 

yabancılık unsuru tanımlanırken, 4501 sayılı Kanunun tanımı saklı tutulmuştur. 

Kanunun 2. maddesinde, imtiyaz sahibi şirketin ortaklarından birinin yabancı 

sermayeyi teşvik mevzuatı hükümleri uyarınca yabancı menşeli olması veya 

sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışı kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat 

sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli olması hallerinden birinin varlığı durumunda 

imtiyaz sözleşmesinin yabancılık unsuru taşıdığı kabul edilmiştir. Kanun, yabancılık 

unsuru taşıyan sözleşmeler bakımından kurumsal tahkim yolu yanında arızi (ad hoc) 

tahkime de başvurulabileceğini öngörmektedir (md. 3). 

                                                
270 Akıncı, s.36 
 
271 4501 sayılı Kanun m.2/c “Yabancılık unsuru: Sözleşmeye taraf kurulu veya kurulacak şirket ortaklarından en 
az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı hükümlerine göre yabancı menşeli olması veya sözleşmenin 
uygulanabilmesi için yurt dışı kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli 
olması hallerinden birini,” 
 
272 Metin Günday, “Uluslararası Tahkim Alanında Türkiye'de Gerçekleştirilen Yasal Düzenlemeler” Ekonomik 
İstikrar Büyüme Yabancı Sermaye, s.192, (çevirimiçi) 
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/kitaplar/kitap2/ulustahkmalan.doc 21.10.2006 
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Kanunun 4. maddesinde ise tahkim anlaşması düzenlenmiştir. Buna göre 

tahkim anlaşması müstakil bir sözleşme şeklinde olabileceği gibi (tahkim 

sözleşmesi), sözleşmeye konulan bir şartla da (tahkim şartı) olabilmektedir. Kanun, 

tahkim sözleşmesinin imtiyaz sözleşmesinin yürürlüğe konulmasındaki usule tâbi 

olmasını öngörmektedir (md. 4). Bu hüküm, tahkim sözleşmesi için de Danıştay'ın 

düşüncesine başvurulması gerektiği biçiminde yorumlanabilir. 

 

Kanun ayrıca tahkim anlaşmasında nelerin yer alacağına da açıklık 

getirmektedir (md.4/II). Buna göre, anlaşmada, tahkim yoluyla çözülecek 

uyuşmazlıklar, uygulanması istenilen tahkim kuralları, tahkim yeri, hakem ya da 

hakem kurulunun seçimi ve sayısı, nitelikleri, hakem kurulunun yetkisi, hakem 

kurulunun yargılama usulü, yargılamada kullanılacak dil, uyuşmazlığın esasına 

uygulanacak maddi hukukun seçimi, tarafların delil ikamesi, bilirkişilerin seçimi, 

uyuşmazlığın diğer tarafa ne şekilde bildirileceği, bildirim süresi, tahkim süresi, 

hakem kurulunun delil toplama yetkisi ve usulü, hakem ücreti, yargılama giderleri ve 

benzeri konular ayrıntılı olarak belirtilir. 

 

Söz konusu Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasında, tahkim sözleşmesinde 

düzenlenmesi gereken hususlar arasında uyuşmazlığın esasına uygulanacak maddi 

hukukun seçimine yer verilmek suretiyle, uygulanacak maddi hukukta tarafların 

iradesine yer verilmiştir.  

 

İmtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda tahkime başvurulması 

durumunda, hakemin vereceği kararın tanınması, tenfizi ve temyizi adli yargı 

mercilerince yerine getirilecektir. Buna göre, hakem kararlarının temyizi Yargıtay'da; 

tanınması ve tenfizi ise asliye hukuk mahkemelerinde görülecektir (md. 5).  

Kanunun 6. maddesi ile hüküm bulunmayan hallerde, HUMK ile MÖHUK 

hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Ancak 2001 yılında yürürlüğe giren 4686 

sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunun 2. maddesi273 ile 4501 sayılı Kanun uyarınca 

                                                
273 4686 sayılı Kanun m.1 “..21/01/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve 
Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere 
Dair Kanun uyarınca yabancılık unsurunun bulunduğu kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi de bu Kanuna tabidir...” 
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gerçekleştirilecek tahkimlerin de Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine tabi 

olduğu hüküm altına alınmıştır. 

 

4501 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş olan imtiyaz 

sözleşmelerinin, kural olarak, tâbi oldukları usul ve esaslara göre yürütülecekleri; 

istisnai olarak, kesinleşmiş mahkeme kararı ile iptal edilenler hariç olmak üzere, 

Kanunun yürürlüğünden önce akdedilmiş olan sözleşmelerde de imtiyaz sahibinin 

Kanunun yayımından itibaren bir ay içerisinde başvurması ve ilgili idarenin 

müracaatı üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, 4501 sayılı Kanunun uygulanabileceği 

öngörülmüştür. Bu hükmün, yalnızca kesinleşmiş mahkeme kararı ile iptal edilen 

sözleşmeleri kapsam dışında bırakması, önemli bir sorunu beraberinde 

getirmektedir. Böylece, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce akdedilmiş 

sözleşmelere tahkim şartı konulabilmesini sağlama amacının ötesinde, mahkemece 

verilmiş bir iptal kararı ile hukuk aleminden silinmiş olan bir hukuksal işleme yeniden 

varlık kazanma olanağı getirilmiş olmaktadır. Bir iptal kararı, henüz kesinleşmemiş 

de olsa, dava konusu olan işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırarak etki ve 

sonuçlarını doğurur.  

 

2.2.2.4.2- Danıştay Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanununda Yapılan 

Değişiklikler 

4446 sayılı Kanun ile Anayasada yapılan değişiklikleri hayata geçirebilmek için 

çıkarılan kanunlardan ilki olan 4492 sayılı Kanun ile hem Danıştay Kanununda hem de 

İdari Yargılama Usulü Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. 

2575 sayılı Danıştay Kanununun274 23, 24, 42, 46 ve 48. maddelerinde yapılan 

değişiklikler neticesinde Danıştay'ın görevlerinde bazı değişiklikler meydana gelmiştir. 

Bu değişiklikler şöyledir: 

 

1- Değişiklikten önce, Danıştay Kanununun "Danıştay'ın Görevleri" başlıklı 23. 

maddesinin (d) bendi, Danıştay; "Tüzük tasarılarını ve imtiyaz sözleşme ve 

şartlaşmalarını inceler" şeklindeyken, değişiklikle 23. maddenin (d) bendi, 

Danıştay; "Tüzük tasarılarını inceler, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma 

ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirir" şeklinde değiştirilmiştir. Böylece, 

                                                
274 RG 20.01.1982/17580 
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kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri Danıştay ön 

denetiminden çıkarılmıştır.  

 

2- Danıştay Kanununun, "İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek 

Davalar" başlıklı 24. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendi değiştirilmiştir. 

Değişiklikten önce "...imtiyaz sözleşmelerinden doğan idari davaları çözümler" 

şeklinde olan hüküm "...tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleriyle ilgili 

şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar" olarak 

değiştirilmiş ve böylece kamu hizmetleriyle ilgili şartlaşma ve sözleşmelerinden 

kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar için öngörülmüş olması halinde tahkime 

başvurma imkanı kabul edilerek bu sözleşme ve şartnameler İdari Yargının yetki 

alanından çıkarılmıştır. 

 

3- Danıştay Kanununun, "Birinci Dairenin Görevleri" başlıklı 42. maddesinin (c) 

bendi değişiklikten önce; “Bayındırlık imtiyazları ile madenlerin imtiyaza 

bağlanması ve maden imtiyazlarının bozulması işlerini” şeklinde olan hükmü; 

"Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini" olarak 

değiştirilmiştir. 

 

4- Danıştay Kanununun, "İdari İşler Kurulunun Görevleri" başlıklı 46. maddesinin 

birinci fıkrasının, Kurulun inceleyip gereğine göre karara bağlayıp düşüncesini 

bildireceği konulardan birini belirten (b) bendi değişiklikten önce; "İmtiyaz 

verilmesine ilişkin sözleşme ve şartlaşmaları" şeklindeyken değiştirilerek; "Kamu 

hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini" olarak hükme 

bağlanmıştır. 

 

5- Danıştay Kanununun, "Kanunların ve Tüzüklerin Görüşülmesi" başlıklı 48. 

maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. Değişiklikten önce 48. madde; "Görevli 

Daire, Kanun tasarı ve teklifleriyle tüzük tasarıları üzerindeki incelemesini 

Danıştay'a geliş tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. 

Kanun tasarı ve teklifleriyle tüzük tasarıları görevli daire dışında başka bir daire 

veya kurulda bir daha görüşülmez" şeklindeyken, 48. madde başlığıyla birlikte şu 

şekilde değiştirilmiştir: Kanun ve Tüzük Tasarıları İle Kamu Hizmetleri İle İlgili 

İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinin Görüşülmesi, "Danıştay Kanun tasarı ve 
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teklifleri ile tüzük tasarıları üzerindeki incelemesini, kamu hizmetleri ile ilgili 

imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmeyi, geliş 

tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır". Böylece söz konusu 

sözleşmelerle ilgili Danıştay'ın görevi görüş bildirmek olarak sınırlandırılarak kısa 

bir süreye tabi tutulmuş böylece sözleşme konusu projelerin fazla bekletilmeden 

hayata geçirilmesine imkan sağlanması amaçlanmıştır. 

 

4492 sayılı Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda275 da değişiklik 

yapılmıştır. Buna göre : 

2577 sayılı Kanunun, "İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı” başlığını 

taşıyan 2. maddesinin idari dava türlerini sayan 1. fıkrasında bu dava türlerinden birini 

hükme bağlayan (c) bendi; "Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idari 

sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar" 

şeklindeyken değiştirilerek; "Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi 

için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara 

ilişkin davalar" olarak hükme bağlanmıştır. Bu değişiklikle de tahkim yolu öngörülen 

imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari dava konusu 

yapılamayacağı bir kez daha vurgulanmış olmaktadır.  

 

2.2.2.4.3- 3996 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler  

Anayasa Mahkemesi, 28.06.1995 tarih ve E. 994/71-K. 995/23 sayılı kararı ile 

3996 sayılı Kanunun 5. maddesini iptal etmiş idi. Fakat imtiyaz sözleşmelerinden doğan 

uyuşmazlıklarda da tahkime olanak sağlayan Anayasa değişikliği ve iç hukuktaki sair 

düzenlemelerden sonra söz konusu 5. madde276,  4493 sayılı Bazı Yatırım Ve 

Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. maddesi ile tekrar yürürlüğe 

girmiştir. Böylece Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya 

yabancı şirket arasında yapılacak sözleşme, özel hukuk hükümlerine tabi kılınmıştır. 

                                                
275 RG 20.01.1982/17580 

276 3996 sayılı Kanun m.5 “Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirket 
arasında yapılacak sözleşme, özel hukuk hükümlerine tabidir.” 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ALANINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA 
TAHKİM UYGULAMASI  
 
3.1-TELEKOMÜNİKASYON KURUMU İLE AKDEDİLEN İMTİYAZ 

SÖZLEŞMELERİNDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNGÖRÜLEN USUL 

 
Telekomünikasyon Kurumu, gerek adı “görev sözleşmesi” olmakla birlikte 

niteliği gereği bir imtiyaz sözleşmesi hüvviyeti taşıyan,277 gerekse doğrudan “imtiyaz 

sözleşmesi” olarak isimlendirilmiş sözleşmeler akdetmiş bulunmaktadır. Söz konusu 

görev sözleşmelerinden; Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile akdedileni adı geçen 

şirketteki kamu hisselerinin %55’inin özelleştirilmesini müteakip sona ererek, yerini 

aynı şirketle akdedilen bir imtiyaz sözleşmesine bırakmıştır. Aycell Haberleşme ve 

Pazarlama Hizmetleri A.Ş. ile akdedilmiş olan “GSM Görev Sözleşmesi” ise Aycell’in bir başka GSM 

işletmecisi Aria ile 19 Şubat 2004 tarihinde "TT&TIM İletişim Hizmetleri A.Ş" ticari 

unvanı ile kurulan yeni şirket altında birleşmesi üzerine sona ermiş ve yeni kurulan şirketle de 

bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. Gerek sona eren görev sözleşmelerinde, gerekse hali hazırda yürürlükte 

olan Türksat A.Ş. ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile 

akdedilen  “görev sözleşmelerinde” uyuşmazlıkların çözümü için her hangi özel bir 

hüküm öngörülmemiştir. Bu nedenle söz konusu sözleşmelerden kaynaklanacak 

uyuşmazlıkların çözüm yeri Danıştay’dır. 

 

İsmi doğrudan “imtiyaz sözleşmesi” olan imtiyaz sözleşmelerinde ise 

uyuşmazlıkların çözümü için usulü belirleyen özel hükümler öngörülmüştür.  

 

3.1.1-Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi  

Türk Telekom’un %55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin  ihalenin 

sonucu, 25/07/2005 tarih ve 2005/9146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmasını 

müteakip 02.08.2005 tarih ve 25894 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Bu tarihten sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Oger Telecoms Ortak 

Girişim Grubu arasındaki hisse satış sözleşmesi 24 Ağustos 2005 tarihinde 

imzalanmıştır. Aynı gün taslak imtiyaz sözleşmesi Türk Telekom ve Telekomünikasyon 

                                                
277 Bkz. Bölüm 1.6.2.2, s.44  
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Kurumu tarafından parafe edilmiştir. 278 Söz konusu imtiyaz sözleşmesi Danıştay’ın 

görüşü alınmak üzere Danıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir. 

 

Danıştay’a görüşü alınmak üzere gönderilen taslak imtiyaz sözleşmesinin 48. 

maddesi “İhtilafların Halli” başlığı altında; “Bu imtiyaz sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti 

mevzuatına tabi olup ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri görevli ve 

yetkilidir. İşletmecinin tahkim’e ilişkin mer’i mevzuattan kaynaklanan talep hakları 

saklıdır” şeklinde kaleme alınmıştır. Bu hüküm kaleme alınırken işletmecinin olası bir 

“tahkim” talebine zemin hazırlanmak istenmiştir.  

 

Söz konusu taslak imtiyaz sözleşmesi Danıştay tarafından incelenmiş ve 

Danıştay 1. Daire Başkanlığınca 21.10.2005 tarihinde oluşturulan görüş279 İdari İşler 

Kurulu tarafından 26.10.2005 tarihinde oybirliği ile aynen kabul edilmiş280 ve 27.10.2005 

tarihinde ise Danıştay’ın taslak imtiyaz sözleşmesine ilişkin görüşü Telekomünikasyon 

Kurumu’na bildirilmiştir. Görüş yazısında Danıştay “İhtilafların Halli” başlıklı 48. 

maddesinde yer alan “İşletmecinin tahkim’e ilişkin mer’i mevzuattan kaynaklanan talep 

hakları saklıdır” cümlesinin, sözleşmede taraflar arasında öngörülmüş bir tahkim şartı 

veya imzalanmış bir tahkim sözleşmesi bulunmaması sebebiyle metinden çıkarılmasını 

istemiştir.281 Bunun üzerine taslak imtiyaz sözleşmesi Danıştay’ın görüşü doğrultusunda 

tadil edilmiş ve taraflar arasında imzalanmıştır. Böylece Telekomünikasyon 

Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi’nden doğan uyuşmazlıklar için 

tahkim yolu öngörülmemiştir. 

 

3.1.2- GSM İmtiyaz Sözleşmeleri 

2006 yılı itibariyle yürürlükte olan üç adet GSM imtiyaz sözleşmesi mevcuttur. 

Bunlar; Telekomünikasyon Kurumu’nun İŞ-TİM Telekomünikasyon Hizmetleri 

                                                
278 http://www.oib.gov.tr/telekom/turk_telekom.htm 
 
279 Danıştay 1. Daire; E:2005/538, K:2005/1250 
 
280 Danıştay İdari İşler Kurulu; E:2005/5, K:2005/3 
 
281 Danıştay 1. Daire; E:2005/538, K:2005/1250 “ ...Taslağın 48. maddesinde, bu sözleşmenin Türkiye 
Cumhuriyeti mevzuatına tabi olduğu ve ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yetkili 
olduğu belirtilmiş ise de, Sözleşmede taraflar arasında öngörülmüş bir tahkim şartı veya imzalanmış bir tahkim 
sözleşmesi bulunmadığından, taraflardan sadece birinin talep hakkını öne çıkarır biçimde 48. maddede yer alan 
“İşletmecinin tahkim’e ilişkin mer’i mevzuattan kaynaklanan talep hakları saklıdır” tümcesinin metinden 
çıkarılmasının....” 
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Anonim Şirketi ile akdetmiş olduğu “GSM 1800 Sayısal Hücresel Mobil Telefon 

Sistemi Kurulması Ve İşletilmesi İle İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz 

Sözleşmesi”,  Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi ile 

akdetmiş olduğu “GSM-Pan Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması Ve 

İşletilmesi İle İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi”, Turkcell İletişim 

Hizmetleri Anonim Şirketi ile akdetmiş olduğu “GSM-Pan Avrupa Mobil Telefon 

Sisteminin Kurulması Ve İşletilmesi İle İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz 

Sözleşmesi”dir.  

 

Her üç imtiyaz sözleşmesi de “uyuşmazlıkların çözümü” için aynı hükümleri 

ihtiva etmektedir. Sözleşmelerde uyuşmazlıkların çözümü için devlet yargısı değil de 

tahkim usulü benimsenmiştir. Taraflar arasında imtiyaz sözleşmesinden 

kaynaklanan uyuşmazlıkların Milletlerarası Ticaret Odasının tahkim kuralları (“ICC 

Kuralları”) çerçevesinde aynı kurallara göre seçilecek 3 hakem tarafından tahkim 

yoluyla çözümleneceği, Tahkim yerinin İstanbul olacağı, tahkime uygulanacak 

hukukun Türk hukuku olacağı ve Tahkim dilinin İngilizce olacağı hüküm altına 

alınmıştır. Ancak imtiyaz sözleşmesinin 26’ıncı282 ve 46’ıncı283 maddelerinin 

uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda tahkim yoluna başvurulamayacağı da 

kayda alınmıştır.  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                
282 M.26.  “Kurum, savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için 
gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir 
kısmını askıya alabilecek ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilecektir. Bu durumda geçecek süre, lisans 
süresine eklenecek ve bu dönemde elde edilen gelir işletmeciye ait olacaktır.” 
 
283 M.46. “İşletmeci; haberleşmenin gizliliğine, milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışta bulunamaz. 
İşletmeci ve çalışanlar yasaların öngördüğü istisnalar dışında haberleşmeyi engelleyemez, gizliliğine 
dokunamaz, başkalarına bildiremez ve açıklayamazlar. İşletmeci ve çalışanları, yasalarla belirlenen hallerde 
istenilen bilgilerin Kanunla yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara verilmesini ve elde edilmesini engelleyemezler. 
Yukarıda yazılı esaslara aykırı hareket edenler hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.” 
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3.2 GSM İŞLETMECİLERİYLE AKDEDİLEN TAHKİM ANLAŞMALARI 

 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Turkcell arasında 27 Nisan 1998, 

Ulaştırma Bakanlığı ile Telsim arasında ise 27 Mayıs 1998 tarihinde imzalanan “Pan- 

Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İmtiyaz 

Sözleşmeleri” taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin 

herhangi bir hüküm ihtiva etmemekteydi. Dolayısıyla söz konusu imtiyaz 

sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıkların hallinde Danıştay’ın yetkili ve görevli 

yargı yeri olduğu hususunda herhangi bir tereddüt yoktu. Ancak söz konusu imtiyaz 

sözleşmelerinin “Haksız Rekabetin Önlenmesi” başlıklı 9 uncu maddeleri; 

 

“Bakanlık, elindeki mevcut imkanları ve bu Lisans Sözleşmesi çerçevesinde 

vereceği diğer GSM lisanslarını Telsim/Turkcell’e haksız rekabet doğuracak şekilde 

vermeyecek, kullanmayacak, kullandırtmayacak ve kullanılmasını engelleyecektir. 

İşletmeci,  Bakanlığın başkalarıyla yaptığı lisans sözleşmelerinde diğer İşletmeciler 

lehine olan hükümlerin kendisi hakkında da uygulanmasını isteme hakkına sahiptir” 

şeklinde kaleme alınmıştı. İleriki yıllarda GSM lisansı alacak işletmecilere daha farklı 

haklar veya ayrıcalıklar tanınmasına engel olmak maksadıyla kaleme alınan bu 

madde, belki de akdedildiği tarihte hiçbir ilgilinin düşünmediği bir şekilde 

Telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinden doğacak 

uyuşmazlıklarda tahkim uygulamasının da önünü açtı. Zira Ulaştırma Bakanlığı ile 

İŞ-TİM Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi arasında GSM 1800-Sayısal 

Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine 

İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi 27.10.2000 tarihinde akdedildi. Söz konusu sözleşmenin 

“Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü” başlıklı 50 inci maddesi; 

 

“Taraflar bu sözleşmenin kapsamı, uygulanması ve feshi ile ilgili konularda 

çıkan  uyuşmazlıkları öncelikle Lisans Koordinasyon Kurulunda görüşmelerle 

çözümlemeyi kabul etmişlerdir. 

 

Taraflar, söz konusu uyuşmazlığı Lisans Koordinasyon Kurulunda 30 gün 

içinde çözümleyemezlerse taraflardan biri diğerine uyuşmazlığın doğduğunu, 

uyuşmazlığın yapısını ana hatlarıyla nedenlerini ve uyuşmazlığın tahkim yoluyla 
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çözümlenmesi niyetinde olduğunu yazı ile iadeli taahhütlü olarak bildirir, taraflar 

bildirimin alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde uyuşmazlığı çözümleyemezler ise 

uyuşmazlık Uluslararası Ticaret Odasının tahkim kuralları (“ICC Kuralları”) 

çerçevesinde aynı kurallara göre seçilecek 3 hakem tarafından tahkim yoluyla 

çözümlenir. 

 

Ancak, bu sözleşmenin 26’ıncı284  ve 46’ıncı285  maddelerinin uygulanmasından 

doğan uyuşmazlıklarda tahkim yoluna başvurulamaz.   

 

Tahkim kurulu 3 hakemden oluşur. Hakemlerden biri Kurum tarafından, diğeri 

işletmeci tarafından seçilecektir. Başkanlık görevini üstlenecek üçüncü Hakem ise 

bu iki hakem tarafından ve kendilerinin seçildiği tarihten itibaren 30 gün içinde 

seçilecektir. Taraflarca seçilmiş iki hakem üçüncü hakemin seçiminde 

anlaşamadıkları takdirde üçüncü hakem Uluslararası Ticaret Odası’nın Uluslararası 

Tahkim Mahkemesi tarafından seçilir  

 

Tahkim yeri İstanbul olacaktır. 

 

Uygulanacak hukuk, Türk Hukuku olacaktır. 

 

Tahkim dili İngilizce olacaktır.” şeklinde kaleme alınmış bulunduğundan İş-Tim’e 

diğer GSM işletmecilerinden farklı olarak Bakanlıkla arasında meydana gelebilecek 

uyuşmazlıklarda uluslararası tahkim yoluna gidebilme hakkını bahşetmişti. Zira 

imtiyaz sözleşmesi, akdedildiğinde henüz 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 

                                                

284 İşletmenin askıya alınması 

Madde 26- Kurum, savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için 
gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir 
kısmını askıya alabilecek ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilecektir. Bu durumda geçecek süre, lisans 
süresine eklenecek ve bu dönemde elde edilen gelir işletmeciye ait olacaktır. 
 

285 Haberleşmenin gizliliği, milli güvenlik ve kamu düzeni 

Madde 46- İşletmeci; haberleşmenin gizliliğine, milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışta bulunamaz. 
İşletmeci ve çalışanlar yasaların öngördüğü istisnalar dışında haberleşmeyi engelleyemez, gizliliğine 
dokunamaz, başkalarına bildiremez ve açıklayamazlar. 
 İşletmeci ve çalışanları, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgilerin Kanunla yetkili kılınan kişi ve 
kuruluşlara verilmesini ve elde edilmesini engelleyemezler. 
Yukarıda yazılı esaslara aykırı hareket edenler hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. 
 



 144

yürürlükte olmamasına rağmen tarafların aralarında meydana gelebilecek 

uyuşmazlıkların Uluslararası Ticaret Odasının tahkim kuralları (“ICC Kuralları”) 

çerçevesinde aynı kurallara göre seçilecek 3 hakem tarafından tahkim yoluyla 

çözümlenebilmesine imkan tanıyacak şekilde kaleme alınmıştı. 

 

Bu ayrıcalıklı durum diğer GSM işletmecilerinin dikkatinden kaçmadı ve kendi 

imzaladıkları imtiyaz sözleşmesinin 9 uncu maddesine müracaat etmekte 

gecikmediler, aynı ayrıcalığın yani bir uyuşmazlık vukuu halinde uluslararası tahkim 

yoluna gidebilme hakkını onlar da talep ettiler. Turkcell ve Telsim, Ulaştırma 

Bakanlığına daha önce akdettikleri imtiyaz sözleşmesinin 9 uncu maddesinin 

işletilerek kendilerine de sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkları tahkim 

yoluyla çözebilme hakkının verilmesini istediler. Bakanlık bürokratlarıyla yaptıkları 

müzakereler neticesinde tahkim hakkının Turkcell ve Telsim’e de tanınabilmesinin 

formülleri araştırıldı ve sonuçta imtiyaz sözleşmelerinin yenilenmesi yerine aynı 

hakkı kendilerine tanıyacak ayrı bir sözleşme yapılmasına ve bu sözleşmenin de 

daha önce akdedilen imtiyaz sözleşmelerine ek olmasına karar verildi. Bu doğrultuda 

Turkcell A.Ş. ile 15 Mayıs 2001, Telsim A.Ş. ile ise 22 Mayıs 2001 tarihinde 

imzalanan “EK SÖZLEŞME” başlıklı Sözleşmeler açıkça tahkim şartını içerir şekilde 

düzenlendiler ve içerik olarak daha önce İŞ-TİM ile akdedilen tahkim şartının tüm 

hükümlerini ihtiva etmekteydiler. Bir yabancı tahkim kurumunun (ICC) kuralları ile 

idare edilecek bir tahkim anlaşması olmaları itibariyle söz konusu GSM Lisans 

sözleşmesi ve Ek Sözleşmeler uluslararası tahkim niteliği taşıyan birer tahkim 

anlaşmaları idiler. Ancak akdedildikleri tarihte 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim 

Kanunu henüz Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşmamıştı.286  

 

23 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4673 sayılı Kanun’un Geçici 2. 

maddesi; Ulaştırma Bakanlığı ile GSM görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalayarak 

hâlihazırda hizmet veren işletmecilerle Telekomünikasyon Kurumu, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, karşılıklı mutabakat 

sağlayarak, söz konusu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak 

şekilde sözleşmelerde değişikliklere gidebileceklerine, bu süre içerisinde mutabakat 

                                                
286 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun kabul tarihi: 21.6.2001 olup yayımlandığı Resmi Gazete ise 
RG:5.7.2001-24453 
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sağlanamaması halinde, Ulaştırma Bakanlığı ile GSM görev veya imtiyaz sözleşmesi 

imzalayarak halihazırda hizmet veren işletmeciler, anılan süre sonundan itibaren bir 

ay içinde söz konusu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde 

ve mevcut sözleşmelerinde yer alan hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, 

görev veya imtiyaz sözleşmelerini Kurum ile yenilemek zorunda olduklarına dair 

hüküm getirmekteydi. 

 

Bu durumda Telekomünikasyon Kurumu Turkcell ve Telsim ile 13 Şubat 2002, 

İş-Tim ile 11 Nisan 2002 tarihinde GSM lisans verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesi 

imzaladı. Telekomünikasyon Kurumu, Aycell ile ise 8 Şubat 2002 tarihinde GSM 

görev sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşmelerin hepsi aynı hükümleri 

içermekteydi ve tüm sözleşmelerin 51 inci maddesi “Uygulanacak Hukuk ve 

Uyuşmazlıkların Çözümü” başlığı altında bir tahkim anlaşması hüviyetindeki birer 

tahkim şartı idi287. Böylelikle Telekomünikasyon Kurumu akdettiği tüm GSM imtiyaz 

sözleşmelerinde uyuşmazlıkların çözüm yolu olarak tahkim usulünü kabul etmiş 

oluyordu. Bu şart gereğince işletmecilerle Telekomünikasyon Kurumu arasında 

çıkabilecek tüm uyuşmazlıklar Milletlerarası Ticaret Odasının Tahkim Tüzüğünde 

öngörülen usule göre üç hakemden oluşacak bir hakem kurulu ile çözümlenecekti. 

Uyuşmazlığın çözümünde esasa uygulanacak hukuk Türk hukuku olmakla beraber 

tahkimde kullanılacak dil İngilizce olacaktı ve tahkim davaları için yapılacak tüm 

duruşmalar İstanbul’da yapılacaktı. 

 

 

                                                
287 Madde 51- Taraflar bu sözleşmenin kapsamı, uygulanması ve feshi ile ilgili konularda çıkan uyuşmazlıkları 
öncelikle Lisans Koordinasyon Kurulunda görüşmelerle çözümlemeyi kabul etmişlerdir. 
Taraflar, söz konusu uyuşmazlığı Lisans Koordinasyon Kurulunda 30 gün içinde çözümleyemezlerse 
taraflardan biri diğerine uyuşmazlığın doğduğunu, uyuşmazlığın yapısını ana hatlarıyla nedenlerini ve 
uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi niyetinde olduğunu yazı ile iadeli taahhütlü olarak bildirir, taraflar 
bildirimin alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde uyuşmazlığı çözümleyemezler ise uyuşmazlık Uluslar arası 
Ticaret Odasının tahkim kuralları (“ICC Kuralları”) çerçevesinde aynı kurallara göre seçilecek 3 hakem 
tarafından tahkim yoluyla çözümlenir. 
Ancak, bu sözleşmenin 26’ıncı ve 46’ıncı maddelerinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda tahkim 
yoluna başvurulamaz. 
Tahkim kurulu 3 hakemden oluşur. Hakemlerden biri Kurum tarafından, diğeri işletmeci tarafından seçilecektir. 
Başkanlık görevini üstlenecek üçüncü Hakem ise bu iki hakem tarafından ve kendilerinin seçildiği tarihten 
itibaren 30 gün içinde seçilecektir. Taraflarca seçilmiş iki hakem üçüncü hakemin seçiminde anlaşamadıkları 
takdirde üçüncü hakem Uluslararası Ticaret Odası’nın Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından seçilir  
Tahkim yeri İstanbul olacaktır. 
Uygulanacak hukuk, Türk Hukuku olacaktır. 
Tahkim dili İngilizce olacaktır. 
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3.2.1 Tahkim Anlaşmasının Şartları  

GSM İşletmecileri ile Telekomünikasyon Kurumu arasında akdedilen Tahkim 

anlaşmaları esasen ana sözleşme içerisinde bir madde288 olarak düzenlenmişlerdir. 

Birbirinin tıpa tıp aynısı olan bu maddelerin ön gördüğü sistemde bir uyuşmazlığın 

çıktığı andan itibaren çözümlenmesine kadar geçecek safha ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. 

 

Söz konusu maddenin öngördüğü uyuşmazlıkların çözüm yolları için 

öngörülen sistemin uygulanabilmesi için taraflar arasında husule gelen uyuşmazlığın 

münhasıran imzalamış oldukları imtiyaz veya görev sözleşmesinin kapsamı, 

uygulanması ve feshi ile ilgili konularda çıkmış olması şarttır. Dolayısıyla 

Telekomünikasyon Kurumu ile GSM işletmecileri arasında çıkacak olan 

uyuşmazlıklarda tahkim yoluna gidilebilmesi için uyuşmazlığın sadece ve sadece 

aralarında yapılmış olan imtiyaz sözleşmelerinden doğmuş olması gerekmektedir. 

Ancak uyuşmazlıkların kanun, yönetmelik, tebliğ ve benzeri hukuki düzenlemeler gibi 

farklı kaynaklardan doğmuş olmaları halinde ise tahkim yoluna gidilemeyecektir. 

 

Ayrıca yine aynı madde sözleşmenin 26 ıncı289 ve 46290 ıncı maddelerinin 

uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar için ayrıksı bir yol izleyerek, söz konusu 

maddelerin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar için tahkim yolunu 

yasaklamıştır. Böylelikle taraflar “İşletmenin askıya alınması” ve “Haberleşmenin 

gizliliği, milli güvenlik ve kamu düzeni” ile ilgili hususlarda işletmecilerle 

                                                
288 İş-Tim ile akdedilen GSM 1800 Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi İle İlgili 
Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin 51inci, Turkcell ve Telsim ile akdedilen GSM-PAN Avrupa 
Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İle İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmelerinin 
51 inci, Türk Telekom ile akdedilen GSM 1800 Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve 
İşletilmesi İle İlgili Lisans Verilmesine İlişkin Görev Sözleşmesinin 51 inci maddeleri. 

289 İşletmenin askıya alınması 

Madde 26- Kurum, savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için 
gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir 
kısmını askıya alabilecek ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilecektir. Bu durumda geçecek süre, lisans 
süresine eklenecek ve bu dönemde elde edilen gelir işletmeciye ait olacaktır. 

290 Haberleşmenin gizliliği, milli güvenlik ve kamu düzeni 

Madde 46- İşletmeci; haberleşmenin gizliliğine, milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışta bulunamaz. 
İşletmeci ve çalışanlar yasaların öngördüğü istisnalar dışında haberleşmeyi engelleyemez, gizliliğine 
dokunamaz, başkalarına bildiremez ve açıklayamazlar. 
 İşletmeci ve çalışanları, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgilerin Kanunla yetkili kılınan kişi ve 
kuruluşlara verilmesini ve elde edilmesini engelleyemezler. 
Yukarıda yazılı esaslara aykırı hareket edenler hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. 
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Telekomünikasyon Kurumu arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar için tahkim yoluna 

gidilemeyeceğini ve çözümün idari yargı yolunda olacağını kabul etmişlerdir. 

 

3.2.2-Tahkim yoluna gidebilmenin ön şartı ve işleyişi 

Tahkim anlaşmasında, GSM İmtiyaz ve Görev Sözleşmelerinin kapsamı, 

uygulanması ve feshi ile ilgili konulardan çıkan uyuşmazlıkların öncelikli olarak 

taraflar arasında görüşmeler yolu ile çözümlenmesi usulü benimsenmiş, tahkim veya 

yargı yolu son çare olarak düşünülmüştür. İlgili imtiyaz sözleşmelerinin 48 inci 

maddesinde tanımı ve çalışma usulü belirlenen “Lisans Koordinasyon Kurulu” ise 

söz konusu görüşmelerin yapılacağı platform olarak öngörülmüştür291.  

 

Taraflar arasında bir uyuşmazlık çıkması veya çıkma ihtimalinin belirmesi 

üzerine sözleşmelerin 48 inci maddesinin c) bendinde belirlenen usul gereğince 

taraflardan birinin başvurusu üzerine 7 gün içinde, Kurum ve İşletmeci tarafından 

atanan ikişer üye ile bu üyelerin birlikte seçtikleri başkandan oluşan beş üyeli Lisans 

Koordinasyon Kurulu’nun olağanüstü toplanması sağlanır. Uyuşmazlık konusu 

Lisans Koordinasyon Kurulu’nda görüşülerek bir çözüme ulaşılmaya çalışılır. Ancak 

30 gün içerisinde bir çözüme ulaşılamaması halinde taraflardan biri diğerine 

uyuşmazlığın doğduğunu, uyuşmazlığın yapısını ana hatlarıyla nedenlerini ve 

                                                

291 Lisans koordinasyon kurulu 

Madde 48- Taraflar, Sözleşme konusu GSM şebekesinin iyi bir şekilde ve koordineli olarak işletilmesini 
sağlamak, her türlü bilgi alış-verişini temin etmek ve sözleşmenin yürütülmesinde çıkabilecek sorunların tespiti 
ile taraflar arasında uyuşmazlığa dönüşmesini önlemek amacıyla bu konularda önlemler ve çözümler önermek 
ve görüş bildirmek üzere bir Lisans Koordinasyon Kurulu oluşturacaklardır. 
a) Lisans Koordinasyon Kurulu, Kurum ve İşletmeci tarafından atanacak ikişer üye ile bu üyelerin birlikte 
seçecekleri bir üye olmak üzere beş üyeden oluşur. 
Kurul çalışma usul ve esaslarını kendisi belirler. 
Lisans Koordinasyon Kurulu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini izleyen bir ay içinde ilk toplantısını yapar. 
Taraflar bu toplantıya kadar kendi üyelerini belirler ve bu üyeler de beşinci üyeyi seçerler. Anlaşamazlarsa 
beşinci üye Telekomünikasyon Kurulu Başkanı tarafından seçilir. Kurula taraflarca seçilen ya da tarafların 
anlaşamamaları halinde Telekomünikasyon Kurulu Başkanı tarafından seçilen üye başkanlık eder. Kurul, bütün 
üyelerin katılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. İki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden 
düşer. Başkan toplantıya katılmayan üyenin yerine yeni üye seçmeleri için taraflara bildirimde bulunur. Taraflar 
bir hafta içinde yeni üyeyi başkana bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde kurul mevcut üyelerin iştiraki ile 
toplanır. Taraflar seçtikleri üyeleri her zaman değiştirebilirler. 
b) Kurul  en az üç ayda bir defa olmak üzere olağan olarak toplanır. Ayrıca, Kurul üyelerden birinin veya 
tarafların başvurusu üzerine, başvuruyu izleyen 7 gün içerisinde olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü 
toplantı gündemi çağrı ile birlikte üyelere bildirilir.  
c) Kurul gündemine alınan konular, gerektiğinde üyelerin talebi ile Başkan tarafından dışarıdan davet edilen 
uzmanların görüşleri de alınarak değerlendirilir ve karara bağlanan görüşler Sözleşmenin taraflarına bildirilir. 
Bu görüşler iştişari mahiyettedir. 
d) Lisans Koordinasyon Kurulunun her türlü masrafları taraflarca  karşılanır. 
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uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi niyetinde olduğunu yazı ile iadeli 

taahhütlü olarak bildirir, bu durumda taraflar bildirimin alındığı tarihten itibaren 15 

gün içinde uyuşmazlığı görüşmeler yoluyla çözümlemek zorunluluğu altındadırlar. 

Öngörülen süre içerisinde de taraflar arasında görüşmeler yolu ile bir mutabakat 

sağlanamaması halinde taraflardan herhangi biri uyuşmazlığı çözümleyebilmek için 

tahkim yoluna başvurabilir. 

 

GSM Lisans Sözleşmelerinin 51 inci maddesinde, tahkim yoluna gitmenin ön 

şartı gibi görülen uyuşmazlıkların Lisans Koordinasyon Kurulunda görüşmeler 

yoluyla çözümlenmesi usulüne, uygulamada riayet edilmeden tahkim yoluna gidildiği 

de görülmüştür. Bu durum karşısında tahkim davası açabilmenin ön şartının yerine 

getirilmediği iddiasıyla tahkim davasının reddedilmesi talebi ise hakem heyeti 

tarafından kabul edilmemiştir.292  

 

Hakem heyeti, “...Lisans Koordinasyon Kurulu ‘na yapılacak başvuru sadece 

yürütülemez ve uygulama zorunluluğuna sahip olmayan bir uzlaşma 

sağlayacağından ve Davacı bu davada kararlı bir konumda bulunduğundan... Lisans 

Koordinasyon Kurulu’nda müzakerelerde bulunma içerikli zorunlu bir önkoşul genel 

iyi niyet kuralı ile çelişecektir. Bundan dolayı, Tahkim Heyeti Davalıların bu konudaki 

itirazlarını kabul etmemektedir ve Lisans Koordinasyon Kurulu’na 

başvurulmamasının Tahkim Heyetinin yetkisini etkilemediğine karar vermiştir” 

tarafların 51 inci madde gereğince tahkim yoluna başvurmadan önce sorunu Lisans 

Koordinasyon Kurulunda çözümlemeleri şartını tahkime gitmenin bir önkoşulu olarak 

görmemişlerdir. Esasen burada hakem heyetinin Lisans Koordinasyon Kurulu Kararı 
                                                
292 Award Sentence ICC No 12195/ DB/ EC, “.....Ek olarak, davalı tarafların devlet kurumları olduğu da dikkate 
alınmalıdır. Sözleşmeye göre değil devlet kanunları tarafından verilen bir yetkiye dayanarak hareket ettiğini 
açık şekilde beyan eden bir devlet kurumunun, yargının gücü olmadığı ya da açık şekilde hukuka aykırı 
davrandığı görülmediği takdirde, yasal konumunu büyük ölçüde değişikliğe uğratması beklenemez. Davalıların, 
aynı dava konusunun başka davalarda da görüldüğü yönünde yaptıkları çok sayıdaki beyan Davalıların 
anlaşmazlığın herhangi bir yargı yardımı olmaksızın çözümlenmesi yönünde bir tartışmaya meyletmediklerini 
göstermektedir.  

Böylece – hükmün sözcükleri ve mantalitesi imkansız kılsa da – hükmün tahkime gitmek için bir önkoşul 
olduğunu kabul etsek dahi, genel iyi niyet kuralı akla gelmektedir. Lisans Koordinasyon Kurulu ‘na yapılacak 
başvuru sadece yürütülemez ve uygulama zorunluluğuna sahip olmayan bir uzlaşma sağlayacağından ve Davacı 
bu davada kararlı bir konumda bulunduğundan ve bu da 2 Nolu Davalı tarafından reddedildiğinden, Lisans 
Koordinasyon Kurulu’nda müzakerelerde bulunma içerikli zorunlu bir önkoşul genel iyi niyet kuralı ile 
çelişecektir. Bundan dolayı, Tahkim Heyeti Davalıların bu konudaki itirazlarını kabul etmemektedir ve Lisans 
Koordinasyon Kurulu’na başvurulmamasının Tahkim Heyetinin yetkisini etkilemediğine karar vermiştir....”  
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için “uygulama zorunluluğuna sahip olmayan bir uzlaşma sağlayacağı” gerekçesi çok 

doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü Lisans Koordinasyon Kurulu’nda alınacak bir 

kararın tarafların karşılıklı görüşmeleri sonucu uzlaşı ile alınacağı açıktır. Uzlaşı ile 

alınacak bir kararın uygulama zorunluluğu olmaması ise düşünülemez. Ancak 

hakem heyetinin bu konudaki ikinci gerekçesi olan “Davacının bu davada kararlı bir 

konumda olduğu” gerekçesi ise haklı bir gerekçedir. Zira taraflardan biri 

uyuşmazlığın “Lisans Koordinasyon Kurulu” aracılığı ile değil de “tahkim” yolu ile 

çözümlenmesinde kararlı ise, konuya ilişkin olarak Lisans Koordinasyon Kurulunda 

bir çözüm çıkmayacağı kesindir ve bu yola gitmek sadece zaman kaybına yol 

açacaktır. Bu nedenle peşinen Lisans Koordinasyon Kurulu’nda bir uzlaşı 

sağlanamadığının kabulü gerekecektir.  

 

Böylesi bir karar, Lisans Koordinasyon Kurulunu, ulusal düzenleyici otorite ile 

işletmeciler arasında sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için bir araç 

olması ihtimalini zorlaştırmıştır. Tarafların tahkime gitme hususunda kararlı oldukları 

durumlarda bu usulün işletilmesi formalitesine katlanmak zorunda değillerdir, 

dolayısıyla Lisans Koordinasyon Kurulu’na müracaat tahkim yoluna gitmenin bir ön 

koşulu olarak görülmekten çıkmıştır. 

 

 

3.2.3-Tahkim için öngörülen sistem 

GSM işletmecileri ile imzalanan İmtiyaz Sözleşmelerinin hepsinde, bir 

kurumsal tahkim sistemi olan Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) tahkim 

kurallarının uygulanması ve aradaki uyuşmazlığın bu kurallara göre oluşturulacak bir 

hakem heyetince, yine bu kurallarda öngörülen usule göre gerçekleştirilecek bir 

yargılama ile çözüme kavuşturulması benimsenmiştir.  
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3.3 KARŞILAŞILAN TAHKİM DAVALARI 

 

Telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin GSM İmtiyaz ve Görev 

sözleşmelerinde tahkim yolunun öngörülmesinden itibaren işletmeciler bazı 

uyuşmazlıkların çözümü için tahkim yoluna gitmeyi uyuşmazlıkları bu yolla 

çözümlemeyi düşünmüşlerdir. Tahkim anlaşmasının karşı tarafı olan 

Telekomünikasyon Kurumu, her hangi bir uyuşmazlık için tahkime giden taraf 

olmadığı için uyuşmazlıklarda hep davalı konumunda kalmıştır. 

 

3.3.1-Konularına Göre Açılan Davalar ve Yaşanan Süreç 

İlki, Turkcell A.Ş.’nin 26 Ekim 2001 tarihinde uyuşmazlığın Uluslararası 

Ticaret Odasının tahkim kuralları (“ICC Kuralları”) çerçevesinde aynı kurallara göre 

seçilecek 3 hakem tarafından tahkim yoluyla çözümlemesi için ICC nezdinde gerekli 

müracaatı yapması ile başlayan süreçte Telekomünikasyon Kurumu aleyhine 9 

tahkim davası açılmıştır. Davaların dördü pazara daha önce giren iki işletmeciyi 

pazara daha sonra giren bir işletmeciyle roaming293 anlaşması yapmaya zorlayan 

Telekomünikasyon Kurulu kararlarının adil olmadığı iddiasına dayanmakta, yine aynı 

işletmeciler tarafından açılan diğer dört dava; İmtiyaz Sözleşmelerinin   8 inci 

maddesi gereğince her ay Hazineye ödemekte oldukları paya ara bağlantı 

gelirlerinin dahil edilmemesini talep  etmeleri üzerine açılmıştı.  

 

Bu davaların en dikkat çekici tarafı ise toplam dört davanın aynı sebep ve 

konu ile iki kez açılmalarıydı. Bunun sebebi ise davacıların öncelikle Ulaştırma 

Bakanlığı ile imzaladıkları tahkim anlaşmasına dayanarak hem Ulaştırma Bakanlığı 

hem de Telekomünikasyon Kurumu aleyhine bu yola gitmeleriydi. Telekomünikasyon 

Kurumu ile imzalanmış bir lisans ve tahkim sözleşmesi olmamasına rağmen 

işletmeciler Telekomünikasyon Kurumunu da davalı olarak göstererek söz konusu 

davaları açmışlardı. İlk açılan davalar henüz derdestken, Telekomünikasyon Kurumu 

ile tahkim şartını havi bir imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasını müteakip aynı 

davalar bu kez doğrudan Telekomünikasyon Kurumu hasım gösterilerek tekrar 

açıldı. Yeni açılan tahkim davaları önceki davaların konu ve amaç açısından bir 

                                                
293 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun, “Temel İlkeler, Esaslar ve Tanımlar”ı düzenleyen 1 inci 
maddesinde “Roaming: Bir işletmeciye ait hizmetlerin, teknik uyumluluk şartları saklı kalmak üzere, diğer bir 
işletmecinin müşterilerine ait ekipmanlar üzerinden çalışmasına veya bir diğer sisteme ara bağlantısına imkân 
sağlayan sistemlerarası dolaşımı,” şeklinde tanımlanmıştır. 
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tekrarı olmalarına rağmen müstakil davalar olarak tahkim heyetlerince görüldü ve 

karara bağlandılar. İlk bakışta söz konusu tahkim davalarının birleştirilebileceği 

düşünülse bile; tamamen tarafların iradelerinden kaynaklanan bir yargılama usulü 

olan tahkim yargılamasında davaların birleştirilmesi için tarafların tamamının irade 

birliğinin sağlanması gerektiği tahkim heyetince duruşmalar esnasında açıkça ifade 

edilmiştir. Davacılar ise davaların birleştirilmesi talebinde bulunmadıkları gibi 

davalılardan Telekomünikasyon Kurumu’nun davaların birleştirilmesi talebine, 

davaların farklı tahkim anlaşmaları ve imtiyaz sözleşmelerinden kaynaklandığını ileri 

sürerek muvafakat etmemişlerdir. Bu nedenle davaların birleştirilmesi yoluna 

gidilmemiştir.294 Hakem heyeti davacının açılan her bir davanın ayrı ayrı görülmesi 

talebini dikkate almış ve taraf iradelerine saygı gösterilmesi gereğini vurgulayarak 

isabetli bir karar vermiştir. 

 

Son olarak da pazara yeni giren bir işletmeci olan İş-Tim Telekomünikasyon 

Hizmetleri A.Ş. sektörde adil rekabet sağlayamadığı gerekçesiyle Telekomünikasyon 

Kurumu aleyhine tahkim yoluna gitmiştir. Bu davanın açılmasında temel sebep ise 

ileride ayrıntılı olarak inceleneceği üzere “roaming (ulusal dolaşım)” uyuşmazlığına 

ilişkin olarak Telekomünikasyon Kurumu aleyhine diğer işletmeciler tarafından açılan 

tahkim davaları için Asliye Hukuk Mahkemesinden alınan “ihtiyati tedbir kararları” 

nedeniyle İş-Tim Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin diğer işletmeciler ile 

Kurumun öngördüğü usulle bir roaming (ulusal dolaşım) anlaşması akdedememiş 

olmasıdır. 

 

3.3.1.1- Roaming (Ulusal dolaşım) Davaları 

Ulaştırma Bakanlığı ile İŞ-TİM arasında 27 Ekim 2000 tarihinde GSM-1800 

Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans 

Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, İŞ-TİM diğer 

GSM işletmecileriyle ara bağlantı ve roaming anlaşmaları yapabilmek için 

girişimlerde bulundu. Telekomünikasyon hizmetlerinin doğası gereği, bir 

işletmeciden diğer işletmecilere ses ve veri taşınmasını sağlamak için diğer tüm 
                                                
294International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12106/DB Award 
Sentence;”....Diğer taraftan, Tahkim mahkemesi meseleyi söz konusu iki dava aynıymış gibi ele alabilirdi.  
Ancak böyle bir davada aranılması gereken ilk şart tarafların tahkimde yer almaları konusunda olurlarının 
alınması olmalıydı. Söz konusu olur alınmamıştır. 11871 sayılı Tahkim Davası için karar alınmadan önce 
yapılan sözlü duruşma esnasında Davacı bu tahkimin ayrı olarak devam etmesi hususunda direnmiştir...”  
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GSM işletmecileri ve sabit telefon işletmecisi Türk Telekom ile bir ara bağlantı 

sözleşmesi yapması gerekiyordu. Ancak roaming konusunda söz konusu hizmeti 

kendince uygun şartlarla alabileceğini düşündüğü bir GSM işletmecisiyle roaming 

anlaşması yapması yeterliydi. İŞ-TİM roaming anlaşması yapabileceği her iki GSM 

işletmecisine de (Turkcell ve Telsim) müracaat ederek, roaming anlaşması 

gerçekleştirmek istedi ve bu konuda gerekli müracaatlarda bulundu. 

 

3.3.1.1.1- Telsim-Ulaştırma Bakanlığı-Telekomünikasyon Kurumu Davası 

(11871/DB) 

Telsim ve İŞ-TİM, aralarında roaming  anlaşması sağlanması hususunda 9 

Şubat 2001 tarihinde bir görüşme başlattılar. Bu görüşmeler devam ederken, 16 

Şubat 2001 tarihinde, İŞ-TİM, Telsim’e başlangıç ücreti olarak 10 milyon Amerikan 

doları (USD), ve dakika başına 0,13 USD olarak hesaplanan 300 milyon roaming 

trafik hacmi için yapılacak üç yıllık bir sözleşme süresi için 39 milyon USD ödemeyi 

teklif etti. Bu teklif İŞ-TİM tarafından, yıllık bilanço ve yaklaşık %18’lik kar oranı 

yayımlanmadan önce, Türkiye’de diğer şebekelerde gerçekleşen trafiğin ortalama 

maliyeti hesaplanarak yapılmıştı. Telsim bu teklifi kabul etmeyip bunun yerine İŞ-TİM 

tarafından yıllık olarak 300 milyon USD ödenmesini teklif ettiğinden295, İŞ-TİM, 

konuyu Telekomünikasyon Kurumuna iletmiştir. Bunun üzerine 7 Mayıs 2001 

tarihinde Telekomünikasyon Kurumu, Telsim’e, “Telsim ve İŞ-TİM arasındaki 

anlaşmazlığın durumu” başlıklı bir yazı göndererek “tarafların dört (4) hafta içinde 

(verilebilecek ek süreler hariç) bir anlaşmaya varmaları, aksi takdirde ilgili 

sözleşmenin Kurul tarafından uluslararası uygulamalar dikkate alınarak hazırlanacak 

hüküm ve şartlar altında gerçekleştirileceği” şeklinde bildirimde bulunmuştur.296 

Tarafların yine bir anlaşmaya varamamaları üzerine, İŞ-TİM’in konuyu 

Telekomünikasyon Kurumu’na intikal ettirmesi üzerine, Kurum tarafından sözleşme 

şartları re’sen tayin ve tespit edilerek taraflara 07.05.2001 tarih ve 4546 sayılı 

“Ulusal Roaming ile ilgili anlaşmazlıklarda uygulanacak uzlaştırma işlerine ilişkin usul 

ve esaslar” ve 18.10.2001 tarih ve 8443 sayılı “Türkiye’de faaliyet gösteren GSM 

                                                
295 İŞ-TİM, TELSİM arası yazışma, 23 Şubat 2001 
 
296 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence 
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900 ve GSM 1800 şebekesi işletmecileri arasında makul, ekonomik açıdan oranlı ve 

teknik açıdan imkan dahilindeki bir ulusal roaming anlaşması için Telekomünikasyon 

Kurumu tarafından belirlenen hüküm ve şartlar” adları altında düzenleyici işlem 

niteliğindeki iki yazı ile tarafların aralarında akdedeceği roaming sözleşmesinin 

şartlarını belirlemiş ve sözleşmenin en geç 15.11.2001 tarihinde imzalanması 

zorunluluğunu getirmiştir.297 

İŞ-TİM, Telsim’e 24 Ekim 2001 tarihinde yazdığı mektupla; “Türkiye’de 

faaliyet gösteren GSM 900 ve GSM 1800 şebekesi işletmecileri arasında makul, 

ekonomik açıdan oranlı ve teknik açıdan imkan dahilindeki bir ulusal roaming 

anlaşması için Telekomünikasyon Kurumu tarafından belirlenen hüküm ve şartlar” 

uyarınca bir ulusal roaming sözleşmesi imzalamaya hazır olduklarını bildirmiştir. 

Ancak Telsim söz konusu hüküm ve şartlarla bir imtiyaz sözleşmesi 

imzalamayacağını İŞ-TİM’e 12 Kasım 2001 tarihinde şifahen kesin olarak 

bildirmiştir.298  

 

3.3.1.1.1.1 İhtiyati Tedbir Kararı 

Telsim, Telekomünikasyon Kurumu’nun yaptığı idari işlemin gereğini 

yapmaması sebebiyle maruz kalabileceği idari para cezasından kurtulabilmek için 

idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için idari yargıya başvurmak yerine adli 

yargıya başvurarak; Telekomünikasyon Kurumunun; 

— Özel hukuk alanındaki ticari bir sözleşmenin şartlarını, kurallarını, 

bedellerini, sürelerini, taraf hak ve görevlerini yetkisiz olarak saptadığını,  

—Hüküm ve Şartlar” ile “Usul ve Esaslar” isimli belgelerde Telsim’in teknik 

imkanlarını, yatırımlarını, ulusal ve uluslararası fiyat politikalarını dikkate almadığını, 

— İŞ-Tim’e tek taraflı avantajlar sağladığını, 

— Telsim’i aleyhinde bulunan şartlarla sözleşme imzalamaya icbar ettiğini, 

aksi halde trilyonlarla ölçülen cezalar uygulanacağını bildirdiğini, 

                                                
297 Telsim’in Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği 13.11.2001 tarihli ihtiyati tedbir talebi 
dilekçesi. 
 
298 İŞ-TİM’in Telsim’e hitaben 14.11.2001 tarih ve PROT.CEO.0170 sayılı yazısı. 
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— Yasanın amir hükmü gereği çıkarması gereken Roaming Yükümlüsü 

belirleme yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi yasalarca verilmeyen hakları 

kullanmak istediğini, 

— Hazırladığı sözleşme ile Telsim’in lisans sözleşmesinden doğan diğer 

mükellefiyetlerini yerine getirmesine engel olmak istediğini ve bunun neticesinde 

Telsim’in lisans sözleşmesini feshetmek niyet ve kararlığında hareket ettiğini, 

— Kurum tarafından hazırlanan sözleşme hükümlerini havi belgenin sözleşme 

adı altında 15.11.2001 tarihinde imzalanmasını aksi halde cezai müeyyide 

uygulayacağını yasalara aykırı şekilde tebliğ ettiğini iddia ederek, Telekomünikasyon 

Kurumu ve lisans sözleşmesi imzaladıkları Ulaştırma Bakanlığı ile Lisans 

Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasından doğan bir ihtilaf içinde olduklarını, söz 

konusu ihtilafı ise Ulaştırma Bakanlığı ile imzaladıkları Tahkim anlaşması gereğince 

Milletlerarası Ticaret Odası tahkim kuralları uyarınca tahkim yoluyla çözümlemek 

istemeleri sebebiyle idari yargı yoluna gitmeyeceklerini belirterek Milletlerarası 

Tahkim Kanununun 6. maddesine 299 uygun biçimde Ankara Asliye Hukuk 

Mahkemesinden ihtiyati tedbir talep etmiştir. Esasen bir idari işlemin iptali ve 

yürütmesinin durdurulması talebiyle idari yargıya gidebilme hakkı ve imkanının 

mevcudiyetinin varlığına rağmen, kanaatimce davacı şirket bu yola gitmektense 

uyuşmazlığı tahkim yoluyla çözmeyi daha pratik bulduğundan idari yargıya müracaat 

etmemiştir 

                                                
299 MADDE 6. – Taraflardan birinin, tahkim yargılamasından önce veya tahkim yargılaması sırasında 

mahkemeden ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz istemesi ve mahkemenin böyle bir tedbire veya hacze karar 
vermesi, tahkim anlaşmasına aykırılık teşkil etmez. 

Aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim yargılaması sırasında hakem veya hakem kurulu, taraflardan birinin 
istemi üzerine, ihtiyatî tedbire veya ihtiyatî hacze karar verebilir. Hakem veya hakem kurulu, ihtiyatî tedbir 
veya ihtiyatî haciz kararı vermeyi, uygun bir güvence verilmesine bağlı kılabilir. Hakem veya hakem kurulu, 
cebrî icra organları tarafından icrası ya da diğer resmî makamlar tarafından yerine getirilmesi gereken ihtiyatî 
tedbir veya ihtiyatî haciz kararı veremeyeceği gibi, üçüncü kişileri bağlayan ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz 
kararı da veremez. 

Taraflardan biri, hakem veya hakem kurulunun verdiği ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kararını yerine 
getirmezse; karşı taraf, ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kararı verilmesi istemiyle yetkili mahkemenin 
yardımını isteyebilir. Yetkili mahkeme gerekirse başka bir mahkemeyi istinabe edebilir. 

Tarafların, Hukuk  Usulü Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflas Kanununa göre istemde bulunma hakları 
saklıdır. 

Tahkim yargılaması öncesi veya tahkim yargılaması sırasında taraflardan birinin istemi üzerine mahkemece 
verilen ihtiyatî tedbir ya da ihtiyatî haciz kararı, hakem veya hakem kurulu kararının icra edilebilir hale 
gelmesiyle ya da davanın hakem veya hakem kurulu tarafından reddedilmesi halinde kendiliğinden ortadan 
kalkar. 
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 Talebi inceleyen Ankara 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesi ise 15.11.2001 

tarihinde E: 2001/186, K:2001/39, sayılı Kararı ile;  

 

“...07.05.2001 tarih ve 4546 sayılı “Ulusal Roaming ile ilgili anlaşmazlıklarda 

uygulanacak uzlaştırma işlerine ilişkin usul ve esaslar” ve 18.10.2001 tarih ve 8443 

sayılı “Türkiye’de faaliyet gösteren GSM 900 ve GSM 1800 şebekesi işletmecileri 

arasında makul, ekonomik açıdan oranlı ve teknik açıdan imkan dahilindeki bir ulusal 

roaming anlaşması için Telekomünikasyon Kurumu tarafından belirlenen hüküm ve 

şartlar” isimli belgelerin hükümlerinin Telsim yönünden uygulamasının 

durdurulmasına......4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Yasası’nın 10/2 maddesi 

uyarınca ihtiyati tedbir isteyen tarafın 30 gün içinde tahkim davası açmadığı takdirde 

tedbir kararının kendiliğinden ortadan kalkmasına,.....” kesin olarak karar vermiştir. 

 Bu kararı verirken 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararda geçen tek 

gerekçesi Ulaştırma Bakanlığı ile Telsim arasında imzalanan ek sözleşmede taraflar 

arasında çıkacak uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümleneceğinin kararlaştırılmış 

olmasıydı.  Mahkeme uyuşmazlığın niteliği ve tahkim yoluyla çözümlenebilmesinin 

mümkün olup olmadığı üzerinde ise her hangi bir yorumda bulunmamıştır. Oysa 

kanaatimce; Asliye Hukuk Mahkemesi uyuşmazlığın niteliğini ve imtiyaz 

sözleşmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını da araştırmalı ve bu konuda bir 

karar vermeliydi. Zira hakem heyetlerinin yargılamanın sonucunda “görevsizlik” 

kararı vermeleri, bu konunun Mahkemece iyi incelenmediğini göstermiştir. 

Kanaatimce, söz konusu tahkim davalarının 4686 sayılı Kanunun belki de ilk 

uygulamaları olmaları nedeniyle Mahkemenin de bu konuda yeterli deneyime sahip 

olmaması, konunun bu şekilde gelişmesine sebebiyet vermiştir.   

 

3.3.1.1.1.2 Tarafların Dayandığı Hukuki Esaslar 

Ankara 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin  E: 2001/186, K:2001/39 sayılı İhtiyati 

tedbir kararını müteakip, 28 Kasım 2001 tarihinde Telsim, Milletlerarası Ticaret 

Odası Tahkim Divanı nezdinde müracaatta bulunarak Milletlerarası Tahkim Tüzüğü 

kuralları gereğince davanın açılmasını sağladı. Söz konusu dava Ulaştırma 

Bakanlığı (Davalı 1) ve Telekomünikasyon Kurumu (Davalı 2) aleyhine birlikte 

açılmıştı. Böylece Ankara 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 15.11.2001 tarih ve 
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2001/39 sayılı ihtiyati tedbir kararında öngörülen 30 gün içerisinde tahkim davası 

açma şartı yerine getirilmiş olduğundan ihtiyati tedbir kararı tahkim davasının 

sonuçlanmasına kadar geçerliliğini korumuştur. 

 

28 Kasım 2001 tarihli dava dilekçesinde davacı; davalılar arasında bulunan 

Telekomünikasyon Kurumunun 7 Mayıs 2001 tarihli ve 4546 sayılı yazısının ve 

ekindeki “Ulusal Roaming ile ilgili anlaşmazlıklarda uygulanacak uzlaştırma işlerine 

ilişkin usul ve esaslar” ve 18.10.2001 tarih ve 8443 sayılı “Türkiye’de faaliyet 

gösteren GSM 900 ve GSM 1800 şebekesi işletmecileri arasında makul, ekonomik 

açıdan oranlı ve teknik açıdan imkan dahilindeki bir ulusal roaming anlaşması için 

Telekomünikasyon Kurumu tarafından belirlenen hüküm ve şartlar” adları altındaki 

yazılarda öngörülen hükümlerin lisans sözleşmesine ve yasalara aykırı olduğuna, 

Davalıların özel hukuk hükümlerine tabi bir ticari sözleşme olan ve iki GSM 

operatörü arasında akdedilecek Roaming sözleşmesine müdahil olmalarının 

engellenmesine ve son olarak tahkim masraflarının davalılar üzerinde bırakılmasına 

karar vermesini talep etmiştir. Bu taleplerde bulunurken; Lisans Sözleşmeleri 

imzalama yetkisi ve diğer ilgili hak ve yetkiler kanunla Davalı 1’den alınıp Davalı 2’ye 

devredildiğinden, Lisans Sözleşmesinden ve Tahkim anlaşmasında doğan yetki ve 

görevler, Davalı 1’in davalı durumundan çıkmasına yol açmaksızın, Davalı 2’ye 

devredilmesi sebebiyle, Tahkim Heyetinin her iki Davalı için de yargı yetkisine sahip 

olduğunu savunarak, Lisans Sözleşmesine geçerli bir tahkim maddesinin 

koyulduğunu ve bu maddenin her iki Davalı içinde bağlayıcı olduğunu iddia 

etmiştir.300 

 

Davalılar, ilk cevap layihalarından itibaren tüm tahkim yargılaması sürecinde 

savunmalarını öncelikli olarak usule ilişkin itirazlarda yoğunlaştırarak, davanın 

usulden reddedilmesini istemişlerdir.  

 

Ulaştırma Bakanlığı, telekomünikasyon sektöründeki tüm hak ve yetkilerinin 

23 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4673 sayılı Kanunla Telekomünikasyon 
                                                
300 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence 
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Kurumuna devredilmiş olması sebebiyle bu davada davalı konumunda olduğunu 

redderek tahkim anlaşmazlığının geçersizliği iddiasıyla birlikte husumet itirazında 

bulunmuştur. Ayrıca, 4502 sayılı Kanunla Değişik 406 sayılı kanunun 10. Maddesi 

Davalı 2’ye (hak ve yetkilerin Davalı 2’ye devredilmesinden sonra) açıkça roaming 

anlaşmalarına müdahalede bulunma ve ilgili yönetmelikleri çıkarma yetkisi 

verdiğinden, konunun Türk ulusal kanunları uyarınca görülmesi gerektiğini iddia 

ederek, konu hakkındaki kararın sadece Türk idari hukukunun kural ve 

düzenlemelerine göre verilmesi gerektiğinden, Tahkim Heyetinin görevsizliğini iddia 

etmiştir. 301 

 

Telekomünikasyon Kurumu ise öncelikli olarak, Davacının kendisi aleyhine 

tahkim başvurusunda bulunduğu 28 Kasım 2001 tarihinde Davacı ile arasında 

herhangi bir tahkim anlaşmasının bulunamadığını, bu tarihte, Davacı ve Davalı 1 

arasında imzalanan ilgili sözleşmelere taraf olmadığını, ileri sürmüştür. Davacı ile 

ilgili olarak gerçekleştirilen tüm işlemlerin 4502 sayılı Kanunla değişik 406 sayılı 

Kanunun 10. Maddesi uyarınca Türk idari hukuku çerçevesinde gerçekleştirildiğini, 

Anayasanın 125. maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununa göre, bu türden 

işlemlerden doğan anlaşmazlıkların yetkili idare mahkemelerince çözümlenmesi 

gerektiği iddiasıyla Tahkim Heyetinin bu davada görevsiz olduğunu iddia etmiştir. 

Tüm bunlara ek olarak Davacının tahkime gidebileceğinin farz edilmesi halinde bile 

ilgili Tahkim anlaşmasının başında yer alan “Taraflar bu sözleşmenin kapsamı, 

uygulanması ve feshi ile ilgili konularda çıkan uyuşmazlıkları öncelikle Lisans 

Koordinasyon Kurulunda görüşmelerle çözümlemeyi kabul etmişlerdir. Taraflar, söz 

konusu uyuşmazlığı Lisans Koordinasyon Kurulunda 30 gün içinde 

çözümleyemezlerse taraflardan biri diğerine uyuşmazlığın doğduğunu, uyuşmazlığın 

yapısını ana hatlarıyla nedenlerini ve uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi 

niyetinde olduğunu yazı ile iadeli taahhütlü olarak bildirir, taraflar bildirimin alındığı 

tarihten itibaren 15 gün içinde uyuşmazlığı çözümleyemezler ise uyuşmazlık 

Uluslararası Ticaret Odasının tahkim kuralları (“ICC Kuralları”) çerçevesinde aynı 

kurallara göre seçilecek 3 hakem tarafından tahkim yoluyla çözümlenir............” 

ifadesiyle tahkime gidebilmek için bir ön şart öngörüldüğünü ve Davacının bu şartı 

                                                
301 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence 



 158

yerine getirmeden tahkime giderek tahkim sözleşmesine aykırı hareket ettiğini bu 

nedenle davanın ön koşulların yokluğu sebebiyle reddini talep etmiştir. Davanın 

reddine ilişkin taleplere ek olarak Telekomünikasyon Kurumu, Ankara 5 inci Asliye 

Hukuk Mahkemesi tarafından verilmiş olan 15.11.2001 tarih ve 2001/39 sayılı İhtiyati 

Tedbir Kararının Hakem heyeti tarafından uyuşmazlığa ilişkin kesin karar verilmeden 

önce bir ara kararıyla kaldırılmasını istemiştir. 

 

3.3.1.1.1.3 Hakem Kararı 

3.3.1.1.1.3.1 Ara Karar 

Christian Rumpf’un başkanlığında eş hakemler Cemal Şanlı ve Atilla 

Özer’den oluşan Hakem heyeti uyuşmazlığı sona erdirecek nihai kararı vermeden 

önce Ankara 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilmiş olan 15.11.2001 

tarih ve 2001/39 sayılı İhtiyati Tedbir Kararının kaldırılmasına ilişkin 

Telekomünikasyon Kurumu’nun talebini, tahkim heyetinin ulusal mahkemelerce 

verilmiş kararları kaldırma yetkisine sahip olmadığı gerekçesiyle 23 Ağustos 2002 

tarihli duruşmada reddeden bir ara kararı vermiştir.302 Kanaatimce oldukça isabetli 

bir Karardır. Zira 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 6. maddesinin 2. 

paragrafı “Aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim yargılaması sırasında hakem veya 

hakem kurulu, taraflardan birinin istemi üzerine, ihtiyati tedbire veya ihtiyati hacze 

karar verebilir. Hakem veya hakem kurulu, ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı 

vermeyi, uygun bir güvence verilmesine bağlı kılabilir. Hakem veya hakem kurulu, 

cebri icra organları tarafından icrası ya da diğer resmi makamlar tarafından yerine 

getirilmesi gereken ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı veremeyeceği gibi, üçüncü 

kişileri bağlayan ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı da veremez” hükmünü 

havidir. Yani hakem heyetinin resmi makamlar veya cebri icra organları tarafından 

yerine getirilmesi gereken bir ihtiyati tedbir kararı verme yetkisi yokken, yine devletin 

resmi mahkemeleri tarafından verilmiş ihtiyati tedbir kararlarını da kaldırma yetkisinin 

olmaması gerekir.303  

                                                
302 23 Ağustos 2002 tarihli ara karar: “....Tahkim Heyeti ulusal mahkemelerin kararlarını kaldırmak yetkisine 
sahip olmadığından geçici bir kararla Davalı 2’nin zikredilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına yönelik 
müracaatını reddetmiştir” 
 
303 Bkz. Benzer görüşler: Birsel, Çavuşoğlu, Yeşilırmak s.19, Hakan Pekcanıtez, Milletlerarası Tahkimde 
Geçici Hukuki Koruma Önlemleri, Milletlerarası Tahkim Semineri, 10 Mart 2003 Ankara, s.143-144 
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Böylece söz konusu İhtiyati Tedbir Kararı, tahkim davasının nihai olarak 

sonuçlanmasına kadar hüküm ifade etmeye devam ederek, Telekomünikasyon 

Kurumunun dava konusu idari işlemlerinin yürütmesini durdurmuştur.  

 

3.3.1.1.1.3.2 Tahkim Kurulunun Esasa İlişkin Kararı  

Hakem Heyeti; geçerli bir Tahkim anlaşmasının varlığına ve geçerliliğine 

hükmettikten304 sonra tahkim maddesinin işletilmesi için ön koşulların gerçekleşip 

gerçekleşmediği yönünden davayı incelemiştir.  Tahkim anlaşması gereğince, 

tahkime gitmeden önce tarafların aralarındaki uyuşmazlığı Lisans Koordinasyon 

Kurulu’nda görüşmelerini bir zorunluluk ve önkoşul olarak görmemiştir.305 Söz 

                                                                                                                                                                 
 
304 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence; “... Davalı 1, tahkime götürülecek konuları açık ve kesin bir şekilde tanımlamadığından dolayı 
maddenin geçersiz olduğunu savunmuştur. Heyet, ne Türk hukukunda ve ne de uluslararası sözleşme 
hukukunda, yeterince açıklanmayan sözleşme hükümlerinin “geçersiz ve hükümsüz” olacağına dair bir hükme 
rastlamamıştır. Bu “belirsizlik” kavramı idari ve anayasal hukukta muteberdir, ancak sözleşme hukukunda 
değildir. Bu hallerde yapılacak ilk şey böyle hükümleri tefsir etmek ve varolan boşlukları doldurmaktır. Tefsir 
ve boşluk doldurma yöntemlerinin ayrıntılarının tartışılacağı yer burası değildir. Söz konusu tahkim maddesi 
ICC Tahkim Kuralları uyarınca gerçekleştirilen genel uygulamalara uygundur. Madde Lisans Sözleşmesi ile 
bağlantılı olduğundan, sözleşmenin geçerliliği de dahil olmak üzere Lisans Sözleşmesinin yorumlanmasıyla ve 
tarafların bu sözleşmeden doğan hak ve görevleri ile  ilgili herhangi bir anlaşmazlığın bu sözleşme uyarınca 
çözümlendirilmesi gerektiği şüphe götürmez bir gerçektir. Böylece, tahkim anlaşmasının uygulanabilirliği ve 
geçerliliği kesinleşmiştir. Bundan dolayı, belirsizliğin bir tahkim anlaşmasını “geçersiz ve hükümsüz” kılmak 
için yeterli bir neden olup olmadığı konusunda ayrıntılara girmeye gerek yoktur Bu arka plandan hareketle 
Heyet tahkim anlaşmasının geçerli olduğu sonucuna ulaşmaktadır.”  

 
 
305 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence; “... Böyle bir işlem şart koşularak, taraflar öncelikle devam etmekte olan bir sözleşmeden doğan bir 
sorunu hızlı bir şekilde çözümlemeyi ve bir mahkeme duruşmasının ya da tahkim sürecinin başlatılmasından 
doğacak masraflardan kaçınmayı amaçlamaktadırlar. Bu ek işlemi bir mahkeme davasının ya da tahkimin yerine 
koymak gibi bir amaçları yoktur. Ancak, uygulamaya bakıldığında, bu ve benzeri işlemler sayısız anlaşmazlığın 
kontrolden çıkmasının, masrafa ve zaman israfına ve iş ilişkilerinin tehlikeye girmesine sebep olmasının 
engellenmesine yardımcı olmaktadır. Fakat, tahkime gitmeden önce görüşmelerde bulunma zorunluluğunun 
koyulması olasılığı konusunda genel hükümlere varmadan önce, Heyet ilgili hükmün metninin sözcüklerini 
incelemek zorundadır. Buna göre, metnin sözcükleriyle ilgili olarak, Tarafların Lisans Koordinasyon Kurulu’nu 
“primarily” tercih etmektedirler. Taraflar Türkçe’de “öncelikle” sözcüğünü seçmişlerdir. Her iki sözcüğün de 
anlamı bir tür sıralama ifade etmektedir, fakat aynı zamanda şartın kesinliğini azaltmaktadır ki bunun sonucu 
olarak da hükme yüklenecek zorunlu nitelemesi ortadan kalkmaktadır. Yapılacak yerinde bir yorum ortaya 
koymaktadır ki, Taraflar tahkime gitmeden önce Lisans Koordinasyon Kurulu’na başvurmalıdır – 
“başvuracaktır” değil. T.C. Temyiz Mahkemesince de kabul edildiği görülen bu yorum (15. Daire, 7 Şubat 
1995, Cemal Sanlı tarafından alıntılanmıştır, Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 
2. baskı, İstanbul 2001, s. 350 ) başlatan tarafın ya da her iki tarafın da anlaşmazlığa, çözümlenme şekline 
ilişkin kesin bir çözüm getirmek üzere yaklaştığı ve, sonuç olarak, bu kurula başvurmanın gereksiz masraf ve 
zaman kaybına yol açacağı durumlarda durumun daha iyi anlaşılmasını sağlar...... hükmün tahkime gitmek için 
bir önkoşul olduğunu kabul etsek dahi, genel iyi niyet kuralı akla gelmektedir. Lisans Koordinasyon Kurulu ‘na 
yapılacak başvuru sadece yürütülemez ve uygulama zorunluluğuna sahip olmayan bir uzlaşma sağlayacağından 
ve Davacı bu davada kararlı bir konumda bulunduğundan ve bu da Davalı 2 tarafından reddedildiğinden, Lisans 
Koordinasyon Kurulu’nda müzakerelerde bulunma içerikli zorunlu bir önkoşul genel iyi niyet kuralı ile 
çelişecektir. Bundan dolayı, Tahkim Heyeti Davalıların bu konudaki itirazlarını kabul etmemektedir ve Lisans 
Koordinasyon Kurulu’na başvurulmamasının Tahkim Heyetinin yetkisini etkilemediğine karar vermiştir. “  
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konusu görüşmelerin tarafların masraftan ve zaman kaybından kurtulmak için 

öngörüldüğünü ancak taraflardan birinin uyuşmazlığı tahkime götürme iradesinin 

mevcudiyeti ve görüşmeler yoluyla anlaşmaya yanaşmaması halinde bir zorunluluk 

olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. Bu durumda tahkim anlaşmasında 

vaz edilen uyuşmazlık öncesi Lisans Koordinasyon Kurulu’na başvurma durumu bir 

anlamda işlevsizleşmektedir. Zira söz konusu Karara göre; taraflardan biri 

uyuşmazlığı tahkim yoluyla çözümleme kesin kararlığında ise imtiyaz sözleşmesinde 

öngörülenin aksine Lisans Koordinasyon Kuruluna başvuru yolunu hiç denemeden 

uyuşmazlığı doğrudan tahkim yoluyla çözmeyi isteyebilecektir. Bu durumda Lisans 

Koordinasyon Kuruluna başvurma ancak her iki tarafında istemesi halinde 

başvurulabilecek bir yol olup, zorunlu bir önkoşul olmamaktadır.   

 

Davalıların husumet itirazlarına ilişkin olarak ise; 4673 sayılı Kanunun Geçici 

2. Maddesinin306 23 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, daha önce Ulaştırma 

Bakanlığının faaliyet, görev ve yetkileri dahilinde olan telekomünikasyon sektörüne 

dair yetki ve görevlerin Telekomünikasyon Kurumuna devredildiği sonucuna 

varmıştır. Başka bir deyişle, Ulaştırma Bakanlığının, davacı lehine ya da aleyhine 

işlem tesis edecek konumda olmadığını, bundan dolayı, Tahkim Heyeti bu davada 

ne tür bir karar alırsa alsın, bunların Ulaştırma Bakanlığı üzerinde herhangi bir 

sonucu olmayacağını ve Ulaştırma Bakanlığı’na herhangi bir yükümlülük 

getirmeyeceğini tespit ederek,  Ulaştırma Bakanlığına yöneltilen husumeti 

reddetmiştir.307 Bu tahkim davasının açılmasının Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim 

                                                
306 4673 sayılı Kanun GEÇİCİ MADDE 2. — “Ulaştırma Bakanlığı ile görev, GSM görev veya imtiyaz 
sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak 
halihazırda hizmet veren işletmecilerle Kurum, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay 
içinde, karşılıklı mutabakat sağlayarak, bu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde 
sözleşmelerde değişikliklere gidebileceklerdir. Ancak, görev sözleşmesinde millî güvenlik ve kamu düzeni ile 
ilgili olarak yer alan hükümler geçerliliğini korur. Kurum, taraflar arasında mutabakat sağlanarak sözleşmelerin 
yenilenmesi sürecinde, Hazine payı ile ilgili maddelerin düzenlenmesinde Hazine Müsteşarlığının görüşünü 
almak zorundadır. 
   Bu süre içinde mutabakat sağlanamaması halinde, Ulaştırma Bakanlığı ile görev, GSM görev veya imtiyaz 
sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak 
halihazırda hizmet veren işletmeciler anılan süre sonundan itibaren bir ay içinde bu Kanuna ve Kurum 
düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde ve mevcut sözleşmelerinde yer alan hak ve yükümlülükleri saklı 
kalmak kaydıyla, görev veya imtiyaz sözleşmelerini Kurum ile yenilemek zorundadır. Bu süre zarfında imtiyaz 
sözleşmelerinin yenilenmemesi halinde Kurum, 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (f) fıkrasındaki yetkilerini 
kullanır. 
Yenilenen sözleşmelere 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde yer alan hükümler uygulanır.” 
 
307 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence; “... Bu doğrultuda, Davacı, Davalı 1’in bu davada davalı oluşunun sebeplerini açıklayan sağlam 
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Divanında açılmasını temin eden Davacıyla aralarında akdedilen tahkim 

anlaşmasının varlığına rağmen Ulaştırma Bakanlığı Davalı sıfatını kazanmamıştır.  

 

Davacı ile Telekomünikasyon Kurumu arasında davanın açıldığı tarihte, 

davanın açılması için dayanak olan bir tahkim anlaşması olmamasına rağmen 

Tahkim Heyeti, Telekomünikasyon Kurumu’nun davalı sıfatını kazandığına 

hükmederek, husumet itirazını reddetmiştir. Kararda bir tahkim anlaşmasının 

yokluğu vurgulanmakla beraber Telekomünikasyon Kurumu’nun davalı sıfatını 

kazandığına hükmetmiştir. Telekomünikasyon Kurumunun husumet itirazını 

reddederken, 4673 sayılı Kanunla 406 sayılı Kanununa eklenen Ek Madde 27308nin 

hak, yetki ve görevlerin devrini yansıttığını309,4673 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi 

ile, kanun koyucunun Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanmış olan lisans sözleşmelerinin 

yenilenmesinden bahsetmesi nedeniyle kanun koyucunun herhangi bir boşluktan 

kaçınma iradesiyle hareket ettiğinden “devamlılık” ilkesinden söz edilebileceğine 

hükmetmiştir. Esasen 13 Şubat 2002 tarihinde Davacı ve Telekomünikasyon 

Kurumu, küçük sapmalar haricinde daha önce Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanmış 

                                                                                                                                                                 
açıklamalar getirmemiştir. Davalı 2 ve Davalı 1’in ihlalde bulundukları iddiasıyla tesis edilen bu davayla tek 
ilişkisi Lisans Sözleşmesinin ilk olarak Ulaştırma Bakanlığı ile akdedilmiş olması gerçeğidir. 
Heyet – genel bir söylemle – Davacı ve Davalı 1 arasında imzalanmış ve geçerli bir Lisans Sözleşmesi ve 
tahkim anlaşmasına dayalı yasal bir ilişki söz konusu olduğu sürece Davalı 1’in davalı konumunda olduğunu 
kabul eder. Ancak Tahkim Heyetinin yargı yetkisini oluşturmak için böyle bir yasal ilişkinin olduğunu iddia 
etmek yeterli değildir. Davacının talebine göre tanımlanacak iddia, karşısındakinin bu yasal ilişkiden doğan hak 
ve görevlerine yöneltilmeli ve bu hak ve görevlerle ilintili olmalıdır.  
Tahkim Heyetinin, belli bir ölçüde, orijinal talebin, ilgili sunumların ve dilekçeler ile yetki  belgesinin (terms of 
reference) sözcükleri ışığında talebi yorumlama yetkisine haiz olduğu farz edilse dahi, Tahkim Heyeti 
Davacının Ulaştırma Bakanlığının bu hak ve görevlerini ortaya koymaya yönelik ciddi bir çaba içinde olduğu 
sonucuna ulaşamamaktadır.  
Bundan dolayı, Davalı 1’e yönlendirilen iddia reddedilmelidir....”  
 
308 406 sayılı Kanun; EK MADDE 27. — “Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma Bakanlığına, görev 
sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verme yetkisi ile bu 
yetkiye ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili her türlü göreve yönelik yapılan atıflar Kuruma yapılmış sayılır. 
   İmtiyaz sözleşmesi akdedilerek yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri veya alt yapısına yönelik 
yetkilendirmeye ilişkin plânlar Kurum tarafından hazırlanır. Kurum tarafından hazırlanan bu plânlar Ulaştırma 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır ve Kurum tarafından yürütülür. 
   Görev ve imtiyaz sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerleri, Kurumun teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.” 
 
309 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence; “...Daha önce zikredildiği üzere bu hüküm 4673 sayılı Kanun tarafından konulmuştur. Bu kanun 
değişikliğinin sonucu Türk hukuku gereğince davalı olma kapasitesine sahip olan idari kuruluştan, yine Türk 
hukukunca davalı olma kapasitesine sahip bağımsız bir idari organa olan değişimdir. İlk bakışta, bu durum 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından üçüncü kişilerle girilen girdiği yasal ilişkiler açısından da temel bir değişiklik 
yaratmış; bu da idari hukuk gereği bireyin idareye karşı güveninin korunması prensibi ile yansıtılan anayasanın 
yasal kesinlik ilkesi göz önünde bulundurulduğunda bir çözüm ihtiyacına neden olmuştur...”  
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olan Lisans Sözleşmesiyle aynı metne sahip bir Lisans Sözleşmesini imzalamıştır. 

Tahkim anlaşması da artık Lisans Sözleşmesine 51. Madde olarak girerek bir 

Tahkim Şartına dönüşmüştür. Tahkim Heyeti, 22 Mayıs 2001 tarihinde Lisans 

Sözleşmesine ek olarak ayrı bir belge halinde yürürlüğe giren tahkim anlaşmasının 

sözcük yapısının “yenilenen” Lisans Sözleşmesinin metinsel çerçevesine sokulan ile 

aynı olduğuna dikkati çekmiştir.310 Böylece Telekomünikasyon Kurumu bir tahkim 

sözleşmesi imzalamadan bir tahkim davasında taraf kabul edilmiştir. Tahkimin, 

tarafların özgür iradeleriyle anlaşarak yargı merciini belirleme özelliğine aykırı da 

olsa hakem heyeti daha sonra benzer bir tahkim anlaşması yapmış olması sebebiyle 

Telekomünikasyon Kurumunu davalı kabul edip, hâlihazırdaki tahkim sözleşmesinin 

tarafı olan Ulaştırma Bakanlığı’nı ise bu davada taraf olarak görmemiştir. Tüm bunlar 

tahkimin özellikle uluslararası ticari tahkimin akdi bir yargılama olması konusunda 

düşündürücüdür Zira tahkim anlaşmasının tarafı olan kişinin değil de daha sonraki 

bir tarihte benzer tahkim anlaşması akdetmiş kişinin davada taraf kabul edilmiş 

olması, kanaatimce taraf iradelerinin dikkate alınmamış olmasıdır ve isabetli değildir. 

Zira daha öncede arz edildiği üzere tahkim yargılaması tamamen tarafların 

iradelerinden kaynaklanan bir yargı türüdür ve burada mevcut tahkim anlaşmasını 

akdeden kişinin değil de bir başkasının taraf kabul edilmesi söz konusudur. Oysa 

tüm tahkim davalarında hakem heyetleri öncelikli olarak taraflar arasında geçerli bir 

“tahkim sözleşmesi”nin mevcudiyetini öncelikli olarak incelerler. Hakem heyeti bu 

kararıyla tahkim yargılamasına değişik bir boyut katmıştır. Böylece taraflardan birinin 

aynı hak ve yükümlülükleri bir diğerine daha sonra taraf değişikliği yapılarak 

akdedilen sözleşme ile devrettiği sözleşmelerde sonraki sözleşme öncekinin devamı 

                                                
310 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence; 
“...Ulaştırma Bakanlığı ile daha önceden imzalanmış olan sözleşmelerin 4502 ve 4673 sayılı Kanunlarca 
belirtilen yeni yetki, hak ve görev rejimi uyarınca devamlılığını göstermektedir. Bu hükmün metninin 
sözleşmelerin yürürlükte kalarak devam ettirilmesi varsayımından hareket ettiği açıktır; aksi takdirde, hizmetler 
4673 sayılı Kanunun yürürlük kazanmasının ardından yasal zeminden mahrum kalırdı; ayrıca, kanun ilgili 
sözleşme ve anlaşmaların “sonlandırılması”ndan bahsetmemektedir. Bir kamu idaresi tarafından kamu hukuku 
çerçevesinde verilen bir ruhsatla tesis edilmiş olan Lisans Sözleşmesinin temelinde de başka bir tartışma 
mevcuttur. Bu lisansın sözleşmede belirlenen koşullar çerçevesinde devam ettirilmesi her iki tarafından 
menfaatine uygundur ve yasa koyucunun yasal zeminde ve uygulamada herhangi bir boşluktan kaçınma 
iradesini yansıtır. Sonuç itibariyle, bu hükmü içine alan devamlılık kavramından ya da ilkesinden söz etmek 
mümkündür....................... Ayrıca, bu anlaşmanın yenilenmesi için işlemlerin bu dava ICC Tahkim 
Mahkemesine getirilmeden önce zamanında başlatılmış olduğunun da altı çizilmelidir. Bu gerçekler tarafların 
4673 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesinin hükmünü yerine getirme ve devamlılık kavramına riayet etme 
iradelerini göstermektedir. Gerek Davacının gerekse Davalı 2’nin ilgili anlaşmaları sözü edilen ilke 
doğrultusunda imzalama iradeleri çok önceden tesis edilmiş ve dava açıldığında karşılıklı olarak ifade 
edilmiştir. 
Bundan dolayı, Tahkim Heyeti Davalı 2’nin bu davada davalı konumunda olduğu kanaatindedir....” 
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gibi kabul edilerek, önceki sözleşmeye dayanarak açılan tahkim davalarında ikinci 

sözleşmeyi akdeden kişi de taraf olarak kabul edilebilecek, ilk sözleşmeyi imzalamış 

olan kişi ise hak ve yükümlülüklerini devretmiş olması nedeniyle tahkim davasına 

taraf olamayacaktır. Burada dikkat çeken nokta ikinci sözleşmeye değil de birinci 

sözleşmeye dayanarak tahkim davası açılmış olmasıdır.   

 

Tahkim Heyeti anlaşmazlığın tanımını yapma ihtiyacı hissetmiş ve bu bağlamda 

davanın konusunun Telekomünikasyon Kurumu ile Telsim arasında  18.10.2001 

tarihinde yapılan yazışma olduğunu tespit etmiştir.311 18 Ekim 2001 tarihli ve 

“Türkiye’deki GSM 900 ve GSM 1800 Şebeke Operatörleri Arasında Makul, Ekonomik 

Açıdan Orantılı ve Teknik Açıdan Mümkün bir Ulusal Roaming Sözleşmesinin Yapılması 

için Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Belirlenen Hüküm ve Şartlar” başlıklı Karar, 

Davacıya göre, 4502 sayılı Kanunla değişik 406 sayılı Kanunun 10. Maddesine312 uygun 

değildir. Davacı ayrıca iddiasını 8443 sayılı Kararın Davacıya üçüncü taraflarla roaming 

sözleşmeleri akdetme özgürlüğü tanıyan Lisans Sözleşmesinin 33. Maddesini ihlal ettiği 

yönündeki iddiasına dayandırmaktadır. Davalı Telekomünikasyon Kurumu ise söz 

konusu Kararın  Lisans Sözleşmesinden değil Kanundan dayanak aldığını iddia 

etmektedir. Tüm bunlar Tahkim Heyeti tarafından sözleşmenin ihlaline yönelik bir 

hüküm verilmesi için ileri sürülen iddianın tahkim maddesinin kapsamında olup 

olmadığını araştırmaya zorlamış ve heyet Lisans Sözleşmesinin ve özellikle 33. 

maddesinin kapsamını belirlemek ihtiyacı hissetmiş ve bu doğrultuda Lisans 

                                                
311International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence; 
 “...Anlaşmazlığın sebebi Davacı ve Davalı 2 arasında yapılan bir yazışmadır. Bu yazışmada, Davalı 2, 
Davacıdan, o tarihlerde kendi lisansının önkoşullarını karşılamak için yeterli bir şebeke kullanma konumunda 
olmayan bir diğer cep telefonu operatörü olan İŞ-TİM ile bir roaming sözleşmesi imzalamasını talep etmiştir. 
Bu bakımdan, Davalı 2 “Ulusal Dolaşım ile İlgili Anlaşmazlıklarda Uzlaştırma İşlemine İlişkin Usul ve 
Esaslar”ı düzenlemiştir. Davacıya göre, bu Esaslar Türk Hukukuna uygun değildir. Davacının iddiasına göre, 18 
Ekim 2001 tarihli yazıdaki durum da aynıdır...” 
 
312 406 sayılı Kanun Madde 10; “...Bu madde hükümleri dahilinde, mobil telekomünikasyon, data veya 
Kurum’un belirleyeceği diğer hizmet veya altyapı işletmecileri, aynı alandaki diğer işletmecilerin müşterilerine 
ait ekipmanların kendi telekomünikasyon sistemleri üzerinden de çalışabilmesine izin verilmesine yönelik 
yapacakları makul, ekonomik açıdan oranlı ve teknik açıdan imkân dahilindeki roaming taleplerini karşılamakla 
yükümlüdürler.  
Kurum; ilgili işletmecilerin, uygun olduğu ölçüde kendi standart hüküm ve şartları içine dahil edebilecekleri, 
standart ara bağlantı referans ücret tarifeleri yayınlar ve gerektiğinde bunları değiştirir. Kurum; bu maddenin 
uygulanma esaslarını ve standart referans tarifeleri, ara bağlantı ve roaming anlaşmalarının tabi olduğu 
ayrıntıları gösteren yönetmelikler çıkarır ve standart referans tarifeleri, şebeke ara bağlantıları ve roaming ile 
ilgili anlaşmaların telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve altyapının işletiminde serbest rekabeti 
engelleyici sonuçlara yol açmayacak tedbirleri alır, gerektiğinde 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanun 
hükümleri çerçevesinde Rekabet Kurumuna başvurabilir.”  
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Sözleşmesinin bir devlet kurumunun kendi elinde bulunan yetki ve faaliyetlerini belli bir 

kısmını özel bir şirkete verdiği bir “imtiyaz” sözleşmesi olduğunu tespit etmiştir.313  

 

Davacı iddiasında; “İşletmeci, ulusal roaming yapabilmek amacıyla, Türkiye'deki 

diğer lisanslı GSM şebekeleriyle Sözleşme yapabilir.  

Roaming anlaşması ve bununla ilgili ekonomik koşullar, imzadan önce görüşü 

alınmak üzere Bakanlığa sunulacaktır” şeklinde kaleme alınmış olan Sözleşmenin 33. 

Maddesiyle, Davacıya diğer lisanslı GSM şebekeleriyle roaming sözleşmeleri akdetme 

“imkanını” ve “iznini” verdiğini bu konuda bir zorunluluk getirmediğini iddia etmiştir. 

Tahkim Heyeti de sözleşmenin bu maddesinde Davacıya diğer lisanslı GSM 

şebekeleriyle sözleşmeler akdetme “imkanını” veren bir lafız bulmuştur. Ancak bu 

sözleşmeleri akdetme “özgürlüğünün” kamu kurumlarından müdahale olmaksızın 

verildiği anlamına gelmeyeceğini de vurgulamıştır.314 Kamu gücünün yapacağı 

                                                
313 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence; 
“..Öncelikle, Heyet “GSM-Pan Avrupa Mobil Telefon sisteminin Kurulması ve İşletilmesiyle İlgili Ruhsat 
Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi”nin var olduğunu görmektedir.  
Bu Sözleşmenin 3. Maddesine göre 

“a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tüm Yurt sathını kapsayacak şekilde Sözleşmenin 6 ncı maddesi 
uyarınca bir GSM hücresel mobil telefon sistemi kurulmasını, geliştirilmesini ve işletilmesini, 

b) GSM sisteminin işletilmesi amacıyla yetkili mercii tarafından tespit ve tahsis edilmiş frekansların 
kullanılmasını, 

c) Abonelik hizmet merkezleri kurulması ve aboneler ile sözleşmeler imzalanması da dahil olmak üzere 
abonelere hizmetlerin pazarlamasını 

Madde 2’ye göre Sözleşmenin amacı:  

“...GSM (Global System for Mobile Communications) Standartlarında bir mobil sisteminin kurulması, 
geliştirilmesi, işletilmesi ve sistemin sözleşme süresi sonunda Bakanlığa veya Bakanlığın göstereceği 
kuruluşa çalışır vaziyette devredilmesidir. 

Sözleşmenin devam eden bölümlerindeki hükümlerde, sunulacak hizmetler gibi Davacı tarafından yerine 
getirilmesi gereken uzun ölçekli görevler açıklanmış ve şart koşulmuş; Davacının haklarına, Davacının belirli 
zaman, kapsama alanı, kalite standartları ve diğer önkoşullar dahilinde ve imza tarihinde ve bu davanın açıldığı 
tarihte bir kamu iktisadi teşebbüsü olan Telekom ile işbirliği içinde “mobil telefon sistemi kurmasını, 
geliştirmesini ve işletmesini” sağlayan lisansta yer verilmektedir.  
Diğer taraftan, Davacının görevleri, lisans ücreti (madde 7), Telsiz Genel Müdürlüğüne ödenecek frekans 
ücretleri (madde 11) ya da Hazineye ödenecek gelir payları (madde 8) gibi Ulaştırma Bakanlığının belli 
haklarıyla karşılaştırılmıştır.  
Bu düzenlemeler idari bir işleme özgü olan yapı ve özellikler sergilemektedir. Bu sözleşme, devlet kurumunun 
kendi elinde bulunan yetki ve faaliyetlerini belli bir kısmını özel bir şirkete verdiği bir “imtiyaz” sözleşmesidir 
ki, teknik ve maddi ayrıntılar üzerinde karşılıklı anlaşma şartı aranır. Bakanlığın düzenleme yetkisi (şu an 
Telekomünikasyon Kurumu) saklı kalır ve sadece açıkça şart koşulan meseleler ışığında kısıtlanır. ..” 
 
314 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence; 
 “...Bu özgürlük bu şarttan ayrı olarak değerlendirilmelidir, çünkü bu şart bu özgürlüğü elde etmek için gerekli 
değildir. Böyle bir kural olmadığı düşünülse bile, özel hukukta genel kabul görmüş bir kural olan sözleşme 
yapma özgürlüğü genel kuralı ışığında Davacı de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü şahısla roaming de 
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müdahalenin sınırını çizerken de “Lisans Sözleşmesiyle verilen hak ve görevlere 

müdahalede bulunması” ve “lisans sözleşmesinin yerine getirilmesini imkansız kılma” 

ölçütlerini benimsemiştir.315 Bu ölçütlerin çizdiği sınır içerisinde, Tahkim Heyeti lisans 

sözleşmesinin yerine getirilmesini imkansız ya da gayri-makul hale getirmediği sürece 

ara bağlantı ve roaming konusunu düzenleyen kurallar hazırlanmasını doğal olduğu 

kadar zorunlu bulmuştur. Türk hukukunda bu tür konuların kural ve yönetmeliklerle 

gerçekleştirileceğini belirten Heyet, bu kural ve yönetmeliklerin roaming bakımından, 

Lisans Sözleşmesinin imzalanmasından sonra gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, Ocak 

2000’de değişikliğe uğratılan 406 sayılı Kanunun 10. Maddesinde şekillendirildiğini 

kabul etmiştir.316 Böylece, idarenin roaming sağlama yükümlülüğüne ilişkin yetkileri 

kullanmasını, Davacının sözleşmeden kaynaklanan haklarına bir tecavüz olarak 

algılanamayacağına hükmederek, Telekomünikasyon Kurumu’nun 07.05.2001 tarih ve 

4546 sayılı “Ulusal Roaming ile ilgili anlaşmazlıklarda uygulanacak uzlaştırma işlerine 

ilişkin usul ve esaslar” ve 18.10.2001 tarih ve 8443 sayılı “Türkiye’de faaliyet gösteren 

GSM 900 ve GSM 1800 şebekesi işletmecileri arasında makul, ekonomik açıdan oranlı 

ve teknik açıdan imkan dahilindeki bir ulusal roaming anlaşması için Telekomünikasyon 

Kurumu tarafından belirlenen hüküm ve şartlar” adları altındaki yazılarının Lisans 

Sözleşmesine aykırı olmadığına karar vermiştir. 

 

Telekomünikasyon Kurumunun yaptığı düzenlemelerle “hukuku ihlal ettiği” iddiası 

karşısında ise Tahkim Heyeti konunun sözleşme ihlali konusuyla kesinlikle 

                                                                                                                                                                 
dahil herhangi bir alanda sözleşme yapmakta özgür olacaktır...”  
 
 
315 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence; 
“...Lisans Sözleşmesinde verilen hak ve görevlere müdahalede bulunmadığı takdirde ve lisans sözleşmesinin 
yerine getirilmesini imkansız ya da gayri-makul hale getirmediği sürece ara bağlantı ve roaming konusunu 
düzenleyen kurallar hazırlanması doğal olduğu kadar zorunludur. Türk hukuk sisteminde, bu, karmaşık kural ve 
yönetmelikler ile gerçekleştirilmiştir; bu kural ve yönetmelikler roaming bakımından Ocak 2000’de değişikliğe 
uğratılan 406 sayılı Kanunun 10. Maddesinde şekillendirilmiştir. Bu Maddenin Lisans Sözleşmesinin 
imzalanmasından sonra şekillendirildiği düşünülse dahi, tüketicilerin gereksinimlerine göre ve operatörler 
arasındaki adil rekabet bakımından da roaming meselesinin ele alınması konusuna bariz bir ilgi olduğunu kabul 
etmek zorundayız ki, bu her iki durum da kamu menfaatine katkıda bulunur...” 
 
316 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence; 
 “...bu kural ve yönetmelikler roaming bakımından Ocak 2000’de değişikliğe uğratılan 406 sayılı Kanunun 10. 
Maddesinde şekillendirilmiştir. Bu Maddenin Lisans Sözleşmesinin imzalanmasından sonra şekillendirildiği 
düşünülse dahi, tüketicilerin gereksinimlerine göre ve operatörler arasındaki adil rekabet bakımından da 
roaming meselesinin ele alınması konusuna bariz bir ilgi olduğunu kabul etmek zorundayız ki, bu her iki durum 
da kamu menfaatine katkıda bulunur...” 
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karıştırılmaması gerektiği hususunu vurgulamış, ancak heyetin yargı yetkisinin Lisans 

Sözleşmesi hükümlerinin ihlaliyle sınırlı olduğunu belirterek, sözleşme ihlali olmayan 

hukuk ihlallerinin Tahkim Heyetinin yargısı dışında olduğuna hükmetmiştir . Böylece 

Tahkim Heyeti konunun ulusal mahkemeler tarafından çözümlenmesi gerektiğini de 

belirterek “görevsizlik” kararı vermiştir.317 Böylece taraflar arasındaki uyuşmazlığın 

çözümlenmesi için görevli yargı yerinin idari yargı olduğu kabul edilmiş olmaktadır. 

 

Yapılan bir dizi masraf ve yaklaşık bir yıl süren bir yargılama süreci sonucunda; 

taraflar arasındaki uyuşmazlığın “imtiyaz sözleşmesinden” kaynaklanmaması sebebiyle, 

hakemlerin uyuşmazlığı çözümlemeye kendilerini yetkili görmemeleri ve “görevsizlik” 

kararı vermeleri oldukça manidardır. Zira Davacı  tahkim davasını açmadan önce 

Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkeme’sine müracaat ederek, davalı ile arasında imtiyaz 

sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlık olduğunu iddia ederek anılan mahkemenin E: 

2001/186, K:2001/39 sayılı İhtiyati tedbir kararını alarak hem Telekomünikasyon 

Kurumu’nun yaptığı idari işlemin yürütülmesini durdurmuş hem de tahkim yargısına baş 

vurmuştur. Tahkim davası devam ettiği sürece de söz konusu idari işlem 

yürütülememiştir. Burada ihtiyati tedbir kararını veren Ankara 5. Asliye Hukuk 

Mahkemesi’nin uyuşmazlığın niteliği ve nereden kaynaklandığı üzerinde hiç durmadan, 

sadece tarafların aralarında bir tahkim anlaşmasının varlığını, uyuşmazlığın imtiyaz 

sözleşmesinden doğmuş olabileceğine karine kabul etmesinin ne denli isabetsiz olduğu 

görülmektedir. Kanaatimce; bu durum, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunun ilk 

uygulamaları esnasında, asliye hukuk mahkemesi hakimlerinin henüz “tahkim” konusu 

hakkında yeterince bilgi ve deneyim sahibi olmamalarından kaynaklanmıştır.  

  

3.3.1.1.2- Telsim -Telekomünikasyon Kurumu Davası (12106/DB) 

Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Dolaşım (Roaming) 

Anlaşması Yapılması ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 08.03.2002 tarih 

                                                
317International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11871/DB Award 
Sentence; “...Davacı Davalı 2’nin hukuku ihlal ettiğini iddia etmektedir. Bu konu sözleşmenin ihlali mevzuuyla 
karıştırılmamalıdır. Heyetin yargı yetkisi Lisans Sözleşmesinin hükümlerinin çiğnenmesinden doğan konularla 
sınırlıdır. Eğer sözleşme ihlali aynı zamanda hukuk ihlali de teşkil ediyorsa, bu ihlalin Heyet tarafından göz 
önüne alınması gerektiği hususunda şüphe yoktur. Fakat eğer Heyet sözleşme ihlali olmadığı kanaatine varırsa, 
işlemlerin herhangi bir kanun hükmüne uygunluğuna dair yapılacak herhangi diğer bir değerlendirme tahkim 
maddesinin kapsamı dışındadır ve dolayısıyla Tahkim Heyetinin yargısı dışındadır.  
Bundan dolayı, Heyet, Davalı 2’nin işlemlerinin hukuk kanunlarını ihlal edip etmediği konusunda görevsiz 
olduğunu tespit etmiştir. Bu konu sadece ulusal mahkemeler tarafından çözümlenebilir...”  
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ve 24689 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip Telekomünikasyon Kurumu, 14.03.2002 

tarih ve 4280/2278 sayılı yazı ile Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi318 kapsamında 

Telsim’in roaming yükümlülüğünü yerine getirmelerine yönelik tebligatta 

bulunmuştur. Bu tebligat Telsim bakımından roaming yükümlülüğünün doğmuş 

olduğunu belirtiyor ve Telsim’i, İŞ-Tim ile o tarihte halen derdest olan 11871/DB 

davasının da konusu olan şartlarla tebligatın alınmasından itibaren 30 gün içinde 

roaming anlaşması yapmaya zorlamaktaydı.  

 

3.3.1.1.2.1 İhtiyati Tedbir Kararı 

Bu durum karşısında Telsim Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesine 

27.03.2002 tarihinde ihtiyati tedbir kararı alabilmek için müracaat etmiştir. Müracaat 

neticesinde Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi taraflara tebligat yapmadan dosya 

üzerinden yaptığı inceleme sonucu Telsim’in talebini yerinde görüp, 27.03.2002 tarih 

ve 2002/13 sayılı ihtiyati tedbir kararını319 vererek, Telekomünikasyon Kurumu’nun, 

14.03.2002 tarih ve 4280/2278-9 sayılı yazısının Telsim açısından uygulanmasını 

durdurmuştur. Söz konusu ihtiyati tedbir kararında da Mahkeme, gerekçe olarak 

Telsim’in Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca tahkime gitme hakkı olduğunu 

belirtmiş ve söz konusu kararı talep tarihinde tebligata gerek görmeksizin verirken, 

uyuşmazlığın lisans sözleşmesinden doğduğuna da zımnen hükmetmiştir.  

 

                                                
318 Geçici 1 inci Madde; “Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce başlatılan uzlaştırma süreci hangi 
aşamada ise, bu Yönetmelik hükümlerine göre devam ettirilir ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
yapılmış bulunan bütün işlemler, düzenlenmiş olan belgeler ve vuku bulan müzakereler bu Yönetmelik 
kapsamında geçerliliklerini korumaya ve hüküm doğurmaya devam ederler.” 
 
319 “..4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Yasasının 3. ve 6. maddeleri hükümleri gereğince ihtiyati tedbir 
talebinin kabulüne, 
Karşı taraf Telekomünikasyon Kurumu’nun, 14.03.2002 tarih ve 4280/2278-9 sayılı yazısının Telsim A.Ş. 
yönünden uygulanmasının durdurulmasına, 
Uygulamanın durdurulması için 4686 sayılı yasanın 3. ve 6. maddeleri uyarınca ihtiyati tedbir konulmasına, 
Karar tarihinden itibaren 30 gün içinde Tahkim davası açılmadığı takdirde iş bu ihtiyati tedbir kararının 4686 
sayılı Yasanın 10/2 maddesi hükmü uyarınca ortadan kalkmış olacağına, 
Süresi içerisinde dava açıldığı takdirde ihtiyati tedbir kararının Tahkim Kararının kesinleşmesine kadar 
devamına,.........dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu karar verildi.” 
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Telsim, 25 Nisan 2002 tarihinde Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim 

Divanında bir tahkim davası açarak, İhtiyati Tedbir Kararının öngördüğü 30 gün 

içerisinde dava açma şartını yerine getirmiştir. 

 

3.3.1.1.2.2 Tarafların Dayandığı Hukuki Esaslar 

Davacı konumundaki Telsim; Telekomünikasyon Kurumu’nun, 14.03.2002 

tarih ve 4280/2278-9 sayılı yazısında yer alan hükümlerin Lisans Sözleşmesine, 

yasalara ve 15 Kasım 2001 tarihli ihtiyati tedbir kararına aykırı olduğunu, bu şartlar 

altında Telsim’in söz konusu yazıda öngörülen şartlarla ne İş-Tim ne de bir başka 

GSM operatörü ile bir roaming anlaşması akdetmesinin gerekli olmadığını, ifade 

ederek Telekomünikasyon Kurumu’nun iki GSM operatörü arasında akdedilecek bir 

roaming sözleşmesine müdahale etmesinin engellenmesine karar verilmesini 

istemiştir. Taleplerine dayanak olarak ise; halihazırda Ankara 5 inci Asliye Hukuk 

Mahkemesi’nin 15.11.2001 tarih ve 2001/39 sayılı ihtiyati tedbir kararı bulunduğunu 

bununla dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulduğunu, Telekomünikasyon 

Kurumu’nun, 14.03.2002 tarih ve 4280/2278-9 sayılı yazısının ise söz konusu ihtiyati 

tedbir kararına aykırı olduğunu ileri sürmüştür.320 

 

 Davalı konumundaki Telekomünikasyon Kurumu ise davacının iddialarının 

tahkim konusu yapılamayacağını zira iddia konularının Lisans Sözleşmesinden 

kaynaklanmadığını, tahkim başvurusunun 406 sayılı Kanunun 10. maddesinde 

düzenlenen yasal roaming yükümlülüğüne ilişkin olarak aynı Kanunla 

Telekomünikasyon Kurumuna verilmiş olan görev ve yetkilerin kullanılmasından 

doğan idari işlemlere karşı yapılmış bulunduğunu, bu nedenle görevli yargı merciinin 

idari yargı olduğunu, uyuşmazlığın tahkim konusu yapılamayacağını savunmuştur. 

Ayrıca tahkime gidilmeden önce Davacının uyuşmazlığı öncelikle Lisans 

Koordinasyon Kurulunda çözme girişiminde bulunmadığını iddia ederek, davanın 

hem görev hem de önkoşullara uyulmaması yönünden reddinin gerektirdiğini iddia 

etmiştir. Davanın reddine ilişkin taleplere ek olarak Telekomünikasyon Kurumu, 

Ankara 18 inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilmiş olan 27.03.2002 tarih ve 

                                                
320 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12106/DB Award 
Sentence 
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2001/13 sayılı İhtiyati Tedbir Kararının Hakem heyeti tarafından uyuşmazlığa ilişkin 

kesin karar verilmeden önce bir ara kararıyla kaldırılmasını istemiştir. Davalının 

ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin talebi yine Davalı tarafından 8 Ocak 

2003 tarihli duruşmada geri çekilmiştir.321  Telekomünikasyon Kurumu ihtiyati tedbir 

kararı ile ilgili talebini 8 Ocak 2003 tarihli duruşmada geri çekmesindeki en büyük 

sebep 11871/DB nolu davada aynı hakemlerden müteşekkil bir heyet tarafından 

görülmekteyken, o davaya ilişkin Ankara 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin  

15.11.2001 tarih ve 2001/39 sayılı ihtiyati tedbir kararı kaldırılması talebinin hakem 

heyetince 23 Ağustos 2002 tarihli duruşmada reddedilmiş olmasıdır. Hakem heyeti 

red gerekçesinde ulusal mahkemelerce verilen kararlar üzerinde bir tasarruf 

yetkisinin olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle ikinci bir kez red kararıyla 

karşılaşmamak ve usulü hızlandırmak amacıyla Davalı, hakem heyetinin bu konuda 

bir ara karar vermesine ilişkin talebinden vazgeçmiştir. Bu nedenle davalının cevap 

dilekçesindeki bu talep nihai kararda hakem heyetince reddedilmiştir.322 

 

 Davalı 11871/DB nolu dava henüz derdestken 12106/DB nolu davanın 

açılmış olması karşısında derdestlik itirazında bulunmuş ve aynı hakem heyeti 

tarafından görülmeye devam edilmesi sebebiyle ise iki davanın birleştirilmesini 

istemiştir. 

 

3.3.1.1.2.3 Hakem Kararı 

Christian Rumpf’un başkanlığında eş hakemler Cemal Şanlı ve Atilla 

Özer’den oluşan Hakem Heyeti; taraflardan hiçbiri Lisans Sözleşmesinin 51. 

Maddesinde belirlenen tahkim şartının geçerliliğine karşı iddiada bulunmamış 

olmasının yanı sıra, dosyanın incelenmesi neticesinde tahkim sözleşmesinin 

geçersizliği varsayımını destekleyici bir iddia ile karşılaşmadıklarını belirterek, 13 

Şubat 2002 tarihinde imzalanan Lisans Sözleşmesinin 51. Maddesine göre 

                                                
321 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12106/DB Award 
Sentence 
 
322 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12106/DB Award 
Sentence; “...Türk yargı usulleri belirli ve kısıtlı hallerde, Türk mahkemelerinin tahkime müdahale etme 
olasılığı sağlamıştır. Ancak, ulusal ve ya uluslararası olsun, tahkim heyetinin ve ya  tahkim mahkemesinin Türk 
yargı mahkemelerince alınmış bir kararının hukuki geçerliliğini sorgulama yetkisi olduğuna dair herhangi bir 
yasal dayanak bulunmamaktadır. Bu yüzden, söz konusu kararın Türk yasalarına göre Türk mahkemelerince 
verilmiş ihtiyati tedbir kararı olması nedeniyle bu talep reddedilmelidir....”  
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düzenlenen tahkim sözleşmesinin geçerliliğine hükmettikten sonra, tahkim 

maddesinin işletilmesi için ön koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği yönünden 

davayı incelemiştir. 

 

  Tahkim şartının da içinde yer aldığı, Lisans Sözleşmesinin 51. maddesi 

gereğince, tahkim yoluna başvurmadan önce tarafların aralarındaki uyuşmazlığı 

Lisans Koordinasyon Kurulu’nda görüşmelerine ilişkin bir hükmün varlığını tespit 

etmiş ve Lisans Koordinasyon Kurulunu tarafsız üçüncü tarafların yardımı 

olmaksızın mahkeme öncesi ya da tahkim öncesi bir uzlaştırma işlemi olarak 

nitelendirerek323, tahkime gitmenin bir zorunluluğu ve önkoşulu olarak görmemiştir. 

Söz konusu görüşmelerin tarafların masraftan ve zaman kaybından kurtulmak için 

öngörüldüğünü ancak taraflardan birinin uyuşmazlığı tahkime götürme iradesinin 

mevcudiyeti ve görüşmeler yoluyla anlaşmaya yanaşmaması halinde bir zorunluluk 

olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir.324  

                                                
323 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12106/DB Award 
Sentence; 
“...Tahkim maddesinin ilk paragraflarında belirtilen işlemin bağlayıcı ve geçerli bir karara varılması için bir 
araç olmadığı kesindir. Bu işlemin temel özelliği, öncelikle, Lisans Koordinasyon Kurulu’nun tarafsız ya da 
bağımsız kişilerden müteşekkil olmayıp Tarafların direktifleriyle çok az ilişkili ve bu direktiflere tabi üyelerden 
oluşmakta olduğu gerçekliğine bina edilmiştir (bkz. Lisans Sözleşmesi, Madde 46). Bundan dolayı, 
anlaşmazlığı nihai ve geçerli bir şekilde çözme yetkisine haiz bir otorite ile kıyaslamak mümkün değildir. Bu 
işlem, tarafsız üçüncü tarafların yardımı olmaksızın mahkeme-öncesi ya da tahkim öncesi bir uzlaştırma 
işleminden başka bir şey değildir...”  
324 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12106/DB Award 
Sentence; 
“...Fakat, tahkime gitmeden önce görüşmelerde bulunma zorunluluğunun koyulması olasılığı konusunda genel 
hükümlere varmadan önce, Heyet ilgili hükmün metninin sözcüklerini incelemek zorundadır. Buna göre, metnin 
sözcükleriyle ilgili olarak, Tarafların Lisans Koordinasyon Kurulu’nu “öncelikle” tercih etmektedirler. Taraflar 
Türkçe’de “öncelikle” sözcüğünü seçmişlerdir. Her iki sözcüğün de anlamı bir tür sıralama ifade etmektedir, 
fakat aynı zamanda şartın kesinliğini azaltmaktadır ki bunun sonucu olarak da hükme yüklenecek zorunlu 
nitelemesi ortadan kalkmaktadır. Yapılacak yerinde bir yorum ortaya koymaktadır ki, Taraflar tahkime 
gitmeden önce Lisans Koordinasyon Kurulu’na başvurmalıdır – “başvuracaktır” değil. T.C. Temyiz 
Mahkemesince de kabul edildiği görülen bu yorum (15. Daire, 7 Şubat 1995, Cemal Sanlı tarafından 
alıntılanmıştır, Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 2. baskı, İstanbul 2001, s. 350 
(Türkçe)) başlatan tarafın ya da her iki tarafın da anlaşmazlığa, çözümlenme şekline ilişkin kesin bir çözüm 
getirmek üzere yaklaştığı ve, sonuç olarak, bu kurula başvurmanın gereksiz masraf ve zaman kaybına yol 
açacağı durumlarda durumun daha iyi anlaşılmasını sağlar. Ek olarak, davalı tarafların devlet kurumları olduğu 
da dikkate alınmalıdır. Sözleşmeye göre değil devlet kanunları tarafından verilen bir yetkiye dayanarak hareket 
ettiğini açık şekilde beyan eden bir devlet kurumunun, yargının gücü olmadığı ya da açık şekilde hukuka aykırı 
davrandığı görülmediği takdirde, yasal konumunu büyük ölçüde değişikliğe uğratması beklenemez. Son olarak 
– hükmün sözcükleri ve mentalitesi imkansız kılsa da hükmün tahkime gitmek için bir önkoşul olduğunu kabul 
etsek dahi, genel iyi niyet kuralı akla gelmektedir. Lisans Koordinasyon Kurulu ‘na yapılacak başvuru sadece 
yürütülemez ve uygulama zorunluluğuna sahip olmayan bir uzlaşma sağlayacağından ve Davacı bu davada 
kararlı bir konumda bulunduğundan ve bu da Davalı tarafından reddedildiğinden, Lisans Koordinasyon 
Kurulu’nda müzakerelerde bulunma içerikli zorunlu bir önkoşul genel iyi niyet kuralı ile çelişecektir. Bundan 
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 Davalının derdestlik ve 11871/DB nolu dava ile 12106/DB  nolu davanın 

hakem heyetince birleştirilmesi talebi ise hakem heyetince reddedilirken, gerekçe 

olarak her iki tahkim davasının farklı lisans sözleşmelerinden doğmuş olması, ilk 

davada Ulaştırma Bakanlığının da hasım olarak gösterilmiş olması nedeniyle, ilk 

davanın sonuçlarının 14 Mart 2002 tarihli mektuba ve bunun yasal sonuçlarını 

etkilemeyeceği sonucuna varmış olmasına rağmen her iki davanın tek dava gibi ele 

alınabileceğine hükmetmiştir. Ancak bunun için her iki tarafın da bu birleşmeyi 

istemiş olması gerektiğini, ama davacının böyle bir isteği bulunmaması sebebiyle 

davaların ayrı görülmesi gerektiğine karar vermiştir.325 Tahkim davalarında 

uyuşmazlıkların tamamen tarafların iradeleri ile mahkemelerce değil de hakem 

heyetleri tarafından çözüme kavuşturuldukları düşünüldüğünde, tarafları ve konuları 

aynı veya benzer davaların birlikte görülmesini isteyebilme hususunun da tarafların 

iradesine tabi olması gerektiği yolundaki bu karar kanaatimce yerindedir. Zira usul 

ekonomisinden en ziyade etkilenecek olanlar taraflardır ve bu durumu da en iyi 

değerlendirebilecek olanlar yine tarafların kendileridir. Bu kararla hakem heyeti 

tahkim yargılamasının tamamen tarafların mutabakatından doğduğu ve yine ancak 

aynı mutabakatın sağlanması halinde davaların birleştirilmesi, feragat, sulh gibi 

usulü işlemlerin gerçekleştirilebileceğine vurgu yapmıştır. 

 

                                                                                                                                                                 
dolayı, Tahkim Heyeti Davalının bu konudaki itirazlarını kabul etmemektedir ve Lisans Koordinasyon 
Kurulu’na başvurulmamasının Tahkim Heyetinin yetkisini etkilemediğine karar vermiştir...”  

 
325 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12106/DB Award 
Sentence; 
“...Söz konusu anlaşmazlık Ulaştırma Bakanlığının da içinde bulunduğu bir dönemi kapsadığından, 
Davalılardan biri olarak gösterilmiştir. İkinci olarak, davanın dosyalandığı tarihte 1998 Lisans Sözleşmesi halen 
yürürlükte idi. Üçüncü olarak, 18 Ekim 2001 tarihli mektup İŞ-TİM’in 4 Mayıs 2001 tarih ve 2001/166 sayılı 
Yönetmeliğe dayanarak yaptığı roamingle ilgili olarak yasal işlemlerden daha önce yayınlanmıştır. Söz konusu 
dava 28 Kasım 2001 tarihinde dosyalanan iddia esasına ve ilgili gerçeklere göre kararı bağlanmalıdır.  Bu 
tahkim davası ise yeni gerçekler esasına ve Lisans Sözleşmesinin yeni versiyonu altında dosyalandığı için ve 
yeni yasal ve gerçek durumuna göre kurulmuş olan Davalının yeni işlemine karşı açılmıştır.  
11871 sayılı ICC Tahkim davasında alınacak olan kararın etkisi açısından bakıldığı zaman, bu kararın 14 Mart 
2002 tarihli mektuba ve bunun yasal sonuçlarına etkilemeyeceği anlaşılabilir.  
Diğer taraftan, Tahkim mahkemesi meseleyi söz konusu iki dava aynıymış gibi ele alabilirdi.  Ancak böyle bir 
davada aranılması gereken ilk şart tarafların tahkimde yer almaları konusunda olurlarının alınması olmalıydı. 
Söz konusu olur alınmamıştır. 11871 sayılı Tahkim Davası için karar alınmadan önce yapılan sözlü duruşma 
esnasında Davacı bu tahkimin ayrı olarak devam etmesi hususunda direnmiştir.  
Bu nedenle, Tahkim heyeti Davalının konuyla ilgili itirazını temelsiz bulmuştur...” 
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 Tahkim heyeti, 14 Mart 2002 tarihli Telekomünikasyon Kurumu yazısını 

Davacı ile İş-Tim arasında Ulusal Roaming Sözleşmelerinde Uygulanacak olan Usul 

ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi uyarınca bir roaming sözleşmesi 

yapma yükümlülüğü öngören bir idari işlem olarak yorumlayarak bu işlemin yasallığı, 

haklılığı ve yasal sonuçlarının yine ilgili Türk idari kanunları ışığında incelenmesi 

gerektiğini belirtmiştir. 326 Davalının, davacının roaming yükümlülüğüne ilişkin bir 

karar almış olmasına rağmen, söz konusu durumun Lisans Sözleşmesinin 35. 

maddesi ile sağlanan hak ve yükümlülüklere bir etkisinin olmadığı, Lisans 

sözleşmesinin tam olarak uygulanabilmesi için Türk idare hukuku tarafından çizilen 

mevzuatın da dikkate alınması gerektiği sonucuna ulaşarak, söz konusu davada 

Tahkim Heyetinin bir taraftan Türk idare hukukuna uygunluğu meselesiyle ilgili 

olarak yargı yetkisinin bulunmadığına, diğer taraftan ise, taraflar arasında tahkim 

yoluyla çözülebilecek bir anlaşmazlığın bulunmadığı sonucuna varmıştır. Tahkim 

şartı kapsamında bir anlaşmazlığın bulunmadığı kararı verildiği için davanın esasının 

incelenmesine hiç geçilmemiştir. Böylece Hakem Heyeti 11871/DB nolu davadaki 

sonuca bu davada da ulaşarak, dava konusunda görevsiz ve yetkisiz olduğunu 

yinelemiştir. 

 

3.3.1.1.3- Turkcell-Ulaştırma Bakanlığı-Telekomünikasyon Kurumu Davası 

(11867/DK) 

Roaming anlaşmazlığı, İş-Tim A.Ş.'nin 1 Mart 2001 tarihli müracaatı ile Telsim A.Ş. 

ve Turkcell A.Ş. firmaları ile aralarında ulusal dolaşım anlaşması yapılması amacıyla 

başlatılan müzakerelerde ilerleme kaydedilemediğini belirtmesi ve ulusal dolaşım 

                                                
326 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12106/DB Award 
Sentence; 
“...Dava konusu olan mektup  Davacı ile İŞ-TİM arasındaki ilgili roaming sözleşmesi görüşmelerinin gelişimini 
özetler.  Sonunda, sözleşme Taraflardan söz konusu sözleşmeyi 30 gün içinde imzalamaları talep edildi.  
Davalıyı ilgilendiren hususları itibarıyla mektup şu şekildedir:  
“Ulusal Roaming Sözleşmelerinde Uygulanacak olan Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” Geçici 1. Maddesine 
uygun olarak, Ulusal Roaming Yükümlülüğü doğmuş ve Telsim A.Ş adına zorunlu olmuştur”.  
Bu beyan 406 sayılı Kanunun 10. Maddesine ve 8 Mart 2002 sayılı Yönetmeliğe dayanmaktadır. Beyan Tahkim 
heyetine sunulmayan 11 Mart 2002 tarihli Telekomünikasyon Kurulu kararına atıfta bulunmaktadır.  
Taraflardan hiçbirinin söz konusu kararın varlığına itiraz etmemiş olması ve Davacının iddiasını özellikle bu 
karara yöneltmemesi nedeniyle, Tahkim heyeti bu tahkim için gerekli olan kısmında konunun söz konusu 
mektubun ilgili kısmında yansıtıldığını varsaymaktadır.  
Türk idare hukuku altında,  söz konusu mektup bir idari işlem olarak nitelendirilebilir. Davacıya İŞ-TİM ile 
ulusal roaming sözleşmesi yapma yükümlülüğünü ilk defa belirtir.  Bu bağlamda,  11 Mart 2002 tarihli kararın 
yasal ektisi bulunurken söz konusu mektup bildirme niteliği bulunmaktadır.  Her iki durumda da bu işlemin 
yasallığı ve haklılığının telekomünikasyon sektörünü düzenleyen kanun ve yönetmelikler gibi Türk idare 
hukuku ışığında incelenmesi gerekmektedir....”  



 173

anlaşmasının yapılmasını teminen Telekomünikasyon Kurumuna müdahalede 

bulunmasını talep etmesiyle gündeme gelmiştir. 

 

Tarafların aralarında yaptıkları yazışmaların ve konuya ilişkin diğer bilgi ve 

belgelerin incelenmesi neticesinde; Telekomünikasyon Kurulunun 04.05.2001 tarihli 

toplantısında anlaşmazlık halinin sabit olduğuna ve ulusal dolaşımın acil çözüm 

bekleyen bir konu olduğu da dikkate alınarak Yönetmelik çıkarılıncaya kadar geçerli 

olmak üzere 11.04.2001 tarih ve 2001/143 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen “Ulusal 

Dolaşım ile ilgili Anlaşmazlıklarda Uygulanacak Uzlaştırma İşlemine İlişkin Usul ve 

Esaslar” gereğince, taraflar arasında ulusal dolaşım anlaşmasının dört hafta 

(verilebilecek ek süreler hariç) içerisinde gerçekleştirilmesine, aksi takdirde 

uluslararası uygulamalar da göz önüne alınarak Kurum tarafından belirlenecek 

hüküm ve koşullar çerçevesinde anlaşmanın temin edilmesine karar verilmiş327 ve 

söz konusu Karar 07.05.2001 tarihinde Turkcell’e tebliğ edilmiştir.  

 

Ancak “Usul ve Esaslar” ile tanınan süre zarfında taraflar arasında bir 

anlaşma zemini sağlanamaması üzerine, Kurum gözetiminde tarafların katılımıyla 

gerçekleştirilen bir dizi toplantıda anlaşma sürecinin çıkmaza girdiği temel konular 

görüşülmüş, taraflar uzlaştırılmaya çalışılmış ve son olarak taraflardan ulusal 

dolaşım anlaşmasının yapılmasına yönelik nihai talep ve teklifleri alınmıştır. 

Toplantılar neticesinde tarafların talep ve teklifleri arasındaki farkın (özellikle fiyat 

açısından) çok büyük olması ve taraflar arasında karşılıklı müzakere yoluyla bir 

anlaşma tesis edilemeyeceğinin kesinlik kazanması üzerine, 12.10.2001 tarih ve 

2001/332 sayılı Kurul Kararı ile “Türkiye’de Faaliyet Gösteren GSM 900 ve GSM 

1800 İşletmecileri Arasında Makul, Ekonomik Açıdan Oranlı ve Teknik Açıdan İmkan 

Dahilindeki Bir Ulusal Dolaşım Anlaşması İçin Telekomünikasyon Kurumu 

Tarafından Belirlenen Hüküm ve Şartlar” 18.10.2001 tarih ve 8442-3 sayılı yazı ile 

Turkcell’e tebliğ edilmiştir. Yapılan tebligatta, 406 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesinde öngörülen ulusal dolaşım talep hakkının söz konusu Kurul Kararı ile 

belirlenen “Hüküm ve Şartlar” çerçevesinde kullanılması halinde; Turkcell A.Ş. 

bakımından yasal ulusal dolaşım yükümlüğünün doğmuş sayılacağı, bu bağlamda 

                                                
327 Telekomünikasyon Kurulu Kararı No: 2001/166 
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söz konusu “Hüküm ve Şartlar” dahilinde taraflar arasında ulusal dolaşım 

anlaşmasının en geç 15.11.2001 tarihine kadar imzalanması ve ulusal dolaşımın en 

geç 17.12.2001 tarihine kadar başlatılması hususları bildirilmiştir.   

 

3.3.1.1.3.1 İhtiyati Tedbir Kararı 

Söz konusu bildirim neticesinde; Turkcell A.Ş., 12.11.2001 tarihinde Ankara 4. 

Asliye Hukuk Mahkemesine, 18.10.2001 tarih ve 8442 sayılı idari işlem aleyhine, 

• Roaming sözleşmesinin ticari bir sözleşme olduğu, 

• Turkcell A.Ş.’nin girişimlerine rağmen İş-Tim A.Ş. ile Ulusal Dolaşım 

Sözleşmesinin yapılmasının mümkün olmadığı, 

• Telekomünikasyon Kurumunun 18.10.2001 tarihli yazısı ile Lisans 

Sözleşmelerinin uygulanması konusunda uyuşmazlık yarattığı ve bu 

uyuşmazlığın giderilmesi için Uluslararası Tahkim Davası açılacağı,  

• Tahkim Davası açılana kadar Telekomünikasyon Kurumu’nun Lisans 

Sözleşmesini iptal etme ihtimalinin bulunduğu,  

 

Gerekçelerini ileri sürerek, ihtiyati tedbir istemi ile başvuruda bulunmuştur. Ankara 4. 

Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 12.11.2001 tarihinde, 18.10.2001 tarihli 

Telekomünikasyon Kurumunca tesis edilen idari işlem aleyhine, 

 

• 4686 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca, Uluslararası Tahkim 

Davalarında Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu, 

• Lisans Sözleşmesinin iptali halinde Turkcell A.Ş.’nin mağdur olacağı, 

 

gerekçeleriyle 12.11.2001 tarih ve E.2001/373 D.İş-K.2001/060 D.iş sayılı ihtiyati 

tedbir kararı verilmiştir. Turkcell, 26 Kasım 2001 tarihinde Milletlerarası Ticaret 

Odası Tahkim Divanında bir tahkim davası açarak, İhtiyati Tedbir Kararının 

öngördüğü 30 gün içerisinde dava açma şartını yerine getirmiştir. Böylece ihtiyati 

tedbir kararı hakem kararı verilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam etmiştir. 
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3.3.1.1.3.2 Tarafların Dayandığı Hukuki Esaslar 

Davacı, hakem heyetinden; kendisinin “İŞ-TİM” yada diğer herhangi bir GSM 

Operatörü ile şartları Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Belirlenen Makul, 

Ekonomik Açıdan Orantılı, Teknik Olarak Mümkün Ulusal Roaming Sözleşmesinin 

İmzalanması” başlıklı 18 Ekim 2001 tarihli yazıda belirtilen ulusal roaming 

sözleşmesini imzalamak zorunda olmadığı ve Telekomünikasyon Kurumunun, 

Davacıya adı geçen yazının 22. Maddesinde belirtilen yaptırımları 

uygulayamayacağı yönünde tespit kararı alınmasını talep etmiştir.  

 

Ulaştırma Bakanlığı, Davacının talebinin usul yönünden reddedilmesini talep 

etmiştir.  Kendisi roaminge ilişkin tüm görev ve yetkilerini 12.05.2001 tarih ve 4673 

sayılı Kanun ile Telekomünikasyon Kurumuna devrettiği gerekçesiyle bu davada 

Davalı olmayı reddederek husumet itirazında bulunmuştur.   

 

Telekomünikasyon Kurumu, tahkimin başlama tarihi olan 26.11.2001 tarihinde 

tahkim davasının açılmasına sebep olan tahkim anlaşmasının davacı ile Ulaştırma 

Bakanlığı arasında akdedilmiş olduğunu, kendisi ile davacı arasında geçerli ve 

bağlayıcı bir tahkim sözleşmesi bulunmadığını, bu nedenle bu tahkim davasında 

hasım sıfatını iktisap edemeyeceğini ileri sürmüştür. Ulaştırma Bakanlığı, 12 Mayıs 

2001 tarih ve 4673 sayılı Kanun ile tüm görev ve yetkilerin Kuruma devredildiği 

gerçeğinden hareketle, kendisinin imzaladığı tahkim şartından resen (ipso jure) 

sorumlu tutulamayacağı iddiasıyla husumet itirazında bulunmuştur.  

 

Telekomünikasyon Kurumu, 4502 sayılı Kanuna göre Türkiye’de 

telekomünikasyon sektörünün imtiyaz ve lisans sözleşmeleri yoluyla kamu hukuku 

rejimine tabi olduğunu ve Kurumun kamu yararına olduğu durumlarda tek taraflı 

olarak karar verme yetkisine sahip olduğunu belirterek, devam etmekte olan tahkim 

davasının konusu bir idari işlem olan 18.10.2001 tarihli ve 8443 sayılı yazıdan 

kaynaklandığı için, anlaşmazlığın Türk İdari Mahkemelerinin yargı yetkisi 

kapsamında olduğunu iddia etmiştir. Böylece tahkim heyeti için bir görev ve yetki 

itirazı da söz konusu olmuştur. Ayrıca tahkim şartı kendisi için bağlayıcı olarak 

yorumlansa bile, ön koşul olarak gördüğü tahkim öncesinde anlaşmazlığın Lisans 
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Koordinasyon Komitesinde görüşülmemesi nedeniyle bu şartın geçerli olarak 

işleyemeyeceğini savunmuştur. 

 

3.3.1.1.3.3 Hakem Kararı 

Jacques Covo’nın bakanlığında eş hakemler Ergun Özsunay ve Cemal 

Şanlı’dan teşkil edilmiş Hakem Heyeti; ICC Tahkim Kuralları Madde 6(2) nin “Tahkim 

Heyetinin yargı yetkisine ilişkin her türlü karar Heyetin kendisince alınacaktır” 

hükmüne atıfta bulunarak, Tahkim Heyetinin “yargı yetkisi üzerinde karar verme 

yetkisi” ya da kendi yargı yetkisine karar verme yetki ve salahiyeti olduğuna karar 

vererek, ilk görünüşte (prima facie) geçerli bir tahkim anlaşmasının varlığına 

hükmetmiştir.328 Heyet, tahkim şartının geçerliliğini taraflar ICC kurallarını seçtikleri 

için ICC kuralları çerçevesinde, tahkim yeri İstanbul, Türkiye olduğu için de Türk 

mevzuatı açısından da inceleyip tahkim şartının geçerli olduğuna ve tahkim 

anlaşmasını imzalayan 1 nolu davalı konumunda olan Ulaştırma Bakanlığının bu 

davada taraf olduğuna hükmetmiştir.329 

 

Tahkim Heyeti tarafların tahkime doğrudan mı gidecekleri yada gitmeden 

önce yapmaları gereken hususların bulunup bulunmadığı gibi konuların açıklığa 

kavuşturması gereği üzerinde durarak, tahkim anlaşmasında yer alan uyuşmazlığın 

öncelikli olarak Lisans Koordinasyon Kurulu’nda çözümlenmesi hususunu ele 

almıştır. Bu bağlamda maddede yer alan “öncelikle” kelimesinin anlamı330 üzerinde 

                                                
328 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11867/DK Award 
Sentence; 
“...Bu davanın ICC Kurallarının Madde 6(2) hükümlerine uygun olarak görülmesi kararı alan Tahkim Heyeti bu 
maddenin “Kurallara göre tahkim sözleşmesinin var olabileceği ilkesini prima facie yerine getirdiğini” 
belirtmektedir. Tahkim Heyetinin davanın ICC Kurallarının Madde 6(2) hükümlerine uygun olarak görülmesi 
kararını alması davanın kabul edilmesi anlamına gelmeyecek yada bu sonuç çıkarılmayacaktır. ICC Kurallarının 
Madde 6(2)sinin ilgili hükümlerinde şöyle denilmektedir “Tahkim Heyetinin yargı yetkisine ilişkin her türlü 
karar Heyetin kendisince alınacaktır.” Böylece Tahkim Heyeti “yargı yetkisi üzerinde yargıda bulunma yetkisi” 
yada kendi yargı yetkisine karar verme yetki ve salahiyeti vardır. Uluslararası yerleşik bir uygulamaya göre, 
tahkim şartının geçerliliğini karar vermek için sözleşmenin uygun bir kanuna dayandırılması zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Davalı ile 1 Nolu Davalı arasında 15.05.2001 tarihinde 4686 sayılı Kanuna uygun olarak 
imzalan Ek Sözleşmede yer alan İLK TAHKİM MADDESİ yazılıdır. Bu nedenle resmi açıdan geçerli bir 
tahkim şartıdır....” 
 
329 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11867/DK Award 
Sentence; 
“...Usul ve esas itibariyle tahkim şartının geçerli olması nedeniyle, 1 Nolu Davalı tahkim maddesine taraftır 
dolayısıyla da bu davada taraf konumundadır...”  
 
330 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11867/DK Award 
Sentence; 
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durarak, bir zorlayıcılığı olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Böylece Tahkim Heyeti, 

tahkim maddesinin Davacının tahkime gitmeden önce Lisans Koordinasyon 

Komitesine başvurmayı zorunlu kılan bir ön koşul bulunmadığı kararına varmıştır. 

 

Heyet, tahkim maddesinin geçerliliği ve tahkime gitmeden önce yerine 

getirilmesi zorunlu hususların bulunup bulunmadığına dair meselelerde karara 

vardıktan sonra, Telekomünikasyon Kurumu’nun davada taraf sıfatını iktisap edip 

etmediğini tartışmıştır. Ulaştırma Bakanlığının tüm görev ve yetkilerinin 4673 sayılı 

Kanun ile Telekomünikasyon Kurumuna devredilmesiyle ilgili olarak, Bakanlığın 

Operatörlerle ilgili olarak sözleşmede yer alan hak ve görevlerinin “yasal halef” 

olarak veya ““ipso iure”” Kuruma devredildiğini düşünmenin yanlış olduğunu 

vurgulamış, gerekçe olarak da 4673 sayılı Kanun gereğince bu hakların 

sözleşmelerin yenilenmesi ve karşılıklı mutabakatlarla transfer edildiğini belirterek, 

işletmecilerin Telekomünikasyon Kurumu ile karşılıklı anlaşmaya varmak zorunda 

olduklarına bu nedenle sözleşmelerin tarafların rızası ile değiştirilebileceğine 

değinmiştir. Böylece yeni bir sözleşme imzalamadıkça ya da sözleşme 

yenilenmedikçe işletmeci ile Bakanlık arasında lisans sözleşmesinde yer alan hak ve 

yükümlülüklerin, Tahkim Maddesi dahil, Telekomünikasyon Kurumu tarafından 

devralınmış olmadığına karar vermiştir. Böylece Telekomünikasyon Kurumu’nun 

yaptığı husumet itirazı sonuç vermiş ve bu davada taraf olmamıştır. 

 

Taraf konusunda da karara varıldıktan sonra taraflar arasındaki uyuşmazlığın 

lisans sözleşmesinden doğmuş olması gereği üzerinde önemle durulmuştur.331 Dava 

konusu uyuşmazlığa Davalı konumundaki Ulaştırma Bakanlığının sebebiyet 

                                                                                                                                                                 
“...Bu madde uyuşmazlıkları öncelikle müzakere yoluyla Lisans Koordinasyon Komitesinde çözmeyi 
kararlaştırmaktadır . Karar metninde yer alan “primarily” kelimesi Türkçe’deki “öncelikle” kelimesinin 
tercümesidir. Son iki harf son ek olup anlamı “ile”dir. “öncelik” kelimesi Fono Modern Sözlükte önce olma, 
öncelikli olma olarak tanımlanmıştır.  Bu maddede de olduğu gibi “öncelikle” kelimesi aynı sözlükte şu şekilde 
tercüme edilmiştir: “ ilk, önceliği olan”...” 
 
331 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11867/DK Award 
Sentence; 
“...Geleneksel tahkim sürecinde, tahkim maddesi Hakemlerin rationae materiae’sini sınırlandırmaktadır. 
Böylece tahkim maddesi tarafların tahkim içinde yer almayan hususları Hakemlere yöneltmelerine izin 
vermemektedir. Bir hususun rationae materiae olarak tahkim maddesi içinde yer alıp almadığının analizi 
Hakemlere sunulan yasal konuların çerçevesiyle değil taraflar arasında var olan uyuşmazlığın esaslarına 
dayanılarak yapılır Öyleyse konu uyuşmazlığın bu  Sözleşmeden kaynaklanıp kaynaklanmadığıdır...” 
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vermediği, Ulaştırma Bakanlığı ile davacı arasında lisans sözleşmesinden doğan bir 

uyuşmazlık olmadığı tespit edilmiştir.332  

 

Tüm bu tespitlerden sonra hakem heyeti yargı yetkisi olmadığı kararını 

vermiş, dava masraflarının tamamını da davacıya yüklemiştir. Yetkisizlik ve 

görevsizlik kararını verirken tarafların konuyla ilgili olarak yetkili mahkemelere 

başvurabileceklerini de ayrıca belirtmiştir.333 Yani konunun tahkimle 

çözümlenemeyecek nitelikte olup ancak mahkemelerde çözümlenebilecek nitelikte 

olduğunu belirtmiştir. 

 

Hakem heyeti verdiği karara karşı 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 

uyarınca tarafların iptal davası açabileceklerini de kararında belirtmiştir. Kanaatimce; 

bu yola gidilmesinin sebebi tahkim yargılaması boyunca Türk Hukukuna mümkün 

olduğunca sadık kalındığını göstermek olabilir.  

 

3.3.1.1.4- Turkcell - Telekomünikasyon Kurumu Davası (12085/DK) 

13 Şubat 2002 tarih ve 4052 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesine göre, 

Davacı Davalı ile birlikte Yenilenen Lisans Sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme 

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ TELEKOMÜNİKASYON KURUMU ile TURKCELL 

İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş arasında GSM Pan- Avrupa Mobil Telefon Sisteminin 

Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi” başlığını taşımış ve Turkcell’in 

Ulaştırma Bakanlığı ile imzaladığı ilk sözleşmede olduğu gibi yenilenen sözleşmede 

de tahkim şartı yer almıştır. 

 

                                                
332 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11867/DK Award 
Sentence; 
“...bu davada, Davacıya, İŞ-TİM ile ulusal roaming sözleşmesi imzalamayı emreden 18 Ekim 2001 tarihli 
mektubun düzenleyicisi olmayan ve şu ana kadar hakkında sözleşme ihlali suçlaması bulunmayan 1 Nolu 
Davalı ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı, 1 Nolu Davalının 
meseledeki yeri ve 1 Nolu Davalının yargı yetkisine ilişkin iddialarıyla ilgili olarak Tahkim Heyetinin yargı 
yetkisi bulunmamaktadır...” 
 
333 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 11867/DK Award 
Sentence; 
“...Ancak bu Tahkim Heyetinin yargı yetkisi bulunmadığı için tarafların herhangi bir yasal korumadan mahrum 
oldukları anlamına gelmemektedir çünkü taraflar bu davayı görme yetkisi olan yetkili mahkemelere 
başvurmakta serbesttirler...” 
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Bu arada Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Dolaşım 

(Roaming) Anlaşması Yapılması ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 

08.03.2002 tarih ve 24689 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 

Telekomünikasyon Kurumu’nun, 14.03.2002 tarih ve 4280/2279 sayılı yazısı ile 

Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi kapsamında Turkcell’in İŞ-TİM ile bu yazının 

tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde, daha önce Kurum tarafından belirlenen 

şartlarla roaming anlaşması imzalamasına yönelik tebligatta bulunulmuştur.  

 

3.3.1.1.4.1 İhtiyati Tedbir Kararı 

Tüm bunlar karşısında Turkcell, 5.4.2002 tarihinde Ankara 22. Asliye Hukuk 

Mahkemesine müracaat ederek; 

Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesince bu konuda verilmiş olan 12.11.2001 

tarihli bir ihtiyati tedbir kararının mevcut olduğu, 

Turkcell A.Ş. tarafından bu karara uygun olarak ICC nezdinde dava açılmış 

olduğu ve davanın hâlihazırda devam ettiği, 

Telekomünikasyon Kurumunca ilgili konuda verilmiş olan bir ihtiyati tedbir 

kararının mevcudiyetine rağmen Kurumca daha önceden tesis edilmiş olan Usul ve 

Esasların uygulanması yönünde Turkcell A.Ş.’ne tebligatta bulunulduğu ve bu yeni 

uygulama ile Lisans Sözleşmesine bir kere daha aykırı davranıldığı, 

İş-Tim A.Ş.’nin bu hususta bir talebinin mevcut olmadığı, 

Roaming sağlanmasının makul olmadığı ve fiyat hususunda bir anlaşma 

sağlanamadığı, 

Roaming’in ekonomik açıdan oranlı ve teknik açıdan imkan dahilinde 

olmadığı, 

İş-Tim A.Ş.’nin 71 ilde alt yapısının bulunduğu ve bunun yanı sıra Turkcell 

A.Ş.’nin altyapısından yararlanarak daha iyi hizmet sunmak suretiyle Turkcell 

A.Ş.’nin aleyhine olacağı, 

Lisans Sözleşmesinin 35 inci maddesi ile Roaming sözleşmesinin tesisinin 

Turkcell A.Ş.’nin serbest iradesine bırakıldığı halde Telekomünikasyon 

Kurumumuzca zorunlu hale getirildiği, 

İş-Tim A.Ş.’nin tavrının az yatırım ile çok gelir elde etmeye yönelik olduğu, 

gerekçeleriyle Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesine ihtiyati tedbir istemi ile 

başvuru yapmıştır.  
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Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 08.04.2002 tarihinde, 

14.03.2002 tarihli Telekomünikasyon Kurumunca, 

Roaming Sözleşmesinin Lisans Sözleşmesinin 35 inci maddesi ve Borçlar 

Kanunun 19 uncu maddesi (sözleşme serbestisi ilkesi) dikkate alındığında ticari 

nitelikli bir sözleşme olduğu, 

Taraflar arasındaki ihtilafın 4686 sayılı Kanun gereğince ICC’de çözülmesi 

gerektiği, gerekçeleriyle ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. 

 

 Telekomünikasyon Kurumu ise, 08.04.2002 tarih ve 2002/22 sayılı ihtiyati 

tedbir kararı aleyhine, 

Roaming sözleşmesinin kamu yararı nedeniyle tarafların tekeline 

bırakılamayacağı, 

406 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi Roaming anlaşmasının tesisi 

hususunda Telekomünikasyon Kurumuna yetki tanımış olduğu, 

gerekçeleriyle Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 08.04.2002 tarihinde 

ihtiyati tedbire itiraz etmiş, ancak Mahkeme tarafından, itiraz reddedilmiştir.  

 

3.3.1.1.4.2 Tarafların Dayandığı Hukuki Esaslar 

Konusu itibariyle davacının daha önce açtığı ve bu davanın da görülmeye 

başlandığı sırada derdest olan 12106/DB nolu tahkim davası ile çok benzeştiği için 

Turkcell, davalının bu konuda öncelikli olarak “uyuşmazlığın lisans sözleşmesinden 

kaynaklanmadığı” iddiasıyla karşılaşacağını tahmin ettiğinden daha ilk 

müracaatından itibaren; Telekomünikasyon Kurumunun iki kişiliği bulunduğunu: 

kendisinin hem özel hukuka tabi bir sözleşmenin taraf, hem de düzenleme 

yetkilerine sahip olan bir hükümet kurumu olduğunu ileri sürerek, düzenleyici 

yetkilerinin özelliği gereği, Telekomünikasyon Kurumunun emirler ve talimatlar 

verebileceğini, fakat söz konusu emirler yada talimatlar bir sözleşmenin uygulanması 

ile ilgili olduğu zaman bunlardan doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla 

çözülebileceğini iddia etmiştir.334 

                                                
334 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12085/DK Award 
Sentence; 
“...Tahkim maddesi sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesini 
öngörmektedir. Bir başka ifade ile, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak yada sözleşmenin ihlal edilmesine 
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Turkcell, hakem heyetinin, “İŞ- TİM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ 

A.Ş”, yada diğer herhangi bir GSM Operatörü ile koşul ve şartları Telekomünikasyon 

Kurumunun 14 Mart 2001 tarih ve 4280- 2279 sayılı Koşul ve Şartları 

Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Belirlenen Makul, Ekonomik Açıdan Orantılı, 

Teknik Olarak Mümkün Ulusal Roaming Sözleşmesinin İmzalanması” başlıklı 

yazısında belirtilen ulusal roaming sözleşmesini imzalamak zorunda olmadığı ve 

Davalının Davacıya mektupta belirtilen süre sorunda, yani beyandan 30 gün sonra, 

yaptırım uygulayamayacağı yönünde tespit kararı alınmasını talep etmiştir. Gerekçe 

olarak ise kendisinin makul, ekonomik olarak orantılı ve teknik olarak mümkün bir 

roaming talebiyle karşılaşmamış olması sebebiyle, 406 sayılı Kanunun 10. 

maddesine göre roaming yükümlüsü olarak gösterecek koşullara sahip olmadığını, 

bu durumun Lisans Sözleşmesinin 10.335 ve 35.336 maddesinin ihlali olduğunu iddia 

etmiştir. 

 

Davalı Telekomünikasyon Kurumu ise; Davalı Tahkim Heyetinin ICC Tahkim 

Kurallarının 6. Maddesinin 2. bendine göre yargı yetkisinin bulunmadığına karar 

vermesini talep etmiştir. Gerekçe olarak davacının iddialarının tahkim konusu 

yapılamayacağını, iddia edilen hususların Lisans Sözleşmesinden 

                                                                                                                                                                 
ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık Telekomünikasyon Kurumunun bir idari kurum olarak 
gerçekleştirdiği bir faaliyetten kaynaklanıp kaynaklamadığına bakılmaksızın tahkim ile çözülmelidir.  

Telekomünikasyon Kurumunun iki kişiliği bulunmaktadır: kendisi hem özel hukuka tabi bir sözleşmenin 
tarafıdır hem de düzenleme yetkilerine sahip olan bir hükümet kurumudur. Düzenleyici yetkilerinin özelliği 
gereği, Telekomünikasyon Kurumu emirler ve talimatlar verebilir, fakat söz konusu emirler yada talimatlar bir 
sözleşmenin uygulanması ile ilgili olduğu zaman yada bir ihlale neden oldukları zaman, bunlar tahkim yoluyla 
iddia edilebilecek ve görülebilecek sorunlar halini almaktadır. Aksini iddia etmek ve Telekomünikasyon 
Kurumunun faaliyetlerinin sadece idari faaliyet olarak nitelendirilebileceğini söylemek tahkim şartını işlemez 
ve anlamsız  hale getirmektedir. Böyle bir iddia Telekomünikasyon Kurumuna her istediğinde şahsını bir idari 
organ olarak görme ve kendisinin kanuna uygun olarak hareket ettiğini ve faaliyetinin idari işlem olduğunu 
iddia etme ve sözleşmenin uygulanmasını etkileyen yada tahkim mahkemesine götürülmesini ihlal eden 
faaliyetlerini kaldırma imkanı tanımaktadır. Çünkü Türk Anayasasına göre idarenin her zaman kanun ile 
kendisine verilen yetkiye dayanarak faaliyette bulunma hakkı vardır ve idarinin idari işlemi olarak kabul 
edilmeyecek tek bir işlemi bile bulunmamaktadır...” 
 
335 Lisans Sözleşmesinin 10. maddesi; “Kurum, elindeki mevcut imkanları ve bu lisans Sözleşmesi çerçevesinde 
vereceği diğer GSM lisanslarını Turkcell’e haksız rekabet doğuracak şekilde vermeyecek, kullanmayacak, 
kullandırtmayacak ve kullanılmasını engelleyecektir. 
İşletmeci, Kurumun başkalarıyla yaptığı lisans sözleşmelerinde diğer İşletmeciler lehine olan hükümlerin 
kendisi hakkında da uygulanmasını isteme hakkına sahiptir.” 
 
336 Lisans Sözleşmesinin 35. maddesi; “İşletmeci, ulusal roaming yapabilmek amacıyla, Türkiye'deki diğer 
lisanslı GSM şebekeleriyle sözleşme yapabilir. Anlaşma ve ekonomik koşullar, imzadan önce görüşü alınmak 
üzere  Kuruma sunulacaktır. 
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kaynaklanmadığını, tahkim başvurusunun 406 sayılı Kanunun 10. maddesinde 

düzenlenen yasal roaming yükümlülüğüne ilişkin olarak aynı Kanunla 

Telekomünikasyon Kurumuna verilmiş olan görev ve yetkilerin kullanılmasından 

doğan idari işlemlere karşı yapılmış bulunduğunu, bu nedenle görevli yargı merciinin 

idari yargı olduğunu, uyuşmazlığın tahkim konusu yapılamayacağını savunmuştur. 

Ayrıca tahkime gidilmeden önce Davacının uyuşmazlığı öncelikle Lisans 

Koordinasyon Kurulunda çözme girişiminde bulunmadığını iddia ederek, davanın 

hem görev hem de önkoşullara uyulmaması yönünden reddinin gerektiğini iddia 

etmiştir. 

 

Turkcell, Tahkime gitmeden önce yerine getirilmesi gereken koşullarla ilgili 

olarak tahkim maddesinin bir uzlaşmaya varmak için belirlediği sürenin 45 gün 

olmasına karşılık İŞT-TİM ile ulusal roaming sözleşmesi imzalamak için Davalının 

öngördüğü sürenin 30 gün olarak belirlenmesi, Davalının tahkim maddesinde 

belirtilen sürece devam etme niyetinde olmadığının bir delili olduğunu iddia etmiş ve 

bu nedenle söz konusu Lisans Koordinasyon Kurulunun toplanması için müracaatta 

bulunmadığını ifade etmiştir.  

3.3.1.1.4.3 Hakem Kararı 

Jacques Covo’nın bakanlığında eş hakemler Ergun Özsunay ve Cemal 

Şanlı’dan oluşan Hakem Heyeti; tarafların tahkim maddesinin asli geçerliliği 

hususunda herhangi bir itirazda bulunmamalarını da göz önünde bulundurarak 

öncelikli olarak geçerli bir tahkim maddesinin bulunduğuna hükmederek337 tarafların 

tahkime gitmeden önce yapmaları gereken usulü işlemler olup olmadığı konusunu 

incelemeye geçmiştir. Tahkim anlaşmasında yer alan uyuşmazlığın öncelikli olarak 

Lisans Koordinasyon Kurulu’nda çözümlenmesi hususunu ele almıştır. Bu bağlamda 

                                                
337International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12085/DK Award 
Sentence; 
“...Taraflar tahkim maddesinin asli geçerliliği hususunda herhangi itirazda bulunmamaktadırlar. ICC Tahkim 
Kurallarını uygulamaya karar verdiklerinden, Tahkim Heyeti tahkim maddesinin ICC Kuralları yönünden 
geçerliliğini incelemiştir. ICC Tahkim Kuralları taraflar arasında kabul edilen tahkim maddesini hiçbir şekilde 
geçersiz kılmamakta ve Taraflardan da bu doğrultuda herhangi bir iddia gelmektedir. Bu nedenle, tahkim 
maddesi geçerli ve yürürlüktedir. Tahkimin yeri İstanbul olduğu için Tahkim Heyeti Türk kanunlarını da 
eşdeğer biçimde incelemiştir.  TMTK’nın 4. maddesinin III bendine göre bu davada da olduğu gibi, tahkim dili 
olarak Tahkim Sözleşmesinin dayandığı kanunu seçmemeleri halinde,  tahkim kanunun geçerliliği Türk 
kanunlarına göre değerlendirilecektir.  İlgili Türk kanunlarının incelenmesi Tahkim Heyetini söz konusu 
kanunlarda adı geçen tahkim maddesinin geçerliliğine engel olacak her hangi bir durumun bulunmadığı 
sonucuna ulaştırmıştır...” 
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maddede yer alan “öncelikle” kelimesinin anlamı338 üzerinde durarak, bir zorlayıcılığı 

olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Böylece Tahkim Heyeti, tahkim maddesinin 

Davacının tahkime gitmeden önce Lisans Koordinasyon Komitesine başvurmayı 

zorunlu kılan bir ön koşul bulunmadığı kararına varmıştır. Böylece, 11871/DB nolu 

davada hakem heyeti ile aynı kişilerden oluşan 12106/DB  nolu davanın hakem 

heyeti önceki karardaki  görüşünü bu kararda da yenilemiştir.  

 

Davalının, 11871/DB nolu tahkim davası nedeniyle davanın derdest olduğu 

itirazını ise hakem heyeti 11871/DB davasının taraflarından olan Ulaştırma Bakanlığı 

aleyhine davacının bu davada her hangi bir talepte bulunmadığı için davanın 

taraflarının aynı olmadığı, ayrıca iki davanın farklı idari işlemlerden kaynaklandıkları 

gerekçeleriyle reddetmiştir.339  

 

Bu koşullar altında Heyet, 14 Mart 2002 tarihli yazının Lisans Sözleşmesinin 

10. ve 35. maddelerini ihlal edip etmediğini karara bağlayabilmek için Lisans 

Sözleşmesinde davacının iddia ettiği değişikliği yapıp yapmadığı konusunu açıklığa 

kavuşturmaya çalışmış ve bu konuda sözleşmelerin yasal düzenlemelerle yenilenip 

değiştirilemeyeceğine, ancak tarafların iradeleriyle değiştirilebileceğine karar 

vermiştir.340 Bu  amaçla Heyet, davacının Lisans Sözleşmesini değiştirme durumunu 

                                                
338 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12085/DK Award 
Sentence; 
“...Bu madde uyuşmazlıkları öncelikle müzakere yoluyla Lisans Koordinasyon Komitesinde çözmeyi 
kararlaştırmaktadır . Karar metninde yer alan “primarily” kelimesi Türkçe’deki “öncelikle” kelimesinin 
tercümesidir. Son iki harf son ek olup anlamı “ile”dir. “öncelik” kelimesi Fono Modern Sözlükte önce olma, 
öncelikli olma olarak tanımlanmıştır.  Bu maddede de olduğu gibi “öncelikle” kelimesi aynı sözlükte şu şekilde 
tercüme edilmiştir: “ ilk, önceliği olan”...” 
 
339 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12085/DK Award 
Sentence; 
“...Davalı tarafından iddia edilen derdestlik konusuyla ilgili olarak (cf. Bölüm III, paragraf 32, s. 12), bu 
muafiyet Türk Medeni Usul Hukukunun 187. Maddesinin 4. fıkrasında yer almaktadır. Derdestliğin vuku 
bulabilmesi için, üç hususun aynı olması gerekmektedir, yani uyuşmazlığın konusu, yasal dayanağı ve tarafları 
(Kuru/ Aslan/ Yılmaz/, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1991, s. 532).  Farklı idari işlemlerden kaynaklandıkları 
için her iki davanın yasal gerekçeleri birbirlerinden farklıdır (örn: 11867/DK sayılı Davada 18 Ekim 2001 tarihli 
mektup, 12085/DK sayılı Davada ise 14 Mart 2002 tarihli mektup). İlk dava iki davalıyı hedef aldığı için iki 
davadaki taraflar birbirlerinden farklıdır.  Bu nedenlerden dolayı, Tahkim Heyeti davalar arasında derdestlik 
görmemektedir...” 
 
340International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12085/DK Award 
Sentence; 
“...Bu koşullar altında ele alınması gereken ilk konu bir kanunun böyle bir sözleşmeyi değiştirip 
değiştiremeyeceğine karar verilmesi olacaktır. 
İsviçre ve Fransız medeni usul hukukundaki “autonomie de la volonte” kavramı ile İngilizcedeki “autonomy of 
will” terimi Türkiye borçlar kanununun bir iç bölümünü teşkil etmektedir. Eski hukukta “sözleşme muhtariyeti” 
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açıklamasını istemiş, ancak davacı bu konuda tatminkar bir açıklama 

yapamamıştır.341 Böylece 4502 sayılı Kanun ile davacının imzaladığı Lisans 

Sözleşmesinin değiştirilmemiş olduğu teyit edilmekteydi. 

 

Tahkim heyeti Lisans Sözleşmesinin 10. maddesinin ihlal edilmediğine ilişkin 

kararını verirken, Telekomünikasyon Kurumu ile Turkcell arasındaki ilişkiyi bir 

vekâlet ilişkisi olarak nitelemiş ancak bu tür bir vekâletin Kurumun yönetmelik 

çıkarma gibi idari görevlerinin devri anlamına gelemeyeceğine değinmiştir.342 

 

Tahkim Heyeti, Lisans Sözleşmesinin 35. Maddesinin Davacıya roaming 

sözleşmeleri imzalama hakkı ve olanağı sağladığı,  ve bir düzenleme veya kamu 

kurumlarının müdahalesinden bağışıklık sağlamadığına karar vermiştir.343  

                                                                                                                                                                 
olarak bilinen bu doktrin şimdi “sözleşme serbestisi” olarak bilinmektedir. Esat Şener, Hukuk Sözlüğü, Ankara 
2001, s. 712. Sözleşmeye yetki verecek olan tarafların isteği olacak ve sözleşme serbestisinin sonucu 
maksimum üretkenlik olacaktır.  Bu nedenle, kabul edilen yükümlülükler adil olmakta ve sözleşmenin 
doğasında bulunan adil olduğu için Kanun Koyucu tüm özgürlüğü tarafların özerk isteklerine bırakmakta ve 
ancak kamu emri gibi bir istisnai durum mevzubahis olduğunda müdahale etmektedir. Böylelikle, bu doktrinde, 
Fransızca olarak “le contract fait la loi des parties” (cf. Pierre Engel Traite des Obligations en Droit Suisse, 
1997, s. 97)  yani İngilizce de “tarafların hukuku sözleşmede yer almaktadır” hükmünü getirmektedir. Bu 
nedenle, ne hakım sözleşmeyi tersine çevirebilir ne de Kanun Koyucu bunu değiştirebilir.  Şener’den 
alıntılamak gerekirse: “Bu özgürlüğe göre kimse bir sözleşmeyi yapmaya zorlanamaz”. Bu nedenle Türk 
hukukunda bir fortiori olarak kanun karşılıklı olarak kabul edilen bir sözleşmenin koşullarını değiştiremez yada 
herhangi bir ekleme yapamaz. Türk hukukunda sözleşmeler tecdid yoluyla değiştirilebilir ki bu da Türkiye 
Borçlar Kanununun 114. ve 115. Maddeleri hükümlerine tabi olan ikili bir süreçtir. Kanun Koyucunun bir tarafı 
sözleşme imzalamaya zorunlu tutmasının olanaksızlığı Telekomünikasyon yada diğer alanlarda yapılan yasama 
yada düzenlemelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır...” 
 
341 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12085/DK Award 
Sentence; 
“...Davacı bu hususa hiç değinmemiş, sadece Davalının Yenilenen Lisans Sözleşmesinin orijinal yada değişik 
halini ve/veya bu husustaki geçerli Türk hukukunu ihlal ettiğini yada bir şekilde etkilediğini iddia etmekle 
yetinmiştir....... Tahkim Heyeti 7 Şubat 2003 tarihli İşlem Emrinde, Davacı tarafından “dolaylı olarak yenileme” 
(cf. Bölüm IV, paragraf 48, s.17) olarak belirtilen değiştirme konusunun açıklanmasını istedi. Davacı bu konuda 
herhangi bir beyanda bulunmadı...” 
 
342International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12085/DK Award 
Sentence; 
“...Yenilenen Lisans Sözleşmesine göre, Davacının bir mobil telefon sistemi kurma, geliştirme ve işletme hakkı 
bulunmaktadır.  Bu haklar zaman, kapsama alanı, teknik hususlar, kalite standardı ve Davalı ile işbirliği gibi 
koşullara tabidir. Bu Sözleşmeye göre, Telekomünikasyon Kurumu kendisine ait kamu yetkilerinin bir kısmı 
için Davacıyı vekil tayin etmektedir. Fakat bu tür bir vekaletname Telekomünikasyon sektörünü düzenlemek 
amacıyla Yönetmelik düzenleme yetkilerini devreden Türk düzenleme organlarının verdiği yetki gibi bir sonuç 
ortaya çıkarmamaktadır. Yönetmelik yapma yetkisi saklı kalmakta ve bu nedenle Davalının Davacıdan İŞ-TİM 
ile ulusal roaming sözleşmesi imzalamasını istediği talebi Yenilenen Lisans Sözleşmesinin 10. Maddesini ihlal 
etmemektedir...”   
 
343International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12085/DK Award 
Sentence; 
 “...Kamu ihtiyaçlarının karşılanması söz konusu olduğunda kamu çıkarları roaming kadar önemli bir husus 
olarak ortaya çıkmaktadır ve bu da roaming konusunu düzenleyen 406 sayılı Kanunun 10. Maddesinin dikkate 
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Böylece 11871/DB nolu tahkim davasındaki sonuca ulaşarak, hakem 

heyetinin yargı yetkisi olmadığı kararını vermiş, dava masraflarının tamamını da 

davacıya yüklemiştir. 344 Hakem heyetinin verdiği karara karşı 4686 sayılı 

Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca tarafların iptal davası açabileceklerini de 

önceki kararda olduğu gibi bu kararında da belirtmiştir. 

 

3.3.1.2- Hazine Payı Davaları 

1993 yılında, GSM mobil sistem telefon operatörü olan Turkcell ve Telsim ile 

Türkiye Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü (PTT) bir gelir paylaşım 

sözleşmesi imzalamışlardır. Daha sonra Telefon hizmetlerinin PTT’den ayrılarak 

Türk Telekom A.Ş.’nin kurulmasından sonra ise anlaşma Türk Telekom ile devam 

etmiştir. Gelir Paylaşım Sözleşmesine göre Türk Telekom GSM sisteminin 

işletilmesinden elde edilen işletmeci gelirlerinin  % 67’sini almaktaydı.  

 

27 Nisan 1998 tarihinde, 4161 sayılı Kanunun 6. Maddesiyle değişik 406 

sayılın Kanunun Geçici 6. Maddesine göre, Gelir Paylaşım Sözleşmesi, Turkcell ve 

Telsim ile Ulaştırma Bakanlığı arasında  “GSM Pan- Avrupa Mobil Telefon 

Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi için Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz 

Sözleşmesi” olarak yenilenmiştir.  

 

Yenilenen ve bir imtiyaz sözleşmesi hüviyetini kazanan Lisans sözleşmesi ile 

işletimin tüm geliri işletmeciye bırakılmış ancak Hazineye de bir ödeme yapılması 

mükellefiyeti getirilmiştir. Bu çerçevede tüm işletmecilerle imzalanan GSM Lisans 
                                                                                                                                                                 
aldığı husustur. Böylece, roaming sözleşmesi imzalama hakkını ve imkanını özel sektöre bırakırken, Düzenleme 
Kurumu bunları rekabet kurallarını ve müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak organize etmekte ve düzenlemektedir. 
Birleşik Devletler Yüce Divanında alınan bir karara göre, “Yapılan tüm sözleşmeler halkın çıkarlarının 
korunması amacıyla Devlet yetkisine tabidirler” (Sanelli v Glenview State Bank, Illinois Eyaleti Yüce Divanı, 
483 N.E 2d 226 (1985) alıntı Lincoln Towers Insurance Agency v Security Insurance Company; Appellate of 
Cort of Illinois, Sixt Division, 8.22. 1997, Dava No 1- 95- 4139) Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Tahkim 
Heyeti Yenilenen Lisans Sözleşmesinin roaming sözleşmeleri imzalama olanağı sağlayan 35. Maddesinin, 
Davacının sözleşme serbestisi yoluyla her zaman sahip olduğu ve sözleşmenin tamamlanmasından önce 
Kurumun görüşünün alınmasını gerektiren bir hak olduğuna  ve düzenleme yada diğer hiçbir kamu 
kurumlarının müdahalesini muaf tutmadığına karar vermektedir...” 
 
344 International Chamber of Commerce International Court of Arbitration, Case No: 12085/DK Award 
Sentence; 
“...Yukarıda belirtilen nedenden dolayı, Davalının 14 Mart 2002 tarihli mektubunun Türk hukukuna aykırı olup 
olmadığının incelenmesi Tahkim Heyetinin yargı yetkisi sınırları dışında yer almaktadır......Tahkim Heyetinin 
Davacının Davalı aleyhine tespit kararı aldırma iddia yada talebinde yargı yetkisi yoktur...” 
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sözleşmelerinin 8. maddesi345 “Hazineye ödenecek pay” başlığı altında 

düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile GSM işletmecilerine tüm abone346 sayısı 

üzerinden elde ettikleri brüt gelirlerinin347 %15’ini her ay Hazineye ödeme 

yükümlülüğü getirmektedir.  

 

Söz konusu yükümlülük kapsamında tüm GSM işletmecilerinden elde ettikleri 

brüt gelirin %15’ini imtiyaz sözleşmesini imzaladıkları 27 Nisan 1998 tarihinden, 

Şubat 2001 tarihine kadar Hazineye ödemeye devam etmişlerdir. Ancak 2001 yılına 

gelindiğinde Turkcell ve Telsim ara bağlantı348 sebebiyle elde ettikleri brüt gelirin 

%15’ini Hazineye ödememeye başlamıştır. Hazine Müsteşarlığı ise her iki 

işletmeciye gönderdiği resmi yazılarla söz konusu ara bağlantı gelirlerinin de 

ödenecek meblağın hesaplanmasına esas tutulacak meblağa dahil edilmelerini 

istemiştir.  

 

3.3.1.2.1- Turkcell-Ulaştırma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Telekomünikasyon 

Kurumu Davası (11825/DK) 

27 Nisan 1998 tarihinden Şubat 2001’e kadar Davacı ara bağlantı ücretini brüt 

gelire ekleyerek ödemiştir.  

 

                                                
345 Madde 8 “İşletmeci, tüm abone sayısı üzerinden elde edilecek brüt gelirin % 15'ini her ay Hazineye 
ödeyecektir. 
Aylık pay ödemeleri, en geç brüt gelirlerin faturalandırıldığı ayı izleyen ayın son gününe kadar İşletmeci 
tarafından Hazineye ödenecektir.  

Bu ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, ödenmeyen hazine payına, ikinci fıkrada öngörülen ödeme 
tarihinden itibaren 4.12.1984 günlü ve 3095 sayılı Kanunda öngörülen oranda temmerrüt faizi uygulanır. 
Herhangi bir yıllık süreçte, Hazine payının ikinci kez süresinde ödenmemesi halinde Kurumca, işletmeciye 
ayrıca en son aylık pay ödemesi tutarının üç katı cezai şart tahakkuk ettirilir.” 
 
346 Lisans Sözleşmesi Madde 5 (Tanımlar ve Kısaltmalar) “...k) Abone : GSM sisteminden verilen hizmetlerden 
yararlanmak üzere işletmeci ile sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişiler...” 
 
347 Lisans Sözleşmesi Madde 5 (Tanımlar ve Kısaltmalar) “...n) Brüt Gelir: Her türlü vergi, resim, harç ve fonlar 
dahil olmak kaydıyla, tesis ücretleri, aylık sabit ücretler, haberleşme ücretleri...” 
 
348 Ara bağlantı, iki ayrı telekomünikasyon şebekesi arasındaki telekomünikasyon trafiğinin gerçekleştirilmesini 
teminen iki şebekenin birbiriyle irtibatlandırılmasıdır. Bir GSM şebekesinden başlatılan bir çağrı PSTN’de veya 
bir başka GSM şebekesinde sonlanacaksa çağrıyı bir noktadan sonra PSTN işletmecisi veya diğer GSM 
şebekesi  taşıyacaktır. Tersi durumda, PSTN abonesi GSM abonesini aradığında, çağrı bir noktadan sonra GSM 
işletmecisi tarafından taşınacaktır. Ara bağlantı olmadan abonelerin başka bir işletmeci abonesini araması 
mümkün değildir. Yani, bir işletmecinin abonesi başka bir işletmecinin abonesini sadece ara bağlantı yapılması 
halinde arayabilir. Diğer bir ifade ile, ara bağlantı iletişimin sağlanabilmesi için “zorunlu unsur” niteliğindedir. 
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Ancak, 1 Aralık 2000 tarihli mektubunda, Turkcell, Hazinenin faizi hariç olmak 

üzere Kasım 2000’den bu yana brüt gelire dahil ederek ödemiş olduğu 88 Trilyon 

Türk Lira ara bağlantı ücretini kendisine iade etmesini istemiştir.  Ayrıca, Hazineye 

söz konusu tarihten sonra ara bağlantı ücretini brüt gelir kapsamından çıkaracağını 

belirtmiş ve konuyla ilgili olarak Hazinenin görüşlerini sormuştur. 1 Ocak 2001 tarihli 

mektupla, Hazine Müsteşarlığı, Turkcell’e talebin Hazine Kontrolörleri Kurulu 

Başkanlığına iletildiğini ve sonucun daha sonra bildirileceğini duyurmuştur. O tarihe 

kadar hiçbir yanıt alamadığından Turkcell 19 Şubat 2001 tarihinde, Hazineye Mart 

2001’den itibaren Hazine Payını hesaplarken ara bağlantı ücretini brüt gelire dahil 

etmeyeceğini bildirmiştir.349 Buna göre, Mart 2001’den itibaren, Lisans 

Sözleşmesinin 8. Maddesindeki yoruma göre Brüt gelire ara bağlantı ücretini dahil 

etmemiştir.  

 

Davacının 1 Aralık 2000 ve 19 Şubat 2001 tarihli mektuplarından sonra 

Hazine Müsteşarlığı 14 Mayıs 2001 tarihinde, Danıştay Birinci Dairesine “Hazine 

payına ödenecek olan payın hesaplanmasında bir mobil şebekesinde başlatılıp 

başka bir mobil şebekesinde sonlanan çağrılardan alınan ara bağlantı ücretinin GSM 

operatörü işletmecisinin brüt gelire eklemenin” uygun olup olmadığını sorduğu bir 

mektup göndermiştir.350 

 

Bu talep üzerine, Danıştay Birinci Dairesi 31 Mayıs 2001 tarihinde verdiği 

2001/65 sayılı kararında; “...ara bağlantı ücreti her bir GSM operatörü için ayrı bir 

gelir kalemi teşkil eder ve ara bağlantıya taraf olan her GSM operatörü % 15’lik 

Hazine Payını ara bağlantı ücretlerini brüt gelire ekleyerek hesaplayacaklar ve 

ödeyeceklerdir….” hükmüne varmıştır.  

 

Hazine Müsteşarlığı ise söz konusu Danıştay Kararını 18 Temmuz 2001 

tarihinde Davacıya göndererek; Hazine Payının, ara bağlantı ücretinin de brüt gelire 

eklenerek tekrar hesaplamasını ve bundan doğacak farkın ve şimdiye kadar 

                                                
349 5 Mayıs 2002 tarihli Duruşma tutanakları.  

 
350 Hazine Müsteşarlığı ve Ulaştırma Bakanlığının 25 Aralık 2001 tarihli cevap layihaları. 
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hesaplanan miktarın, ödeme tarihine kadar Kamu borçlarına uygulanan yasal faiziyle 

birlikte, derhal ödemesini” talep etmiştir. Hazinenin 18 Temmuz 2001 tarihli 

mektubuna karşılık olarak, Turkcell 7 Ağustos 2001 tarihli yazısıyla Hazineye, 

Ulaştırma Bakanlığına ve Telekomünikasyon Kurumuna  “Hazineyle ara bağlantı 

ücretinin Brüt Gelire dahil edilmesine ilişkin mevcut ve gelecekteki anlaşmazlıklarla 

ilgili olarak” Ek Sözleşmeye binaen tahkim yoluna gitme hakkını saklı tuttuğunu 

bildirmiştir.351 

 

3.3.1.2.1.1 İhtiyati Tedbir Kararı 

Turkcell, 01.10.2001 tarihinde Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesine 

müracaat ederek Hazine Müsteşarlığının 19.07.2001 tarih 01-3-52330/59792 sayılı 

ve 06.09.2001 tarih 01-3-52320/70640 sayılı yazıları ile ara bağlantı gelirinin brüt 

gelire dahil edilerek Hazineye ödenecek %15 hazine payının hesaplanarak 

ödenmesine ilişkin talebi nedeniyle bir uyuşmazlık çıktığını, bu uyuşmazlığı da 

Lisans sözleşmesine yapılan ek tahkim anlaşması ve 4686 sayılı Milletlerarası 

Tahkim Kanunu uyarınca tahkim yoluyla çözümlemek istediklerini beyan ederek, söz 

konusu yazıların uygulanmasının durdurulmasını talep etmiştir.352 

 

Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi söz konusu talep üzerine, talepten 1 gün 

sonra 02.10.2001 tarihinde, 4686 sayılı Kanunun 3 ve 6. maddeleri gereğince verdiği 

2001/44 sayılı İhtiyati Tedbir Kararıyla, Hazine Müsteşarlığının 19.07.2001 tarih 01-

3-52330/59792 sayılı ve 06.09.2001 tarih 01-3-52320/70640 sayılı yazılarının 

yürürlüğünü, Turkcell’in için karardan 30 gün içerisinde tahkim davası açma şartıyla 

durdurmuştur. Böylece ara bağlantı gelirlerinin brüt gelire dahil edilmeden 

uygulanmasının devamı Tahkim davasının sonuçlanmasına kadar sağlanmıştır. 

 

Turkcell ihtiyati tedbir kararını müteakip Ulaştırma Bakanlığı, Hazine 

Müsteşarlığı ve Telekomünikasyon Kurumu aleyhine 29 Ekim 2001 tarihinde 

Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanında tahkim davası açmıştır.   

                                                
351 Turkcell’in 26.10.2001 tarihli tahkim talebi 
 
352 Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 2.10.2001 tarih ve 2001/44 sayılı İhtiyati Tedbir Kararı 
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3.3.1.2.1.2 Usule İlişkin İddialar ve Karar 

3.3.1.2.1.2.1 Taraf Sorunu  

Davacı, “pratik olarak diğer şebekelerde sonlanan çağrılar da bile Hazine 

Payının çağrının başladığı şebekenin operatörü tarafından tamamen ödendiği için, 

çağrının sonlandığı şebekenin operatörüne ikinci defa hazine payı yüklemek 

mümkün değildir”353  iddiası ile ara bağlantı gelirlerinden hazine payı ödenmesini 

çifte vergilendirmeye benzeterek, ara bağlantı gelirlerinin hazine payı ödemesine 

esas teşkil edecek brüt gelire dahil edilmemesine ilişkin talepte bulunmuştur. Buna 

karşılık davalılar hem usule hem esasa ilişkin itirazlarda bulunmuşlardır. 

 

Davalılardan Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı, Devlet tüzel 

kişiliğinden ayrı tüzel kişilikleri olmaması sebebiyle Maliye Bakanlığı Muhakemat 

Genel Müdürlüğünce söz konusu davayı takip etmekle görevlendirilen avukatlar 

aracılığı ile tahkim sürecine dahil olmuş ve savunmalarını birlikte sunmuşlardır. 

Telekomünikasyon Kurumu ise ayrı tüzel kişiliğe sahip olması sebebiyle kendi 

savunmasını kendi tayin ettiği avukatları aracılığı ile yapmıştır. Davalıların her biri 

söz konusu uyuşmazlık konusunda Tahkim heyetinin yargı yetkisi olmadığını ileri 

sürmüş, tahkim heyetinin yargı yetkisi bulunsa bile kendileri açısından taraf sıfatının 

oluşmadığını iddia ederek her bir davalı için husumet itirazında bulunmuşlardır. 

 

Ulaştırma Bakanlığı, dava konusuyla ilgili tüm yetki ve yükümlülükleri 4673 

sayılı Kanun uyarınca Kuruma devretmiş olduğundan tahkim davasına taraf 

olamayacağını iddia etmekte ve böylelikle Bakanlığın söz konusu davada taraf 

olarak anılamayacağını ve yürütülen davada davalının Telekomünikasyon Kurumu 

olduğunu belirtmiştir. Görüşüne destek olarak da, Danıştay Onuncu Dairesinin 20 

Kasım 2001 tarihli kararına354 atıfta bulunarak, Telekomünikasyon Kurumunun, 

                                                
353 Davacının 18 Kasım 2002 tarihli ilk beyanı 
 
354 Danıştay 10. Dairesi E 1999/5200; “Ulaştırma Bakanlığının hizmet sözleşmelerini ya da imtiyaz 

sözleşmelerini akdetme veya telekomünikasyon lisansı ya da işbu yasa ile diğer ilgili tüzük ve mevzuatlar 

çerçevesinde ruhsat verme yetkisine ilişkin bütün göndermeler ve her türlü harca ilişkin göndermeler Kuruma 

yapılmış kabul edilir” 

 



 190

Bakanlığın görevini devraldığını belirterek, kendisinin tahkim davasında davalı olarak 

anılamayacağını iddia etmiştir. Ayrıca, Bakanlığın tahkim davasında taraf olsa bile, 

Lisans Sözleşmeleriyle ilgili yetkileri Kuruma devredildiğinden kendisi aleyhine 

alınan bir kararın uygulanamayacağını iddia etmiştir.355 

 

Hazine Müsteşarlığı ise Brüt Gelir üzerinden % 15 pay kendisine ödendiği için 

Lisans ve İmtiyaz Sözleşmelerinin 24. Türk Borçlar Kanununun da 111. Maddesine 

istinaden Hazine Payının “lehtar”ı olduğunu kabul etmiştir.356 Ancak tahkim 

davasının açılabilmesi için taraflar arasında imzalanmış bir tahkim sözleşmesi 

imzalamış olmak gerekmesi ve böylesi bir anlaşmanın mevcut olmaması nedeniyle 

Hazine Müsteşarlığının tahkim davasında taraf olamayacağı iddia edilmiştir. 

 

Telekomünikasyon Kurumu; tahkimin gündeme gelebilmesi için taraflar 

arasında imza edilen bir tahkim sözleşmesinin var olması gerektiğini belirtmiş ve 

ICC’ye Tahkim Talebinin yapıldığı tarihte kendisini bağlayıcı her hangi bir tahkim 

hükmünün bulunmadığını ileri sürerek, husumet itirazında bulunmuştur. Ancak 

bununla birlikte konusu itibariyle kendisini ilgilendirdiği gerekçesiyle davaya 

“müdahil” olarak katılma talebinde bulunmuştur. Esasen rızaya dayalı bir yargılama 

olan “tahkim”de müdahale yöntemi her hangi bir kanunla açıkça düzenlenmemiştir. 

HUMK hükümlerinin kıyasen uygulanabileceği düşünülse bile tarafların tamamı bu 

hususa rıza göstermedikçe uygulanabilme imkanı yoktur. Nitekim tahkim heyeti de 

bu talebi kabul etmemiştir. 

 

Serge Lazareff’in başkanlığında eş hakemler Aslan Gündüz ile Ergun 

Özsunay’dan müteşekkil Hakem heyeti tarafların husumet itirazlarını her üç davalı 

açısından ayrı ayrı değerlendirmiştir. Bu çerçevede; Ulaştırma Bakanlığı ile davacı 

arasıda geçerli bir tahkim sözleşmesinin mevcudiyetine rağmen 4673 sayılı Kanunun 

dava tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle Bakanlığın söz konusu yetkilerini 

                                                
355 Ulaştırma Bakanlığının 25 Aralık 2001 tarihli Cevap Dilekçesi ve 5 Mayıs 2003 tarihli Duruşma Sonrası 
Özeti 
 
356 26 Aralık 2002 tarihli cevap dilekçesi 
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Telekomünikasyon Kurumu’na devretmiş olduğunu göz önünde bulunduran Heyet 

Ulaştırma Bakanlığı’nın bu davada taraf sıfatını kazanmadığına hükmetmiştir.357 

Burada dikkat çeken konu; geçerli bir tahkim sözleşmesinin varlığına rağmen, 

sözleşmeyi akdeden tarafın taraf sıfatını kazanamamış olmasıdır. Bu kararda 

Hakem Heyeti her hangi bir yere atıfta da bulunmayarak, kendi içtihadını 

oluşturmuştur. Kanaatimce bu karar yerinde değildir. Zira bu kararla tahkim 

yargısının genel karakterine aykırı davranılmış, bir tahkim anlaşması akdeden 

kişilerden birinin yetkilerini bir başka kişiye devretmiş olması taraf sıfatını yitirmesine 

neden olmuştur. Oysa taraflardan birisinin uyuşmazlık ile ilgili yetkilerini devretmiş 

olması ve davaya etki edemeyeceğinin görülmesi davanın konusuz kalmış olmasına 

sebebiyet vermelidir, tahkim anlaşmasını akdeden tarafın, taraf sıfatını 

kaybetmesine neden olmamalıdır. Ulaştırma Bakanlığı da davanın taraflarından birisi 

olarak yargılamaya devam edilmesi gereklidir. Zira bir kez tahkim anlaşması 

akdetmekle taraflar aralarındaki uyuşmazlığı tahkim yoluyla görmeyi kabul 

etmişlerdir. Şayet uyuşmazlık tarafların akdettikleri ve tahkim anlaşması/şartında 

öngördükleri bir husustan kaynaklanmakta ise anlaşmanın tarafları açılacak bir 

tahkim davasının da tarafları olmaları gerekir. 

Tahkim davası açılmasına olanak sağlayan tahkim anlaşmasına 

Telekomünikasyon Kurumu’nun taraf olmamasına rağmen Heyet 4673 sayılı 

Kanunun Geçici 2.358 maddesi ile imtiyaz sözleşmesinin değiştirilmiş olduğunu, bu 

                                                
357 Award Sentence ICC No 11825/ DK, “...15 Mayıs 2001 tarihinde Bakanlık ile Davacı arasında Ek Sözleşme 
imzalanmış , bu sözleşmenin tek amacı anlaşmazlık halinde tahkim şartını sağlamaktır. ve(iii) 13 Şubat 2002 
tarihinde Telekomünikasyon Kurumu ile Davacı arasında İmtiyaz Sözleşmesi imza edilmiştir.  Ancak, Tahkim 
Talebinden önce, 23 Mayıs 2001 tarihinde 4673 sayılı Kanun hükümlerine göre yürürlüğe girdiğinden, 
telekomünikasyon ile ilgili sözleşmelerin kontrolü söz konusu tarihte Davalı No 1’in elinde değildir. Tahkim 
Heyeti bu nedenle Bakanlığın söz konusu tahkime taraf olmadığına karar vermiştir...”  

 
358 4673 sayılı Kanun Geçici 2. madde “Ulaştırma Bakanlığı ile görev, GSM görev veya imtiyaz sözleşmesi 
imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak halihazırda hizmet 
veren işletmecilerle Kurum, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, karşılıklı 
mutabakat sağlayarak, bu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde sözleşmelerde 
değişikliklere gidebileceklerdir. Ancak, görev sözleşmesinde millî güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili olarak yer 
alan hükümler geçerliliğini korur. Kurum, taraflar arasında mutabakat sağlanarak sözleşmelerin yenilenmesi 
sürecinde, Hazine payı ile ilgili maddelerin düzenlenmesinde Hazine Müsteşarlığının görüşünü almak 
zorundadır.    
Bu süre içinde mutabakat sağlanamaması halinde, Ulaştırma Bakanlığı ile görev, GSM görev veya imtiyaz 
sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak 
halihazırda hizmet veren işletmeciler anılan süre sonundan itibaren bir ay içinde bu Kanuna ve Kurum 
düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde ve mevcut sözleşmelerinde yer alan hak ve yükümlülükleri saklı 
kalmak kaydıyla, görev veya imtiyaz sözleşmelerini Kurum ile yenilemek zorundadır. Bu süre zarfında imtiyaz 
sözleşmelerinin yenilenmemesi halinde Kurum, 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (f) fıkrasındaki yetkilerini 
kullanır.” 
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nedenle; uluslararası tahkim prosedüründe, bir sözleşmenin kanun ile değiştirilmesi 

halinde, söz konusu sözleşmedeki tahkim şartının yenilenen sözleşmeye 

aktarılmasının otomatik olarak gerçekleşeceğini ve tarafların resmen kabul 

etmelerini gerektirmeyeceğini359 ve bu nedenle Telekomünikasyon Kurumunun 

davacıyla bir tahkim anlaşması yapmamış olsa bile Davalı olacağına karar vermiştir. 

Bu kararıyla “müdahale” talebi de reddedilmiş ve Telekomünikasyon Kurumuna 

“davalı” sıfatı atfedilmiştir.360 Burada da yukarıdaki durumun tersi bir durum söz 

konusudur. Hakem heyeti Telekomünikasyon Kurumu’nu, davacıyla bir tahkim 

anlaşması akdetmemiş olmasına rağmen görülmekte olan davada taraf olarak kabul 

etmiştir. Bu Karar da kanaatimce isabetli değildir. Zira tahkim yargılamasının en 

önemli özelliği tarafların aralarında akdettikleri bir anlaşma ile aralarında çıkacak 

hangi tür uyuşmazlıkların çözümünün tahkim yoluyla görüleceğini de belli 

etmeleridir. Burada gerek uyuşmazlığın çıktığı imtiyaz sözleşmesi gerekse tahkim 

davasına dayanak olan tahkim anlaşmasında Telekomünikasyon Kurumu taraf 

değildir. Taraf olmadığı bir sözleşmeden kaynaklanan tahkim davasında 

Telekomünikasyon Kurumu’nun taraf olarak kabulü ise yine hakkaniyete uygun 

değildir. Zira Kurum bu sözleşmeyi ve bu çözüm yolunu istememiştir.  

 

Tahkim Heyeti; üçüncü davalı olan Hazine Müsteşarlığı’nın imtiyaz 

sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca % 15’lik Hazine Payının kendisine ödenmesi, 

24.maddesi uyarınca Mali denetlemelerden sonra işletmecinin bilânçolarını Kurum 

ve Hazine Müsteşarlığına sunma zorunluluğu bulunması, Hazine Müsteşarlığının 

bilançolar konusunda açıklama isteme, kontrol etme ile Lisans ve kanunlardan 

doğan yükümlülüklerin de yerine getirilmesini talep edebilme haklarının bulunması 

nedeniyle lehtar olduğu, hatta 24. maddedeki kontrol ve talep haklarının Hazine 

Müsteşarlığı’nı lehtardan da öte bir konuma getirdiği sonucunu çıkarmıştır. Zira 

                                                                                                                                                                 
 
 
359 Heyet kararında; “Revue de l’arbitrage, 1991, No 1, p.27;”,  “Traite de l’arbitrage commercial international 
P. Fouchard, E. Gaillard and B. Goldman, p. 445, Ed. 1996”, “Revue de l’Arbitrage, 1988, No.3, p. 447” ve 
“Droit des Contrats”, Mr. J. L. Goutal” kaynaklarına referans vermiştir. Buna benzer görüşler söz konusu 
eserlerde de savunulmuştur. 
 
360 Award Sentence ICC No 11825/ DK, “...Buna göre, açık bir rıza gösterme zorunluluğu gerekmediğinden, 
İmtiyaz Sözleşmesinin tahkim şartı Davalı No 2 üzerinde bağlayıcıdır.” 
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Hazine Müsteşarlığı yapılan ödemeyi kabul etmiş ve hatta bizzat kendisi de talepte 

bulunmuştur. 

 

Hakem heyeti Paris Temyiz Mahkemesi’nin “Uluslararası bir sözleşmede yer 

alan tahkim şartı, geçerliliği ve amacı nedeniyle, söz konusu sözleşmelerin 

uygulanmasında ve sorunların ortaya çıkmasında rol oynayan, sözleşmedeki tahkim 

şartının varlığını ve geçerliliğini kabul ettikleri varsayılan sözleşmeye taraf 

olmayanların da tahkim şartına eklenmek zorundadır”361  şeklindeki kararına atıfta 

bulunarak, “sözleşmeye taraf olmayanlar sözleşmenin uygulanmasında rol 

oynadıkları takdirde,  tahkim şartı dahil sözleşme şartlarını biliyor ve kabul etmiş 

sayılırlar. Sözleşmeyi uygulamak suretiyle,  taraf sözleşmeyi onaylamış ve tahkim 

şartını da kabul etmiş olmaktadır. Tahkime başvurmak için taraflar arasında ortak 

olurun sağlanmasının temel şartlardan biri olduğunu göz ardı etmeden, ilgili yasa ve 

yetkililer, tahkim şartının söz konusu tarafın sözleşmenin uygulanmasına ve 

uygulamayla ilgili anlaşmazlık durumlarında yer alması faaliyetlerinden dolayı söz 

konusu tarafın ilgili sözleşmenin tahkim şartı içerdiğini ve bunu kabul etmek zorunda 

olduğu zamanlarda tahkim şartının imza tarafı olmayanlara genişletilebilmektedir” 

şeklinde bir sonuca ulaşmış ve Hazine Müsteşarlığı’nı da davalı olarak kabul etmiş 

ve husumet itirazlarını da reddetmiştir. 362 Hakem Heyeti, Hazine Müsteşarlığı’na 

taraf sıfatını izafe ederken bir Fransız Yüksek Mahkemesinin kararına atıfta 

bulunmuştur. Gerek Fransız Yüksek Mahkemesinin kararı, gerekse Hakem 

Heyetinin kararı yine bir özel hukuk yargılama yöntemi olan “tahkim”in ruhuna, 

yukarıda belirtilen sebeplerle aykırıdır. Ancak burada Yüksek Mahkemenin ve 

Hakem Kararının gerekçesi makuldür. Yalnız dikkat edilmesi gereken nokta anılan 

karar uyarınca;  “söz konusu sözleşmelerin uygulanmasında ve sorunların ortaya 

çıkmasında rol oynayan, sözleşmedeki tahkim şartının varlığını ve geçerliliğini kabul 

ettikleri varsayılan sözleşmeye taraf olmayanların da tahkim şartına eklenmesi” 

gereğidir. Yani burada Hazine Müsteşarlığı tahkim anlaşmasına ancak bu anlaşmayı 

akdeden kişi ile birlikte taraf olmalıdır. Oysa Hakem Heyeti kararında tahkim 

                                                
361 Chaier De L’Arbitrage, 1989, p.691 sq. 
 
362 Award Sentence ICC No 11825/ DK “..Buna göre, Davalı No 3 tahkim şartları da dahil Sözleşmeleri 
onaylamış olarak değerlendirilmesi nedeniyle tahkim davasına taraftır..”  
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anlaşması ve imtiyaz sözleşmesini akdeden Ulaştırma Bakanlığı’nı taraf olmaktan 

çıkarmış, söz konusu anlaşmaların tarafı olmayan Telekomünikasyon Kurumu ve 

Hazine Müsteşarlığı’nı davada taraf olarak kabul etmiştir. Bu durumda tahkim 

davasında davalı konumda olanlar esasen tahkim anlaşmasına taraf olmayan kişiler 

olmuştur. Karar bu yönüyle isabetli değildir. Kanaatimce, Hazine Müsteşarlığı’nın 

davada Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte taraf olması gerekirdi. 

 

3.3.1.2.1.2.2 Ön koşullar 

Davalılar, Davacının “Lisans Koordinasyon Kurulu’na müracaat etmeden 

tahkim yoluna başvuramayacağını” iddia etmişlerdir. Zira tahkim sözleşmesi; 

“Taraflar bu sözleşmenin kapsamı, uygulanması ve feshi ile ilgili konularda çıkan  

uyuşmazlıkları öncelikle Lisans Koordinasyon Kurulunda görüşmelerle çözümlemeyi 

kabul etmişlerdir. 

Taraflar, söz konusu uyuşmazlığı Lisans Koordinasyon Kurulunda 30 gün içinde 

çözümleyemezlerse taraflardan biri diğerine uyuşmazlığın doğduğunu, uyuşmazlığın 

yapısını ana hatlarıyla nedenlerini ve uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi 

niyetinde olduğunu yazı ile iadeli taahhütlü olarak bildirir, taraflar bildirimin alındığı 

tarihten itibaren 15 gün içinde uyuşmazlığı çözümleyemezler ise uyuşmazlık Uluslar 

arası Ticaret Odasının tahkim kuralları (“ICC Kuralları”) çerçevesinde aynı kurallara 

göre seçilecek 3 hakem tarafından tahkim yoluyla çözümlenir...” hükmünü ihtiva 

etmektedir ve bu durum tahkim yoluna gitmenin bir ön koşuludur. 

 

Tahkim Heyeti; Davacının tahkim sözleşmesindeki önkoşullara uyduğunu ve 

bu doğrultuda konunun Lisans Koordinasyon Kurulunda görüşülmesi için çaba 

gösterdiğini ancak Ulaştırma Bakanlığı’nın Lisans Koordinasyon Kurulunu toplamayı 

reddettiğinin tespit edildiğini belirterek,  tahkim sözleşmesindeki önkoşulların yerine 

getirildiğine karar vermiştir. 363 Tabii ki idarenin, davacının süresi içerisinde yaptığı 

                                                
363 Award Sentence ICC No 11825/ DK “...7 Ağustos 2001 tarihli yazısıyla Davacının Ulaştırma 
Bakanlığı’ndan “anlaşmazlıkların Lisans Koordinasyon Kurulu’nda görüşülmesi için düzenlemeler yapmasını” 
istediğini363 Ulaştırma Bakanlığı’nın 19 Eylül 2001 tarihli yazısıyla Davacıya Kurulu tüm üyeleriyle birlikte 
toplayamadığını, çünkü artık Lisans Sözleşmelerinin yetki alanına girmediğini, görev ve yetkilerinin 
Telekomünikasyon Kurumuna devredildiğini bildirdiğini, Davacının 1 Ekim 2001 tarihli yazısıyla, Ulaştırma 
Bakanlığı’na anlaşmazlığın Lisans Koordinasyon Kurulunda görüşülmesi ve çözülmesi için yaptığı çağrının 
“haksız ve sebepsiz şekilde reddedilmesinin” tarafların “anlaşmazlığı Lisans Koordinasyon Kurulunda 30 gün 

içinde çözemediği” anlamına geldiğini bildirdiğini ve Davacının bu yüzden Ulaştırma Bakanlığı’na 
anlaşmazlığın halledilmesi için 15 gün içinde faaliyete geçmemesi halinde söz konusu anlaşmazlığın tahkime 
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talebi reddetmiş olması söz konusu önkoşulun yerine getirildiği şeklinde 

yorumlanacaktır. Zira idare Lisans Koordinasyon Kurulu’nu toplamayı reddetmiştir.  

 

3.3.1.2.1.2.3 İhtiyati Tedbir Kararına İlişkin Karar: 

Hazine Müsteşarlığı, Tahkim Heyetinin Ankara 22. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 02.11.2001 tarihli ve E.2001/302 sayılı İhtiyati Tedbir Kararını 

kaldırmasını istemiştir. Ancak hakem heyeti Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi 

tarafından verilen hükmü iptal etme yetkisine sahip olmadığına, mahkemelerce 

verilen kararlara karşı ancak HUMK’da öngörülen usul ile itiraz edilebileceği ve o 

yolla kaldırılabileceğine karar vermiştir.364 Söz konusu kararı bir ara kararla vermek 

yerine nihai kararla birlikte vermiştir.   

 

3.3.1.2.1.3 Esasa İlişkin İddialar ve Karar 

Davacı, İmtiyaz Sözleşmesinin 8. maddesinin “İşletmeci, tüm abone sayısı 

üzerinden elde edilecek brüt gelirin % 15'ini her ay Hazineye ödeyecektir...” hükmü 

gereğince Hazineye ödemesi gereken meblağ hesaplanırken 5 ve 8. Maddelerin 

Brüt Gelirin tanımında bu ücretlere yer vermediğinden ve ara bağlantı ücretlerinin 

Brüt Gelirin hesaplanmasına dahil edilemeyeceğini iddia etmiştir.  

 

Esasen, 5. madde tanım maddesi olup, Brüt Geliri; “Her türlü vergi, resim, 

harç ve fonlar dahil olmak kaydıyla, tesis ücretleri, aylık sabit ücretler, haberleşme 

ücretleri”, Aboneyi ise; “GSM sisteminden verilen hizmetlerden yararlanmak üzere 

işletmeci ile sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişiler,”şeklinde tanımlamıştır.  

 

Davacı; “ara bağlantı ücretlerinin bir şebekenin abonelerinin diğer şebekeye 

yaptıkları aramalar için bir işletmeci tarafından diğer işletmeciye ödenen ücretler 

olduğunu, aramayı başlatan işletmecinin aramanın sonlandırıldığı işletmeciye aylık 

                                                                                                                                                                 
götürüleceğini bildirdiğini,  Ulaştırma Bakanlığı’nın ise 15 Ekim 2001 tarihli yazısıyla 19 Eylül 2001 tarihli 
yazısında ifade edilenlere ilave edeceği bir görüşünün olmadığı şeklinde cevap verdiğini ve 26 Ekim 2001 
tarihinde Davacının Tahkim Talebini ilettiğini tespit etmiştir...”  
 
364 Award Sentence ICC No 11825/ DK “...Mahkemelerin (sulh mahkemeleri, asliye mahkemeleri) görevleri 
Hukuk Usulleri Muhakeme Kanunu (HUMK) tarafından açıklanmıştır (Madde 1-8). HUMK’a göre, 
mahkemelerce verilen nihai kararlar Yargıtay’a götürülebilir (Madde 247). HUMK temyiz gerekçelerini 
(Madde 428) ve ilgili usulü (Madde 429 ve devamı) ortaya koymuştur. Herhangi bir tahkim heyeti bir Devlet 
mahkemesince verilmiş bir karar ya da hükmü kaldırma yetkisini haiz değildir...”  
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ara bağlantı ücretleri ödemek zorunda olduğunu” ileri sürüp, ara bağlantı ücretlerinin 

5. Madde uyarınca abone olmayan işletmeciler tarafından ödendiğinden dolayısıyla 

8. Maddede belirtildiği gibi Abonelerden elde edilmediğinden, ve 5. Madde uyarınca 

ara bağlantı ücretlerinin Brüt Gelirin kalemleri olmadığından, ara bağlantı ücretlerinin 

Brüt Gelire dahil edilemeyeceğini iddia etmiştir. Yani, burada ara bağlantı 

sözleşmesi imzalayan diğer işletmecilerin “abone” kabul edilemeyeceklerini 

savunmuştur. Ayrıca 5. maddede geçen “haberleşme ücretlerinin” arama ücretleri 

olduğunu bu nedenle ara bağlantının bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini ileri 

sürmüştür. Tüm bunlardan başka Davacı, işletmecilerin abonelerinin diğer 

işletmecilere yaptıkları aramalar her ay ücretlendirildiği ve bunlar üzerinden hazine 

payı ödendiğini, eğer ara bağlantı ücreti de Hazine Payının hesaplanmasına dahil 

edilecek olursa, iki kez tahsilat yapılmış olacağını ve bunun da çifte vergilendirme 

olacağını savunmalarında belirtmiştir.  

 

Davalılar ise tüm bu iddiaları kabul etmeyerek;  

““Haberleşme” terimi aynı şebeke içinde meydana gelen haberleşmeyi ve aynı 

zamanda şebekeler-arası haberleşmeyi kapsadığını, ara bağlantı, “iki ayrı 

telekomünikasyon şebekesi arasında telekomünikasyon trafiğini sağlamak için iki 

şebekenin birbirine bağlanması” olduğundan, ara bağlantı ücretlerinin Brüt Gelirin 

kalemlerinden biri olan haberleşme ücreti niteliğinde olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

“Abone”nin imtiyaz sözleşmesindeki tanımları gereği, ara bağlantıyı başlatan 

işletmecinin ara bağlantı sözleşmesi imzaladığı işletmecinin, yani ara bağlantıyı 

sonlandıran şebekenin, abonesi olarak görülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Çifte 

vergilendirme iddiasına karşı ise; imtiyaz sözleşmesine uygulanacak Türk 

hukukunda vergilerin ancak kanun ile konabileceğini, oysa ortada kanun değil 

tarafların anayasası hükmünde bir sözleşme bulunduğu ve davacının imzaladığı 

imtiyaz sözleşmesi ile bağlı olduğunu, burada ödenmesi gereken hazine payının bir 

vergi değil, “sadakat ücreti” (imtiyaz hakkı) olduğunu, dolayısıyla çifte 

vergilendirmeden söz edilemeyeceğini, tarafların sözleşme hükümlerine riayet 

etmesi gerektiğini, kaldı ki hazine payı ödemesinin yıllardır bu şekilde hiç bir itiraz 

olmadan devam ettiğini, şayet haksız bir durum olsaydı işletmecinin “basiretli bir 

tacir” gibi davranarak bu hususu ya sözleşme imzalanırken kabul etmemesi yada 

yıllar önce itiraz da bulunmasının gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 
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Hakem heyeti kararında; ara bağlantı gelirlerinin Hazine Payına dahil edilmesi 

için iki koşulun var olduğuna karar vermiştir:  

1- Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanan Lisans Sözleşmesinin 5(l) 

maddesi ve Telekomünikasyon Kurumu ile imzalanan İmtiyaz 

Sözleşmesinin 5(n) maddesi uyarınca ara bağlantı ücretleri Brüt 

Gelirin kalemleri olmalıdır,  

2- Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanan Lisans Sözleşmesinin 5(i) 

maddesi ve Telekomünikasyon Kurumu ile imzalanan İmtiyaz 

Sözleşmesinin 5(k) maddesi uyarınca ara bağlantı ücretleri Aboneler 

tarafından ödeniyor olmalıdır.  

 

Tahkim Heyeti “her türlü vergi, resim, harç ve fonlar” lafzının Brüt Geliri teşkil 

eden kalemlerin ayrıntılı bir listesi olmadığına karar vermiştir. Ayrıca, Tahkim Heyeti, 

bu tanım gereğince, Brüt Gelirin işletmecilerin telekomünikasyon hizmetini sağlamış 

olmanın karşılığında elde ettikleri gelir, ücret ve harçların toplamı olarak görülmesi 

gerektiği ve ara bağlantı gelirlilerinin Brüt Gelir kapsamına alınmasına karar 

vermiştir.365 

 

Tahkim Heyeti imtiyaz sözleşmesindeki “abone” tanımı gereğince; “gerçek ve 

tüzel kişilerin” şirketler ile özel kişileri içerdiğini, “sözleşme”nin “abonelik 

sözleşmesi”yle ya da “ara bağlantı” sözleşmesi” ile sınırlı olmadığını ve “GSM 

sistemi tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmak üzere” ibaresinin sadece iki 

kişi arasında yapılan aramayla sınırlı olmayıp ara bağlantı gibi GSM sistemi 

tarafından sağlanan herhangi bir telekomünikasyon hizmetini kapsadığını tespit 

etmiştir. Böylece yukarıda anılan iki koşulun birlikte gerçekleştiğine hükmeden 

hakem heyeti ara bağlantı gelirlerinin Hazine Payı hesaplanmasına dahil edilmesine  

karar vermiştir. 

                                                
365 Award Sentence ICC No 11825/ DK “...İki şebeke arasındaki telekomünikasyon bağlantıları için alınan ara 
bağlantı ücretleri Brüt Geliri oluşturan kalemlere dahil edilmek zorundadır. Aslına bakılırsa, telekomünikasyon 
hizmetlerine eşdeğerdirler, çünkü ara bağlantı olmadan farklı şebekelerin aboneleri haberleşmezler. Bu 
nedenlerle, Tahkim Heyeti ara bağlantı ücretlerinin 5. Maddeye istinaden Brüt Gelir tanımına dahil edilmesine 
karar vermiştir. “ 
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Böylelikle söz konusu tahkim davası Telekomünikasyon Kurumu ve Hazine 

Müsteşarlığı tarafından kazanılmış olmaktadır. Bu davada en dikkat çekici şey 

tahkim anlaşmasını imzalayan Ulaştırma Bakanlığı’nın Hakem heyetince hasım 

olmaktan çıkarılması ama tahkim yargılamasına dayanak olan tahkim sözleşmesine 

taraf olmayan Hazine Müsteşarlığı ve Telekomünikasyon Kurumu’nun taraf olarak 

kabul edilmesi ve yargılamanın bu taraflarla yürütülmesidir. 

Bir diğer dikkat çeken nokta ise Hakem Heyetinin esas kararla birlikte 

mahkeme masraflarının ödenme şekline ilişkin kararıdır.  Roaming uyuşmazlığından 

doğanlar ile diğer işletmeci Telsim ile cereyan eden diğer tahkim davalarında, hakem 

heyetleri, dava masraflarının tamamını davayı kaybeden tarafa yükletirken, bu 

davada ayrıksı bir yol izleyerek masrafların %40’ını davayı kazanan Davalılara, 

%60’ını ise davayı kaybeden Davacıya yükletmiştir.366 Bu durumda davalı 

konumundaki Hazine Müsteşarlığı ve Telekomünikasyon Kurumu açılan tahkim 

davasında haklı bulunmalarına rağmen masrafların %40’ını karşılamak zorunda 

kalmışlardır. Bu karara varırken tahkim heyetinin tek gerekçesi davacının tahkim 

davasına “uygun şekilde ve iyi niyet ölçüleri içinde katılması” olmuştur. Oysa böyle 

bir gerekçe belki haksız çıkan davalı için bir nebze makul görülebilse bile davacı için 

bu gerekçe ile katlanması gereken masraflarda tenzilat yapılıp, aynı şekilde davaya 

katılan davalılara yükletilmesi çok adilane bir uygulama değildir. 

Hakem Heyeti kararında, “Türk Tahkim Yasasının 15 A) 5 Maddesi uyarınca, 

karar aleyhine iptal davası açılabilir” şeklinde bir hüküm de eklemiştir. Esasen 

kararda böyle bir husus hiç vurgulanmasa bile söz konusu hak bakidir. Ancak 

heyetin bu durumu vurgulamak ihtiyacı hissetmesinin sebebinin, Hakem Heyetinin 

tahkim süreci boyunca Türk Hukukuna mümkün olduğu kadar bağlı kaldığının 

vurgulanması olduğu düşünülmektedir.  

3.3.1.2.2- Turkcell-Hazine Müsteşarlığı, Telekomünikasyon Kurumu Davası 

(12174/DK) 

11825/DK nolu Tahkim Davasında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Davacının 

daha önce Ulaştırma Bakanlığı ile akdettiği İmtiyaz sözleşmesini, 4673 sayılı Kanun 

                                                
366 Award Sentence ICC No 11825/ DK “...tahkim davasına uygun şekilde ve iyi niyet ölçüleri içinde 
katıldıklarından, bu tahkim davasının masraflarının (yani ICC tahkim masrafları ile makul yasal giderler ve 
taraflarca yapılan diğer masraflar) % 60’ının Davacı tarafından ve % 40’ının Davalılar tarafından 
karşılanmasına karar vermiştir. ... “ 
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Geçici 2. maddesi gereğince Telekomünikasyon Kurumu ile yenilemesi gereği hasıl 

olunca, Telekomünikasyon Kurumu ile 13 Şubat 2002 tarihinde eski sözleşmenin 

hemen tüm hükümleri aynı olan yeni bir sözleşme akdetmiştir. Bu sözleşmenin 51. 

maddesi ise “Uygulanacak hukuk ve uyuşmazlıkların çözümü” başlığı altında bir 

önceki sözleşmenin öngördüğü tahkim şartlarını ihtiva etmektedir.367  

 

Hazine Müsteşarlığı 28 Ocak 2002 tarihli mektubunda, Davacıdan Nisan 2000 

ile Haziran 2001 dönemlerine ait Brüt Gelirin hesaplanmasına dahil edilmeyen 

arabağlantı ücretleri için 156.174.178.380.085 TL ödemesini talep etmiştir.  

 

İmtiyaz Sözleşmesinin Telekomünikasyon Kurumu ile yenilenmesini müteakip, 

Turkcell hem lisans Koordinasyon Kurulunun toplanması için Kuruma müracaatta 

bulunmuş hem de, 5 Nisan 2002, tarihinde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 

başvurarak, Hazinenin Nisan 2000- Haziran 2001 dönemine ait olarak 

156.174.178.380.085 TL ödemesini talep ettiği 28 Ocak 2002 tarihli işleminin askıya 

alınması için ihtiyati tedbir kararı alınması talep etmiştir. 23 Mayıs 2002 tarihinde 

Ankara Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi 2002/ 32 sayılı Kararı368 ile 30 gün 

içerisinde tahkime başvurulması şartıyla “ihtiyati tedbir” kararını vermiştir. Turkcell 

                                                
367 Madde 51“Taraflar bu sözleşmenin kapsamı, uygulanması ve feshi ile ilgili konularda çıkan uyuşmazlıkları 
öncelikle Lisans Koordinasyon Kurulunda görüşmelerle çözümlemeyi kabul etmişlerdir. 
Taraflar, söz konusu uyuşmazlığı Lisans Koordinasyon Kurulunda 30 gün içinde çözümleyemezlerse 
taraflardan biri diğerine uyuşmazlığın doğduğunu, uyuşmazlığın yapısını ana hatlarıyla nedenlerini ve 
uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi niyetinde olduğunu yazı ile iadeli taahhütlü olarak bildirir, taraflar 
bildirimin alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde uyuşmazlığı çözümleyemezler ise uyuşmazlık Uluslararası 
Ticaret Odasının tahkim kuralları (“ICC Kuralları”) çerçevesinde aynı kurallara göre seçilecek 3 hakem 
tarafından tahkim yoluyla çözümlenir. 
Ancak, bu sözleşmenin 26 ve 46 maddelerinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda tahkim yoluna 
başvurulamaz. 
Tahkim kurulu 3 hakemden oluşur. Hakemlerden biri Kurum tarafından, diğeri işletmeci tarafından seçilecektir. 
Başkanlık görevini üstlenecek üçüncü Hakem ise bu iki hakem tarafından ve kendilerinin seçildiği tarihten 
itibaren 30 gün içinde seçilecektir. Taraflarca seçilmiş iki hakem üçüncü hakemin seçiminde anlaşamadıkları 
takdirde üçüncü hakem Uluslararası Ticaret Odası’nın Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından seçilir  
Tahkim yeri İstanbul olacaktır. 
Uygulanacak hukuk, Türk Hukuku olacaktır. 
Tahkim dili İngilizce olacaktır.” 
 
368 İhtiyati Tedbir Kararı 2002/32 “..Hazinenin 28 Ocak 2002 tarihli talebinin 4686 sayılı Kanunun 3. 

Maddesine dayanarak ara karar ile durdurulmasına, (ii) ihtiyati tedbir kararının alınmasına müteakip, 

Davacının 30 gün içerisinde tahkime başvurmaması halinde, alınan ihtiyati tedbir kararının geçersiz 

sayılmasına, tahkime gitmesi halinde ise, kararın Nihai karar alınıncaya kadar yürürlükte kalmasına”  
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ise 11 Haziran 2002 tarihinde Hazine Müsteşarlığı ve Telekomünikasyon Kurumu 

aleyhine tahkim davası açmıştır.  

 

Hem Lisans Koordinasyon Kurumunu toplantıya çağırmak, hem de ihtiyati 

tedbir kararı almak ve bu doğrultuda tahkim yoluna gitmek, esasen davacının 

“Lisans Koordinasyon Kurumu” yoluyla çözüme gitmek istemediğini göstermektedir. 

 

Esasen Turkcell, 11825/DK nolu Tahkim Davasında da talep ettiği hususları 

bu kez Telekomünikasyon Kurumu ile tahkim şartı içeren bir imtiyaz sözleşmesi 

imzaladıktan sonra, henüz o dava derdestken dava etmiştir. Her iki dava aynı 

tarihlerde ve Serge Lazareff’in başkanlığında eş hakemler Aslan Gündüz ile Ergun 

Özsunay’dan oluşan aynı hakem heyetince görülmüştür. Sadece 11825/DK nolu 

davadaki Ulaştırma Bakanlığı aleyhine bu davada bir talepte bulunulmamış, dava 

Telekomünikasyon Kurumu ile Hazine Müsteşarlığı aleyhine açılmıştır. Konusu 

itibariyle birbirlerine çok benzemeleri, tarafları ve hakem heyetleri de aynı olması 

sebebiyle Davalılar her iki davanın birleştirilmesi talebinde bulunmuşlar ise de Davalı 

bu talebi kabul etmediğinden369, tahkim davasında tarafların tamamının rızası 

gerçekleşmemiş olduğu gerekçesiyle Hakem Heyeti bu talebi reddetmiştir. Burada 

Heyet taraf iradesine üstünlük tanımıştır. 

 

Hakem heyeti “Lisans Koordinasyon Kurulu”nun toplanmasını tahkim 

yargılaması için bir önkoşul olarak görmekle birlikte, mevcut dava da bu şartın yerine 

getirilmemesini “fiili imkansızlık” nedeniyle mazur görmüştür.370 

                                                
369 9 Ağustos 2002 tarihli Davacının talebe ilişkin cevabı 
 
370 Award Sentence ICC No 12174/ DK “...Davacının İmtiyaz Sözleşmesinin 51. Maddesiyle konuyu tahkime 
taşımadan önce herhangi bir anlaşmazlığı Lisans Koordinasyon Komitesine sunmak zorunda olduğu 
tartışmasızdır. Ancak, Hazine tarafından astronomik bir tutar ödemesi talep edilince Davacı  iddia edilen tutarın 
Hazinenin hemen istemesini engellemek için ihtiyati tedbir kararı aldırmak üzere Ankara Birinci Asliye Hukuk 
Mahkemesine başvurmuştur..... ihtiyati tedbir  kararının alınmasından sonra en geç 30 gün içinde tahkim 
sürecinin başlatılması gerektiğini, aksi takdirde ihtiyati tedbir  kararının geçersiz sayılacağını” ve (iii) tahkim 
yoluna gidilmesi halinde, ihtiyati tedbir  kararının nihai tahkim kararı alınıncaya kadar yürürlükte kalacağını 
bildirmiştir. Davacının tek seçeneği başvurusunu yaptığı ihtiyati tedbir kararının gereklerine uymaktı.... Ankara 
Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi ihtiyati tedbir kararını Davacı lehine aldığı zaman, Davacı söz konusu kararın 
geçirliliğini sürdürebilmesi için tahkim başvuru yapmak zorunda kalmıştır....” 
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Bu davada da Hakem heyeti 11825/DK nolu Tahkim Davasında beyan ettiği 

gerekçeleri yenileyerek;  

Hazine Müsteşarlığını tahkim anlaşmasını imzalamamış olmasına rağmen 

“taraf” olarak kabul etmiş, kaldırılması talep edilen ihtiyati tedbir kararını kaldırmamış 

ve ara bağlantı gelirlerinin brüt gelire dahil edilerek hesaplanması gerektiğine karar 

vermiştir. 

 
Ancak bu davada 11825/DK nolu davadan farklı olarak Katma Değer vergisi, 

gecikmiş ödeme ve Davacının sadece “vergi mükellefi” olarak aldığı faizlerin Brüt 

Gelir kapsamından çıkarılmasına da karar vermiştir. Buna gerekçe olarak ise; 

işletmecilere hiçbir ücret ödenmeksizin, işletmecilerin abonelerinden aldığı ve 

tamamen üçüncü bir şahsa ödediği miktarların gelir olmadığına hükmetmiştir.371  

 

Masraflar konusunda ise 11825/DK nolu davadaki gerekçeleri tekrar ederek 

yine davayı kazanan davalılara masrafların %40’ını yüklemiştir. Sadece davaya 

kendi ihtiyarı ile dava açarak değil de davalı olarak katılmak zorunda kalan ve 

yapılan tahkim yargılaması sonucunda da haklı bulunarak davayı kazanan tarafın 

dava masraflarının %40’ını ödemek zorunda kalması esasen hiç de adil bir 

uygulama değildir. Zira tahkim masrafları oldukça yüklü bir miktar tutmakta ve haklı 

olduğu hakem kararı ile tespit edilen taraf, masrafların yarıya yakın bir kısmını 

ödemek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle Karar bu yönüyle isabetli olmayıp, benzer 

kararlarla çelişmektedir. 

 

3.3.1.2.3- Telsim -Ulaştırma Bakanlığı- Hazine Müsteşarlığı, Telekomünikasyon 

Kurumu Davası (11870/DK) 

GSM İşletmecileri tarafından ara bağlantı gelirlerinden Hazine Payı 

ödemesinde bulunmamak için hemen hemen aynı gerekçe ve iddialarla tam dört 

tahkim davası açılmış olup, bunların yargılamaları da aynı zaman zarfı içerisinde 

gerçekleştirilmiştir. 11870/DK nolu dava karara bağlanan en son davadır. Bu 

nedenle yargılama süreci henüz devam ederken diğer davalar sonuçlanmıştır. Bu 

nedenle Friedrich Graf von Westphalen’ın başkanlığında eş hakemler Sabih Arkan 

                                                
371 Award Sentence ICC No 12174/ DK “...Davacı tarafından verilen hizmetlerle ilgili olarak toplanıp, Davacı 
tarafından alıkonulmayan, tamamı gelir elde edilmeksizin Hazineye ya da diğer bir Devlete ya da para toplayan 
bir kuruma verilen tüm paralar mali anlamda “vergidir” ve Brüt Gelire dahil edilmeyecektir; örneğin; 
Davacının “sorumlu vergi mükellefi” olarak hareket ettiği Katma Değer Vergisi...” 
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ve Atilla Özer’den oluşan Hakem Heyeti, Kararında 11825/DK ve 12195 sayılı 

Kararlara atıflar ve eleştiriler yapmıştır.  Sonuçta ortaya çıkan karar davanın reddi 

olmasına karşın, gerekçeleri diğer üç davadan çok daha farklı olmuş ve diğer üç 

davanın aksine Hakem Heyeti davanın esasına girmeden “görevsizlik” kararı 

vermiştir. 

 

3.3.1.2.3.1 Süreç: 

18 Temmuz 2001 tarihinde Hazine Müsteşarlığı“ara bağlantı gelirlerini brüt gelirin 

temelini oluşturan gelir vergisi matrahına ekleyerek ödemesini ve bu şekilde ortaya 

çıkacak farkı ve şu ana kadar tahakkuk eden miktarı ödemesi” talebinde bulunmuştur. . 

Davacı, Hazine Müsteşarlığı ile yaptığı 2 Nisan, 25 Nisan, 30 Nisan ve 31 Mayıs 2001 

tarihli birçok yazışmasında “mobil ağdan yapılan ve başka bir mobil ağda sonuçlanan 

aramalar ile Türk Telekom’dan yapılan ve yine başka bir mobil ağda sonuçlanan 

aramalardan doğan ara bağlantı gelirlerinin brüt gelir olarak düşünülemeyeceğini” ifade 

etmiştir. Ayrıca, Davacı başvurusunda Şubat 2001’den itibaren ara bağlantı için ödeme 

yapmayacağını beyan ile toplam 36.676.698.869.785 TL’nin Davacı tarafından fazladan 

ödenmiş olduğunu iddia etmiştir.  

 

Davacı bu arada Lisans Koordinasyon Kurulu’nun toplanması için Ulaştırma 

Bakanlığı’na müracaatta bulunmuş ise de Ulaştırma Bakanlığı 4673 sayılı Kanunla 

yetkilerini devrettiğini ileri sürerek söz konusu talebi reddetmiştir. Bu durum üzerine 

Davacı; Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurumu ve Hazine Müsteşarlığına 

tahkim yoluna gideceğini bildirmiş ve ara bağlantı gelirinden Hazine Payı ödemesinin 

durdurulması için bir ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle Ankara 1. Asliye Hukuk 

Mahkemesine müracaatta bulunmuştur. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Davacının tüm 

Davalılar aleyhine geçici tedbir kararı alınması yönündeki talebi üzerine “ara bağlantılar 

ile ilgili olarak toplanan miktarın ödenmesinin durdurulmasını, ve Davacının 4686 sayılı 

Kanunun 10/2 maddesi uyarınca 30 gün içinde tahkime başvurmasını ve tahkimin 

başlatılmaması halinde ihtiyati tedbirin kaldırılacağını” hükme bağlamıştır. Davacı söz 

konusu ihtiyati tedbir kararının gereğini yerine getirerek ICC’de tahkim davası açmıştır. 

 

3.3.1.2.3.1 Karar: 

Hakem heyeti, davalıların Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesince alınan ihtiyati 

tedbir kararının kaldırılması anlamına gelebilecek “ara bağlantı gelirlerinden hazine payı 
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ödenmesinin sağlanmasına” ilişkin Hakem Heyetince bir ihtiyati tedbir kararı alınması 

için yaptıkları talepleri reddederek ihtiyati tedbir kararının devamını sağlamıştır. Ancak 

burada farklı bir gerekçe kullanarak söz konusu ihtiyati tedbir kararının verilmesi için 

“aciliyet ve telafisi imkansız zarar” şartlarının gerçekleşmediğine hükmetmiştir.372 Diğer 

davalarda verilen hakem heyetinin devlet mahkemelerinin verdiği kararları kaldırmaya 

yetkisinin olmadığına ilişkin gerekçeyi ise kullanmamıştır. Böylece sanki “aciliyet ve 

telafisi imkansız zarar” şartları gerçekleşse tahkim heyetinin bu konuda yetkisinin 

olabileceğini zımnen kabul etmiştir. Bu nedenle kullanılan gerekçe kanaatimce isabetli 

değildir. 

 

 Hakem heyeti; tahkim davası için mevcut bir tahkim sözleşmesi olması gerektiğini 

vurgulayarak, sadece Ulaştırma Bakanlığı ile Telsim arasında bir tahkim anlaşmasının 

mevcut olduğunu, Hazine Müsteşarlığı ile Davacı arasında bir tahkim anlaşmasının 

bulunmadığını tespit ederek, iki taraf arasındaki uyuşmazlıkların idari yargı marifetiyle 

çözümlenmesi gerektiğini açıklamıştır. Bu sonuca ulaşıldığı tarihte benzer talep ve 

iddialar içeren ve daha önce nihai kararı açıklanan 11825/DK nolu Tahkim davasında 

“taraf” konusunda varılan sonuçtan farklı bir sonuca ulaşıldığı görülmüştür ve Kararın 

eleştirisi yapılmıştır. Bu çerçevede 11825/DK nolu davada Hakem heyetinin kararına 

dayanak yaptığı Fransız Temyiz Mahkemesi kararının, Türk Hukukunda bir dayanak 

olamayacağına, Hazine Müsteşarlığı’nın lehtar olması sebebiyle zımnen tahkim 

işlemlerine rıza göstermiş sayılamayacağına hükmetmiştir. Bu nedenle, Hakem 

Heyetinin davanın esasına geçmeden373, davayı hükme bağlamak için yargı yetkisine 

sahip olmadığına hükmederek “görevsizlik” kararı vermiştir. 

 

3.3.1.2.4- Telsim - Hazine Müsteşarlığı, Telekomünikasyon Kurumu Davası 

(12195/DB/DC) 

Bu davada da Telsim; 1998 yılında Ulaştırma Bakanlığı ile imzalayıp 13 Şubat 

2002 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu ile yenilediği imtiyaz sözleşmesinin 51. 

                                                
372 Award Sentence ICC No 11870/ DK “...Davalı 1 ve 2 bir aciliyet ve tamir edilemez bir zararın söz konusu 
olduğunu Hakem Kuruluna tatmin edici şekilde kanıtlayamamıştır. Bir ihtiyati tedbir kararının verilmesi için 
hiçbir şekilde yeterli olmayan bir iddianın dışında, bu konuda Hakem Kuruluna sunulmuş tek bir kanıt bile 
yoktur. 
 
373 Award Sentence ICC No 11870/ DK “...Bu yüzden, Davacı ve Davalı 2 arasında herhangi bir geçerli tahkim 
anlaşmasının olmadığına karar verilmesi, Hakem Kurulunun esaslar hakkında tartışmasını ve Davacı tarafından 
talep edilen çözümlerin herhangi birini dikkate almasını önlemektedir, ve başkaca bir konunun hükme 
bağlanmasına gerek yoktur...” 
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maddesindeki tahkim yolunu öngören maddesine dayanarak ICC’de tahkim yoluna 

gitmiştir. Bu davanın konusu da; Hazine Müsteşarlığı’nın 3 Nisan 2002 tarihli ve 

B.02.1çHM.0.KIT.01.03– 52320– 21189 sayılı yazısı ile Telsim’den “brüt gelire esas 

teşkil edecek olan gelir vergisi esasına göre Hazine payının ara bağlantı gelirlerini de 

ekleyerek (Her türlü mobilden- mobile, PSTN’den- mobile, VAS’tan- mobile, Internet’ten- 

mobile, vb ulusal ve uluslararası roaming ve ulusal ve uluslararası ara bağlantıdan 

kaynaklanan) hesaplanması ve ödeme tarihine kadar kamu borçlarına uygulanabilir 

tahakkuk eden yasal faiz miktarını da ekleyerek tüm tutarın ödenmesi talebinde” 

bulunması üzerine Davacının bu talebin yerine getirilmesinin hukuki olmadığını iddia 

etmesidir.  Bu davada da tıpkı öteki davalarda olduğu gibi Ankara 7.Asliye Hukuk 

Mahkemesinden 24 Mayıs 2002 tarihinde bir ihtiyati tedbir kararı alınmış ve akabinde 

tahkim davası açılmıştır.  

 

Telsim, Christian Rumpf’un başkanlığında eş hakemler Cemal Şanlı ve Atilla 

Özer’den müteşekkil hakem heyetinden; İmtiyaz sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca 

Davacının abonelerinden toplanan sadece tesis ücretleri, haberleşme ücretleri ve 

aylık sabit ücretler “brüt gelire” dayalı hisselerin değerlendirilmesine dahil 

edilebilmesine ve bu gelirlerin dışındaki operatör gelirlerinin sözü edilen Madde 

bağlamında “brüt gelir” tanımına dahil edilmemesine karar verilmesini ve bu 

doğrultuda Hazinenin ödeme talebinin yerine getirilmemesine karar vermesini talep 

etmiştir. 

 

3.3.1.2.4.1- Karar 

Hakem heyeti bu davada karar verirken öncelikle Hazine Müsteşarlığının bir 

Davacı ile bir tahkim anlaşmasına taraf olmaması374, yargılama süreci boyunca da 

tahkim yargılamasına muvafakat etmediğini375 göz önüne alarak, Hazine 

                                                
374 Award Sentence ICC No 11870/ DB/DC “...bir tahkim davasında taraf olmak için gerekli olan ön önemli 
özellik, bu tür tahkim davasına temel oluşturan bir tahkim sözleşmesine taraf olmaktır. Üçüncü bir Tarafın hak 
iddiasında bulunması yada Sözleşme kapsamında yükümlülük üstlenmesi için Sözleşmenin iki tarafından 
yapılan atıfların bulunması yeterli değildir...” 
 
375 Award Sentence ICC No 11870/ DB/DC “...Bu tür bir tahkim sözleşmesine taraf olmanın diğer bir şartı da 
ilgili bir kuruma gönderilecek olan bir davada sessiz rıza gösterilmiş olmasıdır. Mevcut davada ise, 1 Nolu 
Davalı başlangıçtan itibaren bu tahkim davasına taraf olmayı itiraz etmiştir...” 
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Müsteşarlığı’nın davada taraf olamayacağına karar vermiştir376. Bununla birlikte 

mevcut ve geçerli bir tahkim anlaşmasının mevcudiyetine ve bunun 

Telekomünikasyon Kurumu ile Davacı arasında geçerli olduğuna hükmederek, 

aradaki uyuşmazlığın bu iki taraf arasında halledilmesi gerektiğine hükmetmiştir. 

Dolayısıyla Telsim’in açtığı konusu itibariyle bu davaya çok benzeyen 11870/DK  

nolu davada verilen kararın aksine uyuşmazlığın esasının da incelenmesine 

geçmiştir. 

 

Uyuşmazlık imtiyaz sözleşmesi gereği “Lisans Koordinasyon Kurulu’nda” hiç 

tartışılmadan tahkim yoluna götürülmüştür. Ancak Hakem Heyeti bu durumu 

tüketilmesi gereken bir “önkoşul “ olarak görmemiştir. Burada maddenin lafzında 

geçen “öncelikle” ifadesi ile “başvurmalıdır” ifadelerinin bir zorunluluk getirmediğine 

ve böyle bir işlem şart koşularak, taraflar öncelikle devam etmekte olan bir 

sözleşmeden doğan bir sorunu hızlı bir şekilde çözümlemeyi ve bir mahkeme 

duruşmasının ya da tahkim sürecinin başlatılmasından doğacak masraflardan 

kaçınmayı amaçlamakta olduklarına karar vermiştir. Ancak bu yolun 

kullanılmamasının tahkim yoluna gidilmesine engel olamayacağına da 

hükmetmiştir.377  

Davanın esasına geçildiğinde ise Heyet; “abone”, “vergi” ve 

“telekomünikasyon ücretleri” ifadelerinin tartışılması gerektiğine işaret etmiştir. Bu 

çerçevede;  

 

Davacı ile ara bağlantı ve roaming sözleşmesi imzalayan işletmecilerin de 

“abone” tanımı içerisinde yer alacağına378, hazine payının bir vergi olmadığına379 ve 

                                                
376 Award Sentence ICC No 11870/ DB/DC “...Tahkim Heyeti 1 Nolu Davalının davalı konumunda olmadığına 
dair iddiasını geçerli saymaktadır...” 
 
377 Award Sentence ICC No 11870/ DB/DC “...Bundan dolayı, Tahkim Heyeti Davalıların bu konudaki 
itirazlarını kabul etmemektedir ve Lisans Koordinasyon Kurulu’na başvurulmamasının Tahkim Heyetinin 
yetkisini etkilemediğine karar vermiştir...”  

 
378  Award Sentence ICC No 11870/ DB/DC “...Böylece, 5. Maddenin (k) bendinin özüne bakacak olursak, 
abone işletmeci ile sözleşmesi olan herkestir. Bu Davacı ile roaming ve ara bağlantı sözleşmesi imzalayarak bu 
sözleşmeden ve Davacının sunduğu hizmetlerden faydalanmak suretiyle ücret ödeyen GSM operatörünü 
(işletmeci) de kapsamaktadır...” 
 
379 Award Sentence ICC No 11870/ DB/DC “...Gerçekte, Hazine Payı bir vergi yada harç değildir. Vergi ancak 
kanunlarla getirilebilen ödeme yapma yükümlülüğüdür. Vergi sayısı belli olmayan mükelleflere yüklenir ve 
sayısı belli olmayan söz konusu mükellefler arasında ayrımcılık yapmama ve eşitlik ilkesi çerçevesi içerisinde 
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bu yüzden ara bağlantı gelirlerinden alınan hazine payı için çifte veya mükerrer 

vergilendirmeden söz edilemeyeceğine, ara bağlantı gelirlerinin de bürüt gelir 

kapsamında yer alması gereken “telekomünikasyon” ücreti olduğuna 

hükmetmiştir.380 

 

Hakem heyeti davacının Lisans Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 27 

Nisan 1998’den sonra 32 ay süreyle,  % 15 Hazine Payını diğer operatörler 

tarafından Davacıya ödenen ara bağlantı ve roaming gelirleri de eklenerek itirazsız 

olarak ödediği de göz önünde bulundurulması gerektiğini de vurgulayarak; İmtiyaz 

Sözleşmesinin 8. Maddesi kapsamındaki brüt gelir içinde ara bağlantı ve roaming 

gelirleri olarak diğer operatörlerden alınan gelirlerin de dahil olduğuna karar 

vermiştir. Böylece davacının talebi reddedilmiştir.  

 

3.3.1.3- Sektörde Rekabetin Tesisi Davası 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile İş-Tim Telekomünikasyon 

Hizmetleri A.Ş (İş-Tim) arasında, 27.10.2000 tarihinde GSM 1800-Sayısal Hücresel 

Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin 

İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmıştır. İş-Tim A.Ş tarafından söz konusu imtiyaz (lisans) 

karşılığında lisans bedeli olarak T.C.Ulaştırma Bakanlığına 2,525 milyar Amerikan 

Doları ödenmiştir.  12.05.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4673 sayılı Kanunun 7 nci 

maddesi ile daha önce Ulaştırma Bakanlığında olan telekomünikasyon sektörüne 

ilişkin, görev sözleşmesi ve imtiyaz sözleşmesi yapma, genel izin veya 

telekomünikasyon ruhsatı verebilme ve bu konulara ilişkin her türlü düzenlemeleri 

                                                                                                                                                                 
yerine getirilmesi gereken belirli koşul ve kriterler ile ilgilidir.  Vergi bağlılık kavramıyla her vatandaşın 
Devletin harcamalarına katkıda bulunmasını öngören anayasal yükümlülükten doğmaktadır. Bu kriterler Lisans 
Sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca alınacak olan ücretlere uymamaktadır. Lisans Sözleşmesinde belirtildiği 
kadarı ile 2 Nolu Davalı ile Davacı arasında herhangi bir bağlılık kavramı yoktur.  2 Nolu Davalının her ne 
kadar devlet desteğinde olması ve telekomünikasyon sektöründe lisans vermeye yetkili tek kurum olması 
nedeniyle   biraz güçlü bir konuma sahip olmasına rağmen bu Sözleşmenin maddeleri hemen hemen eşit esaslar 
üzerinde müzakere edilmiştir...”   
 
380 Award Sentence ICC No 11870/ DB/DC “...Brüt Gelir kavramını etkilen bir diğer kalem de 
“telekomünikasyon ücretleri”dir (bkz. Lisans Sözleşmesi 5. Madde (n) bendi). Telekomünikasyon çağrıyı yapan 
kullanıcı tarafından başlatılan ve çağrıyı alan kullanıcı tarafından sonlandırılan bir süreçtir. Buradaki mesele, 
telekomünikasyon ücretlerinin sadece “uç- kullanıcıların” ödemesi gereken telekomünikasyon ücretimi mi 
yoksa ara bağlantı ve roamingin sonucu olarak operatörler arasında yapılan ödemelerin de bu kavram içinde yer 
alıp olmadığıdır. Bir operatörün bir diğer operatöre bağlanmasından kaynaklanan ara bağlantı ve roaming 
masraflarının uç- kullanıcı tarafından operatöre (işletmeciye) ödenecek ücretlerin hesaplanmasına dahil 
olduğunu kabul edersek, bir operatörün diğer operatöre yaptığı ödemelerin “telekomünikasyon ücretlerinden” 
ayrı tutulması için bir sebep yoktur...”  
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yapma yetkisi Telekomünikasyon Kurumuna devredilmiştir. Bu yetkinin devrine  

paralel olarak yine 4673 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi381 söz konusu imtiyaz 

(lisans) sözleşmesi Telekomünikasyon Kurumu ile İş-Tim Telekomünikasyon 

Hizmetleri A.Ş. arasında, 11.04.2002 tarihinde yenilenmiştir.  

 

İş-Tim, Türkiye’de GSM hizmetleri piyasasına giren üçüncü işletmeci 

olmuştur. Bu nedenle daha önce piyasaya girmiş olan iki işletmeciye göre daha 

dezavantajlı durumda olmuştur. Piyasada tutunabilmek ve rakipleri ile rekabet 

edebilmek için öncelikli olarak kapsama alanını genişleterek ülkenin büyük bir 

bölümünde bir an önce hizmet sunabilir konuma gelmesi gerekmiştir. Bu amaçla 

kısa vadede en iyi çözüm mevcut işletmecilerle ulusal dolaşım (roaming) anlaşmaları 

yapıp, onların teçhizatını kullanarak abonelerine ulaşması olmuştur. Ancak İş-Tim’in 

yaptığı girişimler sonucu diğer işletmeciler ile bir anlaşma sağlanamamıştır. 

Telekomünikasyon Kurumuna yaptığı başvuru ve bu konuda Kurumun alarak 

işletmecilere uygulamalarını istediği Kararlar ise işletmecilerin konuyu tahkim yoluyla 

çözmek istedikleri gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemelerine müracaatları 

sonucu aldıkları “ihtiyati tedbir” kararlarıyla uygulanamamıştır.  

 

İş-Tim 09.12.2002 tarihinde Kuruma yapmış olduğu başvuru ile roaming 

yapamamaktan dolayı bazı zararlarının doğmuş olduğunu ileri sürerek imtiyaz 

sözleşmesinin 51. maddesi uyarınca bu hususların görüşülmesi amacı ile Lisans 

Koordinasyon Kurulu’nun toplanmasını talep etmiştir. Bu talep çerçevesinde 

18.12.2002 ve 26.12.2002 tarihlerinde Kurum ve davacının yetkili temsilcilerinden 

oluşan Lisans Koordinasyon Kurulu toplantıları yapılmıştır. Ancak İş-Tim, Kuruma 

hitaben gönderdiği 17.02.2003 tarihli yazısı ile Lisans Koordinasyon Kurulunda da 
                                                
381 4673 sayılı Kanun Geçici 2. Madde “Ulaştırma Bakanlığı ile görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalayarak 
veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak halihazırda hizmet veren 
işletmecilerle Kurum, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, karşılıklı mutabakat 
sağlayarak, bu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde sözleşmelerde değişikliklere 
gidebileceklerdir. Ancak, görev sözleşmesinde milli güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili olarak yer alan hükümler 
geçerliğini korur. Kurum, taraflar arasında mutabakat sağlanarak sözleşmelerin yenilenmesi süresince, Hazine 
payı ile ilgili maddelerin düzenlenmesinde Hazine Müsteşarlığının görüşünü almak zorundadır. 

Bu süre içinde mutabakat sağlanamaması halinde, Ulaştırma Bakanlığı ile görev, GSM görev veya 
imtiyaz sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak 
halihazırda hizmet veren işletmeciler anılan süre sonundan itibaren bir ay içinde bu Kanuna ve Kurum 
düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde ve mevcut sözleşmelerinde yer alan hak ve yükümlülükleri saklı 
kalmak kaydıyla, görev veya imtiyaz sözleşmelerine Kurum ile yenilemek zorundadır. Bu süre zarfında imtiyaz 
sözleşmelerinin yenilenmemesi halinde Kurum, 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (f) fıkrasındaki yetkilerini 
kullanır. 
Yenilenen sözleşmelere 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde yer alan hükümler uygulanır” 
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tatminkar bir çözüme ulaşamadıklarını ve bu sebeple İmtiyaz Sözleşmesinin 51. 

maddesi uyarınca uyuşmazlığı tahkim yolu ile çözmek niyetinde olduğunu 

bildirmiştir. Daha sonra İş-Tim tarafından 28.03.2003 tarihinde Kurumun sektörde 

rekabeti sağlayamaması sebebiyle imtiyaz sözleşmesinin ihlal edildiği iddia edilerek, 

uğradığını ileri sürdüğü 2,5 milyar dolarlık zararının tazmini istemiyle ICC Tahkim 

Divanında tahkim yoluna gidilmiştir. 

 

Söz konusu talep doğrultusunda 12652/DK nolu tahkim davası açılmış, Andre 

Faures başkan, Karl Böckstiegel ve Nurkut İnan ise eş hakemler olarak brlirlenmiştir. 

Hakem heyeti “yetki belgesi” (terms of reference) hazırlanabilmesi için her iki tarafın 

vekillerinin hazır bulunduğu bir duruşma tertip etmiş ve akabinde söz konusu yetki 

belgesi hazırlanmıştır. 

 

Ancak bu arada dava süreci devam ederken, ülkede farklı siyasi gelişmeler 

yaşanmıştır. İş-Tim hisselerinin büyük bir bölümü İtalyan vatandaşlarına aitti ve 

imtiyaz ücreti ödenirken o tarihteki en büyük yabancı yatırımlardan birisi 

gerçekleşmişti. İtalyanların imtiyaz aldıktan çok kısa bir süre sonra tahkim davası 

açarak bir nevi çekilme talebinde bulunmaları iki ülke başbakanını bir araya getirdi. 

Sonunda soruna bir çözüm yolu bulundu, buna göre İş-Tim ile hisselerinin tamamı 

Devletçe sahiplenilen Aycell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Aycell) adındaki GSM hizmeti 

sunan şirketin birleştirilerek tek bir GSM şirketi haline gelmesi sağlanacak ve İş-

Tim’de tüm masrafları üstlenerek açmış olduğu tahkim davasından vazgeçecekti. Bu 

amaçla hukuki alt yapıyı hazırlamak için 5071 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 21.1.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.382 

Kanunun açıklanması için Telekomünikasyon Kurumu tarafından çıkarılan 

Yönetmelik ise 13 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece birleşmenin 

ayrıntıları da kaleme alınmış olmaktaydı.383 Birleşme tamamlanınca taraflar 

15.02.2004 tarihinde bir sulh name hazırlayarak, ICC tahkim kurallarının 26. 

maddesi uyarınca tahkim prosedürünün sona erdirildiği hususunda karar verilmesi 

                                                
382Murat Büke,“Aria-Aycell Birleşmesi Yasalaştı” (çevirimiçi) 
http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=9228 30.01.2006  
 
383Fatma Ağaç, “Aycell-Aria birleşmesi netleşti: ‘TT&TIM”, (çevirimiçi) 
http://www.telepati.com.tr/mart04/konu4.htm  31.01.2006 
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doğrultusundaki iradelerini, ICC Tahkim Divanına bildirmişlerdir. Hakem Heyeti de 

söz konusu talebi kabul ederek dava sulh yoluyla çözümlenmiştir. 

 

Bu davanın en önemli sonucu yabancı ortaklı bir GSM işletmecisinin 

tamamının sahibi devlet olan bir başka GSM işletmecisi ile birleşmesine sebebiyet 

vermiş olmasıdır. Bu durumu gerçekleştirmek için bir yabancı ülke başbakanı 

ülkemize gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ile görüşmüş ve duruma yasal 

zemin hazırlamak için kanun ve yönetmelik değişiklikleri yapılmıştır.  

 

Davacının en önemli iddiası olan Kurumun kendisinin roaming yapmasını 

sağlayamamasının sebebi ise davanın açıldığı tarihlerde diğer iki GSM işletmecisiyle 

Telekomünikasyon Kurumu arasında henüz devam etmekte olan tahkim davaları ve 

bu davalara olanak sağlayan ihtiyati tedbir kararlarının mevcudiyeti olmuştur.  
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3.4- DAVALARIN SONUÇLARI VE DAVALARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 

2001-2004 yılları arasında, Telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin imtiyaz 

sözleşmelerindeki tahkim şartına veya söz konusu imtiyaz sözleşmelerine ek olarak 

yapılan tahkim anlaşmalarına dayanılarak, işletmeciler tarafından toplam dokuz 

tahkim davası açılmıştır.  

 

Bu davalardan beş tanesinde hakem heyeti davaların esasına geçmeden 

“görevsizlik” kararı vererek davayı reddetmiştir.  Üç tanesinde ise hakem heyeti 

davanın esasına girmiş ancak davacı konumundaki işletmecilerin taleplerini haklı 

bulmayarak, taleplerini reddetmiştir. Bir davada ise taraflar aralarında anlaşarak 

“sulh” olmuşlar ve davayı sona erdirmişlerdir.  

 

Tahkim yargılaması süresince çok önemli bir takım sorunlar ve sonuçlarla 

karşılaşılmıştır: 

 

Davaların dört tanesi talepleri itibariyle aynı sonucu doğuracak olan “roaming” 

davaları, dört tanesi de yine talepleri itibariyle aynı sonucu doğuracak olan “hazine 

payı” davalarıdır. İki grupta incelenen söz konusu tahkim davaları toplam beş farklı 

hakem heyeti tarafından görülmüştür. Değişik hakem heyetleri tarafından görülen bu 

davalar bir birlerinden farklı sonuçlar ve gerekçeler ortaya çıkarmıştır. Tahkim 

yargılamasının doğası gereği bir üst yargı yolu veya denetim mekanizması 

olmadığından bu kararları birleştirecek bir makam bulunmamaktadır. Kararlardaki 

farklılıklara rağmen davayı kazanan taraf veya ortaya çıkan sonuç aynı olmuştur. 

Ancak bir hakem heyetinin verdiği kararda, bir başka heyetin verdiği kararın 

eleştirildiği de olmuştur.384 Şu görülmüştür ki başhakemlerin milliyeti verilen karar 

üzerinde önemli etkiler yapmaktadır. Başhakemin ülkesindeki yüksek yargı kararları 

kritik konularda yardımcı hukuk kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Tüm bu 

durumlar kararlarda yeknesaklık sağlanmasının önüne geçmektedir. Kaldı ki; tahkim 

davalarının tamamı ICC tahkim kurallarına göre gerçekleştirilmiştir. Bir de farklı 

tahkim divanlarının kurallarının uygulandığı düşünüldüğünde çok farklı sonuçlarla 

karşılaşılabilmesi de olasıdır.  

                                                
384 Bkz.. Award Sentence ICC No 11870/DK  
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Tahkim usulünü anlatan klasik kitaplar ile ulusal veya uluslararası tahkim 

divanlarının yayınlarında tahkimin avantajları anlatılırken; ucuzluk, çabukluk ve 

gizlilikten bahsedildiği herkesçe malumdur. Ancak telekomünikasyon hizmetlerine 

ilişkin imtiyaz sözleşmelerindeki tahkim şartı veya söz konusu imtiyaz 

sözleşmelerine ek olan tahkim anlaşmalarını dayanak yaparak gerçekleştirilen 

tahkim davalarında tahkim yargılamasının ucuz olmadığı görülmüştür. Zira talep 

konusu para veya maddi değeri olan bir müddeabih olmayıp, sadece bir idari işlemin 

iptalinin talep edildiği davalarda idari yargıda ödenecek dava harcı ve sair masraflar 

çok daha ucuza mal olacaktır. Zira tahkim yargılaması için ICC Divanına ödenen 

para oldukça yüksek bir miktara tekabül etmektedir. Tüm bunların yanı sıra 

Yargılama esnasında bazı hakemlerin kendilerine ICC Divanı tarafından takdir edilen 

hakem ücreti için ülkelerinde ödeyecekleri KDV’yi taraflardan tahsil edebilmek için 

konuyu tarafların imzaladığı “yetki belgesine” derc ettikleri ve davanın sona ermesini 

müteakip taraflara ek mektup yazıp bu vergiyi de taraflardan talep ettikleri 

görülmüştür.385 Bu nedenle tahkimin “ucuzluk” avantajının bu tür davalarda söz 

konusu olamayacağı anlaşılmıştır.  

 

Tahkim davalarının idari yargıya göre çok da çabuk sonuçlanmadığı da 

görülmüştür. Zira ICC kurallarına göre hakem heyetinin ilk toplantısından itibaren altı 

ay içerisinde sonuçlanması gereken davalarda hakem heyeti ICC Divanından gene 

kurallar uyarınca altı aylık ek süre alabilmektedir. Zaten tüm bunlar hakem heyetinin 

ilk toplantısından sonra işleyecek olan sürelerdir. Oysa hakem heyetinin seçilmesi 

tarafların hakem adayları göstermeleri, söz konusu adayların ICC Divanınca kabul 

edilmesi ve başhakemin atanması ve bu arada hakemlere itiraz sürelerinin 

geçirilmesi, atanmayı müteakip hakem heyetinin bir araya gelerek ilk toplantıyı 

yapmaları -ki bu genelde “yetki belgesi duruşması” olmuştur- bir hayli vakit 

almaktadır. Hakem kararını müteakip ICC Divanının kararı inceleyerek onaylaması 

için geçen süre ise ICC kuralları gereği tahkim süresine dahil edilmemektedir. Tüm 

bunlardan sonra hakem kararı alındığında bir de 4686 sayılı Kanun uyarınca kararın 

kesinlik kazanabilmesi için açılabilecek bir iç hukuk yolu olarak “iptal davası” vardır. 

Asliye Hukuk mahkemesinde açılabilecek söz konusu iptal davası için bir de 

                                                
385 Baş hakem Friederich Graf von Westphalen tarafından Telekomünikasyon Kurumuna hitaben yazılmış 10 
Kasım 2005 tarihli  mektup 
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Yargıtay aşaması mevcuttur. Tüm bunlar tahkimin ikinci avantajı olarak anlatılan 

“çabukluk” avantajını gölgelemektedir. Hakem heyetleri mahkemelerce verilmiş 

ihtiyati tedbir kararlarını kaldırmak için kendilerini yetkili görmemektedirler. Hem 

yargılamanın uzun sürmesi hem de hakem heyetlerinin roaming uyuşmazlığında 

Asliye Hukuk Mahkemesince verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarını kaldırmaması 

nedeniyle Telekomünikasyon Kurumu konuya ilişkin aldığı kararı uygulayamamış ve 

bu yüzden sektörde rekabeti sağlayamadığı iddiasıyla sektöre yeni giren işletmeci 

olan İş-Tim tarafından açılan bir başka tahkim davasıyla karşılaşmıştır. 

 

Bunların üstüne bir diğer önemli handikap ise imtiyaz sözleşmelerinden 

kaynaklanan tahkim davalarında verilen kararların iptali için öngörülen iptal davası 

usulünde adli yargının ve Yargıtay’ın görevli olmasıdır. 4686 sayılı Kanun bu konuda 

bir ayırım yapmamakta ve tamamen kamu hukuku rejimine tabi olan imtiyaz 

sözleşmelerinden kaynaklanan tahkim davalarında verilen hakem kararları için 

açılabilecek iptal davalarında da adli yargıyı görevli saymaktadır.   

 

Tahkim davalarının sekizi iki telekomünikasyon işletmecisi tarafından açıldığı 

ve konuları da aynı olduğu için yargılama esnasında aralarında bilgi transferi 

yaptıkları görülmüştür. Hatta taraf vekillerine bir başka tahkim davasına ilişkin  

bilgileri nasıl aldıkları sorulduğunda “posta kutuma bırakılmış” şeklinde cevap 

verdikleri görülmüştür. Oysa taraflar tahkim usulünü tercih ederlerken aralarındaki 

uyuşmazlıkların geçici ama ilişkilerinin sürekli olacağını düşünerek, aralarındaki 

uyuşmazlıkların gizli kalmasını istemiş olabilirler ve sırf bu yüzden de tahkim 

yargısını tercih etmiş olabilirler. Zaten başta ICC olmak üzere uluslararası tahkim 

divanları bu konuya hassasiyetle dikkat etmekte ve kendi sekretaryaları aracılığı ile 

görülmekte olan tahkim davaları hakkında dava görülürken dışarıya kesinlikle bilgi 

vermedikleri gibi davalar sona erdikten sonra şayet tarafların tamamı muvafakat 

ederse dava ile ilgili dokümanların bilimsel amaçlarla kullanılmasına müsaade 

etmektedirler. Tahkim duruşmaları genellikle büyük ve saygın otellerin salonlarında 

yapıldığından duruşma salonuna karşı tarafın ve hakem heyetinin muvafakati 

olmadan, taraf avukatlarının stajyerleri bile alınmamaktadır. Tüm bunlar tahkim 

yargısının tercih edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak anlaşılmıştır 

ki tahkim yargılamasında “gizlilik” prensibi ancak taraflar bu hususa riayet eder ve 

yargılamaya ilişkin bilgileri bir başkasına vermezlerse bir anlam ifade etmektedir. 
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Zira mevzuatımızda tahkim yargılamasının gizliliğini koruyan bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bu nedenle tahkim yargılamasının en büyük avantajlarından birisi 

olarak kabul edilen “gizlilik” tamamen tarafların inisiyatifinde kalan bir konudur.  

 

Klasik tahkim kitaplarında tahkimin bir diğer avantajı olarak konunun ihtisas 

sahibi kişiler tarafından çözümlenebilmesi imkanından bahsedilir. Bu durum şayet 

taraflar bu yönde irade gösterirlerse kısmen mümkündür. Zira başhakem genellikle 

ICC tahkim divanı tarafından atandığı için bu konuda tarafların bir tasarrufu 

olmamaktadır. Kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesi gereğince; bir uyuşmazlık ortaya 

çıkması kamu hizmetinin verilmesini engelleyememektedir. Söz konusu hizmeti 

sunmakla görevli olanlar bu hizmeti sunmak zorundadırlar. Ancak tahkim daha çok 

özel hukuktan doğan uyuşmazlıklarda kullanılan bir usuldür. İmtiyaz sözleşmeleri, 

kamu hukuku ağırlıklı sözleşmelerdir. Bu nedenle özellikle yabancı hakemlerin Türk 

Kamu hukukuna vakıf olmaması sorunlara yol açmıştır. Bu nedenle bu tür tahkim 

davalarında kamu hukuku donanımına sahip kişilerin hakem yapılması uygun 

olacaktır. Ancak davaların bir kısmında tarafların seçtiği hakemlerin bile daha çok 

özel hukuk konusunda ihtisas sahibi kişiler oldukları gözlemlenmiştir.  

 

GSM hizmeti vermek üzere imtiyaz sözleşmesi imzalayan işletmecilerin 

tamamı yabancı ortaklı olsa bile Türk taabiyetinde şirketlerdir. Tarafların 

imzaladıkları imtiyaz sözleşmesi ve tahkimin tabi olacağı hukuk Türk Hukukudur. 

Ancak taraflar tahkim anlaşmasında ICC tahkim Divanının kurallarını kabul etmiş ve 

yargılamanın da İngilizce yapılacağını şart koşmuşlardır. Oysa yargılamalara katılan 

eş hakemler, taraf avukatları hep anadili Türkçe olan kişilerdir. Ayrıca iki Türk 

arasında cereyan eden bir tahkim yargılamasının merkezi Paris’te bulunan ICC 

Divanınca İstanbul’da görülmesi de garip bir durumdur. Oysa taraflar ICC yerine 

İstanbul Ticaret Odası’nın veya Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin Tahkim 

kurallarını seçmiş olsalardı yargılamayı daha çabuk ve ucuz sonuçlandırabilirlerdi. 

Zira davalara taraf olanların tamamının Türkiye’de mukim olmalarına rağmen davaya 

ilişkin tüm yazışmalar ve tebligatlar Paris’teki ICC sekretaryası marifetiyle 

gerçekleştirilmiştir. Bu durum da Türkiye-Fransa-Türkiye arasında gerçekleştirilen 

posta trafiğine yol açmıştır. Sonuç her bir dava için yapılan yazışmalar daha fazla 

vakit almış, doğal olarak daha fazla posta masrafına neden olmuştur 
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Roaming uyuşmazlığına ilişkin dört Tahkim davasıyla ilgili olarak yargılama 

süreci bitip, Hakem kararları verildiğinde; hakem heyetlerinin dört dava için de 

“görevsizlik” kararı vererek, uyuşmazlığın imtiyaz sözleşmesinden değil, mevzuattan 

kaynaklandığını belirttikleri görülmüştür. Ancak işin garip yanı işletmeciler tahkim 

davası açacaklarını belirterek Telekomünikasyon Kurumu Kararlarının 

uygulanmamasını teminen ihtiyati tedbir kararı alabilmek için Asliye Hukuk 

Mahkemelerine müracaat ettiklerinde sadece bir gün içerisinde gerekli ihtiyati tedbir 

kararını alabildikleri görülmüştür. Bu durum da adli yargıdaki hakimlerin imtiyaz 

sözleşmeleri ve tahkim konularındaki bilgilerinin çok yeterli olmadığını göstermiştir. 

Zira uyuşmazlığın imtiyaz sözleşmesinden kaynaklanmadığı daha Asliye Hukuk 

Mahkemesinde anlaşılsa ve ihtiyati tedbir kararı verilmemiş olsaydı, bu kadar çok 

para ve zaman kaybının önüne geçilmiş olacaktı. Bu durum adli yargı hakimlerin 

tahkim ve imtiyaz sözleşmeleri konularında meslek içi eğitime tabi tutulmalarının 

gerekliliğini göstermiştir.  

 

Şu da görülmüştür ki; bir tarafı kamu olan imtiyaz sözleşmelerinden 

kaynaklanan uluslararası boyuttaki tahkim davalarının açılması, konunun tüm 

dünyada şüyu bulmasına neden olmakta, gerektiğinde devletlerarası ilişkileri veya 

devletlerin politikalarını da etkileyebilmektedir. Bu nedenle imtiyaz sözleşmeleri 

hassasiyetle hazırlanmalı ve uygulaması da hassasiyetle takip edilmelidir. 
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SONUÇ 
 
 Esasen özel hukuka ilişkin bir uyuşmazlık çözme yöntemi olan ve tarafların 

özgür iradeleriyle, devlet yargısını ikame etmek üzere, seçtikleri tahkim yargısının, 

tamamen kamu hukuku rejimine tabi olan bir kamu hizmetinin görülüşüne ilişkin yine 

kamu hizmeti rejimine tabi imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda 

uygulanmış olmasının oldukça dikkat çekici sonuçları olmuştur. 

 

 Kamu hizmetlerinin görülüş yolları ne olursa olsun, geçerli olan ilkeleri 

bulunmaktadır: Süreklilik, eşitlik, uyarlama. Özellikle uyarlama ilkesi kamu hizmetine 

ilişkin sözleşmelerde, idarenin tek taraflı yetki kullanarak sözleşmede olmayan 

hususları gündeme getirebilmesine ve talep edebilmesine imkan tanımaktadır386.  

 

 İncelediğimiz tahkim davaları ve hakem kararlarının, ulusal dolaşım 

(raoaming) ile ilgili olanları kamu hizmetinin “uyarlama” ilkesi ile çok yakından ilgilidir. 

Zira GSM işletmecilerinin imzaladıkları imtiyaz sözleşmesinin “Ulusal Roaming” 

başlıklı 35. maddesi387 işletmecilerin Türkiye’deki diğer lisanslı işletmecilerle roaming 

yapabilmesine izin verir şekilde kaleme alınmış olmasına rağmen, 27.01.2000 

tarihinde 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda yapılan bir değişiklikle 

işletmeciler, makul, ekonomik açıdan oranlı ve teknik açıdan imkân dahilindeki 

roaming taleplerini karşılamakla yükümlü kılınmışlardır. Söz konusu yükümlülük 

görüldüğü üzere davacı işletmelerin imtiyaz sözleşmesi imzalamalarından çok sonra 

getirilmiştir. Tabiidir ki telekomünikasyon gibi tüm dünyada çok hızla gelişen ve her 

geçen gün bir başka yenilikle karşımıza çıkan bir sektörde sürekli olarak yeni hukuki 

düzenlemeler yapılması gerekli olmuş ve durumda “uyarlama” ilkesi gündeme 

gelmiştir.  

 

Ancak bir de bir özel hukuk konusu olan tahkimin bazı özellikleri ve 

değişmezleri vardır. Bunlar arasında en önemli olanı tahkimin doğası gereği “ihtiyari” 

bir sistem olması ve tarafların tamamen kendi iradeleriyle sadece çözümlenmesini 

                                                
386 Gülan, s.150 
 
387 İmtiyaz Sözleşmesi Madde 35- “İşletmeci, ulusal roaming yapabilmek amacıyla, Türkiye'deki diğer lisanslı 
GSM şebekeleriyle sözleşme yapabilir. Anlaşma ve ekonomik koşullar, imzadan önce görüşü alınmak üzere  
Kuruma sunulacaktır.” 
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istedikleri konuları bu yolla çözümleyebilme imkanına sahip olmalarıdır. Bu durumun 

doğal bir sonucu olarak hemen tüm dünyada tahkim anlaşmasının niteliği ve lafzı 

önem kazanmaktadır. Zira bu anlaşma ile taraflar hangi konuları tahkim yoluyla 

çözümleyeceklerini karara bağlamaktadırlar. Tahkim anlaşmasında öngörülmeyen 

hususların tahkim yoluyla çözümü ise tahkimin doğası gereği mümkün değildir. 

Tahkim daha çok özel hukuka tabi sözleşmelerde kullanıldığı için uluslararası tahkim 

divanlarının önerdiği standart tahkim şartlarında; “işbu anlaşmadan doğan tüm 

uyuşmazlık konuları......Divanının tahkim kurallarına göre çözümlenecektir” benzeri 

ifadeler yer almakta, taraflar arasında çıkabilecek tüm uyuşmazlıkların sözleşmeden 

doğabileceği ve bu hususun da anılan ifade ile kapsanmış olabileceği farz 

edilmektedir. Telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri ve tahkim 

anlaşma veya şartları kaleme alınırken de “uyarlama” ilkesi ve idarenin yapabileceği 

ek düzenlemeler sonucu işletmecilere tahmil edilebilecek yükümlülükler göz ardı 

edilmiş ve sadece imtiyaz sözleşmesinde yer alan iki maddeye ilişkin ihtilafların 

dışında diğer maddelerden çıkabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla 

çözümlenmesi kararlaştırılmıştır. “Roaming” davalarında işletmecilerin tahkim yoluna 

gittikleri dört davada da hakem heyetleri uyuşmazlığın sözleşmeden 

kaynaklanmadığı sonucuna vararak “görevsizlik” kararı vermiştir. Zira uyuşmazlık 

imtiyaz sözleşmesi imzalandıktan çok sonra yapılan bir yasal düzenleme ile ilgilidir. 

Ancak tahkim yoluna gidilebilmesi için “ihtiyati tedbir kararı” alınmış olması, 

Telekomünikasyon Kurumunun yapmak istediği idari işlemi, tahkim davaları 

sonuçlanıncaya kadar imkânsız kılmış, bu durum da büyük bir zaman kaybına yol 

açmış, dahası Telekomünikasyon Kurumu fazladan bir tahkim davası ile daha 

karşılaşmıştır. 

 

İmtiyaz sözleşmelerinde tahkim usulünün bir uyuşmazlık çözme usulü olarak 

hukukumuzda mümkün kılınmasının ardından karşılaşılan belki de ilk tahkim 

davalarında şu görülmüştür ki; kamu hizmetlerinin doğası gereği taraflar arasında 

ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlık konuları imtiyaz sözleşmelerinden 

kaynaklanmamakta, idarenin daha sonradan tek taraflı olarak yaptığı mevzuat 

düzenlemelerinden de bir takım uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu durum ise 

sözleşmede yer alan tahkim şartını işlevsizleştirmektedir.  
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Bu nedenle, şayet idare ile işletmeciler arasında vuku bulacak, kamu 

hizmetine ilişkin uyuşmazlıkların sadece “tahkim” yoluyla çözümlenmesi isteniyorsa 

imtiyaz sözleşmeleri kaleme alınırken “uyarlama” ilkesi gereğince yapılabilecek 

mevzuat düzenlemeleri de hesaba katılarak, tahkim sözleşmesi veya şartı bu 

durumları da ihtiva edecek şekilde tekrar düzenlenmelidir.  Aksi halde idare imtiyaz 

sözleşmesinde “tahkim” şartı yer alsa bile bu şartı yapacağı mevzuat 

düzenlemeleriyle işlevsiz hale getirebilecektir. 

 

Şayet mevzuatla öngörülen konulardan kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların 

tahkim yolu ile çözümlenmesi istenmiyor ise, bu durumda tarafların gereksiz yere 

tahkim yoluna başvurmalarını ve idarenin işlemlerini durduran ihtiyati tedbir kararı 

almalarını engelleyebilmek için; ihtiyati tedbir kararı verme yetkisinin imtiyaz 

sözleşmelerine münhasıran idari yargıya verilmesini sağlayacak yasal düzenlemenin 

yapılması ve bu arada ihtiyati tedbir kararı verme yetkisine sahip olan yargı 

görevlilerinin “tahkim” konusunda Adalet Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitime tabi 

tutularak yetiştirilmeleri gerekli olacaktır.  
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