
 
TELGRAF VE TELEFON KANUNU, 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, 
TELSİZ KANUNU VE POSTA, 

TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI 
HAKKINDA KANUN İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN  
EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  

DAİR KANUN 
Kanun No. 4502 Kabul Tarihi: 27.1.2000 

MADDE 1. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun “FASIL : 1 İnhisar” 
şeklindeki bölüm başlığı, “FASIL 1: Temel İlkeler, Esaslar ve Tanımlar” olarak değiştirilmiş, 
değişik 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve maddenin 
sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve telekomünikasyon altyapısı tesisi ve 
işletilmesi bu Kanuna tabidir.  
Türk Telekom, bu Kanun çerçevesinde her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yürütmeye 
ve telekomünikasyon altyapısı işletmeye yetkilidir.  
Türk Telekom’un söz konusu yetkiye ilişkin hak ve yükümlülükleri Bakanlık ile imzalanacak 
görev sözleşmesi ve/veya görev sözleşmeleri ile belirlenir. Türk Telekom, görev 
sözleşmelerinde belirlenen asgarî hizmetleri sunmakla yükümlüdür.  
Türk Telekom, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirkettir. Kamu iktisadî 
teşebbüslerinin kuruluş, teşkilât ve faaliyetleri ile ilgili mevzuat Türk Telekom’a uygulanmaz. 
Sadece, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.  
Türk Silahlı Kuvvetlerinin her çeşit telekomünikasyon ve komuta-kontrol sistem, araç, gereç 
ve şebekeleri ile bedeli Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ödenerek işletmeciler tarafından 
tesis edilen ve edilecek telekomünikasyon ve komuta-kontrol tesisleri ve hizmetleri hakkında 
bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 
Bu Kanunda geçen: 
Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını, 
Kurum: 5.5.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun değişik 5 inci maddesi uyarınca 
kurulan Telekomünikasyon Kurumunu, 
Türk Telekom: Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi’ni, 
İşletmeci: Türk Telekom da dahil olmak üzere, Bakanlık ile yapılan bir görev sözleşmesi, 
imtiyaz sözleşmesi ve/veya Bakanlıktan alınan bir telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin 
uyarınca telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı işleten 
bir sermaye şirketini,  
Sermaye şirketi: Bakanlık tarafından aranacak şartları taşıyan, Türkiye’de kurulmuş veya 
kurulacak bir sermaye şirketini, 
Abone: Telekomünikasyon hizmeti sunan bir işletmeci ile ilgili hizmetten yararlanmaya 
ilişkin sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişiyi, 
Ana Telekomünikasyon Şebekesi: Kamu kullanımına açık telefon hizmetlerinin üzerinden 
yürütüldüğü, belirli noktalar arasında telekomünikasyonu sağlayan transmisyon altyapısı ve 
anahtarlama ekipmanları da dahil olmak üzere iletim sistemleri şebekesini, 
Asgari hizmet: Bakanlık tarafından Kurumun ve işletmecilerin görüşleri alınmak suretiyle 
konu ve kapsamları belirlenen, coğrafi konumlarından bağımsız olarak Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde herkes tarafından erişilebilir, belirlenmiş kaliteyi haiz ve herkesin 
karşılayabileceği şekilde makul bedel karşılığında sunulacak olan ve ankesörlü telefon, acil 
telekomünikasyon hizmetleri ve telefon rehber hizmetlerini de ihtiva eden asgarî evrensel 
hizmet türlerini, 
Genel izin: Bir telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi için, Bakanlık tarafından 
işletmecileri belli genel şartlara ve Bakanlık nezdinde kayıt yaptırılmasına tabi olarak 
yetkilendiren genel düzenleyici işlemi, 
Görev sözleşmesi: Türk Telekom ile Bakanlık arasında, katma değerli hizmetler dahil, her 
türlü telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi ve telekomünikasyon altyapısının işletilmesi 
ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere, şartlar muvacehesinde Bakanlığın 
takdir edeceği bir süre için akdedilen sözleşmeyi, 



GSM görev sözleşmesi: Türk Telekom ile Bakanlık arasında, GSM 1800 mobil 
telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve gerekli telekomünikasyon altyapısının 
işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere akdedilen bir sözleşmeyi, 
İmtiyaz sözleşmesi: İşletmeci tarafından söz konusu imtiyaz sözleşmesinde belirtilen 
telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi için Bakanlık ve 
işletmeci arasında yapılan sözleşmeyi, 
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, 
Kişisel telekomünikasyon tesisi: 2 nci maddenin (a) fıkrasında sayılan telekomünikasyon 
tesislerini, 
Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmadan telekomünikasyon hizmetlerinden 
yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, 
Mobil telekomünikasyon hizmetleri: Karasal mobil istasyonlar ile uydu ve karasal istasyonlar 
arasında veya karasal mobil istasyonların kendi aralarında gerçekleştirdikleri 
telekomünikasyon hizmetlerini, 
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,  
Şebeke: Bir veya daha fazla nokta arasında telekomünikasyonu sağlamak için bu noktalar 
arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü 
iletim sistemleri ağını,  
Telekomünikasyon: Her türlü 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 alınmasını, 
Telekomünikasyon altyapısı: Telekomünikasyonun, üzerinden veya aracılığı ile 
gerçekleştirilmesini sağlayan anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller 
ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini, 
Telekomünikasyon altyapısı işletimi: İlgili altyapıya ilişkin gerekli telekomünikasyon 
tesislerinin kurulması, kurdurulması, kiralanması veya herhangi bir surette temin edilmesi ile 
bu tesisin diğer işletmecilerin veya talep eden diğer gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına 
sunulmasını, 
Telekomünikasyon hizmeti: Telekomünikasyon tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya 
tümünün hizmet olarak sunulmasını, 
Telekomünikasyon ruhsatı: İşletmeci tarafından söz konusu telekomünikasyon ruhsatında 
belirtilen telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi için 
Bakanlık tarafından verilen ruhsatı, 
Ara bağlantı: İki ayrı telekomünikasyon şebekesi arasındaki telekomünikasyon trafiğinin 
gerçekleştirilmesini teminen iki şebekenin birbirine irtibatlandırılması, 
Ara bağlantı yükümlüsü: Ara bağlantıyı sağlayacak şebekenin özel/tüzel kişiliği, 
İfade eder. 
MADDE 2. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 2. – a) 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: 
1) Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi kullanımındaki taşınmazların dahilinde ve her bir 
taşınmazın sınırları dışına taşmayan, münhasır olarak şahsî 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. 



Kurum söz konusu tesislerin bu maddedeki esaslara uygunluğu ve ara bağlantı talep 
edilmesi halinde uygulanacak usul ve esasları belirlemeye, kullanılan teçhizatın standartlara 
uygunluğunu denetlemeye ve uygun olmayanların kaldırılmasını sağlamaya yetkilidir.  
b) Türk Telekom’un telekomünikasyon hizmetlerini yürütme ve telekomünikasyon altyapısını 
işletme ile ilgili hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen görev sözleşmesi ve/veya görev 
sözleşmeleri, düşüncesi alınmak üzere Danıştay’a gönderilip, Anayasada belirtilen süre 
kadar beklendikten sonra akdedilir. Söz konusu sözleşmeler, sürelerinin bitiminde, benzer 
konudaki imtiyaz sözleşmeleri ile aynı şartlarda yenilenebilir. Türk Telekom’un; ana 
telekomünikasyon şebekesi üzerinde sahip olduğu mülkiyet hakkı görev sözleşmesi süresinin 
bitiminden sonra da devam eder. Türk Telekom’un, hangi telekomünikasyon hizmetlerini, 
kuracağı ya da iştirak edeceği şirketler eliyle ve hangi şartlarda yürüteceği görev 
sözleşmelerinde düzenlenir. 
c) Türk Telekom; telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses 
iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini, 31.12.2003 tarihine kadar bu Kanun ve görev 
sözleşmesi çerçevesinde tekel olarak yürütür. Kişisel telekomünikasyon tesisleri ile 
telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri veya telekomünikasyon ruhsatları 
veya genel izinlerinde ilgili işletmeci tarafından kurulması öngörülen telekomünikasyon 
altyapısı hariç olmak üzere, tüm telekomünikasyon altyapısının kurulması ve işletilmesi de 
tekel kapsamına dahildir.  
Diğer işletmecilerin ve kişisel telekomünikasyon tesislerini kullanan şahısların ana 
telekomünikasyon şebekesine ara bağlantı talepleri ve telekomünikasyon altyapı 
tesislerinden yararlanma ihtiyaçları, yukarıda belirtilen tekel süresi boyunca öncelikle Türk 
Telekom tarafından karşılanır. Türk Telekom’un, bir işletmeci veya bir kişisel 
telekomünikasyon tesisi sahibinin altyapıdan yararlanma talebini karşılayamaması halinde, 
ilgili işletmeci veya kişisel telekomünikasyon tesisi sahibi gerekli altyapı tesisini ilgili imtiyaz 
sözleşmesi ya da telekomünikasyon ruhsatı hükümleri dairesinde kendi imkânları ile kurabilir 
veya Bakanlık bu altyapının kurulması hususunda imtiyaz veya telekomünikasyon ruhsatı 
verebilir. 
d) Türk Telekom’un tekel hakkının sona ermesi üzerine, Türk Telekom dışındaki sermaye 
şirketleri de Kurum tarafından uygun bulunması kaydı ile yukarıdaki (c) fıkrası kapsamına 
giren telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve altyapı işletimi için 3 üncü madde 
hükümleri çerçevesinde yetkilendirilir. Türk Telekom’un görev sözleşmesi hükümleri, tekel 
süresinin bitiminden sonra da geçerliliklerini korumaya devam eder. Aksi görev sözleşmesi 
ve GSM görev sözleşmesinde belirtilmediği müddetçe, görev sözleşmesi ve GSM görev 
sözleşmesi, imtiyaz sözleşmeleri için belirlenen hükümlere tabi olur. Yeni nesil 
telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak Türk 
Telekom ile diğer işletmeciler arasında ayırım gözetilemez. 
e) Türk Telekom’un Bakanlık ile imzalayacağı görev sözleşmesinde ve diğer sermaye 
şirketlerinin Bakanlık ile imzalayacakları imtiyaz sözleşmelerinde ve gerekli görülen hallerde 
Bakanlıkça verilen ruhsatlarda ve genel izinlerde de diğer hususların yanı sıra, makul ve 
ayırım gözetmeyen hüküm ve şartlar çerçevesinde şu konularda hükümlere yer verilir: 
1) Telekomünikasyon hizmetinin ve altyapısının açık tanımı, niteliksel ve coğrafî kapsamı, 
2) İmtiyaz sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin süresi ve yenilenme esasları, 
3) Plan ve programlara uygun olarak yapılacak yatırımlar ve varsa bu yatırımlarla ulaşılması 
öngörülen hedefler, 
4) Aboneler, kullanıcılar, kişisel telekomünikasyon tesislerini kullananlar ve diğer 
işletmecilere uygulanacak genel şartlar ve ara bağlantı şartları da dahil olmak üzere, 
bunlarla ilişkilerde gözetilecek ilkeler, 
5) Telekomünikasyon iş ve hizmetleri karşılığında alınacak ücretlerin hesaplanmasına ilişkin 
esaslar ve bunların yeniden belirlenmesine ilişkin ilkeler, 
6) Hizmet kalitesine ilişkin şartlar, 
7) İmtiyaz sözleşmesi, ruhsat ve genel izin karşılığında belli bir ücret ödenip ödenmeyeceği 
ve ödenecekse bunun miktarı, 
8) Bakanlık tarafından, imtiyaz sözleşmesinde öngörülmemiş olan konuların ve altyapıya ait 
yatırımlar ile yükümlülüklerin ne şekilde talep edileceği, 
9) 4 üncü maddede belirlenen ilkelerin telekomünikasyon hizmetleri ve altyapı türleri 
itibarıyla uygulama esasları, 



10) Türkiye Cumhuriyetine tahsis edilen sınırlı yörünge pozisyonları ve frekanslar da dahil 
kamu mallarından ve üçüncü kişilere ait taşınmaz mallardan yararlanma esasları ve bu 
çerçevede Bakanlığın yapacağı işlemler, 
11) Malî hesapların hazırlanması ve Kurum’a her türlü bilgi verilmesi ile ilgili şartlar, 
12) Numaralandırma ve numara taşınabilirliğine ilişkin hükümler, 
13) Mücbir sebep ve öngörülemeyen durumlar halinde tarafların hak ve yükümlülükleri, 
14) İmtiyaz sözleşmesinin ihlali halinde uygulanabilecek yaptırımlar, 
15) Yaygın ve verimli pazarlamaya yönelik servis sağlayıcılığı, çözüm ortaklığı, servis 
dağıtıcılığı ve benzeri taşeronluk hizmetlerinin verilmesine dair uygulama esasları. 
f) Kurum; Bakanlığın Türk Telekom dahil işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve verdiği 
telekomünikasyon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken tedbirleri 
almaya, faaliyetlerin mevzuata ve imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel 
izin şartlarına uygun yürütülmesini izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde ilgili işletmecinin 
bir önceki takvim yılındaki cirosunun %3’üne kadar idarî para cezası uygulamaya yetkilidir. 
Bakanlık da, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi 
amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya 
ya da ağır kusur halinde imtiyaz sözleşmesini, telekomünikasyon ruhsatını ya da genel izni 
iptal etmeye yetkilidir. 
g) Yukarıdaki hükümlerin, cezaların ve 4 üncü maddede belirtilen ilkelerin uygulanma 
esaslarını göstermek üzere yönetmelikler çıkarılır. 
MADDE 3. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 3. – a) 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 
madde kapsamında sayılan hizmetler, ancak bir imtiyaz sözleşmesi veya telekomünikasyon 
ruhsatı ile yürütülebilir. 
b) Bakanlık; gerekli gördüğü 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 esasları Kurum’un görüşünü 
alarak bu Kanun çerçevesinde belirler.  
İşletmeciler veya belli bir telekomünikasyon hizmetini yürütmek isteyenler bu hizmete ilişkin 
yukarıda belirtilen şartların belirlenmemiş olduğu hallerde, söz konusu şartları tespit 
etmesini Bakanlıktan isteyebilirler. Bakanlık; bu talep üzerine, ilgili hizmetin niteliğine göre 
böyle bir tespitin gerekip gerekmediğine karar verir. Tespitin gerekli olduğu kanısına varırsa, 
gerekli şartları en geç dört ay içinde, Kurum’un da istişari görüşünü alarak çıkaracağı ek 
yönetmeliklerle belirler.  
Kurum; Bakanlık tarafından verilen bilgiler çerçevesinde her yıl imzalanmış olan imtiyaz 
sözleşmeleri ile verilen telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinleri ilişkili oldukları hizmet 
türlerini de belirterek listeleyen bir rapor hazırlar.  
c) 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 altyapısı ancak 
Bakanlık ile akdedilecek bir imtiyaz sözleşmesi ile yürütülür. Bu maddenin 
(d) fıkrası saklı kalmak üzere, katma değerli telekomünikasyon hizmetleri Bakanlık 
tarafından verilen telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin ile sermaye şirketleri tarafından 
sunulabilir. 
d) Bu maddenin diğer hükümleri saklı kalmak üzere, belirli bir telekomünikasyon hizmeti ile 
ilgili olarak imtiyaz sözleşmesi veya telekomünikasyon ruhsatı yoluyla sınırlı sayıda sermaye 
şirketinin yetkilendirilmesinin ve önceden belirlenmiş maktu ödemeler dışında herhangi bir 
ödemenin öngörüldüğü durumlarda, ek 19 uncu ve ek 21 inci maddelerin ilgili hükümleri 
uygulanır. 
e) Bu maddenin 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 bu 



Kanuna uygun olarak, Kurum’un da görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak 
yönetmeliklerle belirlenir. 
MADDE 4. - 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 9.6. 1937 tarihli ve 
3222 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 
Madde 4. – Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve/veya telekomünikasyon 
altyapısı işletiminde ve bu hususlarda yapılacak düzenlemelerde aşağıdaki ilkeler nitelik ve 
nicelik itibarı ile gözönüne alınır: 
a) Herkesin, makul bir ücret karşılığında telekomünikasyon hizmetlerinden ve altyapısından 
yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi. 
b) Aksini gerektiren objektif nedenler bulunmadıkça, eşit şartlardaki aboneler, kullanıcılar ve 
işletmeciler arasında ayırım gözetilmemesi ve hizmetlerin benzer konumdaki her kişi 
tarafından eşit şartlarla ulaşılabilir olması. 
c) Bu Kanunda aksi belirtilmedikçe ya da objektif nedenler aksini gerektirmedikçe, niteliksel 
ve niceliksel devamlılık, düzenlilik, güvenilirlik, verimlilik, açıklık, şeffaflık ve kaynakların 
verimli kullanılması ilkelerinin gözetilmesi. 
d) Asgarî hizmetlerin belli teknik ve ekonomik koşullar çerçevesinde makul surette 
karşılanabilecek bir bedelle sağlanması. 
e) Telekomünikasyon sistemlerinin uluslararası normlara uygun olarak birbiri ile uyumlu 
olması. 
f) Kalkınma plan ve programlarındaki hedeflerin gözetilmesi. 
g) Teknolojik yeniliklerin uygulanması ve araştırma/geliştirme yatırımlarının desteklenmesi. 
h) Açık olarak belirlenecek hizmet kalitesi standartlarına uygunluğun sağlanması. 
ı) Bu Kanunda aksi belirtilmiş olmadıkça, telekomünikasyon hizmetlerine ve/veya altyapısına 
ilişkin imtiyaz sözleşmesi veya telekomünikasyon ruhsatı yoluyla yapılacak 
yetkilendirmelerde ve genel olarak tüm telekomünikasyon alanlarında, 7.12.1994 tarihli ve 
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve Türk Telekom’un bu 
Kanunda belirlenen tekel hakları saklı kalmak kaydıyla, serbest rekabet ortamı sağlanması 
ve korunması. 
i) Millî güvenlik ve kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi. 
j) Özürlü, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç diğer kesimlerin özel ihtiyaçlarının 
dikkate alınması ve Kurum tarafından belirlenen ilkeler, kurallar ve şartlar uyarınca 
kullanıcılara ekonomik avantajlar ihtiva eden özel programlar sunulması. 
k) İlgili mevzuat, imtiyaz sözleşmesi veya telekomünikasyon ruhsatında açıkça belirlenen 
durumlar haricinde, ara bağlantı ücretleri ile hat ve devre kiraları da dahil telekomünikasyon 
hizmetleri karşılığı alınacak ücretlerin, yatırım ve işletme maliyetlerini ve genel masraflardan 
ilgili payını, amortismanı ve makul ölçüde kârı mümkün olduğu ölçüde yansıtması. 
MADDE 5. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 6 ncı maddesinde 
yer alan “ve telefon” ibaresi metinden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
İşletmeciler veya telekomünikasyon sektöründe yer alan gerçek ve tüzel kişiler, yerli, 
yabancı veya uluslararası şirketlerle, sınırötesi telekomünikasyon hizmetleri dahil, 
telekomünikasyon alanında mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile her türlü ticarî sözleşme 
aktedebilir. 
Uluslararası telekomünikasyon kuruluşlarına üye olmayı düzenleyen veya bu kuruluşlar 
nezdinde Türkiye Cumhuriyetinin veya Türk telekomünikasyon sektörünün temsil edilmesini 
gerektiren milletlerarası sözleşmelere taraf olma veya bu sözleşmelerin hak, yetki ve 
yükümlülüklerinden yararlanmaya ilişkin esaslar, Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirilir. 
Bu nitelikte bir milletlerarası sözleşmeye taraf olabilmek için ilgili işletmeci veya 
telekomünikasyon sektöründe yer alan gerçek veya tüzel kişi, Bakanlığa, söz konusu 
sözleşme ile ilgili bilgilerle birlikte başvurur. Bakanlık; en kısa süre içerisinde, ilgili diğer 
Bakanlıklar ve Kurum’un da görüşünü alarak Bakanlar Kurulunun belirlediği esaslar 
çerçevesinde başvuru hakkında karar verir. Bakanlık; bu gibi sözleşmelere ilişkin bilgileri 
ilgili şahıslardan talep edebilir ve gerekli gördüğü tedbirleri alabilir. 
MADDE 6. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 10 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 10. – Bütün işletmecilerin ve kişisel telekomünikasyon tesislerini kullananların ara 
bağlantı talepleri, ilgili mevzuatta belirlenen haller saklı kalmak üzere, ara bağlantı sağlama 



yükümlülüğü olan işletmeciler tarafından karşılanır. Ara bağlantı sağlama yükümlülüğü olan 
işletmeciler, bu maddeye dayanarak çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde 
Kurum tarafından belirlenir. Ancak, Türk Telekom her halde ara bağlantı sağlama görev ve 
yükümlülüğüne tabidir. Kurum tarafından ara bağlantı sağlama yükümlülüğü getirilen 
işletmeciler ve Türk Telekom “ara bağlantı yükümlüsü” olarak anılır.  
Ara bağlantı yükümlüleri, ara bağlantıya ilişkin talepleri bu madde hükümleri çerçevesinde 
ve eşitlik, ayırım gözetmeme, şeffaflık, açıklık , maliyet ve makul kârâ dayalı olma ilkeleri 
temelinde ve ara bağlantı yükümlülerinin veya bunların ortaklarının, iştiraklerinin veya 
ortaklıklarının, kendi hizmetleri için sağladıkları ile aynı koşul ve kalitede karşılamakla 
yükümlüdürler. Ara bağlantı sağlanmasına ilişkin teknik olarak imkân dahilinde olan ve 
ekonomik olarak orantısız maliyetler ihtiva etmeyen talepler, makul ve haklı sebepler saklı 
kalmak üzere kabul edilir. 
Şebekeler arasında ara bağlantı sağlanmasına yönelik olarak işletmeciler arasında yapılacak 
anlaşmalar, bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak taraflar arasında imzalanır ve 
gerekli teknik hükümleri, koşulları ve ücretleri de ihtiva eder. Bu tür tüm anlaşmalar ile 
bunların ekleri ve değişikliklerinin bir tasdikli sureti Kurum’a sunulur. 
İmzalanan ve Kurum’da muhafaza edilen tüm ara bağlantı anlaşmaları alenidir. Şu kadar ki, 
Kurum tarafların ticarî sırlarını korumak için gerekli önlemleri alır. 
Ara bağlantı anlaşması ilk talepten itibaren azami üç ay içerisinde sonuçlandırılamadığı 
takdirde, Kurum, ara bağlantı talep eden tarafın başvurusu halinde, kamu menfaati 
gözetilerek belirleyeceği esaslar çerçevesinde taraflar arasında uzlaştırma prosedürü işletir 
ve kamu menfaati açısından makul ve gerekli gördüğü diğer tedbirleri alabilir. 
Kurum’un bu prosedürü başlatmasından itibaren Kurum tarafından bir dört hafta daha 
uzatılabilecek olan altı haftalık bir süre içinde tarafların bir anlaşmaya varamamaları halinde, 
Kurum bu ara bağlantı anlaşması için uygun gördüğü hüküm, koşul ve ücretleri belirlemeye 
yetkilidir. Bu hüküm, koşul ve ücretler, taraflar aksini kararlaştırmadıkça veya 
kararlaştırılıncaya kadar geçerli olur. 
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. 
MADDE 7. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 12 nci maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  
Bu madde hükümlerinden Kurum’un belirleyeceği esaslar dahilinde diğer işletmeciler de 
yararlanır. Türk Telekom’un ve diğer işletmecilerin bu madde hükümlerinden yararlanma 
biçim ve prosedürü, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 
İlgili resmî makamlar, kanunlarda kendilerine verilen yetkilere dayanarak ve haklı sebeplerin 
varlığı halinde anılan kullanımın durdurulmasını mahkemeden talep ederler. 
MADDE 8. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 18 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 18. – 2 nci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak imtiyaz sözleşmesi veya görev 
sözleşmesi yapılmaksızın telekomünikasyon tesisi kuran ve işletenlerin tesisleri Kurum’un 
talebi üzerine ilgili mülki amirlerce kapatılır ve işletmeye son verilir. Ayrıca failleri hakkında 
iki milyar liradan otuz milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrürü halinde 
failler hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve dört milyar liradan altmış milyar liraya 
kadar ağır para cezası verilir. 
2 nci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak genel izin ve ruhsat almaksızın telekomünikasyon 
hizmeti verenlerin tesisleri Kurum’un talebi üzerine ilgili mülki amirlerce kapatılarak 



hizmetlerine son verilir. Tekerrürü halinde failleri hakkında ikiyüz milyon liradan üç milyar 
liraya kadar para cezasına hükmolunur. 
Telekomünikasyon hizmeti sunan bir işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan gerçek ve tüzel 
kişiler faaliyetlerinin gereği olarak aldıkları hizmeti üçüncü kişilere ücretli veya ücretsiz 
verebilir. Aboneler yararlandıkları hizmeti sadece ticaret amacıyla üçüncü kişilere 
sunamazlar. Aksine davrananların abonelik sözleşmeleri iptal edilir. 
MADDE 9. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun “FASIL: 4 Ücurat” 
şeklindeki bölüm başlığı, “FASIL: 4 Telekomünikasyon Hizmetlerinin Ücret 
Esasları” olarak değiştirilmiş ve aynı Kanunun 18.5. 1935 tarihli ve 2722 sayılı Kanunla 
yürürlükten kaldırılan 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 29. – İşletmeciler, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapı 
işletilmesi karşılığında alacakları ücretleri ilgili mevzuat, tabi oldukları görev veya imtiyaz 
sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin ile Kurum düzenlemelerine aykırı 
olmayacak şekilde serbestçe belirleyebilirler. Aşağıdaki hallerde Kurum, hat ve devre kiraları 
da dahil olmak üzere ücretlerin hesaplanma yöntemlerini ve üst sınırlarını, makul ve ayırım 
gözetmeyen şartlarla, 30 uncu maddede belirlenen genel ilkeler çerçevesinde çıkarılacak 
yönetmelikler, tebliğler ve sair idarî düzenlemeler, imtiyaz sözleşmeleri ve 
telekomünikasyon ruhsatlarının hüküm ve şartları da gözetilerek tayin ve tespit etmeye 
yetkilidir: 
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 haller, 
b) İlgili telekomünikasyon hizmetlerinde, bir işletmecinin hukuki veya fiili bir tekel 
olduğunun veya ilgili hizmet veya coğrafi piyasada hâkim konumda bulunduğunun Kurum 
tarafından belirlendiği haller, 
c) Ücretlerin Kurum düzenlemelerine aykırı işlem ve eylemlerle belirlendiğinin tespit edildiği 
haller, 
d) Kurum’un çıkaracağı yönetmeliklerde belirleyeceği diğer durumlar. 
MADDE 10. – 4.2. 1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 30 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 30. – Kurum, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapı işletilmesi 
karşılığında alınacak ücretlere ilişkin düzenlemeleri, aşağıdaki genel ilkelerin 
gerçekleştirilmesi hususunu gözönünde tutarak yapar: 
a) Ücretler adil olmalı ve benzer konumdaki kişiler arasında haklı olmayan nedenlerle ayırım 
gözetmemelidir. Bu genel ilke, toplumdaki ihtiyaç sahibi kesimlere özel ve kapsamı açıkça 
ve sınırlı olarak belirlenmiş kolaylıklar sağlanmasını engellemez, 
b) 29 uncu madde kapsamına giren durumlarda; ücretlerin, 4 üncü maddenin (k) bendinde 
öngörülen şekilde yatırım ve işletme maliyetleri de dahil olmak üzere, mümkün olduğunca 
ilgili hizmetin maliyetlerini yansıtacak şekilde belirlenerek tarifelerin dengelenmesi esas 
olup, bir hizmetin maliyetinin diğer bir hizmetin ücreti yoluyla desteklenmesinden veya 
karşılanmasından kaçınılır, 
c) Ücretler; kendisine bir maliyet yükleyen ve anılan ücretin kapsamında olan her hizmet 
kalemini ayrı ayrı gösterir, 
d) Ücretlerin, uygun olduğu ölçüde, gelişen teknolojik şartlar çerçevesinde uluslararası 
standartlara ve ölçeklere yaklaştırılması esastır, 
e) Ücretlerin, değişik hizmet türü ve kategorileri için, teknolojik gelişmeyi ve yeni yatırımları 
teşvik etmeye yönelik düzeyde olması gözetilir, 
f) Ücretlerin belirlenmesinde, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve uluslararası 
kuruluşların tavsiyeleri uygun olduğu ölçüde dikkate alınır, 
g) Haklı gerekçelerin varlığı halinde, ücretlere zorunlu maliyetleri ve makul bir ölçüde kârı da 
yansıtmak kaydıyla üst sınır konulabilir. 
MADDE 11. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa, 3.5.1995 tarihli 
ve 4107 sayılı Kanunla eklenen, değişik ek 17 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 
Yukarıda anılan Bakanlar Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde her türlü satış 
işlemlerinde, satılacak hisselerin mülkiyetinin devrine ilişkin sözleşmeleri ve diğer 
anlaşmaları ve gereken belgeleri imzalamaya, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan 
veya yetki verdiği temsilcisi yetkilidir.  



MADDE 12. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 18 inci 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Bir iş ve hizmetin karşılığı olarak alınan ücret; abonman ücreti, sabit ücret, konuşma ücreti, 
hat kirası ve benzeri kira, ücretler ve bunlar gibi değişik ücret kalemlerinden birisi veya 
birkaçı olarak tespit edilebilir. 
MADDE 13.– 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 22. – Türk Telekom çalışanlarının statüsü,ücret rejimi ve emekliliği aşağıda 
gösterilmiştir: 
a) Personelin statüsü : Telekomünikasyon hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler 
telekomünikasyon alanında sekiz yıl tecrübeye sahip ve en az dört yıllık yüksek öğrenim 
görmüş bir genel müdür ile kadro, unvan, derece ve sayıları Yönetim Kurulunun önerisi ve 
Bakanlığın teklifi üzerine bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüzseksen gün 
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kadrolarda istihdam edilen personel eliyle 
yürütülür. Bu personel hakkında bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak üzere 399 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. Bunların dışında kalan personel iş 
mevzuatı uyarınca istihdam edilir. İş mevzuatına göre istihdam edilenlere ilişkin kayıt ve 
şartlar Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur. 
Türk Telekom çalışanlarının istihdamında mevcut mevzuat hükümlerine göre güvenlik 
soruşturması yaptırılır. 
Türk Telekom, Yönetim Kurulu kararıyla sözleşmeli olarak yerli ve yabancı yönetici ve uzman 
çalıştırabilir. 
b) Ücret rejimi : Bu Kanun uyarınca belirlenen asli ve sürekli görevlerde çalışan personelin 
aylık ücretleri en yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil net aylık tutarının iki 
katını geçmeyecek şekilde Genel Kurulca tespit olunur. Bu personele Yönetim Kurulunca 
belirlenecek esas, usul ve kriterler çerçevesinde çalıştıkları günlerle orantılı olarak mart, 
haziran, eylül ve aralık aylarında birer aylık ücretleri tutarında ikramiye ödenebilir. Ayrıca, iş 
verimliliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca kararlaştırılması kaydıyla 
iki ikramiye daha ödenebilir. Her bir ikramiyenin miktarı ilgili personele ödenmekte olan 
aylık ücret tutarını geçemez. 
Bakanlar Kurulunca bu Kanuna göre belirlenen kadrolarda çalışan personel dışında kalan ve 
iş mevzuatına tabi olan diğer Türk Telekom çalışanlarının aylık ücretleri kendilerini atamaya 
yetkili olan Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. 
Türk Telekom çalışanlarının harcırah miktarları ile harcırah ödenmesine ilişkin usul ve 
esaslar Türk Telekom Yönetim Kurulunca belirlenir. 
c) Personelin emekliliği : Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T.C. Emekli Sandığına tabi 
olarak çalışmakta olan personelin İş Kanununa göre istihdam edilmeyi tercih etmeleri 
halinde isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eder. Bu durumda ilgililerin 
hizmet sürelerinin değerlendirilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu personelin 
emeklilik işlemlerinde, Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için 
belirlenen ek gösterge rakamını geçmemek üzere, ifa ettikleri görevler itibariyle, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzeri görevlerin aynı kadro, 
unvan ve dereceler için belirlenmiş ek göstergeler ve makam tazminatları uygulanır. 
EK MADDE 23. – Türk Telekom’un yönetim kurulunca tayin edilecek şartlar çerçevesinde 
Türk Telekom çalışanları ve bunların ailelerinin tedavileri ile uğraşmak üzere mevcut Sağlık 
Yardım Sandığının devamı niteliğinde bir “Türk Telekom Sağlık Yardım Sandığı” kurulur. Bu 
Sandığın kaynakları: 
a) Türk Telekom’un her yıl bütçesine personel aylıkları karşılığı olarak ödenecek olan ödenek 
tutarının %0 1’ine kadar verilecek paralardan, 
b) Personelin aylıklarının % 1 oranından fazla olmayacak şekilde yapılacak kesintilerden , 
c) Sandık sermayesinin işletilmesinden ve faaliyetlerinden doğacak faiz ve sair gelirlerden, 
d) Bağışlardan, 
e) Diğer gelirlerden, 
Oluşur. 
Sandığın teşkilâtı, görev, yetki ve yükümlülükleriyle uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, 
Sandığın tasfiye edilmesi, özel sağlık sigortası sistemine dönüştürülmesi veya gerekli 



görülecek diğer düzenlemelerin yapılması hususları 31.12.2003 tarihine kadar Türk Telekom 
Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. 
EK MADDE 24. – 13.7.1953 tarihli ve 6145 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca 
kurulmuş olan ve yeni bir düzenlemeye kadar geçerliliğini koruması öngörülen PTT 
Mensupları Müteselsil Kefalet Sandığı bu Kanun ile infisah etmiştir. PTT Memurları Müteselsil 
Kefalet Sandığının her türlü mevcudu, varlığı, borç ve yükümlülükleri, T.C. Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom arasında yapılacak bir protokolle bölüştürülerek 
tasfiye edilir. Anılan protokol, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay 
içinde imzalanır. 
T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom arasında tasfiye edilerek 
paylaştırılacak olan PTT Mensupları Müteselsil Kefalet Sandığının hak ve yükümlülüklerinin 
devamını sağlamak üzere, “PTT Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı” ve “Türk Telekom 
Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı” adı ile iki müstakil sandık kurulur. PTT Personeli 
Müteselsil Kefalet Sandığı 2.6.1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanununda belirtilen 
hükümlere tabidir. Türk Telekom Personeli Müteselsil Kefalet 
Sandığı ise, Türk Telekom Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde işletilir, 
düzenlenir ve bu Sandığa tabi olacak personel Türk Telekom Yönetim Kurulunun saptayacağı 
esaslar çerçevesinde belirlenir. 
Sandığın tasfiyesine ve gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmaya Türk Telekom Yönetim 
Kurulu yetkilidir. 
PTT Memurları Müteselsil Kefalet Sandığında halen çalışmakta olan personel; Sandık 
malvarlığının bölüştürülmesindeki orana göre ve ilgili protokolde mutabakata varıldığı 
şekilde, mevcut statüleri ve özlük haklarıyla T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 
ve Türk Telekom’a intikal ettirilir. 
Türk Telekom’a intikal eden personel hakkında da Geçici 4 üncü madde hükümleri uygulanır. 
Tasfiye ve personelin intikali işlemleri, ilgili protokolün imzalanmasından itibaren bir ay 
içinde sonuçlandırılır. 
EK MADDE 25. – Telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis 
edilen numara ve hat kullanımı gibi intifa ve kullanım hakları hiçbir şekilde haczedilemez. 
EK MADDE 26. – İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü şahıslara karşı Türk Telekom’u, 
Yönetim Kurulunun temsil ve ilzam konusunda yapacağı düzenlemeler saklı kalmak üzere, 
genel müdür temsil eder. Genel müdür gerektiğinde bu temsil yetkisini devir edebilir. 
MADDE 14. – 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun değişik 5 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 5. – 4 üncü maddede belirtilen genel esaslar çerçevesinde Devlet yetki ve 
sorumluluğunu uygulamak ve Kanunla verilen diğer görevleri yapmak üzere; Haberleşme 
Yüksek Kurulu kurulmuştur. 
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. 
Kurum’un ilişkili olduğu bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır.  
4 üncü maddenin (g) fıkrasında sayılan hizmetlerin ifası için; telsiz sistemlerinin belirlenen 
tekniklere ve usullere uygun olarak çalıştırılmasının kontrolü, enterferansların tespiti ve 
giderilmesi, Devlet ve kişi güvenliğini ilgilendiren telsiz faaliyeti konularında yürürlükteki 
mevzuat dahilinde Devlet güvenlik makamlarıyla işbirliği yapılması ve millî ve milletlerarası 
teknik monitör hizmeti ve faaliyetleri Kurum tarafından yürütülür. 
Kurum’un karar organı bir kurul başkanı ve dört üyeden oluşan Telekomünikasyon 
Kurulu’dur. 
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. 
Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri, en yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler 
dahil aylık net ücretinin iki katını geçmemek üzere ilgili Bakanın önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca belirlenir. 
Kurum personelinden kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin unvan, sayısı, 
nitelikleri, ücretleri, diğer mali ve sosyal hakları, sözleşme esasları ile bu Kanuna ekli kadro 



unvan ve derecelerinde değişiklik yapılması Kurulun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının 
uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Kurum kadrolarında çalışan memurlara, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek 
gösterge dahil), 
a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara % 20’sini, 
b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara % 25’ini,  
c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30’unu,  
d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35’ini, 
Geçmemek üzere Kurulca tespit edilecek usül ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte 
gelir vergisine tabi olmaksızın fazla çalışma ücreti ödenir. 
Kurul başkan ve üyeleri ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak sözleşmeli 
personele çalıştıkları günlerle orantılı olarak mart, haziran, eylül ve aralık aylarında birer 
aylık ücretleri tutarında ikramiye ödenebilir. Ayrıca, iş verimliliği ve benzeri hususlar dikkate 
alınarak iki ikramiye daha ödenebilir. 
Kurum personeli, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabidir.  
Kurul üyeleri ve Kurum personeli, denetleme ve incelemeleri sırasında ilgililere ve üçüncü 
kişilere ait öğrendikleri gizli bilgileri, ticari sırları bu konuda kanunen yetkili kılınan 
mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük 
görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Kurum’un para, evrak, dosya ve her çeşit 
malları Devlet malı hükmündedir. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri sırasında veya 
görevleri nedeniyle işledikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet 
memuru sayılırlar. 
Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü ve Telsiz Genel Müdürlüğüne 
yapılan tüm atıflar Telekomünikasyon Kurumu’na, Telsiz İşleri Genel Müdürü ve Telsiz Genel 
Müdürüne yapılmış tüm atıflar Kurul Başkanına yapılmış sayılır. 
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. 
Kurum mevzuata uygun olarak taşra teşkilatı kurabilir. 
Kurum’un gelirleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) 27 nci maddeye göre alınacak ücretler, 
b) 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu çerçevesinde imtiyaz sözleşmesi 
imzalayan ya da telekomünikasyon ruhsatı alan işletmecilerden aynı Kanunun ek 19 uncu 
maddesi çerçevesinde alınacak ücretlerin %00 5’i (onbinde beşi) ve ilgili imtiyaz sözleşmesi 
veya telekomünikasyon ruhsatında gösterilmiş olması kaydıyla işletmecilerden 
Kurum masraflarına katkı amacıyla alınacak diğer ücretler, 
c) Kurum’un, amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi vermek üzere açacağı 
sınavlara katılanlardan alınacak sınav ücretleri, 
d) Her türlü basılı evrak, form ve yayınlardan elde edilecek gelirler, 
e) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler, 
f) Kurs, toplantı, seminer ve eğitim faaliyetlerinden sağlanacak gelirler, 
g) Genel Bütçeden gerektiğinde yapılacak yardımlar, 
h) Kurum lehine takdir edilen ve dağıtıma tâbi tutulan bölüm dışında kalan vekalet ücretleri, 
ı) Kurum tarafından uygulanacak idari para cezaları, 
j) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler. 
Kurumun, gelir ve harcamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
MADDE 15. – 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 6 ncı maddesinin birinci ve 
beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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 sekreterya işleri Bakanlık nezdindeki Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülür.  
MADDE 16. – 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun değişik 7 nci maddesinin 
“Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri” şeklindeki başlığı, 
“Telekomünikasyon Kurumunun Görevleri” olarak, (a), (f), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bentler ve fıkralar eklenmiştir. 
a) Bu Kanun ile 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel 
esaslar çerçevesinde, telsiz haberleşmesi ve telekomünikasyon alanında gerekli planları 
hazırlamak ve Ulaştırma Bakanlığına sunmak ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve 
özel hukuk tüzel kişilerinin bu konudaki faaliyetlerine nezaret etmek,  
f) Bu Kanunda yer alan görevleri yürütmek, her türlü kayıtları tutmak ve mevcut hükümlere 
uymayanlar hakkında gerekli teknik ve idari işlemleri yapmak, 
g) 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, 
h) 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,  
ı) 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, 
i) Telsiz haberleşme ve telekomünikasyon alanında kullanılacak her çeşit sistem ve cihazlar 
için yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak ve en son gelişmeleri de 
gözönünde bulundurarak, imalat ve kullanıma esas teşkil eden performans standartlarını 
tespit etmek, bunları uygulamak, 
j) Telsiz haberleşmesi ve telekomünikasyon hizmetleri ve altyapının işletimi ile ilgili olarak 
görev alanına giren konularda yönetmelik çıkartmak veya 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, 
k) 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, 
l) 27 nci maddede 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, 
m) Kanunlarda verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Kurum 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 incelemeye ve 
görev alanına giren konularda bilgi ve dokümanların sağlanmasını talep etmeye yetkilidir. 
Kurum, 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 
alabilir. Kurum tüketici menfaatlerinin korunması için de gerekli tedbirleri alır.  
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 
görüşünü ve Kurum’un yapmış olduğu genel düzenleyici işlemleri dikkate alır. 
MADDE 17. – 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 8. – 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 mahkû m 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. 
Kurul Başkanı, telsiz hizmetlerini temsil eden üye ve telekomünikasyon hizmetlerini temsil 
eden üye, Ulaştırma Bakanının göstereceği ikişer aday arasından atanır. 
Telekomünikasyon sektörünü temsil eden 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 bir aday gösterebilir.  
Tüketicileri temsil eden üye ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğinin göstereceği ikişer aday arasından atanır. 
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 vekalet eder. Kurul başkanının toplantıya katılamaması halinde yerine ikinci 
başkan vekalet 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, danışmanlık veya hissedarlık şeklinde bir ilişki kuramaz. 
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. 
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. 



MADDE 18. – 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 12 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “reşit olmayanlar ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 19. – 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendine, “uygulanmasını takip etmek ve 
denetlemek” ibaresinden önce gelmek üzere, “Telekomünikasyon Kurumunun görev ve 
yetkileri saklı kalmak kaydıyla ve” ibaresi, aynı maddenin (g) ve (h) bendlerine 
“haberleşme” ibaresinden önce gelmek üzere “Telekomünikasyon Kurumunun görev ve 
yetkileri saklı kalmak kaydıyla” ibaresi ve aynı maddeye yeni (j)bendi eklenmiş, mevcut (j) 
bendi (k) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. j) Doğal afetler ve olağanüstü haller sırasında ve 
sonrasında oluşan aşırı haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasının 
önlenmesini, haberleşme trafiğinin düzene sokulmasını ve afet haberleşmesine öncelik 
tanınmasını teminen, işletmecilerin kendi haberleşme sistemlerinde yapmaları gereken 
düzenlemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek, 
MADDE 20. – 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun değişik 13 üncü maddesinin, (c) bendinin başına “Telekomünikasyon 
Kurumunun kanunlarla verilen yetki ve görev alanı dışında kalan” ibaresi eklenmiş, (e) 
bendindeki “ve telekomünikasyon” ibaresi metinden çıkarılmış ve (g) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
g) Genel haberleşme maksadıyla telekomünikasyon şebekesi ya da telekomünikasyon 
tesisleri kurma ve işletme izni verilecek hizmet alanlarını ve çeşitlerini belirlemek, bunların 
kurulması ve işletilmesi ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, Bakanlık tarafından 
telekomünikasyon hizmetlerine ve altyapısına ilişkin aktedilecek imtiyaz sözleşmeleri ve 
verilecek telekomünikasyon ruhsatlarının ve genel izinlerin hazırlık işlemlerini yapmak ve bu 
konularda Ulaştırma Bakanlığına 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla 
verilen görevlerin yerine getirilmesini ve Telekomünikasyon Kurumu ile koordinasyonu 
sağlamak, 
MADDE 21. – 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin, (b) bendinde yer alan “Ulaştırma ve” ibaresinden 
sonra “Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla” ibaresi 
eklenmiştir.  
MADDE 22. – 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 1. – Bakanlık, teknolojinin getirdiği yeni ulaştırma ve haberleşme hizmetleri ile 
ilgili olarak oluşturulacak politikaların tespitinde Bakanlık dışından tecrübeli ve yetişkin kişi 
ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı geçici danışma kurulları kurabilir. Bu kurul üyelerinin yol 
ve konaklama giderleri ile birlikte kurulun diğer faaliyet giderleri Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesinden karşılanır. 
MADDE 23. – 12.6.1936 tarihli ve 3054 sayılı İstanbul Telefon Tesisatının Tesellüm ve 
İşletme Muamelelerine Dair Kanun, 24.6.1938 tarihli ve 3488 sayılı İzmir Telefon Tesisatının 
Tesellüm ve İşletme Muamelelerine Dair Kanun ve 7 Kânunisani 1929 tarihli ve 1379 sayılı 
Ankara’dan Gayri Şehir ve Kasabalardaki Telefonlar Hakkında Kanun, 29 Rebiülevvel 1331 
tarihli Teatii Muhaberata Hadim Hususi Elektrik Hututu Hakkında Kanunu Muvakkat ve 
bunların ek ve tadilleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında bulunan 
telekomünikasyon hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli tarife ile yararlanılmasına dair 
hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 24. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile değişikliklerinde 
ve diğer mevzuatta geçen “T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.)” ibareleri “T.C. Posta 
ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)” olarak değiştirilmiştir.  
MADDE 25. – 22.12.1941 tarihli ve 4157 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin 
Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
A) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim 
Şirketi’nin Sandığa iştirak eden, T.C. Emekli Sandığı veya iş mevzuatına tabi çalışanlarından 
Nizamnamesine göre alınacak aidat. 
MADDE 26. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa, 10.6.1994 tarihli 
ve 4000 sayılı Kanunla eklenen değişik ek 18 inci madde, bu Kanun ile 406 sayılı Kanuna 
getirilen hükümler ile çelişmeyecek şekilde uygulanır ve ek 18 inci maddede geçen “Lisans” 
terimi, duruma göre, görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ya da telekomünikasyon ruhsatı 



anlamına gelir. Ek 18 inci maddenin altıncı fıkrasında yer alan “sermaye şirketi” ibaresi, 
“işletmeci” olarak anlaşılır ve yedinci fıkrasında aranan “Türk Telekom’un önerisi”, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aranmaz. Türk Telekom ve diğer işletmeciler 
ancak kendi abonelerine ilişkin rehber basımı hizmeti yürütebilirler. 
GEÇİCİ MADDE 1. – Telsiz Genel Müdürlüğüne ait ekli (1) sayılı listede gösterilen kadrolar 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölümünden 
çıkarılmıştır. Telekomünikasyon Kurumu için ekli (2) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas 
edilmiştir. 
Bu Kanun ile Telsiz Kanununda yapılan yeni düzenlemeler ve verilen yetki doğrultusunda 
Bakanlar Kurulunca yapılacak düzenlemeler ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler aynı 
unvanlı yeni kadrolara atanmış sayılırlar. 
Kadro ve görev unvanı değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar 
durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların atandıkları yeni kadrolarda 
alacakları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatların toplamı, eski kadrolarında 
almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, bu durum 
giderilinceye kadar aradaki fark herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat 
olarak ödenir. 
5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununda Ulaştırma Bakanlığına yapılan atıflar hizmet 
alanları itibariyle Bakanlık veya Kurum’a yapılmış sayılır. 
GEÇİCİ MADDE 2. – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı 
Telsiz Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde geçen ve Bakanlar 
Kurulunca belirlenmiş bulunan sözleşmeli personel, durumlarına uygun kadrolara sınav şartı 
aranmaksızın atanırlar. Sözleşmeli statüde çalışmış personelin bu süre içindeki hizmetleri, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine göre öğrenim durumları itibariyle 
işe giriş derece ve kademelerinin üzerine her üç yılı için bir derece ve her bir yılı için bir 
kademe verilmek ve öğrenim durumları itibariyle emsallerini geçmemek üzere 
değerlendirilir. 
GEÇİCİ MADDE 3. – “Türk Telekomünikasyon A.Ş.” 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ekindeki “B- Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)” bölümünde yer alan kuruluşlar 
listesinden çıkarılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 4. – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Telekom’da 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde 
çalışmakta olanlardan isteyenler iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçirilir. İş 
mevzuatına tâbi personel statüsüne geçmek istemeyenlerin mevcut statü, sosyal ve özlük 
haklarıyla istihdamlarına devam olunur. 
Bu kadro ve pozisyonlarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde 
değişiklik yapılabilir. Kendi istekleri ile iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçenler ile 
emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle boşalan kadro ve pozisyonlar hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 
Bu kadro ve pozisyonlarda bulunanlar istekleri halinde 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir. 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 
Özelleştirme İdaresi tarafından yapılması gereken ödemeler bu madde kapsamındaki 
personel bakımından Türk Telekom tarafından yapılır. 
GEÇİCİ MADDE 5. – Bu Kanunda öngörülen görev sözleşmesi bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren beş ay içinde hazırlanır. Söz konusu sözleşme imzalanıncaya kadar Türk 
Telekom herhangi bir değişiklik olmaksızın hizmetleri ve bütçesinde öngörülen yatırımları 
yürütmeye devam eder. 
GEÇİCİ MADDE 6. – Telekomünikasyon Kurumunun ilk Kurul üyeleri aşağıdaki şekilde 
belirlenir. 
Telekomünikasyon Kurulu başkanı ve üyeleri için Ulaştırma Bakanı ikişer aday gösterir. Kurul 
başkanı ve üyesi olarak atanacak şahısların 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8 inci maddesinde 
belirtilen yeterlik şartlarını taşıması gerekir. Bakanlar Kurulu, Kurul başkanı ve üyelerini bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde atar. 
Kurumun faaliyete geçişine ilişkin olarak, Kurulun teşekkülünden itibaren üç ay içinde Resmî 
Gazete’de bir duyuru yayımlanır. Kurul başkan ve üyelerinin tümünün Bakanlar Kurulu 
tarafından atanıp, Telekomünikasyon Kurumunun faaliyete başladığının Resmî Gazete’de ilan 



edildiği tarihe kadar Telsiz Genel Müdürlüğü 2813 sayılı Telsiz Kanunu çerçevesinde görev ve 
faaliyetlerini yerine getirmeye devam eder. 
Ancak, ilk atanan Kurul üyelerinden kurayla belirlenecek iki üyenin görev süresi atanma 
tarihinden itibaren iki yıl, diğer iki üyenin görev süresi ise, atanma tarihinden itibaren dört 
yıldır. 
GEÇİCİ MADDE 7. – Bu Kanuna göre gereken düzenlemeler yapılıp yürürlüğe konuluncaya 
kadar mevcut mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 
GEÇİCİ MADDE 8. – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce haczedilip, henüz satışı 
yapılmayan telefon ve diğer her türlü telekomünikasyon hizmetleri için aboneye bırakılan 
intifa hakları üzerindeki hacizler, ilgililerce bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
ay içinde kaldırılmadığı takdirde sözleşmeleri feshedilerek sıradakilere tahsis olunur. 
İcradaki satışlarını müteakip bunların bağlı oldukları santral sahasında boşalacak ilk devre ve 
numara alıcılarına tahsis edilir. 
MADDE 27. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 28. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
 


