
yüzy›l tüm dünyada bilgi ve biliflim
alan›nda son derece h›zl› de¤iflimle-
re, dolay›s›yla telekomünikasyon
alan›ndaki hizmet ve ürün yelpaze-
sinde de çarp›c› de¤iflimlere sahne
olmufltur. Ancak, bilgi ve iletiflim
teknolojilerine eriflimde "dijital bö-

lünme" gibi terimlerle ifade edilen eflitsizli¤in ortaya
ç›kt›¤› da bir gerçektir. 1999 y›l›nda Birleflmifl Milletler
Kalk›nma Program› (UNDP) çerçevesinde haz›rlanan
"‹nsani Geliflmifllik Raporuna" göre; bilgi teknoloji-
leri ekonomik geliflmede, e¤itim alan›nda, sa¤l›kta, ka-
mu yönetiminde öncü rolü oynad›kça, yoksullar›n, okur
yazar olmayanlar›n, k›rsal kesimde yaflayanlar›n ve ‹ngi-
lizce bilmeyenlerin d›fllanm›fll›¤› giderek büyümektedir .
‹flte toplumdaki bu sosyal uçurumun giderilmesi için ba-
z› telekomünikasyon hizmetlerinin "evrensel hizmet"
kavram›yla aç›klanmas› gerekir. 

Evrensel Hizmet, ülkede yaflayan herkesin, dil, din,
›rk ve co¤rafya fark› gözetilmeksizin genel ekonomik du-
ruma uygun olarak baz› telekomünikasyon hizmetlerine

ulaflabilmesi anlam›na gelir. Evrensel hizmetler, nitelikle-
ri itibariyle kamu hizmeti say›ld›¤›ndan, ülkede yaflayan
hiç kimse ekonomik, sosyal, co¤rafi gerekçeler nedeniy-
le bu hizmetlerden mahrum b›rak›lamaz. Bilgi toplumu
olman›n en önemli unsurlar›ndan birisi, "evrensel hiz-
met" kavram›d›r. Bu dinamik ve oldukça genifl kapsam-
l› kavram, esas itibariyle, tüm ülke yaflayanlar›n›n teleko-
münikasyon hizmetlerinden sosyal ve ekonomik olum-
suzluklar› ortadan kald›racak koflullarda yararlanmas›
amac›na hizmet eder. Bunun yan› s›ra evrensel hizmet-
ler, telekomünikasyon politikalar›n›n temel unsuru olma
özelli¤ini de tafl›maktad›r.

Telekomünikasyon alan›n›n liberalleflmesiyle birlikte,
Avrupa Birli¤i Hukuku’nda, kamu hizmeti kavram› yeri-
ne "genel ekonomik yarar hizmeti", "minimum
hizmet", "evrensel hizmet" gibi kavramlar kullan›l-
maya bafllanm›flt›r. Evrensel hizmet, bir anlamda Avru-
pa telekomünikasyon yap›lanmas›n›n kamu hizmetine
verdi¤i yeni içerik ve ifade tarzlar›ndan birisi olarak kar-
fl›m›za ç›kar. Klasik anlamda al›fl›lagelmifl kamu hizmet-
lerine nazaran daha s›n›rl› bir hizmet olsa da, evrensel
hizmet ça¤dafl bir insan için vazgeçilemez minimum ba-
z› hizmetleri ve bunlara iliflkin birtak›m yan hizmetleri
ifade etmektedir. Baflka bir deyiflle, evrensel hizmet be-
lirli kalitede bir grup asgari telekomünikasyon hizmeti-
nin, her ülkenin kendi ekonomik durumuna göre karfl›-
lanabilir fiyatlarla, rekabeti bozmadan, tüm kullan›c›lar›n
ulafl›m›na sunulmas›d›r.

1997 y›l›nda Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülke-
lerce, Temel Telekomünikasyon Hizmetleri konusunda
bir anlaflma (Basic Telecommunications Agreement) im-
zalanm›flt›r. Bu anlaflmaya dayanarak yap›lan çal›flmalar
sonucunda, evrensel hizmete iliflkin bir çerçeve belirlen-
mifltir. Bu çerçeveye göre; her üye ülke sürdürmeyi ter-
cih etti¤i evrensel hizmet yükümlülü¤ü türünü tan›mla-
ma hakk›na sahiptir. Bu yükümlülükler, rekabet kuralla-
r›na ayk›r› flekilde uygulanmayacak, ayr›m gözetilme-
den, fleffaf ve rekabet aç›s›ndan tarafs›z olarak idare edi-
lecek ve üye ülkelerin tan›mlad›¤› evrensel hizmet türü-
nün gerektirdi¤inden daha fazla bir yük getirmeyecek
koflullarda sürdürülecektir . Telekomünikasyon hizmetle-
rinin tamam›n›n rekabete aç›ld›¤› bir ortamda evrensel
hizmet kavram›n›n tan›m›, ilkeleri, ilkelerinin süreklili¤i
ve gelifltirilmeleri güvence alt›na al›nmal›d›r. Bu neden-
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lerle, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi taraf›n-
dan, "evrensel hizmetin güvence alt›na al›nmas›"
yaklafl›m› ile var›lan hedef de temel ilkelerde vurgulan-
maktad›r. Buna göre, evrensel hizmetin "tan›mlan-
m›fl, belirli kalitedeki hizmet grubuna, co¤rafi
yerleflimden ba¤›ms›z olarak, tüm kullan›c›lar ta-
raf›ndan karfl›lanabilir fiyatlarla eriflimi sa¤la-
mak" gibi unsurlar› olmal›d›r. Baflka bir deyiflle, evren-
sel hizmetler önceden tan›mlanm›fl ve belli bir kalitede
olmal›, co¤rafi bölge ayr›m› gözetilmemeli, ayn› zaman-
da karfl›lanabilir fiyatlarla kullan›c›ya sunulmal›d›r. 

Avrupa Konseyinin 1996 tarihli "Evrensel Hizme-
tin Maliyetlendirilmesi ve Finansman›nda Ulusal
Programlar ‹çin Ölçüm Kriterleri" konulu bildirge-
sinin ekinde, Ulusal Düzenleyici Otoriteler için bir reh-
ber yay›mlanm›flt›r. Bu metinde, ulusal programlarda ev-
rensel hizmet ile ilgili olarak yer almas› gereken üç temel
esasa iflaret edilmifltir. Bunlardan birincisi, evrensel hiz-
metin net maliyetinin hesaplanmas›, ikincisi finansman
sa¤lanmas›na kimlerin katk›da bulunaca¤›n›n ve katk›

sahiplerinin hangi maliyet-
leri paylaflaca¤›n›n belirlen-
mesi, üçüncüsü de evrensel
hizmet yükümlülü¤ünün fi-
nansman mekanizmalar›-
d›r. Bu ilkeler daha sonra
Avrupa Toplulu¤unun
ç›kard›¤› 2002 tarihli Ev-
rensel Hizmet Direkti-
finde daha da netleflmifltir.
Sonuç itibariyle, Telekomü-
nikasyon hizmetlerinin ta-
mamen rekabete aç›lmas›
neticesinde, hele bir de
devletin özellefltirmeler so-
nucunda sektördeki belirle-
yici rolünü terk etmesiyle
evrensel hizmet kavram›
önemli bir hal alacakt›r.
Çünkü, özel sektör iflletme-
cileri, genellikle kârl› olma-
yan hizmetlerin sunulmas›
için yat›r›m yapmazlar. Bil-
gi ve biliflim toplumunu ya-
kalamak istiyorsak, asgari
baz› hizmetlerin de insanla-
r›m›za ulaflt›r›lmas› gerekir.
Bu, tabiri caiz ise devletin
boynunun borcudur.
Bu anlamda 406 say›l› Ka-
nunu’na göre, asgari hiz-
met "… konu ve kap-
samlar› belirlenen, co¤-
rafi konumlar›ndan ba-

¤›ms›z olarak Türkiye s›n›rlar› içinde herkes ta-
raf›ndan eriflilebilir, belirlenmifl kaliteye haiz ve
herkesin karfl›layabilece¤i makul bedel karfl›l›-
¤›nda sunulacak olan ve ankesörlü telefon, acil
telekomünikasyon hizmetleri ve telefon rehber
hizmetlerini de ihtiva eden asgari evrensel hiz-
met türlerini" ifade eder. Kanunun bu hükmü, evren-
sel hizmetin kapsam›n› olmas› gerekenden çok dar tut-
mufltur. Çünkü, bu hüküm, hizmetlerin tekelci bir zihni-
yetle yürütüldü¤ü bir dönemde oluflturulmufltur. Bu ne-
denle, evrensel hizmetin önemine uygun bir çal›flma,
Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan yap›larak Baflbakanl›¤a
iletilmifltir. Bu kanun tasar›s› incelendi¤i zaman, yukar›-
da izah etmeye çal›flt›¤›m›z evrensel hizmetin oluflum ve
iflleyiflinde geçerli genel hukuk kurallar›na uygun oldu¤u-
nu söyleyebiliriz. Yaz›m›z›n devam›nda bahsedilen ka-
nun tasar›s›yla, konuya getirilen yenilikleri ve geliflmele-
ri, aç›klamalar›m›zla birlikte daha ayr›nt›l› olarak dile ge-
tirece¤iz.
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