
eçti¤imiz say›daki yaz›m›z›n son sat›r›nda,
Evrensel Hizmet kanun tasar›s›ndan söz et-
mifltik. Bu kanun tasar›s› 16.06.2005 tari-
hinde TBMM’de kabul edilerek yasalaflt›.
Kanunun 1. maddesine göre; kanunun
amac›, kamu hizmeti niteli¤ine haiz baz›

hizmetlerin insanlara nas›l ulaflt›r›laca¤›na iliflkin usul ve
esaslar› düzenlemektir1. Kanunun 2. ve 3. maddelerinde
ise evrensel hizmet ile ilgili prensipler ortaya konmufl-
tur2. Dördüncü maddede ise, Telekomünikasyon alan›n-
da görev ve imtiyaz sözleflmesiyle ya da ruhsat ile genel
izin alarak çal›flan iflletmecilerin evrensel hizmet yüküm-
lüsü oldu¤u vurgulanm›flt›r. Kanunun 5. maddesinde ise,
evrensel hizmetin kapsam› tarif edilmifltir. Buna göre;
sabit telefon hizmetleri, ankesörlü telefon hizmetleri, ba-
s›l› veya elektronik ortamda sunulacak telefon rehber
hizmetleri, acil yard›m ça¤r› hizmetleri, temel internet
hizmetleri, k›y› koruma ve seyir güvenli¤ine iliflkin ha-
berleflme hizmetleriyle dört taraf› sularla çevrili yerlerden
olan ulafl›m hizmetleri evrensel hizmet olarak tan›mlan-
m›flt›r. Ayr›ca, evrensel hizmetin kapsam› bu maddeyle

dinamik bir yap›ya kavuflturulmak suretiyle, ülkenin sos-
yal, kültürel, ekonomik ve teknolojik flartlar› da dikkate
al›narak sürekli de¤iflebilir bir konuma getirilmifltir.

Kanunun 6. maddesinde ise, evrensel hizmet gelir
kalemleri say›lm›flt›r. Buna göre, evrensel hizmet gelirle-
ri;

a) Kurum, görev ve imtiyaz sözleflmeleri ile ruhsat ve
genel izin bedelinin %2’sini yetkilendirme tarihini takip
eden ay›n sonuna kadar,

b) GSM iflletmecileri d›fl›ndaki iflletmeciler ve Türk
Telekom, y›ll›k net sat›fl has›lat›n›n %1’ini, izleyen y›l›n
Nisan ay› sonuna kadar,

c) GSM iflletmecileri, Hazineye ödeyecekleri pay›n
%10’luk k›sm›n›, ödendi¤i ay içerisinde,

d) Kurum, 5/4/1983 tarihli ve 2813 say›l› Telsiz
Kanunu ile 4/2/1924 tarihli ve 406 say›l› Telgraf ve
Telefon Kanunu uyar›nca verdi¤i idari para cezalar›n›n
%20’sini, tahsil edildi¤i ay› takip eden ay›n sonuna ka-
dar,

e) Kurum, mali y›l›n sonunda her türlü giderlerinin
karfl›lanmas›ndan sonra kalan miktar›n % 20’sini, her y›l
Ocak ay›n›n sonuna kadar, 

Bakanl›¤a bildirir.
Kanunun 7. maddesinde Evrensel hizmetin net mali-

yeti tan›mlanm›flt›r. Buna göre; "Evrensel hizmetin net
maliyeti; yükümlü iflletmecinin, hizmetleri evrensel hiz-
met kapsam›nda karfl›lanmad›¤› zaman ile evrensel hiz-
met yükümlüsü olarak karfl›lad›¤› zamanki net maliyetle-
ri aras›ndaki fark esas al›narak hesaplan›r. Ancak, ev-
rensel hizmetin net maliyetinin hesaplanmas›nda, ifllet-
mecilerin evrensel hizmet yükümlüsü olmas› dolay›s›yla
elde edece¤i faydalar da göz önüne al›narak de¤erlendir-
me yap›l›r. Evrensel hizmet yükümlülü¤ünün getirdi¤i
ilave maliyet yükünü ortaya ç›karacak bu hesaplama net
maliyetler üzerinden yap›l›r.

Kanunun 8. ve 9. maddelerinde ise evrensel hizme-
tin Ulaflt›rma Bakanl›¤›nda kurulacak bir yap›yla sürdü-
rülece¤i düzenlenmifltir3. Ancak, 10. maddede ise, ev-
rensel hizmetin kalite ve standartlar›n› denetlemek göre-
vi ise Telekomünikasyon Kurumu’na verilmifltir. Bu yap›
itibariyle bakt›¤›m›zda, Avrupa ülkelerinde evrensel hiz-
metin yürütülmesi genel olarak ulusal düzenleyici otori-
telere verilmekle birlikte, bu hizmetin hükümetler eliyle
yürütüldü¤ü ülke örnekleri de mevcuttur. Bu kanunla ise
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evrensel telekomünikasyon hizmetlerinin hükümet eliyle
yürütüldü¤ü, ancak ulusal düzenleyici otorite taraf›ndan
denetlendi¤i bir sistem kurulmufltur. Kanaatimizce, en
do¤ru sistem de budur. Çünkü, Avrupa toplulu¤unun ev-
rensel hizmetlere iliflkin direktiflerine uygun olan bu sis-
tem, ayn› zamanda ulusal düzenleyici otoritelerin regü-
lasyon kurumu olmalar› yani icrac› makam olmamalar›
gereken genel kurulla da uyumludur.

Bu Kanun ile telekomünikasyon sektöründeki liberal-
leflme ve özellefltirme sonras›nda hizmetlerin insanlara
sunulmas›yla ilgili do¤abilecek önemli aksakl›klar›n önü-
ne geçilmifltir.

Kanunun 11. maddesinde ise, kamu oyunda uzun
zamand›r tart›flma konusu olan, Türk Telekom A.fi.’nin
elinde bulunan önemli miktardaki temettü fazlas› menkul
de¤erler kamuya aktar›larak, özellefltirme öncesi olmas›
gereken önemli bir kamu hizmeti ifa edilmifltir. 

Bu Kanunun ülkemiz ve sektöre hay›rl› olmas›n› dile-
rim.

_______________________________

(1) Madde 1- Bu Kanunun amac›; kamu hizmeti niteli¤ini haiz, ancak ifllet-
meciler taraf›ndan karfl›lanmas›nda mali güçlük bulunan evrensel hizmetin sa¤-
lanmas›, yürütülmesi ve elektronik haberleflme sektöründe evrensel hizmet yü-
kümlülü¤ünün yerine getirilmesine iliflkin   usul ve esaslar› belirlemektir.

(2) Madde 2- Bu Kanunda geçen; Bakanl›k; Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›, Kurum;
Telekomünikasyon Kurumunu, Elektronik Haberleflme; iflaret, sembol, ses, gö-
rüntü ve elektrik iflaretlerine dönüfltürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, op-
tik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve di-

¤er iletim sistemleri vas›tas›yla
iletilmesini, gönderilmesini,
al›nmas›n›, Evrensel Hizmet;
Co¤rafi konumlar›ndan ba¤›m-
s›z olarak Türkiye Cumhuriyeti
s›n›rlar› içinde herkes taraf›n-
dan eriflilebilir, önceden belir-
lenmifl kalitede ve herkesin
karfl›layabilece¤i makul bir be-
del karfl›l›¤›nda asgari standart-
larda sunulacak olan, temel in-
ternet eriflimi de dahil elektro-
nik haberleflme hizmetlerini,
Evrensel hizmet yükümlüsü;
Elektronik haberleflme sektö-
ründe görev ve imtiyaz sözlefl-
meleri ile ruhsat ve genel izin
uyar›nca bu Kanun kapsam›n-
daki hizmetleri sa¤lamakla yü-
kümlü k›l›nan iflletmeciyi, Ev-
rensel Hizmetin net maliyeti;
Bir iflletmecinin evrensel hiz-
met yükümlülü¤ünün gerekleri-
ni yerine getirmek için sa¤lad›-
¤› durum ile hiç yükümlü olma-
sayd› içinde bulunaca¤› durum
aras›ndaki net maliyet fark›n›,
‹flletmeci; Kurum ile yap›lan
görev ve imtiyaz sözleflmeleri
ile ruhsat ve genel izin uyar›n-
ca elektronik haberleflme hiz-
metlerini yürüten ve/veya
elektronik haberleflme alt yap›-
s›n› iflleten bir sermaye flirketi-
ni, ifade eder.  
Madde 3- Evrensel hizmetin

sa¤lanmas›nda ve bu hususta yap›lacak düzenlemelerde afla¤›daki ilkeler göz
önüne al›n›r: a) Evrensel hizmetten, Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içerisinde ya-
flayan herkes, bölge ve yaflad›¤› yer ayr›m› gözetilmeksizin yararlan›r. b) Evren-
sel hizmet, fert bafl›na gayri safi yurt içi has›la tutar› da göz önünde bulunduru-
larak karfl›lanabilir ve makul fiyat seviyesinde sunulur. c) Düflük gelirliler, özürlü-
ler ve sosyal deste¤e ihtiyac› olan gruplar›n da evrensel hizmetten yararlanabil-
mesi için uygun fiyatland›rma ve teknoloji seçeneklerinin uygulanabilmesine yö-
nelik tedbirler al›n›r. d) Evrensel hizmet, önceden belirlenmifl hizmet kalitesi stan-
dartlar›nda sunulur.e) Evrensel hizmetin sunulmas›nda ve ulafl›lmas›nda devaml›-
l›k esast›r.  

(3) Madde 8- 9/4/1987 tarihli ve 3348 say›l› Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n Tefl-
kilat ve Görevleri Hakk›nda Kanunun 2 nci maddesine afla¤›daki (l) bendi eklen-
mifltir. "l) Evrensel hizmet politikalar›n› ilgili kanunun hükümleri dahilinde ülke-
nin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik flartlar›na göre belirlemek, Hüküme-
tin genel politikas›n› uygulamaya yönelik tedbirleri almak, evrensel hizmetin yü-
rütülmesini sa¤layacak esaslar› tespit etmek, uygulanmas›n› takip etmek v e net
maliyetiyle ilgili hesaplar› onaylamak."

Madde 9- 3348 say›l› Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendinden sonra
gelmek üzere afla¤›daki bentler eklenmifl, mevcut (h) bendi (o) bendi olarak tesel-
sül ettirilmifltir." h) Evrensel hizmetin sa¤lanmas› ile ilgili mevzuat hükümleri da-
hilinde evrensel hizmetin yürütülmesini sa¤layacak esaslar› tespit etmek, uygu-
lanmas›n› takip etmek ve iflletmecilerin net maliyetlerinin karfl›lanmas›n› sa¤la-
mak, i) Evrensel hizmet kapsam›ndaki hizmetleri karfl›lama talebinde bulunan ifl-
letmeciler aras›ndan, bölgesel ve ulusal çapta evrensel hizmet yükümlüsünü hiz-
met sat›n alma yoluyla belirlemek, j) Evrensel hizmet yükümlülerine ödeme yap-
mak, k) Evrensel hizmetin net maliyetinin hesaplanmas›na, belirlenen usul ve
esaslar dahilinde gerçekleflip gerçekleflmedi¤ine dair yükümlü iflletmeciyi izle-
mek, denetlemek veya masraflar› evrensel hizmet gelirlerinden karfl›lanmak üze-
re ba¤›ms›z denetçiler taraf›ndan denetlenmesini sa¤lamak, l) Düflük gelirliler ve
özürlüler gibi sosyal aç›dan korunmas› gereken kesimlerin evrensel hizmetten
eflitlik, taraf gözetmeme ilkeleri temelinde ve karfl›layabilecekleri fiyat seviyesin-
de yararlanabilmelerine iliflkin usul ve esaslar› belirlemek, m) Belirlenecek esas-
lar dahilinde merkeze uzak ve k›rsal bölgelerden oluflan yüksek maliyet alanlar›-
na hizmetlerin götürülebilmesi için gerekti¤inde geçici evrensel hizmet yükümlü-
sünü belirlemek, n) Evrensel hizmet yükümlüsü iflletmecilerin net maliyetlerinin
hesaplanma yöntemi ile uygulanmaya iliflkin usul ve esaslar› belirlemek."
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