
toplumu olma yolunda gerekenleri yap-
mazsak, yak›n gelecekte bu tip yasa tasa-
r›lar›yla daha çok karfl›laflmam›z da kaç›-
n›lmaz olacakt›r.

Telekomünikasyon sektörünün son
on y›l içinde geçirmifl oldu¤u büyük kanu-
ni, yap›sal ve teknolojik de¤iflimler sonu-
cu;  

● "Özellefltirme" kavram› Anaya-
sal bir dayana¤a kavuflturulmufl,

● Telekomünikasyon hizmetlerinin
yürütülmesinde "idari imtiyaz rejimi"
benimsenmifl, 

● Sektörde kritik önemi haiz Türk
Telekom’da ekonomi ve güvenlik ile ilgili
olarak milli yararlar›n korunmas› amac›y-
la devlete söz ve onay hakk› verecek bir
adet imtiyazl› hisse oluflturulmufl, 

● ‹dari ve mali özerkli¤i haiz ulusal te-
lekomünikasyon otoritesi olarak "Tele-
komünikasyon Kurumu" faaliyete ge-
çirilmifl, 

● Mal ve hizmet piyasalar›n›n serbest
ve sa¤l›kl› bir rekabet ortam› içinde teflek-
külünün ve geliflmesini teminen, idari ve
mali özerkli¤i haiz ulusal rekabet otoritesi
olarak "Rekabet Kurumu" faaliyete
geçirilmifl,

● Türk Telekom’un telekomünikas-
yon altyap›s› ve sabit telefon hizmetleri
dâhil tüm tekel haklar› 31.12.2003 tari-
hinden itibaren sona ermifl,

● Piyasalar liberallefltirilmifl,
● Telekomünikasyon sektörü "tam

rekabete" aç›lm›fl ve Telekomünikasyon
Kurumu taraf›ndan birçok sermaye flirke-
ti telekomünikasyon hizmeti sunmak üze-
re yetkilendirilmifl,

● Baflta mobil telefon hizmetleri ol-
mak üzere, alternatif telekomünikasyon
hizmet ve altyap›lar› oluflmufl ve bunlar
zamanla Türk Telekom taraf›ndan sunu-
lan hizmetleri ikame eder boyutta gelifl-
mifl, sabit telefon hizmetleri on y›l öncesi
önemini yitirmifl,

● Stratejik önem ve özelli¤i bulunan,
uydu haberleflme ve iletiflim altyap›s› ile
deniz haberleflme ve seyir güvenli¤i hiz-
metleri ve bu niteli¤i bulunmasa da Türk
Telekom’un mevcut altyap›s›na alternatif
bir altyap› teflkil eden kablo tv hizmet ve
altyap›s› Türk Telekom’dan ayr›lm›fl,

● Uydu haberleflme ve iletim altyap›-
s›yla kablo tv altyap›s›n›n Türk Tele-
kom’dan ayr›lmas› sayesinde Türk Tele-
kom altyap›s›na alternatif ve onu ikame
edebilecek iki farkl› altyap› devletin elinde
b›rak›lm›fl ve Türk Telekom’un "fiili tekel"
oluflturmas› önlenmifl,

Telekomünikasyon sektöründe, bilgi
ve iletiflim teknolojilerinin gerektirdi¤i
ça¤dafl hizmet sunumuna ülkemizde de
ulafl›lmas› Avrupa Birli¤i’ne uyum süre-
cinde zorunlu olup, asgari hizmet kavra-
m›ndan evrensel hizmet kavram›na do¤ru
bir geçifl yaflanmaktad›r. 

Keza, evrensel hizmetler tüm dünyada
bir sosyal politika arac› olarak kabul edil-
mektedir. Evrensel hizmet; kapsamdaki
kamu hizmetlerinin nerelere götürülece¤i,
bu hizmetlerden kimlerin yararlanaca¤› ve
bunlar›n maliyetinin ne flekilde karfl›lana-
ca¤›na, baflka bir deyiflle, ülkenin k›t kay-
naklar›n›n toplanmas› ve da¤›t›lmas›na
iliflkin bulunmaktad›r. Evrensel hizmet
sosyal boyutu ön plana ç›karan ilkeler bü-
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Fransa Ermeni "Soytar›" Yasa Tasar›s›
ve Biliflim Toplumu

em söz sahibine aittir. Bu düstur-
la, Fransa Parlamentosu’nun,
Türklerin Ermenilerin soylar›n›
k›rd›klar›na iliflkin soytar› yasa ta-
sar›s›n› öncelikle esefle k›n›yor ve

Fransa’ya iade ediyoruz. Fransa’n›n tari-
hine ve bugününe bakt›¤›m›zda, dünyan›n
de¤iflik bölgelerinde soyk›r›m yapt›¤›n› ve
yapmaya devam etti¤ini biliyoruz. Her
halde Fransa, karfl›ndakini nas›l bilirsin
sorusuna kendim gibi bilirim cevab›n› ver-
mektedir. Fransa’n›n bu karar›n› tama-
men siyasi ve yaklaflan seçimlerdeki kay-
g›larla ald›¤›, asl›nda bu iddian›n bir ko-
mediden ibaret oldu¤u tasar›ya oy veren
parlamenterlerce de bilinmektedir. Kana-
atimizce Fransa’n›n bu karar› fianl› Türk
Tarihini en ufak bir flekilde zedelememifl,
bilakis insan›m›z›n ne kadar hoflgörülü ve
hümanist oldu¤unu yeniden tart›fl›lmas›
aç›s›ndan da faydal› bile olmufltur. K›saca-
s›, bu soytar›l›ktan Fransa de¤il Türkiye
karl› ç›km›fl veya ç›kacakt›r. Ancak, nas›l
oluyor da, milyonlarca Türk’ün bulundu-
¤u Fransa’da çok küçük bir az›nl›k olan
Ermeniler, böyle bir karar› parlamentoya
ald›rabiliyorlar. Bu sorunun cevab›n› bul-
makta zorlansak da, baz› gerçeklerden
kaç›lamayaca¤›n› ortaya koymak için bu
ayki yaz›m›z›n konusunu Fransa Ermeni
Soytar› Yasa Tasar›s›na ay›rd›k.

Bir dönemler önemli olan tar›m devri-
miydi, biz toplum olarak bunu yakalad›k
ve dünyan›n tüm k›talar›na vard›k. Ama
ne yaz›k ki sanayi devrimini yakalayama-
yan toplumumuz dünyada geliflmifl ülkele-
rin gerisinde kald›. Bugün ise biliflim top-
lumu devrimi yaflanmaktad›r. E¤er biliflim
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tünüdür. Evrensel hizmete iliflkin ilkeler
hizmetten yararlananlar›n menfaatlerini
korumaya yöneliktir1. 

Serbestleflme sürecinde, Türk Tele-
kom’un tekel haklar›n›n ortadan kalkmas›
ve Türk Telekom ile ayn› türden hizmet-
leri sunmak için baflka iflletmecilerin de
yetkilendirilmifl bulunmas› karfl›s›nda, as-
gari telekomünikasyon hizmetlerinin ka-
mu hizmeti niteli¤inin bir sonucu olarak,
co¤rafi alanlar›ndan ba¤›ms›z olarak, ge-
rekti¤inde kârl›l›k ve verimlilik esaslar› da
gözetilmeksizin ülke s›n›rlar› içerisindeki
herkese sa¤lanmas› sektördeki bütün ku-
rulufllar›n görevidir. Bu kapsamda, teleko-
münikasyon sektöründe regülasyon, ser-
bestleflme ve özellefltirme süreçlerini ta-
mamlam›fl tüm ülkelerde oldu¤u gibi, ka-
mu hizmetlerinin ülkenin her taraf›na gö-
türülmesini sa¤layacak bir organizasyona
ülkemizde de ihtiyaç vard›r. Bu ihtiyaç,
Avrupa Birli¤i’nin evrensel hizmet sun-
man›n iflletmecilere adil olmayan bir yük
getirdi¤inin tespiti halinde bunun net ma-
liyetinin karfl›lanmas›na iliflkin 2002/22
say›l› direktifi çerçevesinde yap›lan kanu-
ni düzenleme ile giderilmifltir.  

Dolay›s›yla, 5389 say›l› Kanun Türk
Telekom’un özellefltirilmesine iliflkin de-
¤il, sektördeki tekel hakk›n›n kalkmas› ne-
deniyle yükümlülüklerin adil olarak da¤›t›l-
mas›na ve kullan›c›lar›n asgari hizmetlerin
de ötesinde evrensel nitelikteki hizmetlere
kavuflmas›na yönelik bir düzenlemedir.

Bu düzenlemeyle, sabit telefon hiz-
metleri, ankesörlü telefon hizmetleri, reh-
ber hizmetleri, acil yard›m ça¤r›lar›, temel
internet hizmetleri, ulafl›m› yaln›z deniz
yoluyla sa¤lanabilen yerleflim alanlar›na
yap›lan yolcu tafl›ma hizmetleri ile deniz-
de tehlike ve emniyete iliflkin haberleflme
hizmetleri evrensel hizmetin kapsam›na
al›nm›fl ve evrensel hizmetin kapsam›n›n
ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve tek-
nolojik flartlar› da göz önünde bulunduru-
larak Bakanlar Kurulu’nca üç y›l› aflma-
mak üzere belirli aral›klarla, iflletmeciler
ve Telekomünikasyon Kurumu’nun gö-
rüflleri do¤rultusunda belirlenebilmesine
imkân tan›nm›flt›r. 

Dolay›s›yla, asgari hizmetin kapsa-
m›nda bulunmayan, internet ve ulafl›m›
yaln›z deniz yoluyla sa¤lanabilen yer-
leflim alanlar›na yap›lan yolcu tafl›-

ma hizmetleri ile denizde tehlike ve
emniyete iliflkin haberleflme hizmet-
leri de evrensel hizmet kapsam›nda sa¤la-
nabilecektir. Bunlar›n d›fl›ndaki, hizmetle-
rin de ülkemizin sosyal, kültürel, ekono-
mik ve teknolojik flartlar› da göz önünde
bulundurularak evrensel hizmetin kapsa-
m›na al›nabilmesine imkân sa¤lanm›fl bu-
lundu¤undan, evrensel hizmetin kapsam›-
n›n çok daha genifllemesi de mümkündür. 

Evrensel hizmet kavram›yla asgari hiz-
met kavram› kamuoyunda kullan›ld›¤›n›n
aksine efl anlaml› kavramlar de¤ildir. Ev-
rensel hizmet, asgari hizmetin üzerinde bir
anlama sahip oldu¤u gibi, asgari hizmetle-
rin yerine getirilmemesi nedeniyle pratikte
asgari hizmet yükümlülü¤ü herhangi bir
müeyyide ile desteklenmemifltir. Bu kap-
samda, Türk Telekom’un görev söz-
leflmesi kapsam›nda sunmufl oldu¤u
asgari standartlardaki asgari hizmet
kavram›ndan, evrensel standartlar-
daki evrensel hizmet kavram›na ge-
çifl ülkemizde de sa¤lanm›flt›r.

Dolay›s›yla, 5369 say›l› Kanun’la geti-
rilen düzenleme düflük, özürlüler ve sosyal
deste¤e ihtiyac› olanlar da dâhil tüm kulla-
n›c›lar›n ülkemizde de evrensel standart-
lardaki telekomünikasyon hizmetlerine ül-
kenin her taraf›nda co¤rafi konumundan
da ba¤›ms›z olarak, karfl›lanabilir ve makul
fiyat seviyesinde ve önceden belirlenmifl
hizmet kalitesi standartlar›nda ulaflmalar›-
na yöneliktir. Dolay›s›yla, Avrupa Birli¤i
ülkelerinde özellefltirmeler öncesinde ya-
flanan bu süreç ülkemizde de özellefltirme-
den önce tamamlanm›fl ve bahsi geçen bi-
liflim toplumuna ulaflma özlem ve çabas›
start alm›flt›r. 

Yukar›daki izah etti¤imiz düzenleme
ve geliflmeler sayesinde Türkiye’nin biliflim
toplumu devrimini yakalayaca¤›na inan›-
yorum. Biliflim toplumu, herkesin herkes-
le en ucuza, kaliteli ve her an h›zl› iletiflim
kurabilmesidir. Bu sayede bireyler do¤ufl-
tan getirdikleri yeteneklerini en üst düzey-
de kullanabileceklerdir. Bireylerin iletiflim-
de ve bu sayede geliflimde sorunlar›n› hal-
letmeleri de o toplumun güçlü bir yap›ya
ulaflmas› demektir. Güçlü yap›daki bir top-
luma sahip devlette, dostlar›na güven,
düflmanlar›na korku salacak ve bir daha,
böyle soytar› tasar›lar›yla karfl›laflmayacak-
t›r.
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1 PROSSER, Tony: Law and the Regulators, Clarendon Pres/Oxfort,1997, s.78-83.


