
Temmuz 2006 tarihi itibariyle evren-
sel hizmeti sa¤lamakla yükümlü idarenin
elinde oldukça yüklü para birikmifltir. Bu-
güne kadar ilgili idare bu paralarda olduk-
ça önemli say›labilecek hizmetlere imza
atm›flt›r. Örne¤in; okullar›n kulland›¤› in-
ternetin paras›n›n buradan karfl›lanmas›
ve okullarda bilgisayar s›n›flar› oluflturmak
gibi. Ancak, hayalimiz bunlarla s›n›rl› ol-
mamal› bilakis bu para kullan›larak, toplu-
mun temel birçok Telekomünikasyon hiz-
meti de karfl›lanabilir, karfl›lanmal›d›r da.
Örne¤in; yine internetsiz okullara internet
ba¤lanmas› ve bu hizmetin verilmesi gi-
bi.Hastane ve mahkemeler gibi toplumun
hizmetine aç›k alanlarda acil Telekomüni-
kasyon hizmetinin bedelsiz verilmesi gibi
bir çok proje "Evrensel Hizmet" yasas›

gere¤i olarak yap›labilir. Hatta ileride Wi-
Max gibi yeni teknolojilerle tüm flehirlerin
sanal bilgi ak›fl› a¤›yla kaplanmas› gibi bü-
yük projelerede imza at›labilir. Yasa gere-
¤i, yetkililer evrensel hizmetleri kendisi
kurup iflletebilmesi gibi, iflletmeciler kana-
l›yla da bu hizmetleri sunabilirler. Ancak;
bu güne kadar yetkililerin hizmet sunma-
da biraz yavafl kald›klar›n› ve ülkemizin bir
çok alan›nda oldu¤u gibi bürokratik engel-
lere tak›ld›klar› da yaflanan bir gerçektir.
Hele ülkemiz gibi geliflmiflli¤ini henüz ta-
mamlamam›fl ülkelerde birçok projenin
ödenek yoklu¤undan yap›lamad›¤› bir dö-
nemde, var olan imkanlar›n h›zla kullan›-
lamamas›n› sa¤layan bürokrasiyi affetmek
hiçte kolay de¤ildir.
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Telekomünikasyon sektöründa 
evrensel hizmetin seyri...

ilindi¤i gibi TBMM taraf›ndan
16.06.2005 tarih ve 5369 say›l›
kanun ile Avrupa Birli¤i düzenle-
melerine uygun olarak, kullan›c›-
lar›n Telekomünikasyon hizmetle-

rinden, evrensel standartlarda yararlan-
mas›n› güvence alt›na almak için, Teleko-
münikasyon sektöründeki tüm iflletmeci-
leri kapsayacak bir evrensel hizmet yasas›
ç›kart›lm›flt›r. Bu yasa yürürlü¤e girdi¤in-
de Telekom sektörünü bilen bir çok kifli
yasay› elefltirmifl ve Telekom A.fi’nin
özellefltirme öncesinde yükümlülüklerinin
azalt›ld›¤›n› ileri sürmüfllerdi. Ancak, ge-
çen zaman bu yasan›n ve getirdiklerinin
önemini ortaya koymufl ve Telekom
A.fi.’nin yükümlülüklerini azaltmad›¤› bi-
lakis artt›rd›¤› da anlafl›lm›flt›r. Toplum
refleksi olarak yap›lan herfleye muhalif ol-
ma özelli¤imiz dikkate al›nd›¤›nda, o gün
bu elefltirileri makul ve olmas› gereken
olarak yorumlad›k. Bugün gelinen nokta-
da Telekomünikasyon alan›nda evrensel
hizmetin olma zorunlulu¤u her kesimce
kabul edilmifltir . 

Çünkü, özellefltirmelerin büyük ço-
¤unlukla tamamland›¤› ve liberalleflmenin
gerçeklefltirildi¤i sektörde baz› temel Tele-
komünikasyon hizmetlerinin karl›l›k ama-
c› gözetilmeden insan›m›za ulaflmas› zo-
runlulu¤u bir kamu hizmetidir. Biliflim
toplumunun temelini sa¤lam kurmak iste-
yen tüm ülkeler Telekomünikasyon ala-
n›nda evrensel hizmet anlay›fl›n› kurmak
zorundad›r. "Biliflim Toplumu" olma
gibi bir idealizmle yola ç›kanlar›n evrensel
hizmet yasas›na verdikleri katk›lardan do-
lay› toplum ad›na teflekkür etmek gereki-
yor.
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Evrensel hizmet ilkeleri, Aç›k fie-
beke Olana¤› (AfiO) çerçevesinde
ele al›nmaktad›r. 

• fiebekeleri adil ve ayr›ms›z eriflimin,
• Tan›mlanm›fl bir minimum teleko-

münikasyon hizmet kümesinin (özellikle
telefonda) sa¤lanmas›yla ilgili bir kavram-
d›r. Bununla beraber AfiO yaln›z evrensel
hizmet olana¤›na sahip olmaya de¤il, ile-
ri düzeydeki belirli hizmetlerin gelifltiril-
mesini ve bu ba¤lamda do¤rudan arama-
n›n yeni adrese gönderilmesi, veri iletifli-
mi, kiral›k hat olana¤› sunulmas› ve ‹SDN
gibi henüz evrensel hizmet kapsam›nda
de¤erlendirilmeyen hizmetleri de içer-
mektedir. AfiO ile evrensel hizmet aras›n-
daki iliflki Avrupa Konseyi’nin 93/ C 213

/ 01 say›l› karar›nda "AfiO önlemleri…
Evrensel hizmet tan›m›n›n taban›n›
oluflturmaktad›r" biçimde iade edil-
mektedir ve özel toplumsal gruplar dahil
tüm kullan›c›lara yüksek kalitede hizmet
ve teknolojik yenili¤e eriflimi ve bunlar›n
kullanma olana¤›n›, makul ve karfl›lanabi-
lir ücretlerle sunacak bir topluluk teleko-
münikasyon sisteminin; bireysel müflteri,
topluluk sanayi ve ticari kullan›c›lar için
önemi vurgulanmaktad›r. Kararda, ayr›ca
ilgili AfiO ilkeleri gere¤inde daha ileri bir
liberalleflme ›fl›¤›nda de¤erlendirilmesi is-
tenmektedir. 

Telekomünikasyon hizmetlerinin libe-
rallefltirilmesi ve alt yap› dahil telekomüni-
kasyon hizmet pazar›n›n rekabete aç›lma-
s› yönündeki bask›lar, ayn› zamanda ev-

rensel hizmet ilkelerinin tan›mlar› üzerin-
de anlaflmaya var›lmas›n›, bu ilkelerin sü-
reklili¤in ve gelifltirilmesinin güvence alt›-
na al›nmas›n› da gerektirmektedir. Libe-
ralleflme sonucu müflteriye götürülen libe-
ralleflmenin meflruiyetinin asgari koflulu-
dur. 

Telekomünikasyon ve enformasyon
teknolojileri, bilgiye evrensel olarak erifl-
menin geliflme yönünden tafl›d›¤› önem
nedeni ile toplumsal ve ekonomik gelifl-
meye büyük katk› yapabilirler. E¤itim,
sa¤l›k, sosyal hizmetler, küçük iflyerleri,
bölgesel kalk›nma ve daha birçok sosyo-
ekonomik geliflme alan› telekomünikas-
yon uygulamalar›ndan yararlanabilecek-
tir. Bunun gerçekleflmesinin kriterleri, 

• Eriflebilirlilik (yayg›n tesis/ hizmet ve
herkesçe ulafl›labilen temel hizmetler), 

• Eflitlik (evrensel hizmet dahil, tekno-
loji ve hizmetlerin sa¤lanabilirlili¤i ve üc-
retlerin dengeli olmas›), 

• Ba¤lanabilirlilik (hizmet sa¤lay›c› ve
teknoloji engelleri bulunmadan kullan›c›-
lar›n evrensel olarak haberleflebilmesi), 

• Esneklik (yeni teknolojileri, yeni hiz-
metleri dikkate alan hedef ve de¤iflim es-
nekli¤i) olarak özetlenebilir. Enformasyon
teknolojisi alan›ndaki h›zl› de¤iflim, politi-
kalar› belirleyenlerin ve düzenleyicilerin
evrensel hizmete hareketli bir hedef ola-
rak görmelerini gerektirmektedir. Bu ne-
denle hedefler, belli bir teknoloji ve hiz-
met sa¤lay›c› yerine ifllevler ve yetenekler
(çoklu ortam, enformasyon hizmetlerine
eriflim yetenekleri gibi) temelinde saptan-
mal›d›r. Bu amaçlar konut sakinleri yan›n-
da okul, klinik, kütüphane, sosyal mer-
kezler gibi tesisleri de kapsamal›d›r.

• Bireysel ve ço¤unlukla konut baz›n-
da ele al›nan eriflim sorunu, geleneksel
olarak, örne¤in telefonu olan konut yüz-
desi gibi, ulusal veriler kullan›larak ince-
lenmektedir. Topluluk veya kurum eriflim-
lerinin telekomünikasyondaki geliflmeler
sonucu bireylere sa¤lad›¤› yeni olanaklar
çerçevesinde, geleneksel – evrensel eri-
flim tan›m›n›n geniflletilmesi gerekecektir.
Bu genifllemeye uygun olarak, 

• Konut eriflimi,
• Topluluk eriflimi,
• Kurum eriflimi
gibi de¤iflik düzeylerde eriflim tan›mla-

r› yapmak daha do¤ru olacakt›r.
Hedefler konusu, Telekomünikasyon

ile ekonomik-toplumsal geliflmeyi bir ara-
ya getirmek gibi oldukça kritik ve güç bir

çabay› içermektedir. Genel hedefler sap-
tand›ktan sonra bunlar›n özgül Telekomü-
nikasyon hedeflerine tercüme edilmesi/
dönüfltürülmesi aflamas›nda evrensel hiz-
meti sa¤lamaya dönük ad›mlar;

• temel haberleflmeye evrensel eriflim,
• iflletmenin güvenilirli¤i,
• acil durum hizmetleri,
• toplumsal ç›kara uygun fiyatland›r-

ma, gibi ana amaçlar dahilinde planlana-
bilir. Baflta da belirtildi¤i gibi, eriflimin
toplumsal boyutu gerekli donan›m› bula-
bilmek/edinebilmek kadar ücretlerin kar-
fl›lanabilir olmas›n› gerektirmektedir.

Umar›z tüm Avrupa Ülkelerinde oldu-
¤u gibi Ülkemizde de Telekomünikasyon
alan›nda evrensel hizmet anlay›fl› yerleflir
ve bu hizmet ülkemiz insan›n›n biliflim
toplumu olmas›na önemli katk›lar yapar.
Ancak her fleyin en iyisine lay›k olan insa-
n›m›za (bedava veriliyor anlay›fl›ndan uzak
olarak) umar›m evrensel hizmet kanal›yla
ulaflt›r›lan Telekomünikasyon hizmetlerin
verilmesinde de son teknolojiler kullan›la-
rak en kaliteli, güvenli ve ucuz hizmet su-
nulur.

Kaynak
(1)
• AB – sadece bir kaç› : Macaristan, Polonya
• Avrupa Birli¤i’ne aday Güney Do¤u Avru-

pa ülkeleri- Bulgaristan, H›rvatistan, Romanya,
S›rbistan, - Karada¤, Makedonya, Kosova

• Kuzey Amerika- ABD, Kanada
• Avustralya, Yeni Zelanda
• Rusya, Kazakistan
• Latin Amerika – fiili, Peru, Kolombiya, Ar-

jantin, Brezilya, Meksika..
• Asya, Malezya, Hindistan, Çin
• Afrika- Güney Afrika, Uganda, Nijerya,

Mozambik..
Kanada ve ABD gibi yüksek gelirli ülkelerde
• Nerede olursa olsun geliri alt seviyede olan

kullan›c›lara yönelik uygulamalar.
• Düflük gelirlere "lifeline" adl› program› uy-

gulan›r- bu yard›m direkt olarak abonelere yap›-
l›r.

• Yüksek maliyetli bölgeler için de yard›m
operatörlere yap›l›r.

• Okul, kütüphane, hastane gibi yerlerin hiz-
metlerden yararlanmas›n› sa¤layacak uygulama-
lar.

Arjantin 
• Tüm vatandafllar›na ücretsiz e- posta adre-

si ve ücretsiz eriflim imkan›ndan yararlanmas› in-
ternet eriflim noktalar› oluflturulmas›n› yasa ile
belirlemifltir.

Kolombiya
• 100 flehirde internet merkezi oluflturulma-

s› için 180 milyon dolarl›k fon oluflturulmufltur.
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