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Özet

199O'lı yıllann başından itibaren küresel enformasyon

toplumu ve küresel enformasyon altyapısı kavramları,

küreselleşme süreci ile enformasyon ve iletişim teknoloji-

leri alanında yaşanan gelişmeleri birleştiren kavramlar

olarak, uluslararası örgütlerin ve ulusal hükümetlerin

politik gündemlerinde önem kazanmıştır. Bu durum,

gelişme çerçevesinde enformasyon ve iletişim teknolojile-

rine biçilen rolden kaynaklanmaktadır. Ancak enformas-

yon ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilmek için,

piyasaların rekabete açılması ve iletişim sektörünün

kuralsızlaştırılması önerilmektedir. Enformasyon ve ileti-

şim teknolojilerine ilişkin bu inanç pek çok uluslararası

örgüt tarafından paylaşılmakta ve teşvik edilmektedir. Bu

çalışmada uluslararası örgütler tarafından önerilen bu

politikalar incelenmekte ve bu politikalar çerçevesinde

iletişim alanının yeniden yapılandın/masının gelişmekte

olan ülkeler açısından yarattığı sorunlar üzerinde durul-

maktadır.

Information Society Policies and
Developing Countries

Abstract

Since the early 1990s the concepts of global information

society and global information infrastructurethoseare

integrated the globalization and deveiopments in informa-

tion and communication technologies have taken centre

stage position on the political agendas of several interna-

tional institutions and national governments. Their impor-

tance is related to the role attributed to information and

communication technologies in a developmental context.

But, in order to profit from information and communica-

tion technologies it is proposed to İiberaiized markets and

deregulated communication sector. The belief in the

benefits of information and communication technologies

is shared and fostered by intemational organizations. This

study aims to emphasize the proposed policies and to

question theirimpactofthe implementation ofthese

policies in the developing countries.
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Enformasyon Toplumu Politikaları ve
Gelişmekte Olan Ülkeler

20. yüzyılın son on yılında, kaçınıl-
maz ve kendiliğinden bir süreci tanım-
layan öznesiz bir kavram olarak küre-
selleşme, ekonominin olduğu kadar,
toplumsal, politik ve kültürel çözümle-
melerinde temel bir kavramına dönüş-
müştür. Enformasyon ve iletişim tekno-
lojileri ve bu teknolojilerin olanaklı kıl-
dığı küresel ağlar ise, küreselleşme açı-
sından önemli rolo sahiptirler. Enfor-
masyon ve iletişim teknolojileri, büyük
şirketler için hem üretimin hem de satı-
şın küreselleşmesini kolaylaştıran yeni
bir teknolojik temeli mümkün kılmıştır.
Bunun yanında, enformasyon ve ileti-
şim teknolojileri gelişmekte olan ve az-
gelişmiş ülkelerdeki kapitalist yapıların
dünya kapitalist ekonomisi ile bütün-
leşmesi sürecini hızlandırmıştır. Bu ne-
denlerle, küreselleşme ya da kapitaliz-
min küresel yeniden yapılanma süreci
büyük ölçüde enformasyon ve iletişim
teknolojilerine dayandırılmaktadır.

Küresel enformasyon toplumu ve
küresel enformasyon altyapısı kavram-
ları, küreselleşme süreci ile enformas-
yon ve iletişim teknolojileri alanında
yaşanan gelişmeleri birleştiren kavram-
lar olarak son yıllarda önem kazanmış-
tır. Ancak bu kavramlar, enformasyon
ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ge-
lişmeler kadar, iletişim alanında uygu-
lamaya konulan özelleştirme, serbestleş-
tirme ve kuralsızlaştırma ya da kuralla-
rın yeniden belirlenmesi politikaları ile
de ilişkilidir. Küresel enformasyon alt-
yapısının gelişmesinden ekonomik ge-
lişme ve üretkenliğin artışına neden
olması, yeni ekonomik etkinlikler ve iş
alanları yaratması ve hayat kalitesini
arttırmak suretiyle toplumsal gelişmeye
neden olması beklenmektedir. Küresel
enformasyon altyapısının gelişmesi ve
küresel enformasyon toplumuna ulaş-
mak için uygulanacak küresel ve ulusal
stratejiler ise bütün olarak enformasyon
toplumu politikaları ismiyle anılmakta-
dır. Enformasyon toplumu stratejileri ve
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politikalan uluslararası düzeyde belir-
lenmekte ve bu stratejilerin içerisinde,
yüksek hızlı ve bütünleştirilmiş ağlar
üzerinden küresel düzeyde bir dizi
hizmete ulaşılabilmesi önem kazanmak-
tadır.

Bu çalışmada enformasyon toplumu
politikaları iletişim alanında uygulama-
ya konulan özelleştirme, serbestleştirme
ve kuralsızlaştırma politikalan ile para-
lel bir biçimde incelenmekte ve geliş-
mekte olan ülkeler çerçevesinde enfor-
masyon toplumu politikaları ve iletişim
alanının yeniden yapılandırılması ko-
nusunda bir tartışma çerçevesi oluştu-
rulmaya çalışılmaktadır.

Enformasyon Toplumu
Politikalarının Genel Çerçevesi

Enformasyon toplumu politikalarını,
Ken Ducatel ve arkadaşları tarihsel ola-
rak iki döneme ayırarak incelemektedir-
ler. Enformasyon toplumu politikaları-
nın birinci dönemi, enformasyon top-

lumu kuramlarının ortaya çıkışının he-
men ardından oluşan politika belgeleri,
resmi dokümanlar, eylem planlan, hü-
kümetler tarafından hazırlatılan rapor
ve strateji belgeleri ile bu konuda oluş-
turulan inisiyatifleri kapsamaktadır. Bu
ilk dönemde Japonya'da Fifth Generation
Computing Initiative, Wired Cities ve

HDTV programları oluşturulmuştur.
Avrupa'da ise ABD'nin ve Japonya'nın
ileri teknoloji alanındaki meydan oku-
masına karşı koyabilmek amacıyla bir
dizi rekabet öncesi programın destek-
lenmesine bu dönemde başlanmıştır.
Fransız hükümetinin hazırlattığı
Nora/Minc raporu ve 1980'lerin ortala-
rında her beş haneden birine ulaşan
Minitel terminalleri; Almanya'nın kamu
telekomünikasyon işletmesinin 25 yıl
içerisinde tüm abonelere geniş-band
erişim sağlamak için planlamalara baş-
laması; Danimarkanın televizyon ve
telekomünikasyon erişimini tek bir bü-
tünleştirilmiş ağ üzerinden sunmak
üzere Hybrid Netıvork Act isimli eylem
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planını hazırlaması bu dönemde Avru-

pa'da ortaya çıkan gelişmelerdir. Benzer

enformasyon toplumu politikaları,

1980'ler boyunca İngiltere ve ABD'de de

gündeme gelmiştir. Ancak İngiltere ve

ABD'nin enformasyon toplumu politi-

kalarının piyasayı temel alan politikalar

olduğu belirtilmelidir. Avrupa ülkeleri-

ne ait politika belgelerinin kamu yatırı-

mı ve kamu öncülüğünü esas almasına

ve hatta Fransa'nın Nora/Minc raporu-

nun neo-merkantilist özellikler taşıyor

olmasına karşın, Thatcher'in yönetimde

olduğu İngiltere enformasyon toplu-

muna giden süreçte piyasanın önderlik

edeceğini, devletin görevinin ise

farkındalığı yaratmak noktasında yo-

ğunlaşacağını vurgulamaktadır

(Ducatel vdv 2000: 2; Schneider, 1997:

339). İngiltere'de 1982 yılının "enfor-

masyon teknolojileri yılı" ilan edilmesi

bu döneme denk gelmektedir (Preston,

2001: 26). Ancak aynı dönemde bu ko-

nuyla ilgili İngiltere açısından en önemli

politika gündemi, telekomünikasyon

hizmetleri alanının rekabete açılması ve

serbestleştirilmesi, British Telecom'un

ise özelleştirilmesidir. İngiltere'nin en-

formasyon toplumu politikasının bu

unsuru, çok kısa bir sürede tüm dünya-

ya yaygınlaşmıştır. ABD'de ise, 1980'ler

piyasa öncülüğünde bir enformasyon

toplumu gelişiminin vurgulandığı yıl-

lardır. Bu nedenle, ABD'de enformas-

yon toplumu konusunda tartışmalar ve

eylemler olmakla birlikte, hiçbir bütün-

sel politik program ilk dönem boyunca

söz konusu olmamıştır. Bu yıllarda,

ABD bilgisayar ve iletişim alanında a-

çıkça güçlüdür, ancak Japonya ve Doğu

Asya ülkelerinin meydan okumaları

karşısında kendisini tehdit altında his-

setmektedir. Bu nedenle de alanla ilgili

çabalarını ulusal değil, uluslararası tica-

ret düzeyinde yoğunlaştırmıştır.

1990'ların başlarından itibaren, en-

formasyon toplumu kavramının, tüm

gelişmiş, gelişmekte olan ve azgelişmiş

ülkelerin politik gündemlerine girişine,

bölgesel ve uluslararası kurumların,

yardım ve kredi kuruluşlarının ve sivil

toplum örgütlerinin bu konuda görüş,

belge ve politika önerileri oluşturmala-

rına tanık olunmaya başlanmıştır. En-

formasyon toplumu politikalarının ikin-

ci döneminin başlatıcısı ABD Başkan

yardımcısı Al Göre'dur. Al Göre'un,

1993'de National Information

Infrastructure (NII): Agenda for Action

ismiyle yayınlanan raporu, ABD açısın-

dan piyasayı temel alan ancak birinci

dönemden daha geniş bir devlet deste-

ğini içeren enformasyon toplumu poli-

tikalarını temsil etmektedir (Ducatel

vd., 2000: 3; Audenhove vd. 2003: 4).

ABD'nin NII raporuna göre, ulusal en-

formasyon altyapısı sadece bir altyapı

olmanın ötesinde, altyapının işlevleri

olması gereken enformasyon, uygulama

ve yazılımların yayılması, ağ standartla-
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rı ve arabağlantıları olanaklı kılan gön-
derini protokolleri ve bunları kullana-
cak olan insanlar gibi bir dizi unsurun
toplamıdır. Ulusal enformasyon altya-
pısının gelişmesi toplumsal yaşamda
önemli değişimler yaratmakta ve gele-
cekte eğitim, kültür, bilim ve sanat, sağ-
lık, istihdam, ekonomi, devlet-yurttaş
ilişkileri ve ekonominin genel işleyişi
açısından önemli fırsatlar yaratması da
beklenmektedir. Her ne kadar ulusal
enformasyon altyapısını kuracak ve
işletecek olan temel güç özel sektör olsa
da, devlet teknolojik yenilikleri ve açık
ağları desteklemek, ağın düzenini, mah-
remiyetini garanti altına almak, fikri
mülkiyet haklarını korumak, evrensel
hizmet ilkesine sahip çıkmak gibi konu-
larda gereken yasal düzenlemeleri ya-
parak ve özel sektörün işlerini kolaylaş-
tırarak bu süreçte kilit bir rol oynaya-
caktır (IFLA, 1993).

ABD'nin NII raporuna ilk yanıt Av-
rupa'dan geldi. Avrupa Birliği'nin
1980'li yılların başından bu yana devam
eden enformasyon ve iletişim teknoloji-
leri ile ilgili çalışmalarının sonunda ya-
yınladığı, "Gelişme, Rekabet ve İstih-
dam konusunda Beyaz Kitap"1 , tele-
komünikasyon politikasını AB'nin tüm
genel politika geliştirme süreçlerinin
merkezine yerleştirmişti. Beyaz Kitap'm
devamı niteliğinde olan 1994 yılında
Avrupa Konseyi tarafından hazırlatılan
Bangemann raporu ise, bir yandan

ABD'nin enformasyon toplumu mey-
dan okumasına Avrupa'nın cevabı nite-
liğini taşımakta, diğer yandan da
AB'nin telekomünikasyon alanında ya-
pacağı düzenlemeler ile ilgili gündemi-
ni onaylamaktaydı. Bangemann rapo-
runun amacı, enformasyon alanında
gerçekleştirilecek altyapıları belirlemek,
topluluğun ve üye devletlerin enfor-
masyon toplumuna geçerken göz ö-
nünde bulundurmaları gerekenleri ta-
nımlamaktı. Bu raporla, Avrupa Birli-
ği'nin ekonomik geleceği enformasyon
toplumu politikaları ile bütünleştirilmiş;
işbirlikleri ve pazarın serbestleştirilmesi
enformasyon toplumuna geçişin temel
şartları olarak belirlenmiş ve enformas-
yon toplumuna hızla geçişin temel şartı2

olarak üye devletlerin 1998 yılma kadar
tüm telekomünikasyon hizmetlerini
serbestleştirmesi önerilmiştir

(Bangemann, 1994).

Uluslararası Telekomünikasyon Bir-
liği (ITU) tarafından Buenos Aires'de
1994 yılında gerçekleştirilen bir ulusla-
rarası toplantıda, bu kez Global
Information Infrastructures (GII-Küresel

Enformasyon Altyapısı) uluslararası
düzeyde tartışılmaya başlanmıştır. Böy-
lece ABD'nin ulusal planları, uluslara-
rası gündeme taşınmış oldu. Enformas-
yon toplumunu geliştirmede uluslara-
rası işbirliği için ilk inisiyatif 1995 yılın-
da G7 ülkelerinin Brüksel'de gerçekleş-
tirdikleri "Enformasyon Toplumu Hak-
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kında Bakanlar Konferansı"nda oluştu-
ruldu. Küresel enformasyon toplumu
konusundaki G7 toplantısına katılan
tüm bakanlar, daha rekabetçi olmanın
ve daha az kısıtlamanın enformasyon
toplumunun potansiyellerini arttıracağı
konusunda anlaşmaya vardılar. Piyasa-
nın serbestleştirilmesi, rekabete açılma-
sı, ağlara ve ulusal enformasyon altya-
pısına açık erişimin güvence altına a-
lmması bu konferansta başlıca ilkeler
olarak kabul edildi. ABD'nin ulusal en-
formasyon altyapısının temel unsuru
olarak kabul ettiği özel yatırım ve reka-
bet, böylece küresel enformasyon altya-
pısının da temel unsurları haline geldi.
Toplantıda "daha az gelişmiş ülkelerin
gözönüne alınması" gerektiği de vurgu-
landı (Audenhove vd., 1999: 389). An-
cak bu vurguya rağmen, ilkelerin açık
bir şekilde endüstrileşmiş ülkelerin çı-
kar ve ilgilerini yansıtması ve bu ülkele-
rin ulusal plan ve politika belgelerini
izlemesi ise, G7'nin birleşimi gözönüne
alınırsa kaçınılmazdı.

Uluslararası düzeyde küresel en-
formasyon altyapısı ve küresel enfor-
masyon toplumu kavramlarının kabul
edilişini temsil eden bu toplantıyı, çok
sayıda ulusal, bölgesel ya da uluslarara-
sı düzeyde toplantılar ve politika inisi-
yatifleri izledi. Bu süreçde bir dizi
OECD raporu da, aynı ilkeleri temel
alan bir içerik ile yayınlandı. OECD,
1996 yılında, Avusturalya, Kanada, Da-

nimarka, Finlandiya, Almanya, İsveç,
İngiltere ve ABD'de oluşturulan konuy-
la ilgili öneri ve inisiyatiflerin karşılaş-
tırmalı çözümlemelerini içeren
Information Infrastructures Policies in

OECD Countries başlıklı raporunda bu
ülkelerin çoğunda ulusal enformasyon
altyapısının yeni uygulamaları ve hiz-
metleri destekleyecek olan genişbandlı
iletişim ağları olarak tasarlandığını gös-
termekteydi. Rapora göre, genişbandlı
iletişim ağları, ekonomik gelişme, ve-
rimlilik artışı, yeni iş alanları yaratma
ve yaşam kalitesinde genel bir düzel-
meyi sağlayacak olan enformasyon top-
lumunun temelini oluşturmaktaydı
(OECD, 1996: 6).

ABD'nin NII planı ile başlayan en-
formasyon toplumu politikalarının ikin-
ci dönemi gelişmelerin gösterdiği gibi
hızla Avrupa'ya ulaşmış ve Bangemann
Raporu, Avrupa ülkelerinin ulusal plan-
lan, G7 zirvesi, ve OECD raporları ile
karşılık bulmuştur Enformasyon top-
lumu politikalarının ikinci döneminin
başlarında ulusal politika çerçevesinde,
"ulusal enformasyon altyapısı" kavramı
dolayımı ile başlayan tartışmalar, son-
raki yıllarda iki ana eğilimi sergilemiş-
tir. Bu eğilimlerden ilki, enformasyon
toplumu politikalarının tartışılması ve
oluşturulmasının coğrafi olarak küresel-
leşme çerçevesinde uluslararası kuru-
luşların inisiyatifine geçmesi ve daha
sonra da gelişmiş ülkelerin dahil olduğu
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G-8'ler gibi uluslararası toplantılara
taşınmasıdır, ikinci eğilim ise, başlan-
gıçta tamamen altyapı düzeyinde olan
politika içeriğinin, giderek enformasyon
ve iletişim teknolojilerinin ekonomi,
gelişme ve toplumsal değişim süreçleri
üzerindeki etkilerine doğru evrilmeye
başlamasıdır (Audenhove vd., 2003: 3).
Bu eğilimler, ulusal hükümetlerin en-
formasyon toplumu politikalarının oluş-
turulması sürecindeki inisiyatiflerini
önemli oranlarda azaltmış, aynı zaman-
da da eski "gelişme" paradigmasının
enformasyon toplumu kuramları ile
yakınsaması sonucunda oluşan yeni bir
gelişme paradigmasını gündeme getir-
miş ve bu paradigmanın alternatifsiz bir
biçimde tüm diğer alanlardaki politika
oluşturma süreçlerini egemenliği altına
almasına neden olmuştur. Bu yeni ge-
lişme paradigmasının unsurları, Dünya
Bankasının anaakım gelişme tartışmala-
rının doğasını ve sınırlarını belirleyen
ve egemen gelişme vizyonunun geniş
bir çerçevede yayılmasının aracı olan
(Mavvdsley ve Rigg, 2002: 93-111) Dün-
ya Gelişme Raporu adıyla 1978 yılından
beri yıllık olarak yayınladığı raporlar-
dan 1998-99 yılma ait olanında buluna-
bilir. 1998-99 yılında yayınlanan Dünya
Gelişme Raporu'nun başlığı Knoıvledge
for Development (Gelişme için Bilgi) ola-
rak belirlenmiştir (WB, 1999). Bu ismin
seçilmiş olması, enformasyon ve iletişim
teknolojileri ve gelişme ilişkisini ortaya

koyması bakımından son derece önem-
lidir. Bu rapor, enformasyon ve iletişim
teknolojilerinden uluslararası beklenti-
leri ortaya koyan ve iletişimi ele alan
anaakım kuramlara yön gösteren en
önemli belgelerden birisi durumunda-
dır. Bunun yanında, enformasyon ve
iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsat-
ların, gelişmekte olan ülkeler için bilgi
eksikliğinin az gelişmenin sorumlusu
olduğu varsayımına dayanan geniş bir
modernizm ve gelişme söylemi içerisin-
de formüle edildiğini ortaya koymakta
ve daha önceki dönemlerin kuramları
ile günümüzün egemen paradigması
arasındaki ilişkiyi de gözler önüne ser-
mektedir (Schech, 2002: 13). Bilgi ve
gelişmeye bu tür bir bakış, 1960'ların
modernizm ve gelişme yazınının pek
çok temel varsayımının günümüz ege-
men paradigması tarafından içerildiğini
göstermektedir.

1990'larm başlarından itibaren orta-
ya çıkan küresel enformasyon toplumu
politikaları, Al Gore'un 1994 yılında
Buenos Aires'de gerçekleşen ITU top-
lantısında açıkladığı dört ilkenin etra-
fında yapılandırılmıştır. Bu ilkelere gö-
re, gelişmeyi sağlamanın en iyi yolu
özel sektör ve güçlü rekabettir; düzen-
leme mutlaka esnek olmalı ve zamanını
dolduran düzenlemeler ortadan kaldı-
rılmalıdır; erişim açık olmalıdır ve ev-
rensel hizmet mutlaka garanti edilmeli-
dir (Ducatel vd., 2000: 4). Küresel en-
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formasyon toplumu politikalarını etkisi
altına alan bu ilkeler, bölgesel ve ulusal
politika oluşturma süreçlerini de etkisi
altına almıştır. Ancak bu etkiye rağmen,
ABD ve Avrupa Birliği'nde ikinci dö-
nem enformasyon toplumu politikaları,
aynı sorunlara işaret ediyor, aynı amaç-
ları taşıyor ve benzer stratejileri uygu-
luyor olsalar da belli noktalarda farklı-
laşmaktadırlar (Schneider, 1997: 340).

Bu farklılıkların en önemli sebeple-
rinden birisi, enformasyon toplumu
kavramının politikleşmesi ve hükümet-
ler açısından yüksek öncelikli bir gün-
deme dönüşmesi sürecinin Avrupa ül-
keleri ve ABD açısından farklılaşan ö-
zellikleridir. ABD açısından, enformas-
yon toplumu politikalarının belirlenme-
si bir iç politika kararıdır. Oysa, Avrupa
ülkeleri açısından enformasyon toplu-
mu politikaları hem Avrupa Birliği gibi
ulus üstü bir örgütlenme düzeyinde,
hem de uluslararası baskılara karşı bir
tepki olarak şekillenmiştir. (Schneider,
1997: 345). Enformasyon toplumu poli-
tikalarının gündeme geliş süreçlerinde
yaşanan bu farklılık, kültürel, ekono-
mik, endüstriyel ve kurumsal yapılan-
ma farkları ile eklemlenerek "enformas-
yon toplumuna giden yolun" ABD ve
Avrupa açısından farklılaşmasının ze-
mini olmuştur.

Avrupa Birliği ve ABD enformasyon

toplumu politikalarının vurgu farklılık-

ları yanında, Venturelli Doğu Asya ül-
kelerinin uyguladığı enformasyon top-
lumu politikalarını da ayrı bir kategori
olarak değerlendirmekten yanadır
(2002: 70). Venturelli'ye göre, ABD, Av-
rupa Birliği ve Doğu Asya ülkelerinin
enformasyon politikalarının birbirlerin-
den farklı olması, bu toplumların top-
lumsal ve kültürel deneyimlerinin fark-
lılığından kaynaklanmaktadır (70). Bu
deneyimler, belli tarihsel duraklarda
yapılan seçimleri yansıtırken, aynı za-
manda da bu toplumların enformasyon
toplumu kavramını tanımlama biçimle-
rini ortaya çıkartır. Bunlardan ABD yak-
laşımının başlıca yapısal özellikleri
"kendi kendini düzenleme" ilkesini
tercih etmesi; özel hukuku kamu huku-
kunun üzerinde tutması; sanayi politi-
kası yerine geçmeye başlayan devlet
önderliğinde bir ticaret politikası; fikri
mülkiyet haklarını giderek ekonomik
bir çerçeveye yerleştirmesi; medya, alt-
yapı ve enformasyon sanayilerinin di-
key ve yatay bütünleşmesine engel ola-
cak hükümlerin pek çoğunu iptal etme-
si; kamu çıkarını içerik endüstrilerine
dair bir kavram olarak kullanması; buna
bağlı olarak düzenlemeyi de yeni med-
ya ve sanal alanda içerik ile ilgili olarak
ele almasıdır (73-74). Avrupa Birliği
yaklaşımının yapısal özellikleri ise, ka-
mu hizmeti politik geleneğini sürdür-
mekteki ısrarı; ulusal kimlik ve ulusal
kültüre verdiği stratejik önem çerçeve-
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sinde bir içerik düzenlemesi; kamu hu-
kuku ve evrensel hizmet ilkesini, özel
hukuk ve özel mülkiyetin üstünde tut-
ması; enformasyon toplumu kavramına
ulus üstü bir bütünleşme gündemi ola-
rak yaklaşması; rekabet kurallarını ve
düzenlemeleri enformasyon sektörüne
ABD'ye göre daha büyük bir ciddiyetle
uygulamasıdır (79-80). Doğu Asya ülke-
leri ise, enformasyon altyapıları ve hiz-
metlerinde rekabet açısından devlet ile
sanayi aktörleri arasında işbirliğinin
sürdürülmesi; ihracata dayalı gelişme
modelini ve gelişmiş hizmetler iç paza-
rında donanım konusundaki engelleme-
lerin sürdürülmesi; enformasyon top-
lumunu hala sanayi toplumunun kav-
ramları ile görmesi; içerik sektöründen
TAy&Ae, altyapı ve donanım sektörlerine
vurgu yapması ile diğerlerinden ayrıl-
maktadır (83).

ABD, Avrupa Birliği bölgesi ve Do-
ğu Asya ülkelerinin, enformasyon top-
lumunu kavrama ve politik gündem
haline getirme noktasında gösterdikleri
farklılıklar, aynı zamanda da enformas-
yon toplumu politikalarına kendi tarih-
sel ve kültürel özelliklerini katabilmele-
ri anlamına gelmiştir. Oysa gelişmekte
olan ya da az gelişmiş ülkeler için, özel-
likle gelişmiş ülkeler ve onların oluş-
turduğu uluslararası organizasyonlar
tarafından belirlenen bir enformasyon
toplumu politikaları çerçevesi vardır.
Audenhove ve arkadaşları, bu çerçeveyi

"egemen senaryo" olarak adlandırmak-
tadır (1999: 389). Özel sektör, güçlü re-
kabet, esnek düzenleme ve açık erişim
ilkeleri ile çerçevelenen bu egemen se-
naryoya göre, enformasyon ve iletişim
teknolojilerine dayalı ve piyasa önderli-
ğinde bir gelişme için tüm gelişmekte
olan ve azgelişmiş ülkelerin aynı modeli
uygulaması gerekmektedir. Dünya
Bankası, ITU, VVTO ve bölgesel örgüt-
lenmeler aracılığı ile enformasyon ve
iletişim sektörlerinin açılması, teleko-
münikasyon ve yayıncılık sektörlerinin
serbestleştirilmesi, bu alanlardaki devle-
te ait işletmelerin özelleştirilmesi geliş-
menin sağlanabilmesinin başlıca adım-
ları olarak sunulmaktadır. Devlete ise
tüm bu süreçte rekabeti ve piyasanın
işleyişini kolaylaştıracak önlemleri al-
mak rolü yüklenmektedir.

Enformasyon Toplumu
Politikaları ve Gelişmekte Olan
Ülkeler

Bir ülkenin enformasyon ve iletişim
teknolojilerinin getirilerinden yararla-
nabilmesi için, Mansell ve VVehn'e göre
iki temel koşul vardır. İlki, bir enfor-
masyon altyapısına sahip olmaktır. İ-
kincisi, bu altyapıdan yerel ihtiyaçları
gidermek üzere yararlanabilecek uygu-
lamaların geliştirilmesi ve bunu müm-
kün kılacak bir yaratma ve yönetme
kapasitesine sahip olmaktır (1998: 192).
Enformasyon ve iletişim politikaları
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alanına egemen olan yaklaşım açısından
ise, gelişmekte olan ülkelerin enformas-
yon ve iletişim teknolojilerinin getirile-
rinden yararlanabilmesinin yolu, bu
teknolojileri kullanmak ve yaygınlaş-
tırmaktır. Çünkü, enformasyon teknolo-
jileri tarafsız ve kolaylıkla transfer edi-
lebilirdir; enformasyon da aynı şekilde
tarafsızdır; enformasyon ve iletişim
teknolojileri aracılığı ile enformasyona
ulaşabilen bireyler gelişmenin sağlana-
bilmesi için gerekli ve yeterlidir; enfor-
masyon toplumunda enformasyona
erişim serbest ya da hemen hemen ser-
best olacaktır (Audenhove, vd. 1999:
396). Enformasyon ve iletişim alanını
geliştirmenin yolu olarak da, özelleş-
tirmeler ve piyasanın serbestleştirilmesi
önerilmektedir. Önerinin temelinde bu
politikaların uygulandıkları gelişmiş
ülkelerde başarı sağlamış olduğu, reka-
bet sayesinde bu ülkelerde telekomüni-
kasyon ağlarına yatırımın arttığı ve bu-
nun da enformasyon ve iletişim tekno-
lojilerinin hızla yayılmasına neden ol-
duğu görüşü bulunmaktadır. Gelişmek-
te olan ülkelerin ulusal telekomünikas-
yon işletmecilerinin verimsizliği nede-
niyle teknolojik gelişmelere kolay uyum
sağlayamıyor oluşu da özelleştirme ve
piyasanın serbestleştirilmesi önerisini
güçlendiren bir argüman olarak gün-
deme gelmektedir.

İletişim alanındaki yeniden yapılan-
dırmaların temel dinamiğini oluşturan

bu argüman incelendiğinde ise karşımı-
za asıl olarak sermayenin küresel dü-
zeyde yeniden yapılanması süreci ve bu
sürecin en önemli aktörü olan ulus ötesi
şirketlerin ihtiyaçları çıkmaktadır. Kapi-
talist sistemin 1970'lerde yaşadığı krizin
çözümü olarak ortaya çıkan sermayenin
küresel düzeyde yeniden yapılanması-
nın önemli görünümlerinden birisi olan
ulus ötesi şirketler, küresel ekonominin
başlıca aktörleri durumundadır. Küre-
selleşme süreci, uluslararası piyasalara
girebilmek ve ucuz işgücüne erişim sağ-
lamak isteyen tüm büyük şirketleri ulus
ötesi şirketler biçiminde örgütlenmeye
yöneltmekte ve bunun sonucunda gerek
şirket birleşmeleri, gerekse de ulus ötesi
etkinlikler giderek artış göstermektedir.
Ulus ötesi şirket etkinliklerinin artışının
en önemli kanıtı, 1990'larda dünya mal
ve hizmet ticaretinin üçte ikisini bu tür
şirketlerin gerçekleştirmiş olmasıdır
(Schiller, 1999:40). Ulus ötesi şirket et-
kinlikleri, enformasyon ve iletişim tek-
nolojilerinin varlığının ötesinde teleko-
münikasyonun düzenleyici çerçevesinin
büyük kullanıcılar lehine serbestleşti-
rilmesini de gerektirmektedir
(Audenhove vd., 1999: 392). Bu gereksi-
nim çerçevesinde telekomünikasyon
alanında piyasanın serbestleşmesi ve
ücret tarifelerinin kuralsızlaştırılmasına
çok uluslu şirketlerin artan bir talebinin
olması kaçınılmazdır. Bu talep aynı za-
manda ulus ötesi şirketlerin farklı ülke-



Enformasyon Toplumu Politikaları ve Gelişmekte Olan Ülkeler • 17

lerde karşılaştıkları farklı teknik ve idari
düzenlemeler nedeniyle telekomüni-
kasyon altyapısından yararlanma hız ve
etkinliklerinin farklılaşması ile eklem-
lenmiştir. Bazı ülkelerde ve bazı sektör-
lerde kendi altyapılarını kuran şirketle-
rin oluşan fazla kapasiteyi satmak iste-
yince karşılarında PTT'leri ve ulusal
yasaları bulmaları da bir diğer sorun
olarak ortaya çıkmıştır (Geray, 2002: 81).
Küresel kapitalizmin en önemli unsuru
olan ulus ötesi şirketlerin taleplerinin
karşılanabilmesi ve aynı zamanda da
sermaye birikiminin değişen koşulları
ve gereklilikleri, diğer toplumsal yapılar
gibi iletişim alanının da yeniden yapı-
landırılmasının dinamiklerinden birisi-
dir.

Yeniden yapılandırmaların dinamik-
lerinden bir diğeri de 1929 bunalımı
sonrasında Keynesyen politikalar ve
soğuk savaşın etkisi ile ulus-devlet e-
gemenliğine bırakılan iç pazarlarda ulu-
sal olarak üretilen hizmetlerin, küresel-
leşen dünyada uluslararası ticaret reji-
minin içine alınarak büyük önem ka-
zanmış olmasıdır. Önce ABD'nin 1974
tarihli Ticaret Yasası'nda düzenlendiği
biçimiyle uluslararası ticarete mallar
yanında hizmetlerin de dahil edilmesi
önerisiyle, dünya ticaretinin serbestleş-
tirilmesini hedefleyen Ticaret ve Tarife-
ler Genel Anlaşması (GATT) görüşme-
lerinde hizmetler ticareti gündeme geti-
rilmiştir. 1986 yılında başlayan Uruguay

Yuvarlak Masa Toplantıları, hizmetler

ticaretinin artan öneminin tüm ülkelere

kanıtlandığı ve kabul ettirildiği toplantı-

lar olarak 1994 yılma kadar sürmüştür

(Petrazzini, 1996:11).

Uruguay Yuvarlak Masa Toplantıla-
rının tamamlanmasının ardından, ulus-
lararası hizmet ticaretine ilişkin kuralla-
rı ortaya koyan ilk çok taraflı anlaşma
olan Hizmet Ticareti Genel Anlaşması
(GATS), Dünya Ticaret Örgütü'nün ö-
nemli bir bileşeni haline geldi. GATS,
telekomünikasyon, inşaat, ulaşım, tu-
rizm, finans ve uzmanlık hizmetlerini
kapsamaktadır. Anlaşma ayrıca, yaban-
cı doğrudan yatırımlar, mesleki nitelik-
ler ve uluslararası düzlemde insan ve
elektronik veri hareketlerini de kapsa-
yacak biçimde hak ve yükümlülüklerin
uygulama alanını genişletmiştir. Yaban-
cı hizmet sunucularına karşı ayrım ya-
pılmasına, onların pazara girişinin en-
gellenmesine neden olan ulusal yasa-
lardan kaynaklı kısıtlamaların görüşme-
ler yoluyla ortadan kaldırılması için
uluslararası bir hukuki temel oluşturan
GATS'da telekomünikasyon hizmetleri-
ne de özel bir önem atfedilmiş ve tele-
komünikasyon alanında serbestleştirme,
kuralsızlaştırma ve özelleştirmeleri kap-
sayan yeniden yapılandırmalara ilişkin
görüşmeler özel olarak sürdürülmüştür.
Bu önem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'mn
gelişmiş ülkelerde %70'ini, az gelişmiş
ülkelerde ise %50'sini kapsayan ve yılda
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yaklaşık olarak %12 büyüyen hizmetler
sektörü içinde, telekomünikasyon-
enformasyon hizmetlerinin yılda orta-
lama %20-40 büyümeyle en önemli sek-
tör olmasından kaynaklanmaktadır
(Petrazzini, 1996: 11-14) .

Hizmetler sektörü içinde telekomü-
nikasyonun önem kazanması ve ulusla-
rarası anlaşmalar yoluyla telekomüni-
kasyon alanının serbestleştirilmesine
gidilmesinde, gelişmiş ülkelerin büyük
telekomünikasyon şirketlerinin de etkisi
son derece büyüktür. Telekomünikas-
yon sermayesi fazla birikimi gelişmiş
ülkelerin telekomünikasyon cihaz ve
hizmet üreticilerini her yerde, özellikle
de azgelişmiş ülkelerde yeni pazarlar
aramaya yöneltmiştir. Gelişmelerini
sürdürmek için birleşme yoluna giden
bu şirketler, hem temel hizmetler ala-
nında hem de katma değerli hizmetler-
de uluslararası piyasalarda genişlemeyi
amaçlamaktadır. Telekomünikasyon
sermayesinin en önemli ihtiyacı, ulus-
devletlerin korumacı kurallarının orta-
dan kaldırılması, yabancı sermaye yatı-
rımlarının kolaylaştırılması ve güvenli
bir hale getirilmesi, yeni yatırım alanları
açılmasıdır. Tüm bu gereksinimlerin
karşılanması için, ulus-devletlerin elle-
rindeki politika yapma araçlarının ulus-
lararası kurallara göre standartlaştırıl-
ması gerekmektedir (Yıldızoğlu, 1996:
101).

Yeniden yapılandırmaya ilişkin zor-
lamaların genellikle gelişmiş ülkelerin
büyük ve dinamik şirketlerinden ve bu
şirketlerin ulus ötesi etkinliklerinden
kaynaklanması, yeniden yapılanmaları
gelişmiş ülke ekonomileri açısından
daha içsel, gelişmekte olan ülkelerde ise
daha dış güçlerce yönlendirilen bir sü-
reç olmasına neden olmuştur (Urey,
1995: 54). Gelişmekte olan ülkelerde
telekomünikasyon alanına yapılan yatı-
rımlar, telekomünikasyon altyapısını
ulus ötesi şirketlerin ihtiyaçlarına uy-
gun bir biçimde yapılandırmaya dönük
olmuştur3. Çünkü küreselleşen ekonomi
içerisinde son derece önemli hale gelen
sıcak para akışı ve yabancı sermayenin
ülkeye çekilmesinin ön koşulu gelişmiş
bir iletişim altyapısıdır. Bu koşullar en-
formasyon ve iletişim teknolojileri sek-
törünün diğer sektörlere göre daha bü-
yük bir hızla küreselleşmesini berabe-
rinde getirmiştir. Son bir kaç yılda, en-
formasyon ve iletişim sektörünün eko-
nomik değeri artmış, enformasyon ve
iletişim teknolojilerinin kullanımı geniş-
lemiş ve ayrıca bu altyapılardan akan
enformasyon miktarında patlama ya-
şanmıştır (Audenhove vd., 1999: 392-
393).

Enformasyon toplumuna geçişin te-
mel koşulu enformasyon ve iletişim
teknolojilerinin yaygınlaşması, yaygın-
laşmanın koşulu da özelleştirme ve ser-
bestleştirme politikaları olarak ortaya
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konduğunda gelişmekte olan ülkeler
açısından ciddi bir sorun ortaya çıkmak-
tadır. Son zamanlarda sayısal bölünme
olarak ifade edilen bu sorun, küresel
enformasyon ve iletişim politikalarının
belirleyicileri açısından kabullenilmiş ve
tartışılmakta olan bir sorundur. Sayısal
bölünme kavramı, gelişmiş ülkeler açı-
sından toplumun bir kesimi yeni en-
formasyon altyapısına erişebilirken, bir
kesiminin ise altyapının dışında kalması
durumunu tanımlamakta, uluslararası
düzeyde ise gelişmiş ülkeler ile geliş-
mekte olan ülkelerin erişim açısından
farklılıklarını tanımlamaktadır. Sayısal
bölünmenin ölçütü ise enformasyon ve
iletişim teknolojilerinin yaygınlığıdır
(Geray, 2002: 136).

Sayısal bölünme tartışması 1970'li
yılların eşitlik temelinde gelişen
UNESCO tartışmalarını hatırlatmakta-
dır. Ancak bu iki tartışmanın gündeme
geliş biçimi ve nedeni farklıdır. 1970'li
yıllarda UNESCO tartışmalarının temel
aktörleri gelişmekte olan ya da azgeliş-
miş ülkeler olmasına rağmen, günü-
müzde sayısal bölünmeyi uluslararası
platforma taşıyanlar gelişmiş ülkelerdir.
Bu farklılık, sayısal bölünmenin öncelik-
le elektronik ticaret gibi yeni birikim
düzeninin temeline yerleştirilen bazı
uygulamaların yaygınlaşmasının önün-
de temel bir engel olarak algılandığını
ve uluslararası politik gündeme taşın-
masının ardında bu engelin ortadan

kaldırılması çabası olduğunu düşün-
dürtmektedir. G-8'lerin (Group of 8)4

Okinavva zirvesinde sayısal bölünmeyi
gidermek için başlattıkları girişim de
kökten bir yaklaşımı yansıtmamaktadır.
Enformasyon ve iletişim teknolojileri
sektöründeki firmalar ve bu alanda et-
kin olmak isteyen ülkelerin oluşturacağı
fonların, son zamanlarda politika belge-
lerinde çok fazla adı geçen NGO'lara
(non-governmental organization) çeşitli
kesimlerin altyapıya erişimlerinin sağ-
lanması ve geliştirilmesi için hibe edil-
mesi biçiminde özetlenebilecek bu ön-
lemin başarı şansı düşük görünmekte-
dir (Geray, 2002: 139).

Enformasyon Toplumu
Politikalarının Gelişmekte Olan
Ülkelerde Yarattığı Sorunlar

Küreselleşmemiş dünya ekonomi-
sinde yabancı yatırımcıyı ve sıcak para-
yı ülkelerine çekmeye çalışan ve en faz-
la bu nedenle enformasyon altyapılarını
önemseyen gelişmekte olan ve azgeliş-
miş ülke hükümetleri ise bu alanda çok
daha kökten çözümler gerektiren bir
dizi sorunla uğraşmaktadır. Bu sorun-
lardan en önemlisi bu ülkelerin ekono-
mileri ile ilgilidir. Yeni teknolojilerin
maliyeti bu ülkeler açısından hala çok
yüksektir (Mansell ve Wehn, 1998: 192).
Bu da altyapı sorunlarının temel nede-
nidir. Diğer taraftan uzun yıllar uygu-
ladıkları kamu politikaları ile evrensel
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hizmet temelini yaratmış olan gelişmiş
ülkelerde uygulanan ve başarılı olduğu
iddiasıyla gelişmekte olan ve azgelişmiş
ülkelere aynen önerilen politikaların
sonuçları da enformasyon ve iletişim
teknolojilerinin getirilerinden bu ülkele-
rin tam olarak yararlanmasını engelle-
mektedir. Bunların başında, düzenleme
sürecinin kendisi ve düzenleme süre-
cindeki sorunun tetiklediği ulusal ve
toplumsal amaçların telekomünikasyon
politikalarına yansıtılamaması ile ilgili
sorunlar gelmektedir.

Altyapıya İlişkin Sorunlar

Enformasyon toplumuna ulaşmanın
temel şartının enformasyon ve iletişim
altyapısı olduğu konusunda herkes
hemfikirdir. Altyapı dendiğinde geliş-
miş ülkelerin bütünleşik,, geniş bantlı
fiziksel ağları yanında bilgisayar dona-
nım ve yazılımından da
sözedilmektedir. Ancak bütünleşik ge-
niş bantlı enformasyon ağları ve bilgi-
sayar temelinden önce, gelişmekte olan
ülkelerden çoğunun temel telekomüni-
kasyon altyapısını düzeltmeye ihtiyacı
vardır, internete erişim için bile varolan
ağlar oldukça eski ve kullanılamaz du-
rumdadır. Son yıllarda teknolojik alan-
da yaşanan gelişmeler, gelişmekte olan
ülkelerin altyapılarını eskisi ile karşılaş-
tırıldığında daha ucuza iyileştirmesini
mümkün kılmıştır (Audenhove vd.,
1999: 396). Ancak teknolojik gelişmele-

rin sunduğu bu şans, gelişmekte olan ve

azgelişmiş ülkelerin yaşadığı ekonomik

sorunlar, içinde bulundukları dış borç

ve faiz sorunları nedeniyle yeterince

değerlendirilememektedir.

Yeni enformasyon ve iletişim tekno-
lojileri sayısal teknolojilerdir. Enfor-
masyon ve iletişim ağlarının, yeni tek-
nolojileri kullanarak tamamen sayısal-
laştırılması pek çok işletme kolaylığı ve
uygulama esnekliği sağlamasına rağ-
men, altyapıyı da son derece karmaşık
hale getirmektedir. Bu durum, geliş-
mekte olan ve azgelişmiş ülkeler açısın-
dan dışarıdan teknoloji ve uzmanlık
satın alınması gereksinimini arttırmıştır.
Teknoloji transferi olarak ele alman bu
süreç, gelişmekte olan ülkeler açısından
zorunludur. Ancak Freeman ve Soete
teknoloji transferi ile ilgili gelişmekte
olan ülkelerin yaşadığı temel sorunun,
teknolojiyi özümseme ve etkin bir bi-
çimde kullanabilme noktasında yaşan-
dığını tesbit etmektedirler (2003: 415).
Bu sorunun aşılması bağımsız bir A&G
faaliyetinin varlığına bağlıdır. Oysa,
gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkelerin
büyük bölümü enformasyon ve iletişim
teknolojileri alanında ulus ötesi şirketle-
re bağımlı durumdadır. Ulus ötesi şir-
ketler ise A&G faaliyetlerini kendi mer-
kezlerinde yapmayı ve kendi ülkeleri-
nin ulusal yenilik sistemi içerisinde
kalmayı tercih etmektedirler. Freeman
ve Soete'ye göre dünyadaki A&G faali-
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yetlerinin sadece çok küçük bir kısmı
önde gelen gelişmiş ülkeler dışında ger-
çekleştirilmekte, bunun ise çok daha
küçük bir kısmı ulus ötesi şirketler tara-
fından finanse edilmektedir (2003: 355).
Ulus ötesi şirketlerin üçüncü dünya
ülkelerinde gerçekleştirdiği az sayıda
A&G etkinliği ise, yerel teknoloji yete-
neği birikimine katkıda bulunmaktan
uzaktır (Soyak, 2002: 113).

Enformasyon toplumuna geçişin alt-
yapısını oluşturan gelişmiş enformas-
yon ve iletişim ağları ile bilgisayar yazı-
lım ve donanımları ithalinin ortaya çı-
kardığı bu sorunlar ancak uygun bir
teknoloji ve sanayi politikası ile aşılabi-
lir duruma olmasına rağmen, tüm dün-
yada uygulanan ve aynı zamanda da
küresel yayıncılık ve telekomünikasyon
rejiminin temelini oluşturan devletin
ekonomik hayattaki etkinliğinin ve ro-
lünün azaltılarak, küçültülmesi politika-
ları gelişmekte olan ve azgelişmiş ülke-
lerin manevra alanlarını sınırlandırmak-
tadır.

1980'lerin sonundan itibaren pek çok
ülke telekomünikasyon sektörünü özel-
leştirmiştir. Bu süreçte Türkiye örne-
ğinde olduğu gibi öncelikle devlete ait
telekomünikasyon cihaz üreticisi şirket-
ler özelleştirilmiştir. Bu alanda yaşanan
özelleştirmeler teknolojik bağımlılık
ilişkilerini güçlenmesi ve bu şirketlerin

kısıtlı da olsa sürdürdükleri A&G etkin-

liklerini sona ermesi ile sonuçlanmıştır.

Düzenlemeye İlişkin Sorunlar

Devlete ait telekomünikasyon ağının
özelleştirilmesi sürecinde, gelişmekte
olan ve azgelişmiş ülkeler genellikle üç
amaç gütmüştür: Öncelikli amaç, dış
borçlar yüzünden sorunlu olan devlet
bütçelerinin kısa dönemli de olsa den-
gesinin sağlanmasıdır; ikinci olarak hem
uluslararası borç ve kredi kuruluşlarına,
hem de özel yerli ve yabancı yatırımcıya
her şeyin yolunda gittiği sinyalinin
gönderilmesidir; üçüncü amaç ise tele-
komünikasyon alanının etkinliğini art-
tırmaktır (Audenhove vd. 1999: 398).
Telekomünikasyon alanının etkinliğini
arttırmak amacı da daha önce vurgu-
landığı gibi küreselleşmiş ekonomik
koşullarda önemli hale gelen yabancı
yatırım ve sıcak para akışı için etkin bir
telekomünikasyon altyapısının temel
koşul olması ile son derece ilgilidir.

Özelleştirmelerin sonuçları açısın-
dan bakıldığında ise öncelikle yerel a-
rama ücretlerinin yükselişi ve iş çevrele-
ri tarafından daha yoğun bir biçimde
kullanılan uluslararası arama ücretleri-
nin düşüşü göz çarpmaktadır. İkinci bir
sonuç, kar oranı daha düşük olan alan-
lara yatırım yapılmaması olmuştur (Ba-
şaran ve Özdemir, 1998). Bu durum
telekomünikasyonun gelişmeye katkıla-



22 • iletişim: araştırmaları

rı bağlamında düşünülürse, özelleştir-

melerle devletin gelişme konusunda

yönlendirici olma gücünü kaybettiği,

enformasyon ve iletişim teknolojlerinin

getirilerinin çeşitli toplumsal kesimler

arasında dağılımında varolan dengesiz-

likleri arttırdığı iddia edilebilir.

Lisanslama, erişim, altyapının kulla-
nılması ve hizmet koşullarının yönetil-
mesi için kurumsal ve düzenleyici bir
çerçevenin oluşturulması yeni teleko-
münikasyon rejiminde zorunlu hale
gelmiştir. Pek çok ülke bu noktada tele-
komünikasyon, yayıncılık ve içerik için
ayrı ayrı kurumlar oluşturmuştur. Teo-
rik olarak, teknolojik gelişmeler ve ser-
bestleştirme uzun dönemde kendi ken-
disini düzenlemeye yeterlidir denilmek-
tedir. Ancak pek çok örnek göstermek-
tedir ki, düzenleme göründüğünden
çok daha karmaşık bir süreçtir.

Telekomünikasyon işletmecisini ö-
zelleştiren ve sektörü serbestleştiren pek
çok ülke, sonuçta düzenlemenin verim-
liliğinin politik yapıya, siyasi kararlılı-
ğa, özel sermayenin çıkarlarından ba-
ğımsızlaşmaya ve yolsuzlukları en aza
indirmeye bağlı olduğunu görmüştür.
Bunları sağlamak ise gelişmekte olan ve
azgelişmiş ülkeler açısından düşünül-
düğünden daha zordur. Bu zorlukların
başında kapitalist üretim biçiminin kü-
reselleşmesi ile genişleyen ulus ötesi
sirkelerin telekomünikasyon alanında

da özel nüfuzlarını kullanmaları bu-
lunmaktadır (Urey, 1995: 54). Yabancı
sermaye açısından daha az çekici olan
küçük ülkelerin düzenleyici kurumları,
yabancı yatırımcılar karşısında daha
aciz durumda kalmaktadır (Audenhove
vd., 1999: 400). Düzenleme sürecinde,
aynı düzenleyici yapıların bazı alanlar-
da daha zayıf, bazılarında özel serma-
yenin çıkarları ile daha bütünleşmiş
olduğu görülmektedir. Diğer taraftan
mühendis, ekonomist, hukukçu gibi
profesyoneller konusunda darboğaz
yaşayan ülkelerde, düzenleyiciler son
derece güçlü olsa ve amaçlarına sahip
çıksalar bile eleman yetersizlikleri ya da
teknik sorunlar nedeniyle verimli ça-
lışmaları mümkün olamamaktadır.

Düzenleme sürecinin sorunları, özel-
leştirme süreci ile birleştiğinde ise, hü-
kümetlerin, ulusal ekonomik ve top-
lumsal amaçlarını telekomünikasyon
politikalarına yansıtmalarının ya da bu
amaçla yapılmış politikaların sonuca
ulaşmasının zorlaştığı görülmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan
bu düzenleme sürecinin içerik yanı da
ayrıca önem taşımaktadır. Çünkü, en-
formasyonun ekonomik uygulamalar
içerisinde bu kadar stratejik hale gelişi,
enformasyon mülkiyetini gündeme ge-
tirir. Enformasyon mülkiyeti bugün
iletişim ağlarının yaygınlaşması ile son
derece önemli bir sorun haline gelmiş-
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tir. Bu sorun, güvenliğe dair teknolojik
araçların geliştirilmesi yanında, yasal
düzenlemeler ile de çözülmeye çalışıl-
maktadır. Aslında uzun bir geçmişi olan
fikri mülkiyet hakları/telif hakları, ya da
"intellectual property right", tam da bu
tehditleri bertaraf etmek için geliştiril-
miş ve yaygınlaştırılmıştır. Telif hakları
kavramı, enformasyon üzerinde birleri-
nin hak iddia etmesini mümkün hale
getiren bir olgu olmanın yanında, bu
hakların sayısal dünyaya aktarılması ve
bugün aldığı biçim, basitçe bir güncel-
lemenin ötesinde daha derin anlamlar
taşımaktadır. Günümüzde uluslararası
anlaşmalara konu olan fikri mülkiyet
haklan ya da telif hakları düzenlemele-
rinin, enformasyon alanında kalmış bu-
lunan ortak mülkiyet-kamu mülkiyeti
kırıntılarını temizleyerek, enformasyon
alanını tamamen özel mülkiyet alanı
haline getireceği konusunda eleştiril-
mektedir. Bu eleştirilerde, devletin halk-
tan topladığı vergiler ile finanse ettiği
halde, para karşılığında şirketlere sata-
rak kamusal erişimi kısıtlaması nede-
niyle demografik istatistikler, nüfus
bilgileri ve benzerlerinin özelleştirilmesi
sorunu gündeme getirilmekte; bunun
dışında, biyolojik enformasyonun mül-
kiyete konu olması durumu ve bu ko-
nudaki ulusal düzenlemelerini tamam-
lamamış gelişmekte olan ülkelerin ya-
rattığı enformasyonun, önce çok uluslu
şirketler tarafından sahiplenilmesi, ar-

dından da konunun uluslararası anlaş-
malara konu olması nedeniyle bu ülke-
lerin uğradığı zararlar vurgulanmakta-
dır.

Evrensel Hizmete İlişkin Sorunlar

Ödenebilirlik, erişilebilirlik ve servis
kalitesi olmak üzere üç temel öncülü
bulunan evrensel hizmet, gelişmekte
olan ve azgelişmiş ülkeler açısından
önemli bir sorun durumundadır. Sorun
olması iki nedenledir. İlk neden evren-
sel hizmetin tarihsel gelişim sürecinden
ve farklı kavrayışlara açık olmasından
kaynaklanmaktadır. İkincisi ise özelleş-
tirme ve düzenleme süreci ile ilişkilidir.

Evrensel hizmet ilkesi, telekomüni-
kasyon alanında tarihsel olarak yaygın-
laştırma politikaları olarak adlandırıla-
bilecek bir dizi politika aracından biri-
sidir. Olabilecek en düşük fiyatla ya da
tamamen ücretsiz olarak, ülkenin ta-
mamının ilgili hizmetin götürülmesini
içeren Kamu Hizmeti ilkesi telekomü-
nikasyon alanının yeniden yapılandı-
rılması öncesinde hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkelerde uygulanmış-
tır. Evrensel hizmet teriminin kökeni
ise, yirminci yüzyıl başlarında ABD'de
telefon ağlarının gelişimi sürecinde,
AT&T'nin "sistemlerin bütünleştirilmsi"
politikası ile önce birbirine rakip olan
farklı şirketlerin santrallarını birbirine
bağlaması, ardından da tamamını Bell
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sistemine içermesi sürecine dek uzanır.
AT&T'nin 1907'de başkanı olan
Theodore Vail tarafından "tek politika,
tek sistem ve evrensel hizmet" sloganı
içinde ifade edilirken modern kulla-
nımdan oldukça uzaktır (Horwitz, 1989:
97). Başlangıçta tam da telefon alanının
ölçek ekonomisi olarak kabul edilmesi
ve kamu ya da özel tek bir şirket tara-
fından işletilmesini sağlamak üzere ve
tekelci pratiklere gelebilecek eleştirileri
bertaraf etmek için ortaya atılmış ve
ABD'de tüm bir telefon alanının özel bir
tekelin işletmesine verilmesi durumun-
da ortaya çıkan kamusal düzenleme
gereksinimi ile çakışarak kullanılmış
olan evrensel hizmet terimi, 1934
Communication Act belgesinde, hükü-
met düzenlemesi olarak "olabildiğince
çabuk bir biçimde, ABD'de yaşayan herkesi

hızlı, verimli, ulus ve dünya çapında, telli

ve telsiz haberleşme hizmetlerine, makul bir

ücretle ve yeterli özellikler ile haberleşebilir

hale getirmek" biçiminde tanımlanmıştır
(Preston ve Flynn, 2000). 1980'lere dek
bu anlamıyla kullanılmaya devam edi-
len evrensel hizmet teriminin uygulan-
ma biçimi, Avrupa ülkelerindeki "kamu
hizmeti" ilkesi ile uygunluk göstermek-
tedir.

1980'li yılların ortalarında teleko-
münikasyon hizmet alanı yeniden yapı-
landırılmaya başlandığında, evrensel
hizmet düşüncesi de değişime uğrama-
ya başlamış; politika yapıcıların ve aka-

demisyenlerin gündemlerinde teleko-
münikasyon politikalarının ekonomik
amaçları ile ekonomik olmayan amaçla-
rını birleştiren bir gündem olarak yer
almıştır (Hart, 1998: 840). Telekomüni-
kasyon alanındaki yeniden yapılandır-
maların temel amacı, telekomünikasyon
hizmetlerinin tüm boyutlarının rekabete
açılması olarak belirlendikten sonra,
kamu hizmeti kavramı serbestleşirle ile
bağdaşmadığından evrensel hizmet
zorunluluğu kavramı tüm dünyada
geçerli hale gelmiştir (Hoernig ve
Valleti, 2002). Ancak bu süreçte başlan-
gıçtaki kamu hizmeti çerçevesinden
farklılaşarak, serbestleştirilmiş teleko-
münikasyon pazarında, pazar oyuncu-
larına bırakıldığında ulaşılması müm-
kün olamayan bazı ekonomik ve top-
lumsal hedeflere ulaşabilmek için alana
düzenleyici müdahaleler de bulunul-
ması çerçevesinde değerlendirilmekte-
dir.

Evrensel hizmetin resmi belgelerde
yer alan tanımları, ödenebilirlik, erişile-
bilirlik ve servis kalitesi temelinde oluş-
turulmuştur. Bu kriterler, ekonomik
verimliliğin klasik tanımının çıktıları ile
paraleldirler. Eksiksiz ekonomi ve tam
doymuş telekomünikasyon piyasasında,
büyük olasılıkla evrensel hizmet düzen-
lemesi çok büyük bir gereksinim değil-
dir. Bu açıdan bakıldığında evrensel
hizmet mükemmel olmayan piyasa ko-
şullarının etkilerini azaltmaya ve orta-
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dan kaldırmaya yönelik bir düzenleme
olarak görülebilir. Telekomünikasyon
ağlan, eksiksiz piyasa durumunu sağla-
yan koşulların pek çoğunu göstermez.
Pazara giriş, ilk maliyetler nedeniyle
son derece güçtür. Sabit maliyetlerin
yüksekliği alana girmeye aday olabile-
ceklerin sayısını sınırlamaktadır. Bu
nedenle, telekomünikasyon alanındaki
şirketler anti-rekabetçi davranmakta ve
eksiksiz piyasa ve eksiksiz rekabet ko-
şulları hiçbir zaman sağlanamamakta-
dır. Bu noktada genelde regülasyon,
özelde evrensel hizmet düzenlemesi
sanal bir rekabet ve piyasa koşullarına
benzer bir durum yaratmanın başlıca
aracı haline gelmektedir. Öte yandan,
alan rekabete açıldığında yerleşik işlet-
mecilerin, yeni gelen ve en çok kar geti-
recek alanlara yatırım yapan rakipleri
karşısında, evrensel hizmet yükümlülü-
ğü nedeniyle büyük gelir kayıplarına
uğruyor olmaları söz konusudur
(Verhoest, 2000: 598-610). Düzenleyici-
ler bu konuda önlem alabilmek için çe-
şitli yöntemler geliştirmektedirler. Ör-
neğin evrensel hizmet fonu oluşturul-
ması ve evrensel hizmet zorunluluğu-
nun neden olduğu net zararların, diğer
işletmecilerin finansal olarak katkıda
bulunduğu bu fondan karşılanması ön-
görülmektedir. Ancak bu yöntemlerin
etkileri hala son derece sınırlıdır. Bu
noktada, pazarda rekabet eden şirketle-
rin gelirlerinin bir bölümünü, ek top-

lumsal ve kamusal hizmetleri finanse
etmek için kullanmaları, bu anlamıyla
da kamusal sorumluluklar üstlenen ku-
ruluşlar olarak ele alınmaları gereğini
içeren tartışma başlıkları ortaya çıkmak-
tadır.

Evrensel hizmet ile ilgili diğer bir so-
run, modern bir toplumda hangi hiz-
metlerin temel hizmet kategorisinde
değerlendirilmesi gerektiği konusunda-
dır. Enformasyon toplumu politikaları
bu noktada bazı çelişkiler içermektedir.
Bir yandan enformasyon toplumu kav-
ramı dolayımı ile enformasyon ve ileti-
şim teknolojilerine erişime önemli roller
yüklenilmekte, diğer taraftan evrensel
hizmet ilkesi sadece sabit telefonlarla
sınırlandırılmaktadır. Oysa, enformas-
yon toplumunda ekonomik gelişme,
teknoloji sağlayıcıları ve kullanıcıları
tarafından belirlenen dinamik bir öğ-
renme süreci olarak analiz edilmekte ve
bu süreçte yeniliklere önemli bir rol
yüklenmektedir. Yenilik genellikle kul-
lanımdan ortaya çıkan ve kullanıcılar ve
sağlayıcıların birlikte şekillendirdikleri
bir teknolojik evrim olarak ele alınmak-
tadır. Bu ekonomik çözümleme, tüm
ileri teknoloji sektörlerinde ve enfor-
masyon ve iletişim teknolojileri gibi
altyapı sektörlerinde geçerlidir ve bu
süreçlerde kullanıcı tabanınınm genişli-
ği kritik öneme sahiptir (Bar ve Riis,
1998). Dolayısı ile, evrensel hizmetin
toplumsal hizmet düzeyi, yeniliğe daya-
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h ekonomik büyüme ve yeni tekno-
ekonomik paradigmanın ortaya çıkışı
için son derece kritiktir.

Gelişmiş ülkelerde evrensel hizmet
standartlarına telekomünikasyon ala-
nında tekelci koşulların hüküm sürdü-
ğü dönemde ulaşıldığı için, tüm bu tar-
tışmalar son derece kuramsal tartışma-
lar olarak sürmektedir. Oysa, gelişmek-
te olan ülkeler açısından hala evrensel
hizmet ile özelleştirme ve serbestleştir-
meler ciddi bir karşıtlık içindedir. Ge-
lişmekte olan ülkelerin, yabancı serma-
yeyi ülkenin ekonomik ve toplumsal
gelişmesine en fazla yarar sağlayacak
şekilde denetlemek ve yönlendirmek
konusunda güçlü bir pozisyona sahip
olmaması, dahası gelişmekte olan ülke-
lerde kişi başına gelirin daha düşük
olması, gelir dağılımının daha dengesiz
olması, kırsal kesimlerdeki nüfusun
gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında daha
büyük olması ve tarihsel olarak serbest-
leşmeye geçildiğinde gelişmiş ülkelerde
telekom ağının yaygınlaşması büyük
ölçüde tamamlanmış olmasına rağmen,
gelişmekte olan ülkelerin tam olarak
yaygınlaşmayı sağlayamamış olması
ekonomik ve toplumsal hedefler atfedi-
len evrensel hizmet düzenlemesini ge-
lişmekte olan ülkeler için sorunlu hale
getirmektedir.

Sonuç

Enformasyon toplumu politikaları-
nın ve iletişim alanının yeniden düzen-
lenmesinin gelişmekte olan ülkelerde
yarattığı sorunların öncelikli nedenle-
rinden en önemlisi, politikaların oluştu-
rulma süreçlerinin gelişmiş ülkelere
göre farklılığıdır. Gelişmiş ülkeler, bu
politikaların oluşturulma süreçlerinde
etkin olarak rol almalarına rağmen, ge-
lişmekte olan ülkelerin sadece uyum
sağlayan olarak rol almıştır. Ancak ge-
lişmiş ülkeler arasında da bu politikala-
rın oluşturulması ve uygulamaya ko-
yulması noktasında farklılıklar bulun-
maktadır. Avrupa Birliği'nin enformas-
yon toplumu politikalarını oluşturma
sürecini diğer ülkelerden farklılaştıran
en önemli dinamik, enformasyon top-
lumu kavramının politikleşmesi ve hü-
kümetler açısından yüksek öncelikli bir
gündeme dönüşmesi sürecinin Avrupa
ülkeleri açısından farklılaşan özellikle-
ridir. Bu farklılıklar iki düzeyde, önce-
likle Avrupa Birliği politikalarının oluş-
turulması sürecinin ABD ile farklılığın-
da, ikinci olarak özellikle gelişmekte
olan ülkeler ile farklılığında ortaya çık-
maktadır.

ABD açısından, enformasyon top-
lumu politikalarının belirlenmesi bir iç
politika karandır. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında ve soğuk savaş döneminde
ABD'nin enformasyon ve iletişim tekno-
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lojilerini geliştirme konusunda kazan-
dığı üstünlük ve soğuk savaş sonrasın-
da bu alanlarda yaşanan sermaye biri-
kiminin ABD teknoloji üreticilerini, her
yerde yeni pazarlar aramaya yöneltmiş-
tir. Bu arayış, enformasyon toplumu
politikalarının genel çerçevesini belir-
lemiştir. Bu politikaların amaçlarının
ulusal düzeydeki kurumlar ve düzen-
lemelerin, ABD şirketlerinin hem en-
formasyon ve iletişim teknolojileri hem
de hizmetleri alanında küreselleşmesine
engel olmayacak bir biçimde yeniden
yapılandırılması olduğu söylenebilir.

Avrupa Birliği politikalarının da
başlangıç amacı da her ne kadar Avrupa
Birliğine ulaşma yolunda, ekonomik
bütünleşme denli, politik ve sosyo kül-
türel bütünleşmenin önem taşıması ve
bu bütünleşme süreçlerinde genel ola-
rak iletişime yüklenen rol olsa da, poli-
tikaları şekillendiren asıl olarak
ABD'nin meydan okuması karşısında
Avrupa enformasyon ve iletişim tekno-
lojileri sanayisinin uluslarlararası piya-
salardaki rekabet gücünü arttırmak ol-
muştur. Asıl olarak ABD'den gelen bu
uluslararası baskılar Avrupa Birliği'nde
enformasyon toplumu politikalarının
gündeme gelme biçimini farklılaştıran
unsurların en önemlisidir. İkinci bir
farklılık ise Avrupa ülkeleri açısından
enformasyon toplumu politikalarının
Avrupa Birliği gibi ulus üstü bir örgüt-
lenme düzeyinde gündeme alınmış ol-

masıdır (Schneider, 1997: 345). Enfor-
masyon toplumu politikalarının gün-
deme geliş süreçlerinde yaşanan bu
farklılık, kültürel, ekonomik, endüstri-
yel ve kurumsal yapılanma farkları ile
eklemlenerek "enformasyon toplumuna
giden yolun" ABD ve Avrupa açısından
farklılaşmasının zemini olmuştur.

Bu farklılık, öncelikle Avrupa Birliği
ülkelerinin enformasyon toplumu poli-
tikalarını oluştururken kendi toplumsal
ve kültürel deneyimlerini gözetmeye
çalışmasına neden olmuştur. ABD yak-
laşımının "kendi kendini düzenleme"
ilkesini tercih etmesi; özel hukuku ka-
mu hukukunun üzerinde tutması; sana-
yi politikası yerine geçmeye başlayan
devlet önderliğinde bir ticaret politikası;
fikri mülkiyet haklarını giderek ekono-
mik bir çerçeveye yerleştirmesi; medya,
altyapı ve enformasyon sanayilerinin
dikey ve yatay bütünleşmesine engel
olacak hükümlerin pek çoğunu iptal
etmesi; kamu çıkarını içerik sanayilerine
dair bir kavram olarak kullanması; buna
bağlı olarak düzenlemeyi de yeni med-
ya ve sanal alanda içerik ile ilgili olarak
ele alması (Venturelli, 2002: 73-74) gibi
yapısal özellikleri karşısında, Avrupa
Birliği ülkeleri, kamu hizmeti politik
geleneğini sürdürmekte ısrar etmişler;
ulusal kimlik ve ulusal kültüre verdik-
leri stratejik önem çerçevesinde bir içe-
rik düzenlemesi yoluna gitmişler; kamu
hukuku ve evrensel hizmet ilkesini, özel
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hukuk ve özel mülkiyetin üstünde tut-
muşlar; enformasyon toplumu kavra-
mına ulus üstü bir bütünleşme gündemi
olarak yaklaşmışlar; rekabet kurallarını
ve düzenlemeleri ABD'ye göre daha
büyük bir ciddiyetle uygulamaya çalış-
mışlardır (79-80).

Avrupa Birliği enformasyon toplu-
mu politikalarının belirlenmesi sürecin-
de, Avrupa Birliği ülkeleri merkezli şir-
ketlerin enformasyon ve iletişim tekno-
lojileri ve hizmetleri alanındaki rekabet
gücünü kaybetmesi tehdidine karşı po-
litikalar üretilmiş, bu anlamıyla da reto-
rik olarak idealist model kullanılsa da,
büyük ölçüde stratejik modelin varsa-
yımlarını gözeten politikalar oluşturul-
muştur. ABD'nin bu alandaki tehdidi ve
meydan okuması karşısında savunma
amaçlı bir politika uygulayan, bu politi-
kaların özümsenmesi için politika oluş-
turma süreçlerini alandaki diğer aktör-
lerin de katılımına açan ve özellikle
standart belirleme konusunda gösterdi-
ği refleksle cep telefonu alanında ya-
yılmayı ABD'nin ötesine taşıyarak
Ericsson ve Nokia gibi iki Avrupa şirke-
tini piyasada egemen hale getiren Av-
rupa Birliği'nin karşısında Türkiye'nin
de içinde değerlendirilebileceği geliş-
mekte olan ülkelerin teslimiyetçi dav-
randığı ve Dünya Bankası, ITU ve IMF
gibi uluslararası aktörlerin yetersiz ve
bu ülkeleri teknolojilerin sadece kulla-
nıcısı kılan önerilerini tamamen uygu-

ladıkları görülmektedir. Bu durum poli-
tikaların olduğu denli, teknolojik geliş-
melerin de özümsenmesini engelleyen
bir sonuca neden olarak, enformasyon
ve iletişim teknolojilerinin kullanım
yoğunluğu ve kullanım biçimlerini ya-
pısal olarak etkilemektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinin savunma-
cı politikaları karşısında, gelişmekte
olan ülkelerin teslimiyetçi olarak adlan-
dırabileceğimiz politika oluşturma sü-
reçlerinin başlıca nedeni yaşanan eko-
nomik ve siyasi istikrarsızlıklardır. Tür-
kiye özelinde bakarsak, bu ekonomik ve
siyasi istikrarsızlıkların, Türkiye'yi
Audenhove ve arkadaşlarının egemen
senaryo olarak tanımladığı gelişmiş
ülkeler ve onların oluşturduğu uluslara-
rası organizasyonlar tarafından belirle-
nen enformasyon toplumu politikaları
çerçevesine mahkum kılmaktadır (1999:
389). Özel sektör, güçlü rekabet, esnek
düzenleme ve açık erişim ilkeleri ile
çerçevelenen bu egemen senaryoya gö-
re, enformasyon ve iletişim teknolojile-
rine dayalı ve piyasa önderliğinde bir
gelişme için tüm gelişmekte olan ve
azgelişmiş ülkelerin aynı modeli uygu-
laması gerekmektedir. Dünya Bankası,
ITU, WTO ve bölgesel örgütlenmeler
aracılığı ile enformasyon ve iletişim sek-
törlerinin açılması, telekomünikasyon
ve yayıncılık sektörlerinin serbestleşti-
rilmesi, bu alanlardaki devlete ait işlet-
melerin özelleştirilmesi gelişmenin sağ-
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lanabilmesinin başlıca adımları olarak
sunulmaktadır. Devlete ise tüm bu sü-
reçte rekabeti ve piyasanın işleyişini
kolaylaştıracak önlemleri almak ve kü-
resel düzeyde belirlenen politikalara
uyum sağlamak rolü yüklenmektedir.
Bunun anlamı ise, teknolojik yenilenme
sürecine edilgen bir biçimde uyum sağ-
layan ve tüketici olarak girmektir.

Politika oluşturma süreçlerinde ve
enformasyon ve iletişim teknolojilerinin
yaygınlaştırılmasında Türkiye'nin ve
gelişmekte olan ülkelerden pek çoğu-
nun edilgen bir biçimde uyum sağlayan
olarak yer alması, gelişmiş ülkeler ile
gelişmekte olan ülkeler arasında bu
teknolojilerin kullanım biçimleri ve
yaygınlığı açısından ortaya çıkan farklı-
lıkların önemli bir nedenini oluşturmak-
tadır. Bu edilgen tavır, aynı zamanda da
enformasyon ve iletişini teknolojileri ve
hizmetleri alanının, gelişmekte olan
ülkelerin ekonomik, kültürel ve top-
lumsal farklılıkları gözönüne alınmadan
gelişmiş ülkelerden ithal edilen strateji-
ler ile yapılanmasına ve iyimser tahmin-
ler nedeniyle gereksiz yatırımlara gi-
dilmesine neden olmaktadır.

Notlar

1 Avrupa Topluluğu hukukunda kaynaklar
Birincil ve İkincil kaynaklar olarak ayrılır. Kay-
nak bir kural oluşturulurken dayanılan temeli,
kararın arkasındaki nedeni, motifi ifade eder1.
Kaynak sözü hukukun dışa vurumu ve orijinini
de ifade eder. Birincil kaynaklar Topluluğu
kuran antlaşmalar, bunların ekleri ve bu ant-
laşmaları değiştiren antlaşmalar (Maastricht,
Amsterdam ve Nice Antlaşmaları) ile Avrupa
Tek Senedidir. Bunlar topluluğun Anayasası
olarak da kabul edilir. Yazılı olan ve olmayan
genel hukuk ilkeleri, topluluğa katılma anlaş-
maları birincil hukuk kaynakları olarak kabul
edilir. İkincil kaynaklar, Topluluk organları
tarafından yaratılan hukuktur. Topluluk Ant-
laşmasının 249. maddesi Avrupa Parlamento-
suna (konseyle birlikte hareket ederek), Konse-
ye ve Komisyona hukuki kararlar alma yetkisi
tanımıştır. Bunları tüzük (regulation), direktif
(directive), karar (decision), tavsiye
(recommeniation) ve görüş (opinion) olarak sıra-
lamak mümkündür. Tüzük, direktif ve karar
bağlayıcı niteliktedir. Avrupa Adalet divanının
kararlan da ikincil kaynaklar arasında değer-
lendirilmektedir. Avrupa Adalet divanının
görevi Topluiuk sözleşmesinin uygulanması ve
yorumlanmasında hukukun korunması olarak
tanımlanmıştır (EU, 2003). Yeşil Kitap terimi,
komisyon tarafından belirlenmiş politika alan-
larına ilişkin tartışma başlatma amacıyla bası-
lan dokümanları tanımlamak için kullanılmak-
tadır. O politika alanı ile ilgili tüm parti, örgüt
ve kişilere dağıtılarak görüşülen ve tartışılan
Yeşil Kitap, bu süreçte Beyaz Kitap'a dönüşebi-
lir, ya da bazı durumlarda daha sonra geliştiri-
lecek olan mevzuatın başlangıcı olabilir. Beyaz
Kitap, genellikle Yeşil Kitap'ı izler ve Yeşil
Kitap'ın tartışılması sonucunda gerekli görü-
lürse yayınlanır. Beyaz kitabın temel özellikleri,
uygulanabilir öneriler içermesi, Konsey tara-
fından kabul edildikten sonra Birliğin eylem
planı haline gelmesi, politika ve stratejiyi kap-
saması ancak yasal detayları kapsamıyor olma-
sıdır. Bu nedenle Beyaz Kitap, yasal yükümlü-
lük yaratmaz.
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2 Bangemann Raporu diye bilinen bu rapor,
1993 Aralık ayında Brüksel toplantısında alınan
bir karar gereği, 24-25 Haziran 1994'te gerçek-
leştirilen Corfu toplantısında sunulmak üzere
hazırlanmıştır. Bir grup uzman tarafından ha-
zırlanan rapor "Avrupa ve Küresel Enformas-
yon Toplumu; Avrupa Konseyine Öneriler"
başlığını taşımaktadır.

3 Bu yatırımlar, aynı zamanda da ulus ötesi
enformasyon ve iletişim teknolojileri üreticile-
rine ve telekomünikasyon hizmetleri sağlayan
ulus ötesi şirketlere ihtiyaç göstermektedir.
Telekomünikasyon altyapılarının işletmesi ve
hizmetler alanı serbestleştirilmesine rağmen,
uluslararası piyasanın az sayıda dev telekomü-
nikasyon hizmet ve araç sağlayıcıdan oluşası,
rekabetçi piyasa modeli ile çelişki içerisindedir
(Urey, 1995: 53-54)

4 G-8'ler, G-7 olarak bilinen ABD, İngiltere,
Fransa, Almanya, Japonya, İtalya ve Kana-
da'dan oluşan gelişmiş ülkeler topluluğuna,
1998'de Rusya tam katılımcı olarak kabul edil-
mesinden sonra grubun aldığı isimdir.
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