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ÖZET 
Planlama Uzmanlı ı Tezi 

EVRENSEL H ZMET; TÜRK YE POSTA SEKTÖRÜNDE EVRENSEL 
H ZMET REGÜLASYONU Ç N ÖNER LER

I ıl IRMAK 

Birçok ülkede son yıllarda, devlet tarafından tekel kapsamında sunulan bazı
kamu hizmetlerinin rekabetçi piyasalar tarafından da sa lanabilece i anla ılmı tır.
Söz konusu sektörlerde devlet politika belirleme, düzenleme ve denetlemeye 
odaklanmı ; bu süreçte vatanda ların evrensel hizmetlere eri imini garanti altına
alma ihtiyacı ortaya çıkmı tır.

ebeke endüstrisi niteli i ta ıyan posta sektörü, serbestle me halinde devlet 
tarafından yeniden düzenlenmesi gereken alanlardan birini te kil etmektedir. Türkiye 
posta sektöründe evrensel hizmete ili kin düzenleme bulunmamakla beraber, kamu 
sahipli indeki yerle ik i letmeci yurt çapında hizmet sunmaktadır ve hizmetlerin 
büyük bölümünün sunulmasında kanuni tekel hakkına sahiptir. Di er taraftan, 
piyasadaki rakip i letmeciler kamu i letmecisine ayrılan tekel alanı içerisinde de 
faaliyet göstermekte; bu durum evrensel posta hizmeti sunumu için gerekli olan 
kaynakların sürdürülebilirli ini tehdit etmektedir. Bu çerçevede, piyasada fiilen 
ba lamı  olan rekabetin yasal zemine oturtulması, tüketicilerin rekabetin sa ladı ı
faydalardan yararlanması ve bu süreçte tüm vatanda ların belirli posta hizmetlerine 
asgari kalitede, kesintisiz ve sürdürülebilir olarak eri iminin sa lanması için çe itli
düzenlemeler yapmak gerekmektedir. 

 Evrensel posta hizmeti alanında ülkemizde yapılan ilk çalı ma olma özelli ini
ta ıyan bu çalı manın temel amacı, önümüzdeki dönemde serbestle tirilmesi 
öngörülen  posta hizmetleri piyasasında evrensel hizmetin düzenli ve sürekli olarak 
sa lanabilmesi için politika ve düzenleme önerilerinde bulunmaktır.

Bu çerçevede, çalı mada, genel olarak ve posta sektörü özelinde evrensel 
hizmet sunumunun gerekçeleri tartı ılmı ; evrensel hizmetin ek maliyetinin 
hesaplanmasına ve söz konusu maliyetin finansmanına yönelik literatürde yer alan 
yöntemler ve Dünya uygulamaları incelenmi tir. Çalı mada ayrıca, Türkiye posta 
sektöründe evrensel hizmet sa layıcının maliyet yapısı ile sundu u hizmetlerin 
maliyet nedenselli i incelenmi  ve Kurulu un toplam maliyet fonksiyonunun 
hesaplanmasıyla anılan hizmetlerin sunumunda güçlü ölçek ve yo unluk
ekonomilerinin varlı ı saptanmı tır. 

Yapılan analizler sonucunda, Türkiye posta sektöründe, serbestle me halinde, 
pazardaki toplam gönderi hacminin büyük bölümü için rekabet ya anması
beklenmekte ve evrensel hizmetin ek maliyetinin rekabetçi piyasalarda net 
kaçınılabilir maliyet yöntemi ile hesaplanması önerilmektedir. Söz konusu maliyetin 
finansmanı amacıyla, yerle ik i letmeciye belirli bir süre için, sınırları net olarak 
belirlenmi  ve mevcut duruma göre daraltılmı  bir tekel alanı tahsis edilmesi ve uzun 
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vadede ticari olmayan hizmetlerin maliyetinin sektör içinde kurulacak bir fondan 
kar ılanması uygun görülmektedir. Çalı mada ayrıca, evrensel posta hizmetinin 
sürdürülebilir olarak sa lanmasını teminen, evrensel hizmet sa layıcının yeniden 
yapılandırılmasına ve sektörü düzenleyecek ve denetleyecek uzman bir yapının
kurulmasına yönelik politika önerilerine yer verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Evrensel hizmet, posta hizmetleri, evrensel hizmet 
regülasyonu, evrensel hizmet yükü, ölçek ekonomileri, yo unluk ekonomileri, 
maliyet fonksiyonu 
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ABSTRACT 
Planning Expertise Thesis 

UNIVERSAL SERVICE; PROPOSALS FOR UNIVERSAL SERVICE 
REGULATION IN TURKISH POSTAL SECTOR 

I ıl IRMAK
 In the last few years, in many countries, it has been realized that some public 
services provided by state monopolies can also be provided in competitive markets. 
In said sectors, states decided to focus on policy determination and regulation in the 
markets and a need for guaranteeing access to universal service has emerged.  

 In case of liberalization, postal services sector, as a network industry, 
constitutes one of the areas that need to be re-regulated. In Turkey, despite there is no 
regulation regarding universal postal service, state-owned incumbent operator 
provides postal services country-wide and has exclusive rights for the provision of 
the majority of services. On the other hand, rival firms operate in the reserved 
segments of the market that are granted to the public operator, threatening the 
certainty of the funds required for universal service provision. In this context, it is 
necessary to make regulations in order to legitimize de facto competition in the 
market and to make consumers benefit from competition, while ensuring the 
sustainable provision of universal service of certain quality. 

 As the first study conducted in Turkey on universal postal service, the main 
objective of this study is to make regulatory policy recommendations to ensure the 
continuous provision of universal service in postal services sector, which is 
anticipated to be liberalized soon.

In this context, the rationale for universal service and universal postal service 
provision are discussed and the methods used for calculation of universal service 
burden and financing of this burden are examined. Furthermore, the cost structure of 
the universal service provider in Turkish postal sector and cost causality of the 
services provided are examined and by estimating the total cost function, strong 
economies of scale and density are found in the provision of said services. 

In the light of the analyses conducted, competition is expected to emerge for 
the majority of the postal volume in Turkish postal sector in case of liberalization, 
which makes profitability cost method appropriate for the calculation of universal 
service burden. In order to finance this burden, for a specified period, a clearly 
defined and smaller reserved area should be granted to the incumbent operator and in 
the long term, the burden should be financed through a sectoral universal service 
fund. Moreover, in the study, to ensure the sustainable provision of universal postal 
service, policy recommendations are made on restructuring of universal service 
provider and establishment of a sectoral regulatory authority.  

Key Words: Universal service, postal services, universal service regulation, 
universal service burden, economies of scale, economies of density, cost function 
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G R

Birçok ülkede son yıllarda, devlet tarafından tekel kapsamında sunulan bazı

hizmetlerin, altyapı ve hizmet sunumlarındaki hakim teknolojilerde gerçekle en  

de i ikliklerin ve ekonomik yakla ımlardaki de i imin etkisiyle, rekabetçi piyasalar 

tarafından da sa lanabilece i anla ılmı tır. Türkiye’de de bu ba lamda, birçok 

sektörde serbestle me süreci ba latılmı , bu süreçte yeni i letmeciler piyasaya girmi ,

bunun yanı sıra birçok sektörde devlet özelle tirmeler yoluyla üretimden çekilmeyi 

tercih etmi tir.

Ancak devletin sosyal yükümlülükleri gere i rekabete açılan bazı

piyasalardan tamamen çekilmesi mümkün de ildir. Zira devlet üretim faaliyetinde 

bulunmasa dahi, ekonomik etkinli i artırmak ve sosyal hedeflerini gerçekle tirmek 

için, söz konusu piyasalarda politika belirlemek, bu piyasaları düzenlemek, 

denetlemek ve gerekli hallerde sunulan hizmetleri finanse etmekle yükümlüdür. 

Belirli hizmetlerin,  sosyal refah kaygısı ile, tüm vatanda lar tarafından eri ilebilir

olması gerekirken, kar amaçlı faaliyet gösteren özel i letmeciler yalnızca karlarını

maksimize edebilecekleri tüketici grupları ya da bölgelere hizmet sunmayı tercih 

edebileceklerdir. Bu durum serbestle me sürecinde evrensel hizmet kavramının

ortaya çıkmasına ve ekillenmesine yol açmı tır.

Devletin, temel hak ve hürriyetleri güvence altına almak, ya am kalitesini 

iyile tirmek, refah düzeyini yükseltmek, bölgesel geli mi lik farklarını azaltmak ve 

sosyal dı lanmayı önlemek amacıyla, herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm 

vatanda larının, belirlenen asgari kalitede, kar ılanabilir fiyatlarla, düzenli ve sürekli 

olarak eri imini sa ladı ı hizmetler evrensel hizmet olarak tanımlanabilir. 

ebeke endüstrisi niteli i ta ıyan posta sektörü de, serbestle me halinde 

devlet tarafından yeniden düzenlenmesi gereken alanlardan birini te kil etmektedir. 

Ülkemiz posta sektöründe evrensel hizmete ili kin düzenlemeler yapılmamı  olmakla 

beraber, kamu i letmecisi olan Posta ve Telgraf Te kilatı (PTT) Genel Müdürlü ü

belirli hizmetleri hukuki tekel kapsamında sunmakta ve fiilen evrensel hizmet 

sa layıcı olarak görev yapmaktadır. Ancak  birçok özel i letmeci, yasal olarak PTT 

Genel Müdürlü üne tahsis edilmi  bulunan tekel alanı içerisinde de faaliyet 
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göstermekte; bu durum hukuki sorunlar yaratmanın yanı sıra, evrensel hizmet 

sunumu için gerekli olan kaynakların sürdürülebilirli ini tehdit etmektedir. Di er

taraftan, özellikle faks, telefon, e-posta gibi ikame telekomünikasyon teknolojilerinde 

ya anan geli meler de evrensel hizmet yükümlülerinin temel posta hizmetlerinden 

elde ettikleri gelirlerde dü ü lere yol açmaktadır.  

Di er ebeke endüstrilerinde devam eden deregülasyon ve serbestle tirme 

hareketleri, hizmet kalitesindeki artı , verimlilik artı ı, hizmet çe itlili inin 

sa lanması ve fiyatlardaki dü ü le rekabetin faydalarını açıkça ortaya koymaktadır.

Bu çerçevede, posta sektöründe fiilen ba lamı  olan rekabetin yasal zemine 

oturtulması ve rekabetçi bir ortam sa lanması amacıyla yasal düzenlemeler yapılması

gereklidir. Olu turulacak düzenleyici çerçevenin, evrensel hizmet sunumunu rekabet 

ko ullarına zarar vermeden ve ekonomik etkinli i artıracak ekilde garantiye alması

önem arz etmektedir. 

Çalı manın temel amacı, önümüzdeki dönemde serbestle tirilmesi öngörülen  

posta hizmetleri piyasasında evrensel hizmetin düzenli ve sürekli olarak 

sa lanabilmesi için önerilerde bulunmaktır. Bu çerçevede, çalı mada, evrensel 

hizmet sunumunun genel olarak ve posta sektörü özelinde gerekçeleri incelenmekte, 

evrensel posta hizmeti konusunda uluslararası yakla ımlar ve Türkiye’deki durum 

ortaya konularak analiz edilmekte ve ülkemiz posta sektöründe evrensel hizmet 

sunumunun getirece i ek maliyetin hesaplanması ve finansmanına yönelik, Avrupa 

Birli i (AB) kriter ve yakla ımları da dikkate alınarak, önerilerde bulunulmaktadır.

Evrensel posta hizmetine ili kin ülkemizde yapılmı  ilk çalı ma özelli ini

ta ıyan bu çalı ma ile ilk kez,  

Evrensel hizmet kavramı, kamu hizmeti kavramından yola çıkılarak,

sektörlerden ba ımsız genel bir bakı  açısıyla tanımlanmı  ve evrensel hizmet 

sunumunun gerekçeleri tartı ılmı tır.. 

PTT Genel Müdürlü ünün illere göre maliyet yapısı ve sundu u posta 

hizmetlerinde maliyet nedenselli i incelenmi tir. 
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PTT Genel Müdürlü ünün sundu u posta hizmetleri için toplam maliyet 

fonksiyonu hesaplanmı  ve ölçek ve yo unluk ekonomilerinin varlı ı

saptanmı tır.

Yapılan maliyet analizinde ortaya çıkan sonuçlar göz önünde bulundurularak, 

ülkemizde kısa ve uzun dönemde evrensel posta hizmetinin sürekli ve 

sürdürülebilir olarak sa lanmasına yönelik politika önerilerinde 

bulunulmu tur.

Bu çerçevede, çalı manın birinci bölümünde; geleneksel kamu hizmeti 

kavramından yola çıkılarak evrensel hizmet kavramı açıklanmı  ve evrensel hizmet 

sunma zorunlulu unun gerekçeleri tartı ılmı tır. Bu bölümde ayrıca, Türkiye’de 

di er sektörlerdeki evrensel hizmet düzenlemelerine yer verilmi tir.

kinci bölüm posta sektörünün tanıtılmasına ve evrensel posta hizmeti 

kavramının açıklanmasına yöneliktir. Öncelikle, posta sektörünün yapısı, posta de er

zincirindeki faaliyetler, posta hizmetleri ve posta pazarının segmentleri hakkında

bilgi verilmi ; ölçek, kapsam ve yo unluk ekonomilerinin varlı ı hakkında

literatürde yer alan görü ler tartı ılarak posta hizmetlerinin iktisadi analizi 

yapılmı tır. Daha sonra posta hizmeti özelinde evrensel hizmet sunumunun 

gerekçeleri tartı ılmı tır. 

Üçüncü bölümde; Dünya Posta Birli i (UPU) ve AB’nin posta sektörüne ve 

özellikle evrensel posta hizmetine yönelik düzenlemeleri ayrıntılı bir ekilde ele 

alınmı , AB posta sektörü tanıtılmı  ve posta hizmetlerinde serbestle me sonrası

evrensel hizmet regülasyonunun ba arıyla gerçekle tirildi i sveç, Yeni Zelanda ve 

Birle ik Krallık posta sektörlerinde serbestle me süreçleri, düzenleme yakla ımları,

kurumsal yapılanmalar ve evrensel hizmet sunumu hakkında  bilgi verilmi tir. Bu 

bölümde ayrıca, Türkiye posta sektörü, sunulan hizmetler, sektördeki aktörler, yasal 

düzenlemeler ve evrensel hizmet sunumu açılarından incelenmi tir.

Dördüncü bölümde ise, evrensel hizmet regülasyonunun  temel ilkeleri 

açıklanarak, evrensel hizmet finansmanında ve evrensel hizmet yükümlüsünün 

belirlenmesinde genel kabul görmü  ba lıca yöntemlerin avantajları ve dezavantajları

tartı ılmı tır.
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Be inci bölüm evrensel hizmet yükünün hesaplanmasında kullanılan 

yöntemlerin tanıtılmasına ve Türkiye posta sektöründe yerle ik i letmeci olarak 

faaliyet gösteren PTT Genel Müdürlü ü’nün maliyet analizinin yapılmasına

yöneliktir. Bu bölümde, öncelikle, ticari olarak sunulamayan hizmetlerin sunumunun 

getirece i ek maliyetin hesaplanması için literatürde önerilen yöntemler tartı ılmı tır.

Daha sonra fiili evrensel hizmet sa layıcı PTT Genel Müdürlü üne ait veriler 

incelenmi  ve   söz konusu veriler ile anılan Genel Müdürlü ün toplam maliyet 

fonksiyonu belirlenerek posta hizmetlerinde ölçek ve yo unluk ekonomilerinin 

varlı ı ara tırılmı tır.  Evrensel hizmet sunmanın getirdi i ek maliyet ise, PTT Genel 

Müdürlü ünden gereken detayda ve güvenilir veri elde edilememesi sebebiyle 

hesaplanamamı tır.

Sonuç ve öneriler bölümünde ise, bütün bu inceleme ve analizlerin ı ı ında,

tüm vatanda ların evrensel posta hizmetlerine kar ılanabilir fiyatlarla eri iminin 

garanti altına alınması için, posta sektörünün serbestle tirilmesi ve yeniden 

yapılandırılması kapsamında yapılması gereken düzenlemeler ve uygulanması

gereken yöntemler hakkında politika önerilerinde bulunulmu tur.
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1. EVRENSEL H ZMET: KAVRAM, GEREKÇELER VE TÜRK YEDE 

EVRENSEL H ZMET UYGULAMALARI  

 Son yıllarda, ekonomik yakla ımlarda ya anan de i imin ve altyapı ve hizmet 

sunumlarına yönelik teknolojilerdeki geli melerin etkisiyle, devlet tarafından sunulan 

bazı kamu hizmetleri özel sektör eliyle de sunulmaya ba lanmı  ve evrensel hizmet 

kavramı ortaya çıkmı tır. Bu bölümde, kamu hizmeti kavramından hareketle, 

evrensel hizmet kavramı tanımlanacak, evrensel hizmet sunumunun gerekçeleri 

tartı ılacak ve Türkiye’deki evrensel hizmet uygulamaları hakkında bilgi verilecektir. 

1.1. Kamu Hizmeti Kavramı

Devletlerin, toplum düzenini sa lamak, vatanda larının temel hak ve 

hürriyetlerini güvence altına almak, ya am kalitesini yükseltmek ve refah düzeyini 

artırmak amacıyla sürekli ve düzenli olarak yerine getirmesi gereken hizmetler kamu 

hizmeti olarak nitelendirilir. Söz konusu hizmetler, bir kamu kurulu u tarafından

do rudan sunulabilece i gibi, kamu kurulu larının denetim veya gözetimi altında

özel sektör tarafından da yerine getirilebilir. 

 Bir hizmetin kamu hizmeti olarak de erlendirilip de erlendirilemeyece i

belirlenirken kullanılacak kriterler her zaman tartı malı olmu tur. Bu konuda 

objektivist görü ler do rudan hizmetin niteli inin dikkate alınması gerekti ini 

savunmaktadırlar. Objektivist yakla ımın temsilcisi Duguit1, kamu hizmetini “toplum 

hayatı için gerekli olan ve ancak kamu müdahalesi ile gerçekle tirilebilecek 

hizmetler” olarak tanımlamaktadır. Di er taraftan, subjektivist yakla ımda, kamu 

hizmetinin belirlenme kriterinin yöneticilerin kararları oldu u savunulmakta ve kamu 

hizmeti “siyasi otorite tarafından bazı faaliyetlere yapı tırılan bir etiket”2 olarak 

tanımlanmaktadır. Günümüzde yaygın olarak subjektivist yakla ımların kabul 

gördü ü gözlenmektedir. Örne in, Günday3 kamu hizmetini “siyasal organlar 

tarafından kamuya yararlı kabul edilen, bir kamu kurulu unun ya kendisi ya da yakın

denetimi ve gözetimi altında özel kesim tarafından yürütülen faaliyetler” olarak 

tanımlamaktadır.

1 Duguit, 1928:Ulusoy’dan, 1999: 5 
2 Truchet, 1982:Ulusoy’dan 1999: 3 
3 Günday, 2002:285 
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 Türkiye’de ise Anayasa Mahkemesi, bir hizmetin kamu hizmeti olup 

olmadı ına karar vermek için niteli ine bakmak gerekti ini belirtmekte ve niteli i

gere i kamu hizmeti olan faaliyetleri, toplumsal ya amın zorunlu ihtiyaçlarını, genel 

ve ortak gereksinimleri kar ılayan ve kamu yararını sa layan sürekli ve düzenli 

etkinlikler olarak tanımlamaktadır.4

 Avrupa Birli i (AB), kamu hizmetinin farklı anlamlarda kullanılabilmesi5

nedeniyle daha dar ve belirgin bir tanım olan “kamuya yararlı hizmetler” (services of 

general interest) kavramını benimsemi tir. AB mevzuatında kamuya yararlı

hizmetler, do rudan tanımı yapılmamakla beraber, kamu kurumlarının kamuya 

yararlı olarak sınıflandırdı ı ve özel yükümlülüklere tabi tuttu u faaliyetler olarak 

kabul görmektedir.6

1.2. Evrensel Hizmet Kavramı

 Kamu hizmetlerinin alt kümesi olan evrensel hizmetler de, temel hak ve 

hürriyetlerin korunması, bireylerin ya am kalitelerinin ve refah düzeylerinin 

yükseltilmesi, bölgesel geli mi lik farklarının azaltılması ve toplumun belirli 

kesimlerinde sosyal dı lanmanın önlenmesi amacıyla, tüm vatanda ların düzenli ve 

sürekli olarak eri iminin sa lanması gereken, toplum için vazgeçilemez hizmetlerdir. 

Evrensel hizmetin kamu hizmetine göre daha dar bir kavramı ifade etmesinin sebebi, 

evrensel hizmetin, tüketimden dı lanmanın mümkün oldu u özel mal (private good) 

veya ücretli mal (toll/club good) niteli ine sahip kamu hizmetleri için 

kullanılabilecek bir kavram olmasıdır. Özel mallar ve ücretli mallar ancak bedeli 

ödenmesi kar ılı ında kullanılabilir ve malın sahibi ba kalarının o maldan 

faydalanmalarını engelleyerek tüketimden dı layabilir.

 Özel mallarla ücretli mallar arasındaki temel fark, özel malların tüketiminde 

rekabet olu masıdır. Bir özel mal, bir tüketici tarafından tüketildi i anda artık di er 

4 1994/43 Esas ve 1994/42-2 Karar numaralı, 1994/71 Esas ve 1995/23 Karar Numaralı ve 2005/110 
Esas ve 2005/111 Karar Numaralı Anayasa Mahkemesi Kararları
5 Kamu hizmeti, kamuya sunulan bir hizmet, kamu yararı sebebiyle özel bir rejime tabi tutulan 
faaliyetler veya kamu sahipli inde bir aktör tarafından sunulan hizmetler anlamında 
kullanılabilmektedir. 
6 Avrupa Komisyonu, Kamuya Yararlı Hizmetler Hakkında Ye il Kitap, 2003:7 
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bireyler o üründen faydalanamazken, ücretli mallarda kapasite sınırlarına

ula ılıncaya kadar tüketimde rekabet olu maz.  

Özel ve ücretli malların tersine tüketimden dı lanamayan, aynı zamanda 

tüketiminde rekabet olu mayan mal ve hizmetler ise kamusal mal (public good) 

olarak adlandırılır. Örne in, kamu hizmeti niteli ini haiz, dı  güvenlik ve diplomasi 

hizmetleri üretildi i anda kimse o mal veya hizmetin tüketiminden dı lanamaz, aynı

zamanda söz konusu hizmetlerden yararlanan vatanda ların olması di er

vatanda ların kullanabilece i miktarı azaltmaz.  

Kamusal malların tüketimden dı lanamama özelli inden dolayı, bazı

tüketiciler bahse konu mal veya hizmete olan taleplerini dü ük gösterebilmekte; 

dolayısıyla kamusal mallar için gerçek talep fonksiyonu ve fiyatlar olu mamaktadır.

Bedavacı (free-rider) sorunu olarak adlandırılan bu problem nedeniyle kamusal 

mallar özel sektör tarafından sunulmamaktadır.

Kamusal mal niteli ine sahip kamu hizmetleri devlet tarafından sa lanırken,

özel mal veya ücretli mal olması sebebiyle fiyatlandırılması mümkün olan ve piyasa 

mekanizması içinde ticari olarak sunulabilen di er kamu hizmetleri özel sektör 

tarafından da sunulmaktadır.

 Enerji, telekomünikasyon, posta ve ula tırma gibi geni ebeke altyapılarıyla

sunulan hizmetler, özel veya ücretli mal niteli inde olmalarına ra men, birçok 

ülkede ekonomik ve sosyal politikalar, do al tekel7 olgusu ve güvenlik gibi 

nedenlerle uzun yıllar devlet tarafından tekel kapsamında sunulmu tur. Son yıllarda, 

tekellerin ekonomik etkinli i sa lamakta ba arısız oldu u görülmü , ekonomik 

akımlar ve de i en teknolojinin de etkisiyle anılan hizmetlerin rekabetçi piyasalarda 

da sa lanabilece i anla ılmı  ve birçok ülkede söz konusu sektörler rekabete 

açılmı tır. Ayrıca bazı sektörlerde devlet özelle tirmeler yoluyla üretim faaliyetinden 

çekilmeyi tercih etmi tir. 

Ancak, devletin sosyal yükümlülükleri gere i kamu hizmetlerinin sunuldu u

piyasalardan tamamen çekilmesi mümkün de ildir. Devlet üretim faaliyetinde 

7 Bir pazardaki talebin en dü ük maliyetle tek firma tarafından üretim yapılması halinde 
kar ılanabildi i durumlarda do al tekelin varlı ından söz edilir. Do al tekel piyasalarında hizmet 
sunmak için i letmelerin yüksek kurulum maliyetlerine katlanmaları gerekmektedir.  
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bulunmasa dahi, ekonomik etkinli i artırmak ve sosyal amaçlarını gerçekle tirmek 

için söz konusu piyasalarda politika belirlemek, piyasaları düzenlemek, denetlemek 

ve gerekli hallerde hizmetleri finanse etmekle yükümlüdür. Zira kamu hizmetlerine 

toplumun tüm kesimleri tarafından eri ilebiliyor olması gerekirken, kar 

maksimizasyonu amacıyla faaliyet gösteren özel i letmeciler yalnızca kar elde 

edebilecekleri tüketici gruplarına ve bölgelere hizmet sunacaklardır. Bu durum 

piyasaların serbestle mesi sürecinde evrensel hizmet kavramının ortaya çıkmasına

sebep olmu tur.

Evrensel hizmet, tüketicilerin büyük bölümüne, piyasa artlarında ticari 

olarak sunulabilen kamu hizmetlerinin, ticari olarak sunulamadı ı bölgeler ve 

tüketici gruplarında da varlı ının garanti altına alınması; böylece tüm vatanda ların

siyasi otoriteler tarafından kabul görmü  hizmetlere, belirlenen asgari kalitede ve 

kar ılanabilir fiyatlarla ula malarının sa lanmasıdır. Örne in, sabit telefon altyapısı

nüfusun yo un oldu u bölgelere karlı olarak götürülebilmekte ancak i letmecilere

evrensel hizmet sunma yükümlülü ü getirilerek kırsal bölgelerde ya ayan

vatanda ların da hizmete ula maları sa lanmaktadır. Di er taraftan, ülkedeki her 

yerle im bölgesine asgari kalitede ula ımın sa lanması da devletin üstlendi i bir 

görevdir ve bu yükümlülü ün yerine getirilmesinde ço unlukla karayolu tercih 

edilmektedir. Ancak,  az sayıdaki ücretli otoyollar dı ında, tüketicilerin tüketimden 

dı lanamadı ı karayolu ula ım altyapısının kurulması için herhangi bir piyasa 

olu mamı tır ve kamu hizmeti niteli i ta ımasına ra men bahse konu faaliyet 

evrensel hizmet olarak de erlendirilmemelidir.  

Temel sa lık ve e itim hizmetleri, yarattıkları yüksek bireysel ve sosyal fayda 

nedeniyle tüm bireylerin ula abilmesi gereken kamu hizmetleri olmaları ve özel mal 

nitelikleri sebebiyle evrensel hizmet özelli i ta ımaktadır. Söz konusu hizmetler 

geni ebeke yatırımlarına ihtiyaç duyulmaması ve kurulum maliyetlerinin dü ük

olması sebebiyle her zaman özel sektör tarafından da sunulabilmi tir. Anılan 

hizmetlerin sunumunda, geni ebeke altyapısı ile hizmet sunulan sektörlerde 

gerçekle en, kamu i letmecili inden özel i letmecili e geçi  süreci ya anmaması

nedeniyle evrensel hizmet nitelendirmesine ihtiyaç duyulmamı tır. Esasen bu 
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hizmetler de, ebeke aracılı ıyla sunulan hizmetlere benzer ekilde, tüm vatanda lar 

tarafından kar ılanabilir fiyatlarla eri ilebilmesi için özel düzenlemelere tabidir. 

 AB, ebeke endüstrileri ile sa lanan enerji, ula tırma, telekomünikasyon ve 

posta gibi hizmetlerde i letmecilere evrensel hizmet yükümlülü ü getiren sektörel 

düzenlemeler gerçekle tirmi tir. Zira bu faaliyetler, ekonomideki a ırlıkları ve 

birçok mal ve hizmetin üretimine katkı vermeleri nedeniyle yatırımları

yönlendirebilmekte, ekonomik ve sosyal kalkınmaya yardımcı olmakta ve bu nedenle 

ekonomik açıdan kamuya yararlı hizmetler (services of general economic interest) 

olarak kabul edilmektedir. Örne in, denizyolu veya havayolu ile ula ımı sa lanan bir 

ada, di er bölgelerle ekonomik ve sosyal etkile ime girerek izolasyondan 

kurtulmaktadır. Ayrıca AB, bu hizmetlerin etkin olarak ve ayrım gözetilmeden 

sunulmasını tek pazarın i lerli i ve ekonomik entegrasyon için zorunluluk olarak 

görmektedir.8 Kamuya yararlı kabul edilen e itim ve sa lık gibi sektörlerde de özel 

düzenlemeler bulunmaktadır.

Evrensel hizmet (universal service) ve ticari olmayan hizmet (non-

commercial service) terimleri yanlı lıkla birbirlerinin yerine kullanılabiliyor olsa da 

iki terim farklı kavramları ifade etmektedir. Kavram karma ası evrensel hizmetlerin 

ço unlukla kar elde edilemeyen ya da uzak ve kırsal bölgelere sunulan hizmetlerle e

anlamlı olarak kullanılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Oysa evrensel hizmet, 

belirlenen kalitede hizmetin ticari olarak sunuldu u veya sunulamadı ı piyasa 

bölümlerinin bütünüdür. Örne in, nüfusun yo un ve posta hacminin yüksek oldu u

bölgelerde da ıtılan mektubun birim maliyeti dü ük olaca ı için posta hizmeti ticari 

olarak sunulabilecekken, posta hacminin kısıtlı oldu u ehirle memi  bir bölgede 

tersi durum söz konusu olacaktır. Ancak, her iki bölgede de sunulan hizmet evrensel 

posta hizmetidir.  

 Evrensel hizmetin üç temel unsuru bulunmaktadır: Sunulan hizmet, hizmetin 

sunuldu u kullanıcı grupları ve hizmetin fiyatlandırılması. Bundan sonraki bölümde 

sayılan unsurlar hakkında açıklamalara yer verilecektir.  

8 Avrupa Komisyonu, Kamuya Yararlı Hizmetler Hakkında Ye il Kitap, 2003:7 
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1.2.1. Sunulan Hizmet 

 Evrensel hizmetin kapsamı politik kararlarla belirlenir, ancak bu kararların

arkasında ço u zaman ekonomik ve sosyal analizler yatar. Analizlerde, söz konusu 

hizmetlerin sunulmasıyla bireylerin refah düzeylerinde ve ya am kalitesinde artı

ya anıp ya anmayaca ı ve hizmet evrensel olarak sunulmadı ı takdirde hizmet 

alamayan vatanda ların sosyal dı lanma ihtimali olup olmadı ı ara tırılır. Bahse 

konu analizlerin yanında bir hizmetin evrensel hizmet olarak de erlendirilip, kamu 

müdahalesiyle tüm vatanda lara kar ılanabilir fiyatlarla sunulmasının sa lanması için 

iki ko ulun yerine gelmesi gerekmektedir: 

 Birincisi, anılan hizmet tüketicilerin büyük ço unlu u tarafından halihazırda

kullanılıyor olmalıdır. Bir ba ka deyi le, hizmet için bir piyasa olu mu  ve 

vatanda ların ço unlu u ortaya çıkan fiyattan hizmeti talep ediyor olmalıdır. Zira, 

ancak tüketicilerin büyük ço unlu unun eri ti i olgunla mı  piyasalarda hangi 

co rafi bölgeler ya da tüketici gruplarında piyasa aksaklıkları ya andı ı

gözlenebilecek ve devlet müdahalesinin gereklili i tartı ılmaya ba lanabilecektir.

kincisi, geriye kalan hizmete eri emeyen küçük grubun anılan hizmeti 

kar ılanabilir fiyatlarla satın almasının mümkün olmamasıdır. Bu sorun iki sebepten 

ötürü ortaya çıkabilir:

lki, nüfusun az oldu u, da ınık yerle ime sahip, ehirlerden uzak bölgelere 

altyapı götürülmesi ve i letilmesinin, nüfusun fazla ve yerle im yerlerinin yo un

oldu u kentsel bölgelere göre daha yüksek maliyetli olmasıdır.9 Ayrıca, söz konusu 

yerle im alanlarında genellikle sanayi tesislerinin ve di er i letmelerin az sayıda

olması hizmete olan talep miktarını dü ürecektir. Bu bölgelerdeki vatanda ların gelir 

düzeyi dü ük ise hizmete olan talep daha da dü ük olacaktır. Anılan hizmetlerin 

yüksek sabit maliyetlere10 sahip altyapı hizmetleri oldu u dikkate alındı ında, bu 

durum, hizmetin birim maliyetinin katlanarak artmasına sebep olacak ve rekabetçi 

9 Crandall ve Waverman, Kaliforniya için kırsal alanlarda sunulan kablolu telefon hizmeti 
maliyetlerinin, kentsel, yo un nüfuslu bölgelerdekilere göre oranını farklı yöntemlerle 
hesaplamı lardır. Ara tırma sonucunda bu oran 8,3 ile 23,1 kat arasında de erler almı tır. (2000:108) 
10 Sabit maliyetler bir i letmenin üretim miktarından ba ımsız olarak katlanmak zorunda oldu u
maliyetlerdir. Örne in bir tesiste hiç üretim yapılmayan dönemlerde bile kurulum, kira ve bakım-
onarım maliyetleri ortaya çıkacaktır.
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artlarda fiyatlandırmaya esas te kil etmesi beklenen birim maliyetlerde kentsel 

bölgelerle kar ıla tırıldı ında ciddi farklar ortaya çıkacaktır. Kar amacıyla faaliyet 

gösteren i letmeciler bu bölgelerde maliyetlerini esas alarak bir fiyat 

belirlediklerinde talep miktarının sıfırlanaca ını veya çok dü ük olaca ını öngörerek 

piyasaya girmeme kararı alacaklardır.

 Di er sebep ise, hizmetin ço unluk için ula ılabilir fiyatlarla sunuldu u

bölgelerde, gelirleri dü ük olan tüketicilerin hizmeti talep etmemeleridir.  

 Evrensel hizmet kapsamının ekonomik ve sosyal ko ullara uygunlu unu

yitirmemesi için, kapsam belirlemeye yönelik analizlerin belirli periyotlarla 

tekrarlanması gerekmektedir. Örne in, AB, elektronik haberle me sektöründe 

evrensel hizmet kapsamını 2006 yılında tekrar de erlendirmi tir. AB’nin, elektronik 

haberle me piyasasında evrensel hizmet sunumunu düzenleyen Direktifinde11, üye 

ülkelere “Direktifte belirtilen hizmetlerin, co rafi konumdan ba ımsız olarak tüm 

son kullanıcılara, ülkelerine özgü ko ullara göre belirlenen kalitede ve kar ılanabilir 

fiyatlarla sunumunu garanti altına alma” zorunlulu u getirilmektedir. Söz konusu 

Direktifte ayrıca, evrensel hizmet kapsamının düzenli olarak gözden geçirilmesi 

hükmü getirilmi  ve yeni hizmetleri kapsama alma kriterleri belirlenmi tir. Bu 

kriterler; tüketicilerin ço unun hizmetten faydalanması ve faydalanamayan kesim 

için sosyal dı lanma olasılı ının var olması ile bahse konu hizmetin kamu 

müdahalesi ile sunumunun sa lanmasının topluma net fayda getirecek olmasıdır.

 Yukarıdaki hükme dayanarak yapılan 2006 yılı gözden geçirmesinde12,

mobil haberle me hizmetleri ve geni bant internet eri iminin evrensel hizmet 

kapsamına dahil edilip edilmemesi tartı ılmı tır. Sonuç olarak, mobil haberle me 

hizmetlerinin tüketiciler tarafından kar ılanabilir fiyatlarla kullanılabilmesi ve 

geni bant hizmetlerinin ise henüz toplumun yeterli ço unlu u tarafından

kullanılmıyor olması13 nedeniyle iki hizmetin de evrensel hizmet kapsamına dahil 

edilmemesi kararı alınmı tır.

11 AB’nin 2002/22/EC sayılı Direktifi  
12 Avrupa Komisyonunun COM(2006)163 sayılı Tebli i
13 Temmuz 2007 itibarıyla, AB-25 ülkelerinde geni bant abone yo unlu u yüzde 18,2’dir. (Avrupa 
Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medya Genel Müdürlü ü, 2007:5)  
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 Di er taraftan, Amerika Birle ik Devletleri (ABD) 1996 yılında okullarda, 

kütüphanelerde ve kırsal bölgelerdeki sa lık birimlerinde geni bant internet eri imini 

evrensel hizmet kapsamına alma yönünde politik bir tercih göstermi tir.14

 Hizmet tanımları belirlenirken dikkat edilmesi gereken di er noktalar 

a a ıdaki gibidir:

Hizmet tanımı teknolojik açıdan tarafsız olmalıdır. Bir ba ka deyi le, en 

dü ük maliyetler için tüketicinin eri ti i hizmet esas alınmalı ve bu hizmetin 

hangi teknolojiyle sunulması gerekti i konusunda bir tercih belirtilmemeli 

veya kısıtlama getirilmemelidir.  

Örne in bütün vatanda ların telefon ebekesine eri imi ço u ülkede evrensel 

hizmet kapsamındadır. Kırsal bölgelere kablolu telefon altyapısı götürmenin yüksek 

maliyetli bir yatırım gerektirdi i dikkate alındı ında, bu bölgelerde kablosuz 

ileti imin çok daha ucuza sa lanabilece i göz ardı edilmemelidir. Kablosuz 

ileti imin görece ucuz olmasını destekler ekilde, ngiltere’de yalnızca cep telefonu 

bulunan hane oranı Mayıs 2002’de yüzde 5’ken bu oran A ustos 2002’de yüzde 8’e 

yükselmi tir ve bu hanelerin ço unlu unu dü ük gelirli tüketiciler olu turmaktadır. 

Ülkemizde de sabit telefon abone yo unlu unda dü ü  gözlenmektedir.15 Bu 

ba lamda, evrensel hizmet sabit bir noktadan telefon ebekesine eri im yerine 

yalnızca telefon ebekesine eri im olarak tanımlanmalıdır. Bu tanıma göre 

i letmeciler kullanmak istedikleri teknolojiye kendileri karar vereceklerdir. Ülkenin 

co rafi bölgelere ayrılıp, ülke çapında birden fazla evrensel hizmet yükümlüsünün 

(EHY) faaliyet göstermesine olanak tanınması durumunda ise çe itli bölgelerde farklı

teknolojilerle hizmet verilebilecektir.  

Teknolojik tarafsızlı ın faydalarını do rulayan bir örnek, 1998 yılında

Peru’da gerçekle tirilen, uzak yerle im bölgelerinde ankesörlü telefon altyapısının

kurulması ve i letilmesi ihalesidir. haleyi uydu yardımıyla, kablo altyapısı

14 Cremer at al.,1998:5 
15 Sabit telefon abone yo unlu u 2003 yılında yüzde 26,9’ken bu oran 2007 yılında yüzde 25’e 
gerilemi tir. (DPT, 2005:195, DPT, 2007:148) 



13

kurulmadan ileti ime olanak veren VSAT teknolojisini kullanmayı taahhüt ederek, 

en az sübvansiyon talep eden firma kazanmı tır.16

Hizmet tanımı belirli bir üreticiyi i aret etmemelidir.  Az sayıda üreticinin 

faaliyet göstermesine olanak verecek ekilde belirlenen hizmet tanımlarında

tekelci veya oligopolistik yapılar olu abilecek ve tüketicilerin refah kaybına

yol açacaktır.

Hizmet tanımı co rafi açıdan esnek olmalıdır.  Getirilen yükümlülükler 

bölgelerin özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Temel amaç tüketicilerin 

belirlenen asgari kalitede hizmete eri ebiliyor olmalarıdır.

Örne in, Fransa’da trenle ula ımın maliyetinin yüksek oldu u bölgelerde, 

tren seferi sayıları azaltılıp, daha ucuza mal olan otobüs seferlerinin sayısı

artırılmı tır. Bu yöntemle, vatanda lar ula tırma hizmetini eksiksiz almaya devam 

ederlerken, maliyetlerde tasarruf ve fiyatlarda dü ü  sa lanmı tır.

1.2.2. Hizmetin Sunuldu u Kullanıcı Grupları

Bahse konu hizmetlerin “evrensellik” niteli i, hizmetlerin, ya adıkları bölge, 

sosyal statü, gelir, dil, din, ırk gibi unsurlar açısından ayrım gözetilmeden tüm 

vatanda lara ula tırılması gereklili inden do maktadır. Zira söz konusu hizmetler 

temel vatanda lık haklarının garanti altına alınmasında kullanılan araçlardır.

 Evrensel hizmetin kapsamı belirlenirken, i letmecilere engelli vatanda lar 

için özel uygulamalara gitme zorunlulu u getirilebilir. Örne in, Birle ik Krallık

elektronik haberle me piyasasında EHY olarak belirlenen British Telecom ve 

Kingston irketleri i itme engelliler için sesi metin haline getiren metin çevirme 

hizmeti vermek, görme engelliler için özel faturalar hazırlamak ve bakım-onarım

servisi için engellilere öncelik tanımak zorundadır.17 Aynı ekilde, birçok ülkede 

evrensel posta hizmeti yükümlüleri görme engelliler için Braille alfabesiyle yazılmı

metinleri ücretsiz ta ımakla görevlendirilmi tir.

16 OECD, 2006:15 
17 OECD, 2006:11 
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1.2.3.  Hizmetin Fiyatlandırılması

 Bir hizmete tüm tüketicilerin ula abilmesi isteniyorsa fiyat düzenlenmelerine 

ba vurulabilir. Aksi takdirde i letmeci kar elde edemedi i bölgelere altyapı

götürmemeyi tercih edecek; altyapı mevcut ise hizmetin fiyatını maliyetlerini 

kar ılayacak veya toplam talebi sıfıra dü ürecek seviyede belirleyecektir. 

Evrensel hizmet tanımı yapılırken, genellikle tüketicilerin “kar ılanabilir 

fiyatlarla” hizmete eri iminden bahsedilmekle beraber, bazı durumlarda “makul 

fiyat” kavramı ortaya çıkmaktadır. Fiyatlandırmaya ili kin sık tartı ılan ba ka bir 

husus ise “tek fiyat” uygulamasıdır.

 Kar ılanabilir fiyatlarda piyasanın yalnızca talep tarafı dikkate alınmaktadır. 

Makul fiyat uygulandı ında ise üreticilerin de maliyetleri dikkate alınmakta, ancak 

yine de ortaya çıkan fiyat, ticari olmayan bölgelerde, maliyetin altında kalmaktadır.

 Sa lık hizmetleri gibi insan hayatı için vazgeçilemez faaliyetlerde, devlet 

varolu  nedenlerinden dolayı vatanda ların kar ılanabilir fiyatlarla hizmet 

almasından sorumludur. Söz konusu hizmetlerde maliyetler yüksek oldu u için 

makul fiyattan söz edilememektedir. 

 AB, kamuya yararlı hizmetlere ili kin piyasaları sektörlere özel yakla ımlarla 

düzenlemeyi tercih etmi tir. Üye ülkelere, evrensel hizmete eri im garantisini 

elektrik18 ve do al gaz19 sektörlerinde makul fiyatlarla, posta20 ve telekomünikasyon 

sektörlerinde ise kar ılanabilir fiyatlarla sa lama hükmü getirilmi tir.

 Birçok ülkede, yapılan düzenlemelerde kar ılanabilir veya makul fiyat 

zorunlulukları getirilirken, tüm bölgelerde co rafi konumdan ba ımsız olarak tek 

fiyattan hizmet sunulması öngörülmemektedir. Ancak EHY’lerin büyük bölümü ülke 

çapında tek fiyat uygulamayı tercih etmektedir. Bu tercihlerin temel olarak iki sebebi 

bulunmaktadır.

 Birincisi, tek fiyat uygulamasının ticari olarak hizmet sunulamayan 

kesimlerdeki hizmetlerin finansmanı için bir mekanizma olarak görülmesidir. Esasen 

18 AB’nin 2003/54/EC sayılı Direktifi 
19 AB’nin 2003/55/EC sayılı Direktifi 
20 AB’nin 97/67/EC sayılı Direktifi 
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ticari olmayarak hizmet götürülen tüketiciler toplam tüketicilerin küçük bir 

bölümünü olu turmaktadır. Karlı bölgelerde ise, e er piyasada rekabet artları

olu mamı sa, maliyet esaslı olmaktan uzak bir fiyat tercih edildi inde elde edilen 

karlarla di er bölgelerin zararları kapatılmaktadır. Çapraz sübvansiyon olarak 

adlandırılan bu yöntem, EHY tekel hakkına sahipse maliyetlerden daha çok 

uzakla ılmasına sebep olmakta ve i letmecinin karlarını artırmaktadır.

kinci sebep ise, çok fiyatlı tarifelerin uygulanmasının zor ve maliyetli bir 

i lem olmasıdır. Farklı tarifeler maliyetleri artırmakta ve muhasebele tirmede ek 

i lemler yaratmaktadır. Crew ve Kleindorfer21, i letmeciler için farklı tarifelerin 

posta i lenirken maliyetlerde artı a yol açabilece ini, aynı ekilde tüketiciler için de 

en uygun posta ücretini arama maliyetinin, ucuz fiyatların getirece i avantajdan daha 

yüksek olabilece ini belirtmektedirler. Di er taraftan, koli ve ekspres posta gibi 

yüksek katma de erli hizmetlerde farklı fiyatlar avantajlı olabilecektir. 

1.3. Evrensel Hizmet Sunumunun Gerekçeleri  

 Evrensel hizmet sunumunun sa lanması esasen bir sosyal politika aracıdır ve 

tüm sosyal politikalar gibi temel amacı toplumun refah düzeyinin artırılmasıdır. 

Devlet bu amaca yönelik olarak, söz konusu araçtan vatanda ların tüketmesi 

gerekti ine inanılan sosyal faydası yüksek hizmetlere (erdemli mallara) ula masını

garanti altına almak, temel hak ve hürriyetlerini korumak ve gelir da ılımını

düzenlemek için yararlanır. Evrensel hizmet sunumunun iktisadi rasyoneli ise söz 

konusu hizmetlerin yarattı ı pozitif dı sallıklara dayanır.

1.3.1. Erdemli Mallara Eri imin Sa lanması

  Devletin bazı hizmetleri evrensel hizmet olarak belirleyerek tüm vatanda lar 

tarafından eri imini garanti altına almasının nedenlerinden biri, söz konusu 

hizmetlerin erdemli mal (merit good) olmasıdır. Toplumca herkes tarafından 

tüketilmesi gerekti ine inanılan mal ve hizmetlere erdemli mal adı verilir. Ancak bu 

mal ve hizmetler, gerçek yararının eksik bilgi nedeniyle bazı tüketiciler tarafından

anla ılamamasının da etkisiyle, olması gerekenden daha az tüketilebilmektedir. Zira 

21 Crew ve Kleindorfer:1998  
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tüketiciler, tüketim miktarlarını yalnızca bireysel faydalarını göz önünde 

bulundurarak belirlemekte ve bazen de erdemli malları tüketmemeyi tercih 

etmektedir. Oysa dı sallıklar yüzünden erdemli mallar önemli düzeyde sosyal fayda 

sa lamaktadır. Devlet, bu mal ve hizmetlerden mutlaka faydalanılması gerekti ini

dü ünmekte ve müdahale edilmedi i sürece gere inden az tüketilece ine

inanmaktadır. Bunun sonucunda, bazı erdemli mallar evrensel hizmet olarak 

belirlenmektedir. Evrensel hizmetler, erdemli mal olarak, bireylerin tüketim sırasında

elde ettikleri faydalar dı ında, ulusal birlikteli in korunması, demokrasinin 

i lerli inin, bölgesel kalkınmanın, sürdürülebilir kalkınmanın sa lanması ve sosyal 

dı lanmanın önlenmesi amaçlarına hizmet etmektedir.  

1.3.2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvence Altına Alınması

 Evrensel hizmet politikaları, vatanda ların insan olmaktan ileri gelen ve 

devlet tarafından güvenceye alınan temel hak ve hürriyetlerinin sa lanmasında

kullanılan araçlardan biridir.

 Evrensel hizmet sunumu, bireylerin temel hakkı olan asgari standartlarda 

ya ama hakkının sa lanması ve korunmasında rol oynar. Devlet kurulu  amacı gere i

vatanda ların hayatlarının devamı için vazgeçilemez olan hizmetlere eri imini 

güvence altına almalıdır. Bu görevini yerine getirirken, maliye, para, gelirler ve 

istihdam gibi makro politikalar yanında, sektörel politikalara da ba vuracaktır ve 

evrensel hizmet bu politikaların önemli bir parçasıdır.

Birle mi  Milletler Üye Ülkeleri tarafından 1948 yılında kabul edilen “ nsan

Hakları Evrensel Bildirisi”nin 25’inci maddesinde herkesin düzgün bir ya am

standardına sahip olmasının gereklili ine vurgu yapılmakta ve bireylerin ihtiyaç 

duydukları sosyal hizmetlere eri imini güvence altına alan düzenlemelerin 

gereklili inin altı çizilirken bir bakıma evrensel hizmet yükümlülü ü

açıklanmaktadır: “Ki iler, kendileri ve ailelerinin sa lık ve refahları için gerekli 

olan ya am standardına ve gerekli olan sosyal hizmetlere, …  sahip olma hakkına

sahiptir.”

Yukarıdaki temel prensipten hareketle örne in, kırsal bir bölgede ücra bir 

yerle im biriminde hastalanan bir vatanda  ele alındı ında; bu ki inin öncelikle 
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telefon ebekesine eri iminin olması ve acil yardım numarasına ücretsiz veya dü ük

bir ücret kar ılı ında ula abiliyor olması gereklidir. Gelen sa lık ekibi ula tırma 

altyapısı ile hastayı zamanında sa lık birimine ula tırmalı ve sa lık biriminde 

hastanın tedavi olması sa lanmalıdır. Hasta ihtiyaç duydu u takdirde, sosyal 

güvenlik sistemi kapsamında sa lık masrafları açısından desteklenmelidir. Sayılan 

a amalardan herhangi birinin eksikli i durumunda vatanda  için geri dönülemez 

sorunlar ortaya çıkabilecek, hatta ya am hakkı korunamayabilecektir. 

1.3.3. Gelir Da ılımının Düzenlenmesi 

 Evrensel hizmet sunumu gelirin yeniden da ıtımında kullanılan bir 

mekanizmadır. Evrensel hizmet sa lanırken, i letmelerin herhangi bir yükümlülükle 

kar ıla madıkları ve finansal destek almadıkları sürece hizmet götürmeyece i

bölgeler veya tüketici gruplarına do ru gelir transferi söz konusudur.

 EHY’nin sundu u ticari olmayan hizmetler, özellikle firma dı ından finanse 

ediliyorsa, tüketici grupları açısından dikkatle incelenmelidir. Kırsal bölgelerdeki 

yüksek maliyetli hizmetler finanse edilirken ço unlukla dü ük gelirli tüketicilere 

hizmet götürüldü ü varsayılmaktadır. Ancak, bazı durumlarda dü ük gelirli 

tüketiciler ehrin içinde otururken, yüksek gelirliler ehir dı ında oturmayı tercih 

etmektedir. Böyle bir durumun varlı ında, ko ullar do ru analiz edilmedi i takdirde 

yoksul tüketicilerden varsıllara do ru bir gelir transferi olacaktır.

Sistem do ru uygulandı ı sürece gelir transferinin miktarı, ticari olmayan 

hizmetlerin ortaya çıkı  sebebine göre, co rafi bölgeler arasındaki maliyet farkları ve 

dü ük gelirli tüketicilerin tüm tüketiciler içindeki payıyla aynı yönde de i ecektir.

 Gelir transferini etkileyen önemli bir faktör ise evrensel hizmetin 

finansmanında izlenilen yöntemdir. Özellikle telekomünikasyon ve posta 

sektörlerinde tek fiyat uygulamasıyla kullanılan çapraz sübvansiyon yöntemi 

ehirle mi  bölgelerde ya ayan veya yüksek gelir düzeyinde tüketicilerden kırsal 

bölgelere veya dü ük gelirli tüketici gruplarına do rudan gelir akı ı sa lamaktadır.

Hizmetin ticari olmayan bölümünü piyasa içinde olu turulacak bir fondan sa lamak 

ise, yine aynı yönde dolaylı olarak gelir transferine sebep olacaktır. Genel 

vergilerden finansman yöntemi tercih edildi inde ise etki tüm vergi mükelleflerine 
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yayılacaktır. Evrensel hizmetin finansman yöntemleri dördüncü bölümde detaylı

olarak incelenecektir. 

1.3.4. Dı sallıklar

 Dı sallıklar, piyasalara kamu müdahalesinin ve evrensel hizmet 

düzenlemelerinin rasyonelini olu turan piyasa aksaklıklarından biridir. Bir ekonomik 

birimin üretim veya tüketim faaliyetlerinden di er bir ekonomik birim kar ılıksız

olarak olumlu veya olumsuz etkileniyorsa dı sallıklar söz konusudur. 

Evrensel hizmet sa lanması amacıyla gerekli düzenlemeler pozitif 

dı sallıkların varlı ı durumunda  gerçekle tirilir. Piyasa dı ı birimlerin bir malın

üretimi veya tüketiminden olumlu etkilendikleri durumlarda pozitif dı sallıktan söz 

edilir. E itim alan bir bireyin topluma sa ladı ı fayda pozitif dı sallıklara örnek 

verilebilir.  Bu tür mal veya hizmetlerin yarattı ı toplam fayda, bireysel faydadan 

daha yüksek olacaktır. Ancak kamu müdahalesi olmadı ı sürece bireysel fayda göz 

önünde tutularak üretim/tüketim kararları verilecek ve üretim/tüketim optimum 

de erin altında gerçekle ecektir. Örne in, yo un AR-GE faaliyetlerinde bulunarak 

yenilik meydana getiren firmalar patent yasalarıyla ve fikri mülkiyet hakları

düzenlemeleriyle etkin olarak korunamıyorlarsa firmanın rakipleri söz konusu 

yenilikten kolayca yararlanabilecektir. Bu durumda yenili in olu turaca ı sosyal 

faydayı dikkate almayan firmanın yenilik yapmak için bir motivasyonu 

bulunmayacaktır.22

 Negatif dı sallık ise bir faaliyetin toplam maliyetinin bireysel maliyetinden 

daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle düzenlenmeyen piyasalarda üretim/tüketim 

kararları toplam faydanın ençoklanaca ı optimum de erin üstünde olacaktır. Negatif 

dı sallıkların tipik örne i çevre kirlili idir; bir fabrikanın üretimi sonucunda 

çevresinde ya ayanlar üretilen kirlenen havadan ve sulardan etkilenmektedir.  

Evrensel hizmet yükümlülü ünün gerekçelerinden biri olarak pozitif 

dı sallıklar iki bölümde incelenebilir: tüketim dı sallıkları ve ebeke dı sallıkları

22 Çetin, 2007:6 
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Tüketim Dı sallıkları

 Bir tüketicinin bir mal veya hizmeti tüketmesi ile yalnız kendisinin de il

di er bireylerin de refahı artıyorsa pozitif tüketim dı sallıklarının varlı ından söz 

edilir.

 Örne in, bula ıcı hastalıklara kar ı yapılan a ıların toplumsal faydasının

bireysel faydasından daha fazla oldu u açıktır. Bu yüzden ço u ülkede olası

salgınları önlemek için yapılan a ılar evrensel sa lık sigortası kapsamındadır.23

ebeke Dı sallıkları

ebeke dı sallıkları bir ürünü kullanan tüketicilerin bireysel faydalarının aynı

üründen ba kaları da yararlandıkça artmasını sa layan pozitif dı sallıklardır. Esasen 

ebeke dı sallıkları tüketim dı sallıklarının özel bir türüdür. 

ebeke dı sallıklarına telekomünikasyon ve posta gibi iki yönlü ileti imin 

sa landı ı ebeke endüstrilerinde rastlanır. Örne in bir tüketici doküman göndermek 

istedi i ki iler de faks sahibi oluncaya kadar faks almamayı tercih edecektir. Bu 

yüzden toplumda faks sahibi bireyler arttıkça kullanıcıların hizmetten aldıkları

bireysel fayda artacak ve daha çok ki i faks hizmeti abonesi olmaya karar verecektir. 

Bu durumda do rudan ebeke dı sallı ı söz konusudur.

Dolaylı ebeke dı sallı ına ise bilgisayar i letim sistemleri ve bunları

destekleyen uygulama programları örnek verilebilir. Bir i letim sistemini 

kullananların sayısı arttıkça o i letim sistemine uyumlu uygulama programlarının

sayısı da artmakta; bu durum ilk kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm tüketicilerin 

i letim sisteminden sa ladı ı faydayı artırmaktadır.24

ebeke endüstrisi özelli i ta ımalarına ra men, do algaz, elektrik, içme suyu 

gibi sektörlerde ise ebeke dı sallıklarına rastlanmamaktadır. 

Tüketiciler yalnızca kendi faydalarını dü ünerek ekonomik kararlar aldıkları

için bir hizmetin yaygınla ması isteniyorsa ba langıçta kullanımının te vik edilmesi 

gerekebilir. Di er taraftan, üreticiler de karlarını yükseltmek için penetrasyonu 

23 OECD, 2004:27 
24 Çetin, 2007: 26 
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artıracak stratejiler izleyecektir. Bazı durumlarda ise tüketiciler ticari olmayan 

kesimlere hizmet sunumunun tek fiyat uygulaması veya vergiler yoluyla sa lanması

için istekli olacaklardır. A a ıdaki grafikler bu iste in rasyonelini farklı co rafi

bölgelerde ya ayan veya farklı gelir düzeylerine sahip olan vatanda lar için 

açıklamaktadır.25

Grafik 1.1. Dü ük ve Yüksek Gelirli Tüketiciler Arasındaki ebeke Dı sallıkları

Kaynak: OECD, 2004:46

Grafik 1.1.’de tüketiciler iki gruba ayrılmı tır: Birinci grup sunulan hizmete 

yüksek,  di eri ise dü ük de er vermektedir.26 Grupların fayda fonksiyonları sırasıyla

Vh ve Vl dir. Tüketicilerin hizmete biçtikleri de er yalnızca toplam kullanıcı sayısına

ba lı olarak de i mektedir. Hizmet marjinal maliyetten27 (MC) arz edilirse, birinci 

25 OECD, 2004:45 
26 Hizmete yüksek de er veren tüketiciler gelir düzeyi yüksek, dü ük de er verenler ise gelir düzeyi 
dü ük tüketiciler olarak de erlendirilebilir. 
27 Marjinal maliyet üretilen son birimin maliyetini ifade etmektedir. Grafikteki gibi her birimin üretim 
maliyetinin e it oldu u durumlarda, fiyat marjinal maliyete e itlenirse üretici firmanın ekonomik karı
sıfır olacaktır.

MC

qh qh + ql

Pl= Vl (qh+ql)

Vh(qh)

Vh(qh+ql)

A

B

Vh

Vl
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gruptan qh sayıda tüketici hizmeti satın alırken, ikinci gruptan hiç alıcı

çıkmayacaktır. Söz konusu fiyatta dü ük gelirli tüketicilerin de hizmetten 

faydalanmaları arzu ediliyorsa, fiyatın Pl ye kadar dü ürülmesi ve zarar etmemesi 

için üreticiye B alanı kadar sübvansiyon verilmesi gerekecektir. ebekeye ql sayıda

yeni abone katıldı ı zaman birinci grup tüketicilerin de sa ladıkları toplam fayda A 

alanı kadar artacaktır. Bu yüzden yüksek gelirli tüketiciler, ebeke dı sallı ının

varlı ı durumunda, A alanı B alanından büyük oldu u sürece dü ük gelirli 

tüketicileri finanse etmeye istekli olacaklardır.

Grafik 1.2. Dü ük ve Yüksek Maliyetli Bölgelerdeki Tüketiciler Arasındaki

ebeke Dı sallıkları

Kaynak: OECD, 2004:47

Grafik 1.2.’de ise hizmet sunum maliyetleri arasında fark bulunan iki bölge 

ele alınmaktadır. Kırsal bölgeye hizmet sunmanın marjinal maliyeti (MCr) kentsel 

bölgedekine (MCu) göre daha yüksek olacaktır. Tüketicilerin fayda fonksiyonları ise 

aynıdır ve V ile gösterilmektedir. Hizmet marjinal maliyetinden arz edilirse, kentsel 

MCu

qu qu + qr

V(qu)

V(qu+qr)

V

A

B
MCr
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bölgede ya ayan qu sayıda tüketici hizmeti satın almaya karar verecek, ancak kırsal 

bölgelerde kimse abone olmak istemeyecektir. Kentsel bölgelerdeki tüketicilerin 

toplam faydası kırsal bölgelerde ya ayan qr sayıda ki inin ebekeye katılması ile A 

alanı kadar artacaktır. Di er taraftan bu bölgeye hizmet sunması için i letmeciye 

ödenmesi gereken sübvansiyon miktarı B alanı kadar olacaktır. Bu yüzden kentsel 

bölgelerde ya ayan tüketiciler A alanı B alanından büyük oldu u sürece kırsal 

bölgeleri sübvanse etmeyi kabul edeceklerdir. ki bölgede tek fiyat uygulaması

finansman için pratik bir yöntem olacaktır.

1.4. Evrensel Hizmet Sunumunun Olumsuz Yönleri 

 Yukarıda açıklanan gerekçelerle i letmeciye/i letmecilere evrensel hizmet 

yükümlülükleri getirilebilmekte ve bu yükümlülüklerin toplumun belirli kesimlerinin 

refah düzeyinin artırılmasına katkıda bulunması beklenmektedir. Ancak her kamu 

müdahalesinde oldu u gibi söz konusu yükümlülüklerin getirilmesi piyasanın

i leyi ini bozmakta ve devlet ekonomik etkinli in sa lanması ile sosyal hedeflerin 

gerçekle tirilmesi arasında bir tercih yapmak zorunda kalmaktadır.

 Piyasanın i leyi ine dı ardan müdahale edilmesi ele alınan piyasada göreli 

fiyatların de i mesine ve dolayısıyla bölü ümde, üretimde ve tahsiste etkinli in

bozulmasına sebep olmaktadır.28

 Tüketicilerin kararlarını büyük ölçüde etkileyen fiyatların de i mesi tüketim 

miktarlarını de i tirecektir. Fiyatlar maliyetin altında belirlendi inde, müdahalesiz 

durumlara göre daha fazla tüketim gerçekle ecektir. Bu durum zaten evrensel 

hizmetin sunum amacı ile ba da maktadır. Ancak bazen tüketicinin ödedi inden 

daha fazla fayda elde edebilecek olması gereksiz tüketime yol açmaktadır. Örne in, 

sa lık harcamalarının sübvanse edildi i durumlarda bireyler hasta olduklarını iddia 

ederek daha fazla sa lık hizmetinden yararlanmayı deneyebilecek29, veya altyapı

hizmetleri merkezi yönetim bütçesinden sübvanse edildi i zaman yerel yönetimler 

politik kaygılarla gereksiz yatırımlar yapabilecektir. Di er taraftan, ticari olmayan 

28 Tam rekabet piyasalarında, bölü ümde etkinlik tüketicilerin malları elde edilen toplam fayda en 
yüksek olacak ekilde bölü tükleri durumdur. Üretimde etkinlik, girdilerin birim maliyetleri minimize 
edecek ekilde kullanıldıkları durumu ifade eder. Tahsiste etkinlik durumunda ise üreticiler fiyatların
marjinal maliyetlerine e it oldu u noktada üretim yapacaklardır.  
29 Cremer at al,1998:5 
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hizmetlerin finansmanı dü ük maliyetli veya yüksek gelirli tüketicilerden çapraz 

sübvansiyon yöntemi ile sa lanıyorsa, bu kesimlerde de etkin durumdan daha az 

tüketime yol açacaktır.

 Piyasaya müdahale edilmesinin getirdi i di er bir sonuç ise kaynak 

da ılımındaki etkinli in bozulmasıdır. Fiyatların maliyetleri yansıtmadı ı bir yapıda

üreticiler piyasaya girip girmeme hususunda veya piyasanın hangi segmentine ya da 

hangi co rafi pazara yönelecekleri konusunda yanlı  kararlar alabileceklerdir.  

Evrensel hizmetin finansmanı için tek fiyat uygulanan piyasalarda, gerekli 

kayna ın sa lanması için EHY’ye piyasanın tümünde veya belli segmentlerinde tekel 

olarak hizmet sunma hakkı tanınmaktadır. Bunun sebebi aksi takdirde piyasanın karlı

bölümlerinde evrensel hizmet yükümlülü ü olmayan di er firmaların da faaliyet 

gösterecek ve belirleyebilece i dü ük fiyatlarla EHY’nin pazar payını ele 

geçirebilecek olmasıdır. Piyasanın kayma ının alınması (cream-skimming) olarak 

adlandırılan bu durum EHY’nin karlarını eriterek evrensel hizmet sunumunu da riske 

atabilecektir. Di er taraftan, EHY’nin önceden (ex-ante) belirlendi i yapılarda, tekel 

hakkına sahip olan i letmecinin (ço unlukla yerle ik i letmeci) etkin ve verimli 

çalı ma yönünde motivasyonu olmayacaktır. Bu durum hem bahse konu sektördeki 

kaynakların etkin kullanılmamasına yol açacak, hem de etkin kullanılabilecek 

yatırımları di er sektörlere yönlendirecektir. Bishop ve arkada ları30 da co rafi

olarak tek bir fiyatlandırmanın etkin olmayan kaynak tahsisi kararlarına neden 

olaca ını belirtmi lerdir.  

 Finansmanın olu turulan bir fon veya genel vergiler yoluyla kar ılanması

durumunda da benzer sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Bilgi asimetrisi nedeniyle sa lanması

gereken kayna ın miktarı do ru hesaplanamazsa, EHY elindeki kaynak fazlasını rekabetçi 

alanlara aktarabilecektir. Bu alanlarda yıkıcı fiyat uygulaması31 ise piyasaya giri  engeli 

olu turacak veya EHY’den daha etkin çalı tı ı halde rekabet edemeyen firmaların

pazardan çekilmesiyle EHY’nin pazar payını ve pazar gücünü artıracaktır.

30 Bishop at al, 1998 
31 Yıkıcı fiyat uygulaması, hakim konumdaki bir i letmecinin pazar gücünü kullanarak, rakiplerinin 
pazarı terketmesini sa lamak amacıyla, fiyatları mevcut veya potansiyel rakiplerinin katlanamayaca ı
ölçüde a a ıya çekmesidir. 
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 Evrensel hizmet sunumunun sebep oldu u yukarıda açıklanan sorunları en 

aza indirebilmek için öncelikle her sektör kendi içinde iyi analiz edilmeli, 

düzenlemeler piyasada effaflı ı sa layacak ekilde gerçekle tirilmeli ve finansman 

yöntemi dikkatle belirlenmelidir. Ancak evrensel hizmet yükümlülü ünün zaten 

piyasa aksaklıklarına sahip sektörlerde bulunması nedeniyle tam rekabetteki gibi 

bölü ümde ve tahsiste etkin bir noktaya ula ılamayaca ı unutulmamalı ve sosyal 

hedefler ile ekonomik etkinlik arasında bir denge kurulmalıdır.

1.5. Türkiye’de Evrensel Hizmet Örnekleri 

 Daha önce de belirtildi i gibi, evrensel hizmetler son yıllara kadar kamu 

mülkiyetinde tekeller aracılı ıyla sunulurken, ya anan serbestle me sürecinde 

piyasalar rekabete açılmı  ve evrensel hizmet regülasyonları gündeme gelmi tir.

Elektronik Haberle me (Telekomünikasyon) 

 Ülkemizde evrensel hizmete ili kin sarih bir düzenleme henüz yalnızca

elektronik haberle me sektöründe yapılmı tır. Sektörde evrensel hizmet 25.06.2005 

tarih ve 25856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü e giren 5369 sayılı

“Evrensel Hizmetin Sa lanması ve Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılması Hakkında

Kanun” ile düzenlenmektedir. Ayrıca, anılan Kanuna dayanılarak hazırlanan 

“Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerinin Yapılmasına li kin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik”  29.06.2006 tarih ve 26213 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlü e girmi tir.

 Kanunda evrensel hizmet “co rafi konumlarından ba ımsız olarak Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içinde herkes tarafından eri ilebilir, önceden belirlenmi

kalitede ve herkesin kar ılayabilece i makul bir bedel kar ılı ında asgari 

standartlarda sunulacak olan, temel internet eri imi de dahil elektronik haberle me 

hizmetleri” olarak tanımlanmaktadır. 

 Evrensel hizmetin kapsamı ise 

Sabit telefon hizmetleri 

Ankesörlü telefon hizmetleri 

Acil yardım ça rıları hizmetleri 
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Temel internet hizmetleri 

Ula ımı yalnız deniz yoluyla sa lanabilen yerle im alanlarına yapılan yolcu 

ta ıma hizmetleri ile tehlike ve emniyete ili kin haberle me hizmetleri 

olarak belirlenmi  ve kapsamın üç yılı a mamak üzere belli aralıklarla,  ülkenin 

sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik artları da göz önünde bulundurularak, 

Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenebilece i hükme ba lanmı tır. Bu hüküm 

uyarınca, evrensel hizmetin kapsamında üç kez de i iklik yapılmı tır: 

lk olarak 13.02.2006 tarih ve 2006/10038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

“Bilgi toplumunun geli tirilmesine katkı sa lamak amacıyla bilgisayar okur yazarlı ı

da dahil olmak üzere bilgi teknolojilerinin yaygınla tırılmasına yönelik hizmetler” 

evrensel hizmet kapsamına alınmı tır.

kinci de i iklik 05.04.2006  Tarih ve 2006/10318 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile “Farklı yayın ortamları ve teknolojisi kullanılarak yapılan sayısal 

yayıncılı ın (DVB-T, DVB-S, DVB-C) karasal sayısal vericiler üzerinden 

ülkemizdeki yerle im alanlarının tamamını kapsayacak ekilde sunulmasına yönelik 

hizmetler”in evrensel hizmet kapsamına alınması ile gerçekle mi tir.

Üçüncü de i iklik ise, 12.11.2007 tarih ve 2007/12821 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile “Türkiye Kızılay Derne inin, kan ihtiyaçlarının kar ılanması ve 

insani yardım faaliyetlerinin sevk ve idaresi ile afetler için gerekli olan 

haberle menin etkin ve kesintisiz sa lanmasını teminen, uydu üzerinden ihtiyaç 

duyaca ı ses, veri ve görüntü dahil tüm telekomünikasyon hizmetlerinin” evrensel 

hizmet kapsamına dahil edilmesiyle ya anmı tır. 

 Evrensel hizmetin finansman yöntemi olarak, yetkilendirme bedellerinden, 

yerle ik i letmecinin ve GSM irketlerinin net satı  gelirlerinden, sektörde verilen 

idari para cezalarından ve düzenleyici kurumun bütçesinden belli yüzdeler ayrılarak

sektör içinde bir tazmin fonu olu turulmasına karar verilmi tir. Fonun yönetimi ile 

EHY’nin belirlenmesi ve izlenmesi için Ula tırma Bakanlı ı görevlendirilmi tir.

 EHY’nin belirlenmesi için ihale yöntemi benimsenmi  ancak Bakanlı a

gerekti inde “merkeze uzak ve kırsal bölgelerden olu an yüksek maliyet alanlarına

hizmetin götürülebilmesi için uygun teknoloji seçenekleri ile i letmecilerin ilgili bölge 
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ve/veya pazardaki büyüklüklerini göz önünde bulundurarak ilgili mevzuat hükümleri 

dahilinde i letmeciler arasından geçici evrensel hizmet yükümlüsünü belirleme” yetkisi 

tanınmı tır. EHY belirlenirken göz önünde bulundurulacak olan net maliyetin ise net 

kaçınılabilir maliyet (net avoided cost) yöntemi ile, di er bir deyi le, EHY’nin yükümlü 

olarak evrensel hizmet sundu u ve sunmadı ı zamanlarda net maliyetleri arasında

olu acak fark esas alınarak hesaplanması hükme ba lanmı tır.

Elektrik 

3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü e giren 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda evrensel hizmet kavramına yer 

verilmemekle beraber, 13 üncü maddenin “Tüketicilerin Desteklenmesi” ba lıklı (c) 

bendinde;

“Belirli bölgelere ve/veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin 

desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması gerekti inde, bu sübvansiyon 

fiyatlara müdahale edilmeksizin, miktarı ile esas ve usulleri Bakanlı ın teklifi 

ve Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmek üzere söz konusu tüketicilere geri 

ödeme eklinde yapılır.” 

hükmü yer almaktadır. Bu hükümle zımnen evrensel hizmet garantiye alınmakta ve 

finansman yöntemi olarak genel vergiler tercih edilmektedir. 

Posta Hizmetleri 

Türkiye posta sektöründe evrensel hizmete ili kin hukuki düzenleme 

bulunmamakla beraber, 5584 sayılı Posta Kanunu’nda verilen görevler çerçevesinde, 

PTT Genel Müdürlü ü fiilen evrensel hizmet sa layıcı olarak görev yapmaktadır. 

Önümüzdeki yıllarda, sektörde serbestle me ve yeniden yapılanma süreci ya anaca ı

öngörülmekte, bu durum evrensel posta hizmetinin olu turulacak yeni piyasa 

ko ullarında kesintisiz ve sürdürülebilir olarak sa lanabilmesi amacıyla hukuki ve 

teknik düzenlemelerin gerçekle tirilmesini zorunlu kılmaktadır. Çalı manın bundan 

sonraki bölümünde; Türkiye’de evrensel posta hizmeti regülasyonuna ili kin

önerilerde bulunmak üzere, posta sektörü ile posta hizmetleri tanıtılacak ve evrensel 

posta hizmeti kavramı açıklanacaktır. 



27

2. POSTA H ZMETLER  VE POSTA SEKTÖRÜ, EVRENSEL POSTA 

H ZMET

Bu bölümde öncelikle posta hizmetleri ile posta sektörü tanıtılacak ve posta 

hizmetlerinin özellikleri iktisadi açıdan incelenecektir. Daha sonra evrensel posta 

hizmeti kavramı açıklanarak, posta sektöründe evrensel hizmet sunumunun sosyal ve 

ekonomik gerekçeleri tartı ılacaktır.  

2.1. Posta Hizmetleri ve Posta Sektörü 

 Posta hizmetleri, üzerlerinde adres bulunan gönderilerin bir noktadan ba ka

bir noktaya bir ebeke dahilinde düzenli ve sürekli olarak ta ınmasıdır.

Posta hizmetleri ile nakliyat ve kapıdan kapıya da ıtım hizmetleri arasında

kesin bir sınır bulunmaması ço u zaman karı ıklı a yol açabilmektedir. Bununla 

beraber, posta hizmetlerinde gönderilerin üzerinde adres bulunması ve hizmetin 

süreklili i ve düzenlili i için da ıtım noktaları açısından yo un bir fiziksel a

olu turulmu  olması aradaki temel farklardır.

OECD’nin tanımına göre, temel posta hizmetleri; ki iye özel olmak üzere 

mektuplar, tebrik kartları, faturalar ve haberle meye yönelik di er gönderileri 

kapsamaktadır.32

AB’nin 97/67/EC sayılı Direktifinde ise, posta gönderileri kapsamında,

üzerlerinde gönderilecekleri adres bulunan yazılı haberle me araçları (ki isel

mektuplar ve do rudan postalar33), kitaplar, kataloglar, gazeteler, süreli yayınlar ve 

ticari bir de er ta ıyıp ta ımadı ına bakılmaksızın posta paketleri yer almaktadır.

Buna ba lı olarak, posta hizmetleri tanımı sayılan gönderilerin bir noktadan di erine

ula tırılmasını sa layan de er zincirindeki faaliyetleri içermektedir. Bu faaliyetler 

gönderilerin toplanması, ayrımı, iletimi ve da ıtımı olarak sıralanmaktadır.

Birçok altyapı sektöründe görüldü ü gibi posta sektöründe de sunulan 

hizmetler ve piyasanın i leyi i açısından önemli ölçüde de i im ya anmaktadır. Bu 

32 OECD, 1999:24 
33 Aynı direktifte do rudan posta gönderisi, üzerlerindeki gönderilen isimleri ve adresleri farklı ancak 
içeri i tamamen aynı olan reklam ve pazarlama gönderileri olarak tanımlanmaktadır.
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de i iklikler; devletin bir birimi gibi hizmet veren posta idarelerinin irketle tirilmesi 

ve piyasa ko ullarına uygun hale getirilmesi, kamu sahipli indeki irketlerin

özelle tirilmesi ve uluslararası oyuncuların faaliyet göstermeye ba lamasının sonucu 

olarak posta piyasasının küreselle mesi eksenlerinde ortaya çıkmaktadır.

Bu süreçte, geli en teknolojiyle beraber, klasik posta de er zincirine alt ve üst 

pazarlardan eklemlenmeler olmakta ve posta de er zinciri geni lerken i  süreçleri de 

yeni hizmetlere göre ekil almaktadır. Örne in, üst pazar olarak büyük tüketicilerin 

gönderileri posta odalarında (mail rooms) i lendikten sonra de er zincirine iletim 

a amasında katılmaktadır.

Posta sektöründe ya anan de i imin sebeplerinden biri, de i en ekonomik 

akımlar ve di er ebeke endüstrilerinde görülen ba arılı örnekler ı ı ında, posta 

hizmetlerinin genellikle kamu sahipli inde olan tek veya az sayıda i letme tarafından

yürütülmesine ihtiyaç olmadı ının anla ılmasıdır. Bu süreçte, sektörün rekabete 

uygun segmentlerine çok sayıda yeni firma girmi  ve olu an rekabetçi ortam birçok 

ülkede yerle ik i letmecilerin maliyet esaslı, mü teri odaklı ve kaliteli hizmet 

sunumuna önem vermelerine yol açmı tır.

Olu an yeni ortam aynı zamanda piyasanın regüle edilmesi ihtiyacını

do urmu  ve rekabetçi ko ulların sa lanması için düzenleme çalı maları

ba latılmı tır. Ancak telekomünikasyon, enerji gibi di er ebeke endüstrileri ile 

kar ıla tırıldı ında posta sektöründeki serbestle tirmeye yönelik reform sürecinin 

yava  i ledi i ve piyasanın gerisinde kaldı ı görülmektedir. Bu durum, Dünya 

Bankasının posta sektörünü “eski düzenin son kalelerinden biri” olarak 

nitelendirmesine yol açmı tır.34

Posta hizmetleriyle ikame edilebilecek ve sektörün büyümesini tehdit eden iki 

hizmet mevcuttur: telekomünikasyon ve kapıdan kapıya da ıtım hizmetleri 

Posta sektörünün geleneksel mektup segmenti,  son yıllarda artan bir ekilde, 

di er haberle me formlarının baskısıyla daralma ya amakta veya dü ük oranlarda 

büyüme göstermektedir. Gönderi yazılı bir mesaj iletiyorsa, hukuki veya ba ka bir 

sebeple fiziksel olarak gönderilme zorunlulu u yoksa ve gönderenle alıcının

34 Dünya Bankası, 1998:1 
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bulundu u noktalar arasında telekomünikasyon altyapısı mevcutsa, elektronik posta 

hizmeti, Tablo 2.1’de belirtilen güçlü yönlerinden dolayı geleneksel posta hizmeti 

için cazip bir alternatif olu turacaktır.

Tablo 2.1. Fiziksel ve Elektronik Postanın Güçlü ve Zayıf Yönlerinin 

Kar ıla tırılması

Fiziksel Posta E-Posta 

Güçlü

Yönler

Her yerde okunabilmektedir. 

Alıcı tarafından dikkate alınma derecesi 

yüksektir. 

Adresler birçok yerde mevcuttur.  

Kullanımda dü ük engel bulunmaktadır.

Sahtekarlı a kar ı makul ölçüde 

güvenilirli i bulunmaktadır.

Hızlı hizmet sunulur. 

Birim ba ına ek maliyetler dü üktür. 

Göndericinin fiziksel konumundan 

ba ımsızdır.

Zayıf

Yönler

Hizmet daha yava tır . 

Birim maliyetler yüksektir. 

Alıcının fiziksel konumunun bilinmesi 

zorunludur. 

Hizmeti alabilmek için Internete 

ba lanmak zorunludur. 

Eri im cihazlarının penetrasyonu dü üktür 

lk maliyetler yüksektir. 

Görece ya lı vatanda lar teknolojiye a ina 

de illerdir. 

Uygunsuz kullanımlara kar ı daha az 

güvenilirlik ta ır.

Kaynak: Çetin, 2007:50 (OECD, 1999’dan uyarlanmı tır.)

Dünya Posta Birli i (UPU) tarafından, mektup postasının, ülkeden ülkeye 

de i mekle beraber,  2009 yılına kadar ilave olarak yüzde 10 ile 20 arasında bir 

oranda di er haberle me yöntemleri tarafından ikame edilmesi beklenmektedir.35

Posta sektörüne rakip olabilecek ikinci hizmet ise daha çok koli segmentini 

etkileyecek olan kapıdan kapıya da ıtım hizmetidir. Yüksek hacimde gönderisi olan 

i letmeler kendi da ıtım irketlerini kurmayı tercih edebilmekte veya geni  posta 

35 UPU, 2004a:7  
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hacmi mevcutsa ve posta trafi i aynı gönderici ve alıcı arasında yo unla makta ise 

(hastaneler ve laboratuarlar gibi) taraflar nakliyatı ikili anla malar yoluyla 

gerçekle tirebilmektedir.  Di er taraftan, elektronik ticaretteki artı , pazarın bu 

segmentindeki büyümeye katkıda bulunmaktadır.

Özellikle geli mi  ülkelerde önemli ölçüde posta hacmi yaratan do rudan 

posta için ise, radyo ve televizyon yayıncılı ı, yazılı basın ve reklam panoları gibi 

birçok alternatif bulunmaktadır. Ayrıca do rudan posta gönderileri, mektupların

içine yerle tirilmek suretiyle de ek hacim yaratmadan alıcılara ula tırılabilmektedir. 

Geli en teknoloji, posta sektörünün haberle medeki payını dü ürmekle 

beraber, hizmet kalitesi ve çe itlili inde artı lara da olanak sa lamaktadır. Örne in,

posta ofislerinin otomasyona geçmesiyle beraber parasal posta i lemleri36

kolayla makta veya ekspres gönderiler için izleme sistemleri kurularak tüketicinin 

süreçten her a amada haberdar olması sa lanabilmektedir. Yeni geli en ve büyümesi 

beklenen melez gönderi (hybrid mail) hizmetiyle, tüketicinin e-posta yoluyla posta 

ofislerine gönderdi i içerikler burada basılmakta ve da ıtıma çıkarılabilmekte, 

böylece posta de er zincirinin ilk a amaları terk edilerek yeni bir i  süreci 

olu turulmaktadır.

Posta hizmetlerinin tanımlanması ve posta sektörünün mevcut durumu 

hakkında tespitlerden sonra, bundan sonraki bölümlerde posta pazarının segmentleri, 

posta endüstrisi ve posta hizmetlerindeki de er zinciri anlatılacaktır.

2.1.1. Posta Pazarının Segmentleri 

 Posta pazarı farklı kriterlere göre bölümlendirilebilecek birçok segmentten 

olu maktadır.

Sunulan Hizmet Kapsamında Segmentler 

Posta hizmetleri temel olarak geleneksel mektup hizmeti, koli postası hizmeti 

ve ekspres posta hizmetini kapsar. 

36 Parasal posta hizmetleri havale, elektronik fon transferi gibi i lemlerle gerçekle tirilen para transferi 
hizmetleridir. 
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 Geleneksel mektup hizmeti, di er bir deyi le mektup postası hizmeti, 

haberle me amacına yönelik mektuplar, posta ve tebrik kartları, faturalar, di er 

kurumsal gönderiler ile adresli ve adressiz yazılı materyallerden olu maktadır. Bu 

kapsamda, do rudan posta gönderileri ile gazete ve dergiler gibi süreli yayınlar

geleneksel mektup hizmeti segmentinde yer almaktadır.

 Koli postası hizmeti, genel olarak a ırlı ı 50 kg’ı geçmeyen ve boyutları

mektup için belirlenen en küçük boyuttan (9x14 cm) daha küçük olmayan paketlerin 

üzerlerinde belirtilen adreslere iletilmesidir. 

 Ekspres posta hizmeti, mektup veya koli postası gönderilerinin taahhüt edilen 

zaman içerisinde ve normal da ıtım süresine göre çok daha hızlı bir ekilde alıcısına

ula tırıldı ı yüksek katma de erli posta hizmetidir. Ekspres postaların gönderildikleri 

noktadan varı  yerine kadar ebeke üzerindeki konumu izlenebilmekte ve teslim 

edildikten sonra göndericisine bilgi verilmektedir.  

Gönderen ve Alıcı Profiline Göre Segmentler 

Gönderenler ve alıcılar genelde kurumlar (business) ve bireysel tüketiciler 

(consumers) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu durumda posta hizmetleri dört segmente 

ayrılmaktadır:

Kurumlardan tüketicilere gönderiler (B2C) 

Kurumlar arası gönderiler (B2B) 

Tüketicilerden kurumlara gönderiler (C2B) 

Tüketiciler arası gönderiler (C2C) 

Gönderilerin Hacmine Göre Segmentler

Gönderiler sayılarına göre, tek tek üretilen bireysel gönderiler/tek parça 

gönderiler ve basım yoluyla ço altılıp, çok sayıda da ıtılan toplu gönderiler olarak 

sınıflandırılabilir. Ki isel mektuplar bireysel gönderilerin tipik örne iyken, faturalar 

ve do rudan posta gönderileri toplu gönderidir. 
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2.1.2. Posta Endüstrisi 

 Dünya Posta Birli i’nin istatistiklerine göre37, 2003 yılında, dünya çapında

6 milyarı uluslararası olmak üzere toplam 424,5 milyar mektup postası

gönderilmi tir. Bu sayılar bir önceki yıla göre uluslararası gönderilerde yüzde 5,1, 

toplam gönderi miktarında ise yüzde 0,4 oranında dü ü e i aret etmektedir.  

 Aynı dönemde, 47 milyonu uluslararası olmak üzere 4,4 milyar adet koli ve 

toplam 34,7 milyon adet ekspres posta gönderilmi tir. Bir önceki yılla 

kar ıla tırıldı ında, kolilerde yüzde 5 oranında azalma,  ekspres posta gönderilerinde 

ise yüzde 6 oranında artı  gözlemlenmektedir. Ancak raporda büyüyen ekonomi ve 

elektronik ticaret sayesinde koli postası segmentinde de büyüme beklendi ine 

de inilmektedir. 

 Posta hizmetlerinden elde edilen gelir 2003 yılında yüzde 5 artı  göstererek 

174,6 milyar SDR38 olarak gerçekle mi tir. Söz konusu artı ın büyük ço unlu u

dünyadaki toplam posta hacminin yüzde 91’ini üreten sanayile mi  ülkelerden 

kaynaklanmaktadır.

 Geli en teknolojiyle beraber, geleneksel posta hizmetlerinin e-postayla 

kolaylıkla ikame edilmesi söz konusu olsa da, mektup postası hala posta sektörünün 

en büyük gelir kalemini te kil etmektedir. 2003 yılında toplam posta gelirlerinin 

yüzde 58’i mektup postası, yüzde 23’ü koli, yüzde 14’ü parasal posta ve yüzde 5’i 

di er hizmetlerden elde edilmi tir.

 Dünya nüfusunun yüzde 96’sına 660.000’in üzerinde posta ofisi ile posta 

hizmeti ula tırılmakta ve posta ofislerinde 5 milyon personel istihdam edilmektedir.  

 Ülkeler arasındaki geli mi lik farkları posta istatistiklerinde de kendini 

göstermektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesinde her 4.310 ki iye bir posta 

ofisi dü erken, bu sayı Afrika’da 45.000’i bulmaktadır. Benzer ekilde, birinci 

bölgede bir personel 557 ki iye hizmet verirken, Afrika’da her 9.280 ki iye bir 

personel dü mektedir. 

37 UPU, 2004b:5-9  
38 SDR(özel çekme halkarı/special drawing rights) Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından kullanılan
para birimidir. 2003 yılında 1 SDR= 1,486 USD olarak gerçekle mi tir.
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Ülkeler bazında posta hacimleri incelendi inde de büyük farklılıklar oldu u

görülmektedir.  1997 yılında, ABD’de yıllık ki i ba ı ortalama gönderi sayısı

705’ken, bu de er AB için 380, Japonya için 205, Türkiye için ise 17 olarak 

gerçekle mi tir. Ki i ba ına dü en gayri safi yurt içi hasılanın (GSY H) dü ük

oldu u OECD ülkelerinde posta gönderisi hacminin de dü ük oldu u görülmekte ve 

GSY H ile posta gönderisi hacmi arasında güçlü bir ili ki bulundu u

dü ünülmektedir. OECD’nin raporunda39 yer verilen bulgular Grafik 2.1.’de 

gösterilmektedir. 

Grafik 2.1. OECD Ülkelerinde Ki i Ba ına Dü en Ortalama Mektup Postası
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Kaynak: OECD, 1999:26 

( sviçre (1993), sveç (1996), Hollanda (1993), Finlandiya (1996), Kanada (1993), Danimarka (1995) 

ve zlanda (1996), di er ülkelerin verileri 1997 yılına aittir.)

 Az geli mi  ülkelerde ki i ba ına dü en posta hacminin dü ük oldu u ba ka

çalı malarda da saptanmı tır. Kenny40, satın alma gücüne göre hesaplanan 

GSY H’nin 1000 USD’dan dü ük oldu u ülkelerde ki i ba ına gönderi sayısının da 1 

den az oldu unu belirtmektedir. Bu tip ülkelerdeki dü ük rakamlar yalnızca altyapı

39 OECD, 1999:25 
40 Kenny, 2005:3 
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ve evrensel hizmet sunumundaki aksaklıklarla de il, vatanda ların posta hizmetine 

geli mi  ülkelerdeki kadar ihtiyaç duymamalarıyla da ili kilendirilmektedir. Bazı az 

geli mi  ülkelerde hiç gönderi almayan bireyler bulunmaktadır. Bunun sebebi söz 

konusu vatanda ların faturalı hizmetlere abone olmamaları, pazarlama ve satı  için 

cazip tüketiciler olarak görülmemeleri, bazı durumlarda ise mektubun içeri ini

anlayacak kadar okuma yazma bilmemeleridir. Çalı mada ortaya çıkan sonuçlar 

Tablo 2.2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2.2. GSY H ve Posta Sektörü 

Ki i Ba ına Dü en GSY H (Satın alma gücü 

paritesine göre, USD) 

<1000 1000–5000 >5000 

Ki i ba ına dü en mektup sayısı 0,9 4,6 98,4 

Toplam mektup sayısı (milyon) 10 634 2.468 

Posta ofisi ba ına dü en alan (km2) 4.702 1.738 458 

Kaynak: Kenny, 2005:3  (Dünya Bankası ve UPU (2001) verileri ile hesaplanmı tır.)

 Kamu posta i letmecilerinin toplam posta hacminin yüzde 80’i, tüm 

mü terilerin ancak yüzde 10’u tarafından üretilmektedir. Toplu gönderilerin sahibi 

olan bankalar, elektrik, gaz, telefon irketleri, yayıncılar, reklamcılar gibi kurulu lar

gönderecekleri mektup veya kolilerin yo unlu u arttıkça kendi da ıtım a larını

kurarak posta i letmecilerine rakip hale gelmektedir.41

 Gönderilerin talep karakteristikleri incelendi inde, OECD ülkelerinde mektup 

postası trafi inin en yo un oldu u segmentin yüzde 45 ile B2C oldu u

görülmektedir.  Bu segmenti, yüzde 35 ile B2B ve yüzde 10 ile C2C ve C2B 

segmentleri izlemektedir. Koli postasında sıralama korunmakta, ancak B2C 

segmentinin payı yüzde 60’a ula maktadır. Ekspres gönderilerin ise büyük bölümü 

B2B segmentinde yer almaktadır.

41 OECD,1999:25 



35

 AB’de de aynı sıralama korunmakta, ancak mektup postasında B2C 

segmentinin a ırlı ı artmaktadır. AB’deki kompozisyon Tablo 2.3.’te 

gösterilmektedir.

Tablo 2.3. Avrupa Birli inde Mektup Postasının Talep Kompozisyonu 

Alıcı

Kurumlar Tüketiciler 

Kurumlar 25,6 61,9 
Gönderen

Tüketiciler 5,4 7,1 

Kaynak: Wik-Consult, 2006:198 

2.1.3. Posta Hizmetlerinde De er Zinciri 

 Sektörde sunulan hizmetler farklıla tıkça, posta hizmetlerinin de er

zincirinde de de i iklikler ya anmaktadır. Bu bölümde geleneksel mektup postası

hizmetinin de er zinciri açıklanacaktır.

Toplama (Kabul) 

Gönderilecek mektubun posta ofislerinde kabulünü, cadde ve sokaklardaki 

mektup kutularından toplanmasını, büyük hacimlerde mektup gönderileri söz konusu 

oldu unda bunların yerlerinde teslim alınmasını veya tasnif tesislerindeki kabulünü 

kapsamaktadır. Toplama faaliyeti, personel ve posta ofislerinin olu turdu u ebeke

nedeniyle di er faaliyetlerle kıyaslandı ında görece yüksek sabit maliyetler 

gerektirmektedir. 

letim (Sevk) 

Posta ofislerinde kabul edilen veya mektup kutularından toplanan mektuplar, 

aynı posta ofisinin bölgesinde da ıtılmayacaksa, tasnif tesislerine nakledilmektedir. 

letim faaliyetleri, mektup postası hizmetinin en dü ük maliyetli bölümünü 

olu turmaktadır. Ancak, bu faaliyet genelde günün geç saatlerinde gerçekle tirildi i

için, nispeten yo un olmayan saatlerde nakliye filosunun kapasitesi tam olarak 

kullanılamamakta ve bu durum atıl kapasite yaratmaktadır.  
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Giden Gönderinin Tasnifi (Ayrım)

Mektuplar ayrım merkezlerinde gönderildikleri bölgelere göre ayrılarak

gruplandırılmakta ve uzun mesafeli iletim için hazırlanmaktadır. Bölge içerisinde 

da ıtılacak mektuplar ise ayrım i leminden sonra ana posta akı  sisteminden 

çıkarılmakta ve gelen gönderinin tasnifi sürecine girmektedir. Geli mi  tasnif 

sistemleri aracılı ıyla mektuplar postacıların da ıtım rotasına göre de 

ayrılabilmektedir. Tasnif faaliyeti manuel veya otomatik olarak 

gerçekle tirilebilmektedir. Otomatik ayrım yüksek sabit sermaye yatırımları

gerektirmektedir; di er taraftan manuel ayrıma göre daha hızlıdır ve hata oranı daha 

dü üktür. Manuel tasnifte bir personel saatte 2.000 mektubu ayırabiliyorken, bu sayı

otomatik tasnifte 30.000’e kadar çıkmaktadır. Ancak otomatik ayrım mektupların

belirli özellikleri ta ıması ko uluyla verimli olarak gerçekle tirilebilmektedir. 

Örne in, posta kodu sistemi düzgün i lemeli veya barkodlama sistemi kullanılıyor

olmalıdır.

letim (Sevk) 

Varı  yerlerine göre gruplandırılarak ayrılan mektuplar ya yerel bölge 

ofislerine (lokal nakliye), ya da daha geni  bölgelere hizmet veren ayrım

merkezlerine nakledilmektedir. letim faaliyeti, de er zincirinde firma dı ından

hizmet alımının (outsourcing) en çok ya andı ı bölümdür.  

Gelen Gönderinin Tasnifi (Ayrım)

kinci tasnif sürecinde de mektuplar da ıtılacakları bölgelere göre 

gruplandırılmakta ve kendi bölgelerindeki posta ofislerine sevk edilecek hale 

getirilmektedir. 

letim (Sevk)

Yerel olarak da ıtılacak mektuplar varı  yerlerinde hizmet sunan posta 

ofislerine nakledilmektedir. 

Da ıtım

Da ıtım faaliyeti de er zincirinin en emek-yo un ve maliyeti en yüksek olan 

bile enidir. Da ıtıcılar, ayrım merkezlerinde detaylı tasnif yapılmamı sa da ıtıma 
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çıkmadan önce kendi rotalarına göre bir tasnif i lemi daha gerçekle tirmektedir. 

Da ıtımın tamamlanmasıyla beraber gönderilen postalar alıcısına ula maktadır.

Koli postası hizmetinde de benzer bir de er zinciri mevcuttur. Ekspres posta 

hizmetinde ise mektup postasındaki gibi yo un bir trafik olmadı ı için süreç 

sadele mekte ve amacına uygun olarak hızlandırılmaktadır. Gönderiler genellikle i

gününün sonunda göndericinin adresinden toplanmakta, nakliyesi ve gümrük tasnifi 

gece yapılmakta ve gönderi alıcının adresine ertesi sabah teslim edilmektedir.

2.2. Posta Hizmetlerinin ktisadi Analizi 

 Posta hizmetleri posta hatlarının olu turdu u birbirine paralel birçok a

üzerinden sunulmaktadır. ebeke endüstrisi özelli i ta ıması nedeniyle, posta 

sektöründe ölçek, kapsam ve yo unluk ekonomilerinin varlı ı piyasa yapısını ve 

evrensel hizmet regülasyonunun parametrelerini etkilemektedir. Bu nedenle söz 

konusu olguların varlı ı çok sayıda ara tırmaya konu olmu tur. Bu bölümde anılan 

kavramlar açıklanacak ve yapılan ara tırmaların sonuçlarına de inilecektir. 

2.2.1. Posta Hizmetlerinde Ölçek Ekonomileri 

Bir i letmenin kullandı ı tüm üretim faktörlerinin miktarını e it oranda 

artırması ölçe in büyümesi olarak adlandırılmaktadır. Ölçek büyüklü ündeki 

de i ikliklerde birim maliyetlerin ne yönde etkilendi i ise ölçek ekonomilerinin 

varlı ı ile ilgilidir. Ölçek büyüdü ü zaman üretimin birim maliyetleri azalabilir, 

artabilir veya de i meyebilir. Posta hizmetlerinde de ölçek büyüdü ü zaman, di er

bir deyi le ebeke büyüklü ü ve posta hacmi aynı ölçüde arttırıldı ında, birim 

maliyetler 

� Azalıyorsa; ölçe e göre artan getiri, yani ölçek ekonomileri 

� De i miyorsa; ölçe e göre sabit getiri 

� Artıyorsa; ölçe e göre azalan getiri 

mevcuttur. 

 Posta hizmetlerinin maliyetlerinin ekillenmesinde önemli rol oynayan ölçek 

ekonomilerinin var olup olmadı ı posta de er zincirinin bütününde ve zincirdeki 
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faaliyetlerde ayrı ayrı incelenmi tir. Ortaya çıkan sonuçlar arasındaki farklar söz 

konusu faaliyetlerin de i ik maliyet karakteristiklerine sahip oldu u öngörüsünü 

do rulamaktadır.

2.2.1.1. Posta De er Zincirinin Bütününde Ölçek Ekonomileri 

Posta de er zincirinin bütününü inceleyen çalı maların ço unda ölçek 

ekonomilerinin varlı ı saptanmı tır. 

 Wada ve arkada larının42 Japonya posta sektöründeki farklı mektup tipleri 

için yaptıkları analizde 1,03 ile 1,06 arasında ölçe e göre getiri tespit edilmi tir.

 Norsworthy ve arkada larının43 ABD posta piyasasından bir örneklem alarak 

yaptıkları çalı mada ise bu de er 1,10 hesaplanmı tır ve ilk ara tırmaya paralel 

ekilde ölçek ekonomilerinin varlı ını i aret etmektedir. Bir ba ka deyi le toplam 

maliyetlerde ölçek büyümesinden kaynaklanacak yüzde 10 oranında artı la, posta 

trafi inde yüzde 11 oranındaki artı  kar ılanabilecektir. 

 Kenny44, geli mekte olan ülkeleri kapsayan çalı masında, emek-yo un bir 

hizmet olan posta sektöründe ölçek ekonomilerini farklı posta hacimlerinde çalı an

ba ına dü en gönderi sayısı ile açıklamaya çalı mı tır. Tablo 2.4.’te yer aldı ı üzere 

toplam posta hacmi arttıkça çalı an ba ına dü en gönderi sayısı da büyük oranda 

artmakta; bu durum dü ük hacimlerde atıl kapasite oldu unu ve gönderi hacmi 

büyüdükçe kapasite kullanım oranının artmasıyla birim maliyetlerde dü ü  olaca ını

göstermektedir. Ancak geli mekte olan ülkeler dü ük gönderi hacimleri nedeniyle 

ölçek ekonomilerinden faydalanamamaktadır.

Tablo 2.4. Geli mekte Olan Ülkelerde Ölçek Ekonomileri 

Toplam Gönderi Hacmi 

 <1.000.000 >1.000.000 

<100.000.000. 

> 100.000.000 

Çalı an ba ına 
gönderi adedi 

3.587 20.693 59.739 

Kaynak: Kenny, 2005 (UPU ve Dünya Bankası 2001 verileri ile hesaplanmı tır)

42 Wada at al., 1997 
43 Norsworthy at al., 1991 
44 Kenny, 2005:5-7 
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 Aynı çalı mada ki i ba ına gönderi sayısına göre maliyetlerin faaliyetler 

bazında artı ı da gösterilmektedir. Tablo 2.5.’te görüldü ü üzere, ki i ba ına dü en 

posta hacmi azaldıkça birim maliyetlerde, özellikle de da ıtım maliyetlerinde, büyük 

artı lar ya anmaktadır.

Tablo 2.5. Geli mekte Olan Ülkelerde Gönderi Maliyetleri

Ki i ba ı gönderi 
adedi 

10 5 1 

 Gönderi Ba ına Maliyetler (USD)* 

Tasnif 0,06 0,07 0,16 

letim 0,02 0,03 0,07 

Toplama(posta 
ofislerinde) 

0,08 0,13 0,34 

Da ıtım 0,76 1,19 3,06 

Di er 0,44 0,69 1,77 

Toplam 1,36 2,11 5,40 

Kaynak: Kenny, 2005:7 

* ABD posta sektörü standartlarında hizmet sunuldu unda ortaya çıkacak maliyetleri belirtmektedir. 

Bazı ara tırmalarda ise, posta ofisleri baz alınarak, bir posta ofisinde 

gerçekle tirilen faaliyetlerin bütününde ölçek ekonomileri aranmı tır. Cazals ve 

arkada ları45  analizlerinde ölçe e göre getiriyi 1,25 olarak ölçerken, getirinin posta 

ofislerinin büyüklü üne göre farklıla tı ını ve büyük posta ofislerindeki getirinin 

(1,01) küçüklere göre (1,61) dü ük kaldı ını saptamı lardır. Gazzei ve arkada ları46

da benzer bir çalı mada yüzde 10 ile yüzde 25 arasında ölçe e göre getiri tespit 

etmi lerdir. Posta ofisleri arasındaki farklılıkların, ofis büyüdükçe ortaya çıkan i

bölümü ile ön ofis faaliyetleri ve arka ofis faaliyetlerinin ayrılması sonucu kapasite 

kullanımında azalma olmasından kaynaklandı ı; bu etkinsizlik faktörü elimine 

edilirse ofisler arasında anlamlı bir fark olu mayaca ı ifade edilmi tir.

 Yukarıdakilerden farklı olarak, Mizutani ve Uranishi’nin çalı masında47

ölçe e göre azalan getiri tespit edilmi tir.

45 Cazals at al, 2001 
46 Gazzei at al, 2002 
47 Mizutani ve Uranishi, 2003 
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 Tek tek incelendi inde posta de er zincirindeki faaliyetlerde ölçek 

ekonomileri saptanmasa bile, e er bir i letmecinin birden çok faaliyeti bir arada 

yürütmesi birim maliyetleri dü ürüyorsa, yani koordinasyon ekonomileri mevcutsa, 

zincirin tümünde ölçe e göre getiri olu abilir.48

2.2.1.2. Toplama Faaliyetinde Ölçek Ekonomileri 

Avrupa Komisyonu için NERA tarafından yürütülen bir çalı mada49, maliyet 

fonksiyonları AB’ye üye ilk 15 ülke (AB-15) ve 2004 yılında üye olan di er ülkeler 

(AB-10) için ayrı ayrı hesaplanmı tır. Birinci grupta, toplama faaliyetinde ölçe e

göre getiri 0,99’ken, bir ba ka deyi le ölçe e göre azalan getiri mevcutken, yeni 

ülkeler için bu de er 1,26 dır ve ölçek ekonomilerinin varlı ını göstermektedir. 

2.2.1.3. Tasnif Faaliyetinde Ölçek Ekonomileri 

Tasnif faaliyetleri manuel veya otomatik olarak büyük posta i leme 

merkezlerinde yürütülmektedir. Ayrıca daha küçük posta ofislerinde manuel ayrımlar 

da yapılmaktadır. Tasnif faaliyetinde otomasyona geçi  ile, özellikle mektup 

tasnifinde, ölçek ekonomileri artmakla birlikte, otomatik tasnif makinelerinin 

kapasitesi piyasanın toplam büyüklü ünden daha dü ük seviyelerde ölçek 

ekonomilerini tüketebilmektedir.50

Tasnif faaliyeti için yapılan ara tırmalarda bulgular arasında farklılıklar

görülmektedir. Aligon ve arkada ları51 Fransa için yaptıkları çalı mada ölçek 

ekonomilerinin varoldu unu ileri sürerken, bazı çalı malarda tersi yönde görü ler 

mevcuttur.52 Toplu gönderi sahibi irketlerin posta a ına girmeden önce gönderilerini 

kendilerinin ayırdı ı durumların varlı ı göz önüne alındı ında, tasnif faaliyetinde 

önemli ölçüde ölçek ekonomileri bulunmadı ı öne sürülebilir.

48 Çetin, 2007:76 
49 NERA, 2004:129 
50 OECD, 1999:40 
51 Aligon at al, 1998 
52 Baron ve Bradley, 1993 ve Rogerson ve Takis, 1993 
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2.2.1.4. letim Faaliyetinde Ölçek Ekonomileri 

letim faaliyetinde ölçek ekonomilerinin varlı ını ara tırırken uzun ve kısa

mesafeli iletimleri ayrı dü ünmek yerinde olacaktır.

letim mesafeleri kısaldıkça ölçek ekonomilerinde artı  görülmektedir. 

Rogerson ve Takis’in analizinde53, kısa mesafe iletimde ölçe e göre artan getiri 1,52 

ile belirginken, uzun mesafede ölçe e göre sabit getiri söz konusudur. NERA54,  bu 

de erleri AB-15 ve AB-10 için 1,28 ve 1,45 olarak hesaplamı tır ve ölçek 

ekonomilerinin varlı ını ileri sürmektedir; ancak analizde kısa ve uzun mesafeler 

arasında ayrım yapılmamı tır.

 Kısa mesafe iletimi genellikle posta i letmelerinin bünyesinde 

gerçekle tirilirken, uzun mesafe iletim faaliyetinin nakliye firmalarına ihale edilerek 

hizmet alımı suretiyle gerçekle tirilmesi yaygın bir uygulamadır. Bu durum dikkate 

alındı ında, söz konusu faaliyette ölçek ekonomilerinin var olmadı ı ileri sürülebilir.  

2.2.1.5. Da ıtım Faaliyetinde Ölçek Ekonomileri 

 Da ıtım faaliyeti, gerek toplam maliyetler içerisindeki payının yüksek olması,

gerek posta de er zincirinde ölçek ekonomilerine rastlanması en olası faaliyet olması

sebebiyle de er zincirinin en çok ara tırılan bölümü olmu tur.

Tablo 2.6. Da ıtım Faaliyetinde Ölçek Ekonomilerine li kin Sonuçlar

Çalı ma Ölçe e Göre Getiri Ülke 

Cazals ve arkada ları55 1,13;1,6856 Fransa 

Cazals ve arkada ları57 1,10 Fransa 

Christensen ve arkada ları58 1,26 ABD 

Kaynak: NERA, 2004:101’den uyarlanmı tır.

53 Rogerson ve Takis, 1993 
54 NERA, 2004:132 
55 Cazals at al, 2001 
56 Çalı malardaki farkı sırasıyla yatay kesit ve panel data modellerinin kullanılması yaratmı tır.
57 Cazals at al, 1997 
58 Christensen at al, 1993 
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Tablo 2.6.’da görüldü ü üzere da ıtım faaliyetinde ölçek ekonomileri 1,10 ile 

1,68 arasında hesaplanmı tır. Yani, girdilerde yüzde 10 oranında bir artı  ile yüzde 

11 ile yüzde 16,8 arasında posta hacmi artı ı kar ılanabilecektir. 

Cohen ve Chu59, ABD’de posta da ıtım faaliyetinde ölçek ekonomilerini 

toplam maliyetin yüzde 13’üne denk gelen 6,1 milyar USD olarak tahmin etmi tir.

Panzar60 da, ABD mektup postası segmentinde da ıtım faaliyetinde önemli oranda 

ölçek ekonomilerinin bulundu unu belirtmektedir. 

Bernard ve arkada ları61 ABD’de United States Postal Service (USPS) ve 

Fransa’da La Poste için;  Bradley ve Colvin62 de USPS için, da ıtım faaliyetlerinde 

hacmin artı ıyla birim maliyetlerin dü tü ü yönünde benzer sonuçlara ula mı lardır.

Marks63, analizinde mektup postası segmentinin ölçek ekonomilerine sahip 

oldu unu ve maliyetin miktar esnekli inin 0,6 ile 0,8 arasında oldu unu

hesaplamı tır; yani gönderi hacminde ya anacak yüzde 10 büyüklü ündeki bir artı ,

maliyeti yalnızca yüzde 6-8 oranında artıracaktır. 

Mektup postası da ıtımında önemli ölçüde ölçek ekonomilerine rastlanırken,

koli ve ekspres posta segmentleri için aynı durumdan söz etmek mümkün de ildir. 

Koli segmentinde ölçek ekonomileri yoktur veya görece daha dü ük ölçüdedir. 

Bunun sebebi koli hacimleri büyüdükçe da ıtıcıların ek seferlere ihtiyaç duyması ve 

bu zorunlulu un maliyetlerde artı a yol açmasıdır. Ekspres posta segmentinde ise 

tabi olunan zaman kısıtı nedeniyle her yeni gönderide da ıtım sayısı artarak 

maliyetleri yükseltecektir.  

2.2.2. Posta Hizmetlerinde Yo unluk Ekonomileri 

ebeke endüstrilerine özgü bir kavram olan yo unluk ekonomileri, ebeke

büyüklü ü sabitken posta hacminde ya anacak bir artı ın birim maliyetleri ne yönde 

etkileyece ini gösterir. Posta trafi i arttı ında, birim maliyetler azalıyorsa yo unluk

ekonomileri mevcuttur.   

59 Cohen ve Chu, 1997 
60 Panzar, 1991 
61 Bernard at al, 2002 
62 Bradley ve Colvin, 1994 
63 Marks, 1996 
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Bir da ıtım noktasına bir kere hizmet götürüldükten sonra bu da ıtım

noktasına ilave da ıtımların yapılmasının maliyeti daha az olacaktır. Büyük posta 

hacimlerinde ise posta da ıtım çantasının veya posta da ıtım aracının boyutu 

sınırlayıcı olacak ve hangi posta hacmine kadar yo unluk ekonomilerinin söz konusu 

olaca ını belirleyecektir. 

Posta sektöründe yo unluk ekonomilerinin varlı ı kullanıcı profilleri 

kapsamında de erlendirildi inde de segmentler arasında farklılıklar mevcuttur. 

Özellikle bireysel gönderiler ile genellikle kurumların bilgisayarlar tarafından

üretilen ve ön tasnifi yapılmı  olan toplu gönderileri arasında belirgin farklar 

bulunmaktadır. Bu durum Tablo 2.7.’de özetlenmektedir. 

Tablo 2.7. Posta Pazarının De i ik Segmentlerinde Muhtemel Yo unluk

Ekonomileri

C2C C2B B2C B2B 

Bireysel Gönderi 

Toplama Yüksek Yüksek Ölçülü Ölçülü 

Tasnif Ölçülü Ölçülü Ölçülü Ölçülü 

Da ıtım Yüksek Dengeli Yüksek Ölçülü 

Bilgisayarla Üretilerek Toplu  Tasnifi Yapılmı  Gönderiler 

Toplama  lgili De il lgili De il Yok/Çok Az Yok/Çok Az 

Tasnif lgili De il lgili De il Yok Yok 

Da ıtım lgili De il lgili De il Yüksek Ölçülü 

Kaynak: ECORYS, 2005:67 

2.2.3. Posta Hizmetlerinde Kapsam Ekonomileri 

 Birden fazla ürünün tek bir i letme tarafından üretilmesi durumunda, toplam 

maliyet, söz konusu ürünler yalnız ba larına üretildi inde ortaya çıkacak maliyetlerin 

toplamından daha dü ük ise kapsam ekonomilerinin varlı ından söz edilir.

 Mektup postası segmentinin alt segmentleri arasında (örne in, ki isel 

mektuplar, tebrik kartları, do rudan gönderiler) de er zincirinin tüm faaliyetlerinde 
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güçlü kapsam ekonomileri bulunmaktadır. Mektup postası ve kolilerin da ıtımında 

ise kolilerin boyutları ve a ırlı ı büyüdükçe kapsam ekonomileri azalmaktadır. Di er

taraftan, iki segment arasında iletim faaliyetinde olu an yüksek hacim nedeniyle 

kapsam ekonomilerine rastlanmaktadır.

  Ekspres posta ile di er segmentler arasında ise zamana kar ı duyarlılık

nedeniyle kapsam ekonomileri mevcut de ildir.

 Bradley ve Colvin64 de farklı segmentler arasındaki kapsam ekonomilerini 

ölçen çalı malarında benzer bulgulara ula mı lardır:

Tablo 2.8. Da ıtım Faaliyetinde Posta Gönderileri Arasındaki Kapsam 

Ekonomilerinin Büyüklü ü

Gönderi  Kapsam Ekonomilerinin Derecesi 

1.Sınıf (Tek Parça)  %54 

2.Sınıf %22 

3.Sınıf (Toplu) %44 

4.Sınıf %1 

        Kaynak: Bradley ve Colvin (1994).  

Tablo 2.8.’de, 1. sınıf posta; mektuplar ile posta ve tebrik kartlarını

kapsamaktadır. 2. sınıf gönderi; yayın evlerine ve kayıtlı haber ajanslarına özel bir 

gönderi türüdür. 3. sınıf gönderi; reklam ve benzeri amaçlar için kullanılan toplu 

gönderileri ve 4.sınıf gönderi ise a ırlı ı 1 pounddan65 fazla gelen kolileri 

kapsamaktadır. Yüzdelerden anla ıldı ı üzere, koli dı ındaki segmentler arasında

güçlü kapsam ekonomileri mevcuttur. 

Posta sektörü ile posta hizmetlerinin tanıtılması ve posta sektöründe ölçek, 

kapsam ve yo unluk ekonomilerinin anlatılmasından sonra; bundan sonraki 

bölümde, posta sektöründe evrensel hizmet kavramına ve evrensel posta hizmeti 

sunumunun gerekçelerine yer verilecektir. 

64 Bradley ve Colvin, 1994  
65 1 pound=453,6 gr 
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2.3. Evrensel Posta Hizmeti 

 Evrensel posta hizmeti, bir ülkedeki tüm vatanda ların, belirli posta 

hizmetlerine, asgari kalitede ve kar ılanabilir fiyatlarla eri iminin sa lanması olarak 

tanımlanmaktadır.

 Evrensel hizmet kapsamında, detayları ülkeden ülkeye de i mekle beraber, 

tüm vatanda ların posta gönderebilme ve alabilme haklarının garanti altına alınması

yer almaktadır. Birçok ülkede, ücra yerlerde posta ofisleri bulundurma zorunlulu u

da evrensel hizmet kapsamındadır.

 Posta hizmetleri tarih boyunca sosyal bütünle me için önemli bir araç 

olmu tur. Ülkenin en uzak ve küçük yerle im bölgelerine kadar yayılan posta ofisleri 

sayesinde, bireyler mektup ve kolilerin ta ınması ile ileti im kurarken; bir yandan da 

posta ofisleri, finansal hizmetler, maa  ödemeleri, tahsilatlar gibi posta dı ı i lemlerle 

vatanda ların ve i  dünyasının kendi aralarında ve devletle olan ili kilerinin devam 

ettirilmesinde rol oynamı tır.

 Posta hizmetlerinin tüm vatanda lara ayrım gözetilmeden sunulması ve bütün 

bireylerin bilgi ve mal de i imine olanak sa laması toplumlarda demokrasinin 

i lerli inin sa lanmasında önemli rol üstlenmi tir. Birçok sektöre altyapı sa layan 

posta hizmetleri ekonomik ve sosyal kalkınma için vazgeçilemez bir unsur; evrensel 

hizmet sunumu ise bölgesel geli mi lik farklarının giderilmesinde önemli bir politika 

aracı olmu tur.

 Ço u Afrika ülkelerinde olmak üzere, tüm dünyadaki bireylerin yüzde 4’ünün 

posta hizmetine eri imi bulunmamaktadır. Söz konusu bireylerin bir kısmı

geli mi lik düzeyi en dü ük, faturalı hizmetlere abone olmayan ve okuma yazma 

bilmedi i için yazılı ileti imden faydalanamayacak olanlardır. Vatanda ların yüzde 

81’i gönderilerini evinde teslim alırken, ço u Afrika ve Arap ülkelerinde olmak 

üzere yüzde 15’lik bölümü posta ofislerinden veya merkezi posta kutularından

hizmete ula maktadır.

Ülkeler evrensel hizmetin asgari standartlarını belirlerken ölçüt olarak haftada 

kaç sefer da ıtım ve posta kutularından toplama yapılaca ını dikkate almaktadır. Bu 

sayılar yüksek maliyet farkları bulunan kentsel ve kırsal bölgelerde aynı olmak 
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zorunda de ildir. Zira bu bölgeler arasındaki maliyet farkları ço unlukla da ınık

yerle ime sahip kırsal bölgelerdeki da ıtım maliyetinin yüksek olmasından

kaynaklanmaktadır. UPU’ya üye 191 ülkede, ehirle mi  bölgelerin yüzde 60’ında

günde bir, yüzde 24’ünde iki kez da ıtım yapılmaktadır. Kırsal bölgelerde ise 

EHY’lerin yüzde 23’ü haftada 6 sefer, yüzde 26’sı 5 sefer, yüzde 10’u yalnızca 1 

sefer da ıtıma çıkmaktadır.66

Kalite belirlenirken dikkate alınan di er bir unsur ise tüketicilerin 

gönderilerinin alıcılara ula tırılaca ı süredir. EHY’ye gönderilerin belirli bir 

yüzdesini, belirtilen sayıda gün içerisinde hedefine ula tırma zorunlulu u

getirilebilir.

Evrensel posta hizmeti kapsamında körlere özgü yazıların ücretsiz olarak ve 

gazete gibi bazı yazılı materyallerin ücretsiz veya dü ük fiyatlarla da ıtımı yer 

alabilir.

Evrensel hizmet sunumu posta piyasasında bir çe it fiyat regülasyonu olarak 

görülmektedir. Evrensel posta hizmetinin tüm vatanda lar tarafından kar ılanabilir 

ücretlerle sunumu esasken, ço u ülkede, ülke genelinde tek bir fiyattan hizmet 

sunumu ve mesafelere göre ücret ayrımı yapılmaması zorunlulu u getirilmi tir.

Ayrıca herhangi bir zorunlulu u bulunmamasına ra men i letme içi kararlar 

do rultusunda tek fiyat belirleyen EHY’ler de mevcuttur. Bu ba lamda, spanya’da 

ehir içi ve ehirlerarası gönderilerin farklı fiyatlardan sunulması istisnai 

durumlardan biridir. 67

Evrensel Posta Hizmeti Sunumunun Gerekçeleri 

 Çalı manın birinci bölümünde de anlatıldı ı üzere, evrensel hizmet sunumu 

devletlerin temel hak ve hürriyetler ile kamu yararına hizmetleri garanti altına alma 

görevi nedeniyle ortaya çıkmı  bir kavramdır. Haberle me hakkı da devletler 

tarafından koruma altına alınmı  temel vatanda lık haklarından biridir ve bu hakka 

ili kin uluslararası ve ulusal düzenlemelerde çe itli hükümler mevcuttur. 

66 UPU, 2004b:3 
67 OECD, 1999:68 
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Birle mi  Milletler Üye Ülkeleri tarafından 1948 yılında kabul edilen 

“Birle mi  Milletler nsan Hakları Evrensel Bildirisi”nin birçok maddesinde posta 

hizmetleri ile do rudan ili kili hükümler bulunmaktadır.

nsan Hakları Evrensel Bildirisinin 12’nci maddesinde açık ve net bir ekilde 

ki ilerin posta haberle mesi hakkının güvence altına alınması düzenlenmektedir: 

“Hiç kimsenin gizlilik hakkına, aile ve konut mahremiyetine ve posta haberle mesi

hakkına keyfi bir ekilde müdahale edilemez, ki ilerin eref ve haysiyetine saldırıda

bulunulamaz. Herkes bu müdahale ve saldırılara kar ı koruma sa layan yasalara 

sahip olma hakkına sahiptir.”  

Bildirinin 19’uncu maddesi ise bireylerin dü ünce ve ifade özgürlü üne 

vurgu yapmakta ve bilgi ve dü üncelerin her türlü araç marifetiyle alınıp iletilmesi 

hakkını tesis etmektedir: “Herkes dü ünce ve bu dü üncelerini ifade etme hakkına

sahiptir. Bu hak, hiçbir müdahale olmadan bu fikirlere sahip olmayı, aramayı ve 

sınırlardan ba ımsız olmak üzere her türlü ileti im aracı marifetiyle bu bilgi ve 

dü ünceleri alma ve yaymayı kapsamaktadır.” Posta hizmetleri tarih boyunca 

fikirlerin yayılmasında önemli rol üstlenmi tir.

Günümüzde ülkelerin büyük ço unlu unun bu hakkın temel çerçevesini 

garanti altına alan ve koruyan düzenlemeleri mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nda da 22’nci madde ile herkesin haberle me hürriyetine sahip oldu u

düzenlenmekte ve bu hakkın Anayasada belirtilen istisnai durumlar haricinde 

engellenemeyece ine ve haberle menin gizlili ine dokunulamayaca ına yer 

verilmektedir. 

Anayasanın 25’inci maddesinde ise  “Herkes, dü ünce ve kanaatlerini söz, 

yazı, resim veya ba ka yollarla tek ba ına veya toplu olarak açıklama ve yayma 

hakkına sahiptir” ifadesi ile posta hizmetlerine de inilmektedir. 

Temel vatanda lık hakkı özelli ini ta ımasının yanı sıra, erdemli mal olarak 

kabul edilebilecek olan posta hizmetlerine bütün bireyler tarafından eri ilebilmesi, 

vatanda ların ve i  dünyasının kendi aralarında ve devlet ile ili kilerinde bilgi ve mal 

akı ını sa layarak, sosyal bütünle menin ve demokrasinin i lerli inin sa lanmasında 

önemli rol oynayacaktır. Evrensel posta hizmeti, evrensel hizmet sunulan di er
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sektörlerdeki gibi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sa lanmasına ve gelirin yeniden 

da ıtımı ile bölgesel geli mi lik farklarının azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

Temel hak ve hürriyet niteli inde olması ve erdemli mal sayılmasının yanı

sıra, evrensel posta hizmeti ço u zaman bir çe it gelirin yeniden da ıtımı

mekanizması olarak görülmektedir. Gelir transferi, genelde, dü ük maliyetli 

kentle mi  bölgelerde ya ayan vatanda lardan yüksek maliyetli kırsal bölgelerde 

ya ayanlara do ru gerçekle mektedir. Posta hizmetlerinde tüketici, yani hizmetin 

de erini ödeyen, gönderen oldu u için bu sav ilk bakı ta anlamlı görünmeyebilir. 

Ancak, evrensel hizmet sunumu zorunlu olmadı ı takdirde kırsal yerle im

yerlerindeki posta alıcılarının gönderileri merkezi bir posta kutusundan veya posta 

ofisinden almak ve bunun için zaman ve para harcamak zorunda oldu u göz önünde 

bulunduruldu unda, gelir transferi gerçekle ti i anla ılmaktadır. Evrensel hizmet 

sunumu zorunlulu u bulunmadı ında, söz konusu tüketicilerin posta hizmetlerine 

ticari olarak eri imini sa layacak di er bir yöntem ise, gönderilerini evlerinde teslim 

almak isteyen vatanda lardan ek bir ücret, ço unlukla belirli bir periyot için maktu 

bir bedel, tahsil edilmesidir; ki bu yöntemin uygulanmaması kentsel bölgelerden 

kırsal bölgelere do ru gelir transferi ya andı ı argümanını do rulamaktadır.

Evrensel posta hizmeti sayesinde yüksek gelirli vatanda lardan dü ük

gelirlilere do ru da gelir transferi olabilmektedir. Ancak posta hizmetleri, do ası

gere i, e itim ve sa lık gibi yüksek maliyetlere sahip olmadı ı için transfer miktarı

di er sektörlerdeki kadar yüksek de ildir. Cremer ve arkada ları68 da aynı görü leri 

ileri sürmektedir ve dü ük gelirlilere do ru gelir akı ının bu vatanda lara ayni 

transferlerle, yani bedava posta kuponları da ıtılması suretiyle 

gerçekle tirilebilece ini savunmaktadırlar.

 Evrensel posta hizmeti sunumunun iktisadi rasyoneli ise pozitif dı sallıklara

dayanmaktadır. Posta sektöründe, gönderen ve alıcı olarak, iki uçta da hizmet 

alanların bulunması ebeke dı sallıklarına yol açmaktadır. Zira bir kullanıcı posta 

gönderebilece i adresler ço aldıkça gönderi sayısını artırabilecek ve hizmetten daha 

çok faydalanacaktır.

68 Cremer at al, 1998:6 
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3. ULUSLARARASI YAKLA IMLAR VE ÜLKE ÖRNEKLER ;

TÜRK YEDE EVRENSEL POSTA H ZMET

 Posta sektörü ile posta hizmetlerinin ve evrensel posta hizmetinin 

tanıtılmasından sonra; bu bölümde, Dünya Posta Birli i ve Avrupa Birli inin posta 

hizmetleri hakkındaki düzenlemeleri ele alınacak ve evrensel posta hizmeti 

sunumuna ili kin yakla ımları tartı ılacaktır. Daha sonra, AB’de ve seçilen ülkelerde 

posta sektörleri hakkında bilgi verilecek ve Türkiye posta sektörü evrensel posta 

hizmeti ekseninde tanıtılacaktır.

3.1. Evrensel Posta Hizmetinde Uluslararası Yakla ımlar 

3.1.1. Dünya Posta Birli i

Dünya Posta Birli i, tüm dünyada posta hizmetlerinin sunulmasını ve 

kalitesinin artırılmasını sa lamak ve bu alanda uluslararası i birli inin geli mesine 

katkıda bulunmak amacıyla 1874 yılında sviçre’nin ba kenti Bern’de kurulmu tur. 

Uluslararası Telekomünikasyon Birli inden (ITU) sonra en eski uluslararası kurulu

olan Dünya Posta Birli i, 1948’den bu yana Birle mi  Milletlerin bir kurulu u olarak 

faaliyet göstermektedir. 

Dünya Posta Birli i, üye ülkelerde gönderi akı ını garanti altına alacak tek bir 

posta bölgesi olu turmak amacıyla düzenlemeler yapmı tır. Bu amaçla, geçi

serbestli i Birli in tüm topraklarında garanti edilmektedir. Mevcut durumda, 191 üye 

ülkedeki yakla ık 700.000 posta ofisi, dünyanın en geni  fiziksel da ıtım ebekesini

olu turmakta ve en ücra bölgelerde dahi evrensel posta hizmeti sunumunu 

sa lamaktadır.

Birlik, hizmet kalitesinin artması ve evrensel hizmet sunumunda kolaylık

sa lanması amacıyla posta standartlarını belirlemekte ve üye ülkelerde posta 

reformunun gerçekle tirilmesine teknik destek sa lamaktadır. 

Birli in organları Kongre, dari Konsey, Posta letme Konseyi, Uluslararası

Büro ve Danı ma Kurulu olarak sıralanmaktadır.
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Kongre Birli in en yüksek karar alma organıdır ve üye ülkelerin tam yetkili 

temsilcilerinden olu maktadır. dari Konsey, Birlik Anla maları hükümlerine uygun 

olarak düzenleyici, idari ve yasal i lemleri yürütmektedir. Posta letme Konseyi, 

posta hizmetlerinin ticari, teknik ve ekonomik yönleriyle ilgilenmektedir. 

Uluslararası Büro, icra, teknik destek, ileti im, bilgi verme ve danı ma organı

görevlerini yürütmektedir. 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren Danı ma Kurulu 

ise posta sektöründeki posta idareleri dı ında kalan aktörlerin temsilcilerinden 

olu maktadır ve tüm aktörler arasında koordinasyon görevi üstlenmektedir. 

Dünya Posta Birli inin temel hukuku Dünya Posta Sözle mesi ve 

Düzenlemelerinde yer almaktadır. Dünya Posta Sözle mesi, uluslararası posta 

hizmetlerinde uygulanacak a a ıda yer alan temel düzenlemeleri içermektedir: 

Dünya Posta Sözle mesi’nin 1’inci maddesi, üye ülkelere, tüm 

kullanıcıların/mü terilerin, ülkelerinin her noktasında kar ılanabilir ücretler 

kar ılı ında sunulan, sürekli ve belirli kalitedeki temel posta hizmetlerinden 

faydalanmalarını sa lamalarını art ko maktadır. Üye ülkeler, evrensel posta 

hizmetini sa lamakla yükümlü i letmeciler tarafından yürütülen posta hizmetlerini 

ve kalite standartlarını gözetmekle yükümlüdür. 

Sözle menin 2’nci maddesi ise geçi  serbestli ini tanımlamaktadır. Maddeye 

göre, her posta idaresi di er posta idareleri tarafından kendilerine verilen açık veya 

kapalı postaları kendi gönderileri için sa ladı ı hizmet kalitesi standartlarında

ta ımak ve da ıtmakla yükümlüdür. 

Mektup postası ve koli postasıyla ilgili temel hizmetler Sözle menin 10’uncu 

maddesinde tanımlanmaktadır. Buna göre, posta idareleri posta gönderilerinin 

Sözle mede belirtilen esaslarla veya kar ılıklı anla malar dahilinde kabulünü, 

tasnifini, iletimini ve da ıtımını sa larlar.

Sözle menin 7’nci maddesinin 1’inci bendine göre, de i ik posta 

hizmetlerine ili kin ücretlerle özel hizmetlere ili kin ücretler Sözle me ve Dünya 

Posta Birli i Düzenlemelerine uygun olarak belirlenir. Bu ücretlerin tespiti, ilke 

olarak, hizmetlerin yerine getirilmesine ili kin maliyetlere uygun olmalıdır.
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Ayrıca, Sözle menin 42’nci maddesi, posta idarelerine uluslararası

gönderilerin hizmet kalitelerini belirleme hükmü getirmektedir. Söz konusu hizmet 

kalitesi yurt içindeki aynı hizmet türünden daha elveri siz durumda olmamalıdır.

Sözle menin 47 ve 51’inci maddeleri varı  giderlerine ili kin hususları

düzenlemektedir, buna göre; di er bir idareden posta kabul eden her idare, alınan 

uluslararası postadan do an giderler için gönderici idareden bir ücret alma hakkına

sahiptir.

3.1.2. Avrupa Birli i

 Avrupa Birli ine göre, posta hizmetleri geni ebeke endüstrileri aracılı ıyla

sunulan ekonomik açıdan kamuya yararlı hizmetler arasında yer almaktadır. Bu 

yüzden aynı sınıflandırmada yer alan telekomünikasyon ve enerji sektörleri gibi 

bütünüyle regüle edilmektedir ve geni  kapsamlı bir düzenleyici çerçeveye tabidir. 

 Posta sektörü için olu turulan düzenleyici çerçevenin temel amacı; evrensel 

hizmetin sunumunu garanti altına alırken, aynı zamanda piyasalarda kontrollü ve 

kademeli serbestle meyi gerçekle tirmektir. 

 Avrupa Birli i’nin posta hizmetlerine ili kin temel hukuku “Birli in Posta 

Hizmetleri ç Pazarının ve Hizmet Kalitesinin Geli tirilmesi çin Ortak Kurallara 

li kin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 97/67/EC Sayılı ve 15 Aralık

1997 tarihli Direktifi”ne dayanmaktadır. Söz konusu Direktif, ilk olarak, posta 

hizmetlerinde rekabetin artırılmasına yönelik 2002/39/EC sayılı Direktifle kısmen 

de i tirilmi tir.

kinci de i iklik ise ubat 2008’de 2008/6/EC sayılı “ ç Pazarın Bütünüyle 

Serbestle tirilmesine li kin Direktif”le gerçekle tirilmi tir. Üye Ülkelere, bazı

istisnalar dı ında, en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar mevzuatlarını yeni Direktifle 

uyumlu hale getirme zorunlulu u getirilmi tir. Bu nedenle çalı mada öncelikle 

uygulanmakta olan Direktif ayrıntılı olarak ele alınacak, daha sonra Yeni Direktifin 

getirdi i önemli de i ikliklere de inilecektir.
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3.1.2.1. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 2002/39/EC Sayılı Direktif 

ile De i ik 97/67/EC Sayılı Direktifi 

 Direktifin amaç ve kapsamı 1’inci maddesinde; 

Birlik içerisinde evrensel posta hizmetinin sa lanması,

Evrensel hizmet sa layıcılarına ayrılacak tekel kapsamındaki hizmetleri 

belirleyen kriterlerin tanımlanması ve tekel kapsamı dı ında kalan hizmetlerin 

sunumunu düzenleyen kural ve artların belirlenmesi, 

Evrensel hizmet sunumuyla ilgili hesapların effaflı ı ve ücretlendirme 

ilkeleri, 

Evrensel hizmetlerin sunumuyla ilgili olarak hizmet standartlarının tespit 

edilmesi ve bu standartlara uygunlu u garanti altına alacak bir sistemin 

olu turulması,

Teknik standartlarda uyumun sa lanması,

Ba ımsız ulusal düzenleyici otoritenin olu turulması

olarak açıklanmaktadır.

Direktifte posta hizmetleri, 1’inci maddeye paralel ekilde; 

Evrensel hizmet 

Tekel kapsamındaki hizmetler 

Tekel kapsamı dı ındaki hizmetler ve posta ebekesine eri im

Ücretlendirme ilkeleri ve hesapların effaflı ı

Hizmet kalitesi 

Teknik standartlarda uyum 

Mevzuat komitesi 

Ulusal düzenleyici otoriteler

ba lıkları altında düzenlenmektedir. Evrensel posta hizmeti sunumunu do rudan

etkileyen temel ba lıklar a a ıda açıklanmaktadır:



53

Evrensel Hizmet 

Direktifin 2’nci bölümü evrensel posta hizmetini tanımlamakta, kapsamını

belirlemekte ve ilkelerine yer vermektedir. 

3’üncü madde; üye ülkelere, ülkelerinin her yerinde, belirlenmi  kalitede, 

kar ılanabilir fiyatlarla ve sürekli olarak evrensel hizmet sunumunu garanti altına

alma yükümlülü ü getirmektedir. Evrensel hizmet yurt içi gönderilerin yanında

uluslararası gönderileri de kapsamaktadır.

Üye ülkeler, haftada be  günden az olmamak artıyla her i  günü, en az bir 

sefer toplama ve hanelere da ıtım gerçekle tirmek zorundadır. Ülkelerin özel 

ko ullarına göre, sefer sayısını dü ürmek veya da ıtımın belirlenen uygun noktalarda 

yapılmasını sa lamak amacıyla derogasyonlar verilebilir. 

Evrensel posta hizmeti, a ırlı ı 2 kg’a kadar olan mektup postası gönderileri 

ile 10 kg’a kadar olan kolilerin toplanması, tasnifi, iletimi ve da ıtımı ile kayıtlı ve 

de er konulmu  gönderi hizmetlerini kapsamaktadır. Ulusal düzenleyici otoriteler 

kolilerin a ırlık limitini 20 kg’a kadar yükseltebilme hakkına sahiptir. 

EHY’ler özellikle politik, dini ve ideolojik ayrım yapmadan, benzer 

ko ullardaki tüketicilere e it hizmetler götürmek zorundadır. Hizmet sunumu mücbir 

sebepler dı ında kesintiye u ratılamaz ve teknolojik, ekonomik, sosyal geli meler ile 

tüketici ihtiyaçları do rultusunda geli tirilir. Tüketiciler düzenli olarak hizmetlere 

eri im, fiyatlar ve kalite konularında bilgilendirilir. 

Tekel Kapsamındaki Hizmetler 

Direktifin 7’nci maddesi, evrensel hizmet sunumunun getirdi i ek maliyetin 

finansmanı için EHY’ye tekel hakkı tanınarak ayrılabilecek hizmetlerin kapsamını

düzenlemektedir. Evrensel hizmetin sa lanabilmesi için zorunlu oldu u sürece, üye 

ülkeler tarafından evrensel hizmet yükümlüsüne/yükümlülerine ayrılabilecek 

hizmetler; acele posta gönderisi olup olmadı ına bakılmaksızın, ücreti en hızlı

standart kategoride, varsa ilk a ırlık kademesindeki bir haberle me gönderisine 

uygulanan genel tarifenin 5 katının altında ve a ırlı ı 350 gramın altında olan yurt içi 

haberle me gönderilerinin toplanması, tasnifi, iletimi ve da ıtımını kapsamaktadır.

Gerekli durumlarda uluslararası posta gönderileri ile do rudan posta gönderilerinin 
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belirtilen limitler içerisinde kalmak artıyla tekel kapsamında korunmasına devam 

edilebilir. 

Posta hizmetleri piyasasında rekabetin artırılmasını öngören 2002/39/EC 

sayılı Posta Direktifi ile 97/67/EC sayılı Direktifin 7’nci maddesi u ekilde 

de i tirilmi tir: Üye ülkeler, evrensel hizmetin devamlılı ını sa lamak için, evrensel 

hizmet yükümlüsü/yükümlülerine belirli hizmetleri tahsis etmeyi sürdürebilirler. 

Tahsis edilen hizmetler, acele gönderi olup olmadı ına bakılmaksızın, belirlenen 

a ırlık ve ücret limitleri içinde, yurt içi haberle me gönderileri ile yurt dı ından gelen 

haberle me gönderilerinin toplanması, tasnifi, iletimi ve da ıtılması ile sınırlıdır.

A ırlık limitleri 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren 100 gr, 1 Ocak 2006 tarihinden 

itibaren ise 50 gr olarak belirlenmi tir. Bu limitler sırasıyla, ücreti en hızlı

kategorinin ilk a ırlık kademesindeki bir gönderi tarifesinin 3 katı veya daha fazlası

ise, 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren, ücreti söz konusu tarifenin 2,5 katı veya daha 

fazlası ise 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren uygulanmayacaktır.

Evrensel hizmet sunumunun garanti altına alınması için, örne in bir üye 

ülkedeki posta hizmetlerinin belli segmentlerinin daha önce serbestle tirilmi  olması

durumunda veya posta hizmetlerinin özel nitelikleri nedeniyle, yurtdı ı giden 

postanın aynı a ırlık ve ücret limitleriyle korunması sürdürülebilecektir. 

Tekel Kapsamı Dı ındaki Hizmetler ve Posta ebekesine Eri im

Direktifin 9’uncu maddesi; tekel dı ı hizmetleri, evrensel hizmet kapsamı

dı ındaki ve evrensel hizmet kapsamındaki tekel dı ı hizmetler olmak üzere iki 

bölümde incelemektedir. Madde 9(1), evrensel hizmet kapsamı dı ındaki tekel dı ı

hizmetler için üye ülkelerin temel zorunluluklara uyumu sa lamak amacıyla, gerekli 

oldu u ölçüde, genel izinle yetkilendirme yoluna gidebilece i hükmünü 

getirmektedir. Di er taraftan, evrensel hizmet kapsamındaki tekel dı ı hizmetler için 

Üye Ülkeler temel zorunluluklara uyumu ve evrensel hizmetin sürdürülebilirli ini

sa lamak amacıyla, bireysel lisanslar da dahil olmak üzere, yetkilendirme prosedürü 

ba latabilir. Yetkilendirmeler effaf, ayrım gözetmeyen ve orantısal nitelikte olmalı

ve objektif kriterlere dayanmalıdır.
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Direktifin 9(4) maddesi, evrensel hizmetin ek maliyetinin finanse edilmesi 

için tazmin fonu olu turulması seçene ini getirmektedir. Maddeye göre, EHY adil 

olmayan bir yükün altına giriyorsa, yetkilendirme bedellerinden alınan paylarla 

piyasadaki i letmecilerden ayrı bir yapının yönetti i bir tazmin fonu olu turulabilir. 

11’inci madde ise, Avrupa Parlamentosu ve Konseyine, tüm kullanıcıların ve 

evrensel hizmet sa layıcılarının kamu posta a ına effaf ve ayrım gözetmeyen 

artlarda ula abilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapma görevi vermektedir. 

Ücretlendirme lkeleri ve Hesapların effaflı ı

Direktifin 12’nci maddesine göre, üye devletler evrensel posta hizmeti 

kapsamındaki hizmetlerin a a ıda sayılan ilkelere göre ücretlendirilmesini 

sa lamakla yükümlüdür: 

Ücretler kar ılanabilir olmalı ve hizmetlere tüm kullanıcılar tarafından 

eri ilebilmelidir. 

Ücretler maliyet esaslı olmalıdır; üye ülkeler ülke genelinde tek bir tarifenin 

uygulanmasına karar verebilir. 

Tek fiyat uygulanması evrensel hizmet sa layıcılarının mü teriler ile ücretler 

konusunda anla ma yapma hakkını ortadan kaldırmaz. 

Tarifeler effaf olmalı ve ayrımcı olmamalıdır.

2002/39/EC sayılı Direktif, 12’inci maddeye tekel kapsamı içindeki 

hizmetlerin gelirleriyle tekel kapsamı dı ındaki evrensel hizmetlerin çapraz 

sübvansiyonunu yasaklayan bir hüküm eklemi tir. Ancak, rekabetçi alandaki spesifik 

bir evrensel hizmet yükümlülü ünün yerine getirilmesi için çapraz sübvansiyonun 

gereklili inin açık bir ekilde ortaya kondu u durumlar istisna tutulmu tur.

Rekabete aykırı çapraz sübvansiyonun önlenmesi amacıyla, EHY’lere tekel 

kapsamındaki ve tekel kapsamı dı ındaki hizmetler için ayrı hesaplar tutma 

zorunlulu u getirilmi tir. Tekel dı ı hizmetlere ili kin hesaplar da evrensel hizmet 

kapsamında yer alan ve almayanlar olmak üzere ayrı hesaplarda tutulur.
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Hizmet Kalitesi

16’ncı maddeye göre, üye devletler, evrensel hizmetlerin belirlenmi  bir 

kalitede sunumunu garanti altına almak amacıyla hizmet kalitesi konusunda 

standartların belirlenmesini ve yayımlanmasını sa lar. Kalite standartları, genel 

olarak gönderinin yerine ula tı ı süre ile hizmetlerin düzenlili i ve güvenilirli ine 

odaklanır. Düzenleyici Otoriteler

 Direktifin 22’nci maddesine göre, üye ülkeler posta sektörü için, 

i letmecilerden hukuki olarak ayrı ve operasyonel olarak ba ımsız olmak üzere, en 

az bir tane ulusal düzenleyici otorite olu turmalıdır. Kurulacak ulusal düzenleyici 

otoritelerin temel görevi Posta Direktifinden do an yükümlülüklere uyulmasını

temin etmektir. Bu göreve ek olarak, otoriteler posta sektöründeki rekabet kurallarına

uyumun sa lanması konusunda da görevlendirilebilir. 

3.1.2.2. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 2008/6/EC Sayılı Direktifi 

ve Posta Hizmetleri Piyasasında Tam Serbestle me   

 Düzenleyici çerçevede önemli de i iklikler yapan yeni Direktif, önceki 

Direktiflerin amaçladı ı kontrollü ve kademeli serbetle me sonrasında, posta 

hizmetleri piyasasını bütünüyle rekabete açmak amacıyla yapılan bir düzenlemedir. 

 97/67/EC sayılı Direktifin 7’nci maddesi uyarınca, Avrupa Komisyonu tüm 

üye ülkeler için 2009 yılında EHY’ye tanınan tekel haklarının tamamen 

kaldırılmasının muhtemel sonuçlarını açıklayan bir rapor69 hazırlamı  ve bu rapora 

dayanarak hazırlanan yeni Direktif önerisini70 Ekim 2006’da Avrupa Parlamentosu 

ve Avrupa Konseyine sunmu tur.

 PricewaterhouseCoopers tarafından Komisyonun çalı malarına temel te kil

etmesi amacıyla hazırlanan raporda71, 2009 yılında Birli in tüm üye ülkelerinde, 

evrensel hizmet sa layıcıya tanınacak tekel haklarının kaldırılmasının evrensel 

hizmet sunumunu aksatmayaca ı sonucuna varılmı tır. Ancak bazı ülkelerde, ticari 

olmayan bölgelerdeki hizmet sunum maliyetinin finansmanı için, tekel alanı

69 AB’nin COM(2006)596 sayılı Tebli i
70 AB’nin COM(2006)594 sayılı Tebli i
71 PricewaterhouseCoopers, 2006 
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ayrılmasının yerine geçecek bir yöntem uygulanmalıdır. Komisyon, raporunda; 

rekabetçi piyasaların olu ması ile posta pazarında büyüme gerçekle ece ini, pazarın

di er haberle me ve nakliye formları ile bütünle ece ini, evrensel hizmetin daha 

etkin sunulaca ını, ticari olmayan hizmetlerin maliyetinin dü ece ini ve hizmet 

kalitesinde artı  ya anaca ını öngörmektedir. Bununla beraber, rapora göre, 

i letmecilere serbestlik sa lanırken, örne in toplu gönderi tarifelerine esneklik 

getirilirken, nispeten rekabete kapalı olan, bireyler ve KOB ’ler tarafından

gönderilen tek parça gönderi segmenti için etkin düzenlemeler devam etmelidir. 

 Yeni Direktif, kapsamlı de i iklikler getirmekle beraber özellikle evrensel 

hizmet sunumu ve finansmanını düzenlemeye yöneliktir. Kabul edilen ba lıca

de i iklikler öyledir:

Tam serbestle me ile ticari olmayan hizmetlerin finansmanı için, 31 

Aralık 2010’dan itibaren, EHY’ye, tekel alanı tahsis edilmesine izin 

verilmemekte, alternatif olarak olu turulacak bir fondan veya genel 

bütçeden kaynak aktarılması yöntemi getirilmektedir. Komisyon 

tarafından önerilen 2009 tarihi üye ülkelerin hazır olmaması gerekçesiyle 

kabul edilmemi tir.

Ancak, 2002/39/EC sayılı Direktifin yürürlü e girmesinden sonra Birli e

üye olan Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya,  yüzölçümü küçük ve 

dü ük nüfuslu olarak tanımlanan Lüksemburg ve co rafi özellikleri 

nedeniyle evrensel hizmet sunumunun zor oldu u Yunanistan’da söz 

konusu tarih 31 Aralık 2012’ye kadar ertelenebilecektir. 

EHY’nin ex-ante belirlenmesine  yönelik tercih terk edilmekte ve daha 

serbest bir yakla ım benimsenmektedir. Evrensel hizmet sunumu pazarın

i leyi ine bırakılabilecek veya yapılacak ihaleyle EHY belirlenebilecektir. 

Direktifte; yetkilendirme, tarifelerin belirlenmesi, eri im ve rekabet gibi 

konularda da düzenlemelere yer verilmektedir. 
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3.1.2.3. Avrupa Birli inde Posta Sektörü ve Evrensel Posta Hizmeti 

 Avrupa Birli inde mektup postası, koli ve ekspres posta segmentlerini 

kapsayan posta pazarının büyüklü ü 2004 yılı için 90 milyar Avro olarak 

hesaplanmı tır.72 Bu tutar toplam GSY H’nin yüzde 0,9’una denk gelmektedir ve 

pazarın yüzde 60’ını mektup postası segmenti73 olu turmaktadır. Posta sektörünün 

AB’nin toplam gayri safi yurtiçi hasılasına do rudan katkısı 37 milyar Avro, ba ka

bir deyi le yüzde 0,4 olarak hesaplanmı tır.74

 Yerle ik posta i letmecilerinin posta pazarı içindeki payı yüzde 90’ın

üzerindedir. 2004 yılında yerle ik i letmecilerin posta hizmetlerinden gelirleri 83 

milyar Avro olarak gerçekle mi tir ve bu tutarın 53 milyar Avro tutarındaki bölümü 

mektup postası kaynaklıdır. Yerle ik i letmecilerin toplam gelirleri ise yakla ık 113 

milyar Avrodur. Toplam gelirler 2002 yılından 2004 yılına kadar yakla ık yüzde 3,7 

dü ü  göstermi tir. Söz konusu büyüklüklerin ülkelere göre da ılımı a a ıdaki

grafiklerde gösterilmektedir.  

Grafik 3.1. AB-25 Ülkelerinde Evrensel Hizmet Sa layıcıların 2004 Yılı

Gelirleri

38%

17%
12%

11%

8%

6%
5% 3%

AL FR BK HL T SP, BE, SV F, PL, DK, AV Di er

Kaynak: Wik-Consult 2006:171’den uyarlanmı tır. (AB-25 toplamı 113 milyar Avrodur. Kıbrıs Rum   

Yönetimi verisi 2003 yılına aittir.) 

72 Wik-Consult, 2006:1 
73 Mektup postası segmenti haberle meye yönelik gönderiler, üzerinde adres bulunan do rudan 
gönderiler ile abonelere da ıtılan gazete ve süreli yayınları kapsamaktadır. 
74 Do rudan katkı, toplam gelirlerden i letme giderlerini çıkarıp ücretleri ekleyerek hesaplanmaktadır. 
Dı arıdan alınan hizmetler hesaplamaya katılmamaktadır.
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Grafik 3.2. AB-25 Ülkelerinde Evrensel Hizmet Sa layıcıların 2004 Yılı Posta 

Hizmetleri Gelirleri 
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Kaynak: Wik-Consult 2006:172’den uyarlanmı tır. (AB-25 toplamı 83 milyar Avrodur. Kıbrıs Rum 

Yönetimi ve Yunanistan verileri 2003 yılına aittir.) 

Grafik 3.3. AB-25 Ülkelerinde Evrensel Hizmet Sa layıcıların 2004 Yılı Mektup 

Postası Gelirleri
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Kaynak: Wik-Consult 2006:172’den uyarlanmı tır. (AB-25 toplamı 53 milyar Avrodur. Kıbrıs Rum 

Yönetimi, Yunanistan ve Polonya verileri 2003, Malta verisi 2005 yılına aittir.)



60

Grafiklerde görüldü ü üzere, Almanya (DPWN), Fransa (La Poste), Birle ik 

Krallık (Royal Mail), Hollanda (TNT) ve talya (Post Italiane) yerle ik operatörleri 

Birli in en büyük i letmecileri olarak öne çıkmaktadır.

 Üye ülkelerin posta piyasaları incelendi inde, devletlerin i letmecilikten el 

çekmeye ba ladı ı gözlemlenmektedir. Günümüzde toplam mektup postası

gönderilerinin yüzde 71’i irketle mi , yüzde 33’ü ise kısmen özelle tirilmi 75

i letmeler elindedir. 

 Üye ülkeler, yerle ik i letmecileri kanun, lisans veya sözle melerle evrensel 

hizmet sunumu ile do rudan görevlendirmi lerdir. Yalnızca Almanya’da tam 

serbestle me sonrasında EHY’nin ex-ante belirlenmemesine yönelik düzenlemeler 

bulunmaktadır.

 Ülkelerin evrensel hizmet kapsamında Posta Direktifinde yer alan minimum 

ölçülerle uyumlu hizmet sundu u, bazı ülkelerin ise kapsamı daha geni  tuttu u

gözlemlenmektedir. Örne in birçok ülkede76 gazete ve süreli yayınların da ıtımı

evrensel hizmet kapsamındadır. Görme engelliler için gönderiler bütün üye ülkelerde 

evrensel hizmet kapsamındadır.77

 97/67/EC sayılı Direktif evrensel hizmet kapsamında haftada be  günden az 

olmamak artıyla her i  günü en az bir sefer da ıtım yapma zorunlulu u

getirmektedir. Minimum sayının altında kalmamakla beraber, Tablo 3.1.’de 

görüldü ü üzere da ıtım sayıları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

75  Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, Malta 
76 Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, sveç, talya, Kıbrıs Rum Yönetimi, Macaristan, Portekiz, 
Slovenya, Yunanistan 
77 NERA, 1998:73 
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Tablo 3.1. AB-25 Üyesi Ülkelerde Haftalık Gönderi Da ıtım Sayıları

Üye Ülke Yasal 

Da ıtım

Sayısı

Gerçekle en

Da ıtım

Sayısı

stisna 

Tutulan

Nüfus 

(%) 

Hanede Posta 

Alamayan 

Nüfus(%) 

Hanede 

Koli 

Teslimi

Avusturya 5 5 Yok % 1 Var 

Belçika 5 5 Yok Yok Var 

Kıbrıs Rum 

Yönetimi 

5 5 Yok Yok Ücretli 

Çek

Cumhuriyeti 

5 5 Yok % 0,12 Var 

Almanya 6 6 Yok Yok Var 

Danimarka 6 6 % 0,008 % 0,008 Var 

Estonya 5 6 % 0,01 % 0,05 Ücretli 

spanya 5 Kentsel alanlarda 6 

(nüfusun %80’i)  

Kırsal alanlarda 5 

Yok % 5 Yok 

Finlandiya 5 5 %0,005 Yok Ücretli 

Fransa 6 6 Yok Yok Var 

Yunanistan 5 5 % 3 Var Ücretli 

Macaristan 5 5 Yok % 1,78 Yok 

rlanda 5 5 % 0,02 Yok Var 

talya 5 6 Yok Veri yok Var 

Litvanya 5 Kentsel alanlarda 6 

Kırsal alanlarda 5 

Yok Yok Ücretli 

Lüksemburg 5 5 Yok Yok Var 

Letonya 5 Kentsel alanlarda 6 

(nüfusun %90’ı)

Kırsal alanlarda 5 

Yok Yok Ücretli 
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Malta 5 6 Yok Yok Var 

Hollanda 6 6 Yok Veri yok Var 

Polonya 5 5 Yok Yok Var 

Portekiz 5 5 Yok Yok Ücretli 

sveç 5 5 % 0,026 Yok Ücretli 

Slovenya 5 Kentsel alanlarda 6 

(nüfusun %70’i)  

Kırsal alanlarda 5 

Yok % 0,85 Var 

Slovakya 5 5 % 0,01 % 0,2 Var 

Birle ik

Krallık

6 6 %0.02 Var Var 

Kaynak: Wik Consult 2006:51 

 Tablodan anla ıldı ı üzere on ülkede Direktifteki kritere tam uyum 

sa lanırken, di erlerinde farklı ölçüde derogasyonlar bildirilmi tir. Macaristan ve 

spanya’da hanelerde koli da ıtımı yapılmazken, sekiz ülkede ekstra ücret kar ılı ı

koliler hanelerde teslim edilmektedir. 

 Posta Direktifi uyarınca kademeli olarak daraltılan tekel alanları ülkeden 

ülkeye farklar göstermektedir. En fazla serbestle mi  piyasalar tekel alanının

sıfırlandı ı Estonya, Finlandiya, sveç, Birle ik Krallık ve Almanya piyasaları ile 

yalnızca ehirlerarası mektup postası segmentinde tekel alanı bulunan spanya 

piyasasıdır.  

Grafik 3.4. ülkelerdeki tekel alanlarının 2006 yılı itibarıyla kompozisyonunu 

göstermektedir, dolayısıyla 1 Ocak 2008 itibarıyla evrensel hizmet sa layıcıya

ayrılan tekel alanının kaldırıldı ı Almanya, yurt içi mektup postası gönderilerinin 

tekel kapsamında oldu u ülke grubunda gösterilmektedir. Ayrıca spanya’daki tekel 

alanının ihmal edilebilir boyutta oldu u gerekçesiyle, ülke tekel alanı bulunmayan 

ülkeler grubunda gösterilmi tir. Grafikteki yüzdeler ülkelerin 2004 yılındaki yurt içi 

mektup postası hacimleriyle a ırlıklandırılmı tır.  
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Grafik 3.4. AB-25 Ülkelerinde Evrensel Hizmet Sa layıcılara Ayrılan Tekel 

Alanları

Kaynak: Wik-Consult, 2006:56

3.2. Ülke Örnekleri 

 Günümüzde posta tekelleri birçok ülkede evrensel hizmet sunumunu garanti 

altına alma gerekçesiyle devam ettirilmektedir. Bu bölümde; posta piyasasının

tamamen serbestle tirildi i ve yerle ik i letmeciyle rekabet eden yeni firmalar 

faaliyet gösterdi i halde herhangi bir finansman mekanizması kullanılmadan 

evrensel hizmetin sa landı ı sveç, Yeni Zelanda ve Birle ik Krallık posta sektörleri 

hakkında bilgi verilecektir. 

3.2.1. sveç Posta Sektörü 

sveç posta sektörü 1993 yılında bütünüyle rekabete açılmı tır. sveç,  

serbestle tirmenin erken ya andı ı bir ülkedir ve deregülasyon sonrası piyasada 

büyük ölçüde rekabetin sa landı ı az sayıda ülkeden biridir. 

sveç posta sektöründe, 1993 yılından bu yana, tekel olarak korunan segment 

bulunmamaktadır. 1993 yılına kadar ise, yalnızca bireysel gönderiler kamu 

i letmecisine ayrılan tekel alanı kapsamında yer almı tır. Di er bir deyi le,  do rudan

posta gibi toplu gönderiler her zaman rekabete açık olmu tur. 
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 Serbestle meyle beraber piyasaya çok sayıda yeni firma girmi  ve özellikle 

yerel piyasalarda rekabeti artırmı tır. Gönderi hacmi günde 2500 mektuptan az olan 

küçük çaplı yerel  irketlerin pazardaki toplam payının yüzde 15 civarında oldu u

tahmin edilmektedir.78 Yerel i letmecilerin yanı sıra, geni  co rafi bölgelerde kamu 

i letmecisi ile rekabet eden firmalar da bulunmaktadır.

 Yerle ik i letmeci, sveç Posta daresi (Posten AB), 1994 yılında 

irketle tirilmi tir ve sermayesi bütünüyle kamuya aittir. Posta ve bankacılıkta geni

bir hizmet portföyüne sahip olan i letmeye, ülkeyi UPU nezdinde temsil etmesi 

dı ında herhangi bir ayrıcalık tanınmamaktadır.

 Yerle ik i letmecinin en önemli rakibi, tekel alanının kaldırılmasından sonra 

mektup postası segmentinde faaliyet göstermeye ba layan CityMail irketidir.

Norveç Posta daresinin sahibi oldu u irket, yalnızca üç büyük ehir (Stockholm, 

Göteborg ve Malmö) ve çevresinde hizmet sunmakta, tüketicilerin yakla ık yüzde 

40’ına ula makta ve gönderilerin da ıtımını üç günde bir gerçekle tirmektedir. 

irket, önceden ayrımı gerçekle tirilmi  toplu gönderiler ve ticari gönderiler 

segmentlerinde yo unla mı tır. CityMail hizmet verdi i bölgelerde pazarın yüzde 

30’unu elinde bulundurmaktadır.

 Di er taraftan, birçok ülkede posta tekellerinin halen devam etmesi sebebiyle, 

kullanıcılar uluslararası gönderiler için tercih hakkına sahip de ildir ve sveç Posta 

daresinden hizmet almak zorundadırlar. 

Evrensel Hizmet 

sveç posta mevzuatı, evrensel hizmetin ticari ko ullarda sa lanabilece i

varsayımı üzerine kurulmu tur ve evrensel hizmet için herhangi bir finansman 

mekanizması öngörülmemektedir, zira tekelin kaldırılmasından önce hazırlanan bir 

raporda ülke çapında geni  bir toplama ve da ıtım ebekesine sahip tek operatör 

olmanın yerle ik i letmeciye önemli bir rekabet avantajı sa ladı ı sonucuna 

varılmı tır. sveç Posta daresinin mektup postası segmentinde karlı bir ekilde 

hizmet sunması bu varsayımın do rulu unu ortaya koymaktadır. OECD’nin 

78 OECD 1999: 279 
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çalı masında79, sveç Posta daresinin tam serbestle me öncesinde birçok ülke 

tarafından tekel kapsamında korunan segmentlerde rekabet etmek zorunda olmasının

irketin verimlili inde, karlı yapısında ve evrensel hizmet yükünün sıfır olmasında

etkili oldu u iddia edilmektedir. 

sveç Posta daresi, her i  günü bütün yerle im bölgelerinde birer kez toplama 

ve da ıtım yapmakla görevlendirilmi tir. Yalnızca toplam nüfusun 1500 civarında

oldu u adalar ve da lık bölgeler gibi ücra kesimlerde haftada 2-4 gün hizmet 

sunulmaktadır.

sveç Posta daresi yurt içi bireysel gönderiler dı ındaki hizmetler için 

fiyatlarını serbestçe belirleyebilmekte ve evrensel hizmet kapsamındaki gönderiler 

için ülke çapında tek fiyat uygulamaktadır.Ertesi gün da ıtımı yapılan ve a ırlı ı 500 

gramın altında olan tek parça gönderiler için tarifeler tavan fiyat yöntemi ile 

belirlenmektedir. 

sveç Posta daresi, sözle mesi uyarınca, engelliler ve ya lılara sundu u özel 

hizmetler ile düzenleyici otorite tarafından kapatılmasına izin verilmeyen ubeler için 

sübvansiyon almaktadır ve gereken kaynak genel bütçeden kar ılanmaktadır.

3.2.2. Yeni Zelanda Posta Sektörü 

 Yeni Zelanda posta sektörü 1998 yılında yerle ik i letmeciye tanınan tekel 

hakkının kaldırılmasıyla bütünüyle rekabete açılmı tır. Yerle ik i letmecinin karının

yüzde 55’ini sa layan segmentin rekabete açılması ile piyasaya yeni i letmeciler 

girmi  ve bu süreç hizmet kalitesinin artması ve reel fiyatların dü mesi ile 

sonuçlanmı tır.

 Sektördeki yerle ik i letmeci, New Zealand Post Limited, 1987 yılında Yeni 

Zelanda Posta daresinin posta, telekomünikasyon ve bankacılık faaliyetleri için üç 

ayrı irkete bölünmesiyle ortaya çıkmı tır ve sermayesi bütünüyle kamuya ait bir 

irket statüsündedir.  irket; mektup postası, koli ve ekspres gönderi segmentlerinde 

hizmet sunmakta ve bankalar adına fatura ödemesi gibi parasal i lemleri 

gerçekle tirmektedir.   

79 OECD, 1999:273 
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 Sektörde yerel olarak hizmet veren küçük irketlerin yanı sıra, yerle ik

i letmecinin altyapısını da kullanarak, ülke çapında faaliyet gösteren Fastway Post 

gibi i letmeciler de bulunmaktadır.

Evrensel Hizmet 

New Zealand Post, görev sözle mesi gere ince a a ıdaki yükümlülüklere 

tabidir:

Da ıtım noktalarının yüzde 95’ine haftada 6 gün, yüzde 99.88’ine 5 veya 6 

gün da ıtım yapmak 

Geriye kalan noktalara haftanın 1-4 günü da ıtım yapmak 

Belirlenen sayılarda da ıtım noktasına hizmet götürmek 

En az 240 posta ofisinde hizmet vermek 

Di er posta i letmecilerinin, herhangi bir mü terisiyle e it ko ullarda olmak 

üzere, ebekeye eri imini sa lamak

New Zealand Post sayılan yükümlülüklerin finansmanı için devletten 

herhangi bir kaynak almamaktadır.

letmeci tarifelerini belirlemekte serbesttir. Yalnızca standart mektup tarifesi 

belirlenirken tavan fiyat yöntemini uygulamak zorundadır. 1995 yılına kadar, kırsal 

bölgelerde ya ayanların, gönderilerini evlerinde teslim alabilmek için yıllık

belirlenen ek bir ücret ödemesi gerekirken, günümüzde bütün co rafi bölgelerde 

gönderilerin hanelere da ıtımı e it ko ullarda gerçekle tirilmektedir.

3.2.3. Birle ik Krallık Posta Sektörü 

Birle ik Krallık posta sektöründe, 2000 yılında yürürlü e giren Posta Kanunu 

ile kapsamlı bir reform ba latılmı tır. Söz konusu Kanun ile sektörde düzenleyici 

kurum (Postcomm) ve Tüketici Konseyi (Postwatch) olu turulmu , ayrıca evrensel 

hizmet ve lisans rejimi ile ilgili düzenlemeler yapılmı tır.

 Düzenleyici kurumun temel amacı, evrensel hizmet sunumunu garanti altına 

almak ve piyasada rekabet ortamının tesis edilmesini sa lamak olarak belirlenmi tir.
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Tüketici Konseyi ise tüketicilerin temsil edilmesi ve haklarının korunmasıyla

görevlendirilmi tir.

 Yerle ik i letmeci Royal Mail Group sermayesi bütünüyle kamuya ait bir 

irket statüsündedir ve evrensel posta hizmeti sunmakla yükümlendirilen tek 

i letmecidir. Ayrıca, Royal Mail posta tesislerine ve da ıtım sistemine di er

operatörlerin maliyet esaslı tarifelerle eri imini sa lamak zorundadır.

 Birle ik Krallık posta piyasası 1 Ocak 2006 tarihi itibarıyla tamamen rekabete 

açılmı tır ve evrensel hizmet kapsamında yer alan segmentlerde i letmeciler 

düzenleyici kurum tarafından yetkilendirilmek suretiyle faaliyet göstermektedir. Bu 

çerçevede mevcut durumda 18 i letmeci yetkilendirilmi tir, ancak Royal Mail toplam 

gönderilerin yüzde 99’unu da ıtmaya devam etmektedir. 

 Royal Mail, tarifelerini belirlemekte serbesttir. irket, yalnızca evrensel 

hizmet kapsamında yer alan gönderiler için tarifeler tavan fiyat yöntemi ile 

belirlenmektedir.  

Evrensel Hizmet 

Royal Mail 2 kg’a kadar mektuplar ile 20 kg’a kadar kolilerin her i  gününde 

bir kez hanelere da ıtımını ve haftada altı gün kabul noktalarından toplanmasını

sa lamakla yükümlüdür.  

 2001 yılında gerçekle tirilen bir analizde, Postcomm evrensel hizmet 

sunumunun Royal Mail için maliyetini irketin toplam posta gelirlerinin yüzde 

1,7’sini olu turan 81 milyon Sterlin olarak hesaplamı tır. Yerle ik i letmeci olarak 

tüm adreslere hizmet sunabilecek bir a a sahip olmanın Royal Mail için ticari avantaj 

sa ladı ı göz önünde bulundurulmu  ve evrensel hizmet yükümlülü ünün irket 

üzerinde yük yaratmadı ına karar verilmi , bu do rultuda evrensel hizmetin 

finansmanı için bir mekanizma öngörülmemi tir.

 Di er taraftan, Royal Mail irketinin bir i tiraki olan Post Offices Ltd. ülke 

çapında belirlenen sayıda posta ofisini i letmekle görevlendirilmi tir ve kırsal

alanlardaki ofislerin i letilmesi için 2011 yılına kadar yıllık 150 milyon Sterline 

kadar devlet yardımı alabilecektir.
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3.3. Türkiye’de Evrensel Posta Hizmeti 

 Bu bölümde öncelikle Türkiye posta sektörü hakkında genel bilgiler 

verilecek,  daha sonra evrensel hizmetin kapsamı, evrensel hizmet yükümlüsü ve 

finansman yöntemi açılarından Türkiye’deki evrensel posta hizmeti incelenecektir. 

3.3.1. Türkiye Posta Sektörünün Genel De erlendirmesi 

 Ülkemizde ilk posta te kilatı, 1840 yılında “Posta Nezareti” adıyla

kurulmu tur. 1855 yılında kurulan Telgraf Müdürlü ü ile Posta Nezareti, 1871 

yılında birle tirilerek “Posta ve Telgraf Nezareti” adını almı tır.80

23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manüel telefon santralinin stanbul’da hizmet 

vermeye ba lamasıyla Kurum “Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti” adını almı , 1913 

yılında ise Kurumun adı “Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlü ü” olarak 

de i tirilmi tir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında çi leri Bakanlı ına ba lı olarak görev yapan PTT 

Genel Müdürlü ü, 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık

Bakanlı ına, 1939’da ise Ula tırma Bakanlı ına ba lanarak hizmet vermeye devam 

etmi tir.

1954 yılında Kamu ktisadi Te ebbüsü (K T) olarak yapılandırılan PTT 

Genel Müdürlü ü, 1984 yılında Kamu ktisadi Devlet Te ebbüslerinin yeniden 

düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK uyarınca Kamu ktisadi 

Kurulu u81 (K K) statüsüne geçirilmi tir.

18.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT letmesi Genel 

Müdürlü ünün, T.C. Posta letmesi Genel Müdürlü ü ve Türk Telekomünikasyon 

Anonim irketi eklinde yeniden yapılanması öngörülmü tür. T.C. Posta letmesi 

Genel Müdürlü ü 24.04.1995 tarihinden itibaren müstakilen hizmet vermeye 

ba lamı tır.  

80 www.ptt.gov.tr/kurumsal/tarihce.php 
81 Kamu ktisadi Kurulu u, sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel niteli indeki mal ve hizmetleri 
kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördü ü bu kamu hizmeti dolayısıyla
üretti i mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi te ebbüsüdür(233 sayılı KHK, madde 2,2). 
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29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü e

giren 4502 sayılı Kanunun 24. maddesi ile "T.C. Posta letmesi Genel Müdürlü ü"

olan Kurulu un adı "T.C. Posta ve Telgraf Te kilatı Genel Müdürlü ü" (PTT) olarak 

de i tirilmi tir.

Posta pazarında kamu i letmecisi PTT dı ında, küçük ölçekli ehir içi kurye 

ve ekspres posta hizmetleri sunan firmalardan, ulusal ölçekte yurt içi koli ve ekspres 

posta hizmeti veren firmalara kadar farklı tip ve ölçeklerde çok sayıda firma 

bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası alanda faaliyet gösteren DHL, UPS, TNT, FedEx 

gibi firmalar ulusal ölçekte de hizmet sunmaktadır. Pazardaki özel i letmeciler, 4925 

sayılı Karayolu Ta ıma Kanunu çerçevesinde, Ula tırma Bakanlı ından yetki belgesi 

almak suretiyle faaliyet göstermektedir. 

 Wik-Consult82, Türkiye posta pazarının büyüklü ünü, yurt içi ve yurt dı ı

giden posta dahil olmak üzere, 2002 yılı için yakla ık 545 milyon Avro olarak 

tahmin etmektedir. Posta sektörü istihdamının toplam ulusal istihdam içerisindeki 

payı ise 2001 yılı için yüzde 0,24 olarak tahmin edilmektedir. Aynı çalı mada 

hesaplanan pazara ili kin bazı de erler Tablo 3.2.’de gösterilmektedir. 

Tablo 3.2. Segmentlere Göre Türkiye Posta Pazarı Büyüklü ü

Gönderi Sayısı         

(x bin ) 

Gelirler (bin €) EHY’nin Gelirdeki 

Payı

Mektup Postası 991.338 269.584 %95 

Koli ve Ekspres 

Gönderiler

19.489 275.495 %40 

TOPLAM 1.010.827 545.079 %67 

Kaynak: Wik-Consult , 2003:220 den uyarlanmı tır.

Tablodan anla ıldı ı üzere, mektup postası ile koli ve ekspres posta 

segmentlerinin gelirler açısından büyüklükleri birbirine yakındır. Evrensel hizmet 

yükümlüsü PTT, klasik mektup postası hizmetlerinde pazarda a ırlı ını korurken, 

koli ve ekspres gönderilerde özel i letmeciler öne çıkmaktadır.

82 Wik-Consult, 2003:220 
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Posta sektörü büyük ölçüde 02.03.1950 tarihinde kabul edilen 5584 sayılı

Posta Kanunu çerçevesinde düzenlenmektedir. Zaman içerisinde de i en pazar 

gerçeklerinin oldukça gerisinde kalmı  olan Kanun sektör dinamikleriyle 

örtü memektedir. 

Posta sektöründen sorumlu bakanlık Ula tırma Bakanlı ı’dır. Sektörü 

düzenlemek ve denetlemekle görevli bir ulusal otorite bulunmamaktadır. Bu sebeple, 

sektöre ili kin kanun ve ikincil düzenleme taslakları büyük ölçüde PTT Genel 

Müdürlü ünün deste i ile hazırlanmaktadır. Bu durum PTT’nin piyasada hem 

i letmeci hem de düzenleyici olarak faaliyet göstermesine yol açmaktadır.

9. Kalkınma Planı 2009 Yılı Programında, posta sektöründe politika 

belirleme, i letme ve düzenleme faaliyetlerinin farklı birimlerce yapılmasının

sa lanması, posta piyasasında rekabet ko ullarının olu turulması ve olu acak rekabet 

ortamında evrensel hizmetin sürdürülebilir olarak sunulabilmesi için sektörü 

bütünüyle düzenleyen yeni bir kanun çıkarılmasına yönelik tedbirler bulunmaktadır. 

Bu çerçevede kanunun teknik çalı maları Ula tırma Bakanlı ı koordinatörlü ünde

yürütülmektedir. 

3.3.2. Evrensel Posta Hizmeti Yükümlüsü 

5584 sayılı Posta Kanunu’nda evrensel hizmet kavramına yer 

verilmemektedir. Ancak, kamu i letmecisi PTT fiili olarak evrensel hizmet 

yükümlüsü konumundadır. Kanunun 1’inci maddesine göre; PTT, açık ve kapalı

mektuplar, kartlar, gazetelerle belirli zamanlarda çıkan dergiler, kitaplar, her türlü 

basılmı  ka ıtlar, küçük paketler, de er konulmu  mektuplar ve kutular, de er 

konulmu  veya de er konulmamı  posta kolileri ve tebli  ka ıtlarını kabul etmek, 

ta ımak ve da ıtmak ile görevlendirilmi tir.

Grafik 3.5.’te 1997-2006 yılları arasında PTT Genel Müdürlü ü tarafından

kabul edilen yurt içi mektup postası ve koli sayıları gösterilmektedir. Gönderi 

sayısında 2001 yılından itibaren artı  gözlense de, son 10 yıl içerisinde yakla ık

yüzde 12 dü ü  gerçekle mi tir.
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Grafik 3.5. PTT Genel Müdürlü ü Tarafından Kabul Edilen Yurt çi Mektup 
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Kaynak: 2006 PTT statistikleri 

Tablo 3.3. ise 1997-2006 yılları arasında kabul edilen yurt içi mektup postası

gönderilerinin kompozisyonunu göstermektedir. Son 10 yıl içerisinde faturalar gibi 

kurumsal gönderileri de içeren mektupların sayısı artarken, di er haberle me

formlarıyla kolaylıkla ikame edilebilen posta kartları ve tebrik kartları kalemlerinde 

büyük daralma ya anmı tır.

Tablo 3.3. Yıllara Göre PTT Genel Müdürlü ü Tarafından Kabul Edilen Yurt  

çi Mektup Postası Gönderilerinin Da ılımı

Yıl Mektuplar 
Posta

Kartları

Tebrik

Kartları

Basılmı

Ka ıtlar

Tebli

Ka ıtları
Di er * Toplam 

1997 661.315 31.276 208.160 226.217 20.807 26.553 1.174.328 

1998 568.322 11.998 173.065 154.404 21.186 18.599 947.574 

1999 616.361 10.153 136.227 184.218 23.376 15.216 985.551 

2000 637.606 6.219 128.451 155.374 24.714 14.240 966.604 

2001 638.342 5.458 65.121 58.974 27.672 11.372 806.939 
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2002 761.213 3.600 49.569 51.449 27.150 10.043 903.024 

2003 768.118 2.290 39.381 35.829 25.689 10.362 881.669 

2004 787.526 2.045 41.130 39.255 30.941 10.542 911.439 

2005 899.053 2.180 34.977 43.227 34.037 9.919 1.023.393 

2006 919.770 1.240 23.950 52.831 39.426 9.754 1.046.971 

Kaynak: 2006 PTT statistikleri 

* Di er kalemi, gazeteler, küçük paketler, körlere özgü yazılar ve ücretsiz gönderileri kapsamaktadır.

PTT; mektup postası, koli, ekspres posta hizmetleri gibi geleneksel posta 

hizmetleri yanında, parasal posta hizmetleri, fatura tahsilatı ve telefon kartı, kontör 

gibi ürünlerin perakende satı  hizmetlerini vermektedir. 

PTT 987 merkez ve 2186 ubede yakla ık 30.000 çalı an ile hizmet 

vermektedir. Ayrıca PTT’nin yazlık yerlerde faaliyet gösteren mevsimlik ve yangın, 

do al afet gibi durumlarda hizmet veren mobil posta ofisleri ve 607 acentesi 

bulunmaktadır. AB-25 ülkelerinde 2004 yılında 10.000 ki i ba ına 2,16 posta ofisi 

dü mekteyken, Türkiye’de bu oran 0,43’tür ve Avrupa Birli i ülkelerinin oldukça 

gerisinde kalmaktadır. PTT’nin 2002-2007 yıllarına ait i yeri ve personel sayıları

Tablo 3.4’te gösterilmektedir. 

Tablo 3.4. Yıllara Göre PTT Personel ve yerleri Sayıları

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

yeri  4.471 4.421 4.381 4.341 3.775 3.748 3.780 

-Merkez 1.084 1.954 1.064 990 986 984 987 

- ube 2.051 1.399 1.893 1.946 2.057 2.179 2.186 

-Acente 1.338 4.421 1.424 1.405 732 585 607 

Personel 35.919 34.082 32.201 29.860 30.148 29.611 30.134 

Kaynak: PTT Genel Müdürlü ü  (2002-2007 verileri yıl sonu, 2008 yılı verileri Mart ayı sonu 

itibarıyla verilmi tir.)

 PTT, merkez ve ubelerine 2002 yılından itibaren geni  bant internet altyapısı

götürülerek parasal posta ve emekli maa ı ödemeleri gibi bazı bankacılık i lemleri 
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kolayla tırılmı  ve hızlandırılmı tır. Bu kapsamda yıllara göre otomasyona açılmı

bulunan toplam i yeri sayılarına Tablo 3.5.’te yer verilmi tir.

Tablo 3.5. Yıllara Göre Otomasyona Açılmı  Bulunan PTT yeri Sayıları

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

yeri 707 882 1.611 2.634 2.973 3.143 3.153 

 Kaynak: PTT Genel Müdürlü ü (2002-2007 verileri yıl sonu, 2008 yılı verileri Mart ayı sonu 

itibarıyla verilmi tir.)

 Otomasyona açılan i yeri sayısının artması, PTT’nin birçok hizmeti yaygın

biçimde sunarak gelirlerini artırmasına olanak sa lamı tır. Anla malı bankalarla ve 

irketlerle yapılan kredi kartı ve fatura tahsilatı ile emekli maa ı ödemelerinden elde 

edilen komisyonlar ve havale, posta çeki gibi parasal posta gelirlerine ba lı olarak 

PTT’nin gelirlerinde artı  sa lanmı  ve söz konusu hizmetlerin mevcut i yerlerinde

ek personele ihtiyaç duyulmaksızın verilebilmesi nedeniyle toplam giderlerde önemli 

artı  görülmemi tir. Bu durum Kurulu  tarafından PTTBANK hizmetleri olarak 

adlandırılan hizmetlerin PTT’nin faaliyet karını artırmasına olanak sa lamı tır. Söz 

konusu hizmetlerin gelirleri toplam faaliyet gelirlerinin 2005 yılında yüzde 19,1 ve 

2006 yılında 19,2’sini olu turmu tur.

PTT’nin 2002-2006 yıllarına ait faaliyet karı, dönem karı ve gayri safi satı

hasılatları Tablo 3.6’da verilmektedir.Tabloda görüldü ü üzere, PTT 2004 yılında

dü ük bir tutarla faaliyet karı elde etmeye ba lamı  ve Kurulu un faaliyet karları

bankacılık hizmetlerinin yaygınla maya ba ladı ı 2005 yılından itibaren önemli 

ölçüde artı  göstermi tir. Bu durum, Kurulu un muhasebe hesaplarını hizmetlere 

göre ayrı tırmaması nedeniyle açıkça gösterilememekle birlikte, PTT’nin karlarının

posta hizmetlerinden ziyade bankacılık faaliyetlerinden kaynaklandı ını ifade 

etmektedir. 
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Tablo 3.6. PTT Genel Müdürlü ünün Gayri Safi Satı  Hasılatı, Faaliyet Karı ve 

Dönem Karı

2002 2003 2004 2005 2006 

Gayri Safi Satı

Hasılatı (milyon 

YTL)

497,7 645,8 760,3 816,8 931,9 

Faaliyet Karı

(milyon YTL) 

-54,4 -35,5 4,1 36,8 63,7 

Dönem Karı (milyon 

YTL)

10,9 22,8 75,9 160,5 203,1 

Kaynak: PTT Genel Müdürlü ü

PTT, 2005 yılından itibaren demiryolu posta hatlarından vazgeçerek, 

gönderilerini yalnızca karayolu ve havayolu ile ta ımaya ba lamı tır. 2006 yılı

verilerine göre PTT, toplam 55.000 km uzunlu unda karayolu ve 20.791 km 

uzunlu unda havayolu posta hattı ile hizmet vermektedir. 

3.3.3. Evrensel Posta Hizmetinin Kapsamı

Posta sektöründe evrensel hizmetle ilgili düzenleme olmamakla beraber, PTT; 

mektuplar, basılı ka ıtlar, kitaplar, süreli yayınlar, gazeteler ve kolilerin co rafi 

bölgeler arasında ayrım gözetmeksizin yurt çapında haftada altı gün da ıtımını

yapmaktadır. Ayrıca, kayıtlı ve de er konulmu  gönderiler de bu kapsamda yer 

almaktadır.  

Posta Kanunu’nda posta hizmetlerinin fiyatlandırılmasına ili kin hükümlere 

yer verilmemektedir. Ancak PTT posta hizmetlerinde ülke genelinde tek fiyat 

uygulamakta, tarifeler co rafi açıdan farklılık göstermemektedir. Ücretler hizmet 

çe idi ve gönderi a ırlı ına göre de i mekte ve toplu gönderilerde indirim 

uygulanmaktadır.
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3.3.4. Tekel Kapsamındaki Hizmetler 

5584 sayılı Posta Kanunu’nun 2’nci maddesine göre açık ve kapalı mektuplar 

ile üzerlerinde haberle me mahiyetinde yazı bulunan kartlar PTT’nin tekelinde 

bulunmaktadır

Mektup, Posta Tüzü ünün 10’uncu maddesinde, ki iye ve içinde bulunulan 

zamana ili kin haberle me yazıları ta ıyan ka ıtlar ve benzerleri olarak 

tanımlanmaktadır; bunların zarf içinde bulunup bulunmamaları niteliklerini 

de i tirmemektedir.  

Mektup Postası Gönderileri Yönetmeli i’nin 5’inci maddesinde de tekel 

kapsamına yer verilmektedir: “Mektup postası gönderilerinden açık ve kapalı

mektuplarla üzerlerinde haberle me mahiyetinde yazılar bulunan posta kartlarının

kabul, ta ıma ve da ıtımı PTT’nin tekeli altındadır. Kapalı zarf ve kapalı ambalaj 

içindeki gönderilerin tümü mektup sayılmaktadır.”

Yukarıdaki mevzuat çerçevesinde, Danı tay; “kapalı bir mektup zarfının

içerisinde fotokopi, belge, mektup, gizli evrak veya bir foto rafın bulunmasının bu 

gönderinin mektup niteli ini bozmayaca ına, böyle bir gönderinin mektup kabul 

edilece ine” karar vermi tir.83 Karar do rultusunda tüm foto raflar, fotokopi, 

bilgisayar çıktısı gibi dokümanlar ve her türlü basılı ka ıtlar da mektup olarak 

de erlendirilmi  posta piyasasında tekelin kapsamı oldukça geni letilmi tir.

Mevzuatın belirledi i geni  tekel alanına ra men piyasadaki birçok i letmeci 

mektup postası tanımına girecek gönderilerin da ıtımını yapmaktadır. Di er bir 

deyi le, EHY’ye bırakılan tekel alanı ihlal edilmekte ve piyasada fiilen rekabet 

ya anmaktadır.

Posta Kanunu’nun 59’uncu maddesiyle posta tekelini bozanların para 

cezasına çarptırılaca ı hükmü getirilmektedir. 61’inci maddede ise, posta memurları

Kanunda belirtilen yasakları ara tırmakla görevlendirilmi  ve gerekli görüldü ünde

kanunsuz bir ekilde posta i letmesine kalkı anların ta ıtlarına mahkeme kararıyla el 

koyularak bu i i yapmalarına engel olunaca ı öngörülmektedir. 

83 1998/1581 Esas ve 2000/5799 Karar Numaralı Danı tay Kararı
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3.3.5. Di er Münhasır Haklar

Posta Kanunu’yla, tekel hakkının yanı sıra, PTT’ye hizmetlerini daha dü ük

maliyetle sunabilmesi amacıyla çe itli ayrıcalıklar tanınmaktadır.

Kanun’un 12’inci maddesi uyarınca; “Devlet Demir, Deniz ve Havayolları

idareleri ve ta ıma ortaklıkları PTT daresinin ta ımakla ödevli oldu u maddeleri ve 

e yayı ve bunları götürmekle görevli olanları ta ımakla ödevlidir.” PTT, de erli

olmayan posta maddelerini ve e yasını, yanına kendi memurunu koymadan, bu 

idarelere vermek suretiyle de ta ıttırma hakkına sahiptir. Ayrıca, “Demiryolları idare 

ve ortaklıkları PTT daresine ait özel posta vagonlarını da yolcu katarlarına ba layıp

çekmek ödevindedirler”. Bunların ta ınmasına ait ücretlerin miktarlarıyla ta ıma, 

ödeme tarz ve ekilleri ve di er hususlar PTT daresiyle ilgili idareler arasında

yapılacak ve Ula tırma Bakanlı ınca onanacak anla malarla tespit edilir.  

Madde 13 ise, PTT’yi “ ehir içinde postayı da ıtan memur ve da ıtıcıların

resmi idareler ve ortaklıklar tarafından alınan yolculuk ücretini ve bu ücretlere 

zammolunan vergi ve resimleri” vermekten muaf tutmaktadır.
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4. EVRENSEL POSTA H ZMET  REGÜLASYONU  

Evrensel hizmet sunumunu garanti altına almak için yapılacak 

düzenlemelerde üç temel sorunun cevaplanması gerekmektedir: 

1) Evrensel hizmet hangi yöntemle finanse edilmelidir? 

2) Evrensel hizmeti kim/kimler sunmalıdır?

3) Evrensel hizmet sunumunun ek maliyeti ne kadardır? 

Bu bölümde evrensel hizmet regülasyonu kapsamında cevaplanması gereken 

ilk iki sorunun cevabı aranacaktır. Evrensel hizmet sunumunun ek maliyetinin84

hesaplanmasına yönelik yöntemler ise bir sonraki bölümde tartı ılacaktır.  

Evrensel hizmetlerin kesintisiz ve sürdürülebilir olarak sunumunun 

sa lanması amacıyla de i ik sektörlerde farklı finansman yöntemleri uygulamaya 

konmu tur. Uygulanacak yöntem belirlenirken posta sektörü ile di er sektörler 

arasındaki farklar göz önünde bulundurulmalı, bunun yanı sıra ülkeye özgü ko ullar

da de erlendirilmelidir. Bu bölümde öncelikle evrensel hizmet regülasyonunda esas 

alınması gereken temel ilkeler açıklanacak ve

Evrensel Hizmet Yükümlüsüne Tekel Alanı Ayrılması

Genel Vergilerden Tazmin 

Evrensel Hizmet Fonu 

Öde veya Oyna (pay or play) 

ebekeye Eri im Fiyatlarının Yükseltilmesi 

yöntemleri tartı ılacaktır.

Uygulanacak finansman yönteminin belirlenmesinden sonra evrensel hizmeti 

hangi i letmecinin/i letmecilerin sunaca ı sorusunun cevaplanması gerekmektedir. 

Yukarıda sayılan yöntemlerin bazıları bu soruya kendili inden cevap verirken, 

di erlerinde ise evrensel hizmet sa layıcı endojen olarak piyasa tarafından veya 

dı arıdan devlet müdahalesiyle belirlenmektedir. EHY olarak do rudan yerle ik

84 Çalı mada, evrensel hizmet sunumunun ek maliyeti, evrensel hizmet yükü ve ticari olmayan 
hizmetlerin maliyeti terimleri e  anlamlı olarak kullanılacaktır.
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i letmeci görevlendirilebilmekte, ihale yapılarak bir veya birden fazla firmaya 

evrensel hizmet sunma imtiyazı tanınabilmekte veya piyasadaki tüm i letmecilere 

evrensel hizmet sunma zorunlulu u getirilebilmektedir. 

4.1. Evrensel Hizmet Regülasyonunda Uygulanacak Temel lkeler 

 Finansman yöntemi ve dolayısıyla evrensel hizmet sa layıcının

belirlenmesinde dikkate alınacak temel ilkeler;  

Etkinlik,

Tarafsızlık,

effaflık,

Orantısallık,

Uygulanabilirlik ve 

Kesinlik

olarak sıralanabilir. 85

4.1.1. Etkinlik 

 Evrensel hizmet sunumu için kaynak sa lanırken ekonomik etkinli i bozan 

faktörlerden mümkün oldu unca kaçınmak gerekmektedir. Finansman 

mekanizmaları, en etkin çalı an i letmecinin seçilmesine olanak sa lamalı ve bunun 

için tahsiste etkinlik, üretimde etkinlik ve dinamik etkinlik açısından incelenmelidir.   

 Tahsiste etkinlik, üreticinin marjinal gelirini marjinal maliyetine e itledi i

miktarda üretim yapması ile gerçekle ir. Bir ba ka deyi le tahsiste etkinlik sa landı ı

durumlarda ürünün fiyatı maliyetleri yansıtmaktadır ve bu durum tüketicilerin söz 

konusu ürünün üretim girdilerine biçtikleri de eri ifade etmesi açısından önem 

ta ımaktadır. Tahsiste etkinlik, evrensel hizmetin ayrım gözetilmeden kar ılanabilir 

fiyatlarla sunulması niteli i ile çeli mektedir. Zira kar ılanabilir, ço u zaman co rafi

85 Oxera (2007) tarafından yapılan çalı mada yukarıdaki ilkelere ek olarak sosyal e itli in sa lanması
ve devlet yardımı ile ilgili kurallara aykırı olmama ilkeleri yer almı tır. AB’nin 97/67/EC sayılı
Direktifinde ise effaflık, tarafsızlık, orantısallık ve objektif kriterlere dayanma ilkelerine yer 
verilmi tir.
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olarak e it, fiyatlarla hizmet sa landı ı durumlarda fiyatlar maliyetleri 

yansıtmayacaktır.

 Üretimde etkinlik, i letmenin üretim faktörlerini optimum oranlarda 

kullanarak en dü ük maliyetle üretim yapmasını ifade etmektedir. Bu ba lamda

finansman yöntemi üreticiyi do ru teknoloji ve girdi bile imlerini seçerek gereksiz 

maliyetlerden kaçınmaya yönlendirmelidir. 

 Tahsiste ve üretimde etkinlik statik etkinlik unsurlarıdır. Dinamik etkinlik ise 

firmanın uzun dönemde ürünlerini geli tirmesi ve yeni ürünler üretmesi, bu sayede 

tüketicinin sa layaca ı faydayı artırmasını ifade eder. Dinamik etkinli in 

sa lanabilmesi için i letmeleri inovasyon ile yeni ürünler ve hizmet süreçleri 

geli tirmeye yönlendirecek yöntemlerin kullanılması gereklidir.

4.1.2. Tarafsızlık

 Finansman mekanizmaları i letmeciler arasında ayrım gözetmek suretiyle 

piyasada rekabetin olu masına engel te kil etmemelidir. 

 Örne in, evrensel hizmet sunumu için yerle ik i letmecinin görevlendirildi i

durumlarda daha etkin çalı acak yeni i letmeciler için piyasaya giri  engelleri 

yaratılmamalıdır. Di er taraftan, yerle ik i letmeci kadar etkin olmamakla beraber 

karlı bölgelerde faaliyet göstererek piyasanın kayma ını alacak rakip i letmelerin 

piyasaya giri ini zorla tıracak yöntemler tercih edilmelidir. 

 Tarafsızlık ilkesi gere i evrensel hizmet yükü i letmeciler tarafından adaletli 

olarak payla ılmalıdır. Örne in, ticari olmayan hizmetlerin finansmanı için bir 

tazmin fonu olu turulacaksa büyüklü ü ne olursa olsun tüm i letmecilerin katkı

sa lamasına yönelik düzenlemeler getirilmelidir.  

4.1.3. effaflık

effaflık ilkesi gere ince piyasadaki tüm aktörlerin yetki ve sorumlulukları

net bir ekilde belirlenmeli ve herkes tarafından bilinmesi sa lanmalıdır. Evrensel 

hizmet regülasyonunun tüm parametreleri açık olmalı; toplam ek maliyetin miktarı

ve hesaplama yöntemleri, finansman kaynakları, söz konusu kaynakların yönetim 

ilkeleri ve kaynaklardan yararlananlar gibi bilgilere kolayca ula ılabilmelidir.  



80

4.1.4. Orantısallık

 Orantısallık ilkesinin iki boyutu bulunmaktadır. Birincisi, ticari olmayan 

hizmetlerin finansman ihtiyacı ile yaratılan kaynak miktarı uyumlu olmalıdır.

Evrensel hizmet yükümlüsüne sa lanacak kaynak evrensel hizmetin ek maliyetini 

kar ılayabilecek büyüklükte olmalı, di er taraftan ek maliyetlerin üstüne çıkarak 

EHY’yi piyasadaki rakiplerine kar ı avantajlı konuma getirmemelidir.  

kincisi, i letmeciler tarafından sa lanacak katkılar orantısal olarak 

belirlenmeli ve etkin çalı acak i letmeciler için piyasaya giri  engelleri yaratmayacak 

büyüklükte olmalıdır.

4.1.5. Uygulanabilirlik 

Tercih edilen mekanizma karma ık olmamalı, uygulama ve izleme 

a amalarında evrensel hizmet yükümlüsü ile düzenleyici otoriteye gereksiz yönetsel 

maliyetler yüklememelidir. 

4.1.6. Kesinlik 

Finansman mekanizmasının evrensel hizmetin uzun dönemde 

sürdürülebilirli ini garanti altına alacak ekilde tasarlanmasına dikkat edilmelidir. 

4.2. Evrensel Hizmetin Finansman Yöntemleri 

 Ticari olmayan hizmetler nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetin 

kar ılanmasında kullanılacak yöntemler, yukarıda açıklanan ilkeler do rultusunda 

de erlendirildi inde, farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Hangi kriterlere önem 

verilece i politik kararlarla belirlenecektir; bununla birlikte ba arılı bir regülasyon 

için teknik açıdan güçlü bir düzenleyici otoritenin analizlerinin dikkate alınması

uygun olacaktır.

4.2.1. Evrensel Hizmet Yükümlüsüne Tekel Alanı Ayrılması

 Evrensel hizmet sa layıcının tüm kullanıcılara kar ılanabilir fiyatlarla hizmet 

sunabilmesi için bazı hizmetlerde yasal tekel alanı olu turulabilmekte ve EHY’ye 

yüksek maliyetli bölgelerde ortaya çıkan zararını dü ük maliyetli bölgelerden elde 
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edece i karlarla kar ılama imtiyazı tanınmaktadır. Birçok ülkede bu yöntem co rafi

konumdan ve mesafeden ba ımsız olarak tüm posta hatlarında tek fiyat belirlenerek 

uygulanıyor olsa da; bölgeler arasındaki fiyat farklarının, maliyet farklarından küçük 

olması evrensel hizmetin finansmanının çapraz sübvansiyonla sa landı ını söylemek 

için yeterlidir.86 Bu mekanizmada yaygın da ıtım a ına sahip yerle ik i letmeci 

evrensel hizmet yükümlüsü olarak belirlenmektedir. 

 Tekel alanı olu turulmadı ı sürece ülke çapında hizmet sunma zorunlulu u

bulunmayan i letmeciler yalnızca karlı bölgelerde piyasaya girme kararı alacaklardır. 

EHY’ye tekel alanı ayrılması, söz konusu i letmecilerin yerle ik i letmecinin pazar 

payını dü ük fiyatlarla ele geçirerek, ticari olmayan hizmetler için gerekli olan 

kaynakları eritmemesi amacıyla alınan bir önlem olarak de erlendirilmektedir. 

Piyasanın kayma ını alacak olan yeni firmaların yerle ik i letmeciye göre verimsiz 

çalı masının beklendi i durumlarda tekel alanı olu turmak cazip bir yöntem olarak 

ortaya çıkmaktadır.

Yönetsel maliyetleri dü ük olan bu yöntem tercih edildi inde kar ıla ılacak 

temel problem tekel alanının büyüklü ünün belirlenmesidir. Tekel alanı, evrensel 

hizmet kapsamı ile aynı anlama gelmemekte, belirlenen bir veya daha fazla hizmet 

türünün gönderi a ırlı ı ve fiyatı gibi faktörlerle sınırlandırılmı  bir bölümünü 

olu turmaktadır. Tekelin kapsamı, EHY’ye di er i letmeciler kar ısında rekabetçi 

avantaj sa lamayacak ekilde dar tutulmalı, ancak aynı zamanda evrensel hizmetin 

sürdürülebilirli ini garanti altına alacak düzeyde belirlenmelidir. Tekel alanı

yükümlü i letmeci için büyüklü ü tahmin edilebilir ve sürdürülebilir bir finansman 

kayna ı olarak kabul görmektedir. 

Kar ıla ılabilecek di er bir problem ise tekel alanının ihlal edilmesidir. Posta 

hizmetlerinde tekel dı ı segmentler için kurulan a lar tekel kapsamındaki segmentler 

için de kullanılabilmekte ve piyasanın izlenmesini zorla tırmaktadır.

 Çapraz sübvansiyon tercih edildi i sürece tarifeler maliyetlerden 

uzakla makta ve tahsiste etkinsizlik ortaya çıkmaktadır. Evrensel hizmet kavramının

do ası gere i yüksek maliyetli bölgelerde fiyatlar maliyetlerin altında belirlenirken, 

86 Cremer at al., 1998:11 
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dü ük maliyetli bölgelerdeki tüketiciler maliyetlerin üstünde ücret ödemektedirler. 

Söz konusu çapraz sübvansiyonlar zımni vergiler olarak de erlendirilmektedir ve 

finansmanın az sayıda tüketici tarafından sa lanıyor olması tüketici refahında

azalmaya sebep olmaktadır.87 Karlı gönderi sayısının az oldu u durumlarda tarifeler 

yüksek belirlenirse hem kar ılanabilir fiyat prensibinden uzakla ılmakta hem de 

tüketicilerin ikame haberle me araçlarına yönelmesi ile finansman kayna ı giderek 

daralmaktadır.

 Tekel alanı ayrılması ölçek ekonomilerinden yararlanılabildi i sürece 

maliyetlerde dü ü  sa layacaktır. Daha önce belirtildi i gibi posta hizmetlerinde 

ölçek ekonomilerinin varlı ı tartı malıdır. Ayrıca eri im düzenlemeleri yoluyla da 

ölçek ekonomilerinden faydalanılabilmektedir. Geli mekte olan ülkelerde hem dü ük

posta hacimlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılamaması, hem de karlı gönderi 

sayısının az olması sebebiyle çapraz sübvansiyonlar evrensel hizmet finansmanı için 

uygun bir yöntem olarak görülmemektedir.88

4.2.2. Genel Vergilerden Tazmin  

Ticari olmayan hizmetler nedeniyle ortaya çıkan zararları kar ılamak 

amacıyla devlet tarafından sübvansiyonlar verilebilir. Zararların tazmini tüketicilere 

veya EHY’ye transferler yoluyla gerçekle tirilebilir. Söz konusu sistemin 

olu turulması ve izlenmesi alternatif mekanizmalara göre kolaydır ve ortaya çıkan

yönetsel maliyetler dü üktür. Di er taraftan, genel vergilerden sa lanan kaynaklar 

her zaman politik müdahalelere açıktır ve sistemin sürdürülebilirli i siyasi iradenin 

kararlarına ba lı olacaktır.89

Evrensel hizmet sunumunun,  ebeke dı sallıklarından ziyade, önemli sosyal 

faydalar sa lamasının beklendi i durumlarda, ek maliyetlerin genel vergilerden 

kar ılanması uygun olacaktır. Örne in geli mekte olan ülkelerde posta ofisleri aynı

zamanda devlet-vatanda  ili kilerinin yürütülmesinde önemli yer tuttu u için sosyal 

faydaları ön plandadır ve zararları do rudan transferlerle finanse edilebilir. Ayrıca

87 Cremer at al., 2001 
88 Kenny, 2005:4 
89 Oxera, 2007:52 
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gelir vergilerinin artan oranlarda tahsil edilebilmesi gelir da ılımının düzeltilmesinin 

amaçlandı ı durumlarda avantaj sa layacaktır.90

Genel vergiler ekonomik etkinli in sa lanması açısından iki sebepten ötürü 

di er mekanizmalara göre daha iyi sonuç vermektedir: Birincisi, sektör dı ından 

sa lanan bir kaynak üreticilerin fiyatlandırma kararlarını etkilememektedir. kincisi, 

hizmeti finanse eden vergi tabanı büyüdükçe tüketicilerin ödeyecekleri marjinal vergi 

oranı azalmakta, böylece tüketici refahındaki dü ü  sınırlı kalmaktadır.91

Evrensel hizmete eri imin tüketicilere do rudan transferler yoluyla 

sa lanması, örne in kırsal kesimde ya ayan veya gelir düzeyi dü ük vatanda lara 

posta kuponları da ıtılması, ekonomik etkinlik açısından en iyi sonuçları

vermektedir. Zira bu yöntemde EHY’nin fiyatlarını maliyet esaslı belirlemesi 

mümkündür. Ancak, posta kuponları gibi ayni transferler pratik olarak 

uygulanabilecek bir yöntemken, do rudan gelir deste i verilmesi durumunda, 

alacaklılar arasında ters seçim (adverse selection) yapılması veya gelir deste i

alanların sonradan harcama biçimlerini de i tirmelerine yol açan ahlaki tehlike 

(moral hazard)  sorunlarıyla kar ıla ılabilir.

letmecilerin finanse edildi i durumda, ticari olmayan hizmetlerin 

zararlarının devlet tarafından kar ılanacak olması, firmaların etkin ekilde üretim 

yapmasına yönelik mü evvikleri engelleyebilecektir. Evrensel hizmet 

yükümlülü ünün getirdi i ek maliyetlerin i letmenin etkin çalı tı ı duruma göre 

do ru olarak hesaplanması ve firmaya ihtiyacının üzerinde kaynak aktarılmaması

gerekmektedir. Ancak, anılan hizmetlerin sunumu için rekabetin olu madı ı bir 

ortamda etkin bir i letmecinin tanımını yapmak da oldukça güç olacaktır.92 Ayrıca

rekabetçi olmayan alanlarda ortaya çıkan zararın üzerinde sa lanan sübvansiyonlar, 

firmayı rekabetçi alanlardaki rakipleri kar ısında avantajlı duruma getirebilecektir. 

90 OECD, 2004:39-40 
91 Di er unsurlar e it kalmak kaydıyla, vergi hadlerinde ya anan artı ın toplam refah maliyeti 
üzerindeki etkisi oransal olarak daha yüksektir. Bu nedenle vergi yükünün geni  bir mal ve hizmet 
tabanı üzerine yayılması avantajlı olacaktır. (NERA, 1998: 81) 
92 Çetin, 2007:148 
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 Ülkelerin vergi sistemlerindeki etkinlik farkı kamu fonlarının marjinal 

maliyetinin ülkeden ülkeye önemli farklar göstermesine yol açmaktadır.93

Geli mekte olan ülkelerin ço unda kamu fonlarının marjinal maliyeti 1,0’in 

üzerindeyken, geli mi  ülkelerde daha dü ük de erler almaktadır.94 Gasmi ve 

arkada ları95 marjinal maliyetlerin 0,2’nin üzerinde oldu u durumlarda finansman 

için genel vergilerden vazgeçilmesini ve çapraz sübvansiyonların tercih edilmesini 

önermektedirler. 

4.2.3. Evrensel Hizmet Fonu  

 Evrensel hizmetin ek maliyetinin tazmini için i letmecilerin katkılarıyla 

sektör içinde bir fon olu turulabilir. Altyapı sektörlerinin serbestle mesi sürecinde 

evrensel hizmet fonu tekel alanının yerine alternatif olarak ortaya çıkmakta ve 

telekomünikasyon, enerji gibi liberalizasyonun erken ba ladı ı sektörlerde yaygın

olarak kullanılmaktadır. Tazmin fonu Avrupa Komisyonu tarafından da posta 

sektöründe serbestle me sonrasında evrensel hizmet sunumunun garanti altına

alınabilmesi için önerilen bir mekanizmadır.

 Karma ık bir yapıya sahip olan bu yöntemde en önemli adım vergi tabanının

belirlenmesidir. Firmalar arasında e itlik sa lanması açısından, yüksek maliyetli 

bölgelerdeki ticari olmayan hizmetlerin finansmanı için olu turulan fona yapılacak 

katkı miktarlarının, bu bölgelerde en az hizmet sunmayı tercih eden i letmecinin, en 

çok katkıyı sa layaca ı ekilde belirlenmesi uygun olacaktır. Fona yapılacak katkılar

i letmecilerin gelirlerinden veya karlarından oransal bir vergi olarak alınabilece i

gibi, maktu bir bedel olarak tahsil edilebilir veya gönderi ba ına bir miktar 

belirlenebilir.96

93 Kamu fonlarının maliyetini olu turan unsurlar dörde ayrılabilir: vergi nedeniyle gerçekle meyen 
tüketimin yol açtı ı refah kaybı (dara kaybı/deadweight loss), fonların toplanmasının idari maliyeti, 
mükelleflerin vergi kaçırmaları ve vergilerin toplanmasından sübvansiyon verilene kadar 
ya anabilecek yolsuzluklar (Oxera, 2007:21) 
94 Geli mi  ülkelerin ço unda kamu fonlarının marjinal maliyeti 0,3-0,5 arasındayken; bu oran 
Malezya’da 1,20; Filipinlerde 2,48; Tayland’da ise 1,19-1,54 arasında hesaplanmı tır. (Laffont 1998: 
Emek’ten 2003: 48) Birle ik Krallık için bu de er 0,2-0,3 arasındadır. (HM Treasury, 2000) 
95 Gasmi at al., 2000 
96 Literatürde pazarı küçülten veya negatif dı sallık yaratan ikame ürünlerden ya da evrensel olarak 
sunulan hizmeti girdi olarak kullanan sektörlerden vergi alınmasını öneren yakla ımlar da mevcuttur. 
(OECD 2004:40, Oxera, 2007:42) 
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kinci a amada sektördeki firmaların gelirleri/karları/gönderilerinin mi veya 

belli hizmetlerin mi vergi tabanına dahil edilece ine karar verilmesi gerekmektedir. 

Karların vergilendirildi i durumda fonda yeterli kaynak yaratılamayabilecek veya 

yeterli miktar için vergi oranının çok yüksek belirlenmesi gerekebilecektir. Gelirlerin 

vergilendirildi i durumda ise, bazı i letmecilerin kar elde edemedi i zamanlarda da 

vergilendirilme olasılı ı mevcuttur ve bu durum piyasaya giri te bir engel olarak 

algılanabilecektir. Gönderi ba ına katkı alınmasına dayanan bir sistem ise, posta 

hizmetlerinde gönderi sayısının izlenmesinin zor olması nedeniyle uygulanabilir 

gözükmemektedir  

 Sonraki a amada söz konusu hizmetlerin bütününün mü yoksa yalnızca karlı

bölgelerin mi vergiye tabi tutulaca ı belirlenecektir. Fonun yapısına göre bütün 

gelirlerin, karların veya gönderilerin vergi tabanında yer alması sistemi 

basitle tirecektir. Di er taraftan, pazarda büyük paya sahip EHY’nin gelirlerinin 

bütününden vergi alınması veya halihazırda karsız bölgelerde de hizmet sunan 

EHY’nin karlarının finansman kayna ı olarak kullanılması fonun kesinli ini

tehlikeye sokabilecektir.  

 Alınacak vergi oranları belirlenirken önceden hesaplanmı  olan evrensel 

hizmet yükü dikkate alınmalıdır. Örne in 2005 yılında talya’da lisanslı

i letmecilerin gelirlerinden alınan vergilerle tazmin fonunda yaratılan kaynak toplam 

evrensel hizmet yükünün yalnızca yüzde 0,04’ünü kar ılamı tır.97

 Evrensel hizmet yükünün pazardaki toplam gelirler içinde yüksek bir oran 

olu turdu u durumlarda ise fon sisteminin uygulanmasından vazgeçilmelidir.  

 Tazmin fonu yöntemi uygulanırken, düzenleyici otorite sürekli olarak fona 

katkı sa layan i letmecilerin EHY’nin verimsiz çalı tı ına dair yapaca ı itirazlarla 

kar ı kar ıya kalacaktır. Ancak bu durum EHY’yi etkin çalı maya yönlendirecek bir 

kontrol mekanizması olarak görülebilir. EHY’ye verilecek sübvansiyon miktarının

etkin çalı an bir i letmeci esas alınarak do ru olarak belirlenmesi büyük önem arz 

etmektedir. Görevi gere i olu an zararların üstünde verilecek sübvansiyon EHY’nin 

üretimde etkinlik sa lama yönündeki mü evviklerini ortadan kaldırabilecek ve 

97 Oxera. 2007:33 
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rekabetçi segmentlerdeki rakiplerine kar ı haksız bir avantaj sa layabilecektir. Di er

taraftan, olması gerekenden az sübvansiyon verilmesi evrensel hizmet sunumunu 

tehlikeye sokacaktır.

Genel vergilerle kıyaslandı ında daralan bir vergi tabanının varlı ı tahsiste 

etkinli in görece daha çok bozulmasına sebep olmaktadır. Etkinli i en az bozan 

sistem i letmecilerden maktu bir bedel alınmasıdır, zira maktu vergiler sabit maliyet 

olarak de erlendirilmekte ve fiyatlandırma kararlarını görece az etkilemektedir. 

Ancak söz konusu vergiler piyasaya giri te bir engel olarak algılanabilmekte ve uzun 

dönemde rekabetçi bir piyasanın olu masına engel te kil edebilmektedir. 

 Tazmin fonu çerçevesinde ülke çapında tek bir i letmeci EHY olarak 

belirlenebilece i gibi, eri im düzenlemeleri yapıldı ı takdirde bölgesel faaliyet 

gösteren birden fazla evrensel hizmet sa layıcı da bulunabilir. Ancak bölge sayısının

artması yöntemin uygulanabilirli i açısından zorlukları da beraberinde getirecektir.

4.2.4. Öde veya Oyna

 Evrensel hizmet fonunun özel bir formunu olu turan öde veya oyna (pay or 

play) sisteminde evrensel hizmet sa lama ile fona katkı yapma arasındaki seçim 

i letmecilere bırakılmaktadır. Bu sistemde ülke maliyetlere göre derecelendirilerek 

bölgelere ayrılmakta ve yüksek maliyetli bölgelerde hizmet sunmamayı tercih eden 

firmalara evrensel hizmet sa layıcılarına aktarılacak fona katkı yapma zorunlulu u

getirilmektedir. Firmalara oynamaya karar verdikleri anda ülke çapında hizmet 

sunma zorunlulu u getirecek bir sistem uygulanabilece i gibi, faaliyet gösterdi i

yüksek maliyetli bölgeler arttıkça katkı payının azaldı ı daha sofistike bir yakla ım

da tercih edilebilir. Öde veya oyna mekanizmasının uygulandı ı Finlandiya posta 

sektöründe ikinci yakla ım tercih edilmi tir ve bölgeler arasındaki sınıflandırma 

nüfus yo unlu una göre düzenlenmektedir.98

 Yüksek maliyetli bölgelerin rekabete açılmasını sa layan bu yöntem, yerle ik

i letmeci piyasaya yeni giri lerle beraber kaybetti i pazar payı oranında maliyetlerini 

dü ürebildi i sürece sürdürülebilir olacaktır. Aksi takdirde fona katkı veren 

98 Oxera, 2007:54 



87

i letmecilerin fondan destek alır hale gelmesiyle karsız bölgelerdeki hizmetin 

finansmanı için yeterli kaynak bulunamayabilecektir. 

 “Evrensel hizmet nasıl finanse edilmelidir” ve “evrensel hizmeti kim 

sunmalıdır” sorularının ikisine de cevap veren bu yöntemin en zor yönü yüksek 

maliyetli bölgelerde faaliyet göstermeyecek olan i letmecilerden alınacak katkı

miktarlarının belirlenmesidir. Olması gerekenin altında bir miktar belirlendi inde

fonun kesinli i tehlikeye girerken, üstünde bir bedel konuldu unda yüksek 

maliyetlerle hizmet sunacak i letmeciler de ödemek yerine oynamayı tercih edecek, 

bu durum üretimde etkinli i bozmasının yanı sıra fonların uzun vadede 

sürdürülebilirli ini olumsuz etkileyecektir. Oxera tarafından hazırlanan raporda99,

alınacak katkının yerle ik i letmeciyi oynamakla ödemek arasında kararsız bırakacak 

düzeyde belirlenmesi gerekti i savunulmaktadır, zira bu noktada yeni operatörler 

yerle ik i letmeciden daha dü ük maliyetlere sahip oldukları sürece oynamayı tercih 

edecektir.

 Düzenleyici kurumun dikkat etmesi gereken di er bir nokta da sunulan 

hizmetin kalitesidir. Tazmin fonuna katkı yapmamak için ticari olmayan bölgelerde 

faaliyet gösterdi ini beyan eden i letmeciler dü ük kalitede hizmet verebilecek, 

örne in da ıtım sıklı ını azaltmak isteyebileceklerdir. Bu nedenle, hizmet 

standartları net bir biçimde belirlenmeli ve firmaların uyum düzeyi gözlenmelidir. 

4.2.5. ebekeye Eri im Fiyatlarının Yükseltilmesi 

 Ticari olmayan hizmetlerin finansmanı için ba vurulabilecek di er bir yöntem 

ülke çapında en yaygın a a sahip olan yerle ik i letmecinin da ıtım ebekesine

eri im fiyatlarının yükseltilmesidir. Ortalama da ıtım maliyetinin üstüne çıkan eri im

ücretleri ile EHY’nin yüksek maliyetli bölgelerde hizmet sunabilmesini sa layacak 

bir fon olu turulmaktadır.

 Söz konusu mekanizma ancak halihazırda alt pazarlara (downstream access), 

yani da ıtım ebekesine eri im düzenlemeleri hayata geçirilmi  olan ülkelerde 

uygulanabilmektedir.  Eri im düzenlemeleri ile yerle ik i letmeciye rakip firmaların

gönderilerini makul ve ayrım gözetmeyen ücretler kar ılı ında da ıtma zorunlulu u

99 Oxera 2007:58 
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getirilmektedir. Yerle ik i letmeciye eri im sa lama zorunlulu u getirilmesi hususu 

posta sektöründe çok tartı ılan bir konudur. Panzar100 ile Crew ve Kleindorfer101

gönderi da ıtım ebekesini zorunlu unsur102 olarak görmemekte ve makalelerinde 

demiryolu, elektrik, telekomünikasyon gibi altyapı sektörleriyle kar ıla tırıldı ında 

önemli ölçüde ölçek ekonomilerine ve batık maliyetlere rastlanmaması nedeniyle 

posta sektöründe eri im düzenlemelerinin gereklili ini sorgulamaktadır. Yazarlar 

piyasaya etkin çalı mayan i letmecilerin giri ini kolayla tırması ve altyapıya dayalı

rekabetin geli mesini engellemesi nedeniyle zorunluluk getirilmemesi gerekti ini 

savunurken, pazar payının kaybedilmesiyle evrensel hizmet sunumunun tehlikeye 

girebilece ini belirtmektedirler. Di er taraftan, Birle ik Krallık ve Almanya gibi bazı

ülkelerin posta sektörlerinde eri im sa lama zorunlulu u bulunmaktadır.

 Eri im fiyatlarının yükseltilmesi yöntemi rakip i letmecilerin yerle ik 

i letmecinin da ıtım ebekesini kullanmalarının zorunlu kılındı ı veya kendi da ıtım

ebekelerini kurmalarına izin verildi i durumlar olmak üzere iki ekilde

uygulanabilir.

 Birinci durumda esasen EHY’ye yalnızca da ıtım faaliyetinde bir tekel alanı

yaratılmaktadır ve söz konusu tekel alanı ile evrensel hizmet sunumu için 

sürdürülebilir bir kaynak olu maktadır. Ancak rekabetin yoklu u yerle ik 

i letmecinin etkin çalı ma, yüksek kaliteli hizmet sunma ve yenilikçilik yönündeki 

mü evviklerini ortadan kaldırmaktadır.

kinci durumda ise, i letmeciler eri im fiyatları ile da ıtım faaliyetinin 

altyapı ve i letme maliyetlerini kar ıla tırarak bir seçim yapmaktadırlar. Bu sistemde 

eri im fiyatlarının belirlenmesinde zorluklar ya anacaktır, zira fiyatlar çok yüksek 

belirlendi i takdirde bir yandan üretimde yerle ik i letmeci kadar etkin olmayan 

firmalar piyasaya girerken, di er taraftan yüksek maliyetli bölgelerdeki hizmetlerin 

finansmanı için kaynak sıkıntısı ba  gösterecektir.   

100 Panzar, 2002: 94-95 
101 Crew ve Kleindorfer, 2002: 10-12 
102 Avrupa Komisyonu, tüketicilere eri mek ve/veya hizmet sunabilmek için gerekli olan tesis ya da 
altyapının duplikasyonunun fiziksel, co rafi, hukuki ya da ekonomik kısıtlar nedeniyle mümkün 
olmadı ı ya da çok güç oldu u durumlarda söz konusu tesisi zorunlu unsur kapsamında
de erlendirmektedir. (http://europa.eu.int/comm/competition/general_info/e_en.html)
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 Eri im fiyatları ülke çapında tek bir düzeyde veya da ıtım maliyetlerine göre 

bölgesel olarak belirlenebilmektedir. Tek fiyat uygulanırken kaçınılan da ıtım dı ı

maliyetler için gönderi fiyatından bir miktar indirim yapılmakta, bölgesel 

fiyatlandırmada ise tam tersine ebekeye giren gönderilerin da ıtım maliyetlerini 

kar ılamak için farklıla an ücretler talep edilmektedir. Ancak bölgesel 

fiyatlandırmada fiyat en fazla tüketicilere uygulanan tarifeler düzeyinde 

belirlenebilecektir, zira posta ebekesine di er altyapı hizmetlerinden farklı olarak 

gönderileri posta ofislerine iletmek yoluyla tüketicilerle e it ko ullarda eri mek 

mümkündür.103

 Eri im fiyatlarının yükseltilmesi, fiyatlar do ru belirlendi i ve eri im zorunlu 

kılındı ı takdirde kolay uygulanabilir ve izlenebilir bir mekanizma olarak ortaya 

çıkmaktadır. Yöntemin etkin çalı mayan i letmecilerin piyasaya girerek piyasanın

kayma ını almasının beklendi i durumlarda uygulanması yerinde olacak, ayrıca bu 

yöntem da ıtım dı ı üst segmentlerde rekabetin olu masına izin verecektir. Ancak 

yöntemin üretimde ekonomik etkinlik açısından dezavantajlara sahip oldu u gözden 

kaçırılmamalıdır.

4.3. Evrensel Hizmet Sa layıcının Belirlenmesi 

 Evrensel hizmet regülasyonu tasarlanırken karar verilmesi gereken di er bir 

konu evrensel hizmet sa layıcının belirlenme yöntemidir. Seçilen yöntem, finansman 

mekanizmasının piyasa üzerindeki etkilerinin ekillenmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Tekel alanı ayrılması ve ebekeye eri im fiyatlarının yükseltilmesi 

modellerinde yerle ik i letmeci do rudan EHY olarak faaliyet gösterirken; tazmin 

fonundan veya genel vergilerden transfer yapılması halinde devlet, yerle ik operatörü 

önceden (ex-ante) görevlendirmeyi ya da ihaleye çıkarak evrensel hizmet 

sa layıcının belirlenmesini pazar ko ullarına bırakmayı seçebilir. Öde veya oyna 

sisteminde de evrensel hizmet sa layıcı/sa layıcılar içsel (endojen) olarak piyasa 

ko ullarında belirlenmektedir. 

103 Crew ve Kleindorfer, 2002:13 
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4.3.1. Yerle ik letmecinin Görevlendirilmesi 

 Ülke çapında yaygın da ıtım ebekesine sahip ve devlet tarafından kurulmu

olması ve i letilmesi sebebiyle uzun yıllar ayrım gözetmeksizin tüm vatanda lara 

hizmet sunma rolünü üstlenmi  olan yerle ik i letmeci, piyasaların serbestle tirilmesi 

sonrasında da ço u ülkede EHY olarak önceden görevlendirilmektedir.  

 Finansman için tekel alanı ayrılması veya eri im fiyatlarının yükseltilmesi 

yöntemlerinin tercih edilmesi, en yaygın da ıtım a ına sahip olan yerle ik 

i letmecinin EHY olarak görevlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Tazmin fonundan 

ve genel vergilerden kaynak aktarılması halinde de yerle ik i letmeci do rudan

evrensel hizmet sunmakla görevlendirilebilmektedir. 

 Söz konusu yöntemler evrensel hizmetin ek maliyeti do ru olarak 

hesaplanabildi i takdirde rekabetçi hizmet segmentlerinde faaliyet gösteren di er

i letmecileri etkilemeyecektir. Ancak ölçek, kapsam ve yo unluk ekonomilerinin 

varlı ı durumunda gerçek ek maliyetin hesaplanması zor olacaktır. Ayrıca düzenli 

izleme ve denetim yapılmayan piyasalarda tek bir hizmet sa layıcının olması

i letmecinin kaliteli hizmet sunma yönündeki mü evvi ini ortadan kaldırarak 

tüketicileri olumsuz etkileyebilecektir.  

4.3.2. mtiyaz Yöntemi 

  Yurt çapında hizmet sunabilecek birden fazla firmanın bulunması

durumunda, evrensel hizmet sunma imtiyazı ihale yoluyla bir veya birkaç i letmeciye 

tanınabilmektedir. hale kriteri olarak en iyi fiyat ve kalite kombinasyonu 

seçilebilecek olsa da, genellikle kalite standartları belirlenmi  bir hizmet için en 

dü ük sübvansiyon miktarını talep eden firma EHY olarak görevlendirilmektedir. 

mtiyaz yönteminin en büyük avantajı, evrensel hizmetin ek maliyeti hesaplanırken 

bilgi asimetrisi nedeniyle ortaya çıkan sorunların büyük ölçüde elimine edilmesine 

olanak sa lamasıdır. hale sonucunda kazanan firmanın minimum maliyetle hizmet 

sunaca ı kabul edilmektedir.104 Ancak bu varsayım kurulum maliyetlerinin ve batık

maliyetlerin dü ük oldu u giri  çıkı ı kolay piyasalarda geçerlidir.105 Aksi takdirde 

104 Cremer at al. 1998:16 
105 OECD, 2004:41 
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yerle ik i letmeci yaygın altyapısı ve sahip oldu u ölçek ve kapsam ekonomileri 

sayesinde rakiplerine kar ı avantajlı durumda olacaktır. Dü ük kurulum maliyetleri 

ile çok sayıda firmanın ihaleye katılması ve piyasa için rekabet sa lanması amacıyla

ülkeyi bölgelere ayırma ve yerel ihaleler gerçekle tirme yoluna gidilebilir.  

halede rekabet ortamının sa lanabilmesi için, firmaların kendi aralarında

gizli anla malar yapmak yoluyla teklifleri etkilemesinin önüne geçilmesi büyük 

önem arz etmektedir. Bu süreçte rekabet otoritesi ile piyasayı düzenleyen otoritenin 

i birli i yapması gerekebilir. Anla malar yoluyla yüksek sübvansiyon taleplerinin 

ortaya çıkmasını engellemek için ihalede bir ba langıç fiyatı belirlenebilir. Ba langıç

fiyatı belirlenirken evrensel hizmet sunumu nedeniyle olu an ek maliyetlerin 

ayrı tırılması ve aynı ebekeden sunulacak di er hizmetlerden (örne in, posta 

sektöründe koli postası ve ubelerden yapılan di er i lemler)  elde edilecek gelirin de 

göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 106

 Almanya ve Danimarka telekomünikasyon sektörlerinde yerle ik i letmecinin 

görevlendirilmesi ile imtiyaz yöntemlerini birle tiren bir finansman mekanizması

olu turulmu tur. Her iki ülkede de yerle ik i letmeci evrensel hizmet sa lamaktadır

ve karsız hizmet sundu u bölgeler için sübvansiyon isteme hakkına sahiptir. Ancak 

söz konusu bölgeler için ihaleye çıkılması ve kazanan operatörün bölgesel EHY 

olarak görevlendirilmesi öngörülmü tür. Piyasaya yeni i letmecilerin girmesini 

önlemek amacıyla her iki ülkede de i letmeciler sübvansiyon talebinde 

bulunmamı tır.107

4.3.3. Evrensel Hizmet Yükümlülü ünün Bütün letmecilere Uygulanması

Piyasadaki tüm firmalara evrensel hizmet sunma yükümlülü ünün getirilmesi 

etkin olarak uygulanabilir bir yöntem de ildir. Ülke çapında yaygın bir da ıtım

ebekesi kurmak emek yo un bir sektör olan posta hizmetlerinde dahi yüksek 

maliyetlerle gerçekle tirilebilecektir ve ebekenin duplikasyonu etkinsizlik 

sorunlarını da beraberinde getirecektir. Ayrıca, söz konusu yükümlülük ço u

106 Milgrom, 1996:5 
107 OECD, 2004:8 



92

operatör tarafından piyasaya giri  engeli olarak algılanacak ve uzun dönemde 

rekabetin olu masına engel olacaktır.

4.4. Sonuç 

 Evrensel hizmetin finansmanı ve evrensel hizmet sa layıcının belirlenmesi 

için birçok mekanizma bulunmakla beraber, her ülke için en uygun yöntem, ülkenin 

co rafi ve demografik özellikleri ile piyasanın yapısı, yerle ik i letmecinin finansal 

durumu, sektörel düzenlemeler ve vergi sistemi gibi faktörlere göre farklılık

göstermektedir.  

 Posta hizmetlerinde evrensel hizmet zorunlulu u sosyal refah kaygılarıyla

savunulmakla birlikte, finansman yönteminin kendisinin de toplam sosyal refah 

üzerinde bozucu etkisi olabilmektedir.108 Evrensel hizmet regülasyonu için genel 

kabul görmü  ilkeler bulunmakla beraber, bu ilkelerin hepsine uyum sa lamak ve 

tüm aktörleri aynı anda memnun etmek mümkün olmayacaktır. Evrensel hizmetin 

kapsamı gibi finansman yöntemi de siyasi otorite tarafından a ırlık verilen ilkeler 

do rultusunda belirlenecektir.  

 Finansman yönteminden ba ımsız olarak evrensel hizmetin yükü uzun 

dönemde tüketicilere yansıyacaktır. Toplam yükün ne kadarının tüketiciler tarafından

üstlenilece i piyasanın arz ve talep karakteristikleri tarafından belirlenecektir. Di er 

taraftan, söz konusu yükten hangi tüketicilerin ne oranda etkilenecekleri seçilen 

mekanizmaya ba lı olarak de i ecektir.

 Ticari olmayan hizmetlerin neden oldu u zararın genel vergilerden 

kar ılanması sosyal refah üzerinde di er yöntemlerle kar ıla tırıldı ında daha az 

bozucu etki yaratacak ve kolay yönetilebilecek bir mekanizma olarak görülmektedir. 

Ancak kamu fonlarının maliyetinin yüksek oldu u ülkelerde kullanılması uygun 

olmayacaktır.

ebeke dı sallıklarının bulundu u posta sektöründe, evrensel hizmet 

sunumunun yarattı ı zararların sektör içinde olu turulacak bir tazmin fonundan 

108 Çetin, 2007:146 
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kar ılanması tercih edilebilir.  Karma ık bir yöntem olması ve vergi tabanının

daralması bu sistemin dezavantajlarını olu turmaktadır.

 Tazmin fonunun özel bir formu olan öde veya oyna sistemi evrensel hizmet 

sa layıcının belirlenmesini piyasa ko ullarına bırakarak rekabet ortamının

olu masına olanak sa lamaktadır. Di er taraftan, bu yöntemin karma ıklı ı

uygulama zorluklarına sebep olmaktadır ve ihtiyaç duyulan fonların

sürdürülebilirli inin uzun dönemde sa lanamama ihtimali bulunmaktadır. 

 Evrensel hizmet yükümlüsüne tekel alanı ayrılması yönetsel açıdan kolay ve 

sürdürülebilir bir mekanizma olmakla beraber, tarifeleri maliyetlerden 

uzakla tırmakta ve üretimde ve kaynak tahsisinde etkinli i önemli ölçüde 

bozmaktadır. Rekabete izin verilmemesi EHY’nin kaliteli hizmet sunma yönündeki 

mü evvi ini de ortadan kaldırabilecektir. Ayrıca, tekel alanı olması gerekenden daha 

geni  belirlendi i takdirde,  rekabetçi olmayan alanlardan rekabetçi segmentlere 

çapraz sübvansiyon söz konusu olabilecektir. Kar ıla ılabilecek di er bir problem 

tekel alanının ihlal edilip edilmedi inin izlenmesinin zorlu udur. Da ıtım

faaliyetinde tekel alanı olu turulan eri im fiyatlarının yükseltilmesi yöntemi de 

benzer sonuçlar yaratacaktır.

 EHY’nin evrensel hizmet için aktarılan kaynakları rekabetçi alanlarda 

kullanmaması için, i letmeci rekabetçi ve rekabetçi olmayan segmentlerde faaliyet 

gösteren iki firmaya ayrılabilir. Ancak bu durumda varsa kapsam ve ölçek 

ekonomileri kaybedilecektir. kinci bir yöntem ise evrensel hizmet sa layıcının

belirlenmesi için ihale yapılması ve en az sübvansiyon talep eden firmaya evrensel 

hizmet sunma imtiyazının tanınmasıdır. haleyi en etkin çalı acak i letmecinin 

kazanaca ı varsayılmaktadır.

ekil 4.1. yukarıda anlatılanların ı ı ında evrensel hizmet regülasyonu için bir 

yol haritası çizmektedir. 
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ekil 4.1. Serbestle tirme Sonrası Ticari Olmayan Hizmet Yükümlülüklerinin                            
      Finansmanı

Fonların Olu turulması

Fonların Harcanması

Kaynak: OECD, 2004:43’ten uyarlanmı tır.  

Ticari olmayan hizmetler için gerekli fonlar 
sektör dı ından vergilerle daha az tahribatçı
ekilde olu turulabilir mi? 

Fonları sektör dı ından
kaynaklarla olu tur.
(örn: genel vergiler) 

Evet

Hayır

Evrensel hizmet sunumu fiyatları tahrip 
etmeyecek bir mekanizmayla sa lanabilir mi? 
(örn: kırsal kesimdeki kullanıcılara do rudan
transferler)

Hayır

Ticari ve ticari olmayan hizmet segmentleri arasında
güçlü ölçek ve kapsam ekonomileri var mı?

Evet

hale yapılması durumunda 
teklif verecek birden fazla 
i letmeci var mı?

Evet

Yerle ik i letmeciyi ticari 
ve ticari olmayan hizmetleri 
sunan iki firmaya ayır.

Do rudan
tüketicilere
transfer yap 
ve fiyatların
maliyetleri 
yansıtmasını
sa la.

  Hayır

Evet

En az sübvansiyonla 
evrensel hizmet sunacak 
i letmeciyi bulmak 
üzere ihale mekanizması
tasarla. 

Tarafsız düzenleyici 
otorite ile sübvansiyon 
miktarını belirle. 

Hayır

“Ticari olmayan” tüketiciler dahil tüm kullanıcılara rekabetçi ortam sa la.

Fonları kullanım miktarına ba lı olmayan 
sabit ücretleri tercih ederek sektör içinden 
kaynaklarla olu tur.
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 Finansman mekanizmalarıyla ilgili yukarıda anlatılan sorunların en aza 

indirgenmesi evrensel hizmet sunumunun ek maliyetinin do ru olarak belirlenmesi 

ve piyasadaki rekabetin etkin gözetimi ile mümkündür. Bunun için teknik ve idari 

açıdan güçlü, i letmecilerden ayrı ve operasyonel olarak ba ımsız bir düzenleyici 

otoritenin varlı ı temel arttır. Be inci bölümde söz konusu ek maliyetin 

hesaplanmasına yönelik literatürde önerilen yöntemler tartı ılacaktır.
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5. EVRENSEL POSTA H ZMET  SUNUMUNUN EK MAL YET N N

HESAPLANMASI VE TÜRK YE POSTA SEKTÖRÜNDE EVRENSEL 

H ZMET SA LAYICININ MAL YET ANAL Z

Evrensel hizmet sunumunun ek maliyeti, söz konusu hizmetin ticari olarak 

sunulamadı ı co rafi bölgelerde veya tüketici gruplarında sunulması sonucu ortaya 

çıkan maliyetlerle elde edilen gelirlerin farkını ifade etmektedir. Kullanılacak 

finansman yönteminden ba ımsız olarak, evrensel hizmet regülasyonunun ba arısını,

evrensel hizmet sunmanın getirece i ek maliyetin do ru olarak hesaplanması

belirlemektedir.  

Bu çerçevede, bu bölümde öncelikle ticari olarak sunulamayan hizmetlerin 

sunumunun getirece i ek maliyetin hesaplanması için literatürde önerilen yöntemler 

tartı ılacaktır. Çalı mada, yöntemlerden biri seçilerek, Türkiye posta sektöründeki 

evrensel  hizmet yükünün hesaplanması amaçlanmı , ancak fiili evrensel hizmet 

sa layıcı PTT Genel Müdürlü ünden gereken detayda ve güvenilir veri elde 

edilememesi nedeniyle söz konusu tutar hesaplanamamı tır. Hesaplama 

yöntemlerinin anlatılmasından sonra, PTT Genel Müdürlü üne ait veriler 

incelenecek ve söz konusu veriler ile anılan Genel Müdürlü ün toplam maliyet 

fonksiyonu hesaplanacaktır. Toplam maliyet fonksiyonu ile, PTT Genel Müdürlü ü

tarafından sunulan posta hizmetlerinde, i letmecilerin maliyet karakteristi ini ve 

dolayısıyla sektördeki piyasa yapısını önemli ölçüde etkileyen, ölçek ve yo unluk

ekonomilerinin var olup olmadı ının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Elde edilen sonuçlardan faydalanılarak, çalı manın sonuç bölümünde 

evrensel hizmet regülasyonuna ili kin Türkiye özelinde öneriler ortaya konacaktır.

5.1. Evrensel Hizmetin Ek Maliyetinin Hesaplanması

 Önceki bölümlerde anlatıldı ı üzere, evrensel hizmet sunumuna ba lı olarak, 

hizmeti sunan i letmeci, hizmeti kullanan tüketiciler ve toplum açısından bazı

maliyetler ortaya çıkmaktadır. Düzenleyici otoritelerin çalı maları, öncelikli 

amaçlarının evrensel hizmet sunumunu garanti altına alacak sübvansiyon miktarını

belirlemek olması nedeniyle, evrensel hizmet sunmanın EHY’ye getirdi i ek 

maliyete odaklanmaktadır.
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 Evrensel hizmetin maliyetini hesaplamaya yönelik her analiz, evrensel hizmet 

sunma yükümlülü ünün bulunmadı ı ve i letmecilere sübvansiyon verilmeyen bir 

piyasa senaryosuyla ba lamalıdır.109 Daha sonra öngörülen piyasa yapısı (tekel, 

kısmen serbestle mi , tamamen serbestle mi ) içerisinde evrensel hizmetin 

kapsamına karar verilmelidir. Gallet ve Toledano110, tek bir evrensel hizmet ek 

maliyetinin bulunmadı ını ve ek maliyetin belli faktörlere ba lı bir fonksiyon 

oldu unu savunmaktadırlar. Yazarlara göre ek maliyet, piyasadaki serbestle menin 

düzeyi, EHY’nin tek fiyattan hizmet sunma zorunlulu unun bulunup bulunmaması,

tavan fiyat düzenlemelerinin varlı ı ve hizmet kalitesine yönelik yükümlülükler gibi 

faktörler tarafından belirlenmektedir. 

 Belirlenen düzenleyici çerçeve içerisinde, evrensel hizmet yükü bölgeler 

arasındaki maliyet farklılıkları ve ticari olmayan gönderilerin toplam posta hacmi 

içindeki oranı arttıkça büyüyecektir. Evrensel hizmet yükünü etkileyen di er bir 

faktör hizmetlerin sunuldu u fiyatlardır. Fiyatlar yükseldikçe karlı ekilde hizmet 

sunulan tüketici sayısı artacak, ayrıca ticari olarak hizmet sunulamayan bölgelerin 

veya tüketici gruplarının çapraz sübvansiyonla finanse edilmesi için kullanılan fonlar 

geni leyecek ve evrensel hizmet yükü azalacaktır.

 Evrensel hizmet sunumunun ek maliyetinin do ru olarak hesaplanabilmesi 

için maliyet verilerinin bölgelere veya tüketici gruplarına göre küçük birimlere 

ayrı tırılması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde, bir bölge veya tüketici 

grubu içerisinde ticari olarak hizmet sunulan tüketicilerin varlı ı karsız alanları

gölgeleyebilecek ve ek maliyet gerçek de erinden dü ük hesaplanacaktır.

 Analizlerde dikkat edilmesi gereken di er bir husus, i letmecinin etkin 

çalı ması durumunda ortaya çıkacak maliyetlerin dikkate alınmasıdır. Zira etkin 

çalı mayan i letmecinin desteklenmesi bir yandan evrensel hizmetin maliyetini 

artırırken, di er taraftan EHY’yi daha etkin çalı an i letmeciler kar ısında avantajlı

konuma getirerek piyasadaki rekabeti zedeleyecektir. Ancak analizlere konu olan her 

i letmecinin etkin çalı tı ını iddia etmesi beklenmektedir. Bu durumda yapılan 

hesapların do rulu u düzenleyici otoritenin teknik kapasitesine ve bilgi asimetrisinin 

109 Panzar 2000:1  
110 Gallet ve Toledano, 1997 



98

düzeyine ba lı olacaktır. Di er taraftan, i letmecinin yalnızca yükümlülükleri 

nedeniyle etkin çalı amadı ı durumlarda, örne in istihdam fazlasına ra men kamu 

görevlisi statüsü nedeniyle sözle meleri feshedilemeyen i çiler mevcutsa, maliyet 

hesaplamaları sırasında söz konusu yükümlülükler dikkate alınmalıdır. Evrensel 

hizmet maliyeti hesaplanırken yalnızca operasyonel maliyetler de il, hizmet 

altyapısının idamesine ve zaman içerisinde hizmetin kapsama alanının veya 

kalitesinin geli tirilmesine yönelik uzun dönemli maliyetlerin de dikkate alınması

gerekmektedir. 

5.1.1. Evrensel Hizmet Yükümlülü ünün Sa ladı ı Avantajlar 

 Evrensel hizmet yükü hesaplanırken, evrensel hizmet sa layıcı olmanın

getirdi i avantajlar da dikkate alınmalıdır. Nitekim 2002/22/EC sayılı Direktifte de 

“evrensel hizmetin net maliyeti hesaplanırken yalnızca gelirler ve maliyetler de il, 

aynı zamanda evrensel hizmet sa lamaktan kaynaklanan maddi olmayan getiriler de 

göz önünde bulundurulmalıdır” ifadesine yer verilmektedir. 

 OFTEL tarafından gerçekle tirilen bir çalı mada111, British Telecom (BT) 

için evrensel hizmet sa layıcılı ı görevinin getirdi i faydaların maliyetini kar ıladı ı

sonucuna varılmı tır. Tablo 5.1’de BT için evrensel hizmetin hesaplanan ek 

maliyetinin ve faydalarının dökümü gösterilmektedir: 

Tablo 5.1 British Telecom’un Evrensel Hizmet Sa layıcı Olarak Katlandı ı Ek 

Maliyet ve Sa ladı ı Faydalar 

Evrensel Hizmetin Ek Maliyeti (yıllık)

(etkin çalı an bir i letmeci için)

Ticari Olmayan Bölgeler £ 5-10 milyon 

Ticari Olmayan Mü teriler £ 30-40 milyon 

Ticari Olmayan Ankesörlü Telefonlar £ 10-15 milyon 

TOPLAM £ 45-65 milyon 

111 OFTEL,1999 
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Faydalar (yıllık)

Ya am Boyu Kulanım £ 1-10 milyon 

Yaygınlık £ 40-80 milyon 

Marka De eri ve Kurumsal Tanınmı lık £ 50 milyon 

Telefon Kulübeleri £ 11milyon 

TOPLAM £ 102-151 milyon 

Kaynak: OFTEL,1999’dan uyarlanmı tır.

 Karlı olmayan mü terilerin zaman içerisinde karlı hale geçmeleri halinde 

British Telecom’u tercih etmeleri (hayat boyu kullanım), karlı olmayan bir bölgedeki 

tüketicinin karlı bölgelere ta ındı ı zaman BT’den hizmet alabilece ini bilmesi  

(yaygınlık), marka de eri, karsız telefon kulübelerinin zamanla karlı duruma 

geçebilmeleri ve BT’nin logosunu ta ımak suretiyle marka bilinirli ine katkıda 

bulunmaları evrensel hizmet yükümlüsü olmanın sa ladı ı avantajlar olarak 

de erlendirilmi tir.

 Posta sektöründe de benzer avantajlara rastlanmaktadır. Evrensel hizmet 

sa layıcının yurt çapında yaygın da ıtım a ına sahip oldu unu bilen tüketiciler, 

posta hizmetlerinin görece pahalı ürünler olmamasının da etkisiyle, di er

i letmecilerin hizmet verdi i bölgeleri ara tırmak yerine do rudan evrensel hizmet 

sunucuya yönelebilmektedir. EHY’ye rakipleri kar ısında avantaj sa layan marka 

bilinirli i,  mektup kutularına gönderi bırakabilme imtiyazı112 ve adres de i ikli i

bildirimlerine eri im hakkı evrensel hizmet yükünü azaltan faktörler olarak 

de erlendirilmektedir. 

5.1.2. Evrensel Hizmet Sunumunun Ek Maliyetinin Hesaplanma Yöntemleri 

Bu bölümde, evrensel hizmetin ek maliyetinin hesaplanması için literatürde 

önerilen be  yöntem kar ıla tırmalara da yer verilerek anlatılacaktır.

112 Bazı ülkelerde apartmanların giri inde güvenlik kodları bulunmakta ve EHY dı ındaki firmaların
da ıtıcıları posta kutularına gönderi bırakamamaktadır.
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5.1.2.1. Net Kaçınılabilir Maliyet Yöntemi  

Evrensel hizmet yükünün hesaplanmasında en yaygın olarak kullanılan 

yöntem net kaçınılabilir maliyet (net avoided cost) yöntemidir. Bu yöntemde 

EHY’nin evrensel hizmet sa lama yükümlülü ü bulunmadı ı ve yalnızca kar 

maksimizasyonu güdüsüyle faaliyet gösterdi i durumda hizmet sunmamayı tercih 

edece i co rafi bölgeler veya tüketici gruplarının maliyeti ele alınmaktadır. Ticari 

olmayan hizmetleri sunmamakla kaçınılabilecek uzun dönem ek maliyetler (long-run 

incremental cost) ile vazgeçilen gelirlerin farkı net kaçınılabilir maliyeti 

olu turmaktadır.

 Posta sektöründe kaçınılabilir maliyetler hesaplanırken, ölçek ve kapsam 

ekonomilerinin varlı ı sebebiyle, ticari olmayan gönderilerden vazgeçildi i takdirde 

söz konusu gönderilerin tek ba ına üretim maliyetlerinin (stand-alone cost) tümünden 

tasarruf edilemeyece i göz önünde bulundurulur ve maliyetlerin posta hacmi 

esneklikleri de dikkate alınarak analiz yapılır.

 Net kaçınılabilir maliyet yöntemine getirilen en önemli ele tiri, statik bir 

model olmasıdır. Zira yöntem piyasa yapısında ve fiyatlarda zaman içerisinde ortaya 

çıkabilecek de i iklikleri göz önünde bulundurmamakta ve farklı pazar senaryoları

için de i ik yükler öngörmemektedir. Bu sebeple söz konusu yöntem piyasa 

yapısında önemli de i iklikler beklenmeyen durumlarda veya halihazırda rekabete 

uygun bir fiyat ve maliyet yapısı kurulmu  olan piyasalar için uygundur.  

5.1.2.2. Da ıtılmı  Maliyet Yöntemi 

 Yüksek oranda ortak maliyetlerin bulundu u bir endüstride te ebbüsün tüm 

maliyetlerinin hizmetlere ayrı tırılması kolay olmamaktadır. Da ıtılmı  maliyet 

(fully distributed cost) yönteminde, söz konusu maliyete; do rudan maliyetlere 

(direct cost), ortak maliyetler (common cost) ve genel giderlerin (overhead cost) 

uygun oranlarda ilave edilmesiyle ula ılabilmektedir. Bu yöntemde kar 

maksimizasyonu amacıyla bazı hizmetler sunulmadı ı takdirde bahse konu 

hizmetlere ili kin tüm maliyetlerden kaçınılabildi i varsayılmakta, dolayısıyla 

evrensel hizmet yükü net kaçınılabilir maliyet yönteminde hesaplanandan daha 
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yüksek de erler almaktadır. Bu sebeple, önemli oranda kapsam ekonomilerine 

rastlanan posta sektöründe evrensel hizmet yükü hesaplanırken da ıtılmı  maliyet 

yönteminin kullanılması uygun bulunmamaktadır.

5.1.2.3. Piyasaya Giri  Fiyatlandırması Yöntemi

Rodriguez ve arkada ları113 tarafından önerilen piyasaya giri  fiyatlandırması

(entry-pricing) yönteminde, evrensel hizmet sunumunun getirdi i ek maliyet, etkin 

çalı an bir evrensel hizmet sa layıcının piyasaya yeni i letmecilerin girmesi 

durumunda karlı posta hatlarında kaybetti i gelirler ile ilgili maliyetlerin farkına 

e ittir. Posta hattı, iki nokta arasındaki da ıtım a ından ziyade, belirli bir hizmette, 

segment, kalite, uzaklık gibi birden fazla faktörün bile iminden olu an bir vektörü 

ifade etmektedir. Bu yöntem, ticari olmayan gönderileri ele alan net kaçınılabilir 

maliyet yönteminin aksine karlı posta hatlarına odaklanmaktadır. Zira yöntem 

EHY’nin ba langıç durumunda ticari ve ticari olmayan hatlar arasında çapraz 

sübvansiyon yaptı ını ve normal kar elde etti ini varsaymaktadır. Ancak maliyetler 

yerine gelirlerin esas alındı ı bu yöntemde, serbestle me öncesi durumda EHY’nin 

ne kadar kar etti inin bilinmemesi model için önemli bir handikap olu turmaktadır.

Ba langıç durumunda ba a ba  noktasında (break-even point) bulunan ve 

serbestle me sonrası tek fiyattan hizmet sunmak zorunda olan EHY tüm karlı

hatlardan çekilmek zorunda kalırsa, piyasaya giri  fiyatlandırması yöntemiyle 

hesaplanan evrensel hizmet yükü (USOEP), net kaçınılabilir maliyet yöntemindeki 

de erden (USONAC) posta hatlarıyla do rudan ili kilendirilemeyen ortak sabit 

maliyetler kadar (F) yüksek olacaktır.

USOEP=USONAC+F

ekil 5.1. yukarıda anlatılan e itlikten yola çıkarak, ortak sabit maliyetler ve 

piyasaya yeni i letmecilerin giri  potansiyeline göre anılan iki model arasındaki 

ili kiyi incelemektedir. Sabit maliyetlerin veya pazarda rekabet potansiyelinin 

yüksek oldu u durumlarda USOEP ve USONAC de erleri birbirlerinden 

uzakla maktadır.

113 Rodriguez at al. 1998:18-32 



102

ekil 5.1. Net Kaçınılabilir Maliyet ve Piyasaya Giri  Fiyatlandırması     

Yöntemlerinin Kar ıla tırılması

Kaynak: Oxera, 2007:7  

Anılan iki yöntemde, analize konu olan de erlerin de i mesi durumunda, 

evrensel hizmet yükündeki de i iklikler birbirlerinin tersi yönünde olacaktır.

Örne in, gönderi hacminin daralması ile ölçek ve kapsam ekonomileri kaybediliyor 

ise USOEP artarken USONAC azalacaktır.

5.1.2.4. Rekabetçi Piyasalarda Net Kaçınılabilir Maliyet Yöntemi 

Rekabetçi bir piyasada faaliyet gösteren evrensel hizmet sa layıcının evrensel 

hizmet yükümlülü ü nedeniyle katlandı ı ek maliyeti ölçmeyi amaçlayan rekabetçi 

piyasalarda net kaçınılabilir maliyet (profitability cost) yönteminde, ba langıç

- Hangi de erin yüksek 
çıkaca ı belli de ildir. 

- Piyasaya az sayıda
i letmeci girdi i takdirde 
sol alt kö edeki durum 
geçerlidir. 

- Çok yüksek sabit 
maliyetler sektör içinde 
sürdürülebilir bir fon 
olu turulmasını
engelleyebilir.  

- USOEP > USONAC
- USONAC, EHY’nin finansal 

dengesini sürdürmesi için 
yeterli olmayabilir. 

- Sektör içerisinde kurulan 
bir fon evrensel hizmetin 
sürdürülebilirli ini garanti 
altına alamayabilir. 

- USOEP < USONAC

- USONAC gerekli 
sübvansiyon miktarının
üstünde çıkabilir. 
Firmaların evrensel hizmet 
yükünü orantılı olarak 
payla malarına dikkat 
edilmelidir.

- Sektör içerisinde kurulan 
bir fon evrensel hizmetin 
sürdürülebilirli ini 
sa layabilir.

- Hangi de erin yüksek 
çıkaca ı belli de ildir. 

- Piyasaya çok sayıda
i letmeci girdi i takdirde 
USOEP > USONAC  , sa
üst  kö edeki durum 
geçerlidir.

- Çok dü ük sabit 
maliyetler söz konusu ise 
sektör içerisinde kurulan 
bir fon evrensel hizmetin 
sürdürülebilirli ini 
sa layabilir.

Yüksek sabit maliyet 

Dü ük sabit maliyet 

Piyasaya yo un giriPiyasaya sınırlı giri
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noktası olarak serbestle mi  bir piyasada faaliyet gösteren i letmecinin evrensel 

hizmet yükümlülü ü bulunmadı ı durumdaki karı alınmaktadır. EHY’nin evrensel 

hizmet sunarken elde etti i kar ile ba langıç senaryosundaki karın farkı evrensel 

hizmet yükünü (USO ) vermektedir.114

 Rekabetçi piyasalarda net kaçınılabilir maliyet yöntemi, piyasaya giri

fiyatlandırması yöntemi gibi dinamik bir modeldir. Ancak, serbestle me sonrası

fiyatlarda de i iklik olmadı ı sürece, USOEP, bu yöntemle hesaplanan evrensel 

hizmet yükünden (USO )  büyük olacak ve aradaki fark serbestle menin yarattı ı kar 

kayıplarını ifade edecektir.

5.1.2.5. Toplam Refah Yakla ımı

Toplam refah yakla ımı (economic welfare approach), evrensel hizmet yükü 

hesaplanırken, yükümlü i letmecinin finansal kayıplarına ek olarak tüketici artı ında

meydana gelen kayıpların da göz önünde bulundurulması gerekti ini savunmaktadır. 

Ekonomik etkinli in sa lanmadı ı tek fiyattan hizmet sunumunda, bazı tüketiciler 

maliyetlerin üstünde ücret ödeyerek ticari olmayan hizmetleri sübvanse etmekte ve 

bu durum tüketici refahında azalmaya yol açmaktadır. Golay ve Dobbs’a göre115,

tüketicilerin refah kaybı da evrensel hizmet yükünün bir bölümünü olu turmalıdır.

 Söz konusu yakla ım, nihai amaç ekonomik etkinli i sa lamak oldu u

takdirde uygun bir yöntem olacaktır. Ancak, evrensel hizmet sunumunun ortaya 

çıkı ı etkinlikten ziyade bireyler arasında e itlik sa lanması argümanına 

dayanmaktadır. Ticari olmayan bölgelere mektup göndermek isteyen tüketicilerin 

ödemeye razı oldukları fiyatlar, söz konusu co rafi bölgelerde de posta hizmeti 

sunulmasının topluma sa layaca ı faydayı yansıtmayacaktır.116  Ayrıca, bu yöntem 

ile düzenleyici otoritenin “EHY’nin zararlarının tazmini için gerekli olan 

sübvansiyon miktarı ne kadardır?” sorusu cevaplanamayacaktır.

114 Cremer at al, 2000:52 
115 Golay and Dobbs, 1996 
116 NERA, 1998:39 
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5.2. Türkiye Posta Sektöründe Evrensel Hizmet Sa layıcının Maliyet Analizi 

Bu bölümde, Türkiye posta sektöründe fiilen evrensel hizmet sa layıcı olarak 

faaliyet gösteren PTT Genel Müdürlü ü’nün, maliyet nedenselli i ile illere göre 

maliyet yapısı incelenecek ve posta hizmetlerine ili kin toplam maliyet fonksiyonu 

hesaplanarak, sunulan temel posta hizmetlerinde yo unluk ve ölçek ekonomilerinin 

varlı ı ara tırılacaktır. Türkiye posta sektörüne ili kin olarak ilk kez maliyet 

fonksiyonu olu turulacak ve maliyet analizi yapılacaktır. Analiz sonucunda, Türkiye 

posta sektöründe serbestle me halinde olu acak piyasa yapısı hakkında öngörülerde 

bulunulacaktır. Ortaya çıkan sonuçlardan, posta sektöründe evrensel hizmet 

regülasyonunun parametreleri belirlenirken faydalanılması amaçlanmaktadır.

Çalı manın ba langıcında, Kurulu un faaliyetler bazında maliyet 

fonksiyonları ve evrensel hizmet yükümlülü ü nedeniyle katlandı ı ek maliyetin 

hesaplanması, böylece evrensel posta hizmeti regüle edilirken EHY’ye sa lanacak 

kaynak miktarı ile ilgili gösterge niteli inde bir de er ortaya konması amaçlanmı tır. 

Bu çerçevede, PTT Genel Müdürlü ü’nden maliyet verilerinin i yerleri bazında ve 

faaliyetlere göre ayrı tırılmı  olarak bir ay süreyle tutulması talep edilmi , ancak elde 

edilen verilerin gereken detayda ve güvenilir olmaması nedeniyle söz konusu tutar 

hesaplanamamı tır.

5.2.1. Kullanılan Veri Seti 

PTT Genel Müdürlü ü’nün posta hizmetleri için toplam maliyet fonksiyonu 

hesaplanırken il bazında veriler kullanılmı tır.117 Kullanılan veri seti ba ımlı

de i ken olarak posta giderlerini; açıklayıcı de i ken olarak, personel giderleri, 

gönderi hacmi ve ebeke büyüklü üne ili kin veriler ile bazı demografik faktörleri 

içermektedir. 

Kurulu un posta hizmetlerine ili kin giderleri, analizde posta hizmetlerinin 

toplam maliyeti olarak kabul edilmi tir. Genel Müdürlü ün istatistikleri 

incelendi inde, posta giderlerinin toplam giderlere oranının, posta gelirlerinin toplam 

117 PTT Genel Müdürlü ünden sa lanan veriler 2006 yılına aittir. 2006 yılında Yalova ilinin maliyet 
istatistiklerinin ayrı tutulmamı  olması sebebiyle, söz konusu il stanbul iline ait büyüklükler 
içerisinde de erlendirilmi tir.
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gelirlere oranına e it (yüzde 80,4) oldu unun varsayıldı ı görülmü tür. Hizmetlere 

ili kin hesapların ayrı tutulmaması nedeniyle posta giderlerinin içinde yer alan 

ekspres gönderilere ili kin giderler ayrı tırılamamı tır. Ancak söz konusu hizmet, 

gönderi hacminin yüksek oldu u büyük ehirlerde sunulmaktadır ve ekspres gönderi 

sayısı toplam gönderilerin küçük bir bölümünü olu turmaktadır. Bu ehirlerde 

kapsam ekonomilerinden faydalanılması ve ek da ıtım seferlerine ihtiyaç 

duyulmaması nedeniyle ekspres posta hizmetinin ek maliyet yaratmadı ı

varsayılmı tır.

Benzer ekilde posta hizmetlerine ili kin personel giderleri de personel 

maliyeti olarak kabul edilmi tir.

 Gönderi hacmi verileri 2006 yılında illerde kabul edilen mektup postası ve 

koli sayılarının toplamını ifade etmektedir.  

 Analizin amaçlarından birinin ülkemiz posta sektöründe ölçek ekonomilerinin 

varlı ının ara tırılması olması sebebiyle, maliyet fonksiyonunda posta ebekesine

ili kin açıklayıcı de i kenlerin bulunması önem arz etmektedir. ebeke büyüklü ünü

kontrol etmek için iki ayrı de i ken kullanılmı tır. Merkez ve ube sayılarının

toplamı olan i yeri sayıları toplama faaliyetinde ebeke büyüklü ünü göstermektedir. 

Acenteler dü ük gönderi hacimleri ve PTT sahipli inde olmayıp komisyona dayalı

çalı maları nedeniyle analiz kapsamında de erlendirilmemi tir. Da ıtım ebekesi 

büyüklü ünü ölçmek için ise, da ıtım yapılan adres sayılarına ula ılamaması

nedeniyle,  illerdeki hanehalkı sayıları kullanılmı tır.

Son olarak, veri setinde, demografik faktörlerin maliyetler üzerindeki etkisini 

ölçmek amacıyla kentsel nüfus oranı ve nüfus yo unlu u verileri bulunmaktadır.118

Kullanılan veri seti çalı manın sonunda ek olarak verilmi tir. 

5.2.2. Verilerin ncelenmesi

 Kurulu un posta hizmetlerine ili kin verileri incelendi inde, gönderilerin 

birim maliyetleri açısından iller arasında büyük farklar oldu u gözlenmektedir. Birim 

maliyetin en dü ük oldu u il stanbul (0,17 YTL), en yüksek oldu u il ise Tunceli’dir 

118 Hanehalkı sayısı, kentsel nüfus oranı ve nüfus yo unlu u verileri Türkiye statistik Kurumundan 
sa lanmı tır ve 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına dayanmaktadır. 
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(7,77 YTL).  Birim maliyetin dü ük ve gönderi hacminin yüksek oldu u stanbul,

Adana (0,26 YTL), zmir (0,46 YTL), Ankara (0,53 YTL) ve Eski ehir (0,61 YTL) 

serbestle me halinde piyasada rekabet potansiyelinin en yüksek oldu u iller olarak 

de erlendirilmektedir. Anılan be  ilde kabul edilen gönderiler, toplam mektup 

postası ve koli hacminin yüzde 84,2’sini olu turmaktadır. l bazında gönderi sayısı ve 

birim maliyet ili kisi Grafik 5.1.’de gösterilmektedir.  

Grafik 5.1. l Bazında Gönderi Sayıları ve Birim Maliyetler 
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Kaynak: 2006 PTT statistikleri

PTT Genel Müdürlü ü’nün 2006 yılı istatistiklerine göre, gönderi ba ına

geliri 0,82 YTL’dir. Kurulu un gönderi ba ına birim maliyeti yukarıda sayılan be

ilde bu de erin altında kalmaktadır. Di er taraftan, anılan illerin posta hacmindeki 

yüksek payı nedeniyle PTT, 2006 yılında posta hizmetlerinden 163 milyon YTL kar 

elde etmi tir. Ancak, söz konusu karın posta hizmetlerinin gelir ve giderlerinin 

toplam gelir ve giderlerdeki oranlarının e it oldu u varsayımına dayanılarak

hesaplandı ı göz önünde bulundurulmalıdır. Daha sa lıklı verilerin elde edilebilmesi 

için sunulan hizmetlere ili kin hesapların ayrı tırılması gerekmektedir.  

Grafik 5.2.’de ise posta hizmetlerinin birim maliyeti ile toplam gönderi 

sayısının ili kisi incelenmektedir. Grafi in yatay ekseni birim maliyetlerin en dü ük

oldu u ilden en yükse ine do ru sıralandı ı kümülatif gönderi sayısını
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göstermektedir. Dü ey eksende ise yüksek maliyetli iller ebekeye eklendikçe birim 

maliyetlerin ne kadar de i ti i gösterilmektedir.119 Grafikte görüldü ü üzere birim 

maliyetler yeni illerde hizmet verilmeye ba landıkça artan oranlarda yükselmektedir.  

En üstte yer alan son nokta ise bütün illerde hizmet verildi i anda PTT’nin gönderi 

ba ına birim maliyetini ifade etmektedir. 

Grafik 5.2. Kümülatif Gönderi Sayısı ve Birim Maliyet li kisi 
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 Kaynak: 2006 PTT statistikleri 

A a ıdaki bölümde, birim maliyetler ile gönderi sayısı ili kisi, di er

de i kenler de göz önünde bulundurularak, ekonometrik modeller ile 

incelenmektedir.   

5.2.3. Toplam Maliyet Fonksiyonu  

 Toplam maliyet fonksiyonu, maliyeti belirleyen faktörlerdeki de i imlerin, 

di er faktörler sabitken, maliyet üzerindeki tek ba ına etkisini ölçmek amacıyla 

olu turulmu  ekonometrik bir modeldir.   

119 Genel Müdürlük Merkezinin posta hizmetlerine ili kin maliyetleri sabit maliyet olarak 
de erlendirilmi tir.
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Toplam maliyet fonksiyonu ile PTT Genel Müdürlü ü tarafından sunulan 

mektup postası ve koli hizmetlerinde ölçek ve yo unluk ekonomilerinin varlı ının

ara tırılması amaçlanmaktadır.

 Daha önceki bölümlerde açıklandı ı üzere, posta hizmetlerinde ölçek 

büyüdü ü zaman, di er bir deyi le ebeke büyüklü ü ve posta hacmi aynı ölçüde 

arttırıldı ında, birim maliyetler azalıyorsa ölçe e göre artan getiri, yani ölçek 

ekonomileri mevcuttur. 

ebeke endüstrilerine özgü bir kavram olan yo unluk ekonomileri ise ebeke

büyüklü ü sabitken posta hacminde ya anacak bir artı ın maliyetleri ne yönde 

etkileyece ini gösterir. Posta trafi i arttı ında, toplam maliyetler daha dü ük bir 

oranda artıyorsa, di er bir deyi le birim maliyetler azalıyorsa yo unluk

ekonomilerinden söz edilir. 

Maliyet fonksiyonu ile, ayrıca, posta hizmetlerinde maliyetleri belirledi i

dü ünülen personel giderleri, hanehalkı sayısı, i yerleri sayısı, kentsel nüfus oranı,

nüfus yo unlu u gibi faktörlerin PTT’nin maliyetleri üzerindeki etkisi 

ara tırılacaktır.

 NERA’nın, AB-25 ülkelerine ili kin çalı masında120, hesaplanan toplam 

maliyet fonksiyonunda, mektup ve koli postası gönderilerinin hacimleri, personel 

maliyetleri, nüfus yo unlu u ve kentsel nüfus oranı yer almaktadır. Modelde ayrıca

AB-15 ve AB-10 ülkeleri arasında yapısal farklar bulundu u öngörülerek kukla 

de i kenler kullanılmı tır. Analiz sonucunda, gönderi hacmindeki yüzde 10’luk 

artı ın, toplam maliyetleri AB-15 ülkelerinde yüzde 6,5, AB-10 ülkelerinde ise yüzde 

5,6 artıraca ı sonucuna ula ılmı tır; di er bir deyi le iki grupta da posta 

hizmetlerinde güçlü yo unluk ekonomilerinden söz edilmektedir. Di er taraftan, 

ölçek ekonomileri söz konusu oldu unda gruplar arasında farklılık gözlenmektedir. 

AB-15 ülkelerinde ölçe e göre sabit getiri, AB-10 ülkelerinde ise ölçek 

ekonomilerinin varlı ı görülmektedir.  

120 NERA, 2004:121-126 
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PTT Genel Müdürlü ü için, posta hizmetlerinin toplam maliyetinin gönderi, 

i yeri ve hanehalkı sayıları ile açıklanabilece i öngörülerek a a ıda yer alan model 

kurulmu tur:

log (TM i) = b0 + b1 log (GON i) + b2 log (ISY i) + b3 log (HH i) + u 

 TM: Toplam maliyet                        

GON: Gönderi sayısı

 ISY: PTT i yerleri sayısı

 HH: Hanehalkı sayısı

 u: Hata terimi 

 i (1, .., 80): l trafik kodlarına göre sıralanmı  iller 

 Modelde, verilerin normal da ılımının sa lanması amacıyla logaritmaları

kullanılmı tır.. Modele ili kin regresyon sonuçları Tablo 5.2.’de verilmi tir.

Tablo 5.2. Toplam Maliyet Fonksiyonunun Regresyon Sonuçları

Ba ımlı De i ken: log(TM) 
Yöntem: En Küçük Kareler Yöntemi 
Gözlem Sayısı: 80 

De i ken Katsayı Std. Hata t-istatistik p-de eri 
C  9,171059  0,584591  15,68800  0,0000 

log(GON)  0,170104  0,047839  3,555749  0,0007 
log(ISY)  0,546595  0,077524  7,050683  0,0000 
log(HH)  0,169466  0,084641  2,002186  0,0488 

R-Kare  0,934805     Ba ımlı de .  ort.  15,38999 
Uyarlanmı  R-Kare  0,932231     Ba ımlı de . st.sapma.  0,845807 
Standart Hata  0,220184     Akaike kriteri -0,139998 
Hata karelerinin top.  3,684562     Schwarz kriteri -0,020897 
Log likelihood  9,599923     F-istatisti i  363,2432 
Durbin-Watson  1,925928     F-olasılık  0,000000 

Regresyon sonucunda posta hizmetlerinin toplam maliyeti ile gönderi, i yeri

ve hanehalkı sayıları arasında lineer bir ili ki bulundu u sonucuna varılmı tır. Bütün 

açıklayıcı de i kenlere ait p-de erleri 0,05’ten küçüktür ve açıklayıcı de i kenlerin

ba ımlı de i ken üzerinde etkisi olmadı ını öneren hipotezler (b1=0, b2=0, b3=0)

yüzde 95 güven aralı ında reddedilebilir.  
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Regresyon sonucunda elde edilen denklem a a ıdaki gibidir:

log (TM)= 9,171059 + 0,170104 log(GON) + 0,546595 log(ISY)  

+ 0,169466 log (HH) + u 

TM: Toplam maliyet                        

GON: Gönderi sayısı

 ISY: PTT i yerleri sayısı

 HH: Hanehalkı sayısı

 u: Hata terimi 

Yapılan Jarque-Bera testinde hata teriminin normal da ılımlı oldu u

bulunmu tur. Hata teriminin da ılımı ve test sonuçları ekil 5.2.’de gösterilmektedir. 

ekil 5.2. Hata Teriminin Da ılımı ve statistikleri

Emek-yo un posta hizmetlerinde, personel maliyetleri, toplam maliyetlerin 

en büyük bölümünü (2006 yılında yüzde 79) olu turmasına ra men modele dahil 

edilmemi tir. Zira di er tüm de i kenler sabitken, personel maliyetlerinin de i mesi 
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çalı an sayısının artırılması veya ücretlerin yükseltilmesi sonucu gerçekle ebilecektir

ve hesaplanan katsayı hizmetlerin maliyet karakteristi iyle ilgili bilgi 

vermemektedir. Ayrıca, personel maliyetlerinin modele dahil edilmesinin ebeke 

büyüklü üne ili kin de i kenlerin anlamlılı ını azalttı ı görülmü tür.  Bu durumun 

sebebinin çalı an sayılarının, dolayısıyla personel maliyetlerinin, di er açıklayıcı

de i kenler tarafından belirlenmesi oldu u dü ünülmektedir. Sonuç olarak, ölçek ve 

yo unluk ekonomilerinin ölçülmesi amaçlanan modelde personel maliyetlerinin yer 

almamasına karar verilmi tir.

Ayrıca, Kurulu un maliyet fonksiyonu daha önce farklı maliyet yapılarına

sahip oldu u saptanan 5 il veri setinden çıkarılarak tekrar hesaplanmı tır. Bu 

çerçevede regresyonda yer verilen kukla de i kene ait p-de erinin 0,05’ten büyük 

oldu u ve kukla de i kenin ba ımlı de i ken üzerinde etkisi olmadı ını öneren 

hipotezin, yüzde 95 güven aralı ında reddedilemeyece i görülmü tür. Bu nedenle 80 

ili kapsayarak hesaplanan maliyet fonksiyonu PTT’nin maliyet fonksiyonu olarak 

kabul edilmi  ve daha sonraki incelemelerde esas alınmı tır. 75 ili kapsayan 

regresyon sonuçları Tablo 5.3.’te gösterilmektedir. 

Tablo 5.3. 75 l çin Toplam Maliyet Fonksiyonunun Regresyon Sonuçları

Ba ımlı De i ken: log(TM) 
Yöntem: En Küçük Kareler Yöntemi 
Gözlem Sayısı: 80 

De i ken Katsayı Std. Hata t-istatistik p-de eri 
C  9.278432  0.646721  14.34689  0.0000 

log(GON)  0.148547  0.072413  2.051369  0.0437 
log(ISY)  0.549223  0.078235  7.020162  0.0000 
log(HH)  0.186015  0.094713  1.963989  0.0532 
DUM75  0.072175  0.181210  0.398293  0.6915 

R-Kare  0.934942     Ba ımlı de .  ort.  15.38999 
Uyarlanmı  R-Kare  0.931473     Ba ımlı de . st.sapma.  0.845807 
Standart Hata  0.221413     Akaike kriteri -0.117111 
Hata karelerinin top.  3.676785     Schwarz kriteri  0.031766 
Log likelihood  9.684440     F-istatisti i  269.4561 
Durbin-Watson  1.908154     F-olasılık  0.000000 

Toplam maliyet fonksiyonunun incelenmesiyle ula ılan sonuçlar a a ıda

anlatılmaktadır:
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Yo unluk Ekonomileri: Toplam maliyet fonksiyonuna göre, i yeri ve 

hanehalkı sayıları de i tirilmeyerek ebeke büyüklü ü sabit tutulurken, 

gönderi sayısında yüzde 10 artı  gerçekle irse toplam maliyetlerde yalnızca

yüzde 1,7 artı  görülecek, bir ba ka deyi le birim maliyetler azalacaktır. Bu 

çerçevede güçlü yo unluk ekonomilerinin varlı ından söz edilebilir. 

Ölçek Ekonomileri: Posta hizmetlerinde ebeke büyüklü ü ile gönderi sayısı

aynı oranda artırıldı ında, birim maliyetlerde dü ü  ya anıyorsa ölçek 

ekonomileri mevcuttur. Analizde PTT Genel Müdürlü ü için ölçek 

ekonomileri de eri 1,13 olarak hesaplanmı tır121 ve ölçek ekonomilerinin 

varlı ı söz konusudur. Bir ba ka deyi le, ebeke büyüklü ünde ve gönderi 

sayısında ya anacak yüzde 11,3 oranında artı , toplam maliyette yüzde 10 

artı  ile kar ılanabilecek, posta hacmi arttıkça birim maliyetler azalacaktır. 

Demografik De i kenlerin Etkisi: Posta hizmetleri de er zincirinde en 

yüksek maliyeti da ıtım faaliyetinin olu turması122 nedeniyle ve gönderi 

ba ına da ıtım maliyetinin, da ıtım yapılan adreslerin birbirine yakın ve 

gönderi sayısının yüksek oldu u kentsel bölgelerde dü ük olaca ı

öngörülerek, kentsel nüfus oranının birim maliyetler üzerindeki etkisi a a ıda

yer alan model çerçevesinde incelenmi tir:

121 Ölçek ekonomileri de eri; gönderi sayısı, i yeri sayısı ve hanehalkı sayısına ait katsayıların
toplamının tersinin alınması ile hesaplanmı tır.
122  Posta Hizmetlerinde Tek Pazarın Geli imi Hakkında Ye il Kitap’a göre AB ülkelerinde da ıtım
maliyetlerinin toplam maliyetlere oranı yüzde 65’tir. (Avrupa Komisyonu, 1992:281)  
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log (BM i) = b0 + b1 log (GON i) + b2 log (ISY i)

 + b3 log (HH i)  +b4 log (KENT i) +u 

 BM: Birim maliyet                        

GON: Gönderi sayısı

 ISY: PTT i yerleri sayısı

 HH: Hanehalkı sayısı

KENT: Kentsel nüfus oranı

 u: Hata terimi 

 i (1, .., 80): l trafik kodlarına göre sıralanmı  iller 

Birim maliyet fonksiyonuna ili kin regresyon sonuçları Tablo 4.3.’te 

gösterilmektedir. 

Tablo 5.4. Kentsel Nüfus Oranının Birim Maliyetlere Etkisi 

Ba ımlı De i ken: log(BM) 
Yöntem: En Küçük Kareler Yöntemi  
Gözlem Sayısı: 80 

De i ken Katsayı Std. Hata t-istatistik p-de eri 
C  9,195138  0,579285  15,87325  0,0000 

log(GON) -0,855616  0,050174 -17,05292  0,0000 
log(ISY)  0,549530  0,076835  7,152066  0,0000 
log(HH)  0,177513  0,083986  2,113600  0,0379 

log(KENT)  0,561310  0,390759  1,436460  0,1550 
R-kare  0,895580     Ba ımlı de .  ort.  0,876830 
Uyarlanmı  R-kare  0,890010     Ba ımlı de . st.sapma.  0,657814 
Standart hata  0,218162     Akaike kriteri -0,146699 
Hata karelerinin top.  3,569591     Schwarz kriteri  0,002178 
Log likelihood  10,86794     F-istatisti i  160,125 
Durbin-Watson   1,865279     F-olasılık  0,00000 

 Ancak kentsel nüfus oranı ile birim maliyetler arasında anlamlı lineer bir 

ili ki bulunmadı ı görülmü tür. Ayrıca pozitif katsayı, gönderi sayısı ve ebeke

büyüklü ü sabitken kentsel nüfus oranındaki artı ın, birim maliyetleri artıraca ını

göstermektedir ki; bu durum da ıtım faaliyetinin maliyet karakteristi i ile 

örtü memektedir. Söz konusu çeli kinin, belirli bir il içerisinde kentle me ve maliyet 
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karakteristikleri açısından birbirinden farklı birçok bölge bulunurken, il bazında

derlenen verilerin toplula tırılmı  olması nedeniyle aradaki ili kiyi

yansıtmamasından kaynaklandı ı dü ünülmektedir. 

 A a ıdaki model çerçevesinde, kentsel nüfus oranı yerine nüfus yo unlu u

kullanıldı ında da, açıklayıcı de i ken ile birim maliyetler arasında lineer bir ili ki

bulunmadı ı gözlemlenmi tir. Bir ba ka deyi le, nüfus yo unlu undaki artı

beklenenin aksine birim maliyetlerde dü ü e yol açmamaktadır.

log (BM  i) = b0 + b1 log (GON  i) + b2 log (ISY  i)

             + b3 log (HH i)  +b4 log (NYOG i) +u 

 BM: Birim maliyet                        

GON: Gönderi sayısı

 ISY: PTT i yerleri sayısı

 HH: Hanehalkı sayısı

NYOG: Nüfus yo unlu u

 u: Hata terimi 

 i (1, .., 80): l trafik kodlarına göre sıralanmı  iller 

 Nüfus yo unlu unun birim maliyetlere etkisini ölçmeyi amaçlayan modele 

ili kin regresyon sonuçları Tablo 5.5.’te yer almaktadır.

Tablo 5.5. Nüfus Yo unlu unun Birim Maliyetlere Etkisi
Ba ımlı De i ken: log(BM) 
Yöntem: En Küçük Kareler Yöntemi 
Gözlem Sayısı: 80 

De i ken Katsayı Std. Hata t-istatistik p-de eri 
C  9,73164  0,18752  14,6364  0,0000 

log(GON) -0,30601  0,48016 -17,9856  0,0000 
log(ISY)  0,40276  0,78601  6,73666  0,0000 
log(HH)  0,90542  0,91949  2,72250  0,0417 

log(NYOG) -0,27591  0,50037 -0,51411  0,5830 
R-Kare  0,893140     Ba ımlı de .  ort.  0,876830 
Uyarlanmı  R-Kare  0,887441     Ba ımlı de . st.sapma.  0,657814 
Standart Hata  0,220696     Akaike kriteri -0,123604 
Hata karelerinin top.  3,652989     Schwarz kriteri  0,025273 
Log likelihood  9,944156     F-istatisti i  156,7131 
Durbin-Watson  1,970449     F-olasılık  0,000000 
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 NERA’nın çalı masına paralel olarak, kentsel nüfus oranı ile nüfus 

yo unlu unun beraber kullanıldı ı modelde de, açıklayıcı de i kenler ile toplam 

maliyet arasında anlamlı ili ki bulunmadı ı gözlenmi tir.

5.3. Sonuç 

  Evrensel hizmet sunmanın ek maliyetinin hesaplanmasında, evrensel hizmet 

sa layıcının evrensel hizmet yükümlülü ü olmayan bir ticari i letme gibi 

davranabildi i takdirde kaçınabilece i maliyeti ölçmeyi amaçlayan yöntemler teorik 

açıdan anlamlı görülmektedir.   

PTT Genel Müdürlü ü’nün maliyet yapısı incelendi inde birkaç ilde birim 

maliyetlerin dü ük olması sebebiyle serbestle me halinde söz konusu illerde yo un

rekabet ya anması beklenmektedir. Di er illerde ise, birim maliyetlerin yüksek 

olması, da ıtım ebekesine eri im düzenlemeleri yapılmadı ı takdirde, yeni 

i letmecilerin piyasaya giri  kararlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Rekabetçi 

ortam olu ması beklenen illerin toplam posta pazarındaki yüksek payı nedeniyle 

dinamik bir model olan rekabetçi piyasalarda net kaçınılabilir maliyet yönteminin 

kullanılması uygun olacaktır.

Bu a amada öncelikle piyasa yapısına ve evrensel hizmete ili kin hukuki 

düzenlemelerin tamamlanması gerekmektedir. Bu ba lamda, evrensel hizmetin 

kapsamına, EHY’ye fiyatlarını belirlerken tavan fiyat veya tek fiyat yükümlülükleri 

getirilip getirilmeyece ine, piyasanın hangi ölçüde serbestle tirilece ine ve eri im 

düzenlemeleri yapılıp yapılmayaca ına karar verilmelidir. Daha sonra rekabet 

halinde piyasadaki i letme sayısı, pazar büyüklü ü, yeni i letmecilerin pazar payı ve 

hizmetlerin fiyatları hakkında projeksiyonlar yapmak gerekmektedir. Piyasada 

olu ması beklenen fiyatlar hangi bölgelere ticari olarak hizmet götürülece ini 

belirleyecektir. 

Yurt çapında yaygın hizmet a ına sahip olan PTT Genel Müdürlü ü’nün

sahip oldu u ölçek ve yo unluk ekonomileri nedeniyle, di er i letmecilere da ıtım

ebekesine eri im imkanı tanınması kaynakların verimli kullanımı ve ekonomik 

etkinli in sa lanması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca evrensel hizmet yükü 
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hesaplanırken söz konusu ölçek ve yo unluk ekonomilerinin ve marka bilinirli inin 

getirece i di er kazançlar da de erlendirilmelidir.  
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SONUÇ VE TÜRK YE POSTA SEKTÖRÜNDE EVRENSEL H ZMET

REGÜLASYONU Ç N ÖNER LER 

Son yıllarda birçok ülkede, kamu tekelleri tarafından hizmet sunulan altyapı

sektörlerinde serbestle me süreçleri ba latılmı tır. Birçok sektörde piyasaya yeni 

i letmeciler girerken, devlet, piyasalarda politika belirleme, düzenleme ve 

denetlemeye odaklanmı , bu süreçte tüm vatanda ların evrensel hizmete eri imini 

garanti altına alma ihtiyacı ortaya çıkmı tır. Posta hizmetleri pek çok açıdan

telekomünikasyon, elektrik ve do algaz gibi di er ebeke endüstrilerinden 

farklılıklar gösterse de, evrensel hizmetin regülasyonuna yönelik politikalar bahse 

konu sektörlerdeki yakla ımlardan önemli ölçüde etkilenmi tir.

 Rekabetçi ortamın tesis edilebildi i piyasalarda fiyatlar dü erken, hizmet 

kalitesi ve çe itlili inde artı  ya andı ı, dolayısıyla tüketicilerin tekel dönemine göre 

sa ladı ı faydanın arttı ı gözlenmektedir. Posta hizmetlerinde de ülke örnekleri 

incelendi inde benzer faydaların sa landı ı görülmektedir.  

Serbestle mi  piyasalarda devlet müdahalesinin ba lıca gerekçelerinden biri 

olan evrensel hizmet sunumu, tüm vatanda ların temel hak ve hürriyetlerini güvence 

altına alan, refah düzeyini yükselten ve belirli kesimlerin sosyal olarak dı lanmasının

önüne geçen vazgeçilemez bazı kamu hizmetlerine, kar ılanabilir fiyatlarla, düzenli 

ve sürekli olarak eri imin sa lanmasıdır.

 Ülkemizde de posta hizmetlerinin rekabetçi bir ekilde sunulabilece inin 

anla ılmasıyla farklı ölçeklerde faaliyet gösteren birçok firma piyasaya girmi tir.  

Ancak, söz konusu i letmeciler, pazarın rekabete açık segmentlerinin yanı sıra 

hukuki tekel kapsamındaki alanlarda da faaliyet göstermektedir. Bu durum hem 

hukuki problemler yaratmakta, hem de PTT Genel Müdürlü ünün karlarını eriterek 

evrensel hizmet sunumunu tehlikeye sokmaktadır. Bu a amada rekabetin 

faydalarından yararlanılabilmesi ve evrensel hizmet sunumunun sürdürülebilir olarak 

sa lanabilmesi için pazar gerçekleri ile uyumlu hukuki düzenlemelerin yapılması

kaçınılmaz hale gelmi tir.
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 Çalı mada, PTT Genel Müdürlü ünün maliyetlerinin gönderi, i yeri ve 

hanehalkı sayıları tarafından belirlendi i tespit edilmi , kentsel nüfus oranı ve nüfus 

yo unlu u gibi demografik de i kenlerin maliyetleri etkilemedi i belirlenmi tir.

Çalı mada yapılan maliyet analizi sonucunda, posta piyasasının tümüyle 

rekabete açılmasının ardından, gönderi ba ına maliyetlerin görece dü ük oldu u

saptanan stanbul, Adana, zmir, Ankara ve Eski ehir illerinde yeni i letmecilerin 

piyasa girmesi ve PTT Genel Müdürlü ünün posta hacminde daralma ya anması

beklenmektedir. Ya anan daralma PTT Genel Müdürlü ü’nün finansal dengesini 

olumsuz yönde etkileyecek; gönderi sayısındaki dü ü  ile çalı mada varlı ı saptanan 

ölçek ekonomilerinin de kaybedilmesiyle Kurulu un finansal dengesindeki bozulma 

daha ciddi boyutta olacaktır. Bu durum ülke çapında evrensel posta hizmetinin 

kesintisiz ve sürdürülebilir olarak sa lanabilmesi için posta sektöründe bazı

düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Ba arılı bir evrensel hizmet regülasyonu için öncelikle ticari olmayan 

hizmetlerin sunumu nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetin do ru olarak hesaplanması

gerekmektedir. Zira uygulanacak finansman yönteminden ba ımsız olarak, EHY’ye 

etkin çalı an bir i letmecinin ihtiyacından fazla kaynak sa lanması halinde, rekabetçi 

alanlara do ru gerçekle tirilece i çapraz sübvansiyon EHY’yi bu segmentlerde 

avantajlı konuma getirecektir. Bu nedenle, gerçek ek maliyete en yakın tutarı

bulabilmek için evrensel hizmet sa layıcının hesapları tekel kapsamındaki ve tekel 

dı ı hizmetler olarak ayrı tırılmalı ve dar bölgeler bazında tutulmalıdır. Ayrıca tekel 

dı ı hizmetler içinde de, evrensel hizmet kapsamında olan ve olmayan hizmetlerin 

hesapları ayrılmalıdır. Evrensel hizmet yükünün hesaplanması için literatürde birçok 

farklı yöntem önerilmekle birlikte, evrensel hizmet sa layıcının kar güdüsüyle 

hareket eden bir ticari i letme gibi davranabildi i durumda elde edece i kar ile 

evrensel hizmet sa ladı ı durumda elde etti i karı kar ıla tıran yöntemler teorik 

açıdan daha anlamlı ve uygulanabilir görülmektedir. 

 Türkiye posta sektöründe, serbestle me halinde pazarda toplam gönderi 

hacminin büyük bölümü için rekabet ya anmasının beklenmesi nedeniyle, evrensel 

hizmet yükünün rekabetçi piyasalarda net kaçınılabilir maliyet yöntemi ile 

hesaplanması uygun olacaktır.
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Öncelikle, evrensel hizmetin kapsamı, hizmet standartları, hedeflenen 

serbestle me düzeyi ve evrensel hizmet sa layıcıya tavan fiyat veya tek fiyat 

yükümlülükleri getirilip getirilmeyece i belirlenmelidir. Söz konusu parametrelerin 

belirlenmesinin ardından, piyasa serbestle tirildikten sonraki pazar büyüklü ü,

i letmeci sayısı, evrensel hizmet sa layıcı ile di er operatörlerin pazar payları ve 

gönderi ücretleri hakkında projeksiyonlar yapılmalı ve evrensel hizmet yükü 

projeksiyonlardaki de erler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Serbestle menin 

ba latıldı ı ve piyasanın olgunla madı ı ilk yıllarda, projeksiyonlarda, dolayısıyla

hesaplanan evrensel hizmet yükü de erinde evrensel hizmet sunmanın getirdi i

gerçek ek maliyetten sapmalar olması beklenmektedir. Ancak piyasa büyüklükleri 

tahmin edilebilir olmaya ba ladıkça gerçek de ere iteratif ekilde ula ılacaktır.

 Bir sonraki adım, elde edilen sonuçların de erlendirilmesi suretiyle ticari 

olmayan hizmetlerin finansman mekanizmasının belirlenmesi olmalıdır. Esasen 

finansman yükü bütün sistemlerde uzun vadede tüketicilere yansıyacaktır, ancak söz 

konusu yükün hangi tüketici gruplarına ne oranda yansıyaca ını seçilen yöntem 

belirleyecektir. Finansman mekanizmasının evrensel hizmet sa layıcıya yeterli 

kayna ı sürdürülebilir bir ekilde temin ederken, di er taraftan EHY’yi etkin 

çalı maya te vik edecek, rakip i letmeciler kar ısında haksız bir avantaj 

sa lamayacak ve piyasaya giri  engeli olu turmayacak ekilde tasarlanması kritik 

önem ta ımaktadır. Ayrıca seçilen finansman yönteminin kolay uygulanabilir, 

izlenebilir ve denetlenebilir olması ile yüksek yönetsel maliyetlere neden olmaması

gerekmektedir.     

 Posta tekelleri birçok ülkede, kademeli ekilde daraltılıyor olsa da,  ticari 

olmayan hizmetlerin maliyetinin finansmanı amacıyla halen korunmaktadır. Çapraz 

sübvansiyon kolay yönetilebilen, yönetsel maliyetleri dü ük ve sürdürülebilir bir 

mekanizmadır, ancak üretimde ve kaynak tahsisinde etkinli i bozmakta ve tekel alanı

olması gerekenden geni  belirlendi i takdirde EHY’yi rekabetçi alanlarda rakipleri 

kar ısında avantajlı konuma getirmektedir. Ayrıca, rekabete izin verilmemesi 

evrensel hizmet sa layıcının etkin çalı ma ve kaliteli hizmet sunma yönündeki 

motivasyonunu azaltabilmektedir. Ülkemizde de görüldü ü üzere, tekel alanının
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kolaylıkla ihlal edilebilmesi ve denetiminin zor olması ise söz konusu mekanizmanın

önemli handikaplarını olu turmaktadır.

Da ıtım faaliyetinde tekel alanı yaratan eri im fiyatlarının yükseltilmesi 

modeli de benzer sorunları yaratacak, ayrıca karma ık yapısı nedeniyle yönetsel 

güçlükleri de beraberinde getirecektir. 

 Genel vergilerden tazmin yönteminde, sektör dı ından kaynak sa lanması

nedeniyle, evrensel hizmet yükü i letmeciler tarafından fiyatlara yansıtılmamakta ve 

fiyatlar maliyet esaslı belirlenebilmektedir. Ayrıca vergi tabanının geni  tutulması

evrensel hizmet yükünün tüm mükelleflere yayılarak payla ılmasını sa lamaktadır.

Di er taraftan, vergi sistemindeki sorunlar nedeniyle kamu fonlarının maliyetinin 

yüksek oldu u geli mekte olan ülkelerde anılan yöntem etkin ekilde 

kullanılamamaktadır. Zararlarının sübvanse edilece ini bilen EHY’yi etkin çalı ma 

yönünde te vik etmemesi ve aktarılan kayna ın vergi veren vatanda lar tarafından

denetlenememesi ise yöntemin ba lıca dezavantajlarını olu turmaktadır.

 Di er taraftan, posta hizmetlerinde ebeke dı sallıkları nedeniyle sektör 

içinde kurulacak bir tazmin fonu mekanizması anlamlı olacaktır. letmecilerin söz 

konusu fona yapacakları katkı payının gelirleri dikkate alınarak belirlenmesi uygun 

olacaktır, zira karlar üzerinden vergi alındı ında fonda yeterli kaynak birikmeme 

ihtimali mevcuttur. Ancak piyasaya giri  engeli yaratmamak için, kar elde edemeyen 

i letmecilerin vergilendirilmemesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Literatürde 

önerilen gönderi ba ına bir bedel ise gönderi sayısının denetlenmesinin zor oldu u

posta hizmetlerinde uygun görülmemektedir. Bu sistemde fona katkı yapacak 

i letmeciler, fonun yönetimini sürekli izleyerek, evrensel hizmet sa layıcının etkin 

çalı mamasından kaynaklanan zararlarının sübvanse edilmemesi yönünde bir 

denetim unsuru olacaklardır. Ancak genel vergilere kıyasla vergi tabanının daralması

nedeniyle her tüketicinin görece daha yüksek evrensel hizmet yüküyle kar ı kar ıya 

kalaca ı ve kurulacak fonun yönetsel maliyetlerinin yüksek oldu u göz önünde 

bulundurulmalıdır.

 Tazmin fonunun bir çe idi olan öde veya oyna sistemi ise evrensel hizmet 

sa layıcının belirlenmesini piyasadaki oyunculara bırakan en az müdahaleci 
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yöntemdir. Ancak karma ık bir yapıya sahip olan bu sistemin yönetimi zordur ve 

yeterli fonların sürdürülebilir ekilde sa lanamaması olasılı ı bulunmaktadır.

ncelenen yöntemlerin avantaj ve dezavantajları de erlendirildi inde, uzun 

vadede, tekel alanı bütünüyle kaldırılarak tüketicilerin rekabetin avantajlarından

faydalanmalarının sa lanması ve evrensel hizmet yükünün sektör içerisinde 

kurulacak bir tazmin fonundan kar ılanması uygun görülmektedir. Yerle ik i letmeci 

olarak geni  bir da ıtım ebekesine sahip olan ve çalı mada mektup ile koli postası

hizmetlerinde ölçek ekonomileri saptanan PTT’nin, dünya örneklerinde de oldu u

gibi, evrensel hizmet sa lama görevini   uzun dönemde de üstlenmesi 

beklenmektedir.  

  Ancak,  kısa dönemde piyasanın kademeli ekilde serbestle tirilmesi ve 

evrensel hizmetin ek maliyetinin bir süre daha PTT Genel Müdürlü üne tekel alanı

tahsis edilerek çapraz sübvansiyon yöntemiyle kar ılanması uygun olacaktır. Bu 

süreç içerisinde PTT Genel Müdürlü ü, evrensel hizmet yükümlülü ü dı ında ticari 

bir i letme gibi faaliyet gösterebilecek ekilde yapılandırılmalı ve rekabet ortamına

hazırlanmalıdır. Kurulu a ayrılan tekel alanı nicel kriterlere dayandırılarak açık ve 

net ekilde belirlenmeli ve ticari olmayan hizmetlerin yol açtı ı maliyetlerden daha 

fazla gelir yaratmayacak ekilde minimum düzeyde tutulmalıdır. Bu ba lamda, AB 

posta sektörü mevzuatına paralel ekilde, evrensel hizmet sa layıcıya tahsis edilen 

tekel alanının 100 grama kadar haberle me gönderilerini kapsayacak ekilde 

belirlenmesi, belirli bir süre sonunda bu limitin 50 grama indirilmesi ve daha sonra 

tamamen kaldırılması ülkemizde de tercih edilebilir  bir yol haritası olacaktır.

 Çalı mada varlı ı saptanan ölçek ve yo unluk ekonomileri nedeniyle, 

piyasaya girecek i letmecilere PTT Genel Müdürlü ünün da ıtım ebekesine eri im

imkanı tanınması, kaynakların verimli kullanımı ve ekonomik etkinli in sa lanması

konusunda fayda sa layacaktır.

Evrensel hizmetin ek maliyetinin hesaplanması, söz konusu maliyetlerin 

finansmanı için kullanılacak tekel alanının veya fonların büyüklü ünün belirlenmesi, 

evrensel hizmet sunumu için sa lanan kaynakların rekabeti bozacak ekilde 

kullanılıp kullanılmadı ının denetlenmesi, evrensel hizmet kapsamının gözden 
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geçirilmesi ve bu çerçevede gerekli düzenlemelerin yapılması uzmanlık gerektiren 

karma ık görevler olup, mevcut idari yapı içerisinde yürütülmesi mümkün 

görünmemektedir. Bu çerçevede, AB ülkelerinde ve di er birçok geli mi  ülkede de 

benimsendi i ekilde, posta sektörünü bütünüyle regüle etmekle görevli, teknik ve 

idari kapasitesi yüksek, piyasadaki i letmecilerden ayrı ve operasyonel olarak 

ba ımsız bir birim olu turulmalıdır.
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