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AVRUPA BiRLiGi'NDE KAMU HiZMETi YAYINCILIGININ
FiNANSMANI

CemPEKMAN*

A vrupa 'da kamu hizmeti yaymczltgz koklu bir gelenege sahiptir. A vrupa
Birligi uyesi Ulkelerin hemen tumunde radyo ve televizyon yaymczlzgt devlet
tekeli altmda duzenlenmi$ kamusal bir hizmet olarak degerlendirilmi$; bu
yaymczlzk bi~imini idare etmek, i~erigini belirlemek ve kamuya sunmak i~in
ozerk nitelikte kurumlar olU$lurulmu$ ve bu kurumlar "ozel" bir bi~imde
finanse edilmi$lerdir.
Kamu hizmeti yaymczsz kurumlar, ozerkliklerinin ayrzlmaz bir unsuru
olan finansal ozerkliklerini guvence altma almak; yaymlarznz surdurmek
amaczyla gerek ticari gerekse siyasi etki altmda kalmadan duzenli bir gelir
girdisi elde etmek amaczyla, bizde "ruhsatiye" adzyla bilinen ve izleyicidinleyicilerden toplanan bir lisans ucreti ile finanse edilmi$lerdir. Bu tum
Batz A vrupa Ulkelerinde uygulanmz$ bir gelir elde etme yontemi olmu$,
ancak zaman i~erisinde yaymlarmda reklamlara yer vermeye bQ$layan ~ogu
kamusal yaymcz, bu gelir kaleminin yanma reklam gelirlerini de eklemi$ ve
kamu hizmeti yayznczlzgtnz belli ol~Ulerde "ticarile$lirmi$tir".
1980'/erde Avrupa yaymczlzgmda devlet tekellerinin sona ermesi ve
yaymczltgm ozelle$mesiyle birlikte gundeme gelen rekabet, gunumuzde
ula$tlgz noktada, ozel yaytncz kurulu$larm, kamusal yaymctlartn halen
surdurdukleri bu ~ifte gelir elde etme yontemini sorgulamasma yo! a~mL$lZr.
Oyle ki, ozel yaym kurulu$lan meseleyi A vrupa Birligi gundemine lQ$tytp,
AB rekabet hukuku ~er~evesinde kamusal yaymczlarzn "hakszz rekabet"
yaptzgz iddiasmz ortaya atmt$lar; bu iddia son birka~ yzlda Avrupa
• Yrd. Do9. Dr., Marmara Oniversitesi ileti~im Fakiiltesi Radyo-Televizyon ve
Sinema BolilmU
• For the summary in English, see the end page of the article.

336

AB'DE KAMU HIZMETI YAYINCILIGININ FINANSMANI

giindemini bir hayti me~gul etmt~ttr. A vrupa Birligi yanlSlra A vrupa
Konseyi de bir kiiltiirel kurum olarak kamu hizmeti yaymcrhgt ile yakmdan
ilgilendigi irin tartt~maya taraf olmu~tur. Tartr~ma, kamu hizmeti
yaymctltgmm gelecegi apsmdan biiyiik onem t~tmaktadtr. Bu makalede,
tartt~manm geli~imi ve sonurlan degerlendirilirken, bu degerlendirme
l~tgmda A vrupa Birligi 'nde kamusal yaymctltgm gelecegine iii~ kin
ylkartmlarda bulunmaya ralt~tlmaktadtr.

1.

Kamu Hizmeti Yaymcihgi Kavram1

A vrupa k1tasmda radyo ve televizyon yaymc1hgt alamnda 1980' I ere
gelinceye degin egemen model 'kamu hizmeti yaymcthgt' olmu~tur. Kamu
hizmeti yaymcthgJ Mutlu' nun aktard1gt bi~imde "kamusal me~ruiyetini hem
mevcut siyasal iktidardan, hem de tecimsel ~tkarlardan bag1mSIZ yaym
politikast stirdtirmekten alan, egitimden bilgiye ve eglenceye ~ok geni~
ttirde en list kalitede programlarm en geni~ cografi yaythmt kapsayacak ve
olast en geni~ izlerkitleye ula~acak ~ekilde yaymlanmas1" olarak
tammlanabilir. 1 Akgtiner' e gore ise model, "demokratik ilkeler
dogrultusunda tarafsizhgi, siyasetler tistti yaymcthk niteligini temel almakta
ve halkm egitim-ktilttir gibi, dogru ve tarafs1z haber alma hakk1 gibi, ulusal
birlik ve btittinltigtin korunup geli~tirilmesi gibi beklentilerini kar~Iiamak
tizere yaym politikastm olu~turmaktadtr."2
Saytlan bu niteliklere ve ama~lara ula~abilmek i~in kamu hizmeti
yaymcthgt modeli, bir bak1ma 'rakibi' oldugu Amerika Birle~ik Devletleri
kaynaklt 'ticari yaymc1hk modeli'nden kendisini soyutlayarak, ozel
giri~imden ve sermayeden uzak durmu~ ve devlete ait bir yaymcthk sistemi
onermi~tir. 1920' lerin ba~1 itibariyle ilk istasyonlann yayma ge~tigi
ABD'de hemen reklam ve sponsorlukla finanse edilmeye ba~lanan ve kar
amacma yonelen radyo yaymcthg1, ozel ~irketlerin elinde ve yerel giri~imler
bi~iminde geli~im gostermi~tir. Oysa, 1. Dtinya Sava~t'm atlatm1~ bir
A vrupa' da, radyo ve ardmdan gel en televizyon, ulus devletin in~ast i~in
birer ktilttirel-siyasal ara~ olarak algtlamrken, yaymcthga ozel sektOrtin
eline buaktlmayacak derecede btiytik onem atfedilmi~tir. Aynca, ulusal
stmrlar ~er~evesinde en geni~ cografi yayliuru ongoren kamu hizmeti
anlayt~ma paralel olarak ozellikle yaymcthk altyap1smm kurulmast
a~tsmdan devletin sahipligi bir zorunluluk olarak da kabul gormti~ttir. Bu
zorunluluk bir taraftan yaym tayfmm (radyo ve televizyon yaymlartm
ta~1yan elektromanyetik dalgalarm) stmrh ve kamuya ait bir kaynak oldugu
olgusuna dayanuken, diger taraftan da o zamanm ko~ullar1 i~inde btiytik
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cografyalara yaptlacak merkezi bir yaymm altyaptstmn kurulmast ve
i~letilmesinin ancak devletin mali gtictiyle kar~ilanabilecek bir yatmm
oldugu ger9egine baghdrr. Boylelikle, devletin kurdugu ve tekelinde tuttugu
bir yaymcthk sistemi, Avrupa' nm neredeyse tamammda uzun ytllar
ge9erligini korumu~tur.
Ancak A vrupa kttasmdaki bu hakim yaymcthk modelinin, uygulamada
iilkeden tilkeye 9e~itlilik gosterdigini, her bir tilkenin tarihsel
deneyimlerinin ve siyasal ktilttirtintin yaymcdtk sistemine de yanstdtgmt
unutmamak gerekir. 3 Yaymcthgm hukuki ve idari yaptlanmast a9tsmdan
baktldtgmda, kamu hizmeti yaymcthgt ba~hgt altmda pek 90k aymma
gitmek, pek 90k ulusal sistem tammlamak mtirnktindiir. 4 Ama, yaymcthgm
gerek siyasal gerekse ticari basktlardan uzak tutulmast ve kamu yaranna
yonelik bir programcillk hizmeti sunulmast gibi ama9lar dogrultusunda,
A vrupa tilkelerinin yaymcthgt ytirtitmek tizere, en azmdan kavramsal
dtizeyde devletten bagtmstz, 'ozerk' bir kurulu~ olu~turmu~ olmalan ortak
bir ozelliktir. Devlet tekelinin devredildigi bu yaym kurulu~u, bir kamu
kurulu~u, yan kamu kurulu~u veya kamu yararma 9ah~an ozel bir kurulu~
olabilir. Bu kurulu~lann ozerk yaptda olmalart esas olmakla birlikte, yine
tilkelerin kendine ozgti ko~ullart 9ef9evesinde ozerklik 9e~itli ~ekiller
alabilmekte veya hi9 uygulanmayabilmektedir. 5 Avrupa'mn neredeyse bir
asra yakla~an kamu hizmeti yaymcthgt ge9mi~inde, ozerkligi ve kamu
hizmeti yaymcthgmm diger ilkelerini hayata ge9irmek a91smdan oncti ve
ornek kurum ise, bir baktma kamu hizmeti yaymctltgmm kurucusu olan, bu
modelin felsefesini geli~tiren ingiliz yaym kurulu~u BBC olmu~tur.

2.Kamu Hizmeti Yaymc1hgmm Finansmam
Avrupa'da ilk kez ingiltere'de, l920'lerde BBC 9at1s1 altmda olu~turulan
ozerk yapt, devletin yaymclllk tizerindeki tekelini devralrrken hem siyasi
otoriteden bagtmstzhgt hem de ABD'de ortaya 9lkan ticari yaymcdtk
pratiginin uzagmda kalmayt ama9lamaktaydt. Bu amacm ger9ekle~mesi
ku~kusuz yaym kurulu~unun ekonomik ozgiirltigtine baghydt. BBC, prensip
olarak gelirlerini ne devletten, ne de ABD'deki gibi reklam ve
sponsorluklardan elde etmeye yana~maktaydt. ilk se9enek, degi~en
htiktimetlerle birlikte yaym kurumu lizerinde hak iddialarmt ve siyasal
zorlamalan beraberinde getirebilir, yaymlarda tarafstZhk ilkesine zarar
verebilirdi. ikinci se9enek ise reklamverenlere ve reklam ajanslarma bagtmh
bir gelir yaptst olu~turacagt i9in, ABO orneginde gortildiigti bi9imde yaym
i9eriklerinde htzla ticarile~meye kaytlabilir, kamu hizmeti yaymctsmm ttim
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i~te bu tiir kaygllar, BBC ve onun takip9isi diger Avrupa yaym
kurumlannm gelirlerini dogrudan yaym hizmetinin ula~tmldtgt
dinleyicilizleyici kitleden, yani kamudan elde etmesiyle a~tlmt~ttr. Buna
gore, radyo ve televizyon altctst sahipleri, yaym hizmeti kar~thgmda
belirlenen bir 'ruhsat iicreti' ni (ya da ge9mi~te bizde kullamlan deyi~le
'ruhsatiye'yi) yllhk olarak oderler ve yaym kurulu~una aktanlan bu gelir,
kamu hizmeti yaymcthgmm ba~hca finansman kalemini olu~turur.
Boylelikle, kurulu~ finansmam a9tsmdan siyasal erke veya ticari odaklara
gebe kalmakslZln bagtmstz-tarafstz yaymclllk anlayt~Im siirdiirebilir ve
karnu hizmeti anlayt~l 9er9evesinde bir i9erigi sunabilir.

Bu form til Avrupa genelinde benimsenmi~ olsa da, finansman sorununa
her iilkede yeterli 90Ziimii getirdigi soylenemez. Ba~lang19ta, radyo
yaymlarmm finansmanmt bi.iyiik ol9iide ahc1 ruhsat iicretleri ile
saglayabilen yaym kurulu~lart , televizyonun Avrupa'ya giri~i ile birlikte,
televizyon altyapt yatmmlarmm ve yaymlarmm getirdigi biiyiik ek
maliyetleri kar~tlayabilmek i9in reklama yer vermeye ba~lamt~ ve boylelikle
reklam gelirleri de ulusal yaymcthk sistemleri i9ine dahil olmu~tur. 6
Ku~ku suz bu bir ticarile~me bi9imidir ve kamu hizmeti yaymcthgt ilkelerine
ters dii~mektedir. 7 Yine de reklam yaymlarma izin verilen iilkelerde,
reklamlarm bloklar halinde ve program i9ine girmeden yaymlanmast veya
Almanya' da oldugu gibi saat 20' den sonra 20 dakikayt a~mayan reklam
yaymma izin verilmesi gibi ~ekil ve siireyi diizenleyen ozel tedbirler almrm~
ve reklam i9eriklerine yonelik yogun bir denetim uygulanmt~tu. Aynca
sponsorluk uygulamalarma da A vrupa' da uzun bir stire izin verilmemi~tir.
Boylelikle ticari kaygtlarm kamu yaymclltgt gelenegini bozmast mtimktin
oldugunca engellenmi~tir.
Diger yandan, ideal finansman onerisinde dt~lanrm~ olsa bile, devletten
elde edilen gelirlere, bir ba~ka deyi~le devlet yardtmlanna da kamu hizmeti
yaymcllart uygulamada s1k9a ba~vurmu~ ve ba~vurmaktad1r. Hatta, ispanya
ve Portekiz gibi bazt A vrupa tilkelerinde ruhsat ticreti yerine dogrudan
devlet yardtmt ve reklam geliri ile finansmanm saglandtgt gortiltir.
Hollanda' da ise ruhsat ticreti kaldmlmt~tlr ve gelir vergisi tizerinden belli
bir paym yaymct kurulu~a aktanlmas1 yoluna gidilmektedir. Yunanistan ve
Ttirkiye orneklerinde gortildtigti iizere ruhsat iicreti uygulamasmdan
vazge9ip kamu hizmeti yay1n kurulu~unu elektrik faturalart iizerinden
yapllan kesintilerle finanse etmeyi tercih eden A vrupa iilkeleri de vard1r.
Ancak bu ttir orneklerde, ruhsat ticreti adt altmda olmasa da farkh
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yontemlerle kamu fonlan olu~turuldugu iyin temelde kamusal finansman
biyiminden ayn bir netice dogmamaktadlf. Sonuy itibariyle A vrupa
iilkelerinin genelinde ba~hca gelir kalemi ruhsat iicreti (veya diger kamusal
fonlar) olmak iizere, ticari gelirler (reklam gelirleri ba~ta olmak iizere
sponsorluk, program sati~t gelirleri gibi) ve devlet yardtmlan kalemlerinin
bir kart~tmt, kamu hizmeti yaymctltgmt finanse etmek iyin kullamltr. Bu
kan~tm iyinde her bir kalemin payt elbette iilkeden iilkeye degi~im gosterir.
brnegin, Danimarka, Norvey, isvey, Finlandiya gibi iskandinav
Ulkelerindeki bazt kamu hizmeti yaymcllar1, yaymclltkta ya~anan olanca
degi~ime ve ticarile~meye ragmen, haHi reklam yaymlarma yer vermemekte
ve reklam geliri elde etmemektedir. ingiltere' deki BBC de ulusal
yaymlarmda reklama yer vermemeyi siirdiirmektedir. Bu tiir yakla~tmlar,
ticari giiyleri kamu hizmeti anlayt~mdan d1~Iayan gelenegin uzantlSldlr.
Ancak 1970' lerin sonundan ba~Iayarak A vrupa yaymctltgmda ya~anan
ve ticarile~me stireci, kamu radyo-televizyonlarmm tekellerini
ortadan kaldmrken, bu yaymctlart hiy ah~tk olmadtklart bir rekabet
ortammm da iyine sokmu~tur. 8 Bu nedenle, yaymct kurulu~larm biiyiik
yogunlugu giiniimiizde ticari gelirlerini artttrmamn ve yeni gelir kalemleri
yaratmamn arayt~t iyindedir. 1980'1er sonrasmda sponsorlugun boylesi bir
kalem olarak onem kazanmas1 bu siirecin bir sonucudur. Aynca kamu
hizmeti yaymctlannm uydu, kablo ve dijital yaymclltk alanlarmdaki ticari
giri~imleri de artmakta, buralardan elde edilen ticari gelirler alternatif
finansman yollart olarak onem kazanmaktadtr. brnegin, abone iicretlerine
baglt tematik televizyon istasyonlarmm kimi kamu hizmeti yaymcllan
tarafmdan da i~letilmeye ba~lamast bu doneme rastlar. Kanal kiralama, araygerey kiralama, tele-ah~veri~, elektronik ticaret, prodiiksiyon ve iletim
hizmeti sah~t gibi altematif gelir arayt~lan da (ki kamu hizmeti yaymctlan
mevzuatlan geregi bu yollara pek fazla ba~vuramazlar) bu donemin
eseridir. 9 Nitekim, Avrupa Konseyi'ne bagh Avrupa Gorsel-i~itsel
Gozlemevi'nin 55 kamusal yaym kurulu~unu kapsayan ara~tlfmasma gore
1995 ythnda bu ~irketlerin toplam finansmanlarmm % 28.4'iinti ticari
gelirler olu~turmakta iken bu oran 2000 yllmda % 32.3'e ytikselmi~,
kamusal kaynaklardan gelen gelir (ruhsat iicretleri, devlet yardtmlart vd.)
1995'teki % 69.1 diizeyinden 2000'de % 65.4'e dii~mti~tiir. 10 Ticari
gelirlerin kamu hizmeti yaymctlannm toplam gelirinin tiyte birine
ula~masmt ve bu oramn da yiikselmesini zorlayan giintimiiz piyasa
~artlarmda, kamusal hizmet ilkelerinin ya da kamu hizmeti yaymcthgt
felsefesinin nasll geryekle~tirilebilecegi, veya piyasa dtizeni i9inde ikincil
bir rol iistlenmeye zorlanan bu kurulu~larm ve 'felsefenin' nasll yeniden
11
yapdandmlabilecegi ise ayn ve geni~ bir tartt~ma konusudur.

ozelle~me
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AB 'de Kamu Hizmeti Yaymcll1gma ili~kin TartJ~malar

a. 'Pozitif'

Yakla~Imlar

Dstte sozli edilen geni~ tartt~ma alanmm onemli bir boyutunu, Avrupa
Birligi i~inde kamu hizmeti yaymcthgmm finansmamna ili~kin sliregiden
mlicadele olu~turmaktadtr. Bu mlicadele Papathanassopoulos'a gore
1980'lerin sonunda Avrupa'daki bliylik ticari yaymctlardan Franstz TFl ve
italyan Fininvest'in, rekabet<;i diizen i<;inde kamu hizmeti yaymctlanmn
ruhsat Ucreti ve diger kamusal fonlarla finanse edilirken bir yandan da
reklam geliri elde etmesini sorgulamaya ba~lamasma ve rekabet kurallart
geregi sadece ozel ~irketlerin reklam almast gerektigini one slirmesiyle
ba~lamt~ttr. 12 Ward ise 1974 ve 1980'de Avrupa Adalet Divam'nm karara
bagladtgt Sacchi ve Debauve davalanm ornek gostererek tartt~mamn
miladmt 70' Jere dayandmr. 13 Ancak mlicadele astl 1990' lard a, kana!
saytsmm biiyiik artt~ gosterip reklam rekabetinin yogunla~ttgt donemde
klZI~mt~ttr. Bu donemde ozel yaym kurulu~larmm temel iddiast kamu
hizmeti yaymctlarmm finansman sisteminin A vrupa Birligi rekabet
kurallarmt ihlal ettigi ve ruhsat Ucretinin aynmcthk yaratarak ozel ~irketlere
e~it ko~ullarda rekabet imkam vermedigi yolundadtr. <;ozlim i<;in sunduklart
oneriler arasmda ruhsat Ucreti sisterninin topyeklin kaldmlmast (ki bu kamu
hizmeti yaymcthgmm topyekiin tasfiyesi anlamma gelecektir); ruhsat
Ucretiyle finanse edilen kamu hizmeti yaymcthgt ile reklam gelirleriyle
finanse edilen ozel yaymcthk arasmda net bir aymm yaptlmast (ki bu kamu
hizmeti yaymctlanmn reklam yaymlamamast anlamma gelecektir); ve kamu
hizmeti yaymctlarmm sundugu "temel yaym hizmetlerinin" yeniden
tammlanarak spor ve film gibi yaymlann temel hizmetten saytlmamast (ki
bu kamu hizmeti yaymcthgmm marjinalle~mesi anlamma gelecektir)
vardtr. 14 Aynca, internet ve interaktif hizmetler gibi yeni ve kar vadeden
dijital yaym alanlanna kamu hizmeti yaymctlarmm sokulmamast gibi bir
talep de bu tammlama i<;inde onerilmi~; kamusal gelirin bu tlir yeni
alanlarda kullamhp kullamlmadtgmm anla~tlmast i~in yaymctlarm
15
biit<;elerinin ~effafla~ttnlmast istenmi~tir.
Syversten 16, bu arglimanlar kar~lSlnda Avrupa'da sUre<; i<;inde olu~an
politikalara baktldtgmda, kamu hizmeti yaymcthgt sistemini hem savunan,
hem de finansal a<;tdan bu kurumlarm "ayncahkh" statlislinli siirdiirmeye
yonelik bir yanttm verildigi dii~Uncesindedir. Ger<;ekten de <;ok kokiU bir
gelenegi siirdiiren ve toplumsal ya~am i<;inde gli<;IU temellere oturan kamu
hizmeti yaym kurumlarmm kendilerinin ve· onlarm Avrupa'daki Ust
orgiitleri Avrupa Yaym Birligi'nin (EBU), ticari yaymctlardan gelen bu
'saldm' kar~tsmda bliyiik diren<; gosterebilmesi bu politikalann
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geli~mesinde en onemli etken olmu~tur. Bu gelenek ve gtictin, AB i9inde
tiye devletlerin ve Konsey ile Avrupa Parlamentosu'nun da kamu hizmeti
yaymctltgma arka 91kmasmda rol oynadtgt ileri stirtilebilir. Destek9i
bakanlar ve parlamenterler, ulusal yaymcthk politikalan ile ilgili konulann
AB rekabet dairesinin etkisi dt~mda kalmast gerektigini ve bir kamu hizmeti
yaymctsmm rekabete aykm davramp davranmadtgt karannm ulusal
htiktimetlere ait oldugunu savlamt~lardtr. Boylece, kamu hizmeti
yaymcthgmm herhangi bir i~ alam gibi dogrudan rekabet kurallart i9inde
degerlendirilmesi yerine eskiden oldugu gibi ktilttir politikasmm bir par9as1
olarak kalmast ama9lanmt~ttr.

AB i9inde bu kar~t argtimamn geli~tirilmesinde onemli bir rolti Avrupa
Parlamentosu ' nun ve kamu hizmeti yaymctltgt konusundaki raportor tiye
17
ingiliz sosyalist parlamenter Carole Tongue'un tistlendigi gortiltir.
Tongue'un raporu 18, yaymctltkta 9ogulculuk ve ye~itliligin gtivencesinin
kamu hizmeti yaymctltgt olduguna vurgu yaparken, onun nastl finanse
edilecegi konusunda tiye devletlerin ozgtir oldugunu, ticari yaymctlann
vermedigi
hizmetleri tistlenerek kitleleri 9eken programctltktan
vazge9mesinin (spor ve film yaymlan gibi) izleyici kaybma yol a91p ruhsat
ticretinin me~ruiyetini yitirmesine neden olacagmt, ve yeni dijital
teknolojilerden yararlanmasmm onun hizmet misyonunun bir geregi
oldugunu belirterek ticari yaymcllarm belli ba~h argtimanlanna yamt
vermi~tir. A vrupa Parlamentosu da, Tongue raporu paralelinde yaymladtgt
kararla, Komisyon'u tiye devletlerin finansman konusundaki iradesine
mtidahale etmemeye ve kamu hizmeti yaymctltgt i9in rekabet ve i9 pazar
htiktimlerine bagh bir 9er9eve yerine ulusal ve A vrupa vatanda~hgt
in~amdaki onemini gozeten 'pozitif bir politika geli~tirmeye davet
19
etmi~tir.
Kamu hizmeti yaymctltgt lehindeki lobinin ula~ttgt en somut netice,
1997 yt!mda Amsterdam Antla~mast'na eklenen ve tiye devletlerin oybirligi
ile kabul ettigi 'Amsterdam Protokolti'dtir. Kamu hizmeti yaymcthgma
ili~kin bu tek paragrafhk protokol, hizmetin toplumlarm demokratik, sosyal
ve ktilttirel gereksinimleriyle ve medya yogulculuguyla bagma attf yaparak,
Birlik i9inde ticaret ve rekabeti etkilememek kaydtyla kamu hizmeti
yaymcthgmm faaliyetlerini ve finansman yollanm belirlemeyi tiye
Elbette Amsterdam
Protokolti
devletlerin
iradesine buakrru~ttr.
genelle~tirilmi~ ifadesi ve ozellikle ticaret ve rekabetin etkilenmemesi
vurgusunun belirsizligi ile yoruma a91k bir temel olu~tursa da, kamu hizmeti
yaymcthgmm mevcut finansman yaptsmt AB hukuku aytsmdan
me~rula~t1ran bir nitelik ta~tmaktadtr. Bu baktmdan, ticari yaym
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kurulu~lanmn
verilmi~

basklianna ve ileri si.irdi.ikleri
bir yamtt1r.

gori.i~lere

AB di.izeyinde

Syversten'in20 dikkat yektigi bir ba~ka 'pozitif politika orneg1 1se
'Sm1rS1Z Televizyon Yonergesi'nde 1997 ylimda yaplian bir degi~ikliktir.
S1mrs1z Televizyon Yonergesi, bilindigi i.izere 1989 y1hnda y1kart1lan ve
televizyon yaymcd1gmda bi.iyi.ik Avrupa pazarma ula~mak amac1yla
yaymlann 'serbest dola~Iml' i9in asgari kurallar1 belirleyen bir yonergedir.
i~te bu yonergeye 1997 ylimda yap1Ian ilk di.izeltmeyle eklenen bir
hi.iki.imle, i.iye devletlere, ulusal veya ki.ilti.irel ay1dan ozel oneme sahip
(ornegin ulusal spor kar~lia~malan, ulusal torenler gibi) ve bu nedenle
yalmzca ~ifreli kanallar gibi abonelere veya uydu kanallan gibi sm1rh say1da
izleyiciye ula~an kanallarda degil, karasal yaymla ti.im i.ilkeye ula~an halka
a91k kanallarda gosterilmesini istedigi olaylann bir listesini yapmak hakkJ
tanmm1~t1r. Ku~kusuz burada kamu hizmeti misyonu geregi ulusal onem
atfedilen olaylari halkm ti.imi.ine iletme gorevi olan kamu hizmeti yaymclian
ilk elde akla gelen yaymc1 kurulu~lar olmaktad1r. Bu bak1mdan da hi.iki.im,
ozellikle ozel kanallann en bi.iyi.ik rekabet silahlarmdan biri olan spor
kar~lia~malan yaymlarmda, ulusal mi.isabakalarm gosterimi i9in kamu
hizmeti yaymcliarma bir avantaj getirmektedir. Burada goz ard1 edilmemesi
gereken bir nokta da Yonerge'de yaplian tadilat i.izerinde AB d1~mda,
Avrupa Konseyi' nin de dolayh etkisidir. Ti.irkiye'nin de i.iyesi oldugu ve
i.iye devletlerin niceligi ay1smdan Avrupa'nm tamammi kapsayan Avrupa
Konseyi, televi zyon yaymc1hgmda ortak bir A vrupa pazan olu~turulmas1
yolunda Avrupa Birligi ile e~gi.idi.imli.i yah~malarmi ba~mdan beri
si.irdi.irmekte ve daha 90k yaymcihgm ki.ilti.irel ortakhk ve ifade ozgi.irli.igi.i
boyutlanna ag1rhk vererek, A vrupa yaymc1hk politikalannm olu~umunda
AB kar~1smda dengeleyici bir rol i.istlenmektedir. AB Yonergesi ile aym
zamanda yaymlanan ve yine aym zarnanda tadilata ugrayan Avrupa Konseyi
Sm1rotesi Televizyon Sozle~mesi, Yonerge ile ozde~ hi.iki.irnler
iyermektedir? 1 Dolayisiyla, yaymc1hgm di.izenlenmesinde ulusalhg1
savunan i.iye devletlerin, kamu hizmeti yaymc1larmm ve onlarm i.ist orgi.iti.i
EBU'nun sesinin daha 90k duyulabildigi Avrupa Konseyi platforrnu,
boylesi bir degi~ikligin hazirlanrnasmda da etkili olmu~tur.

b. 'Negatif'

Yakla~•mlar

A vrupa Konseyi yams Ira i.iye devletler ve onlarm 91karlarmm temsil
edildigi AB Konseyi ve A vrupa Parlamentosu, her ne kadar kamu hizmeti
yaymc1hgmdan yana bir tav1r geli~tirmi~se de, AB i9inde 'negatif
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say1labilecek bir bak1~1 Komisyon'un ve ozellikle rekabet politikalanndan
sorumlu genel mtidtirltik DG IV'tin uygulamalannda gormek mtimktindtir.
DG IV kamu hizmeti yaymc1hgmm finansmam sorunuyla ilgilenmeye
1992-1993 ytllannda ispanyol, Frans1z ve Portekizli baz1 ticari kanallann
tilkelerindeki kamu hizmeti yaymc1lanmn ikili finansman yontemini (hem
reklam geliri elde etme hem de kamusal fonlardan yararlanma) Komisyon'a
~ikayet etmesiyle ba~lam1~t1r. DG IV bu konuda bir rapor haztrlay1p
meseleyi tiye devlet temsilcileriyle 1995'deki gayn resmi bir toplantlda ele
alm1~t1r. Ama tiye devletlerin gorti~leri ortaya konup da konunun siyasi ve
entelekttiel hassasiyeti ac;1ga 91kt1gmda geri ad1m atmak durumunda kalmt~
ve c;oztimti ertelemi~tir. 22 Bu arada, 1997'de imzalanan Amsterdam
Protokolti devreye girmi~ ve tiye devletlerin bu konudaki tavn netlik
kazanmi~tlr.

Buna ragmen ozel kanallarm baskls1 azalacagma artmt~tlr. Yukanda,
ticari yaymcllarm argtimanlan arasmda sayllan, kamu hizmeti yaymctlarmm
temel yaym hizmetlerinin belirlenmesi, 'ticari programclltk' ve dijital yaym
alanlarmdan c;ekilmeleri yolundaki talep 1997-1998 ylllarmda Komisyon' a
yapllan baz1 ~ikayetlerle somutla~mt~tlr. Bunlardan biri Alman Ticari
Yaymc1lar Birligi'nin, Almanya'daki kamu hizmeti kanallan ARD ve
ZDF'nin yayma soktugu dijital kanallar olan Kinderkanal ve Phoneix'i,
digeri de ingiliz ozel yaym ~irketi BSkyB'nin BBC' nin dijital haber kanah
News 24' ti, kamu kaynaklariyla desteklenen dijital kanallar olmalan
sebebiyle ~ikayetidir. Bu ~ikayetler kar~1smda DG IV, 1998 yllmda kamu
hizmeti yaymc1larmm finansmamna ili~kin bir talimatname taslagt
haz1rlamt~t1r. 23 Taslak, tiye devletlerin bu konudaki yetkisini Amsterdam
Protokolti uyarmca kabul eder gortinmekle birlikte bir dizi sert tedbir
getirmektedir. Buna gore, tiye devletlerin kamu hizmeti yaym kurulu~larma
devlet yard1m1 yapabilmesi Komisyon' un iznine tabi olacakt1r. Devlet
yardtmt, reklam gelirleri ilavesiyle beraber kamu hizmeti program
ytiktimltiltigti (ki bu ytiktirnltiltigtin kapsam1 bilgi, egitim ve ktilttirel
hizmetler ile yerel programclllk hizmetleri veya sosyal ve etnik azmhklara
yonelik programlar olarak tantmlanmaktadir) maliyetini a~tJgmda
yasaklanmaktadtr. Komisyon aynca, spor ve eglence programlarmm yaym
haklar1m almak ic;in devlet yard1mlarmm kullamlmasma kar~t c;tkma
hakkma sahip olmakta ve kamu hizmeti yaymcllarmm tematik kanallar veya
dijital platformlar gibi ticari giri~imlerine kamusal fonlarla finanse
24
edilmemek ~arttyla izin vermektedir.
DG IV'tin bu c;tkt~t ba~ta Almanya olmak tizere tiye devletlerin tepkisini
c;ekmi~ ve Ekim 1998'de tiye devlet temsilcileri ile Komisyon'un yapt1g1
toplanttda kamu hizmeti yaymcthgmi ilgilendiren ~ikayetlerin genet bir
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Komisyon talimatnamesine gore degil, ayn ayn vakalar ~eklinde ele ahmp
degerlendirilmesine karar verilrni~tir. Bundan bir ay sonra Viyana'da
gerc;:ekle~en Ktiltiir ve ileti~im Bakanlart Konseyi' nde alman kararla da
kamu hizmeti yaymcthgmm ic;:erigine ve faaliyet alanlarma ili~kin
~ikayetlere bir olc;:iide yamt verilmi~tir. Bu kararda, bir taraftan Amsterdam
Protokolii teyit edilip desteklenirken, bir taraftan da kamu hizmeti
yaymcthgmm geni~ bir yaym yelpazesi sunma ve geni~ izleyici kitlelerine
ula~ma, ve faaliyetlerini dijital c;:agda da geli~tirme ve c;:e~itlendirme
geregine vurgu yaptlmt~ttr. 25
Komisyon ic;:inde gorsel-i~itsel politikadan sorumlu genel miidiirliik DG
X de, tam da bu Sirada kamu hizmeti yaymcthgma ili~kin tavsiyelerini
ic;:eren bir raporu yaytmlamt~tir. Burada finansmanla ilgili ilkeler ~u ~ekilde
stralamr: 26
Kamu hizmeti yaymcthgmm finansmam oranttlthk ilkesine uygun
olmah; hizmetin gerektirdigi olc;:iitii a~mamah ve tamamen ~effaf bir ~ekilde
i~lemelidir.

Kamusal fonlar yalmzca her iilkenin tammladtgt bic;:irniyle kamu
hizmeti ic;:in kullamlmahdtr.
Bir kamu hizmeti yaymctsi kamu dt~mda bir kaynaktan finansman
saghyorsa ve ticari faaliyet ic;:indeyse, bunun muhasebesini aynca tutmahdu.
Kamusal faaliyetler oncelikli olarak kamusal kaynaklardan finanse
edilmelidir. Reklam ikincil bir kaynak olarak kalmahdtr.

DG X'un yakla~tmtm 'negatif bir tavu olarak almak ve Konsey kararma
bir cevap olarak nitelemek giic;:tiir. Raporu, daha ziyade iiye devletlerin
alandaki egemenligini teslim etmekle beraber finansman i~lemlerine belirli
ilkeler getirme ve bir c;:ekidiizen verme c;:abas1 olarak gormek miimkiindiir.
Esasmda Komisyon'un bu alandaki genel tavnnm ve DG VI'iin
eylemlerinin 'negatif nitelendirmesiyle damgalanmasmm hakstzhk
oldugunu one siiren, aksine Komisyon'un online gelen ~ikayetlerle ilgili
kararlarmm kamu hizmeti yaymcthgma "sempatiyle" bakttgmm kamtt
oldugunu dii~iinen ara~ttrmaciiar da bulunmaktadtr. 27 Amsterdam Protokolii
ve sonrasmda ahnan Konsey kararlar1, A vrupa Parlamentosu ve A vrupa
Konseyi gibi kurumlann kamu hizmeti yaymcthgma arka c;:tkan tutumlart
kar~tsmda, Komisyon gerc;:ekten de kamu hizmeti yaymcthgma olumsuz
bakan tek kurummu~ gibi bir goriintii sunmaktad1r. Ama soz konusu
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Protokol ve kararlar ertesinde benimsenmi~ olan, sorunlarm tek tek ele
ahnmast ve ~ikayet ba~vurulannm ayn vakalar halinde ~oztimlenmesi
yakla~muna
uygun
olarak
Komisyon'un
verdigi
kararlann
degerlendirilmesiyle belki daha objektif bir kamya ula~Iiabilir. 1990'lar
boyunca ve sonrasmda Komisyon ontine gelen ba~vurulann detayh bir
tarih~esi Harrison ve Woods' un makalesinde28 sunulmaktadtr. Ancak ozetle
bu kararlarm iki gruba aynldtgt soylenebilir. Bunlardan bir tanesi yaym
tammlarma veya i~erik dtizenlemelerine ili~kin ba~vurularla ilgili kararlard1r
ki yukartda sozti edilen Kinderkanal ve Phoenix ile BBC News 24
kanallariyla ilgili ~ikayetlere dayanmaktad1r. Komisyon her iki vakada da bu
kanallarm kamu hizmeti ~artlartm yerine getirdfgine htikmederek kamusal
fonlarla finanse edilmesini onaylarm~tlr. Bu grupta yer alan bir ba~ka
~ikayetin konusu olan, EBU tiyelerinin (kamu hizmeti yaymcilari) spor
mtisabakalarmm yaym haklum ortakla~a satm almalart ve kullanmalar1 ile
ilgili verilen kararda da, Komisyon bu ortakllklart genel rekabet
kurallarmdan muaf tutmu~ ve 2005 'e kadar EBU ~artnamesine muafiyet
tamm1~t1r. 29 ikinci grup ~ikayetler ise kamu hizmeti yaymcilannm ikili
finansman sistemine (ruhsat Ucreti ve diger kamusal girdiler ile reklam
gelirleri) yoneliktir. Komisyon, haklunda ~ikayette bulunulan Fransa, italya,
ispanya ve Portekiz kamu hizmeti yaymcllar1 ile ilgili incelemesinden
gtintimtize kadar yalmzca Portekiz vakasmt sonu~landirmi~tir ki bu karar da
Portekiz devletinin kamu hizmeti tarifi i~indeki yaymlart desteklemek
amactyla fon aktard1g1 gorti~tiyle, kamu hizmeti yaymctsmm lehine
30
~lkmt~tir.
Yine de halihaz1rda Komisyon' un sonuca baglamamt~ oldugu vakalar
rekabet hukuku a~1 s mdan hayti karma~tk ve kamu hizmeti yaymc1hgmda
finansman (ozellikle ikili finansman ve devlet yardtmmm niteligi
noktalarmda) tartt~malari a~1smdan belirleyici oneme sahiptir. Amsterdam
Protokolti ve ondan sonra vtkartilan mevzuatta rastlanan "rekabeti
etkilememek" kaydmm uygulamada · nastl yorumlamp kamu hizmeti
yaymctlannm AB i~indeki pozisyonunu ve devletle ili~kilerini nas1l
bi~imlendirecegi, ktsacas1 koklti kamu hizmeti yaymcthgmm 2000'li
ytllarda rekabeWi bir A vrupa medya pazarmda nastl konumlanacagt
ontimUzdeki donemde netlik kazanacakttr.

4. Devlet Yard1mma Ktiresel itiraz: Dtinya Ticaret Orgtitti
Mtizakereleri
<;oziimU yine oniimtizdeki donemde netle~ecek olan bir ba~ka onemli
sorun, hatta belki kamu hizmeti yaymc1hgma yonelik en gU9lU ' negatif'
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yakla~tm,

AB i<;:inden degil, ABD merkezli ki.iresel politikalardan
kaynaklanmaktadtr. 1995'ten beri Di.inya Ticaret Orgi.iti.i kapsammda
yi.iri.iti.ilen ki.iresel ticaretin liberalizasyonu mi.izakereleri uzunca bir si.iredir
mal ticareti dt~mda hizmet ticaretmm de serbestle~tirilmesini
hedeflemektedir. 1986-1994 Uruguay gori.i~melerinde GATT mi.izakere
kapsamma ahnan hizmetler ve onun i<;:inde yer alan, ABD ve AB arasmda
da ciddi bir tartt~ma konusu haline gelen gorsel-i~itsel hizmetlerde
liberalizasyon hedefi, o donemde Fransa' nm ba~1 <;:ektigi bir kar~t lobiyle
31
savu~turulmu~tur.
Aslmda ABD, gorsel -i~itsel sekt6rti 1947'deki ilk
GATT gorti~melerinden bu yana mi.izakere konusu haline getirmeye
32
<;:ah~makta , Avrupa ise o ytllarda gorece gi.i<;:si.iz film sanayiini,
1990' lardan bu yana ise olu~turmaya <;:ah~ttgt ortak gorsel- i~itsel pazanm
korumak i<;:in bun a yana~mamaktad1r. GATT ve ardmdan gelen DTO
mi.izakereleri, gorsel- i~itsel politikalar i.izerinden ciddi bir bloklar arast
mticadeleye sahne olmaktadu.
Kamu hizmeti yaymcihgi ozelinde bu mi.icadelenin onerni, DTO
kurallart uyannca mal ve hizmet i.iretiminde rekabeti bozacak nitelikte
devlet yard1mma izin verilmemesinde yatmaktadtr. ABD gori.i~i.ine gore
ruhsat i.icreti bu ti.ir bir stibvansiyondur ve ABD ~irketlerinin A vrupa
pazarma giri~i oni.ine set <;:ekmektedir. Kamu hizmeti yaymctlarmm
finansman bi<;:iminin DTO kurallanm ihlal ettigi ~eklindeki Amerikan savt
kar~JStnda AB i.ilkeleri ise bu hizmetin ki.ilti.irel niteligini one <;:tkarmakta ve
Avrupa'daki di.izenlemenin 'ki.ilti.irel muafiyet htikmi.ine' tabi oldugunu
i.ilkelerin kendilerine has
savunmaktadtr. DTO kurallanna gore
"demokratik, sosyal ve ki.ilttirel isterleri" soz konusu o ldugunda bu muafiyet
hi.ikmi.i ozel muameleye izin vermektedir. 33
Nitekim AB mtizakereler stiresince bu argtimanmt ba~anyla savunmu~
ve gi.intimi.ize degin kamu hizmeti yaymcthgmm herhangi bir hizmet gibi
DTO kapsamma almmasm1 onleyebilmi~tir. Ancak ABD' nin ve onun
arkasmdaki ki.iresel gi.i<;:lerin bu konudaki tsrart da sonlanmi~ veya
sonlanacak degildir. Ontimtizdeki donemin, ktiresel ticaret ve rekabet
a<;:tsmdan da kamu hizmeti yaymcthgma neler getirip neler gottirecegi
merak konusudur.

Sonu~

Bat1 Avrupa'da kamu hizmeti yaymcthgmm krizi Avrupa yaymcthk
pazarmm ozelle~me ve rekabete a<;:1ldtgt l980'lerden bu yana stirmektedir.
Onceleri izleyici kaybt, personel kaybt, prestij kaybt, siyasi destek kayb1 ve
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kirnlik bunaltrru ~eklinde kendisini gosteren kriz , 1990'lardan bu yana
ticari yaymcthgm ve kiiresel liberizasyon politikalarmm i~ten ve dt~tan
zorlamalartyla A vrupa Birligi i~indeki kamu hizmeti yaymcilarmm
dogrudan dogruya mali ozerkligini tehdit eder bir boyut kazanmt~ttr. Kamu
hizmeti yaymcthgmm geleneksel finansal yaptsmm me~ruiyetini
sorgulamak esasmda onun topyekiin me~ruiyetini sorgulamaktlr. AB'nin
kurumsal yaptst i~inde bu sorgulamayt yapar goriinen Komisyon ve
ozellikle DG IV kar~tsmda, iiye devletler, A vrupa Parlamentosu, A vrupa
Konseyi, kamu hizmeti yaymctlart ve EBU gibi gii9 odaklart, ~imdilik
me~ruiyet
tartt~masmt
kamu hizmeti yaymctlan lehine a~mt~
goriinmektedir. Benzer bir kazamm, DTb i~indeki miizakere siirecinde de
saglanmt~ durumdadtr. Bu 'ba~an·, ~iiphesiz kamu hizmeti yaymctlanmn
~ok koklii ge~mi~iyle, sosyo-kiiltiirel alandaki rolti ve konumuyla ili~kilidir.
Dolaytstyla, bu rol ve konumun 'kamu hizmeti misyonu' ~er~evesinde,
ozerkligin ve tarafstz yaymcthk ilkelerinin gozetildigi, ~ogulcu ve
demokratik bir yapt i~inde gii~lendirilmesi esastlf. Kamu hizmeti
yaymctlan, her ~eyden once hizmet gotiirdiikleri 'kamu'dan aldtklan gii~le
me~ruiyet tartt~malan kar~tsmda yere saglam basabilirler.

Summary
Public service broadcasting has been specifically governed and
administered in Europe, where its financing mostly derived from licence
fees collected from the public. This way of financing was seen as a
guarantee of maintaining the broadcaster's autonomy and fulfilling public
service remits. However in the course of time, most of the public
broadcasters throughout Europe opened their doors to commercial income
and started to collect advertising revenue.
From 1980s on, with the abolishment of broadcasting monopolies and
commercialization of broadcasting services, this dual income scheme of
public broadcasters has begun to be attacked by the emerging competitors
in the market. These private broadcasting companies brought the issue to
the EU, with a claim of "unfair competition". That became a dominating
discussion in the European agenda, in which not only the EU and public
and private broadcasters are taking part but Council of Europe and other
culturally oriented institutions as well. The outcome of this debate is to have
a determining effect on the future of European public service broadcasting.
This article summarizes the development and the results of this debate and
tries to discuss the 'future" of public service broadcasting within that
framework.
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