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UYDU YAYıNLARlNIN ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERI
AçlsmDAN DEGERLENıDiRıiLMESi

'Öğr. Gör. Ayte~in CAN*

Kitle iletişimi, geniş kltlelerl etkileyen, yönlendiren. harekete
geçir'en çağımızın önemli 'bır olıgusudur.

Kitle iletişim araçlan olarak adlandırılan araçlar arasında da en
önemlı ye'ni" radyo ve televizyon tutmaktadır. GÖrs·el ve tşltsel bir
araç olması, değişiık türde, çeklcl programların sunulması, ıkolay an
laşılabilir olması, önemli bir fizik enerjı harcamadan zaman geçiril
mesi, daha !büyülk kltlelerlrı televizyana bağlanmasıını sağlamıştır.

Sosyo-ekonomilk yapıtanna göre, "g,erl kalmış, azgelıişmiş, 'geliş

mekte olan ülkeler" olarak adlandırılan ama, erıdüstrlleşme aşama

sına ulaşmamış, ı~ültüreil yapısını belli kalıpların dışına taşımayama

mış ülkelerde televizyonun karşısına yayın saatleri sürestnce oturan
kltle her zaman daha büyük olmaktadır. Bu toplumlarda televizyonun
etkllerl de o oranda büyük boyutlara ulaşmaktadır. Televizyon kuru
luşlanru kontrolleri altında tutan kişi, grup ya da devletler de bu aracı

kendiamaç ve pollttkalan doğrultusunda ;kulılanmışlardı,r. Televlzyo-

(*) SeIcuik Onlve'rs'11esi, II'letlşlm Fıakültesı.
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nu da lçlrıe alan yayın 'kuruluşları devlete bağlı olarakçalışan ülke
lerde, televlzycnun Işlevleri de, ülkenln yönetim biçimi, yönetirnde
bulunan grupların hayat görüşl·eri il doğrudan ve yakmdan tllşkllldtr.

Genelolarak kitle lletlşlm eraçlanrnn işlevlerine ilişkin dört ana
yeklaşım olduğu blllnmektedlr.

Otoriter yaklaşım: Bu yaklaşımda, kraı,lar, dinl'erini ve politika
larını basın yolu llepellştlrrneye ve yaymaya çalışmışlardır. Bu çaba
sonucu olarak, özel kitle 'iletişim araçlan da ı(gazete) otoriter bir
yaklaşımla yönetilmişlerdir.

Liberal yaıklaşım: 1-8. yy. da toplumsalgelişmelere paralel olarak
ortaya çıkmış bir sistemdir. Amertkan düşünce anlatım ıözgürlüğü

felsefeslnde kaynaklanrnaktadır. Ame,rıi'kaını kitle Iletişim felsefesinin
temelini oluşturur.

Komünist yaıklaşım: 20. yy.'da Karl Marx'ın komünizm doktrine
uygun olarak çskrruştır. Marksist felsefede, kltle lletlşlrn araçlarının

Işlevleri toplumun 'Siyasal, veekonomik felsefesi ile belirlenir.

Toplumsal sorumluluk yaklaşımı: ABD'de çağın ortalarına doğru

ortaya çıkmıştır. Sinema, radyo ve televlzyonun yoğun olarak kulla
nılmaya başlaması ile önem kazanmıştır.

O günkü toplumların siyasal ve ekonomlk koşırllarme gö're be
lirlenen bu Işlevler, önce yazıılı basın Için geçerl'li olmuş, 20.yy. ın ilk
çeyreğinden sonra da tüm kltle iletişim eraçları Içlrı kullamlmıştrr.tt)

Arthur C.Olaınke, 1945 ylrlıında yazdığı btr yanda, Ilk kez uzayda
atmosfer tabakasının üstünde, dünyadan 35.880 km. uzaklıktaki bir
yörünıgeye oturtulaibiJecek bir uydıınım tam 24 saatte turunu tarnam
iayaibi,Ieıceğ'ini ve böylece dünya ile ayını. hızda, giderek, geze'genimi.
zin üzerinde hep aıym yerde kaıl'a'cağlını beltrtrnlş ve bu çeşit bır uy
dunun Iletlşlmde btr aktarrna merkezt- gibi kullanılabileceği öne aü
rülrnüştür.

1958'de ABD ilk deneme uydusu "seora'u uzaya atmıştır. Ilett
şim amaçlı bu uydu ile pek önemli ve sonuç alıcı denemeler yapıla

marruştır. Bazı de,ğişiklilkler yapııldlıktan sonra yeni blroydu atılmıştır.

ilk bÜıyük deneme 12 Ağustos 1960'da uzaıya atılan "Echo 1" adlı, bu
uydu ile yapılmıştır. Uydu He uzaysal Iletişim ilk kez "Amerlkan Te·
lephone And Teleqreph" (ATT) 'He "Beli Telephone" ftrmelan gerçek
leştlrmlşlerdir. (2)
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Bu denemelerle lletlşlmde uza'y ça,ğı başlarmştır. Uzay çağının

başlaması bazı yazarlarca "ikinci bir rönesans" olarak n'itelendirH
miştir. Çün~ü bu, uydutarla televizyon proqramları taşıyan slnyalle
rln, uzal~lık kavramından etkilenmeiksizin çeşiNi ülkelere i1etilebil
rnesi olaneğındao bütün dünyada yaygın' 'biçimde yerarlarulması ol
gusudur.

Yapay uydu çalışmelen eltmrşh yıllarm başında başlamıştı. Bu
uyduia,r, iletişim, meteorolojık gözlem, deniz rotalan saptema. ama
törradyo çalışmaları ve jeofizik eraştırmalarrnda kullanılmak üzere
yapılmış ve bu amaçla kullanılmış uydulardı.

Daha sonra uydular yayın alanında kuHamlmaya başlandi ve bu
alanda iki ana uy'gulama gündeme ge,ldl. Televizyon proqramtartrun
okyenus ötesi dağıtımı" ilk uygulama, olarak da Amerika'dan Avru
pa'ya dağıtımı söz konusu oldu. Bu normal olarak, çeşitli ülkelerde
bulunan telekornünlkasyon otorltelerlnlrt yaptığı Iletlşım uydularina
bağlıydı.

Uydudan yapılan Hk yayın denemesi 1975 yılında Hindistan'da
yapıldı. Bir yıl süre ile, 35° doğuda bir yörünqeye oturtulan, uygulama
uydusu ATS 6 ile, tüm Hkıdtsten'e styah-bevez yayın yapıldı. Bundan
sonra 1970'lerde 116° Batıdan yaym yapan Kanada lletlşlm uydusu,
1971'de ITU beHrlediği 12 GHz, Sovyetler Birliği'nın T SateHlte ile
99° Doğudan 714 MHz, UHF bandı içinde yaptığı yayındı,r, Japonların

100° Doğudan, 126° Hz. band üzennden yaptıkarı yayındır.

Uydu sayısmm artması ve stnyallerfn de o oranda çoğalması,

uydular ve uydu sfnyallertnln yerleşimi, çalı'ştırılması,eşgıüdümün

sağlanması ve yeni hlzrnetleelo yönetilebilmesi uydu yayının alarnn
da çeşitli hukuksal sorunlar ortaya çıkarmışttr,

ii . UYDU YAYıN TEKNOLOJISI

Teknik açıdao telekomünikasyon uydul'an sadece dünya etra
fında yörünqelerde bulunan bill'er röle latasycneduriar. Bu uydular
yeıni bir telekomünlkasyon aracı değil fakat raoyo-elektrlk yayınla

mada ve almada uygulaınan yeni bır yöntem aracıdu-,

Insanoğlunun yeni buleşu, telekomünekesyon uydulan bu nokta
da devreye girerler, bunlar blrer röle istasyonu işlemi g,örürle:r. Ve
rlcl ve alıcı arasmda doğru blr hat üzerinde bulundurahmI'ler, radyo
elektrik işaretlerini yüksek frekanslarda uzaik mesafelere ulaştıra-
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bHirler. Telekcmünfkaeyon uy'gulamalarımn teıknolol'ıık aıçıdtan'~ul·

larum biçimleri dikkate a,lJ;nıaıraik çeşitli türl'e'J1lnden ve lşlev kete
gıOrilerinden söz ed'i,lebHiır. .su konuda ak1:if·pas'if uydular, Jeostaa
yoner yörüngeli. eliptik yörünıgeli uydıuia,r" noktadan noktayaı yayın

yapan uydiulaır-dağltım uydulan·Doğrudan yayın uyduları şeklinde ay·
rımlar yapıldığıgiıbi tekrar naıkilJD'ağıtım yayın uyduları biçiminde
alnh ya da üçlü tasnlflere rastleorr.

Pasif uydular, ibiır verıcı taırafmdan kendilerine gıönderileın 'radyo
e'lelktriik lşaretlert, tıpkı bir aıyna gibi sedece, yansıtan, aktif uydu·
larisealdııkla1rı işaretleri güçılendirip tekrar yayınlayan uydulaırdır.

. Jeostasyoner uydular, Ekvator üzerinde 36.000 km. civarında blr yük.
sekllkte delrevl bir y,örüngede dünyarım 'kendı etrafındakt hızı ve
yönü He aynı hız ve yönde dönen ve bu nedenle de dünyanın bellrll

. Mr yerine gıöre saha, senlk:ranize, ıkaılan ellps şeklinde bır yörüngede
dönen yeryüzündleıki bır nokta üzerlnde çok sınırlı bır dönem kala
bilen uydulardır.

Noktadan Noktaya Telekomünikasyon Uyduları, bi'r ststern oluş

tururla-r; bu sistemde, haberleşme Işaretleri, yeryüzündeıkı bır nok
tadan konvanstyonel a,ra1Çola1rı ne bır verler yer istasyonuna nakle
dHk. :Buradan, uyduya göndieriii r. Uydu a,ldığl Işaretlerl bır alıcı

yer Istasyonuna yayınlar, alıcı yer Istasyonu da yayındaki mesajı

genel konvansiyonel haberleşme araçlan. yanı kablolar ya da mlk
ro-dalqalar He klşlsel alıcıya ulaştırır.

Dağıtım Uyduları'nın yayınl1adıikları ışeretler. Noktadan Noktaya
telekomüntkaavon Uydulıarmın gönde1rdiiklerıindleın çok daha güçlü.
dürıleır ve bir alıcı yer Istasyonu anteninden çok daha küçük ve kar
maşık olmayıan bır enten tarafından alıneblllrler. Bununla beraber
dağıtım uydulanrun yayınları konvansiyonel radyo ya da televlzyon
antenlerl tarafmdanalıınamazl'aır; ancak, gene de bu sistemde arı

tenler az karmaşık ve fazla pahalı olmayan antenılerıdk. Bu sistemin
yayınla'rı olduıkçagenl1ş bır yeryüzü 'kesimine "dağıtılıırlar" ve bu
ralardaki sabit y? da ,gez'ic'I, bırden 90k yer istasyonu tarefinden
a,ı ınabi I,i rı er.

Raıdyasyon gücünlÜ artirmek suretlyle uydU'la:r a'ra1cllığl ile dağı

tım sisteminden, uyduler a1racı,lığıyla doğ'rudan yayma geç'i1ebii Ir.
Doğrudan ya'yl'l uydulaırınm ya,yınladiıikları işeretler konvenstyone!
radyo ve televlevon ehcılan tarafından elıneblllr ve böylece a'rtı/k

'karmaşık ve pohelı yer letaeyon antenlert ge1reiks;nim'j ortadarı kal
d'ırılabiliır. (3)

110



Bu aşamadan şorıra şu uydlu örgütle'ri kuruldu~

INııELSAT: Ulus iararas i Te'lekomün lkasyon Uydulaırı Örgütü.
INTERSPUTNIK: Ufıuslararaısı 8putnik ÖrıgOtü, Moskova,
ARAiBSAT: Arap üevletlerl Uydu Örıg:ütü,

NüRDSAT: Isıkaındinav Ülikele'ri Uydu Örgütü.
EVTELSAT: Avrupa, Teleıkomünikasyon Uyduları Örg'ütiÜ.
OOPUOS: Uzayın Bartşçı Amaçlerla Kiu iianılrnas i Örgütü. (4)

Günümüzde IÜ'likele'r dışmda birçok ülkede televizyon yayıncıhğı

her geçen gÜln daha da ,geHşmektedi,r. Yine' de bir çok ü'lkede birçok
adadan oluşan; nüfusu da1ğlı:k,ormanlık veya çöl bölgelerınde yaşa

yan ve geniş yüzölçümünesahip devletler vardır, Bu nedenlerden
dol-ayı hizmetin yaygın olarak vertlebtlmes! oldukça büyük yatmmla1r
gerekti'rmeıktedk ve bu ülkelerin çoğu da gelişmekte olan ülkelerdır.

Blrderı fazla dil konuşulan ve 'çe'şitli etnjk g'rupların yaşamakta ol
dukları ülkelerde ıkaıçımlmaız oları ve en azından eğitim hlzrnetlerlo!
götürmek olduıkçia zor 0lma1ktadı1r.

Bu nedenle uydu yayıncl,lığının çeklot gelen bazı özeıınklerı şu

şekilde srralanablltr:

1· Ülke büyük bır da,ğlılksa bır proqramtçln % 100'e ya1km kap
sama çok aşın sayıda vertel ve ektarıcryı geırektlrme'kte, buna kar
şıhk uydu yöntemi i,le blr tek uydu ve ç'oIk sayıda ektarrcı He ve üs
telik en az 4 'kez kapsama kolaylıkla sağlaınıaıbilme'ktedir.

2 - Yeryüzündek] verieliere proqrarn alktaırma' Içinı ayrı bır IInk
dizgesi gereklidıir. Uydu yönteminde bu tek bir linkle sağlanmaktadır.

3 - Dtlenlrse 1 TV 'kanalı yerıne 16,3 (sı,klık bindikimın ses ya
yını veya 8 stereo ses yayını veya, 4 TV yayınının herblrl 'ıçın 4 de
ği'şik dllde ses kanal,ı ile birlııkteg,önde'rme veya Mr başka düzen
leme olanağı, verdır.

4 ~ Baz] ülkeler özel uztletlştm uvdularır» yörüngeye oturtmak
durumundadırlar. Aynı uyduya gere'kli donatımın eklenmeslyle TV
yayını sorununun da, çözümieneıb'ileceğ i düşünurmektedlr.

5· Uydunun davranışını 'Izleyip güdümleme1k ve ona, program
'goMerecek d'izge yer lstasyonu dışında hiçbir Işletme ve bakım yükü
getl'rımemeiktedlr. I(5 )

Uzayın Hetlşlrn amacı He kuHanıml düşüncesi 1940'llarda Arthur
C.CI,a'l'1ke'da filizlenmiştir. Clarke ıEkvator'a paralel 38·40 bin km. öte-
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dekt bir yörürıqeyl tanımlamıştır. IBugün elarıkie Kiuşağı dediğimiz,

Ekvator'a paralel yörünqede yüzden fazla iletişim uydusu insanlığın

hlzrnetlndedlr ve bir o kader da fı1rlatılacağı günü beklemektedtr.
iletişim ıuydulan kepsadsklan yayın alanlar]naı yclladıklan slnyelln
gücüne göre sınıflanaı rı I'ı,rla,r. B'k uydunun g'Ü'cü, yayın yapan elema
nın yani TWTA (Travelling Wave Tube Amplifier)mn gücü ile beHr·
lenlr.

5·9 m. 5·10W dolayında çı1kl.Ş gücü olan uydular düşük güçlü uy
dular, 120-3m 40W dolayrnde çıkış gücü olan uydular orta güçlü uy
dular, 60-90cm 5'O·300W dıol'ayında çıiklŞ ,gücü olan uydular doğrudan

yayın uydulen .olerek aruhrler.

Doğrudan yayın uydulaırı glüçleriıne göre üç bölümde tnoelenlr.

200W ve yukarısı-gerçek doğil'udan yayın uYdıula'r!>.

100W dolayında - orta güçlü doğrudan yayın uyduları.

50W dolayında çalrşarrlar ise düşük üçlü DYU.

Sonuç olarek doğ·rudan uydu yayınlarmdan söz etmek Için 50W'ın

üzerinde yayın gücü ,gerektiğini söyleyebiliriz.

Doğmdan uydu yayını yönteminde Izieyluller 60-90 om. çapında

antenlerl ile uydudan yaoılan ya,yınla'rı 'izleyebHece,klerdiır.

DUY yönteminde uyduya yollaınan yayrn araya uydudanbaşka

bir araç gi'rmeden doğrudan izıleyici evle'rlne ulaşımaktadlır.GÜnÜmÜz

de Ku bandının üst kesiminde ve KA bandında g'erçeik bir doğmdan

yayın uygulamaısı Japonya'dakt denemeler dışında he,nlÜz başlanlma ..
mıştır.

III· UYDU YAYıNLARı Vı: OÇONCO DONYA OLKELERI

Uluslerarası haoerleşrnenln özeHiMe uydlulaırla yapl,lan haber
leşmenin toplumsal, ekonomiık ve s'iya,sa'l etkile1ri olan bir kaynak,
blr mal 01'ara1kgöl1ülmelkitedir. Ayını zamanda, bu uydula'rlıa yapılan

uluslaırarası haberleşme uluslenn s'iyasal vaorlerrm, eıloonomilk yapı.

larını. mali sistemlerini, g'ÜvenHkleJ'li:n:i ve, ulus,la'rara,sl tlcarett de
etki,lemelktedir. Tab'ii teknolo]! IgeHştilkçe uydlu tel~noloJisıi gelişmiş

tir. Uloslererast hu'kiu~un da sorunlerı a'rtma~a başlemışne. Tekno
loji He hukuk arasında bk yartşrna başlermaayru zamanda ulusla·r·
arası televizyon ya,ymlS'rl bU'g'ü1n birçok devletin koJ'l~ul'U rüyaeı du
rumunda bu yüzden de büyük kıertlemaler g;elmiştir. Çünkü televlz
yonun direkt etkisini çok ıyı heseplamrş devletleri özgürce haber
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top'lıama hakkının sıımrl'ar tanımaı~sı,zın bütün insanlığa; açık olması

çok büyük kısıtlıamalar getirmiştk. Herkes yeni bir 'kural koymaya
çaiışrmş sebebi de propagandadan çok kOrikımalandır.

Bu konu, özelljkle, doğrudan 'uydu yayınlarmın , televizyon prog
ramları yaymlerında kullanılmaısı 'ile büyüık önem kazanmrştır.

Zlra uydu yayın teknolojtslatn. verllerfne göre, televizyon işa

retleri, verici Istasyondan itibaren bellrll uzaklrktan öteye gideme
mektedir; bunların daha uzak rnesafelere nakledilebilmeleri için kab
lolar fstasyonien bir devlet ülkesinde bulundukları için, bunl'ar ara
cılığıile yaoııan televlzyorı yayınları, devlet iç işlerinin bir kısmını

oluşturur, bir ulusal faa.liyettir. Noktadan Noktaya Uydu Yayım sls
ternlnde ve dağıtım uyduları ststemlnde durum budur. Uydu ile izle
yici arasmdakl ilişki ulusal yöntem taratmdan düzenlenir.

Ancaık doğrudan uydu yayın sisteminde durum tamamen değiş

mektedir, verici başka blr ülkede bulunabilecek ve yayın program
ları doğrudan doğruya kişisel alıcıya ulaşabjlecektlr, Alıcı ülke yö
netiminin söz konusu programların kendi vatandaşlartna, lnsanlarma
ulaşmasım. gidereık hazırlanmasını denetleme olanağı yoktur.

Uydu Yayınlarının Içeriği Sorunu olarak da ele atınan bu 'konuda
uluslararası :a,landa bir çözümiçin çelışmaler yapılmıştır. "UNESCO
Genel Konferansı 1972·" tarlhll blr. ilk'elerbildii,risi 'ilan etmiş, Birleş

miş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu 1982 tarihli bir karar kabul et
miştir.

Daha. önceleri sorun, radyo yayın proq-amlaeı bakımından söz
konusu olmuştur. 28.1936 Cenevre Konvaoslyonu ve Uluslererasr Te
lekomünikasyon Birliğıi düeenlemelerl ,i çerçevesinde olarak, varılan

çözüme göre: Devletler, "radyo yayınö~gürlüğ'Ü ltkeetne genel ola
rak kabuledilmişbul'U'nan smrrlar lçerlslnde, Yliıyın yapl,lmaslinı sağ

lamak yü'küml'Ülüğündedirler; özelltkle kendi radyo Istasyonlaem ın ,
yasaManmış propaganda yepmaleruu engellemek yü1kümü altında

dırlar. "Böyle bir propaqandanrr» yapılrnaeı hallnde devletin kendi
rnelı olsn ya' da denetimi altında lstasyonlerm yayıınlarınd'a1n mı, yok
sa özel ista-syonların yayınlarmdan mı sorumlu ola-cağı, hususu, baş

ka bir sorunyaratrmştır. Batılı mke'ler, devletin sadece kamutstas
yanları yada' devlet. denetimindeki ıstasvonlenn yayıınhırında:n so
rumlu tutabi,lecelkle'ri ıgörüşünü ileri sürerken, sosyallst ülkeler, aksi
görüş'ü savunmuş iardır. bunliaıra g,öre, devlet ister kamu Ister özel
istasyonlarıdan yapılsın bütün yayınla,l'Idan eorumludur. (7)
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3.1. Iletişim Uydularıve Oçüncü Dünya Olkeıleri

Dünyada,ki belli başlı ülkeler: uydu yayınları yapabiılmek ıçın

yaklaşık yirmi yıldan fazla blbr zamandır, ye,rkürenin merkezindeki
bu ana yörüngede, hem işbiirlıiği hem de rekabet 'Içindedir. Bu ülke
lerin ,kimi,leri uydu teknolollsinlrr olanekl» kıldığı geniş kaynaklar
dan yararlanablhnek için biııbirleriyle blr kovalama. koşuşnırma ve
yarış halindedirler. Bu yörünge, bugüneşi gö'rülmem'iş çapta Insan
bilg'isıini bünyesinde barındırmaktadır ve tüm ulusların blllrnsel,
'kültürel veekonomik kaynaklarını ve çevrel'eriınliet'kileyıen hızlı

değişim sürecinin en ön safında yer elen faktörler arasındadır.

Uzay bir zemaoler olduğu gibi artı'k geıni'ş ve bilinmeyen blr
boşluk de,ğildir 'insanoğluiçln. Bugün yerkürenin merkezlndekl ana
yö,rün1ged'e, 130'u aşkın 'u}du bulunmaktadır. Bu uydular, yaymcıhkte

telefon iletişimininsağlanmasındıa,uzaktan iletişim 'k!urmada" verı

iletişiminde veaiSikeri faellyetlerde ku llanılrnektedrr. Bu uyduların

seyrsı 1990'11 yıllerden sonra biil1kaç 'kez katıanacskn r. Bu uyduların

ezici çoğuluğu, başta A.BD ve Sovyetler Bi1r"'ği olmak üzere bazı

Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya gibi bır a,\fluç ülkeye alttir.

Gelişmekte olen ülkelerden Hlndlstan, Endonıezya, Brezilya, Ç'ln
ve Meks'iika'da uzaya uydu gönde;rmlş durumdadır, Pek çok geliş

mekte olan ülke ise bu uydiulardan encek Batılı !Ulkele,re elt uydu
ları 'klraılaya.rak yarerlanabllmektedlr, Sözgelimi, bunlardaeı biri olan
lntelsat 110 üyeülıkeye aittir ve dünya üzerlndekl 170 ülke bu uy
dudan yararlanmaktadır. Üçüncü dünya 'Ülkelerine alt olan dığer uy
dularsa lntersputnik, Ara!hsat ve Plapa'dır: Palaoa Endonezye'ya ait
blr uydudur.

Uydu ağlarının Inşası, beşlaulması ve korunması, son derece
pahalı bir lştlr, Bu nedenle iki ya da lklden fazla Olkenin katıhmıyla

gerçekleştirHen uydu ağıtin, üretimden uzaya yollaınmasına kada,r
hemen tüm evrelerde daha avantajlı olmaktadır. Başlangıçtan, yani
düşünce aşamasmden, uydıuınıunuzaya gönderiimesine dek, bu Işi

tek başına qerçekleştlrebllenülke sayısı yok denecek 'kadaır azdır.

3.2. Uydular ve Gelişmekte Olan Olkeler

Pek çok üçüncü' dünya ülkeslnde ekonomık koşullarm sürekli
kötüleşmesi uyduların bu ülkeler için önemini bir kat daha, artırmış

tır. Ne yazıık 'ki, dünyanın sanayileşmiş bölqelerlndekl telekomünl
kasyon ağ'larının boHuğu, geHşme:kte olan bölgelerinde Ise azlığı

arasında ters orantılı durum hiç değişmemiştir.
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1984 yılında Ulualararaa i Te,lekomüınikasyon Bi1rHğ i (lTU) tara
fıından The Missing Liniık (Kayıp B'ağlıantl) adıyla ge'rçeikleşUrilen

bi,r çalışmaya göre, tüm dünyada yaklaşık 600 milyon telefon bulun
maktadır. Ne var ki, dünya nüfusunun üçte jklsl telefondan yoksun
durumdadır, Sadece Tokyo'da tüm Afrlke kıtasmdekl telefon sayısın

dan daha fazıla telefon vardır. Bu çalışma, ge,lişmekte olan ülkeler
de telekomünikasyon çalışmaları üzerinde daha fazle durulmuş ve
önem vertlmest ge'reiktiğini vurgulamakta ve tüm dünya çapında ko
nuya kararlılıkla e'ğHinmesi ve yılda yaklaşı'k 12 milyon Amerikan
Doları yatırtrn yaoılması halinde, 2000 yıılıına kadar tüm dünyada her
kesin teleferta sahip olablleceğlnl ileri sürmektedir.

Son zamanlara dek, telekomünlkasyonun ekonomlk ve toplum
sal yararları üzerine pek az çalışma yapılmıştır; ancek Dünya Ban
kası, Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi 'kuruluşlar

tarafından ortaya konan çalışmelara gö'regeHşmeekte olan ülkeler
de telekomünlkasyon aıl'amnda yapılan vatmmlardek! maliyet- kar
oranı 100'e kerş: 1 şeklinde, son derece yüksek blr taıblo çıkarrnek

tadrr önümüze.

1980'leriın i,leri teknolollst bHgisayar teknolojisi (hardwere) ve
ürünleri (softwa1re),roborı:l'ar, lezer ve diğeıI" tekrıolollk araç ge'reç
lerden oluşmaktadır. Ne var ki, 'bir ülkenin temel telefon. bağl'antııla

rınıkurma' çabası özellikle önernltdlr: çün~~ü bu gi'rişim sonuçta,
tıbbi ve acıl bakım hizmetlerinin düzeltllrneelne, kırsal bölçeletle
kentaraemda, Hetişlmln ge-rçe1kleşmesine ve ekonomik faaliyetlerin
artmasına yol açacaktır.

Gelişmekte olan ülkelerdeıki nüfusun büyük bir bölümü, küçük
topluluklar halinde tanrnsal bölge'lerde yaşamaktadır. Dünya, nüfu
sunun % 87'sinin, kentteki iletişim ve ulaşım olanaklanndan yoksun
olarak kırsal bölgelerde yaşadl'ğı tahmin edilmektedir. Uydu yayın

larıının dünyanın pek çok bölqestne dıağıtllaıbiHyor olması, yayınların

ulaştırıl'abiıldiği bölqelerde seyredilmesini sağl,amaiktadı'r. Üçüncü
dünya ülkelerlndekl lnsanlenrı büyük çoğunluğu, geleneksel, arazi
ya da okyanus ikaıblolarının ancek baığol'anaibHdiği, uzak kırsal bölge
lerde yaşamakta ve sadece bu kablolerın bağ,lanması, blle bu ülke
ler lçlrı pahaılıy'a mel olrnektadır. Oysa uydu yayın iarı, toprek ara
ziye 'karşı duyarsız olduğu lçln çöllere, ermeniara. dağJar,a, hatta
I<uzey I<utbu'nun en uç noktaianna kadar ulaşnraollmektedtr, üste
Nk bunun lçln de eik masraf ve iş gerekmemeiktediiır.

115



Gelişmekte olaın ülkeler, sürekll başdöndürücü bi'r hızlagelişen

~Batlılı ülkelerln- iletişim teknolojlslyle yanşabllecek teknik ve maddi
olanaklerdan yoksun dırrumdader. Kapsamlı bi'r uydu sistemi, 5·10
yıl, gibi kısa bk dönemde geliştirilebIImektedir. Oysa arazı slate
mine dayalı, "geleneksel" Iletlşlm sIstemlerinin geliştirilmesi daha
fazla zaman elmaktadtr; Son olarak, uydu yayıncı,lığının maliyeti,
hizmet götü'rülecek bölgelerin yüzölçümünün fazla elmaerne rağmen

görece!1 olarak daha ucuza gelme:ktedir; oysa araziye daya'lı Ileti
şim slstemlerlnde bu olay, hızmet götürüleceık bölgelerin genişle.

mesiyıle, orantıh olarak ertmekta dolayısıyla daha pahalıya mal ol
maktadır.

Uydu kullanımsun uzun vadelı avantajlarıoldukça fazladır; an
cak şu an pek az üçüncü dünya ülkesi uydu yayınlanndan varerle
nscak çapta tekrıolojtk olarak büyüyebllecek maddi olanağa sahiptir.
Üçüncü dünya ülkelerinin, çoğu uydu yayınlarım başlatabllecek

maddi olanaklardan yoksundur. Kurumsal enıgelleme,Ier, daha önce
likli ola'rak çözümlenmesi gereken sorunlar ve teknlk yeteralzllkler.
bu üılkel'e'rin uydu yayınlarına geçebilmesini heyal ha,lIıne getirmek·
tedir.

Gelişmekte olan ülkelerin uydU yayınlarından ve diğe,r teleko
münlkasyon olaneklarından yarerlanabürnelert, dolayısıyla öncelikle
bu alandaıki yatmmlarr yoğunla'ştırabilmelerl 'için, ülke Içlndekl kimi
karar erteleneblllr belki, ancak pek az ulusun üstesinden gelebHe·
ceği sorunlar dimdik durmaktadır örılerlnde. Bunlar, yerkürenin mer
kezlndeki ana yörüıngede bulunan yörOınge yerlerinin, ülkeler ara
sında rastgele paylaşılması, ne HgiH tartışmalar ve ana yörüngenin
adeta yaırış alanı, pazar yerı haline getirilmesi konusunda' dile geti·
rllen endişelerdir. ,

3.3. Ana Vörüngedeki Halkaya Girerken

Yirmi' yıl önce, dış uzayın 'Insanhğın ortak miraısı o,Iduğu kabul
edilmişti. Uluslararası bir enlaşrneda, uzayın çevreslnln ve kaynak.
larının "dünyadaki tüm üllkelerin çı!karına ve, yaranne 'kullanılacağı

ve yeryüzündeki tüm insanla'rın ortak eyaleti" olarak kabul edildiği

vUl'\gulanmıştır. Yerıkürenin merkezinde'ki ana yörünge, salt ulusal
arnaçlar fçln: hem de sadece bir avuç taraftndan kullanılamaz. Uy
duların çalışabllmeal Jçln gere1kli oları frekanslar ve yörUnge ma
halleri. bir ulusun mülkiyetine geçi'rnemez. Çünkü uluslerarası ant
leşmalarda dış uzayın, tüm Insanlığın ortek rneh olduğu açıkça be-
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lirtiılmiştir. Tüm bu ilkelere ra,ğmen, 'Uza,y çahşmalerma, sadece bem
başlı gelişmiş Batılı ülkeler katl,labildiğ'iiçin, bu konuya gereken
diı~kat gösterilmemektedir. Bununla birlikte son 10-15 yıldan bu ya
na, dünyadaki pek çok ülke, uydulardan yararlanrnamn yollannı eraş

tırmaktadır.

Ana yörüngedeıki uydular konusundaki bllloçlerıme, gün geçtikçe
artmaktadır. Ayrıca doğal ka,ynaıkla-rın ana yörüngedekl uydulardan
ve frekanslardan yararlanrnek lç:in kullamlması konusundaki girişim

lerde hızla yay,gınlık kazanmektadte. Ancak bu doğal kaynaklar sı

nırlıdı-r elbette. Daha' gÜiçlü uydu antenleri, uydula-rı daha fazla Mr
birine ysklaşnracek yeni te1knik buluşlae, ana yörürıqenln azami şe

kilde ~ul'lanımını sağlavacak yeni olanaklar sunmaktadır. Ancak tüm
bunlar yete-rli değil kuşkusuz, Yine de pek çok ülkenin özellikle de
gelişmekte olan kimi mkelerin ana, yörüngedeki uydulardan yarar
lanma şansını ve olasl,lığım artnrmaaı açısından bu buluşlar ve yeni
gelişmele'r önemlldlr,

Böylelikle uzay yarışı başlamış durumdadır artık. Son birkaç yıl

içerisinde uzaya gönderilen uydu sayısında- gözle görülür bir artış

olmuştur; ancak uzaya uydu göınde'ren ülke sayısında önemli bir
artış olrnarruştır. 1985 yılımn ortalarındaki uydu sayısı, yaklaşık ola
rak 80 clvarmdaydı, bu uydulerdan sadece 48 tanesi, 1979 yılından

itibaren gönderilmişti. Yine aynı dönemde üçüncü dünya ülkelerin
den sadece Hindistan ve Brezilya uyduya sahipti. ABD Kongresinin
ve Federel iletişim Kcmlsyonu'mmraporiarmdan çoık daha önce ana
yörüngenin bazı yer-Ierindeki bell! başlı frekanslenn tüketilmesi ele
geçlrtlmesi söz konusu olaıbiHr. Gelişmiş Batı ülkelerindeki sözko
nusu Ikurıul1uşla1rm raporlarme g&e, uzay trafiğindeki keskemeştn

çözümü, ileri uydu teknolojilerinin ve frekanslerm yeniden kullanı

mıyla i1ıglli .tekrılklerln geiiştirj,lmesineiba'ğlıdl'r. Faıkat pek çok üçün
cü dünya ülkesi, gelecekte tüm dünyadak! ülke,le'rin, uzaym ka,ynaık

larından eşit ve adalet! i blr şekilde yara-rlanaibHmesil 'için kapsamlı

bir plan haztelaomaeı gereıktiğini sevenmaktadır.

3.4. Ulusla~al\ası Telekomünikasyon Birliği (lTU)

Uzaydaiki taıyf kayoaklerırun kullanımıyla ilgili düzenlemeler, Bi-r..
leşmiş Mllletlerln ıbi-r yan ~~uruluşıu olan Ukıelararaeı Telekornünl
kasyon .B I-r ii ği tarafından ,gerçeıkleştirHmektedir. ITU gene-Ide teknık

blr kuruluştur. Ve dünyadaiki tüm ırad~ola,rın freıkans~ulılammlarıyla

ve uydu yayınlarıYı'a Hgill düzenlemelerı y,aıpmaktadır.
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Ana yörıüngede, önce müracaat eden ülkelere uydu yörünqesl
vertlmektedlr. Prosedür şöyle lşlernektedtr, Uydiuya tayin edilen fre
kans. yörünqedekl yerl ve ~a'aliıyet igö,ste'rj,l'!kenl taşıyacağı özelllkler,
Uluslararası Frekans Kayıt Bürosu'na ıl<caıydedıilmektedık. Böylesi bir
kayıt işlemi, uydu için tayin edli,len frekansm, "uluslerarası düzeyde
yasalolarak tanınmasını ve zıar,arlı müdahale'lere karşı korunmasını"

sağlamaıktadır,Bu uydumın, sonradan frekans ve'rHenl uydula,rın mü
dahalelerlne -parazlt yapma:sıına- karşı korunmaaın» da ıçerrnektedlr,

Sonradan frekans verilen uydulara, yörünçede erzularıao yerin
tahsis edilmesi konusundauenelde önemlı sorunlarla karşılaşılma

maktadir. Ancak sözgelimi Hindistan ve 6ndlonezya 1970'le'rin sorıla

nrıda, başlarıqtçta yörünqede uydlu gönde'rmek için düşündÜlkl,eri yer
leri daha sonra değ'i'ştirmeık zorunda kelmışlerdı. Özellilkle Hindlstan
yörünqede başlenqıçta düşünülen yere uydu göndermen'in kendile
rine pahahva mal, olacağını Ileri sürrnüştü. Bıu örnekler, her zaman
karştlaştlmasa bile, ana yörünqede frekans verlrkeo yeni yolların

bulunması ve yeni yöntemlerin geliştirilme,s:i geireıktiği düşüncesini

peklştlrrnektedtr.

1979 yılmda bu konuda değişikHk yaorlmaaı yolunda bir eyleme
yapılmış, ITU'ya üye olanı dünya ülkelerlrıder» üçte iıkisi dıeğiş'iklik

yaptlmaeı yönünde oy kullanrmşlerdı. Oylameda alınan kareea gÖ're.
Birlik'ten. 1980'lerde 'iki ıl<conferaıns düzenleyerek. ana yörüngeden
"uygulıamada eşit şekilde yarerlaruknasuu" sağl'aıyacak yeni planla
ma ilikeler,i ve yöntemlerige/iiştiırıme,si tatentyordu. Bu olay, Yeni
Uluslerarası Ekonomik Düzen ve Yeni Uluslaeeras: Enformasyon ve
İletlşlm Düzerıl kurulması konusenda yapılan tartışmaler ba'ğlamın

da ve bu tertışrnalarla bi'rl1ikte' değerı endi'riImeHdıiır.

Güçılerin bir araya getill"Hme'Si olayl.geHşme-modierınleşme ku
ramının sınırlı bir şekilde uy,gulanaibflmesinde1n vebaşensızbkla so
nuçlanmasınden sonra g'e1rçe'kleşti. Pek çoık üçüncü dünya ülkesi
bllinçlenrneye başlamıştı: Yebancı - batılı - ülkelerin hızla gÜÇl'lenen
ve yay,gınılaş1a1n kitle lletlşlm araçlannm, -özellüde uydu yayınlen

sracıhöryla y.apı,laneğ,lence proqramlarmm.. bu ülkelerin, YÜZYıl'lardır

süreqelen gel'eneklerini. değerl'eriıni taihrl:petme1sindeını ikol'!kulmaık

taydı. llettştrn veiletişiım kaynaklaırıının tcplumsel ve ekonomik açı

dan son derece önemlı olduğu enleşrlrmşt: artık. Mac Brlde Komis
voruı'ncn yayınladığı raporda şövle deniyordu: "Üçüncü düny.a ülke
leri, iletişim kaynaklarını gere'ği'ş'eikilde 'koruyamadığı sürece ge'r
çek anlamda baöunsız oldıull<clannı söyleyemezler." 1979 yılında, dö-
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zenlenen (TU' konferensında, tüm ülkelerin u~a'ydan bağımsız clarek
y:ararla1nmalaırl ve uzeym kaynaıMarının eşit blr şeklide kullanılması

lçln, ge:reikli temel ilkelerin acılen bellrlenrnesl yönünde Mr takım

karerler alınmıştı.

3.5. Uzay Gemisi WARC

1979 yılınıdaıki ITU Konferansı'nda önqörülerr Dünya Radyo YÖ
netlcllerl ~onfer'ans·ları 1985 yılmm Ağustos ayında ltalya'run Cenova
kentinde düzenlenmişti. Bu konferanslar al,tı hafta devam etmiş ve
ITU üyes,i' 160 ü1ıkeden 110'u bu konferanslere kanlmışt]. ikinci WARC
Konferansı'nın, 1985 yılında düzenlenen konferanslar dizisinde alı

nan kararlartn uygulanıp ıu~gul'anmadığını, ıka·rşılaşı.lan sorurılen gö
rüşmek ve yeni qellşmelerl değerl,endirmek üzere 1988 yılmda ya..
pılrnası kararlaştu-ılmtştı.

Konteranem sonucu, bir yandan, son saatten sonra ge,rçekleş

tirilen bir uzlaşrnaydı. Öte yandansa bu, üçüncü dünya ülkelert tçln
neri doğ·ru atılmış ge'rçek bir adım olarek görülebilir. Üçüncü dünya
ülkelermdek! olaylar 'konusunda ~a'yın yapan South adlı haber der
gis'i, ülkelerin ana yörüngedekl uydu yerlerini rezerv yapacak bir
planın berılrnsenmesloln ve üçüncü dünya ülkelerinin uzayın kay
naklarından yararlerane yanşmde safdişe bıraikıldıklarını düşündürt

meyecek şekilde sırurh da olsa kullamlmarnış frekanslan 'kullanma
olanağının tanınmış olmasının, bu ülkeleri biraz da' olsa' rahatlattı

ğını ve yatıştırdığm: blldirrnektedlr. Oysa W~RC konferanaı tamam
landıktan ve alınarı karerler açıikland:ıiktan sonra Bkl·eşik Devletler,
konferansm çok "fazla politik" kararlar aldığını ileri sürerek hoş

nUTs1uz'lıuğıunıU dile getirmiştir.

WAR'C konferansmds varılan sonuçlenn, teoride üçüncü dünya
ülkeleniniını, uzayın kaynaklenndan daha eşit birş'e1kilde yararıana
bllmeslnl g·aıranti ettiği söylenmeden önce, bu kararlann daha fazla
tartışılması ve gözden geçirilmesi gerektiğ'ibelirtiılmeHdk.

3.6. Yörüngedeki Yarış

li'caret ve iş yapma fırsatlarının ve ticari şebekelerio yaygın

laşması, uluslerarası plenda iş yaşamına atılmak ve iş piyasasına

gIrebilmek amacıyla gerekli temel araçları edinmeye çalışan ülke
le'r için bu gelişmeler pek bir anlam ifade etrnemektedtr. Eğer uydu
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hl'z"Uetlerine, tnmüyle .acrmasra .tlcerlemaçlerla ya1kl'aşllacak olursa,
QIIJnıUıl1 sonuçta uydu teknolojlelndenve hizmetlerinden yararlanmak
lsteyen Jaıkk,gelişmekteolanülke'lerüzerinde son derece olumsuz
etkileri olacaktır. Dahası, yabancı ülkelerde de faaliyet gösteren ve
blr avuç geHşmiş batı üllke,lerine ait oleo çok ulualu ş.j.ııketleır,le, bun
lartn tlcart ilişkilerde çevi,rdikleri gizli 'kapaikiı dolaplar konusunda
çok şeyler bilinmektedir ertrk, Ulusa! kalkınma çabelanne yardırncı

olaoağ i düşünülerı ve tica,ri ,açıdan kendılerine pek birşey kazandır

mayacağı şimdiden keıstirHetbf.len bi;rkaıç ülkenin tüm dünyaya, yö
nelik hizmet ve1rme'yi'ama'çl.a'ya1n: özel bi'I' uydu sektörü geliştirme

çabalar: sonuçta, pek hayra alemet birşey olrnayecaknr. Ne ver ki
uydu ve diğer telekomünlkasyon hlzmetlerl için potanalyel en büyük
pazadar olarak üçüncü dünyanın bell! bölçelert hedef alınmış du
rumdadır.

Şu an yeryüzünde, yerkürenln merkezlndeki ana yö'rüngeınln kul
lanım bi'çiminden kaynaklanan, toplumsal ve ekonomık açıdan so
nuçları' kestirllemeyecek acımaeıe blr savaşrm sürme,ktedlr.rüm
olan bitenlerden sonra uydu yaYfLOcllığl alanında yirmi yıldan fazla
bk.süredir devam eden uluslararas: işbirliği ve rekabetin son de
rece doğ,al olduğunu düşünmeden.edemtyor insan. Bu alenda ge,r
çekleştirHen pek çokortak Igiıriş'İm hızla yollarine devam ediyor,
Ancak uza,y çağıaırtık hızlı bi'r ge'çiş dönemi yaşıyor bugün. Pek çok
üçüncü dünya ülkesiaına yörüngenin bugünedek kullammnu bellr
leyen Ilkelertn ve prosedüdertn değ'i'şti'rilmes'i ıg'eırelkti'ğini Herl S'Ü

rerek kendilerinln de uydu hi~metleır'i;nden yara'rlıaınaıbilmelerl Içln
ana yörünçeden kendilerine yer a1yırlilma' zamammn geHp geçme;kte
olduğunu beHrtiyw. Aynı zamanda paearyert düzenlemesine doğru

saıldı~g'an, sert bk Ikıa,yıŞ gözl'emienme1ktedilr. Bu ~ayış diğeıI' ülkele
rin bu pazara gj'ıımelerini diaıha blr z'Ü'rıla1ştl'raca1ktı1r dtlğ1aıl olarak.

Her geçen gün artan s,aıyıda'ÜıI:keıniını uydu hlzrnetlerlrıden yarar
lanmanın yollarıınıa1raştl'rdiığl bir ortamda tüm ulus,lann çrkarlanru
gözetecek ve denerleyecek genişkapsamlı, açık blr politikanın be
nlmseomestqerekmektedir, Bu Işi üstlenebtlecek en u)"gun kuruluş

Uluslararası Teiekomünşkaeyon Bkliğ'i'dıi,r. 1980'liylHarda düzenle
nen WARC konferansıarıında ahnankererler. uydu sahibi ve ticari
emelleri olan ülkelerle uydu hizmetlerinden dolayı i yollardan yarar
lanmak isteyen geH'şmekte OlM ülkeler arasında gerçe'kleştirilebi·

lecek etkin bir uelaşma veişbl,rHğ'inin benimsenmesinde uygulana
bilir. (8).
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Önceden tzin almeksızrn yapıl'an yaymlarm devletlerin e'gemen
lik haklarını ihlal etmesi yeni çatışmala-ra yol açacektrr. Bu çatış

malart önlemekiçin de blr takım çabalaır IglösterHmiş. Bu çabalar
uzaym ba-rışçı, ama-çlarla kuilamlmas: çelışma g'rubunda yapılıyor.

Kendileri', bu tür ya'yllO,larl umutlan, uluslararasi anlayış), toleransı

ve diğer üııke,le'rin sorunlarına duyulan Hgiyi geHştireceğl kantam
deler, Amaöte yandan kültürel, top lums a'l ve dini davranışları etkl
leyeceği ve özelllkle yaş'ama, standartlarını vurguiıayan yayınların

bütün dünya ülkeleri lçln çok korkunç bir tehl'iıke olacağım ileri sü
rüyorlar. Yaşama standertlan karşısında bütün ülkeler çok hassas
ve tedikgin.

Üçüncü Dünya Ü'lıkelerinln korunması sorunu da Birleşmiş Mtl
lerler'de elealınmış blr konu. Kendilerinin u lusl ararası uydolardae
faydalanma ve bunların Ikullanma olanaıklan çoik az. Çok pahalıya

çıkabilen bir olay. Hatta Kanada bile kendls) için gerekli olan ve
kendisi Arnerikan tekelinden '~U'rt'aracak olan üçüncü uyduyu ata
mamakta ve üçüncü dünya ülke,le'ri tamamen büyük devletlerin uy
dularının elinde, bartşçi blr yayın olacaqme dakatlverı Inanmryorler.
Çünkü bunlann tamamen siyasal, ve tıcert amaçlaeı olan bır tekel
ıeşme yönünde kullanl,lıaibileceığ'i konusunda hemfilki1rle'r. Çeşitli an
taşmalere da Inaneuyorlar.

Türkiye'ınin taraf olduğu ilki anlaşma var. Biri 1971 uzavla ilgiN
telekcmüolkasyorı idaıri konferanama, di'ğ'eri' de Ma,lıalga'da yarpl,l'an
Uluslarerası Tel'eikomüniikaısyon sözleşrnest. Buradıa da, konular geniş

ölçüde vurgulianmış. Uyduları kullenemeyacak durumda! bulunan
üçüncü düny,a, ülkelerfrıe hakça bir kuBanma düzerılnlo saığllalOmasl,

yoksa kendi lçişlerlne bir karışma ollaıbHe,ceğri' konusundia' biır gıeliş

me vaır. Acaba ortek blr çözüm ver mı? Prop,aıgaındia nedir?

. Blrleşrrrlş Milletler'de yapılan çalrşrnalarda, şöyle btr ta1kım ta
nıml,aır geUrHmiş. Alıcı ülkelerde sevaşa yöneliık eylemleri ve dü
şünceyi' deetekleyen ya'yınlıar propaqendadtr. Alıcı üI'kelerin kurum
Iarma karşt yıikıcı fa1aHyetleri teşvik eden yayınlar propaqandedır.

Alıcı ülkelerin veya onun temsili organlaırını, şeref ve haysiyet!-e'rini
yaralayan yayıolar propaqarıdadır: Aılıcı ülkenin s'iya's'etiıni eleştlre

rek ornm lçlşlerlne kartşen ve halkını bu siy'a,setl lzterneye teşvik

edenyayınlar propaqandadır. Alıcı üllkele'rde ırk, inanç ve dinsel ko
tlularasaldırılarda bulunerek temel ins,an ha:klaırıım lhlal 'eden ya
yınl,a1r propaqandadır. Daha tam biır fiıki,r birliığ.jne varılmış değH ama,
g'eneıl olarak orteya çıkaın propaqende metni bu.
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ISlirleşmİş MiHetle'r 1950'II-e;~de aldığı biır kaearmde banşın temeli
için özgür bngi alışveriş'inde bulunulmasuu önerlyor ve bazı konu
ların uluslaraeası elerıda kabuledi'lmesini sağl,amayaı çelışıyor. Ör
neğin, Oltmplyatlertn, Dünya, K!upası Flnallerlnin, hava tahminlerinin
ve doğa:! afet 'rapodarımn propaqanda sayrlrnemasuu önermiş. Ollrn
plyatler, her tarafa verlllyer mu? vertimlyor mu? Ama hava raporla
-rının askerl stratejik yönü olduğu söylenerek ona da itiraz edHmiş.

Bu konuda böllge1se,la,landa yıayınl-aıriçin Avırupaı Yayın Bi-rliği'nde

bazı gleHşmeler olmuştur.

Avrupa Yayın 'S-i'rliğ-i ortaik televlzyon yavmlermı gerçekleştire~

biılımiş tek bölqesel örgüt. O hatde, aynı sosyal, ekonomık ve böl
geseI, coğra~i ol-arak bölqesel al-anda, bulunerıülkeler erasınde da
bu tür Yayın Birnği g'ibi btr bölqesel çözüme gidilebHir. Bunlar tek
nolojik konularda başarılı olmuş'la'rdl-r. Mesela hang'i frekansları kim
kulianacaktır? Yahut teknolojlk sraçlaem starıderdlzasyonu gibi. Uy
dularda hang'i yörünqeye oturaca!k:lan giibi bazı konularda rıza, uz
laşmaya varılmış. O halde beş bölqede tesbit edllmlşler. Ortadoğu,

Güney Paslflk, Latin Amertka, Avııupa blr de Amerika. Bunla,r ara
sında bk bölqesel ortek uydu yayınının ol-aJbHeceğini' ileıri sürebHi
yoriar, Tebll, sonuç olarak şu söylenebHiyor. Mutlaka bu uluslaıraırası

gelişme teknolojlnlrı zorlamasryla ulusaıl denetimleri bir gün arela
yacak Ancak, dlyorler blr tekelleşmenfn eltnde kaldığı müddetçe
habe-rl-eşme özgürlüğünü koruyalım derken onun gerçek değeırini de
yitirehiHriz. (9)

IV· SONUÇ

Uydu yayınlarının ortaya çı!kardığı hukeksal sorunları, uydu tek·
rtolojlslnln verllerlnden yararı-anarak ve bu teknolojlnlrı olaneklan
gıözönünde tutularak septernak ve çözüme bağlamaık geıre1kme'ktedk.

Uydula-rdan yararlanmak suretiyle yayınlaıl" ç1eşitl-i başka teıknik eraç
ve yöntemlerle gerçekle1ştirillirle1r.

Hepsinde ortaik sorunlar, sınırlı doğ-al 'kaıynıa1kla,r olerak g,örünen
radyo-elektrfk frekans baodlerınm bölüşölrnesl ve' yörünqeslnln hak·
çakullerulenesıdır. He'r iki sorunun teknik çözümü, hukuksal kuraıı·

lara da bağlanmak üzere, Ulusieraras« Telekomüolkaeyon .Birliği'ne

g'örev ve ye'tki blçlrnlnda v:~:ıffi'i'Ştir.

122



Uydu yaıyıınlarından Ncıaıri yaıraırl1anma' dünya, çapında, bö,lg'es1el
ya da ulusal. öngüHenmeıl,e1r Hesağlıanmaktadiı'r. Söz konusu ö'l'güt
lenmelerlrı bukıdcsel düzenlemeleri. Devletierin katıldılkla'rı uluslar
arasi anlaşmalar Heg'erçel~lieştirıillmektediır.

Ayrıca" uyduler aracılığıyla y'apl,lan ya,yınla·r nedeniyle sözko
nusu olebllecek te!kHf haı~kı ve di'ğe'r hakler yetkisıiz dağıtımlar ko
nusundaki uluslarerast kuraNa'I' tarafından himaye edilmeye çalışıl

maktadır,

Uydu y,aymlarımn en çetin sorunu, Do§rıudan Televizyon Yayın

ları vesilesiyle, ulueleraraeı alandaele alınmış Uydular Aracılı·ğıyla

Ulusıl,a'ra,rası Doğ1rudıan Yayınler. Ulualaraeesı Telekomüolkasyon B'i,r
nği düzenlemeleri ille, tekniik ve hukuksal açıdan, Alıcı Devletlerin
önnzaler: ve tekniıki'şibkliklel'li olmsksmn, güç hale geti-rilmiştir.

Öte yandan, bırkonuda haberleşme özgül'llüğü haıkkının rnevcu
diyeti kaibul edilmekle bereher. bu haık mutlak nitelıiiklerle donatılmış

qörünrnemektedlr. Hlç biır Devlet kendi vatandaşlaın kareısmda, böyle
blr ha;~kı tam anlamıy,la tanrr durumda bulunmayeoektır. Hiçibi,I" dev
let, başka bir devletin, heoerleşme hürriyertin:i' kullanırken, 'kendisıi·

niın kültürel, sosyal, ekonomiık ve polltlk de'ğe'rlerine zarar vermeslnl
kaıbui edemeyecektir.

Ancak, dünyada, halklar arasında daha iyi blr anlayış oluştura

bilmek lçlrı, haber dolaşımını teşvik ,ge're1ksiınimi biır gerçeıktir. Doğ

rudan uydu yayınları hukuksal düzenlemeve kaıvuşturuıl'U'riken, gözden
kaçmlrnayacak bu gerçek yanında, haber dolaşımını sağılıariken, bu
nun muhtemel sulstlrnallert önıl,e'yj,ci tedbiır ve hülkümleır de dikkate
almak zorunluluğu vardır,
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