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“Sendikalar, İnternet’e uyum sağlamalı”
EMO’nun  düzenlediği “Demokratik Kitle Örgütleri İçin Bilişim” 
seminerinde, sendikaların İnternet’in sağladığı büyük değişime uyum 
sağlamak zorunda olduğunun altı çizilip “teknolojiyi reddetme ya da 
sorgusuz sualsiz kabul etme olmamalıdır” vurgusu yapıldı.
Fatma Ağaç

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi, 
23 Haziran 2012’de “Demokratik Kitle Örgütleri İçin 
Bilişim” konulu seminer düzenledi. EMO Yönetim 
Kurulu Yazman Üyesi Mehmez Bozkırlıoğlu açılış 
konuşmasını yaptığı seminerde, Ankara Üniveristesi 
İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Doç. 
Dr. Funda Başaran, EMO Ankara Şubesi Örgütlenme 
Sekreteri Oktay Dursun ve EMO Ankara Şubesi 
Bilgisayar Mühendisliği MDK Üyesi İzlem Gözükeleş 
birer sunum yaptılar. 
Seminerde, bilgi üretme, işleme, saklama ve 
iletme süreçlerini büyük ölçüde değişime uğratan 
yeni iletişim teknolojilerinin zamanı ve mekânı 
radikal bir biçimde etkilediğine dikkat çekildi. 
Konuşmacılar, yeni iletişim teknolojilerinin 
ekonomik, siyasi ve kültürel dönüşümleri 
tetiklediği, böylece kapitalizmin küreselleşmesinin 
en önemli adımlarının da atıldığına işaret ettiler. 
Yeni iletişim teknolojilerinin, emek ve halktan 
yana kullanılmasının, yeniden düşünülmesi ve 
dönüştürülmesinin uzunca bir süredir tartışıldığı 
anlatılan seminerde bu teknolojilerin gelişmiş bir 
denetim/gözetim mekanizmasını da mümkün kıldığı 
vurgulandı.
EMO Ankara Şubesi Örgütlenme Sekreteri 
Dursun, “Dijital Aktivizm: Yöntemler, Örnekler, 
Araçlar” başlıklı sunumunda “Emek ve demokrasi 
mücadelesinin yanına yeni teknolojileri nasıl 
eklemleyebiliriz? Emek ve demokrasi mücadelesi 
teknolojiyi nasıl dönüştürebilir? Örgütlenme 
ve eylem içinde iletişim nasıl role sahiptir? ” 
sorularının yanıtlarını vermeye çalıştı. MDK Üyesi 

Gözükeleş ise “Yeni Gözetim, İnternet’te 
Anonimlik, Ne Yapmalı?” başlıklı sunumda 
bulundu.

DKÖ’ler için bilgi paylaşımı gerekli
Ankara Üniveristesi İletişim Fakültesi 
Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Doç. 
Dr. Funda Başaran, “Demokratik Kitle 
Örgütleri, Yenilenme ve Enformasyon 
Teknolojileri” başlıklı sunumunda, 
tlekomünikasyon ve iletişim alanının çok 
hızlı şekilde piyasanın konusu olduğunu 
anlatan Başaran, alanın stratejik sektör 
olarak tanımlandığını, üretim alanının 
parçalanmasının temelinde bilişim 
teknolojisinin temel rol oynadığını 
bildirdi. Demokratik kitle örgütlerinin  
(DKÖ) seslerini duyurabilmeleri için bilgi 

paylaşımının zorunlu olduğunu belirten 
Başaran, bu nedenle DKÖ’lerde yenilenme 
ve enformasyon teknolojilerinin önemli 
olduğunu vurguladı. Başaran, örgütlenme 
sorunlarının siyasal koşullar nedeniyle 
daha da zorlu bir sürece girdiğini ifade 
ederek, emek örgütleri ile sendikaların 
yeni teknolojileri takip etmeleri 
gerektiğinin altını çizdi. Sendikaların 
yenilenme çabalarının önemli olduğuna 
işaret eden Başaran şunları söyledi: 
“İnternet bütün dünyadaki her türden 
özneyi bir araya getiren iletişim aracı 
olarak karşımıza çıkıyor. Herkesin ortak 
kanısı var, internet toplumsal iletişim aracı 
olarak tüm geleneksel kurumları ve tüm 
toplumsal iletişim biçimlerini değiştirir. 
İnternetin sendikaları da değiştireceği, 
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yeni örgütsel formları ortaya çıkartacağı 
konusunda ortaklaşmaya gidiliyor. Siber 
sendikalar ortaya çıkmaya başlıyor. Daha 
önce ulaşılamayan kesimlere internet 
kanalıyla yayan siber örgütçüler karşımıza 
çıkıyor, örgütler kendi üyelerini internet 
kullanarak harekete geçirmeye başlıyor. 
Siber grevler karşımıza çıkmaya başlıyor. 
İnternetin sendikaları da değiştireceğinin 
kanıtları olarak karşımıza çıkıyor” dedi.
 
İnternet, tüm toplumsal kurum ve 
ilişkileri değiştirdi
Başaran, sunumunda İnternet’in toplumsal 
bir iletişim aracı olarak tüm toplumsal 
kurum ve ilişkileri değiştirdiğini belirtip 
İnternet’in sadece toplum alanını değil 
örgütlenmeyi ve sendikalaşmayı da 
önemli ölçüde etkilediğinin üzerinde 
durdu.  İnternet’in siber örgütlenme ve 

Web ortamıyla muhalif örgütlerin lehine 
kullanılabileceğinin altı nın çizildiği 
sunumda ayrıca şu bilgiler yer aldı:
“Sendikalar İnternet ortamına uyum 
sağlamak zorundalar. Sendikaların bir 
dinazor olduğu ileri sürülüyor. ‘Sendika 
dinazordur’ analizi, sendikal krizi de 
ortaya koyar. DKÖ’ler de teknoloji gelişiyor 
toplum değişiyor. Teknoloji, bütün 
toplumsal ilişkileri belirliyor. Teknoloji 
toplumun beklentilerini değiştiriyorsa 
teknolojik belirlenimcilik ortaya çıkıyor.  
Günümüzde e-sendika, eğitim, uzaktan 
konferanslar gibi teknikleri geliştirmeyen 
sendikalar süreçten dışlanıp dinazor 
olacağı iddia ediliyor. İnternet’in neden 
olduğu büyük değişime sendikalar uyum 
sağlamak zorundalar. Bunun argümanları 
ise şunlar:
Birinci argüman, teknolojiye uyum 

sağlamadığı takdirde sendikaların 
nesli tükenecektir. İkinci argümanü, 
sendikaların geleneksel örgütlenme 
stratejileriyle, İnternet’in sağladığı yeni 
olanaklar birleştirilmelidir. Üçüncü 
argüman, İnternet’in yarattığı yeni 
iletişim ortamı sendikal krizin içsel 
nedenlerini ortadan kaldırabilir. Sendikalar 
İnternet aracılığıyla bürokratikleşmeyi 
ortadan kaldırabilir. Web sayfası ve 
forum sayfalarının düzenlenmesiyle  
bilginin yayılmasına vurgu yapılırken, 
bilgi iktidardır yapısı hakim olur. 
Dördüncü Argüman, İnternet sendikaları 
uluslararasılaştıracak ve geleneksel 
enternasyonalizmin yeniden doğmasına 
önderlik edecek.”

 Yeni iletişim teknolojileri sendikalar 
için tehdit 
Başaran sunumunda, yeni iletişim 
teknolojilerinin sendikalar için ne tür 

tehditler oluşturduğunun üzerinde 
dururken, işçilerin müşteri haline geldiği 
ve şirket İnterneti’nin sendikaların yerini 
aldığı ve sendikaları işlevsizleştirdiği ileri 
sürdü. Sunumda, sendikaların hızla yeni 
Web sayfaları kurmalarının ve üyeleriyle 
sıkı diyalog kurmalarının üyeyi müşteri 
durumuna getirdiği iddia edilip şu 
görüşlere yer verildi:
 
“Teknolojilerin kapitalizme özgü 
içerikten arındırılması kollektif bir 
çaba ile mümkün olabilir. Teknolojiyi 
reddetme ya da sorgusuz sualsiz kabul 
etme olmamalıdır. Emek mücadelesi ile 
teknolojiyi nasıl buluşturabiliriz; bilgi 
iletişim teknolojilerinin emek mücadele 
alanının aracı olması; örneğin e-posta 
ile eylem duyurulması, SMS yoluyla anlık 
haberleşmeler, Web’den duyurular, canlı 
yayınlar.”  
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