
“Haberleşme” ve 
“bilgi toplumu”, 
hayati ve can alıcı konular

EMO’nun düzenlediği panelde Uğurlu, 
“işletmeci olarak devletin vergi toplama 
memuru gibi olduklarından yakınırken 
Nebil, Türkiye’de site engelleme/kapatma 
ve STK’ların bu alandaki düzenlemelere 
ilişin karnesinin “zayıf” olduğunu söyledi. 
Eski Milletvekili Seyhan ise, özellikle 
dinleme altyapısının kurulması ve 
internette depolama konusunda ciddi sıkıntı 
yaşandığını bildirdi. Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla 16 Mayıs 2015’te Elektrik 

Mühendisleri Odası (EMO)  Genel Merkez’de  “İletişim ve Politika” başlıklı etkinlik düzenlendi. 
EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akgün Yalçın açılışını yaptığı, EMO Ankara 
Şubesi Üyesi Gökhan Özel’in yöneticiliğini üstlendiği panele ise, Rıdvan Uğurlu (TELKODER), 

Füsun Nebil (TÜRKİNTERNET.COM),Gökhan Candoğan (Avukat), Dr. Hakan Yüksel ( AÜ İLEF) ile Tacidar 
Seyhan (Bilişim uzmanı, eski Milletvekili) konuşmacı olarak katıldı.
 
Etkinliğin açılışında konuşan EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın, Dünya 
Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nde, Türkiye’nin internet yasakları, internet siteleri ve 
paylaşım ortamlarının karartılması, telefon dinlemeleri, sektördeki rekabet dışı uygulamalarla anıldığını 
söyledi. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (International Telecommunications Union- ITU) “Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri Gelişim Endeksi”nde Türkiye’nin 166 ülke arasında 68. sırada yer aldığına işaret 
eden Yalçın, 2007’de çıkarılan, 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkındaki kanuna ilişkin eleştirilerini aktardı. 
Yalçın, mobil haberleşmede, dünyada birçok ülkenin 6 yıldır kullandığı 4G`ye geçmek yerine, 2020`den 
önce ticari olarak kullanılması beklenmeyen 5G`ye geçilmesinin de bilimsel tartışmalar sonucunda 
olduğunu işaret etti.

Paneli yöneten Özel, Dünya Telekomünikasyon Günü’nün anlam ve önemi ile sektöründe önemli roller 
üstlenen uluslar arası kuruluş ve gelişmelerden söz etti.   

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Genel Sekreter Uğurlu, konuşmasında 
sektörün Türkiye’deki genel durumu ve derneğe ilişkin bilgi verdi. Sektörün büyüklüğünün çok tartışmalı 
bir konu olduğuna değinen Uğurlu, tamamen hizmet üretimine yönelik bir alan olan sektörün son 12 
yıldır hep artıyormuş gibi söylendiğini ancak sektörün genel büyüklüğünün dolara çevrildiğinde 2008’den 
bu yana dolar bazında büyümediğini vurguladı.  Hükümetin, 2023 yılında bilgi ve iletişim alanında 160 
milyar dolar gelir elde etme hedefi olduğunu anımsatan Uğurlu, “Bu hedefin gerçekleşmesi hiçbir 
şekilde mümkün görülmüyor” dedi. 
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5651 sayılı “İnternet Kanunu”nun çok ağır 
hükümler içerdiği ve erişim engellemeler 
yapıldığını anlatıp 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu’ndan söz eden Uğurlu, 
lisansların alma koşulları belli iken Aralık ayında 
yönetmelik değişikliği yapıldığı, “sabit telefon  
hizmeti firmalarının en az 1 milyon lira sermayesi 
olmalı” şartı getirildiğini bildirdi. Mart ayında 184 
işletmenin lisanının iptal edildiğini belirten Uğurlu, 
“Ciromuz 16.7 milyarken bu sektörün büyüklüğü 
kadar rakamı vatandaştan toplayıp devlete veriyor 
sektör. Böyle bir ortama başka bir ülkede yoktur 
sanırım. Özel iletişim vergisi dünyanın hiçbir 
ülkesinde yok. Burada bir acayiplik var. Devletin 
vergi toplama memuru gibi olduk işletmeci olarak” 
diye konuştu.

Panelde ikinci olarak konuşan Türkinternet.
com kurucusu Nebil, Türkiye’de site engelleme/
kapatma, sivil toplum yaklaşımı ve farkındalık 
yaratılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Dönem dönem toplumda “İnternet tehlikeli” 
imajı yaratan olaylara dair örnekler veren Nebil, 
sivil toplum kuruluşlarının (STK) bu alandaki 
düzenlemelere ilişin karnesinin “zayıf” olduğunu, 
5651’in hazırlık döneminde STK’ların karşı hazırlık 

yapmadığı, sorunlarla ilgilenmediği, çözüm 
önermediği ve farkındalık çalışmadığını anlattı. 
“TBMM’yi hiç takip etmiyoruz. Meclis’teki insanları 
bilgi olarak beslemek zorundayız” diyen Nebil, 
konuşmasında 2001 Şubat ayında devreye alınan 
“Güvenli İnternet” konusundaki açıklamalarıyla 
şöyle tamamladı:

“Güvenli internet, kullandığınız internet servis 
sağlayıcı firmanın sizin göreceğini internet 
sayfalarına karar vermesi demek. 50 bin kişilik 
yürüyüş ve protestolar sonucunda karar verme 
opsiyonu geliştirildi. Bugün 2 milyona yakın 
kişinin güvenli. Bütün dünya kendi halkını takip 
ediyor. NSA’nın yetkisini Amerikan Meclisi iptal 
etti. Türkiye’de Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) 
kuruldu. Erişim Sağlayıcılar Birliği, bir nevi polis, 
MİT. Bu kuruma sivil inisiyatif görünümü verildi. 
Tüzüğünü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu 
(BTK) yazdı ve üyelerini de onlar seçtiler. Trafik tek 
noktadan yönetilmek isteniyor.” 

Avukat Candoğan da, bütün devletlerin iletişimin 
izlenip istenildiğinde engellenmesine ilişkin bir 
takım önemle aldığı, bunun altyapısını kurduğunu, 
Türkiye’de bu altyapının olmadığını, Youtube 

ve twitter’in kapatılması gibi farklı çözümler 
üretildiğini anlattı. 

Günlük ortalama 500’e yakın erişim engelleme 
kararı verildiğini söyleyen Candoğan, “Kişisel 
hak ve özgürlükler, topluluk hakları açısından 
son derece önemli alan ne yazık ki biz bunun çok 
farkında değiliz. Türkiye’de büyük işletmeciler, 
siyasi iktidarlara en kolay boğun eğen işletmeciler 
oluyor. ESB’nin oluşumunda olduğu gibi. İnsan 
hakları yönünden bu konuya duyarlı siyasetçilerin 
mutlaka topa girmesi gereken bir çalışma alanı” 
diye konuştu.

Eski Milletvekili Seyhan ise, hem bir uzman hem de 
siyasetçi olarak değerlendirmeler yaptı. Özellikle 
dinleme altyapısının kurulması ve internette 
depolama konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını 
vurgulayan Seyhan, çağdaş katılımcı demokrasi 
uygulanmak isteniyorsa, bilginin “mal” ve “kâr” 
olarak görünmesinin hata olduğunu belirtti. 

Bilginin, insanlığın “temel odağı” olarak görülmesi, 
vatandaşlara iletişim hakkını sonuna kadar 
kullanmalarının sağlanması ve bu alandaki 
vergilerin düşük olması gerektiğini kaydeden 
Seyhan, en büyük sıkıntının; iletişim konusunu 
siyasetçinin kendi ideolojisinin sürdürülmesi, 
yaşama geçirilmesi ve yaygınlaştırılması için bir 

temel öğe veya araç olarak görmeye başlamasında 
olduğunun altını çizdi. 

“Eğer iletişim kanunları egemen güçlerin 
siyasilerin etkisi alanında çıkmaya devam ederse 
bu alanı koruyamayız” diyen Seyhan, bu alanda 
faaliyet gösteren insanların, özellikle iletişim 
özgürlüğü üzerindeki ideolojik baskıdan kurtulma 
yönünde çaba göstermesini, devletin de özel 
hayatın gizliliğine dikkat etmesini istedi.

Panelin son konuşmacısı olan Yüksel, bilgi ve 
enformasyon toplumu konusundaki toplumsal, 
politik ve ekonomik değişimler, mevcut durum 
ve konuya ilişkin görüşlerini aktardı. 2006-
2010 stratejisi hedeflerin gerçekleşmesi yüzde 
60 oranında başarı kazandığının belirtildiğini 
anımsatan Yüksel, 8 başlığın 7’sinde Türkiye’nin 
karnesinin kötü olduğunu söyledi. 

“Toplumsal dönüşümü ve bilgi toplumunu ölüm 
kalım sürecinde ele alınca hemen adım atmanız 
gerekiyor. Çünkü düşünmeye vaktiniz yok. Bunun 
önü ancak piyasa güçlerinin serbest bırakılmasıyla 
gerçekleştirilebilir” diyen Yüksel, bilgi ve iletişim 
teknolojilerine sahiplik konusunda Türkiye’nin çok 
geride olduğunu, fiyatın alınan vergiler nedeniyle 
yüksek tutulduğu; insanların, bilinçsiz ve interneti 
kullanmadığına işaret etti. 
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