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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
Ankara Şubesi, Dünya Telekomü-
nikasyon ve Bilgi Toplumu Günü 
nedeniyle EMO Üyesi Ataman Kınış 

ve Kenan Özgör anısına düzenlediği etkinliğin bant çö-
zümlerini e-kitap olarak yayımladı. Kitapta, bilgiye ulaş-
ma özgürlüğü, bilgi güvenliği ve güvenirliliği, kişisel ve-
rilerin korunması, elektronik veri paylaşımı, fiber optik 
teknolojiler ve elektronik haberleşme gibi konularda 
detaylı bilgiler yer alıyor.

Kitabın EMO Ankara Şube 23. Dönem Yönetim Kurulu 
imzalı sunuş yazısında, baskıların ve sansürün artarak 
devam ettiği ülkemizde, bilgiye ulaşma özgürlüğünden 
söz edebilmenin mümkün olmadığı belirtiliyor. OHAL sü-
reci ve haksız, hukuksuz KHK’lar ile haber siteleri, gaze-
teler ve haber ajanslarının kapatıldığı ve sansürlendiği; 
evrensel temel haklardan biri olan “bilgiye erişim hak-
kı”nın ortadan kaldırıldığı vurgulanarak, şu görüşler 
dile getiriliyor: 

“Sosyal medya paylaşımları suç sayılmakta, bu ne-
denle binlerce kişi tutuklanmakta veya başka yaptı-
rımlara maruz kalmaktadır. Türkiye’nin en büyük ve 
köklü gazetelerinden birinin genel yayın yönetmeni 
attığı bir tweet yüzünden tutuklanıyor, sosyal payla-
şım ağlarından düşüncelerini aktaran lise öğrenci-
lerine bile cezalar veriliyor, insanlar düşüncelerini 
özgürce paylaşamıyorlar. Tüm bu yaşananlar 12 Ey-
lül’ün baskıcı zihniyetinin sadece adının değiştiğini 
ama her zaman iktidarda olduğunu göstermektedir. 

Yaşanılan durumun bir başka boyutunda ise Türki-
ye’deki iletişim altyapısı ve iletişim ağının kamudan 
özel sektöre tasfiye edilmesiyle birlikte ortaya konu-
lan anlayış farkı, iletişimi bir hak olmaktan çıkararak 
özel sektörün kâr ve rant kapısı haline getirmiştir. 
Devlet ve yurttaş arasındaki hak ve özgürlük ilişkisi, 
şirket ve müşteri arasındaki daha fazla kâr ilişkisine 
devşirilmiştir. Aslında kamuya ait olan altyapı ile ileti-
şim hizmeti yine kamuya ücretlendirilmektedir.”

Kişisel veri güvenliğine dikkat çekilen sunuşta, “Artık 
insanların sanal platformlarda tek bir kimlik numarası 
ile birçok şeyi yapabildiklerini düşündüğümüzde kişisel 
bilgilerin korunması ve güvenliği belki de en temel so-
run olarak karşımızda durmaktadır” deniliyor.

Kitap, EMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fa-
tih Kaymakçıoğlu ve Kenan Özgör’ün ağabeyi İsmail 
Düzgün Özgör’ün açılış konuşmaları ile başlıyor. Daha 
sonra Fatih Kaymakçıoğlu’nun yöneticiliğini yaptığı, 
“Teknoloji Boyutu ile Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi 
Toplumu Günü” başlıklı ilk oturuma geçiliyor. Oturum 
kapsamında; Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu’nun “Kurumlar Ara-
sı Elektronik Verinin Paylaşımı”, EMO Ankara Şube Üyesi 
Haşim Cihaner’in “Fiber Optik Teknolojileri ve Türkiye’de 
Durum” ve Dicle Eroğul’un “Bilgi Toplumu, Türkiye’de 
İnternetin Dünü Bugünü” başlıklı sunumları okuyucuya 
aktarılıyor. 

“Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Politikaları” 
konulu ikinci oturum önceki EMO Yönetim Kurulu Başka-
nı Hüseyin Yeşil’in katılımcıları selamlayan konuşması 
ile başlıyor. EMO Ankara Şube 22. Dönem Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ebru Akgün Yalçın’ın yönettiği oturum kap-
samında, TELKODER Genel Sekreteri Rıdvan Uğurlu’nun 
“Elektronik Haberleşme Sektörünün Durumu-Diğer Ülke-

ler ile Türkiye Karşılaştırması”, CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Erdal Aksünger’in “Kişisel Verilerin Güvenliği Ya-
sası ile İlgili Görüşler ve Yeni Dünyanın Kişi Bilgisi Açlığı” 
ile Bilişim Hukukçusu Nihad Karslı’nın “İnternet’te Unutul-
ma Hakkı” başlıklı sunumları paylaşılıyor. 

Toplam 81 sayfadan oluşan kitaba elektronik ortamda, 
http://kitap.emo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
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Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB), 16 Nisan Anayasa değişikliği 
referandum sürecine ilişkin yaptığı çalışmaları bilgi 
notu şeklinde kitapçık olarak yayımladı. Toplam 35 say-
fadan oluşan kitapçıkta, TMMOB’nin referandum öncesi 
ve sonrasında düzenlediği etkinlikler fotoğraflar eşliğin-
de sunulurken, yapılan basın açıklamalarına da yer 
verildi.

Kitapçık “Referandumun Meclis Süreci” başlığı altında 
hazırlanan kısa bilgilendirme yazısı ile başlıyor. Yazıda, 
“TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu’nda aldığımız karar 
gereği, rejim değişimi ve tek adam diktasını amaçlayan 
‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Teklifi’, Birlik organlarımızda TBMM’ye 
sunulduğu günden itibaren değerlendirildi ve ön ça-
lışmalarımız başladı” deniliyor. TMMOB’nin Anayasa 
değişikliği referandumu sürecine ilişkin teklifin ilk aşa-
masından itibaren merkezi bir program eşliğinde ülke 
çapında birlik, odalar, şubeler, temsilcilikler ve il-ilçe 
koordinasyon kurulları düzleminde etkili çalışmalar yü-
rüttüğü belirtiliyor. 

Kitapçıkta TMMOB’nin 44. Olağan Genel Kurulu’nun ger-
çekleştirildiği 26-29 Mayıs 2016 tarihinden başlayarak 
gün gün yapılan tüm etkinlikler sıralanırken, Genel Ku-
rul kararından şu alıntı yapılıyor:

“AKP’nin Yeni Anayasası; neoliberalizmin kurumsal-
laşması, kamu üretimi kamu girişimciliği, kamusal 
denetim ve hizmetin tasfiyesi yanı sıra yasama ve 
yargının önemli ölçüde budanmış bağımsızlığını 
tümüyle ortadan kaldıracak ve parlamentoyu, yü-
rütme erkini tek kişi otoritesinin inisiyatifine tabi kı-
lacak, diktatörlüğü kurumsallaştıracak, yeni tipte 
bir sermaye egemenliği, yeni tipte bir faşizm ve şeri-
at-hilafet Anayasası olacaktır. TMMOB; AKP’nin Yeni 
Anayasası’na ve Başkanlık Sistemi’ne karşı ikirciksiz 
olarak ‘hayır’ diyerek, bu sürece karşı emek ve mes-
lek örgütleri ile ortak mücadele hattının oluşturul-
ması için sorumluluk alacaktır.”

Kitapçıkta daha sonra, “Bu tespitlerde örgütümüze yük-
lenen görevi, ülkemize karşı onurla taşıdığımız sorum-
luluk ile üstlenmemiz, Birliğimizin en önemli adımların-
dan birisi olarak tarihteki yerini aldı” değerlendirmesi 
yapılıyor.

“Referandum Sonrası” başlıklı bölümde de; referandu-
mun, bağımsız gözlemcilerin raporlarına yansıyan ve 
siyası partiler tarafından tespit edilen birçok usulsüz ve 
hile ile tamamlandığına dikkat çekiliyor. Kitapçıkta, TM-
MOB tarafından bu süreçte yapılan basın açıklamaları, 
milletvekillerine, meslektaşlara ve öğrenci üyelere gön-
derilen mektuplar ve görsel dokümanlar da paylaşılıyor.

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu TMMOB 
Çalışmaları Bilgi Notu’na, TMMOB yayın biriminden ve 
http://www.tmmob.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


