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24. Bilişim Kurultayı (Bilişim’07) 
etkinliği kapsamında gerçek-
leştirilen “STK-Forum” adlı et-

kinliğe ağırlıklı olarak bilişim alanında 
faaliyet gösteren firmaların kurdukları 
derneklerin temsilcileri katıldı. Elektrik 
Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal Ulusaler, çalı-
şanların sürece dahil edilmesi gerekti-
ğini vurgulayarak, firma temsilcilerinin 
“serbestleşme ve piyasalaştırma” 
söylemlerine yanıt verdi. Ulusaler, 
Türk Telekom özelleştirmesini örnek 
göstererek, enerji ve telekomünikas-
yon gibi doğal tekel olan alanlarda, 
kamu tekelinden vazgeçilmesinin 
kaçınılmaz sonucunun özel tekel ol-
duğunu anlattı. 
Türkiye Bilişim Derneği tarafından 14-
16 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara’da 
düzenlenen Bilişim’07 kapsamında 
bilişim alanında faaliyet gösteren sivil 
toplum örgütlerinin (STK) katıldığı 
“STK-Forum” adlı etkinlik 15 Kasım 
2007 tarihinde gerçekleştirildi. Büyük 
ölçüde işadamlarını temsil eden ve 
gönüllü örgütlenmeler olan dernek 
ve vakıfların yer aldığı etkinlikte EMO 
mesleki temsiliyet sağladı. 
Yöneticiliğini eski Devlet Bakanı Tınaz 
Titiz’in gerçekleştirdiği foruma Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Turhan 
Menteş, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 
Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Bilişim Sa-
nayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı 
Tuğrul Tekbulut, Yazılım Sanayicileri 
Derneği (YASAD) Başkanı Gültekin 
Günal, Serbest Telekomünikasyon 

EMO, bilişim sektörü çalışanlarının gaz ardı edilmesini eleştirdi

birliği sağlaması gerektiğini ifade etti. 

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise bi-
lişim ve telekomünikasyon alanlarının 
alt alanlarının tanımlanması sorununun 
tüm dünyada yaşandığına dikkat çeke-
rek, “Sektörde yüzde 80 birlik varsa, 
yüzde 20 fikir ayrılığı var. Bir konu üze-
rine çalışan dernekler bir araya gelmeli 
ve bu konuları tartışmalılar. Fikir ihtilaf-
larının olması normaldir. Ancak sık sık 
bir araya gelip bu konuları tartışmak 
gerekir” diye konuştu. 

Medya, telekomünikasyon ve bilişim 
alanlarının giderek birbirine yakınlaş-
tığına dikkat çeken TÜBİSAD Başkanı 
Tuğrul Tekbulut, her hizmetin nelerden 
oluştuğunun standart olarak belirlen-
mesi gerektiğine işaret etti. 

TÜBİDER Başkanı Akif Şimşek, bili-
şim alanında faaliyet gösteren tüm 
firmaların bir federasyon çatısı altında 
örgütlenmesi gerektiğini kaydederek, 
yerel örgütlenmelerin önemi üzerinde 
durdu.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Erol 
Akkaya da Türkiye’de 1 milyon 750 
bin civarında KOBİ bulunduğunu, 
bilişim sektörü ile KOBİ’lerin birlikte 
çalışabileceği ortamların yaratılması 
gerektiğini söyledi.

“Bilgi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kurulmalı”

YASAD Başkanı Gültekin Günal, bili-
şim alanında, ilgili çok sayıda kamu 
kuruluşu olması nedeniyle eşgüdümün 

İşletmecileri Derneği (TELKODER) 
Genel Sekreteri Rıdvan Uğurlu, Bilişim 
Sektörü Derneği (TÜBİDER) Başkanı 
Akif Şimşek, Türkiye Zeka Vakfı (TZV) 
Başkanı Emrehan Halıcı, Türk İnternet 
Derneği (TİD) Başkan Yardımcısı Gök-
han Erkman, Tüm Telekomünikasyon 
İşadamları Derneği (TÜTED) Başkanı 
Murat Dikici, Telekomünikasyon ve 
Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve 
Sektörel Araştırmalar Derneği (TE-
DER) Başkanı Serhat Özeren, Türkiye 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ser-
best Meslek Mensupları ve Yöneticiler 
Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Üye-
si Erol Akkaya, İnternet Teknolojileri 
Derneği (İTV) Başkanı Mustafa Akgül, 
Mobil İletişim Sistemleri ve Araçları İşa-
damları Derneği (MOBİSAD) Başkanı 
Murat Dursun, Bilişim ve Yazılım Eser 
Sahipleri Meslek Birliği (BİYESAM) 
Başkanı Zafer İnkaya, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Yazılım 
Meclisi Başkanı Mehmet Akyelli ve 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ulu-
saler katıldı.

“Sektörde Eşgüdüm 
Yok”

MOBİSAD Başkanı Murat Dursun, 
bilişim alanında faaliyet gösteren der-
neklerin doğru örgütlenme modelini 
bulması için önce bilişim ve teleko-
münikasyon sektörünün alt alanlarının 
tanımlanması gerektiğini kaydederek, 
sektörün kavramlar üzerinden bir dil 

STK FORUM’DA FARKLI SES
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sağlanamadığını kaydederek, “Böyle-
si hayati bir konuda koordinasyon 
görevini üstlenecek bir kurum yok. 
Türkiye’nin bir eylem planı var, ama 
stratejisi yok. Türkiye kendine özgü 
modeli dünyadaki örneklere bakarak 
yaratabilir” dedi. 
TZV Başkanı Emrehan Halıcı ise bili-
şim sektörünün siyasileri etkileyecek 
bir ekonomik büyüklüğe ulaşmadığı-
nı ifade ederek, bilişim derneklerinin 
siyasileri yönlendirmek için güç birliği 
yapması gerektiğini belirtti. 
TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Meh-
met Akyelli ise yazılım alanının ürettiği 
katma değerin yüksekliğine dikkat 
çekerek, sivil toplum kuruluşlarının 
siyasi otoriteyi yönlendirecek kararlar 
alabilmesi için ortak hareket etmesi 
gerektiğini ifade etti. 

“Fikri Mülkiyet Hakları 
Korunmalı”

BİYESAM Başkanı Zafer İnkaya da 
yazılım alanında çalışanların fikri mül-
kiyet haklarının korunması gerektiğini 
belirterek, bu konuda tek bir kamu 
kuruluşunun yetkili kılınmasını istedi.
TEDER Başkanı Serhat Özeren ise, 
Türk Telekom’da yaşanan grevin 
alternatif iletişim sistemleri kurulması 
zorunluluğunu gösterdiğini ifade ede-
rek, sektörde yaşanan sorunların daha 
etkin çözülebilmesi için bir bakanlığın 
kurulması gerektiğini ileri sürdü. 
İTV Başkanı Mustafa Akgül ise sivil 
toplumun örgütlenme modelinden 
daha çok kamudaki örgütlenme 
modelinin önemli olduğunu ifade 
ederek, “Bu işin siyasi sorumluğunu 
üstelenecek bir bakan gerekiyor. Bilgi 
Toplumu Bakanlığı kurulmalı. Bilişimin 
‘koçuyum’ diye ortaya çıkan bakanla-
rın bakanlıkları gerekli altyapıya sahip 
değil” dedi. 
TÜDED Başkanı Murat Dikici ise tele-
komünikasyon sektöründe serbest-
leşmenin sağlanması ve vergilerin 
azaltılması gerektiğini kaydederek, 
“Bilgi toplumuna ulaşmak için yapı-
lacak olan Ar-Ge destekleri bir elde 
toplanmalı” diye konuştu. 
TELKODER Genel Sekreteri Rıdvan 
Uğurlu ise bilişim sektörünün gelişimi 

için sabit telefon şebekesinin şehir 
içinde de rekabete açılması gerektiğini 
savunarak, kablo TV şebekesinin özel 
sektör tarafından kullanılamamasından 
yakındı.

“Serbestleşme Olursa 
Mal Satabiliriz”

TİD Başkan Yardımcısı Gökhan Erk-
man, 20 milyar doları bulan bilişim 
sektörünün 15 milyar dolarını teleko-
münikasyon alanının oluşturduğunu 
belirterek, “Serbestleşmenin olmadığı 
alanlarda, servislerini farklılaştırmak 
isteyen firmaların bulunmaması nede-
niyle mal satmak zordur. Serbestleşme 
alıcı sayısını artırdığı için önem taşıyor” 
diye konuştu.

“Yerli Kuruluşların 
Rekabet Etmesi Çok 
Zor”

TBD Başkanı Turhan Menteş de ulusal 
katma değerin yaratılması için ulusal 
bilincin geliştirilmesi gerektiğini belir-
terek, “Türkiye’de ve dünyada bilişim 
sektöründe haksız rekabet var. Dünya 
piyasalarındaki dev reklam bütçeleri 
bulunan şirketlerle yerli kuruluşlarının 
rekabeti etmesi çok zor” görüşünü bil-
dirdi. Bilişim alanına yönelik olarak çok 
sayıda işadamı derneği bulunduğunu 
anımsatan Menteş, “TBD gibi yalnızca 
işverenlerin değil ülke çıkarını gözeten 
derneklerimiz de var. Farklı görüşleri-
miz var, ancak asgari müştereklerde 
uzlaşmamız gerekiyor. 16 sivil toplum 
kuruluşunun her ay yaptıkları toplantı-
lar ile sağlanan işbirliğini geliştirmemiz 
gerekiyor” dedi. 

“Çalışanlar Sürece 
Dahil Edilmeli”

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Ulusaler, bilişim alanına yönelik sorun-
ların alanda hizmet üreten çalışanların 
da dahil olduğu platformlarda tartışıl-
masının daha verimli olacağını ifade 
ederek, STK-Forum adı altına gerçek-
leştirilen etkinliğe çoğunlukla alandaki 
firmaların oluşturduğu derneklerin 
katılmasını eleştirdi. 
Konuşmacıların serbestleşmenin ve 
piyasalaştırmanın genel kabul gör-

düğüne dair bir izlenim yaratıklarını 
ifade eden Ulusaler, “EMO kanun ile 
kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde 
bir meslek örgütü, bir demokratik 
kitle örgütüdür. Biz kamusal çıkarı 
gözetmeyi genel bir ilke olarak gö-
rüyoruz. ‘Telekomünikasyonda ser-
bestleşme ve piyasalaştırma rekabeti 
sağlayacak, kullanıcılar ucuza hizmet 
alacak’ diye sunulmuştu. Bu söylemi 
kazıyınca altından tekelleşme çıktı” 
diye konuştu. 

Konuşmacıların Bilgi Toplumu Bakanlı-
ğı kurulması yönünde görüşlerine atıfta 
bulunan Ulusaler, şöyle konuştu: 

“Aslında serbestleşeme ve piyasa-
laştırma kavramları 1980’li yıllarda 
yenidünya düzeni ile başlayan 
ulus devletlerin küçültülmesi ve iç 
hukuklarının devre dışı bırakılması 
sürecine dayanıyor. Telekomü-
nikasyon Kurulu, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu (EPDK) gibi 
kurullar yapısı ile de siyasetin devre 
dışı bırakılması amaçlanıyor. EPDK 
Başkanı Yusuf Günay tüm açıklığı 
ile söylüyor: ‘EPDK varken, Enerji 
Bakanlığı’na ihtiyaç kalmadı.” 
Kurulların faaliyet alanlarındaki 
mevcut bakanlıkların bile varlığı 
tartışılıyor bugün.” 

Sermaye Rekabeti 
Sevmez

Enerji ve haberleşme gibi alanların, 
kamudan özel sektöre geçmesiyle 
fiyatların yükselmesi ve yatırımların 
geciktirilmesi gibi sakıncaların doğ-
duğuna işaret eden Ulusaler, “Aslında 
sermaye rekabeti hiç sevmez. Türk 
Telekom artık fahiş fiyatlar uygulamak 
isteyen, yatırım yapmak istemeyen 
bir özel tekele dönüştü. Türkiye’de 
1930’lu yıllarda hem haberleşme hem 
de enerji alanında uluslararası tekeller 
faaliyet gösteriyordu. Bu şirketler, fahiş 
fiyat uygulamaları ve yatırım yapma-
maları nedeniyle sonradan kamulaş-
tırıldı. Bugün özelleştirilen pek çok 
kamu şirketinin temelleri o zaman 
atıldı. Enerji ve telekomünikasyon gibi 
doğal tekel olan alanlarda, kamu teke-
linden vazgeçiyorsanız, özel tekele de 
razı olacaksınız” diye konuştu.


