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Türkiye‘de internet alanında erişim 
olanaklarından, yasaklamalara kadar pek 
çok konunun tartışıldığı, "İnternet Sorunları 
ve EMO‘nun Görevleri" forumu 22 üyemizin 
katılımıyla Şubemizde yapıldı. 

14 Nisan 2010 tarihinde Şubemiz Alaettin Anahtarcı 
Konferans Salonu'nda yapılan forumda Şubemiz 
Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Karaçay açılış 
konuşması yaptı. Sonrasında Şubemiz Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Özgür Sertaç Günay‘ın çerçeve 
sunuşuyla devam eden forumda katılımcılar, 
İnternet‘e erişim hakkı, İnternet‘in denetlenmesi ve 
yasaklamalar, İnternet‘in çalışma ve sosyal hayata 
etkileri, İnternet ve mülkiyet ilişkileri ve İnternet 
alanında EMO‘nun hangi konularda nasıl müdahil 
olabileceğinin araştırılması konularında görüş ve 
düşüncelerini bildirdiler.

Özgür Sertaç Günay yaptığı çerçeve sunumunda, 
şunları söyledi:

"Bilindiği gibi 13 yıldır her nisan ayının ilk yarısında 
internetin Türkiye'ye gelişi internet haftası olarak 
kutlanıyor. Bu sırada internet alanındaki gelişmeler 
ve sorunlar da türlü yönleriyle tartışılıyor. Elektrik 
Mühendisleri Odası içinde bilişim alanında çalışan 
elektrik, elektronik, haberleşme ve bilgisayar 
mühendislerinin odasıdır. Pek çok üyesi bu alanda 
çalışmasına rağmen, İnternet alanının tanımlanması 
ve yönlendirilmesi konusunda odamızın bazı 
eksiklikleri var. Bu forumu düzenlerken, öncelikle bu 
alandaki sorunları saptayıp bunlara ilişkin toplumsal 
politikaları belirlemek amacıyla bir tartışma 
başlatmayı amaçladık. Üyelerimizin bu alanı var 
eden çalışmaları yürüttüğü gerçeğinden hareketle 
etkinliğin biçiminin forum olmasını istedik. Böylece 
üyelerimize daha fazla konuşma olanağı sağlayarak 
birikimlerini toplamayı amaçladık. Kuşkusuz bu 
forum daha kapsamlı çalışmaları gerçekleştirmek için 
yalnızca bir başlangıç oldu".

Forumda söz alan konuşmacıların ortaklaştığı 
noktaları özetleyerek sizlere sunuyoruz.

İnternet erişimi temel bir haktır
İnternet erişimi haberleşme özgürlüğünün bir parçası 
olarak ele alınmalıdır. Haberleşme özgürlüğünün 
temel insan haklarından biri olmasından 
hareketle, internet erişimi de temel bir hak olarak 
değerlendirilmelidir. Bu hak toplumun tüm 
bireylerinin erişebileceği kapsama ulaştırılmalıdır. 
Toplum bireylerinin yaşadığı her yere internet erişimi 
sağlanmalıdır. Aynı zamanda internet erişimi herkes 
tarafından ulaşılabilir de olmalıdır. 
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Bu nedenle internet erişim ücretleri öncelikle 
herkesin ulaşabileceği seviyelere indirilmeli ve 
yakın gelecekte ücretsiz olmalıdır. Başlangıç olarak 
EMO ucuz, hızlı, kaliteli ve güvenli erişim olanakları 
geliştirilmesini savunmalıdır. Odamız üyeleri arasında 
bunun teknik ayrıntılarını tanımlayacak deneyimde 
arkadaşlarımız mevcuttur.

İnternet özgür ve özgürleştirici bir ortam 
olmalıdır
İnternet ortamında gerçekleştirilecek etkinlikler 
düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde 
ele alınmalıdır. Bu temel insan hakkının her 
alanda olduğu gibi internet ortamında da 
gerçekleştirilebilmesi bu alanı hem özgür hem de 
özgürleştirici kılacaktır. Bu amaçla bugün ortaya 
konulan yasak ve yasaklamalar kaldırılmalıdır. 
Herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği 
düzenlemeler yapılmalı ve engellemeler son 
verilmelidir. 

İnternet denetim ve gözetleme için 
kullanılmamalıdır
İnternet üzerinde yapılan her işlem ile ilgili izler 
sistemler üzerinde kalmaktadır. Bu izlerin baskı, 
korkutma ve sindirme amaçlı kullanımının önlenmesi 
gerekir. Özellikle bu alandaki düzenlemelerin 
zayıf olduğu ülkemizde yetkisiz kurum veya 
kişiler denetleme ve gözetleme amacıyla interneti 
kullanmaktadır. Bu konuda düzenlemelerin bir an 
önce kişi hak ve özgürlüklerini genişletici saiklerle 
gerçekleştirilmesi gerekir.

İnternet suçları tanımlanmalı ve bunları 
engelleyici yaptırımlar konulmalıdır
İnternetin en çok kaygı yaratan yanı web ortamında 
yapılan dolandırıcılıktır. Bunun gibi internet 
üzerinden gerçekleştirilen suçlar giderek artmaktadır. 
Bu suçların önlenebilmesi için ivedi olarak suçlar 
doğru olarak tarif edilmeli ve önleyici yaptırımlar 
uygulanmalıdır. Önleyici olmak için özgürlüklerin 
kısıtlanması yöntemi değil daha detaylı tanım ve 
uygulama esasları kullanılmalıdır.

İnternet çalışma yaşamının 
esnekleşmesine olanak sağlamaktadır
İnternet öncelikle çalışma yaşamında kullanılmaya 
başladı. İşlerin uzaktan da yapılabiliyor olması 
bizlerin işyeri dışından da çalışabilmesine olanak 
sağlıyor. Zaman içinde kolaylık gibi görünen bu 
olanak çalışanların giderek daha uzun saatler 
çalışmasına neden oluyor. Aynı zamanda çalışanlar 
işverenlerin istediği anda hazır bulunmak 

zorunluluğu ile karşı karşıya kalıyorlar. Bunlar da 
çalışma saatlerinin uzaması ve emek sömürüsünün 
yoğunlaşması sonucunu doğuruyor. Bu çalışmaların 
da fazla mesaiden sayılması ve çalışanın isteği 
dışında gerçekleşmemesi gerekiyor. Kuşkusuz 
bunların gerçekleşebilmesi bilinçli ve örgütlü 
mücadele ile mümkündür. Bu alandaki mücadele 
geleneğinin, saldırılar karşısında zayıf kaldığı 
günümüzde EMO mücadeleye yardımcı olmalıdır. 
Bu konuda duyarlılığı artırıcı yayınlar yapmalı ve 
örgütlülüğü harekete geçirmelidir.

Bütün bunların yanısıra hemen tüm konuşmacılar, 
internet alanının düzenlenmesi ile ilgili yasal 
düzenlemelere EMO’nun kamu yararını gözetecek 
biçimde müdahil olmasını istediler. Aynı zamanda 
EMO’nun bağlantı ücretleri, bağlantı kalitesi ve 
güvenlik unsurları konusunda çalışarak kamuoyunu 
bilgilendirmesi istendi.  

IBM'DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
GÖRÜŞMELERİNDE UYUŞMAZLIK

Bünyesinde üyelerimizin de yeraldığı IBM Türk'te iki 
yılı aşan bir süredir yürütülen sendikal örgütlenme, 
işverenin açtığı davaların çalışanların lehine 
sonuçlanmasıyla toplu sözleşme sürecine evrildi. 
Tez Koop-İş sendikası ve IBM işvereni arasında 
Toplu İş Sözleşmesi süreci 13 Nisan 2010 tarihinde 
gerçekleştirilen ilk görüşme ile başladı. Yapılan 
toplantıya Tez Koop İş adına Genel Başkan Gürsel 
Doğru, Genel Sekreter Hakan Bozkurt, İstanbul 
5 Nolu Şube Başkanı Rabia Özkaraca ile Şube 
Örgütlenme Sekreteri aynı zamanda IBM'den atılan 
işçi olan Elvan Demircioğlu katıldı. IBM İşvereni 
adına IBM Endüstriyel İlişkiler ve IGS İnsan Kaynakları  
Müdürü Cemil Baysa, Hukuk Departmanı Müdürü 
Petek Babalık ve Av. Sezai Sur katıldılar. Sendikanın 
ve IBM'in tanıtımları ve karşılıklı iyi dileklerin ve 
temennilerin sunulduğu toplantıdan sonra ikinci 
toplantı 21 Nisan Çarşamba günü 3. Toplantı ise 
4 Mayıs 2010 Salı günü yapıldı. Yapılan bütün 
görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamayınca 
uyuşmazlık zaptı tutularak arabulucuya gidildi.
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