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Odamızın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu 
"Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Yoksullaşma 
Süreci" başlığıyla yayımlandı. EMO Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Komisyonu tarafından hazırlanan 
rapor 11 Nisan 2017 günü basın toplantısıyla 
kamuoyuna sunuldu. Raporda bilgi ve iletişim 
teknolojileri endeksinde Türkiye`nin yıllar itibarıyla 
gerileyerek, Afrika ülkeleri seviyesine düştüğüne 
dikkat çekildi. Bilgi ve iletişim teknolojileri 
üzerindeki yüzde 45`lere varan vergi yükü ve 
asgari ücretlinin gelirinin yüzde 9`unu aşan iletişim 
giderleri rakamlarla ortaya konuldu. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerindeki yoksullaşma sürecinin 
altyapı sorunlarına ilişkin boyutu da irdelendi. 

Yayına Hazırlayan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu Yayımlandı
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Yeni Bir Telekomünikasyon Politikası Gerekli
Elektrik Mühendisleri Odası olarak, üyelerimizin 
yaygın faaliyet gösterdiği enerji alanında olduğu 
gibi telekomünikasyon alanına yönelik çalışmalar 
da uzun yıllardır yürütülmektedir. Bu iki alandaki 
politikaların, hem genel ekonomiyi şekillendirmesi 
hem de toplumsal gelişmeyi yakından etkilemesi 
nedeniyle, kamu yararı gözetilerek yönetilmesi 
gerektiği yıllardır ifade edilmektedir. Kamu hizmetleri 
kapsamındaki bu iki alanın yönetimi ise ülkemizde 
neo-liberal politikaların gereği olarak, serbestleşme 
ve özelleştirme politikaları kapsamında bütünüyle 
şirketlerin inisiyatifine terk edilmek istenmektedir. 

Bu iki alanda yürütülen hizmetler özel sektöre 
gördürülse de kamu hizmeti olduğundan, kamu 
hizmetlerinin devamlılığını sağlamak üzere üst 
kurullar aracılığıyla düzenlenmesi öngörülmüştür. 
Ne yazık ki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
gibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da 
alanın kamu yararına düzenlenmesinde yetersiz 
kalmaktadır. Türk Telekom’un özelleştirilmesi ile 
birlikte, görev süresi sonunda yeniden kamuya 
devredilecek olan, yeni yatırımlarla geliştirilmesi 
ve teknolojik yeniliklerle desteklenmesi gereken 
temel iletişim ağının geleceğine ilişkin kaygıları 
artırmaktadır. 

Yurttaşlara hizmet kalitesinde düşüş ve pahalılık 
olarak yansıyan bu süreç, ülkemizin iletişim giderlerini 
de artırmıştır. Ayrıca telekomünikasyon alanındaki 
mühendislik faaliyetlerinin gerilemesine, Ar-Ge ve 
bilgiye dayalı faaliyetlerin azalmasına neden olan 
bu süreç, cihazların yanı sıra hizmetlerde de dışa 
bağımlığı tetiklemiş ve bilgi toplumuna dönüşümde 
ülkemizin geri kalmasına neden olmuştur. BTK’nın 
raporlarına yansıyan pembe tablo, ne yazık ki ülke 
gerçeklerini yansıtmadığı gibi büyüyen rakamlar 
yalnızca sektör kârlılığına ilişkindir. Ülkemizin 
bilgi toplumuna dönüşümde geride kalmasının 
temel nedenlerinin irdelendiği bu rapor, yeni bir 
telekomünikasyon politikasına ihtiyaç olduğunu da 
ortaya koymaktadır. 

İyi yetişmiş mühendisimizi uluslararası sermayenin 
Türkiye’deki montajcısı pozisyonuna iten bu 
gidişat, iyi eğitimli yurttaşların bilgi ve iletişim 
teknolojilerine ulaşmasını da zorlaştırmaktadır. 
Bu gidişatı tersine çevirmek ve bilgi ve iletişim 
teknolojisi yoksulluğuyla mücadele etmek için 
alandaki mühendis emeğini yükseltmek dışında bir 
seçeneğimiz bulunmamaktadır. Bilim ve teknolojinin 
halkın yararına kullanılmasının sağlanmasını 
temel ilke olarak kabul eden ve alanda çalışan 
meslektaşlarından aldığı güçle çalışmalarını sürdüren 
Elektrik Mühendisleri Odası’nın görüşleri alınmadan 
şekillendirilmeye çalışılan telekomünikasyon 
alanındaki sorunların çözülmesi mümkün değildir. 

Ülke geleceğinin ortak akılla şekillendirildiği, bir 
kısmı ülkemizden beyin göçüyle yurtdışına gitmek 
zorunda kalmış meslektaşlarımızın geliştirdiği 
çözümleri ve uygulamaları, yine yurtdışından almak 
yerine, kendi topraklarımızda üreteceğimiz bir 
gelecek için mesleki ve toplumsal mücadelemizi 
artırarak sürdürme kararlılığındayız.

Bu süreçte, alanda gerekli düzenlemeler 
yapılmadığından meslektaşlarımız da, 
vatandaşlarımız ve işletmeler de önemli sıkıntılar 
yaşamaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun (BTK) bağımsız ol(a)maması ve bazı 
alanlardaki yetersizliği, sektörün düzenlenmesinin 
önündeki en önemli engeldir. Bununla beraber, 
telekomünikasyon alanındaki Ar-Ge çalışmalarının 
gerektiği kadar desteklenmemesi, bilgi toplumuna 
dönüşümde ülkemizin geri kalmasına neden 
olmuştur. Telekomünikasyon hizmeti tıpkı enerji, 
sağlık ve eğitim gibi bir kamu hizmetidir. Bu nedenle 
özellikle iletişim altyapısı kamunun denetiminde 
olmalıdır. Telekomünikasyon alanındaki sorunların 
çözülmesinde Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
görüşlerinin alınması zorunludur. Yaklaşık 55 bin 
üyesinin önemli bir kısmı sektörde hizmet veren 
Elektrik Mühendisleri Odası olarak mesleki ve 
toplumsal mücadelemizi artırarak sürdüreceğiz.


