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BİLİŞİM Dergisi olarak bu sayımızda sektörümüzdeki kişilere üç soruluk bir anket 

düzenledik. Sorularımızı İstanbul Teknik Üniversitesi  (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eşref Adalı, Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği  

(TBGD)  eski Başkanı, VİPRE Türkiye Genel Koordinatörü Faruk Kekevi, Telepati Aylık 

Haberleşme ve Bilişim Teknolojileri Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Merih Işın ve Tez 

Koop İş Sendikası İstanbul 5 Nolu Şube Örgütlenme Sekreteri Elvan Demircioğlu 

yanıtladı. Sorularımız ve verilen yanıtlar şöyle;

“Bilgisayar”a 

ne derdiniz?

1-“Bilgisayarı siz geliştirmiş olsaydınız ne isim takardınız?” 
2-“Bir kullanıcı olarak bilgisayarınıza bir isim takıyor 
musunuz?”
3-“Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulması gerektiğini 
düşünüyor musunuz? Neden?”

Prof. Dr. Eşref Adalı
(İstanbul Teknik Üniversitesi  (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi)
*Bilgi işler, veri işler adını vermeyi daha uygun bulurdum
* Bilgisayarıma özel bir isim takmıyorum
*Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulmasını çok önemsiyorum. 
Bu konudaki çalışmalara önayak oluyorum.

Faruk Kekevi
Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği  (TBGD)  eski Başkanı, VİPRE 
Türkiye Genel Koordinatörü 
*O günkü şartlarda “hesaplayıcı” ismini düşünebilirdim. Bilgisayarın 
bu günkü halini düşünseydim “sihirli kutu” diyebilirdim.
* Hayır, hiç özelleştirmedim.
*“Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulmalı. Ancak sektörü diplomaya 
mahkum etmeyecek şekilde kurgulanması gerekir, aksi halde 
sınırlandırılmış olur, gelişmeler engellenir. Oda, teknik tarafta 
etkin olmalı. “Bilgisayar Mühendisliği” mezunu olmayan, ama 
mesela çok başarılı yazılım yapanlar veya elektronik meraklıları  
sistem dışında bırakılmamalılar. Diğer bir çok alanda yaşandığı gibi 
diploma ticaretine dönüşmeyecek bir sistem düşünülmeli, sektör 
köreltilmemeli.

Merih Işın
Telepati Aylık Haberleşme ve Bilişim Teknolojileri Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni
* Elektronik Veri işleme Makinesi (EVM)
* Hayır
*Evet. Diğer mühendislerin bir odası varsa, tüm mühendislerin de 
birer odası olmalı ki verim alınabilsin. Amaca daha kolay ve çabuk 
ulaşılabilsin.

Elvan Demircioğlu
Tez Koop İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu
* IBM koymayacağım kesin. Şaka bir yana uzun yıllar marka isminin, 
ürünün önüne geçtiği gerçeği düşünülürse, şu anda “bilgisayar”a, 
bilgisayar denmesi bile bir başarı. Sinemaya “beyaz perde”, 
Televizyona “vizontele” diyen bir toplumda bilgisayara da “akıllı kutu” 
denilebilirdi belki ama bilgisayar olarak kalması bence yeterli.
*Hayır.
* Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulması gerektiğini düşünüyorum. 
Öncelikle tanıdığım pek çok bilgisayar mühendisinin (kendim 
mühendis değilim) Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulmasını 
istediğini bildiğim için. Ayrıca bilgisayar mühendislerinin Elektrik 
Mühendisleri Odası’nda (EMO) kendilerini ifade edemediklerini, 

kendilerine yer bulamadıklarını, pek çok bilgisayar mühendisinin Elektrik Mühendisleri 
Odası olması nedeniyle oda kayıdını yaptırmadığını gözlemliyorum. Öte yandan Elektrik 
Mühendisleri Odalarının bilgisayar mühendislerinin “Oda” kurmasına muhalefet ettiklerini 
de gözlemliyorum. Bilgisayar mühendislerinin de ülkemizde gittikçe çoğaldığı ve bilgisayar 
mühendisliğinin başlıbaşına bir displin olduğu gerçeği göz önüne alınınca bence geç bile 
kalındı.

http://www.bilisimdergisi.org/s137


