
BİLİŞİM AJANDASI2011 KASIM8 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 9

Aslıhan Bozkurt

aslihanbozkurt@tbd.org.tr
Bilgisayar Mühendisleri Odası kuruluyor

15 Ekim 2011’deki çalıştayla başlatılan Bilgisayar Mühendisleri Odası, Mayıs 2012’de yapılacak TMMOB 
Genel Kurulu’nda alınacak kararla kuruluşunu tamamlayacak. 
TBD Onursal Başkanı Prof. Dr. Köksal, girişimi başlatanlara “Vazgeçmeyin” çağrısında bulundu.

Türkiye’de ilk bilgisayar mühendisleri 1981’de 
mezun olurken, bilgisayar mühendisliği 
bölümleri günümüzde her yıl 6 bine yakın 
mezun veriyor.  Hızla gelişen bilgi ve iletişim 
teknolojileri, artan bilgisayar mühendisi sayısı 
ve alanın kamusal düzenlemeden yoksun oluşu 
nedeniyle yıllardan beri dile getirilen “Bilgisayar 
Mühendisleri Odası”nın kurulmasının artık 
kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiliyor. 
Sayıları 30 bini bulan bilgisayar mühendisleri, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) çatısı altında Bilgisayar Mühendisleri 
Odası (BMO) kurmak için harekete geçti.  
“Ürettiğimiz yazılımlarla, geliştirdiğimiz 

sistemlerle dünyayı değiştirdik, değiştiriyoruz. 
Şimdi daha fazlasını yapmanın zamanı!” 
diyerek yola çıkan bilgisayar mühendisleri, 
BMO’nun kurulması için somut adımlar attı. 
Tüm meslektaşları kucaklayan, üyelerinin 
mesleki ve özlük haklarının geliştirilmesini 
hedefleyen, ülkenin bilişim politikalarında etkin 
ve söz sahibi olmak için kurulması planlanan 
BMO’nun ilk adımı olarak, 15 Ekim 2011’de 
Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı düzenlendi.
BMO, Mayıs 2012’de gerçekleştirilecek 
TMMOB Genel Kurulu’nda alınacak karar 
sonrası yasal olarak kurulmasına giden yolda 
ilk adımını da tamamlamış olacak. Kurulacak 

BMO ile, mühendislerin esnek çalışmaya karşı 
mücadele etmeleri, mühendislik projelerinde 
denetim ve imza yetkisine sahip olabilmeleri ve 
meslek alanlarındaki karmaşaya son verilmesi 
amaçlanıyor. 
Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO), Milli 
Kütüphane Konferans Salonu’nda, özellikle 
gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdiği 
Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı açılış 
konuşmasını Bilgisayar Meslek Dalı Komisyonu 
(MDK) adına EMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Taylan Özgür Yıldırım yaptı. 
Yıldırım, “Bugüne kolay gelmedik. Bilgisayar 
Mühendisleri Odası’nı kurmak aniden alınmış 

bir karar değildir. Ama belki de ilk defa bu 
netlikte ifade ediyoruz” dedi. 
“Oda kurma”nın sanıldığı gibi kolay iş olmadığını, 
1954’te kurulan, 40 bin üyeli EMO’nun bir 
meslek örgütü deneyim ve birikimine sahip 
olduğuna dikkat çeken Yıldırım, meslek tanımı, 
fazla mesai, kontrolsüz ve denetimsiz yapı gibi 
çözülmeyi bekleyen pek çok sorun bulunduğunu 
vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Her ile bir üniversite her üniversiteye bir 
bilgisayar mühendisliği bölümü anlayışıyla 
akademik kadro, teknik donamını kaygısı 
gütmeden açılan bölümler nedeniyle 
vasıfsızlaştırılmış bir mühendis ordusu her gün 
yaşama dahil oluyor. Bu bir yandan mühendislik 
eğitimini ve mesleği niteliksizleştirirken diğer 
yandan meslektaşlarımızı ucuz işgücü olmaya 
mahkûm ediyor. Bu kadar bilgisayar mühendisi 
yetmezmiş gibi bir de uzaktan eğitim ve teknoloji 
fakülteleri ile mühendislik diploması verilmeye 
başlanıyor. Sektörün bu kadar talebi yokken bu 
kadar mezun bilgisayar mühendisi, neye, nasıl 
hizmet edecek merak ediliyor.”
“Evet, bilgisayar mühendisleri olarak teknoloji 
üretenleriz ve ürettiklerimizle dünyanın değişim 
ve dönüşümüne ciddi anlamda katkı sunuyoruz. 
Ancak meslek alanlarımızla ilgili politika 
üretebilir noktada değiliz” diyen Yıldırım, 
sektörde ciddi anlamda bir karmaşanın hâkim 
olduğunu vurgulayarak “Bilişim işverenleri 
sendikasının dahi olduğu bir sektörde emekten 
çalışandan yana bir oluşum zorunluluktur. BMO 
bilişim sektöründeki bu boşluğu da doldurmak 
üzere yola çıkmalıdır” diye konuştu.
“Bilgisayar mühendisliği mesleği, kendi mesleki 
örgütlülüğünü farklı bir niteliğe evriltmek 
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üzere” diyen EMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Yazman Üyesi Ömürhan Soysal, 1954’te, 
6235 sayılı özel kanunla kurulan TMMOB’daki 
bilgisayar mühendislerinin örgütlenmesine 
ilişkin bilgi verdi. Soysal, 1982 Anayasası’nın 
135. maddesinde kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu olarak tanımlandığını, 80’lerin 
sonundaki Genel Kurulu’nda alınan kararla 
yazılımcıların Fizik Mühendisleri Odası’na, 
donanımcıların da EMO’ya kaydolmalarına, 
90’lı yıllarda bu ayrımın kaldırılıp bilgisayar 
mühendislerinin EMO’ya kaydolmasına 
karar verildiğini anımsattı. TMMOB’ye bağlı 
23 Oda’dan birisi olan EMO’nun 3 bine yakın 
bilgisayar mühendisi üyesi bulunduğunu 
bildiren Soysal, günümüz itibariyle bilgisayar 
mühendisliği ve ilgili mühendislik bölümlerinin 
sayısı 100’ü geçtiğini söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda 
ilk sunumu, EMO Ankara Şubesi Örgütlenme 
Sekreteri Oktay Dursun “Meslek Odaları, 
TMMOB ve EMO” konusunda yaptı. Konuşmasına 
Goethe’nin “3000 yıllık geçmişinin hesabını 
yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır” 
sözünü anımsatarak başlayan Dursun, 
mühendisliğin kökeni, tanımı ve gelişimini 
anlatıp TMMOB’nin kuruluşu ve tarihçesi 
hakkında bilgi verdi. Dursun, sözlerini 
“Bilgisayar Mühendisleri Odası, ilgili yasa gereği 
belirlenmiş meslek birliği olan TMMOB’nin 
mevcut fikirsel ve tarihsel konumlanışından 
bağımsız ele alınamaz” diyerek bitirdi. 1977’de 
Hacettepe ve ODTÜ’de bilgisayar mühendisliği 
eğitiminin başladığını anımsatan 
EMO Ankara Şubesi’nden Harun 
Özer ise, Bilgisayar Mühendisliği 
MDK ve Meslek Dalı Ana 
Komisyon (MEDAK) Çalışmaları 
hakkında sunum yaptı. 
Çalıştayda, Türkiye’de 
bilişim sek¬törünün öncüsü, 
“Bilgisayarın isim ba¬bası” ve 
bilişimle ilgili birçok sözcüğü 
Türkçeye kazandıran dilbilimci, 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 
kurucularından ve Onursal 
Başkanı Prof. Dr. Aydın 
Köksal, “Türkiye’de Bilgisayar 

Mühendisliğinin Tarihçesi” başlıklı bir sunum 
yaptı. 1770’lerden itibaren Türkiye’deki 
mühendislik eğitiminin gelişimine değinip 
süreci kişisel deneyim ve anılarını katarak 
oldukça coşkulu ve duygusal bir konuşma 
yapan Köksal, 1930’larda “Delikli Kartla 
Çalışanlar” gibi bir dernek kurulmak istendiğini 
ama etkin katılım sağlanamadığı için bunun 
gerçekleşemediğini anımsattı. Köksal, bilişim 

Cumhuriyeti’nin bilişim 
top¬lumu kavramlarıyla 
tanımlanan uygarlık 
aşamasına uygun çizgide 
gelişmesi, güçlenmesi ve 
büyümesine barışçı katkılar 
sağladığını bildirdi.
TBD’nin kuruluş 
tüzüğün¬deki uzgörünün 
doğrulandığına, bunun 
gelecek yıllarda daha 
da belirgin biçimde 
doğrulanacağına değinen 
Köksal, önümüzdeki 40 yılın 
vizyonunu tanımakla görevli 
olduğunu vurgulayarak 
“Bu sektörden Türkiye’de 
800 bin kişi ekmek 
yiyor. Şimdi sesimizi 
duyurmanın zamanıdır. 30 
bin üyesi olan bilgisayar 
mühendisleri nasıl bir oda 

kurmaz anlamıyorum arkadaşlar. Lütfen vazgeçmeyin. Ben sizin 
hizmetinizdeyim” dedi.
BMO’nun kuruluş sürecine akademik katkı veren ODTÜ 
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Yazıcı 
“Akademi Gözüyle Bilgisayar Mühendisliği” başlıklı sunumuyla 
bilgisayar mühendisliğini akademik bir çerçevede ele aldı. 
Bilgisayar mühendisliği eğitimi veren ilk üniversitelerin bilgisayar 
mühendisliği bölüm başkanları olarak gelinen nokta itibariyle 
kendilerini çok kötü hissettiklerini belirten Yazıcı, BMO’nun bu 
meslek disiplininin sahibi olacağı ve işlerin daha iyiye gidebileceğini 
inandığını söyledi. 
“Meslek odası kurmak, mesleğimize, aynı zamanda onurumuza 
sahip çıkmak demektir” diyen Yazıcı, Amerikan İş Kurumu’nun 
önümüzdeki yıllarda problemler karmaşıklaşacağını bildirdiğini, 
bu durumda bilgisayar mühendisliğine ihtiyacın artacağını 
işaret etti. Tüm dünyanın bilgisayar mühendisliğinin iş alanı 
olabileceğine değinen Yazıcı, “Herhangi bir toplum olmak yerine 
örgütlü bir toplum olarak bu mesleğe sahip çıkarak çok önemli 
aşamalar kaydedebiliriz” dedi. 
EMO Ankara Şubesi Bilgisayar Mühendisliği MDK Üyesi İzlem 
Gözükeleş’in “Günümüzde Bilgisayar Mühendisliğinin Durumu ve 
Konumu” başlıklı sunumunun ardından moderatörlüğünü EMO 
Ankara Şubesi Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu 
Üyesi Gölay Şakiroğulları’nın yaptığı foruma geçildi. Foruma 
katılan bilgisayar mühendisleri, kurulma çalışmaları sürdürülen 
Bilgisayar Mühendisleri Odası ile ilgili düşüncelerini, önerilerini, 
eleştirilerini aktardı. 

teknikbiliminin ekonomik 
ve toplumsal kalkınmada 
en etkin bir araç olarak 
k u l l a n ı l a b i l e c e ğ i n e 
inandığı ve bu inançla 
çıktığı yolda 40 yıldır hiç 
durmadan yürüdüğünün 
altını çizdi. TBD 
Tüzüğü’nü bir gecede 
yazdığını anlatan Köksal,  
22 Nisan 1971’de 
kurulan TBD’nin Türkiye 
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Niçin BMO kurulmalı?
 
• Her yıl altı bine yakın mezun veren, toplamda sayıları otuz bini bulmuş 
meslek grubumuzun temel sorunlarına çözüm üretebilmek için,
• Mevcut iş hukuku hiçe sayılarak, daha düşük ücrete ve günde 16 saati bu-
lan esnek çalışmaya karşı mücadele verebilmek için,
• Mühendislik projelerinde denetim ve imza yetkisine sahip olabilmek için,
• Meslek alanlarımız ve meslek tanımlarımızdaki karmaşaya son vermek 
için,
• Sertifika egemenliğine karşı diplomaların geçerliliğini; pahalı-marka 
bağımlı eğitimler yerine bilimsel temelli meslek içi mühendislik eğitimini 
hayata geçirmek için,
• Bilişim sektöründe meslek onurunu koruyacak, çalışandan yana bir 
mesleki örgütlenmenin TMMOB çatısı altında hayata geçirmek için.

BMO’nun kuruluş takvimi

• 15 Eylül 2011 Şube Danışma Kurulu

• 15 Ekim 2011-Bilgisayar Mühendisleri Çalıştayı / Forumu

• 19-22 Ekim 2011 - Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısı

• 30 Ekim 2011  EMO Şube Koordinasyon Toplantısı

• Şubat 2012 Şube Genel Kurulu

• Mart 2012 EMO Genel Kurulu

• Mayıs 2012 TMMOB Genel Kurulu

• Ağustos 2012 Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Kurulu
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