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Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin: 
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Bilişim sektöründe akıl teri ile çalışmalarını sürdüren binlerce meslektaşımız 
bulunmaktadır. Bunların önemli bir kısmının mesleğimizin kuruluşunda bulu-
nan, alaylı olarak tanımlanan kişiler olduğu ortadadır. Mesleğimizin kurucularının 
mesleğin gerektirdiği okulları da kurarak, alaylıların yanında “mektepli” olarak 
bilinen, okullu meslektaşlarımızı yetiştirme çabaları ile bilişim mesleği kalıcı boy-
utlara ulaşmıştır. Bilişim mesleğinin okullularının simgesi olan bilgisayar mühend-
isleri, örgütlenmek için yıllar önce çıktıkları yolda son virajı da döndüler; Bilgisayar 
Mühendisleri Odası’na bir adım daha yaklaştılar.

1990 yılının mayıs ayında ilk toplantısını 
Türkiye Bilişim Derneği’nde (TBD) 
gerçekleştirerek meslek odası 
kurmak üzere yola çıkan bir avuç genç 

bilgisayar mühendisi, ektikleri tohumların 
yeşerip fidan olmasının ötesinde kalıcı 
bir ormana dönüşmesini görmek için 21 
yıldır çaba göstermektedir. O günlerde 
doğan bugünün yeni kuşak bilgisayar 
mühendislerinin, devraldıkları bayrağı bitiş 
çizgisine taşıma konusundaki vazgeçilmez 
çabaları ile, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
altında başlayan örgütlenme çalışmalarının 
sonuna gelinmektedir.

duyduğu “Hesap makinası mühendisi mi 
(computer engineer) olacaksınız?” sorusu 
belleğimizden silinmemiştir. İlk mezunların 
sayısı 25 kişiyi bulmuyordu. Bugün ise 
Türkiye’de 35 bine yakın bilgisayar mühendisi 
var.

1980’li yıllarda bilgisayarın yaygınlaşması 
ile bilgisayar mühendisliğine olan ilgi ve 
gereksinim de arttı. Hacettepe Üniversitesi 
ve ODTÜ ile başlayan bilgisayar mühendisliği 
eğitimi bugün 79 üniversitemizde sürmektedir. 
Her yıl 6000’i aşkın mezun verilmektedir. 

Ülkemizin bilişimle kalkınmasında önemli 
görevleri ve rolleri olan mühendislerimizin 
altına imza atacağı projeler özlenen başarı ile 
tamamlanabilecektir.

Neden Bilgisayar Mühendisleri Odası ?

EMO Ankara Şubesi tarafından yayımlanan 
Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) 
Kuruluş Raporu’nda da (www.bmo.org.
tr) yer aldığı üzere, meslek ve meslektaş 
haklarının korunması, bilgisayar mühendisliği 
çalışmalarının yanlış biçimde, yalnızca 
yazılıma indirgenerek algılanması, 
mühendislik çalışması gerektiren tasarım, 

Tüm bilişimcileri kucaklayan ilk şemsiye 
örgüt olan Türkiye Bilişim Derneği çatısı 
altında gerek okullu gerekse alaylı çok 
sayıda bilişimci, mesleklerini gerektiği gibi 
yapabilmek için özveriyle gönüllü olarak 
çalışmaktadır. Bu çabaları takdirle ve övgüyle 
karşılamak kaçınılmazdır. 

Ülkemizin ilk bilgisayar mühendisleri 1981 
yılında Hacettepe ve ODTÜ’den mezun oldular. 
Bilgisayar ve bilişim kavramının toplumda 
yeteri kadar yaygın olmadığı o dönemde, bu 
alanda eğitim gören bilgisayar mühendisi 
adaylarının yakın çevrelerinden sıklıkla 

denetim ve proje yönetimi konularının geri 
planda kalması, çalışan haklarının korunması; 
mühendislik eğitiminin gerektirdiği 
standartlara uygun eğitimin yaygın olmaması, 
mesleğin doğası gereği bireysel çözüm 
üretme zorunluğundan kaynaklanan 
sınırlı insan ilişkileri nedeniyle yaşanan 
örgütlenme sorununun bulunması, Bilgisayar 
Mühendisleri Odası’nın kurulma nedenlerinin 
başında gelmektedir.

Bilişimin bir iş kolu olarak kabul edilmesi, 
bilişim çalışanlarının örgütlenmesi önündeki 
her türlü engelin kaldırılması ve bir çalışan 
örgütlenmesinin oluşturulması için diğer 
demokratik kitle örgütleriyle birlikte hareket 
etmeyi de amaçlayan BMO’nun 2012 yılında 
yapılacak TMMOB Genel Kurulu’nda resmen 
kurulması için, tüm bilgisayar mühendislerinin 
desteğine ve katkısına gereksinim 
duyulmaktadır.

Unutmayalım ki, Bilgisayar Mühendisleri Odası 
yalnızca bilgisayar mühendislerinin değil, tüm 
bilişim sektörünün haklarının savunulduğu bir 
meslek örgütü ve kamu yararı gözeten bir sivil 
toplum örgütü kimliğinde, “Birimiz hepimiz, 
hepimiz birimiz için!” anlayışında, birlik ve 
beraberlik ruhuyla, toplum için hizmet verdiği 
sürece etkili ve yetkili olacaktır.   

İSMAİL KOMAÇ’ı Saygıyla Anıyorum…

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ilk 
kuşak mezunlarından değerli dostumuz ve arkadaşımız 
İsmail Komaç, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulama-
yarak, 5 Kasım 2011 günü genç yaşta aramızdan ayrılmıştır. 
İsmail Komaç’ı saygı ve rahmetle anıyorum. Başta Bilişim 
Ltd’de çalışma arkadaşım, eşi Aycan Hanım ve meslektaşımız 
olan kızı Gökçe olmak üzere, ailesine, yakınlarına, 
arkadaşlarına ve bilişimcilere başsağlığı diliyorum.

http://www.bilisimdergisi.org/s138


