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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI KURULDU
Haber: İ. İlker Tabak 
             Ankara, 2 Haziran 2012

TMMOB 42. Olağan Genel 
Kurulunda, 2 Haziran 2012 
Cumartesi günü saat 16.04’te 
yapılan oylamada oy çokluğu ile 
alınan karar sonucunda Bilgisayar 
Mühendisleri Odası kuruldu.

31 Mayıs 2012 günü başlayan 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) 42. Olağan Genel 
Genel Kurulunda Bilgisayar 
Mühendisleri Odası (BMO) 
konusunda, 7 bilgisayar mühendisi 
delegenin yanı sıra, Elektrik 
Mühendisleri Odası (EMO) ve diğer 
oda delegelerinin yer aldığı 15 
kişilik bir komisyon oluşturuldu. 
Komisyon BMO için önerge 
hazırlığı yaparak Genel Kurulun 
görüşüne sundu.

Genel Kurulda ayrıca EMO’ya 
kayıtlı bilgisayar mühendisliği, 
bilgisayar bilimleri mühendisliği, 
yazılım mühendisliği, bilgisayar ve 
enformatik mühendisliği ile kontrol 
ve bilgisayar mühendisliği meslek 
gruplarının da BMO bünyesine 
alınması kararı verildi.
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BMO kurulması kararının 
hemen sonrasındaki 
görüşlerden bazıları…

“Bir komutla geleceği biçimleyip 
yönlendirebilen bilgisayar mühendisleri, 
kendi yazgılarını da belirleyip yönetmeye 
hazır.” Hülya Küçükaras

“Kamu yararına ve çalışandan yana bilişim 
politikaları üretmeye talibiz.” Gölay 
Şakiroğlulları

“20 yıl kadar önce başlattığımız oda kurma 
çalışmamız bugün başarıyla sonuçlandı. Bu 
çalışmada emeği geçen, fiziksel ya da manevi 
her türlü desteği olan bütün insanlara 
binlerce teşekkürler. Eski bir dostumu, şu 
an bu hayali göremeyen Şevket Güneş’i de 
rahmetle ve saygıyla anıyorum. Büyük bir 
destek vermişti. Görememiş olması büyük 
bir üzüntümüz. En azından bunu yapmış 
olmamız onun mirasına büyük bir saygı 
göstermemiz anlamına geliyor. Bundan sonra 
bilgisayar mühendisleri odası ile bilgisayar 
mühendisleri çok daha rahat çalışma 
olanağına sahip olacaklar ve ülkemize daha 
verimli hizmet sunacaklar.” Arif Cevizci

“Bilgisayar Mühendisleri Odası çalışması 
uzun soluklu bir çalışma oldu. Bilgisayar 
mühendislerinin 30 yıllık meslek yaşamında 
önemli bir dönüm noktasıdır. Yapacak çok 
işimiz var. Hep birlikte çalışacağız.” Oktay 
Dursun

“Bugün, bilgisayar mühendisliğinin kimliğinin 
oluştuğu günü yaşıyoruz. İlk günden beri 
Bilgisayar Mühendisleri Odası çalışmalarına 
destek olan Türkiye Bilişim Derneği’nin 
(TBD) bundan sonra da her türlü desteğini 
sürdüreceğine inanıyorum. TBD Ankara 
Şubesi Başkanı olarak her türlü katkıyı 
vermeye hazır olduğumuzun da bilinmesini 
isterim. Oda kuruluş sürecinde emeği geçen 
tüm meslektaşlarımız başta olmak üzere, 
bugüne kadar verdikleri desteklerden ötürü 
EMO yönetimlerine ve TMMOB delegelerine 
bir kez daha teşekkür ederiz.” İ. İlker Tabak  
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