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O, Türkiye bilişim alanında bir “ilk”çiydi… 

Kimi olay ve oluşumlar, insana bir bilinmeyen rüzgârla takılır kalır. Bu kimi olay 
ve oluşumlar, bir ilki de beraberinde getirebilir. Bazen de bu ilk bir teknolojiyi bir 
ülkede ilk kez öğrenme ve kullanma boyutunda da olabilir Osmanlıda ilk matbaayı 

kuranlar gibi… Bu nedenle ilk olmanın farklı bir ayrıcalığı vardır.
İşte 1959 yılı sonunda Türkiye’ye ilk kez gelecek ve TC Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 
kurulacak  “Elektronik beyin (Computer- bilgisayar) sisteminin kuruluş ve kullanımında görev 
alacak ve  “Computer programcısı” olarak yetiştirilecek elemanların seçiminde öne çıkan ilk 

isimlerden bir de 
“Güngör Günalçın” idi.  
Karayolları bilgisayar 
sistemi uygulamaları 
iki ana konuya 
ayrılmış ve bunlardan 
biri Yol, Köprü, 
Proje Mühendislik 
Uygulamaları diğeri 
ise Stok Kontrol, Yol 
Maliyet İstatistik ve 
Maaş İşlemlerini 
de içine alan Mali 
İşlemler konuları 
idi. Güngör, ikinci 
grup problemlerin 
bilgisayar 
uygulamalarını 
geliştirecek programcı 
grubuna atanmıştı...
Tanıtıcı ismi 
“Elektronik beyin”  
diye anılan ve yeni 
bir çağ açacak 
teknolojinin aracını 
bu konuda kullanım 
eğitimi dünyada 
başlamamış, kişisel 
çaba ve usta çırak 
yöntemi ile öğrenilen 
uygulama yöntemini 
üstün zekâsı ile 
kavrayıp uygulayan 
birkaç kişiden biri 
olan Güngör, bir ilk 

olmanın büyük sorumluluğunu da kendinde 
oluşturanlardan bir arkadaşımızdı.
İlk bilgisayarın kurulduğu yıl olan Ekim 
1960 tarihinde, İtalya’dan Japonya’ya kadar 
olan dünya parçasında kullanımı amaçlanan 
bilgisayar özelliğinde hiç bilgisayar yoktu. Yani 
henüz bu teknoloji yayılmamaya uygulamaya 
girmeye başlamamıştı denebilir. Bu 
nedenledir ki, 
Türkiye’ye ilk getirilen, dünyada da uygulama 
alanının ilk ve ilk kuşak  (radyo lamba devreli)  
bilgisayarı olan; IBM 650 Elektronik Bilgisayar 
Sistemi’nin ve onun çevresinde görev alanların 
ayrıcalığı görecesiz bir oluşumdur. 
Kendi kendini yetiştirme, koşulsuz başarma 
hırsı ve azmi Karayolları’na kurulan bilgisayarı 
uygulanma düzeyini iki yıl gibi kısa bir 
zamanda ABD Karayolları’nda aynı bilgisayarın 
kullanım düzeyine getirmiştir. Hatırlatmak 
gerekir ki, ilk bilgisayarla çalışanların 
uygulamaları sonradan yönteme ve bilimsel 
yönteme dönüşmüştür.
Burada gerçeği kanıtlayan bir olayı 
anımsıyorum. IBM Türkiye Şirketine alınan 
elemanlar ve yine 1964 yılında Yunanistan 
Karayollarına alınan kimi elemanlar ilk 
bilgisayar stajlarını Karayolları Bilgi İşlem 
Merkezinde ve Merkezin Programlama ve 
İşletim görevlileri gözetiminde ve öğretisi 
ile yapmışlardır. Bu çalışmalara katkı 
verenlerden biri de Güngör idi.
Güngör Günalçın; 1954’te girdiği TC 
Karayolları Makine İkmal Şefliği’nden 1959’da 
atandığı bilgisayar programcısı ve sonra 
programlama grup yöneticiliğini 1973’e kadar 
sürdürmüş, daha sonra TOFAŞ Otomobil 
Fabrikası, “Bilgisayar Uygulamaları Sistem 
ve Organizasyon Müdürlüğü” ve ayrıca, 

1995’ten itibaren Koç Holding Otomotiv Grubu 
Bilgi Koordinatörlüğü görevini de üstlendi. 
Emekli olduğu 2000 yılından itibaren serbest 
danışmanlık, bu arada Petrol Ofis Ana Bilgi 
İşlem Merkezi Yöneticiliği ve danışmanlığı 
yapan Günalçın, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 
Bursa Şubesi’ni kurdu ve Şube Başkanlığını da 
yürüttü. Son yıllarda 20 yıldan fazla yaşadığı 
Bursa’ya hizmet için Bursa Belediyesi Bilişim 
Danışmanı ve Burfaş şirketinin Genel Müdürü 
oldu. Yaşamı boyunca, yorulmadan katıldığı 
onlarca; kongre, seminer ve toplantıda, 
Türkiye’de bilişim uygulamalarının kalkınmaya 
yararlı biçimde uygulanması konusunda 
yol gösterici, bilgi verici, deneyimlerini 
aktarıcı konuşma ve yazıları TBD ve İnternet 
arşivlerindedir.  
TBD’nin ilk üyelerinden olan Günalçın, 
derneğin kuruluşunda, gelişinde ve çeşitli 
faaliyetlerinde katkısı yadsınamayacak bir 
onurlu üyesi olarak anılacaktır. 
Bu yazı vesilesiyle Türkiye’nin bilişim alanında 
ilk’lerinden biri olan ve 16 Haziran 2012’da 
aramızda ayrılan, uzun yıllar aynı çatı altında 
çalıştığım, dostum için acımızı paylaşır; başta 
ailesine, dostlarına ve tüm bilişimcilere 
başsağlığı dilerim. 

(*) Güngör Günalçın’ı ilk bilgisayarın 
çevresinde olduğum ilk günlerde tanıdım, 
196 yılına kadar aynı çatı altında Karayolları 
Bilgi İşlem Merkezi’nde çalıştım ve oradan 
ayrıldıktan sonraki yıllarda da tüm bilişim 
hayatımızda dostluğumuz bilgi alış-verişimiz, 
bilgisayarı ülke yararına kullanma çabamız 
birlikte sürdü gitti. Onu yakından tanıyanlardan 
ve dostu olan biri olarak, bu yazı ile onu 
anmayı kaçınılmaz görevim saydım.  

N. Kaya Kılan

Yarım asırlık bilişimci(*)   
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