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Değerli Dostlarım,
Sektör içerisinde tanıyanlarınız vardır ama ben tanımayanlar için izninizle kısaca kendimi 
tanıtayım. İzmir, Ödemiş 1955 doğumluyum. Asıl mesleğim Fizik Mühendisidir ve sektörün 
mekteplisi değil alaylısıyım. Sektöre, 1985 yılında Gençlik Spor Bakanlığı, Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurtkur) katıldım. 8 yıl BİM Müdürlüğü görevini yürüttüm ve bu 
dönemde Yurtkur’un mevcut bilişim altyapısını gerçekleştirdim. Halen Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon (APK) Uzmanı olarak aynı kurumda görev yapmaktayım. 
Çok değerli Kaya Kılan Hocanın öğrencisiyim. Beni sektörün bir parçası olmamdaki 
etkenliğinden dolayı da huzurunuzda teşekkürlerimi iletirim. Bilişim sektörümüzün duayeni, 
sevgili Aydın Köksal Hocamızın ve devre hocalarımızın anlattıkları kadar eski olmasam bile bu 
bayrağı onlardan devralıp bu günlere getiren bir kuşağın temsilcisi olarak, sizlerle dönemimin 
bilişim sektöründeki emekçilerinin bilişimin ulaştığı bu günlere gelinmesindeki olağanüstü 
çabalarımızın unutulmamasını her ortamda tekrarlamaktayım ve bunu satırlarımla paylaşmak 
istiyorum. 

Kendi kuşağımın cansiperane çabaları ve tüm olumsuzluklara rağmen verdikleri 
emeklerle sektörümüz bugünlere ulaşmıştır. Bu kuşak, sektörümüzdeki dönüşümü 
gerçekleştiren bir kuşaktır. Değerli hocalarımız kadar eski olmasak bile yinede 
çoğumuz, “delikli kartlarla” başlayıp koca koca mainframlerle, kapalı sistemlerde 
ve sabahlanan günlerimizle, hafta sonunun hafta içine karıştığı iş yoğunluğu 
ile bu günlere geldik. Yeri geldi küçük bir iş için en az 90-100 satırlık Cobol 
programları ile, yeri geldi kısa süreli işler için Fortran-IV veya PL1 vs. programları 
ile sistemler içinde kaybolduk, 3000-5000 satırlık program listesini salona yayarak 
hata aradığımız günlerden geçtik. Yeri geldi, 15-20 saat çalışan programları 
bekledik, yeri geldi günlerce yazıcıların başında ağaç olup listeleri bekledik. 
Zaman zaman bellek kapasitesi darlığından dolayı makaralı teyplerle verilerin içeri 
atılmasındaki yoğunluğu yaşadık. Genellikle kurumlarımızın tüm işlemleri bilgi 
işlem merkezlerindeki mainframler (kapalı sistemler) üzerinden gerçekleştirildiği 
için iş yoğunluğu inanılmaz boyutlara ulaşırdı. Günümüzle karşılaştırılamayacak 
büyüklükte zaman, kırtasiye, bilişim sarf malzemeleri maliyetleri olurdu. Kamudaki 
bu artan maliyet bütçeye inanılmaz yük teşkil etmekteydi. Diğer çok önemli bir kayıp 
da iş süreçlerindeki zaman kaybı ve karar verme süreçlerindeki sıkıntılı beklemeler 
ile doğru sağlıklı bir bilgi akışının zaman zaman kesintilere uğramasıydı. 
Sektörümüzde sürekli gündeme gelen “bilişimsizlik maliyeti”nin asıl önemli 
örnekleri dönemimizde çok net ve açık olarak gözlemlenmekteydi. Ülkemizin 
bilişim sektöründeki bu günkü durumuna gelmesinde içinde bulunduğum bilişimci 
dönem dostlarımızın yani kuşağımızın çok ama çok emekleri ve hakları geçmiştir. 
Huzurlarınızda teşekkürlerimi ve minnettarlığımı iletmek istiyorum. Yeri geldi 
sağlığımızı ikinci plana attık, yeri geldi eşimiz ve çocuklarımızı unutur anlarımız 
oldu. Ve bazen hayatımızı ortaya koyduk. (bu arada bilişim şehitlerimizi de rahmetle 
anıyorum) Ülke genelinde sektörümüzde ulaşılan son durumu görüp geriye 
baktığımızda kısaca ilk aklıma gelen bunlar olmuştur ve çoğaltmamız mümkündür. 
Zira kuşağımızdaki her bilişim emekçisinin kendine has hikâyelerinin olduğunu 
zaman zaman toplantılarda bir araya geldiğimizde aktarmalarından bilmekteyim. 
Sevgili Dostlarım,
Kısacası ülkemizin bilişim sektöründe geldiği noktada kendi kuşağımı kapsayan 
bilişim emekçilerinin bizden önceki bilişim emekçileri gibi çok ama çok emekleri 
olmuştur. Kuşağımız; delikli karttan-şimdiki açık ve otomasyon sistemlerine ve 
hatta geleceğin teknolojisi bulut sistemlerine ulaşmasındaki geçişi sağlayan bilişim 
emekçileridir. Takdir ve teşekkür beklentileri olmadan aklımızın ve gücümüzün 
yettiğince ülkemizin bilişim sektöründe günümüzdeki gelişimine en büyük katkı 
olmuşlardır. Beklentilerimiz ise sadece unutulmamamız ve yaptıklarımızın takdirle 
karşılanmasıdır. 
Ne mutluyum ki bilişim sektörünün bir emekçisiyim...
Sevgi ve saygılarımla... Esen Kalın.

Vefa
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