
30 Ağustos Zafer Bayramı 
kutlamalarının heyecanını 

yaşamayı umarken acı haber 
yayıldı hemen. Değerli gazeteci 

Yurtsan Atakan’ın vefat hab-
eri geldi. Ülkemizde bilişimin, 
internetin yaygınlaşması için 
çabalayan biriydi. Genç yaşta 

yitirdiğimiz diğer değerler gibi o 
da zamansız ayrıldı aramızdan. 
Kendisine rahmet, ailesine ve 

bilişim sektörüne başsağlığı ve 
sabır dilerim.
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      TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Başlangıç
Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurucu 
yönetimi göreve başladı. İlk olağan genel 
kurul 8-9 Eylül’de yapılacak.

2 Haziran 2012’nde Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
42. Olağan Genel Kurulu’nda 
alınan kararla kurulan Bilgisayar 

Mühendisleri Odası’nın (BMO) 7 
kişiden oluşan kurucu yönetim kurulu, 
TMMOB Ana Yönetmeliği gereğince, 
30 Haziran 2012’de atandı. TMMOB 
Yönetim Kurulu’nca alınan kararla, 
Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın ilk 
Genel Kurul hazırlık çalışmalarını 
yürütmek üzere Funda Başaran Özdemir, 
Gölay Şakiroğulları, Hülya Küçükaras, 
Taylan Özgür Yıldırım, Mehmet Birkan 
Sarıfakıoğlu, İbrahim İzlem Gözükeleş, 
Memet Harun Özer’in kurucu Yönetim 
Kurulu olarak atanmasına karar verildi. 

ortak çalışma iradesi vurgulandı.
BMO, ilk olağan genel kurulunu 8-9 Eylül 
2012 günlerinde yapacak. EMO’ya kayıtlı 
olup BMO’ya aktarılan ve 15 Ağustos 
2012’den önce kayıt yaptıran üyelerden 
oluşan ve Yüksek Seçim Kurulu Çankaya İlçe 
Başkanlığı’na teslim edilen üye listesinde adı 
bulunan üyeler, bu ilk genel kurulda seçme 
ve seçilme haklarını kullanabilecekler. 
Tüm BMO üyesi meslektaşlarımızın 
demokratik haklarını kullanmak üzere genel 
kurula katılmalarının önemli olduğunu 
unutmayalım. 

Bugüne kadar BMO oluşumunda emeği 
geçenler başta olmak üzere, son dönemdeki 
geçiş sürecinde sorumluluğu üstlenerek 
odamızın sağlam temellerde oluşmasına 
öncülük eden kurucu yönetim kurulu 
üyelerine, meslek bilincini ve onurunu 
korumak adına BMO’ya her platformda 
desteğini sürdüren meslektaşlarımıza bir 
kez daha teşekkür ederim. BMO’nun yolu 
açık olsun.
 

*
Düşmanlarımızla topla, tüfekle, süngüyle 
yaptığımız göğüs göğüse savaşın bitip 
kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, bir milletin 
yüreğiyle başlattığı; bilimle, akılla, kalemle, 
eğitimle sürdürdüğü aydınlanma ve 
kalkınma savaşının simgesi olan büyük 
zaferin 90. yılı, “30 Ağustos Zafer Bayramı” 
kutlu olsun! 
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(www.bmo.org.tr) 
4 Ağustos 2012 tarihinde Necatibey Cad. 
No:88/7 Çankaya/Ankara adresinde Bilgisayar 
Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nin resmi 
açılışı yapıldı. Açılışta üyelerin yanı sıra, 
bilgisayar mühendisleri, TMMOB’ye bağlı 
odalardan temsilciler, çeşitli üniversitelerden 
akademisyenleri, öğrenciler ve konuklar yer 
aldı. 
BMO Genel Merkezi’nin açılışında, Kurucu 
Yönetim Kurulu Başkanı Funda Başaran 
Özdemir,  kısa bir konuşma yaparak 
katılımcılara teşekkür etti. Açılışa katılan 
konuklar, TMMOB’nin en genç Odası olan 
BMO’ya başarı dileklerinde bulundular. Yeni 
üyeliklerin de yapıldığı açılış esnasında BMO 
çatısı altında mesleki örgütlenmenin önemi ve 
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