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Türkiye’de 30 yılı aşkın bir geçmişi olan, uzun yıllar 
bilgisayar mühendisleri, iki yıl önce bağımsız 
bir oda olarak örgütlendi. Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Elektrik 

Mühendisleri Odası (EMO) çatısı altında çalışmalar yapan 
bilgisayar mühendisleri, 24 Mart 2012’de EMO’nun 43. 
Olağan Genel Kurulu’na sunulan önergenin oy çokluğu 
ile kabul edilmesi, ardından 31 Mayıs-3 Haziran 2012’de 
gerçekleştirilen TMMOB’un 42. Olağan Genel Kurulu’nda 
kabul edilen önerge ile 24. Oda olarak BMO’nun kurulması 
onaylandı. 7 kişilik Kurucu Yönetim Kurulu, 2012 yazını, 
hızlı bir geçiş evresi yaşayarak geçirdi veBMO 1. Olağan 
Genel Kurulu, 8 Eylül 2012’de toplandı. 9 Eylül 2012’de 
yapılan seçimde, BMO Yönetim Kurulu belirlendi. 

BMO 1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Gölay Şakiroğulları:

Bilişim 
alanında artık 
mühendislik 
projeleri 
yapılmasını 
sağlamak 
için her 
türlü çabayı 
göstereceğiz

Sektördeki tüm bileşenlerin bir sivil inisiyatif olarak davranmayı ve karar vericilere 
baskı unsuru olmayı çok beceremediğinden yakınan Şakiroğulları, bilişim alanının 
düzenlenmesi, yanlış ezberlerin bozulması, işi bilenlerin devralması, daha bilimsel ve 
ülke yararına yerli projelerin üretilmesi için çalışacaklarını vurguladı.  

Aslıhan Bozkurt

BİLİŞİM Dergisi olarak Mart ayında 2. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirecek olan BMO’nun 
çalışmaları ve güncel konulardaki görüşlerini almak üzere BMO 1. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Gölay Şakiroğulları ile görüştük. 3 ilde bölge temsilciliği açtıkları ve 4 bin üyeyi 
aştıklarını bildiren Şakiroğulları, meslek alanlarına yapılan saldırılara yoğunlaştıklarını 
anlattı. Sıfırdan kurulmuş bir odada olarak süreçlerin tanımlanması, otomasyon yazılımı ile 
bilişim altyapısının kurulması, odanın tüzel kişiliği için gerekli resmi başvuruların yapılması 
çalışmalarını yürüttüklerine değinen Şakiroğulları, ülkenin yoğun gündemden uzak durma 
bağımsız kalmanın mümkün olmadığını, özellikle İnternet yasasında büyük uğraş verdiklerini 
söyledi.

BMO’nun çok geç kurulduğu ve bu alandaki boşluğu STK’ların doldurduğuna işaret eden 
Şakiroğulları, “Bunları yeniden evriltmek kolay değil. Meslektaşlarımız arasında dayanışma 
kültürü oluştukça, aidiyet duygumuz oluştukça güçleneceğiz ve alanımızda daha çok ses verir 
hale gelebileceğiz” dedi. 

Sektörün çok fazla sorunları olduğuna dikkat çeken Şakiroğulları, bilişim alanında üretilen 
işlerin nicelik ve nitelik açısından denetimini yapan bir düzenlemenin bulunmadığını ancak 
olması gerektiğinin altını çizdi.

Şakiroğulları, yolun başında olduklarını belirtip kendilerini şaşkınlığa uğratan dirençler 
yaşadıklarını, sorunların çözülmesi için ilk adımları attıklarını, yeni dönemde çalışmalarının 
somut karşılıklarını almaya başlayacaklarını söyledi. Türkiye’de en önemli sorunun “liyakat” 
olduğuna işaret eden Şakiroğulları, “Bilişim politikalarına yön verenlerin bu işin mutfağından 
gelmeleri, eğitimlerini almış olmaları gerekir. Dünyada, diğer ülkelerde bilişime yapılan 
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yatırımları, yeni teknolojileri takip ediyor olabilmeleri gerekir. Sanayii devrimini kaçırmış 
ve teknolojide 200 yıl geriye düşmüş bir ülke için bilişim devrimini yakalamak şansını 
kaçırmamamız gerek” diye konuştu. 

Son İnternet yasasında toplumu aydınlatmak amacıyla basın duyuruları, röportajlar, 
kampanyalar yaptıklarını, görsel ve yazılı basında söyleşilere katıldıklarını, milletvekilleri 
ile görüştüklerini kaydeden Şakiroğulları, “Bu çabayı gösteren diğer paydaş derneklere, 
inisiyatiflere ve milletvekillerine destek verdik. Ama yeterince güçlü değiliz demek ki, hiçbir 
düzenlemede belirleyici rol oynayamadık. Bundan hep beraber ders çıkartmamız gerekiyor” 
özeleştirisinde bulundu.  

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca belirlenen meslek alanlarıyla ilgili çalışmalarına ilişkin açtıkları 
durdurma davası konusunda ise Şakiroğulları, üniversitelerin içini boşaltarak, akademik 
eğitimlerin yerine paraya dayalı sertifikalaştırma politikalarına karşı olduklarını açıkladı.

Şakiroğulları, söyleşiyi, “Kamu yararını gözeterek, gücümüzü üyelerimizden alarak bu alanın 
düzenlenmesini, yanlış ezberlerin bozulmasını, işi bilenlerin devralmasını, daha bilimsel, 
daha ülke yararına yerli projelerin üretilmesini, yurttaşlarımızın iletişim, bilgi edinme ve ifade 
özgürlüğünün kısıtlanmamasını ve bilişim alanında artık mühendislik projeleri yapılmasını 
sağlamak için her türlü çabayı göstereceğiz” vurgusuyla bitirdi. 

-BMO 2. Olağan Genel Kurulu Yönetim Kurulu 
ne zaman toplanacak? BMO 1. Yönetim 
Kurulu, aradan geçen yaklaşık iki yılda 
BMO’nun vizyon, misyon, amaç ve hedefi 
konusunda neler yaptı?  Oda hangi konulara 
öncelik verdi? Çalışmalarımızın merkezinde 
ne var?

-BMO 2. Olağan Genel Kurulumuzu çoğunluklu 
olarak 1-2 Mart 2014 tarihinde, çoğunluksuz 
olarak da 8-9 Mart Tarihlerinde yapıyoruz. 

Bir meslek odası gücünü üyelerinden alır. 
Odasını sahiplenmiş ne kadar üyesi varsa 
o oranda güçlüdür. Bu nedenle öncelikli 
olarak örgütlenmek, meslektaşlarımızı 
odamıza kazandırmak için çalışmalar 
yaptık. Çeşitli üniversiteler, teknokentler de 
meslektaşlarımız ve meslektaş adaylarımızla 
buluştuk. 3 ilde bölge temsilciliğimizi açtık. 
Ayrıca il bazında temsilcilerimizi belirlemeye 
başladık. Gidebildiğimiz kadar ile giderek üye 
toplantıları yaptık. 
İkinci olarak da meslek alanımıza yapılan 
saldırılara yoğunlaştık. Meslek odalarının 

görevi, kendi alanlarını düzenlemek, roller 
arası, aktörler arası ilişkileri tanımlamaktır. 
Tanımsız kalmış, kaotik yapıda süregelmiş ve 
süregiden o kadar çok çalışma alanı var ki… 
Bu çalışma akşamdan sabah yapılacak bir 
çalışma değil ama zamanla yerine oturması 
gerekiyor.  Bu arada ülkemiz, Cumhuriyet 
tarihinde görülmemiş bir gündem yaşıyor. Biz 
de bu gündemden nasibimizi alıyoruz. Sahte 
dijital delillerle oluşturulmuş davalardan tutun 
da tüm yurttaşlarımızı fişleyen ve İnternette 
iletişim ve bilgi edinme özgürlüğümüzü 
yok eden 5651 yasasına kadar.  Ülkemizin 
gündeminden bağımsız olmamız mümkün 
değil. Özellikle İnternet yasasında büyük 
uğraş verdik. Tabii geri planda devam eden, 
ama zamanımızın büyük bölümünü alan 
çalışmalarımız da vardı. Sıfırdan kurulmuş 
bir odada süreçlerin tanımlanması, 
otomasyon yazılımı ile bilişim altyapısının 
kurulması, odanın tüzel kişiliği için gerekli 
resmi başvuruların yapılması profesyonel 
kadrolarımız olmadığı için hep yönetim kurulu 
bazında yürütüldü. 

-Tüm bilgisayar mühendislerinin BMO’ya 
katılması yasal bir zorunluluktu. Şubat 2014 
itibariyle odanıza kayıtlı kaç üyeniz var? 
Bilgisayar mühendisleri, neden BMO’ya üye 
olmalı?

-Bugün 4000 üyeyi aşmış durumdayız. Meslek 
odalarının görevleri aslında yasayla tanımlıdır 
ve yasayla da üyelik zorunludur. Ancak odamız 
çok geç kuruldu. Yarattığımız boşluğu da tabii 
ki bu alandaki sivil toplum kuruluşları (STK) 
doldurdu. Bunları yeniden evriltmek kolay 
değil. Meslektaşlarımız arasında dayanışma 
kültürü oluştukça, aidiyet duygumuz oluştukça 
güçleneceğiz ve alanımızda daha çok ses verir 
hale gelebileceğiz. 

Çok fazla sorunumuz var. Ama farkındalık 
eksikliğinden dolayı sanki kader gibi, “Böyle 
gelmiş böyle gider” umarsızlığı ile kabul 
edilmiş sorunları şöyle sıralayabiliriz:
Taşeronlaştırma, sertifikalaştırma, 
esnek çalışma adı altında 24 saat yayılan 
mesailer, proje ile alınıp satılan marabalara 
dönüştürülmeye çalışan beyin emekçileri, 

imza yetkimiz olmadığı için denetimsiz, 
kalitesiz üretilen yazılım projeleri, meslek 
alanlarımızın tanımlanmasına karşı bilinçli 
olarak gösterilen direnç, yetersiz altyapı ve 
akademisyenle her ile bir üniversite, her 
üniversiteye bir bilgisayar mühendisliği açma 
politikaları, markaya dayalı, bilimsellikten ve 
güncel teknolojiden uzak müfredatlar, bilişim 
davalarında bilirkişilik müessesesinin ehil 
olmayan kişiler elinde yapılanmış olması ve 
yazılım sektöründe mesleğimizin “programcı” 
statüsüne indirgenmiş yani vasıfsızlaştırılmış 
olması. 

Bir mühendis proje yapar, proje denetimi 
yapar. Mühendisin yapması gereken mimari 
tasarımdır ve yapılan işin de uygunluğunu 
denetlemektir. Bilişim alanında üretilen işlerin 
nicelik ve nitelik açısından denetimini yapan 
bir düzenleme yok. Olması gerek.

Bu ezberleri bozmamız ve meslektaşlarımıza 
da “mühendislik” yapmanın gereğini 
anlatmamız gerekiyor. Farkındalığımız arttıkça 
odamızı da sahiplenmemiz artacaktır. 

http://www.bilisimdergisi.org/s163

http://www.bilisimdergisi.org/s163


SÖYLEŞİ2014 OCAK70 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 71

-Bilgisayar mühendislerinin hangi sıkıntıları 
“Meslek odası” olduğu için çözüldü? “Meslek 
odası” olması hangi hak ve düzenlemeleri 
getirdi?

-Çok yolun başındayız ve bizi bile şaşkınlığa 
uğratan dirençler yaşıyoruz. Çözülmesi 
gereken sorunları belirttim. Bütün bu 
sorunların çözülmesi için ilk adımları attık. 
Yeni dönemde bu çalışmalarımızın somut 
karşılıklarını almaya başlayacağımızı 
umuyorum. Tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ancak 
bu çalışmalarımız yürütecek kadrolarımız 
henüz tam oturmadı.  Bir yandan da bu 
çabamız var. 

Ancak şunu belirtmeden geçemeyeceğim. 
Bireyselleştirilmiş, “kendine Müslüman” 
bir profil yaratıldı son 20 yıllık eğitim 
politikalarında. “Oda bana ne verecek” değil, 

“Ben Odama ne verebilirim” diye düşünerek 
gelen o kadar az meslektaşımız var ki. Birlikte 
üretmenin, paylaşmanın, dayanışmanın 
gücünü bilmeyen meslektaşlarımıza meslek 
odasının ne olduğunu anlatarak başlıyoruz 
hep. Yılgınlığa kapılmadan bu uğraşı vereceğiz, 
veriyoruz. Ben inanıyorum. Yarın daha güçlü 
bir BMO, daha etkin bir BMO olacak. 

-Ülkemizde bilişim projelerinin yüzde 
75’inin başarısız olduğu iddiaları var. Bunun 
nedeni projelerde “Bilgisayar mühendisi” 
çalıştırılmaması mı? Bu görüşe katılıyor 
musunuz? Bilişim projelerinin başarısında 
bilgisayar mühendislerinin rolü nedir? Bunu 
artırmak için neler yapılmalı?

-Bunun cevabını da önceki sorunuzda verdim. 
Yanlış yanlışı doğuruyor. İhale yasasından 
başlayarak, kamuda bilişim elemanlarının 
istihdamı, bilişim politikalarına kadar öyle 

çarpık düzenlemeler var ki. “İş bilenin, kılıç 
kuşananın”. Bizim ülkemizde en önemli sorun 
“liyakat” sorunudur. Hak edenin hak ettiği işte 
çalışması sorunu vardır. Bilişim politikalarına 
yön verenlerin bu işin mutfağından gelmeleri, 
eğitimlerini almış olmaları gerekir. Dünyada, 
diğer ülkelerde bilişime yapılan yatırımları, 
yeni teknolojileri takip ediyor olabilmeleri 
gerekir. Sanayii devrimini kaçırmış ve 
teknolojide 200 yıl geriye düşmüş bir ülke 
için bilişim devrimini yakalamak şansını 
kaçırmamamız gerek. 

“Kervan yolda düzülür” mantığı ile başlayan 
projelerle, ne kadar sürede, ne kadar 
maliyetle, kaç eleman ile ve hangi yeterlilikte 
eleman ile projenin yapılacağını bilmeyen, 
kestiremeyen kifayetsiz yöneticilerle başarı 
şansı zaten düşük olur. Mühendisin işi 
kesin hesap yapmaktır. “Mimari tasarım” 
dediğim mühendislik çalışması bunları da 

içerir. Daha işin başında kestirim hesapları 
yapan, fonksiyon nokta analizleri ile yola 
çıkan, projenin ömrünü, kritik yol haritalarını 
önceden kestiren bir proje çalışması gördünüz 
mü? “skillandknowledge” veri tabanı olan 
bir kurum gördünüz mü? Yani çalışanlarının 
bilgi ve deneyimlerini baz alarak görev 
dağılımı yapan. İşte mühendisliğin olması 
gereken alan budur. Bilişim projelerinin 
büyük çoğunluğunun başlangıcında ve devam 
eden süreçlerinde bu çalışmalar yapılmaz. 
Halbuki bir baraj inşaatına kalktığınızda bütün 
bu çalışmaları yapmak zorundasınızdır. Ama 
milyon kod satırlık bir yazılım projesinde 
göremezsiniz.

-Türkiye’de son yılarda bilişim sektörüne 
ilişkin çeşitli çalışmalar (Bilgi Toplumu 
Stratejisi, İnternet Yasası, Elektronik Ticaret 
Yasası, vb.) yapılıyor. İlgili meslek odası 
(BMO) olarak söz konusu çalışma ve yasa 
hazırlık sürecinde etkin olabildiniz mi? 
Kurumlar ve TBMM ile bir iletişiminiz, bir 
işbirliğinizi ve katkınız oldu mu?  BMO’nun 
uygulama, devlet politika ve stratejilerine 
etkisi ne oldu?

-Evet katılım göstermeye çalışıyoruz. Biz 
bu sektörde tüm bileşenler olarak bir sivil 
inisiyatif olarak davranmayı ve karar vericilere 
baskı unsuru olmayı da çok beceremiyoruz. 
Bunu başka ilişki biçimleri altında yapmaya 
çalışıyoruz. Toplum yararına, çalışandan yana, 
Ülkemizin kalkınmasını sağlayacak ve kendi 
üretimlerimizi öne çıkaracak çalışmaları 
birlikte yapmalıyız. Çok uluslu tekellerin arka 
bahçesi olmak, sadece iyi bir tüketici olmakla, 
esnaf zihniyeti ile bir yere varamayız.  Bir 
arada davrandığımız sivil toplum örgütleri var.  
Köprüleri yeni yeni kuruyoruz. TBMM bilişim 
komisyonunun çalışmasına müdahil olmadık. 
Tam kuruluş dönemimize denk gelmişti. 
Bu son İnternet yasasında hem toplumu 
aydınlatmak amacıyla basın duyuruları yaptık, 
sosyal medyada kampanyalar yaptık, görsel ve 
yazılı basında söyleşilere katıldık, röportajlar 
yaptık, demeç verdik, milletvekilleri ile 
görüşmeler yaptık, bu çabayı gösteren 
diğer paydaş derneklere, inisiyatiflere ve 
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milletvekillerine destek verdik. Ama yeterince 
güçlü değiliz demek ki, hiçbir düzenlemede 
belirleyici rol oynayamadık. Bundan hep 
beraber ders çıkartmamız gerekiyor. 

-Şubat 2014’te TBMM’nde onaylanan 
Torba Yasa ile birlikte, 5651 sayılı yasa 
değişikliğini de Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, bazı değişiklikler yapılması kaydıyla 
onayladı. Değişiklikler TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda geçti ve Genel 
Kurul’da görüşülecek. BMO olarak, 
Cumhurbaşkanından Türkiye’nin adını 
yasaklar ve ihlallerle yan yana getirmemek 
için, hepsinden önemlisi özgürlük için Torba 
Yasa’nın ilgili maddelerinde veto hakkını 
kullanmasını istediniz. Yasa veto edilmedi, 
bazı değişikliklere gidildi. Bu konudaki 
görüşünüzü alabilir miyiz?

-“Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek” 
politikalarına karşı çok uyanık olmalıyız. 
İnsan haklarının çiğnendiği, dünyada tüm 
demokratik ülkelerin bile tepki gösterdiği 
bir yasayı bu şekliyle kabul etmemiz 
mümkün değil. Biz bu yasadan insan hakları 
mahkemesinde ceza aldık, düzeltmek için 
uyarıldık ve iyileştirmek yerine daha kötü, 
daha özgürlükleri yok eden. Tüm toplumu 
fişleyen bir hale getirdik. Sonuçta dünyaya 
bakın. “Herkes Mersin, biz tersin”  bizi telefon 
hatlarından kurtaracak telekomünikasyon 
altyapısını kurmak, bilgi toplumu yaratmak 
için ilkokuldan başlayan bilişim eğitim 
programları yapmak, yazılımda ve donanımda 
kendi varlıklarını oluşturmak yerine geldiğimiz 
nokta budur. 

Hukukun devre dışı bırakıldığı, kişiye dayalı 
ahlak kriterleriyle sansür mekanizmalarının 
kurulduğu, siyasi erkin iki dudağı arasında 
kalmış bir yasadır. “Toplum yararını gözetiyor” 
savunmasının bir demo olduğunu da artık 
anlamalıyız ve anlatmalıyız. 

-BMO, 5 Nisan 2013’te Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) tarafından belirlenen meslek 
alanlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalara 
ilişkin durdurma davası açtı. Neye itiraz 

ediyorsunuz? Dava hangi aşamada? BMO’nun 
önerisi nedir?

-Üniversiteler bir toplumda bilim üreten, bilim 
adamı yetiştiren ve bilimi hayata uygulayacak, 
topluma ulaştıracak uzman bireyler yetiştiren 
kurumlardır.  Üniversitelerin içini boşaltarak, 
akademik eğitimlerin yerine paraya dayalı 
sertifikalaştırma politikalarına karşıyız. 
Üniversitelerin kapsamı dışında kalan, YÖK ile 
tanımlı olmayan mesleklerin tanımını yapmak 
için kurulmuş bir kurumdur MYK. Ama asıl 
işini bırakıp kendisine daha cazip gelen, 
daha kolay gelen ve iştah kabartan alanlara 
kaymıştır. Görev alanının dışına da çıkmıştır.  
Avrupa Birliği’nin (AB) 8 kademeli yeterlilik 
seviyesinde 5-ön lisans, 6-lisans, 7-master ve 
8- doktora seviyesidir. Bu seviyede eğitimler 
meslek yüksek okullarının ve üniversitelerin 
işidir. Buna üniversite eğitimi görmüş 
diplomalı herkesin karşı durması gerekir. 
Diplomanın karşılığı sertifika olamaz. 

Meslek alanımıza gelince, aldığımız eğitimin 
ve diplomamızın gereği biz çalışma hayatında 
yazılımla da uğraşırız, veri tabanı ile de 
uğraşırız, bilişim sistemleri ile de 
uğraşırız, denetmenlik de yaparız, 
proje de yönetiriz. Bize bu konularda 
yeterlilik ve sorumluluk verilir.  Çalışma 
alanlarımız birbirinden ayrı değildir ve 
ayrı ayrı belgelendirilmesi de mümkün 
değildir. Şöyle örnek vereyim. 

Bir inşaat mühendisi baraj yapacağı 
zaman “Git baraj uzmanlığı belgesi al”, 
liman yapacaksa “Git liman uzmanlığı 
belgesi al” diyemezsiniz.  Hepsini 
temelinde statik, dinamik derslerini 
almak önkoşulu vardır. Üniversitelerde 
ders programları bir bütündür. Temel 
dersler üzerine branş dersleri verilir.  
Üniversite programlarında esas 
verilmek istenen de bir düşünce sistemi 
yaratmaktır. Bütüncül bir bakış açısı 
oluşturmaktır. Bunun için laboratuarlara 
girersiniz, staj yaparsınız, ödev 
yaparsınız, proje yaparsınız. Kantininde 
otururken bile yaptığınız tartışmalarla, 

paylaşımlarla bir şeyler yakalarsınız.  Size 
eğitim verenler de akademisyen olmak için, 
bilim adamı olmak için sürekli araştırma 
yaparlar, tezler verirler. Bu eğitimi 
piyasalaştırırsanız, “kerameti kendinden 
menkul” kişiler elinde alacağınız 2-3 derse 
karşılık gelen kurslara katılarak bilgi sahibi 
olabilirsiniz ama “ehliyet” sahibi olamazsınız. 

Yetersiz eğitimler nedeni ile kendini 
yetiştirememiş üniversite mezunları olabilir. 
Ama bunun çözüm yeri de üniversitedir. Ancak 
bu yapılan, Nasrettin Hoca’nın dediği gibi 
“Ahırda kaybettiğin iğneyi avluda aramak” 
tan başka bir şey değildir.  “Üniversiteler iş 
dünyasının istediği elemanı yetiştiremiyormuş, 
profesyonel iş ile eğitim aynı olmak zorunda 
değilmiş” bunların gerekçesi olamaz. Bir alana 
kaymak istiyorsanız,  bir konuda eksikseniz, 
kendini yetiştirmek istiyorsanız üniversiteler 
işte orada. Lisansüstü programlara devam 
edersiniz. İkinci programlara kaydolursunuz. 

Maalesef bu tür paralı ve özel kurumlar 
tarafından verilen belgelerin, denetimsizlik 
nedeni ile bir süre sonra kayırmacılığa, 

özel ilişkilerle “bastır parayı al sertifikayı” 
mekanizmalarına dönüştüğünü biliyoruz. 
Yaşıyoruz. 

Uzmanlık eğitimleri ayrı bir şeydir. Veri tabanı 
konusunda eğitim almışsınızdır gidip belli bir 
markanın uzmanlık eğitimine katılabilirsiniz. 

- BMO olarak sektörün daha iyiye 
gitmesi için yapılması gerekenleri nasıl 
sıralayabilirsiniz?
 
-Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz 
var. Yukarıda belirttiğimiz sorunların çözümü 
için “yel değirmenleriyle savaşıyormuşuz” 
hissine kapılmadan kararlı bir şekilde 
uğraş vereceğiz. Kamu yararını gözeterek, 
gücümüzü üyelerimizden alarak bu 
alanın düzenlenmesini, yanlış ezberlerin 
bozulmasını, işi bilenlerin devralmasını, 
daha bilimsel, daha ülke yararına yerli 
projelerin üretilmesini, yurttaşlarımızın 
iletişim, bilgi edinme ve ifade özgürlüğünün 
kısıtlanmamasını ve bilişim alanında artık 
mühendislik projeleri yapılmasını sağlamak 
için her türlü çabayı göstereceğiz. 

http://www.bilisimdergisi.org/s163
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