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Bilgisayar Mühendisleri Odası, 
yeni  yönet imini  bel ir ledi

BMO 2. Dönem Yönetim Kurulu seçimleri gerçekleştirildi. Başkanlığa Sabri 
Alyakut, Başkan Yardımcılığına Ersin Karadöl getirilirken Bahattin Zorlu, Ahu 
Nur Kurnaz, Muharrem Aydın ve Mahmut Özcan yönetime seçildi.  

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) 
2. Olağan Genel Kurulu, 8-9 Mart 
2014 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. 
Seçimlerde Demokrat Mühendisler 
(Kırmızı), Atılımcı Bilgisayar 

Mühendisleri (Mavi) olmak üzere 2 liste yarıştı. 
Seçimleri, Atılımcı Mühendislerin mavi listesi 
kazandı.

Genel kurulda konuşan BMO 1. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Gölay Şakiroğulları, ülkemizin 
önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, 2013’ün 
“bütün toplumun fişlendiği” yıl olarak tarihe 
geçeceğini kaydetti. Mühendisler olarak özgür 
ve adil bir ülke misyonunu yürüteceklerini 
vurgulayan Şakiroğulları, “Mesleğimizi 
niteliksizleştiren uygulamalara karşı durmayı, 
haklarımızın kazanımı için çalışmalar 
yapmayı, bilişim sektöründe beyin emekçisi 
arkadaşlarımızın sesi olmayı, iş hayatında 
yaşadıkları sorunların çözümü için uğraş vermeyi 
hedefliyoruz” dedi.  

3 ilde gerçekleştirilen 20’den fazla eğitim 
programında, 41 üyenin eğitimlerinin 
tamamlanarak bilirkişilik belgelerini almaya 
hak kazandıklarını dile getiren Şakiroğulları,  
“Uzaktan Eğitim Çalıştayı” ile uzaktan eğitimle 
mühendis olunup, olunmayacağını tartıştıklarını 
ifade etti. Üye sayılarının 4 bini aştığını kaydeden  
Şakiroğulları, ODTÜ, Koç, On Dokuz Mayıs, 
Dumlupınar, Selçuk, Karabük, Sıtkı Koçman, 
Yıldız Teknik, İTÜ, Çankaya, Doğuş ve Ankara 
gibi 20’ye yakın üniversitede etkinliklere 
katıldıklarını belirtti. Hukuki danışmanlık hizmeti 
başlattıklarına da işaret eden Şakiroğulları, iş 
ve eleman arama gereksinimini karşılamak 
amacıyla dayanışma köprüsü kurduklarını 
söyledi. 

Genel Kurul’da Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş 
ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 2. Başkanı 
İlker Tabak da birer konuşma yaptılar.  Tabak, 
bilgisayar mühendisi kimliği ile kurulmasına 
katkı verdiği BMO ile yöneticisi olduğu TBD 
arasındaki işbirliğinin süreceğini belirtti.
 
Sanayi çağında, o çağın mesleklerinin ön planda 
olduğu gibi, bugün içinde bulunduğumuz bilişim 
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çağında da bilgisayar mühendisliğinin ön planda 
ve önemli olduğunu belirten Tabak, kadınlara 
seçme ve seçilme hakkı veren ulu önder Atatürk’ü 
de andığı konuşmasında tüm kadınların “8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü kutlayarak 
sözlerine son verdi.
Bu arada BMO’nun 8 – 9 Eylül 2012 tarihinde 
düzenlenen 1. Olağan Genel Kurulu’ndan bu yana 
gerçekleştirilen tüm faaliyetleri ve mali durum 
bilgilerini içeren çalışma raporu da yayınlandı.
Oda istatistikler, temsilcilik bilgileri, hukuk 
raporu, basın açıklamaları, komisyon çalışmaları, 
eğitimler, Onur ve Denetleme Kurulu raporlarını 
içeren çalışma raporu, toplam 116 sayfadan 
oluştu.Rapor basılı olarak, BMO 2. Olağan Genel 
Kurulu’nda dağıtıldı ve Genel Kurul kapsamında 
sunumu gerçekleştirildi. 

“Ülkemizde uzun vadeli bir 
bilişim politikası yok”
BMO 2. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde 
ise meslek alanında en temel problemlerden 
birinin ülkemizde bütünlüklü, uzun vadeli bir 
bilişim politikasının oluşturulmamış olmasına 
dikkat çekildi. 
“Son Genel Kurulumuzdan bu yana dünyada 
ve ülkemizde yaşanan gelişmelerde hem 
meslektaşlarımız hem de meslek alanımız ciddi 
roller üstlendi” denilen bildirgede, gençliğinin 
başta İnternet ve sosyal medya olmak üzere 
yeni bilişim ve iletişim teknolojilerinin yarattığı 
tüm olanakları örgütlenmenin bir aracı olarak 
kullandığına işaret edildi. 
Bildirgede şöyle devam edildi:
“Arap coğrafyasında baskıcı rejimlere ve 
yoksulluğa karşı isyanların da fitilini ateşleyenin 
de Tunuslu bir bilgisayar mühendisi olması bir 
yandan işsizlik ve yoksulluğun meslektaşlarımıza 

kadar uzanan yıkıcı etkisini gösterirken, buna dair 
tepkilerin yine meslektaşlarımızca üretilen bilişim 
teknolojilerinin olanakları üzerinden örgütlenmesi, 
sorunun ve çözümün kilit noktasında olduğumuza 
işaret ediyordu.
17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun 
ardından iktidarın özellikle Internet alanına ilişkin 
denetim ve gözetim politikaları meslek alanımızı 
tekrar ülkemiz gündeminde ön sıralara taşımakta, 
odamızın ve diğer mesleki örgütlenmelerin 
bu konudaki girişimleri toplum nezninde ilgi 
görmekte, bilişim alanı sadece meslektaşlarımızın 
değil tüm toplum kesimlerinin gündemine yakıcı 
bir şekilde girmektedir.
Bütün bu gelişmelerin ışığında Genel Kurulumuz ;

 Gerici, piyasacı, şoven yaklaşımların karşısında 
emek ve demokrasi güçleri ile birlikte mücadele 
edeceğini ifade eder.

 Oda örgütlülüğün geliştirilmesi, Oda – üye 
ilişkisinin güçlendirilmesi, üyelerin kendi 
aralarında daha sıkı ve hızlı iletişim kurarak 
harekete geçebilmesi veya gerektiğinde Oda 
bütünlüğünde, geniş kapsamlı ortak faaliyet ve 
eylemlerin yürütülmesini hedefler.

 Bilgisayar mühendisliği hizmetlerinin 
belirlenmesi ve meslek alanının tanımlanması 
amacıyla, uzmanlardan ve akademisyenlerin 
katılımı ile çalışmalar yapılmasını destekler, 
meslek alanımızdaki kamu, özel ve diğer tüm 
bileşenlerle çalışanların haklarını gözeten, kamu 
yararını öne çıkaran bir anlayışla ortak toplantı, 
çalıştay ve etkinlikler düzenlenmesini önerir.

 Meslek alanımızdaki, en temel problemlerden 
birini ülkemizin bütünlüklü, uzun vadeli bir bilişim 
politikasının oluşturulmamış olması olarak saptar. 
Ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, bilimsel 
bir planın hazırlanması için faaliyetler yürüteceğini 
topluma duyurur.

 Bilgisayar mühendislerinin, meslek alanlarında 
diğer çalışanlarla ortak sorunlar yaşamaktadır. 
Taşeronlaşma, fazla mesai, kıdem tazminatı 
gibi tüm çalışma hayatını kapsayan bu sorunlar, 
meslek hastalıkları, çalışma ortamı gibi meslek 
alanımıza özgü de olabilmektedir. BMO Genel 
Kurulu çalışanların tüm sorunlarının çözümü 
için diğer emek ve meslek örgütleriyle işbirliği 
içerisinde hak mücadelesi yürütülmesinin önemini 
vurgular, seçilecek kurulların çalışmalarını bu 
anlayışla yönlendirmesini önerir.

 Genel Kurulumuz, kadın mühendislerin 
meslek hayatına katılımda ve meslek hayatında 

yaşadıkları zorlukların yanı sıra, uğradıkları baskı 
ve ayrımcılığa karşı etkin mücadele verilmesinin 
gerekliliğini ortaya koyar, seçilecek kurullarımızın 
bu konuda gösterecekleri faaliyetleri destekler.

 Internet ve diğer bilgi teknolojileri özel şirketler 
ve devletler tarafından kişisel verilere ulaşmak 
ve bu verileri depolamak amacıyla kullanılmaya 
başlamıştır. Genel Kurulumuz bu konunun kişisel 
ve toplumsal özgürlükler açısından önemini 
vurgular; başta veri koruma araçlarının kullanımı 
yaygınlaştırmak olmak üzere, dijital gözetime 
karşı her türlü çalışmanın ulusal ve uluslararası 
işbirlikleriyle etkin bir biçimde yürütülmesi 
gerekliliğini ortaya koyar.

 BMO Genel Kurulu, odamızın özgür yazılım 
anlayışının ve teknolojilerinin yaygınlaştırılması 
için bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki 

dönemde de çaba göstereceğini bildirir.
 Türkiye’de bilgisayar mühendisliği 

eğitiminin güncel durumunun uzmanların 
ve akademisyenlerin katkılarıyla nitelikli ve 
bilimsel bir şekilde ortaya konması için çalmalar 
yürütülmesini önerir.

 Meslek içi eğitimlerin üyeler, akademisyenler 
ve uzmanların görüşleriyle geliştirilmesi, 
zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
gerekliliğini vurgular.

 Dijital deliller ve bu delillerin değerlendirildiği 
bilirkişilik faaliyetlerinin önemi, hayatın 
dijitalleşmesiyle birlikte artmıştır. Bu konuda 
gerekli eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak 
kamusal sorumluluğumuzun yerine getirilmesini 
önerir ve destekler.”
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