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AÇIKLAMA 

Yeni bir yıla giriyoruz. Yeni bir yıla geçmişin birikimiyle ve geleceğin umuduyla giriyoruz. 

Yeni bir yıla mesleğimiz ve meslektaşlarımız için  emek ve uğraşla geçirdiğimiz bir dönemi geride 

bırakarak giriyoruz. 

Bir yandan meslektaşlarımızın haklarını savunurken öte yandan bilişim politikalarına yön veren bir 

Oda olmak için çabaladık. Bir yandan ülkemizdeki toplumsal gelişmelerin izleyicisi ve doğrudan 

müdahili olurken öte yandan mesleğimizin gelişimi için teknik etkinliklere ev sahipliği yaptık. 

Örgütlülük ağımızı genişlettik; Samsun ve Adana’da  il temsilcilikleri açtık, Antalya ve Gaziantep’e il 

temsilcisi atadık. Çalışmalarımızı merkez illerden, temsilciliklerimizin ve temsilcilerimizin oldukları 

bölgelere taşıdık. Samsun Temsilciliğimiz yürütücülüğünde “Bilirkişilik Sempozyumu”, Adana 

Temsilciliğimiz yürütücülüğünde “Akıllı Kentler” etkinlikleri gerçekleştirdik; her iki kentte 

öğrencilerimizle, üyelerimizle buluşmalar düzenledik. 

Teknik birikimimizi toplumsallaştırma sorumluluğundan hareketle ürettiklerimizi kamuoyunun 

katılımına ve görüşlerine açtık. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi ve ODTÜ Mezunları Derneği ile birlikte  

gerçekleştirdiğimiz seminer dizileriyle, İstanbul Temsilciliğimiz bünyesinde gerçekleştirilen Yapay 

Zekâ Atölyesi ile başta yapay zekâ, nesnelerin İnterneti başlıkları olmak üzere toplumu güncel 

teknolojilerle buluşturmaya çalıştık.    

Yine (EMO) Ankara Şubesi, TED Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği Bölümleri ile sinyal ve görüntü işleme alanlarındaki son gelişmeleri 

değerlendirmek ve tartışmak amacıyla Sinyal ve Görüntü İşleme Konferansı düzenledik. 

Her dönem yapmayı hedeflediğimiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunları ve çözüm 

önerilerini gündeme getirip bu bağlamda  Odamızın geleceğine yön veren temel etkinliklerinden biri 

olarak kurguladığımız Bilgisayar Mühendisleri Kurultayının ikincisini Hacettepe Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile gerçekleştirdik.   

Yalnızca mezun meslektaşlarımıza değil, Odamızın geleceğini kuracak BMO-Genç üyelerimize 

yönelik etkinliklerimizi de kapsamını genişleterek sürdürdük. Artık Odamızın gelenekselleşmiş 

etkinliği olan, İzmir Temsilciliğimizin eşgüdümüyle gerçekleşen BMO-Genç Yaz Kampı ile öğrenci 

arkadaşlarımızın mesleğe teknik ve toplumsal açıdan hazırlıkları için uğraş verdik. 

Ürettiğimiz raporlarla meslek alanımızın ve meslektaşlarımızın durumunu ortaya koymaya çalıştık. 

“En Az Ücret Yönergesi” ile meslektaşlarımızın hak ettikleri ücretleri almasını sağlamaya, düşük 

ücretlerle çalıştırılmasının önüne geçmeye; “Bilgisayar Mühendisliği Lisan Eğitimi Durum Saptama 

Raporu”yla, eğitim müfredatından, akademik kadro gereksinimlerine kadar Bilgisayar Mühendisliği 

eğitiminin durumunu somutlamaya çabaladık. “Profil Belirleme Çalışması” ile meslektaşlarımızın, 

eğitim koşullarından meslek ortamlarına, çalışma yaşamlarından toplumsal sorunlara bakışlarına 

dek uzanan geniş bir yelpazede profillerini ortaya çıkarmaya çalıştık. 

Meslektaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğini yalnızca teknik boyutuyla değil haklar 

boyutuyla da yerine getirmeyi amaç edindik. 



Meslektaşlarımızın Gelir İdaresi Başkanlığından aldığı gelir vergisi beyannamesine ilişkin 

bildirimler için -halihazırda süren ücretsiz hukuksal danışmanlık desteğine ek olarak- ücretsiz mali 

müşavirlik desteği başlattık. 

Bilginin kamusallığını ve kişisel verilerin güvenliğini mesleğimizin toplumsal sorumluluk alanı olarak 

saydık; bunun için ülkedeki gelişmeleri yakından izlemeye, tepki vermeye ve toplumu aydınlatmaya 

çalıştık. 

Kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliği, siber saldırıların saptanması ve önlenmesi başlıklı 

konuları İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile  birlikte düzenlediğimiz “Siber Güvenlik 

ve KVKK Zirvesi” ile gündeme taşıdık.   

Türkiye’deki kullanıcılara ait 460 binden fazla kredi kartı bilgisinin çalındığı ve İnternet üzerinden 

satışa çıkarıldığı haberlerine duyarsız kalmadık. Ülkeyi yönetenlerin sessizliğine karşı biz sesimizi 

yükselttik ve derhal gereğini yapmak üzere yetkilileri göreve çağırdık. Bu amaçla kurulan Ulusal 

Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Sektörel ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale 

Ekiplerinin (SOME’lerin) yapılarının gözden geçirilmesi, ön alıcı (proaktif) ve etkin bir işleyişe 

kavuşturulması gereğini vurguladık. 

Odamızı kurarken bilişim emekçilerinin haklarını savunmayı bir ilke olarak ortaya koymuştuk; bu 

dönemde de bu  ilkeyi savunmaktan ve bu ilke için savaşımdan vazgeçmedik. 

Nurd (Comodo) şirketinde yaşanan işten çıkarmalar/işten ayrılmalarla ilgili yaptığımız “İşten 

Çıkarmalar Kıyımdır” başlıklı yazımız nedeniyle şirket tarafından hakkımızda maddi-manevi 

tazminat davası açılmasına karşın emek savunusundan geri durmadık, durmayacağız. 

Yeni gelen yılda da biz, meslektaşlarımızın haklarını savunmaktan ve  mesleğimizi layığıyla  

yapabileceğimiz bir ülke mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. 

Yeni yılda da bizim için hep yeni olacak yarının daha güzel olacağına, birlikte yarını daha güzel 

kılacağımıza dair umudumuz ve inancımızdır. 

Ve bu umudun ve inancın taşıyıcılarıyla yan yana olma kararlılığımızdır. 

Bizim yerimiz, 

Doğanın yok edilmesine karşı nöbet tutanlarla Kaz Dağlarında, ODTÜ Ormanlarındadır; 

Kadını yaşamdan koparmaya çalışanlara karşı “Kadın-yaşam-özgürlük” diyenlerledir; 

Ekonomik krizi yaratanlara karşı “faturayı biz ödemeyeceğiz” diyen  emekçilerledir; 

Geçmişin karanlığını bugüne taşımak isteyenlere karşı bilimi ve aydınlanmayı öncü 

edinenlerledir; 

İnternet’i suçlu ilan edenlere karşı “İnternet yaşamdır” diyebilenlerledir; 

Yetişmiş beyinleri yurtdışı arayışına sürükleyen üretimsizliğe karşı bağımlılığı reddeden, 

özgücümüz ve kaynaklarımızla üretimi savunanlarladır; 

Toplumu soluk alamaz noktaya getiren ve ülkeden koparan politikalara karşı demokrasi ve 

özgürlük savaşımından vazgeçmeyenlerledir. 

Biz yerimizi aldık... Sizlerle birlikte başlattığımız insanı ve yaşamı merkeze alan yürüyüşümüz, 

2020’de aynı kararlılıkla sürecek. 

Umudu dimdik ayakta tutacağımız bir yıl olsun gelen yıl. Ve o umudu gerçek kılmaya daha da 

yaklaştığımız...     

Hepimize kutlu olsun! 
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