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Küreselleșme ortamını kullanıp 
Türkiye’yi Atatürk yolundan, 
ulus-devlet çizgisinden saptır-

maya çalıșanların bilim ve teknikte geri 
bir ülke olduğumuz için Türkiye’de ve 
dünyada, ileri ülkelerin çokuluslu 
șirketleriyle yarıșma olanağımızın söz 
konusu olamayacağı doğrultusunda-
ki düșüncelerinin yanlıșlığı, özellikle 
mühendislikte elde ettiğimiz bașarı-
larla besbelli ortadadır. Bu konuda 
ayrıntılı bir değerlendirmeye girmeden 
önce, yașadığım iki olaya değinmek 
isterim.

1980’lerin sonunda, Turgut Özal’ın 
çağrısı üzerine ABD ve Japon șirketleri, 
özellikle bankacılık bilișim sistemleri 
konusunda iș olanaklarını incelemek 
üzere Türkiye’ye gelmișlerdi. Çevrimiçi 
ortamda daha o zamanlarda hizmet ve-
ren uygulamalarımızı görüp inceleyen 
Japonlar çözümlerimizi beğendikleri-
ni söyleyip bizi kutlamakla yetindiler. 
Amerikalılardan, bu konuda 30 ülkeye 
danıșmanlık hizmeti vermiș bir uzman 
ise bana șu soruyu sordu:

“Bu sistemleri sıfırdan tasarlayıp 
geliștirmek çok güçtür. Bunu nasıl 
bașardınız? Anlamakta güçlük çeki-
yorum. Ama asıl anlayamadığım șu: 
Bu güçlükleri bilmeden ișe girișmiș 
olsaydınız sorunları asla çözemez-
diniz. Bu durumda, güçlükleri bile 
bile bu ișleri üstlenme cesaretini 
nasıl bulabildiniz?” 

Amerikalı meslektașımı șöyle yanıt-
ladım:

Türkiye Bilișim Çağı’nın en güçlü ülkelerinden biri olabilir…
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mühendislik bilgi ve yeteneğimize 
güveniriz!” 

Yașadığım ikinci olay ise șudur: 1972 
sonunda Japonya’da geçirdiğim üç 
aylık inceleme gezisinde beni ağırla-
yan, elektronik profesörü deneyimli 
bir meslektașım, kulağıma bir giz 
fısıldamıștı:

“Türkiye’nin geleceği çok parlak! 
Ama kimseye söylemeyin, çünkü 
bunu kimse bilmiyor, siz Türkler 
hiç bilmiyorsunuz!”

Ben bugün, bunu artık bizim de 
bildiğimizi açıklamak ve bu bilginin 
elektrik, elektronik ve bilgisayar mü-
hendisliğindeki birikim ve deneyimizle 
ilgili bölümünü aktarmak istedim. Bu 
konuda düșüncelerimi belirleyen 
üç temel gözlemimi de paylașmak 
istiyorum:

• Türkiye’de mühendislik öğreti-
mini, Çeșme’de Osmanlı Donan-
ması’nın Ruslarca yok edilmesi 
üzerine, ancak çok zor bir durumda 
kalınca, bu sorunu, bir gereksinme 
olarak algılamamızla, 1773’te baș-
lattık. 
• Özellikle Cumhuriyet döneminde 
gelișen elektrik, elektronik mühen-
disliği eğitimiyle birlikte, uygulama-
larda sağlanan önemli bașarılar 
kazandık. Ancak ilk 50 yılda bu 
alanda sanayi kurma çabamız, yok 
denebilecek önemsiz bir düzeyde 
kaldı. Ta 1974 Kıbrıs Harekatı’na 
değin. Harekat sırasında telsiz-
lerimizin çalıșmaması yüzünden 

“Benim babam İstanbul Teknik Üni-
versitesi’nden (İTÜ) 1936’da mezun 
olmuș bir yapı mühendisi idi. Yaka-
sında tașıdığı rozette, üniversitenin 
amblemi olan arının altında, 1773 
yazdığını çocukluğumdan beri 
bilirim. Amcam, dayım da mühen-
distiler. Biz Türkler köklü bir mühen-
dislik bilgi ve görgüsüne sahibiz. 
1773 deyince demek ki 220 yıldan 
beri dedelerimizin dedeleri de, on 
kușaktan beri mühendisiz. Tıpkı siz 
Amerikalı meslektașlarımız, Japon 
meslektașlarımız gibi, biz de güç-
lükleri adım adım çözmede kendi 
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kendi savaș gemimizi kendi uça-
ğımızla bombalayıp batırdığımız-
da, özellikle de, bütün savunma 
donatımlarımızı sağladığımız Batılı 
sözde dostlarımızın ambargoları 
üzerine, yine zorda kalınca, ulusal 
elektrik-elektronik sanayimizi geliș-
tirme gereğini algıladık; öğretim ve 
uygulamada sağladığımız önceki 
birikime yaslanarak, son 30 yılda, 
elektrik-elektronik sanayiinde de 
önemli boyutlarda bir bașarı ve 
birikim sağladık.
• Bilișim ve bilgisayar mühendis-
liği alanında ise, hükümetlerimiz 
planlamada yine geç kalmıș 
olmakla birlikte, bu kez, iyi yetiș-
miș mühendisler olarak, Bilișim 
Devrimi’ni erken kavrayıp Türkiye 
Bilișim Derneği’ni (TBD) 1971’de 
örgütlememiz, öğretim dili olarak 
Türkçeye sarılmamız, sivil toplum 
olarak ilkeli ve planlı gidișimiz, do-
ğal olarak ülkenin önceki birikim ve 
deneyimine yaslanarak, Türkiye’nin 
bu alanda, özellikle uygulama yazı-
lımında, șimdilerde endüstriyel dü-
zeyde, önemli boyutlarda gelișme 
göstermesine yol açtı. 

Mühendislik Eğitiminin 
Bașlangıcı 

Türkiye’de mühendislik eğitimi 1773’te 
kurulan İmparatorluk Deniz Mühen-
dislik Okulu (Mühendishane-i Bahr-i 
Hümayun) ile bașlar. Okulu bir Macar 
soylusu olan Baron de Tott kurmuștur. 
Bu okul sonraki yıllarda açılan mühen-
dislik okullarının ilki olarak, İTÜ’nün 
de bașlangıcı olarak değerlendirilir. 
Daha sonra Kara Mühendislik Okulu 
(Mühendishane-i Berr-i Hümayun) 
1795’te, Mülkiye Mühendisi ve Islah-i 

Sanayi Mektebi 1867’de açılmıștır. Bu 
okullar sıra ile Mühendis-i Mülkiye 
(1874), Hendese-i Mülkiye Mektebi 
(1883), Nafıa Nezareti’ne (Bayındırlık 
Bakanlığı’na) bağlı Mühendis Mekteb-
i Âlisi (1909), İstanbul Dar-ül Fünunu 
Fen Fakültesi’ne bağlı Makina-Elektrik 
Enstitüsü (1926) ve Yüksek Mühendis 
Mektebi (1928) gibi okullara dönüșmüș 
ya da kaynaklık etmiștir.1 

1863’te Amerikalı bir misyoner eliyle 
kurulan Robert College, 1912’de yapı, 
makine ve elektrik mühendislikleri li-
sansı verecek biçimde örgütlenmiș, 
böylece ABD’nin Amerika dıșındaki 
ilk yüksek okulu olarak, Türkiye’nin 
ilk elektrik mühendisine 1925’te dip-
lomasını vermiștir.2 İlk yıllarda sırayla 1, 
2, 4, 3, 3, 11 elektrik mühendisi olmak 
üzere, 1973’te Boğaziçi Üniversitesi’ne 
dönüșene değin, bu okul toplam 314 
diploma vermiștir.3 Böylece ülkemizde 
elektrik mühendisliği eğitiminin 1923’te 
bașladığını benimseyebiliriz. 

Dar-ül Fünun kaldırılıp yerine İstanbul 
Üniversitesi kurulduğunda (1933) 
üniversiteye bağlanması tartıșılan 
Yüksek Mühendis Mektebi sonuç 
olarak üniversiteye bağlanmamıș, 
ayrı bir tüzel kișilik olarak bırakılmıștır; 
böylece Elektro-Mekanik Șubesi’nde 
öğretim, 1934’e değin bu okulda, üni-
versite dıșında sürdürülmüștür. Okula 
1931’de girenler 1934’te diplomalarını 
Üniversite’ye bağlı Yüksek Mühendis 
Mektebi’nden almıșlardır. Muhabere 
Șubesi 1935’te kurulmuș, bu bölüm 
1937’de Elektro-Mekanik Șubesi’nin 
Elektrik Bölümü ile birleștirilerek 
Elektrik Șubesi 1938’de kurulmuș-
tur. Kuvvetli Akım, Zayıf Akım ayrımı 
1946’da uygulanmaya bașlamıștır. 
Ayrıca yapılandırılan Yıldız Teknik Oku-

lu’ndan (1943) ilk elektrik mühendisleri 
de 1946’da mezun olmușlardır.4 

Ankara’da Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi’nden (ODTÜ, 1956) sonra, 
Trabzon’da Karadeniz Teknik Üni-
versitesi’nde (KTÜ) ve Ankara’da 
Hacettepe Üniversitesi’nde (1967) de 
elektrik-elektronik bölümleri açılmıș, 
sonraki yıllarda kurulup sayıları hızla 
artan Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri (DMMA) ile birlikte elektrik 
mühendislerinin sayısı hızla artmıș-
tır.1982’de Ankara ve İstanbul dıșında 
Eskișehir, Elazığ, Kayseri, Kocaeli ve 
Sakarya’daki DMMA’larında Elektrik 
Bölümleri bulunuyordu. 1981-82 
öğretim yılında alınan toplam öğrenci 
sayısı 700’ü bulmuștu. 2006-2007 
döneminde ise 18’i vakıf üniversiteleri 
olmak üzere, toplam 53 üniversitede 
Eektrik-Elektronik-Haberleșme dal-
larına 3 bin 977 yeni öğrenci kayıt 
yaptırmıș, toplam öğrenci sayısı 20 
bini așmıștır.5 Bu alanlarda lisansüstü 
düzeyde üniversitede kayıt yaptıran 
birikimli öğrenci sayısı 10 bin 291 
olup bunlardan yalnızca 4 bin 94’ü 
lisansüstü diploma alabilmiștir.6

Elektrik Mühendisleri Odası (Elektrik, 
Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal 
Mühendislerinin örgütlü olduğu 
meslek odası-EMO) kayıtlarına göre, 
üniversitelerimizden 2005’te 3 bin 361, 
2006’da 3 bin 208 elekrik-elektronik 
mühendisi ile 2005’te 1970, 2006’da 
1910 bilgisayar mühendisi mezun 
olmuștur. YÖK’ün kurulduğu 1983’ten 
2006 sonuna değin geçen son 24 
yılda üniversitelerimiz toplam 47 bin 
722 elektrik-elektronik mühendisi ile 15 
bin 535 bilgisayar mühendisi mezun 
etmișler (toplam 63 bin 267), bunun 25 
bin 32’si EMO’ya üye olmuștur (daha 

1 E. Orhan Örücü, “Türkiye’de Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitiminin Tarihsel Gelișimi, Elektrik Mühendisliği, sayı: 429, Kasım 2006, Ankara, s. 
7-10. 

2 E. Orhan Örücü, 2006, a.g.y. Bilinen ilk elektrik mühendisliği okulu ABD’de 1884’te kurulan Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstitüsü (American Institute of Electrical 
Engineers, AIEE) olduğuna göre, bu tarihten 41 yıl sonra (Türk Telekom’dan aktaran Ahmet Dervișoğlu, 2003; bkz http://telekom.gov.tr-sayisal.html).

3 E. Orhan Örücü, 2006, a.g.y. 
4 Ahmet Dervișoğlu, “Cumhuriyeti’nin Sekseninci Yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Öğretimi”, Kongre Açılıș Konușması, International Conference on Electrical 

and Electronics Engineering, 3-7 Aralık 2003, Bursa. Bildiri ayrıca Kaynak Elektrik Dergisi’nde yayınlanmıștır, sayı: 176, Aralık 2003, s. 70-79.
5 E. Orhan Örücü, 2006, a.g.y. 
6 A. Dervișoğlu, 2003, a.g.y.
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öncekilerle birlikte EMO’nun 2006’da 
toplam üye sayısı 36 bin 918’dir).7 

A. Dervișolu’nun bildirdiğine göre, 
EMO’nun kurulduğu 1954 öncesinde, 
İTÜ 191, Robert College 149, Yıldız 
Teknik Okulu 114 olmak üzere Tür-
kiye toplam 454 elektrik mühendisi 
yetiștirmiștir; 1981-1982 ders yılında 
bu alanda eğitim veren bölümlere 
toplam 700 kadar öğrenci alınmıștır.8 
1954-1980 dönemindeki sayılara 
bu çalıșmayı yaparken erișememiș 
olmamıza karșın, bu sayının ihmal 
edilebilir bir düzeyden 700’e değin 
doğrusal bir biçimde artmıș olabi-
leceği varsayımıyla, 700 x 27 / 2 = 
9.450 hesabıyla, 1954’ten öncekilerle 
birlikte, 1954-1980 döneminde yakla-
șık 10 bin elektrik mühendisi yetiștirmiș 
olabiliriz. 1980-81 yılları için bu sayıya 
700’erden 1.400 eklersek 11 bin 
400 elde ederiz ki, bu da EMO’nun, 
yurtdıșında öğrenim görüp yurda dö-
nenlerle birlikte, 1982 ve öncesinde 
Oda’ya kaydolduğunu bildirdiği 11 
bin 886 elektrik-elektronik mühendisi 

varlığımıza denk düșmektedir.9 Böy-
lece 2006 sonuna değin yetiștirdiği-
miz elektrik-elektronik ve bilgisayar 
mühendislerimizin sayısı 75 bin 153’i 
bulur; bu toplamda gözükmeyen 1981 
ve 82’de mezun olan ilk bilgisayar mü-
hendislerimizi de bu sayıya eklersek 
yaklașık 75 bin 200 elektrik-elektronik 
ve bilgisayar mühendisi yetiștirdiği-
mizi söyleyebiliriz. Bunlardan bugün 
kaçının yașadığını, etkin insangücü 
olarak çalıșmakta olduğunu ayrıca 
değerlendirmek gerekir.

Bilgisayar 
Mühendisliği Eğitimi 
1973’te Bașladı

Türkiye’nin bilgisayar mühendisleri-
ne olan gereksinmesini, Hacettepe 
Üniversitesi (HÜ) 1967’de kurulurken 
yönetimini üstlendiğim Bilgi İșlem 
Merkezi’nin beșinci yılında kavra-
dım. Böylece, Türkiye’nin Bilgisayar 
Mühendisliği eğitimi 1973’te Bilișim 
(İnformatik) Enstitüsü’nün kurulması 
ve HÜ Mezuniyet Sonrası Eğitimi 
Fakültesi içinde, Bilgisayar Bilimleri 
Mühendisliği’inde Doktora Programı, 
Șubat 1974 yarıyılında, en deneyimli 
ve yetenekli mühendislerimiz arasın-
dan sınavla seçtiğimiz 8 öğrencinin 
katıldığı doktora dersleriyle bașlamıș 
oldu. 

Bu atılım 1973’te Rektörlüğe sundu-
ğum bir raporla bașladı. Bu atılımla 
1977’de öğretime bașlamasını ön-
gördüğüm Mühendislik Fakültesi’ne 
bağlı Bilișim ve Bilgisayar Mühen-
disliği Bölümü’nün açılabilmesi için 
gerekli öğretim kadrosuna çekirdek 
olușturacak akademisyenlerin 
yetiștirilmesi amaçlandı. Bu amaç 
doğrultusunda, Amerikan Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği Enstitüsü’nün 
(IEEE) Bilgisayar Mühendisliği Öğretim 
İzlencesi’nden (CE Curriculum ’68) ya-
rarlandık. Bu alanda öncülük yapmıș 
Fransa (1967), ABD (1968), Almanya 
(1969), İngiltere, İspanya, İtalya gibi 
ülkelerde yapılmıș doktora tezlerinin 
birçoğunu, elde edemediklerimizin 
de özetlerini getirttik, inceledik10; 
Avrupa’nın ilk Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nü 1967’de INSA Lyon’da 
kuran, Prof. Robert Arnal’ı Türkiye’ye 
çağırıp HÜ’de, ODTÜ’de konferanslar 
vermesini sağladık; bu alanın yeni 
yeni ortaya çıkan araștırma konuları 
üzerindeki son eğilimler ve bizim bu 
atılımı yapmada karșılașabileceğimiz 
darboğazlar konusunda kendisiyle 
tartıșıp görüșlerini aldık.

İlk doktora dersleri, İngilizce konușan 
Hintli Dr. Chakraverti’nin verdiği ders 
dıșında bütünüyle Türkçe yapıldı, bu ilk 
sekiz öğretim üyesinin doktora tezleri 
de Türkçe yazıldı ve savunuldu. Daha 
önceki meslek uygulamalarımızı Türk-
çe yapmamıș olsaydık, tümüyle Türkçe 
kök ve eklerden 2 bin 500’ün üzerinde 
bilișim terimi türetmemiș olsaydık bu 
atılımı kesinlikle bașaramazdık. Zaten 
o zaman, bir yabancı dilin koltuk değ-
neğiyle bunca zorlu bir atılımın düșünü 
de kuramazdık. 

O yıllarda (1973-78), Türkiye’de çeșitli 
üniversitelerde, kamu kurulușlarında, 
yedek subay olarak Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nde ya da Ankara’daki Birleșmiș 
Milletler Misyonu gibi uluslararası ör-
gütlerde görev yapmakta olan, Bilișim 
ve Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 
alanında yurtdıșında doktora yapmıș 
kișilerin bu doktora programında ders 
vermelerini sağladık. Ben kendim, yal-
nızca Yönetim Bilișim Dizgeleri dersini 

7 E. Orhan Örücü, a.g.y.
8 A. Dervișoğlu, 2003, a.g.y. Yazar, yurt dıșında okumuș olanların varlığı da bilinmekle birlikte, EMO kurulduğunda 700 elektrik mühendisimiz bulunduğuna inanmanın 

güç olduğunu bildirmektedir. 
9 Nitekim, 1980 öncesine değin, mühendislik odalarına kayıt yaptırmadan çalıșma olanağının bulunmadığını biliyoruz. Bu sağlıklı geleneğimiz, 1980 sonrası dönemde 

hükümetlerin, öğrencileri, ișçileri olduğu gibi, mühendisleri de her türlü siyasal düșünceden uzak tutma istekleriyle, engellenmiștir. 
10 Bu ülkelerin dillerini bilmeseydim, yalnızca İngilizceyle bu çalıșmaları yapamazdım; bu önemli atılımı göze almak için gerekli özgüvene de, yalnızca ABD’de ve 

İngiltere’de yapılan çalıșmaları inceleyerek sahip olamazdım. Beș yabancı dil öğrenmek için yaptığım yatırımı, bu yolda harcadığım enerjiyi, mühendisliğin temeli 
olan düșgücü ve anadili bilincimle birleștirerek, özellikle bu örgütlenmede, ișe dönüștürebilmiș olmaktan mutluyum. Sağlam bir mühendislik öğretim ortamı oluș-
turmadan, Türkiye’yi Bilișim Çağı’na tașıyacak bilișim sistemlerini, bireysel çabalarımızla gerçekleștiremezdik. 
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vermeyi üstlendim, konusunu saptadı-
ğım sekiz tezden beșini HÜ dıșından 
çağırdığımız değerli Türk melekteșlar-
larca yönetilmesini sağlarken, üçünü 
de ben yönettim.

Yetiștirdiğimiz bu sekiz kișilik kadroya 
ek olarak, doktoralarını Fransa’da bi-
tirip aramıza katılan iki öğretim üyesi 
ve daha önce bilișimsel dilbilim dalın-
daki doktorasını HÜ’de bitirmiș olan 
bu satırların yazarıyla birlikte, toplam 
11 kișilik bir öğretim kadrosuyla11 ișe 
bașladık; Türkiye’nin ilk Bilgisayar Mü-
hendisliği programına, Eylül 1977’de, 
ÖSYM sınavıyla 25 öğrenci aldık.12 

Öğretim dili olarak, yine bir bilim dili 
olarak olağanüstü özellikler tașıyan 
Türkçenin yapısallığına ve iletișim 
gücüne yaslandık. Buna karșılık öğ-
rencilerimizin yabancı dilde de okuma 
yapabilmeleri için İngilizce Hazırlık Sı-
nıfı öngörülmüștü. Böylece Türkiye’nin 
ilk altı bilgisayar mühendisi, bu sınıfı 
atlayanlar arasından, Haziran 1981’de 
mezun oldular.13 

1974’te üniversitelere Öğrenci Seçme 
ve Yerleștirme ișini de üstlenmiștik. O 
dönem Bilgi İșlem Merkezi'mizde ça-
lıșan kiși sayısı 268’i buldu. ÖSYM’yi 
kurduk, TBD’den, derneğin Bilișim 
Dergisi'nden, gönüllü halk hizmetin-
den zaten hiçbir zaman vazgeçme-
miștik. İnanılmaz iș yüküne karșın, 
aramızdaki uzmanca dayanıșma ve 
bundan doğan bireșikgüç, her türlü 
güçlüğü alt etmemizi sağladı.

HÜ’de Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği 
Bölümü’ne 1977’de öğrenci alınırken, 

aynı yıl ODTÜ de, Elektronik Hesap 
Bilimleri Bölümü’ne ilk öğrencilerini 
(70 kiși) aldı. Bu bölümün adı 1979’da 
Bilgisayar Mühendisliği olarak değiș-
tirildi.14

Önlisans düzeyinde Türkiye’deki ilk 
Bilgisayar Programcılığı eğitimi ise 
1974’te Boğaziçi Üniversitesi’nde 
öğretime bașlamıștır.15

İTÜ Maçka Elektrik Fakültesi Elektrik 
Bölümü’nde 1980’de Kontrol ve Bil-
gisayar Kolu, İTÜ Elektrik-Elektronik 
Fakültesi’nde ise Bilgisayar ve Kontrol 

Mühendisliği Bölümü açılmıș, 1998’de 
bu bölüm Bilgisayar Mühendisliği adını 
almıștır.

1980’lerin bașlarında açılan İstanbul 
DMMA Elektrik Fakültesi Bilgisayar 
Bilimleri Mühendisliği (1982), Yıldız 
Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 
Mühendisliği (1983) ve Ege Üniversi-
tesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği 
(1983) bölümlerine de, bu adı tașıyan 
bütün öteki bölümler gibi sonradan 
Bilgisayar Mühendisliği adı verilmiștir 
(1999). 

11 Doktoralı bu on bir kișilik öğretim kadrosuna yardımcı olarak ayrıca sekiz de doktorasız öğretim görevlimiz vardı, böylece ișin bașında Bölüm’deki akademik 
kadromuz toplam 19 kișiyi buluyordu. Bu akademik çekirdek, kurulușundan bașlayarak, üniversitenin birçok bölümüne, zorunlu ya da seçmeli bilgi ișlem destek 
desleri veregelmiș, bu çizgide, programlama dilleri ve dizge çözümlemenin yanı sıra, simgesel programlama, veri yapıları, ișletim dizgeleri vb. gibi o zaman için 
ileri konulara yönelmiș 14 ayrı dersle bu hizmet geliștirilerek sürdürülmüștü. 1973’te, 1977’de kurulacak bölüm için bir hazırlık olmak üzere, Bilgi İșlem Merkezi 
kadrosunda bu görevi sürdüren arkadașlarımızdan 15’i, Anadolu Üniversitesi’nin bu amaçla HÜ’ye kullandırdığı öğretim görevlisi kadrolarına atanmıștı.

12 Aydın Köksal, “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Eğitiminin Bașlatılmasında Hacettepe Üniversitesi Deneyi”, Bilgisayar Bilimlerinde Ulusal Planlama ve Gelișim 
Politikaları Sempozyumu, 7-8 Aralık 1981, KTÜ-Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Bülteni Özel Sayısı, 1982, Trabzon, s. 69-86.

13 “Aydın Köksal: Bilișime ve Bilim Dilinin Türkçeleșmesine Adanan Bir Yașam”, Elektrik Mühendisliği, cilt: 42 sayı 424, Aralık 2004, (EMO Ellinci Yılında), TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Ankara, s. 49-60. 

Bu yazı ayrıca șu kitapta yayınlanmıștır: “Aydın Köksal: Bilișime ve Bilim Dilinin Türkçeleșmesine Adanan Bir Yașam”, Mühendislik, Mimarlık Öyküleri-2: Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mayıs 2006, s. 187-205.

14 Ünal Yarımağan, “Bilișim Eğitimi Tarihçesi (Türkiye’de)”, Türkiye Bilișim Ansiklopedisi, Baședitörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney, Rifat Çölkesen, Türkiye Bilișim 
Vakfı, Papatya Yayıncılık, 2006, s. 228-233.

15 Ünal Yarımağan, a.g.y.
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Bilgisayar Mühendisliği eğitiminin 
Türkiye’ye yayılmasında öncülük ya-
pan bu bölümleri izleyerek Bilgisayar 
Mühendisliği bölümleri açan üniversi-
ter ise șunlar olmuștur: Bilkent (1986), 
İstanbul (1990), Marmara (1990), 
Trakya (1991). 2004’te Bilgisayar 
Mühendisliği bölümlerinin toplam sa-
yısı 50’yi, bunların bağlı bulundukları 
üniversitelerin sayısı ise 45’i bulmuș-
tur.16 Bu bölümlere 2004 yılı sonuna 
değin kaydolanların toplamı 26-27 bini 
bulmuștur. Kıbrıs’taki 5 üniversiteden 
(KKTC) ve yurtdıșından diploma almıș 
olanlarla birlikte 2007’de bilgisayar 
mühendisi sayımız yaklașık 25-27 bin 
olarak değerlendirilebilir.17

Türkiye’de bilișimin geçmiși, kuruluș-
larımızda uygulamaların, üniversiteleri-
mizde öğretimin bașlangıcı ile ilgili anı, 
fotoğraflar ve röportajlar için Akdoğan 
Özkan’a bașvurulabilir.18 

Bașarının 
Temeli Öğretim 
Yatırımı Bașarılı 
Uygulamaların Temeli 
Olmuștur

Prof. Dr. Ahmet Dervișoğlu’nun 
değerlendirmelerine göre 80 yıllık 
Cumhuriyet döneminin ilk yarısında, 
ülkemizde Elektrik-Elektronik Mü-
hendisliği uygulamalarında önemli 
bașarılar sağlanmıș, bununla birlikte 
Elektrik-Elektronik Sanayiinin ku-
rulmasında hemen hemen hiç yol 
alınmamıș, sanayi kurulușları ancak 
ikinci kırk yıllık dönemde kurulmaya 
bașlayıp hızla gelișmișlerdir.19 

Bu dönemdeki bașlıca uygulamaları, 
Dervișoğlu, dünyadaki gelișmelerle 
karșılaștırmalı olarak eleștirisel bir 
biçimde değerlendirmiștir. Elektrik ve 
elektronik mühendisliğine ilișkin veriler 
için bu güvenilir kaynaktan20 ve EMO 
yayınlarından yararlandık.

Enerji Üretim ve 
Dağıtım Altyapısının 
Kurulması, İșletilmesi

Yeryüzünde ilk olarak Paris’te (1875), 
Londra’da (1878) ark lambaları kul-
lanılarak gar ve tiyatroların aydınlatıl-
masında kullanılan elektrik enerjisi,21 
Edison’un akkorlu ampulü bulușundan 
sonra, 1882’de Londra’da 1000 lam-
bayı besleyen bir üreteçle aydınlatma 
için hizmete sunulmuș, 1895’ten son-
ra da hidro-elektrik enerji üretilmeye 
bașlanmıștır. 

Türkiye’de 1902’de Tarsus’ta bir su 
değirmeninin milinden güç aktarımı 
ile önce 2 kilovat (kW) gücünde bir 
dinamo gerçekleștirilmiș, daha son-
ra 80 kW’lık bir üreteç kullanılarak 
Tarsus’a elektrik enerjisi verilmiștir. İlk 
büyük termik elektrik santralı 1913’te 
Silahtarağa’da kurulmuștur. 1923’te 
kurulu güç 32.8 megavat (MW) iken, 
75 yıl sonra 1998’de 23 bin 351.5 
MW’tır (yıllık yüzde 9.1’lik bir artıș). 
Kiși bașına net tüketim ise 1786 kilovat 
saat (kWh) düzeyine yükselmiștir (yıllık 
yüzde 8.75’lik artıș; dünya ortalaması 
1996’da 2 bin 27 kwh22). Türkiye’de 
kiși bașına tüketimin 2010’de 3 bin 
500 kwh’a, 2020 yılında da 5 bin 500 
kwh’a yükselmesi beklenmektedir.23 

Ahmet Dervișoğlu’nun değerlendirme-
sine göre, elektrik enerjisinin kullanı-
mının yaygınlaștırılmasında da büyük 

16 Ünal Yarımağan, a.g.y. Bu bölümlerin ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Programcılığı ve Bilișim Sistemleri, Yönetim Bilișim Sitemleri, Yazılım Mühendisliği gibi 
değișik adlar altında eğitim yapan bölümlerin tümünün bağlı bulunduğu üniversiteler, kurulușlarında beri aldıkları öğrenci sayıları bu kaynakta çizelgeler biçiminde 
verilmiștir. 

17 2007’de toplam 25-27.000 kiși olarak değerlendirilen bilgisayar mühendislerimizin yanı sıra, Karadeniz Teknik ve Muğla Üniversitelerinde İstatistik ve Bilgisayar 
Bilimleri, Bilkent Üniversitesi’nde Turizmde Bilgisayar Teknolojisi gibi 1994’te açılan iki bölümün mezunları yaklașık 3.000 kiși, Türkiye’de 1986’dan beri yürütülen iki 
yıllık Bilgisayar Programcılığı bölümleri mezunlarımız 90.000 kiși ve dört yıllık Bilgisayar Öğretmenliği Lisans eğitimi almıș olan 12-13.000 kiși olmak üzere, üniversite 
diplomalı bilișim insangücümüz toplam 130-132.000 kișiyi așmıștır. Öteki mühendislik dallarında ve matematik, fizik, istatistik, ekonomi, ișletme gibi mühendisliğin 
dıșında kalan bilim dallarında öğrenim gördükten sonra bilișim alanına kayanların sayısı daha da büyük olup doğal olarak burada hesaba katılmamıștır.

18 Akdoğan Özkan, Anı ve Fotoğraflarla Bilișim Tarihimiz, Akdoğan Özkan, Arkadaș Yayınevi, İstanbul, 2005.
19 Ahmet Dervișoğlu, 2003, a.g.y.
20 Ahmet Dervișoğlu, 2003, a.g.y.
21 Ryder J.D. and Fink D.G., Engineers and Electrons, A Century of Electrical Progress, IEEE Press, NewYork, 1984’ten aktaran A. Dervișoğlu, a.g,y.
22 A. Dervișoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında Elektrik Elektronik Mühendisliğindeki Gelișmelerin Bilime ve Ülkenin Gelișimine Katkıları”, TÜBA Türkiye Cum-

huriyeti’nin 75. Yılında Bilim; “Bilanço 1923-1998” Ulusal Toplantısı, Bildiriler Kitabı, s. 387-428. Ayrıca, bkz. http://egitim.emo.org.tr/belgeler/cumhuriyet.html.
23 A. Dervișoğlu, 2003, a.g.y.
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bașarı sağlanmıștır. 1923’te nüfusun 
yalnızca yüzde 6’sı elektrik enerjisi 
bulunan yerlerde otururken, 1935’te 
elektrik gücünden yararlanan il mer-
kezi sayısı 43, 1970’te elektrik ulașan 
köy sayısı yüzde 7, 1980’de yüzde 50 
olmuș, 1990’da elektriksiz köy hemen 
hemen kalmamıștır. Elektrik gücü üret-
mede akarsulardan yararlanmamız 
da Cumhuriyet döneminin önemli 
bașarılarından biridir. (1950’de yüzde 
4.41;1995’te yüzde 47.25).

İletișim Altyapısı

(a) Telefon Santrallerinin 
Kurulması ve İșletilmesi

Yeryüzünde ilk telgraf iletișimi, 1844’te 
Morse eliyle ABD’de Baltimore ile 
Washington arasında gerçekleștiril-
miștir. 1876’de Graham Bell, deney-
sel olarak ilk telefon konușmasını 
gerçekleștirmiș, tecimsel uygulama 
1877’de bașlamıștır. Bizde ilk telgraf 
sistemi hizmeti 1855’de Șumnu ile 
İstanbul arasında, ilk telli telefon 
1881’de İstanbul, Soğukçeșme’deki 
Posta Bakanlığı ile Yeni Cami Posta-
nesi arasında, ilk telsiz telgraf hizmeti 
ise 1905’te Derne, Libya ile Antalya 
arasında gerçekleștirilmiștir. 1923’te 
ülkemizdeki telgraf hattı uzunluğu 13 
bin158 kilometre (km), telefon abone 
sayısı 8 bin 450 idi.24 

Türkiye’de ilk otomatik telefon sant-
ralı 1926 yılında hizmete girmiș, te-
lefon santrallerinin sayısı, 1984’te ilk 
elektronik (sayısal) santralin devreye 
girmesine değin çok yavaș artmıștır: 
1950’de 20; 1985’te 400; 1990’da 2 
bin 932; 1996’da 9 bin 425. 1984’ten 
sonra Türkiye tüm yeni santral 
yatırımını, doğru bir kararla sayısal 
santrallere yapmıștır. Bu geleneksel 
krosbar santraller için gerekli bina 
yatırımını da ortadan kaldırdığı için, 
Türkiye’nin, bir bakıma, elektronik ve 

bilgisayar öğretimine yaptığı yatırımla, 
doğru kararlara ve hizmet ve sanayi 
geliștirmede olumlu sonuçlara ulaștı-
ğını gösteren güzel bir örnektir. Bugün 
yüzde 100 Türk sermayeli șirketlerimiz, 
bu alanda yeryüzü ölçeğinde bașarılar 
kazanmaktadırlar. 

Ülkemizdeki gezgin telefon (cep te-
lefonu) sayısı 2003’te 24.5 milyona, 
2007’de 52 milyona yükselmiștir ki; 
bu 100 kișiye 35 ve 72 telefon gibi bir 
yoğunluk demektir. Yaklașık 19 milyon 
dolayındaki telefon hattı abonesiyle de 
27 ve 26 gibi bir yoğunluğa ulașmıș bu-
lunuyoruz. Bu iki tür telefon altyapısını 
toplarsak, 62 (2003) ve 97 (2007) gibi 
çok yüksek bir telefon yoğunluğuna 
ulaștığımız anlașılır. Oysa 1983’de, 
Devlet Durum Merkezi kurulması için 
yaptığımız çalıșmalarda, Türkiye’nin, 
yüksek TV yoğunluğuna karșın çok dü-
șük telefon yoğunluğu ile ne gelișkin/
gelișmekte olan ülkelerde, ne de yok-
sul ülkelerde örneğine rastlanmayan 
ters bir durumda olduğunu görmüștük. 
Aradan geçen zaman içinde elektronik 
sanayimizde ve bilgisayar yazılımında 
sağlanan gelișmeyle, bir yandan yeni 
santrallerin tümünün bilgisayar tabanlı 
sayısal santraller olarak üretilmesi, öte 
yandan cep telefonlarına dönük altyapı 
ve hizmetlerin toplumun beklentileriy-
le bulușması, Türkiye’yi bu alanda 
gelișkin bir ülke durumuna getirmiș 
bulunuyor.

(b) Radyo ve Televizyon 
Vericilerinin Kurulması 
ve İșletilmesi

Yeryüzünde radyo yayıncılığının 
1926’da British Broadcasting Corpo-
ration (BBC) ile bașlamasından kısa bir 
süre sonra Türkiye de bu alanda ön-
cülük yaparak, radyo yayınlarına baș-
lama kararını aynı yıl almıș, 1927’de 
Ankara ve İstanbul uzun dalga vericileri 
çalıșmaya bașlamıștır. 

Radyo yayınlarına artan ilgi üzerine 
Ankara’da 1938’de yayına bașlayan 
iki verici daha kurulmuștur. Bunlar-
dan 120 kW gücündeki uzun dalga 
vericisi, kurulduğu dönemde yeryü-
zünün en güçlü vericilerinden biri 
olmuș, Avrupa’da da dinlenmiștir. 20 
kW gücündeki kısa dalga vericisi de, 
yönsüz anten sistemiyle, hem yurtiçine 
hem de bütün komșu ülkelere yayın 
yapmıștır. 150 kW’lık İstanbul Radyosu 
ise, stüdyo tesisleri ile birlikte, savaș 
nedeniyle ancak 1949’da ișletmeye 
açılmıș, ancak bundan sonra uzun bir 
durgunluk dönemi yașanmıștır.25 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
(TRT) 1964’te kurulduğunda, Ankara 
ve İstanbul radyoları ile 2 kW gücün-
de yalnızca 7 il radyosu ile yurdun 
ancak yüzde 36’sı kapsanabiliyordu. 
Yeni kurulan planlama örgütü DPT, 
TRT’nin Birinci Beș Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde ülkenin her yerinde 
radyo yayınlarının nitelikli biçimde 
dinlenebilmesini amaçlamıștır. Böy-
lece, çok sayıda verici kurularak 
kapsama alanı genișletilmiș ve İkinci 
Beș Yıllık Kalkınma Planı’nda ülkemizin 
her yerinde en az 2 radyo programının 
dinlenebilmesi sağlanmıștır. 1968’de, 
Genlik Kiplemesi’nin (GM) yanı sıra 
Sıklık Kiplemeli (FM) yayın da, 250 w 
gücünde bir verici ile Ankara’da bașla-
tılmıștır. 1956’dan beri İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) FM yayınlarını 12 
yıldır sürdürmekteydi26.

Dünyada televizyon (TV) deneme 
yayınlarını, ilk olarak BBC 1929’da 
bașlatmıș, savaștan sonra tecimsel 
yayınlar da yaygınlașmaya bașlamıștı. 
Türkiye’de de ilk kez 1952’de, yine İTÜ, 
İstanbul’da sınırlı TV yayınlarını bașlat-
mıș, 1971’e değin sürdürmüștür.

TRT TV yayınını, Avrupa’dan 20 yıl 
sonra, Ankara’da 600 w gücünde bir 
verici kurarak 31 Ocak 1968’de baș-
lattı. İlkin haftada 3 gün yapılan yayın, 

24 A. Dervișoğlu, 2003, a.g.y.
25 A. Dervișoğlu, a.g.y.
26 A. Dervișoğlu, a.g.y. 
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1971’de 4, 1974’te 7 güne çıkarıldı. 
1972’de TV ișaretleri linkler üzerinden 
aktarılarak İTÜ’nün 1952 yılından beri 
eğitim amacıyla yaptığı yayın, 50 w’lık 
vericiyle İstanbul’a verilmeye bașla-
dı. Bundan sonra verici ve aktarıcı 
istasyonların sayısı hızla arttırılarak 
kapsama alanı genișletildi. 1 Temmuz 
1984’de tümüyle renkli yayına geçildi, 
1987 sonunda renkli yayın kapsama 
alanı yüzde 91’e ulaștı.27

1993’te devletin radyo-TV yayın tekeli 
kaldırıldı. Daha önce, 1989’da yasanın 
delinmesine göz yumularak özel radyo 
ve TV’ler yayın yapmaya bașlamıșlar-
dı bile. Radyo Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) 1994’te kuruldu. Yayın lisansı 
almak için RTÜK’e bașvurmuș ve ça-
lıșmakta olan yayın kurulușlarının 1997 
ve 2005 yılı sonundaki sayıları sırayla 
șöyleydir: 16-23 ulusal, 15-16 bölgesel 
ve 230-213 yerel olmak üzere toplam 
261 (1997) ve 252 (2005) televizyon; 
36-36 ulusal, 108-102 bölgesel ve 
1056-952 yerel olmak üzere toplam 
1200 (1997) ve 1090 (2005) radyo.28 
2005’te yine RTÜK’e göre 91 uydu TV, 
48 uydu radyo, 65 de kablolu TV ya-
yıncısı bulunuyordu. Ankara, İstanbul, 
İzmir il merkezlerinde deneme amaçlı 
Karasal Sayısal TV (DVB-T) yayınları, 
SFN (tek sıklık ağı) yöntemiyle 3 Șubat 
2006’da bașlatılmıș olup 2007 yılında 

bu yayınların, yoğun nüfus bulunan 
Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Ga-
ziantep, Kayseri, Konya, Diyarbakır, 
Erzurum, Samsun il merkezlerini de 
kapsaması öngörülmüștür.29

Bilișim Dizgeleri 
Tasarımı ve 
Geçekleștirimi

Türkiye’de delikli kartları kullanan 
ilk elektromekanik çizelgeleyicilerin 
düzenli kullanımı 1932’de Ziraat Ban-
kası’nda “șubeler arası mutabakat 
ișlemleri” için gerçekleșmiș, bu yön-
tem Emlak Kredi, İș Bankası gibi öteki 
büyük bankalarda da uygulanmıștır. 
Daha önce, 1927 genel nüfus sayımı 
için de, 1890 ABD nüfus sayımında 
ilk kez değerlendirilen ve Hollerith 
makinesi de denilen bu makinelerin 
kullanıldığı bilinmektedir. 

Türkiye’de kurulan ilk elektronik 
bilgisayar ise, Karayolları Genel Mü-
dürlüğü’nde kullanılmak üzere ABD’ce 
1960’ta bağıșlanan ilk kușaktan bir 
IBM 650’dir. Bunu İTÜ’de ve ODTÜ’de 
eğitim amacıyla kurulan küçük bilgisa-
yar sistemleriyle, barajların yapımında 
Kritik Yol Yöntemi (CPM) uygulamasını 
desteklemek üzere Devlet Su İșleri’nde 
(DSİ), Devlet İstatistik Enstitüsü’nde 
(DİE) ve öteki devlet kurulușlarıyla 

büyük bankalarda kurulan bilgisa-
yarlar izlemiș; Hacettepe Üniversitesi 
yasasının hemen ardından öngörülen 
Bilgi İșlem Merkezi’nde (HÜ-BİM) 
kurulan büyük boy Burroughs 3500 
sistemi çevresindeki örgütlenme, uy-
gulamaların kamu yönetiminde hızla 
yayılması için bir sıçrama tahtası gibi 
kullanılmıștır. 12 yıl boyunca gece-gün-
düz üç vardiya kullanılan bu sistemin 
gece vardiyasını, üniversite dıșına 
hizmet sunma amacıyla kullanmak 
üzere Hacettepe Vakıfları çatısı altın-
da SİSAG Ltd. Șirketi olușturulmuș-
tur. HÜ-BİM eliyle gerçekleștirlen kırk 
kadar projeden biri de, halka yönelik 
ilk geniș kapsamlı bilișim hizmeti olan 
Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve 
Yerleștirme ișidir (1974 ve sonrası). 

Bu mayalanma ortamında 22 Nisan 
1971’de kurulan Türkiye Bilișim Der-
neği (TBD), gönüllü bir sivil toplum 
örgütünün, bir devrim niteliğinde 
gelișmeler30 doğurabilecek ulusal 
nitelikte yepyeni bir bilișim kesimini 
yoktan var etmede ne denli etkin 
olabileceğini gösteren güzel bir ör-
nektir.31 1972’den beri bu derneğin 
yayınladığı Bilișim Dergisi de, gerek 
Türkçe bilișim terimlerinin ulusal bir 
bilim dili için örnek olușturabilecek 
biçimde yerleșmesi, gerekse bir Bili-
șim Kültürü’nün halk tabanına yayıl-
masında öncülük yapmıștır.32 Türkiye 
Bilișim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD, 
1979) ve Yazılım Sanayicileri Derneği 

27 A. Dervișoğlu, a.g.y. 
28 2007 Yılı Tahmini Bütçesi ve 2005 Yılı Kesin 

Hesabı ile 2006 Yılı Faaliyetleri Hakkında Rapor, 
RTÜK, 2006.

29 RTÜK, a.g.y.
30 Bilișim Devrimi’in yarattığı değișim için bkz. “Bilișim 

Toplumu”, Aydın Köksal, Türkiye Bilișim Ansiklope-
disi, Baședitörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney, Rifat 
Çölkesen, Türkiye Bilișim Vakfı, Papatya Yayıncılık, 
2006, s. 248-253.

31 “TBD (Türkiye Bilișim Derneği)”, Aydın Köksal, 
Türkiye Bilișim Ansiklopedisi, Baședitörler: Tuncer 
Ören, Tuncer Üney, Rifat Çölkesen, Türkiye Bilișim 
Vakfı, Papatya Yayıncılık, 2006, s. 729-738.

32 Bilișim’in altbașlığı Bilișim Kültürü Dergisi’dir. 
Bkz. “Bilișim Dergisi”, Aydın Köksal, Türkiye 
Bilișim Ansiklopedisi, Baședitörler: Tuncer Ören, 
Tuncer Üney, Rifat Çölkesen, Türkiye Bilișim Vakfı, 
Papatya Yayıncılık, 2006, s. 221-228.
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(YASAD, 1993), Türkiye Bilișim Vakfı 
(TBV, 1995) da aralarında olmak üzere 
bilișim sektörüyle ilgili alanlarda çalı-
șan sivil toplum örgütlerimizin sayısı 
2007’de 21’i bulmuștur.

Öğretimdeki Birikim 
Sanayiyi de Geliștirdi

Cuhuriyet’ten önce kurulmuș olan 
PTT fabrikasından sonra, 1932’de 
askeri sahra kablosu imal eden bir 
tesis kuruldu; atölyelerde, kablo 
bașlıkları, duvar ve tavan duyları gibi 
elektrik malzemeleri üretildi; bunlar, 
1947’de, ülke elektromekanik cihaz 
ve malzeme ihtiyacının ancak yüzde 
0.5’ini karșılıyordu. 1955’te, belirli 
standartlarda üretim yapan kablo 
fabrikaları üretime bașladı. 1959’da 
ilk dağıtım transformatörü fabrikası, 
elektrolitik bakır, șalt malzemesi ve 
pano üreten tesisler kuruldu. 1965’te 
hava hattı, yeraltı kabloları ve ölçü 
transformatörleri üretimi bașlamıș, 
1968’de güç transformatörleri, motor 
ve șalt cihazları üreten yeni fabrikalar 
kurulmuș, elektromekanik sektörün-
deki gelișim, elektrik motorları, aydın-
latma gereçleri, elektrikli ev aygıtları, 
yalıtıcı, kondansatör, elektrik kömürleri 
üretimi ile sürmüștür.

1950’lerin sonuna doğru, dıșalımlarda 
yapılan kısıtlamalar, radyo alıcılarının 
Türkiye’de montajına yol açtı, küçük 
çapta bir yan sanayi oluștu.

Planlı dönemle birlikte, kuran-portör 
sistemlerinin geliștirilmesi için 1965’te 
PTT Araștırma Laboratuvarı (Arla) ku-
ruldu, bu konuda dıș alım sınırlanmıș 
oldu. 1983’te Teletaș’a dönüșen bu 
atılım, sonuç olarak PTT’nin gerek-
sinme duyduğu aygıtların tümünü 
karșılayacak duruma geldi.

Türkiye’de elektromekanik sanayiinin 
gelișmesinde uluslararası firmalardan 
yapılan teknoloji transferi, ulusal 
araștırma merkezlerinin katkısı ve 

üniversite-endüstri ișbirliği önemli 
rol oynamıștır. ABB, Alcatel, Bosch, 
Schneider, Philips, Siemens gibi 
uluslararası firmaların Türkiye’de ya-
tırım yapmıș olmaları ve Türkiye’den 
dıșsatım yapmaları gelișime önemli 
katkı sağlamıștır.

 Araștırma-Geliștirme (Ar-Ge) çalıșma-
ları 1967’de ülkenin elektromekanik 
krosbar telefon santralleri gereksinme-
sini karșılamak üzere, Kanada kökenli 
Northern Electric firması teknolojisi ve 
ortaklığıyla kurulan Netaș’la bașladı, 
1974 Kıbrıs Barıș Harekatı sonrasında 
Türkiye’ye uygulanan ambargo üzeri-
ne, TSK vakıflarının bir girișimi olarak 
kurulan askeri elekronik sanayii Asel-
san’la sürdü. Bugün bu vakıf șirketi gü-
venli telsiz iletișim sistemleri, radarlar, 
optik sistemler, elektronik savaș sis-
temleri gibi karmașık ve ileri sistemler 
tasarlamakta ve üretmektedir. Bugün 
bu alandaki Ar-Ge çalıșmaları Arçelik, 
Beko, Vestel, Karel gibi büyük özel 
girișim firmalarınca gerçekten ulusla-
rası yarıșma gücü kazanmıș, bașarılı 
bir düzeye ulașmıș durumdadır. Elekt-
rik-elektronik sanayii, Türkiye’nin hızla 
büyüyen dıșsatım gücünün prestijli bir 
bölümünü olușturmaktadır. 

Birtakım önemli projelerin gelișmesin-
de, sanayinin bu alanda iyi düzeyde 
mühendislik gücü yetiștiren üniversi-
telerle yaptığı ișbirliği de Türk elekt-
rik-elektronik sanayiinin gelișmesine 
katkı sağlamaktadır. Örneğin Teletaș, 
TÜBİTAK Marmara Araștırma Merkezi 
(MAM) ile, Aselsan da Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile ortak 
araștırmalar yürütmüșlerdir. Beko, 
Netaș, Teletaș ve Vestel’in 1989’da 
İstanbul Teknik Üniversitesi’yle (İTÜ) 
birlikte kurdukları, sonradan Arçelik 
ile Intel’in de katıldıkları İTÜ İleri 
Elektronik Teknolojileri Araștırma ve 
Geliștirme Vakfı (İTÜ-ETA) rakip fir-
maları, pazarda rekabet öncesi Ar-Ge 
çalıșmalarında bir araya getiren ulusal 

düzeyde ișbirliğine güzel bir örnektir. 
İTÜ-ETA’da 1991’de bir “Uygulamaya 
Özgü Tümdevre33 Tasarım Merkezi” de 
kurulmuștur. Burada tasarımı yapılan 
tümleșik çevrimlerin üretimi ise TSK ile 
de bağlantısı bulunan Ulusal Elektronik 
ve Kriptoloji Araștırma Enstitüsü’ndeki 
(UEKAE) Yarıiletken Teknoloji Labora-
tuvarı’nda gerçekleștirilebilmektedir.

1996 yılında Türk Elektronik Sanayii 
toplam satıșlarının yaklașık yüzde 
4’ünü Ar-Ge faaliyetlerine harcamıștır. 
Türkiye’nin imalat sanayii genelinde 
Ar-Ge harcamalarının payı ise yalnızca 
yüzde 0.3 düzeyindedir.34 

Türkiye’deki elektronik sanayi kuruluș-
larının temsilcilerinden ve elektronikle 
ilgili öğretim üyelerinden olușan 24 kiși 
1989’da Elektronik Sanayicileri Derne-
ği’ni (ESİD) kurmuștur. 1992’den beri, 
Bakanlar Kurulu kararıyla bu dernek, 
“Türk” sözcüğünün eklenmesiyle 
TESİD adını almıș olup; her yıl Türk 
elektronik sanayiinin gelișimini göste-
ren bilgileri yayınlamaktadır.

Yedinci Beș Yıllık Kalkınma Planı 
(1995-2000), Elektrikli Makineler İhti-
sas Komisyonu’na göre, o dönemde 
Türkiye’de bu iș kolunda çalıșan 580 
üretici vardı. Bu sektörün temsilcileri, 
1990’da Elektromekanik Sanayii 
İmalatçılar Derneği’ni (EMSAD) de 
kurmușlardır.

Elektronik sanayiinin kapsamına elekt-
romekanik sanayii, elektrik enerjisinin 
üretim, iletim ve dağıtımında kullanılan 
sistem ve aygıtlar girmektedir. Elekt-
rik-elektronik sanayiinin kapsamına 
girmeyen kimi aygıtlar da makine sa-
nayii aygıtları olarak adlandırılmakta, 
İstanbul Elektrik-Elektronik ve Makine 
Sanayi Mamulleri İhracatçılar Birliği, bu 
üç sektörün ürünlerini, birlikte kısaca 
EEMSM olarak anmaktadır. Türkiye’nin 
toplam dıșsatımı içinde EEMSM payı 
1993’te yüzde 5.74’ten 2002’de yüz-
de11.21’e yükselmiștir. 

33 Uygulamaya özgü tümdevre (ya da tümleșik çevrim): İng. ASIC, Application Specific Integrated Circuit.
34 A. Dervișoğlu, a.g.y.
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Dıșsatımımızda önemli payı olan 
EEMSM ürünleri șöyle sınıflanmak-
tadır:

“Kablolar, bağlantı parçalı ilet-
kenler, buzdolapları, soğutucular, 
dondurucular, transformatörler, 
endüktörler, ocaklar, pișirme saçla-
rı, ızgaralar, ses ve görüntü (video) 
șeritleri. Elektronik sektöründe 
üretilen ürünler ise șunlardır: bile-
șenler, tüketim aygıtları, uziletișim 
(telekom) aygıtları, askeri elektro-
nik aygıtlar, bilgisayarlar ve öteki 
profesyonel/edüstriyel aygıtlar.” 

Türkiye’yi Bilișim 
Çağı’na Tașıyacak 
Sektörler

Elektronik sanayi ürünlerimizin dıșsa-
tımı 1996’da 687.5 milyon dolar iken 
2002’de 2 milyar 156 milyon dolara, 
toplam dıșsatımımız içindeki payı 
yüzde 2.9’dan (1996) yüzde 5.95’e 
(2002) yükselmiștir.35 2006’da elekt-
rik-elektronik ürünleri dıșsatımımızın, 
değer olarak 8 milyar 67 milyon do-
lara, toplam 86.2 milyar dolara ulașan 
dıșsatımımız içindeki payı ise yüzde 
9.4’e yükselmiștir.36 Sektördeki dıșalım 
oylumu ve toplam dıșalımımız içindeki 
payı ise șöyle gelișmektedir:

1996’da 3 milyar 17 milyon dolar (yüz-
de 7.1); 2002’de 4 milyar 330 milyon 
dolar (yüzde 8.5). Böylece 6 yıl gibi 
kısa bir sürede, dıșsatım/dıșalım oranı 
yüzde 22.8’den yüzde 49.8’e yüksel-
miștir. Öte yandan elektrik-elektronik 
sektörü, yüzde 9.4’lük payla, dıșsatımı-
mızın 5. en büyük sektörü durumuna 
yükselmiștir.37 Prof. Dr. Ahmet Dervi-
șoğlu’nun daha 2002’deki duruma 
bakarak 4 yıl önce değerlendirdiği 
gibi “Bu çok büyük bir gelișmedir ve 
Türkiye’yi șimdiden yeryüzünün sayılı 

elektronik sistemler üreticisi ülkelerin-
den biri durumuna getirmiștir.”38 Bașta 
en yetenekli ve iyi yetișmiș gençlerin 
bu alana yönelmeleri ve iç pazarın hızla 
büyümesi olmak üzere, bu sektörde 
tırmanmanın süreceğini düșünmek 
için bütün nedenler vardır. Türkiye, 
șimdiden bu sektörde küresel düzeyde 
çok iyi bir adı ve tanınmıș markaları ile 
gelișkin bir yan sanayii de olan, ger-
çekten ileri bir ülke konumundadır.

Bilișim ve yazılım sektörlerinin önemi 
ise, ülkenin ekonomik ve toplumsal 
gelișmesini ve verimlilik artıșıyla bü-
yümesini tetikleyerek Türkiye’yi Bilișim 
Çağı’na tașıyacak sektörlerin bașında 
gelmesindendir. 

Gerçekten, bilișim devrimini erken 
kavrayarak ve Atatürk devrimlerine, 
Cumhuriyet ilkelerine yaslanarak, 
düșgücümüzle, 40 yılda yoktan var et-
tiğimiz ulusal mühendislik gücümüzle, 
bașta bankalarımız olmak üzere, ka-
musal ve büyük özel kurulușlarımızın 
tümünü, kendi ürettiğimiz uygulama 
yazılımı ürünlerimizi kullanarak çev-
rimiçi bilișim sistemleriyle donattık. 
Bunu yapamamıș olsaydık, bugün 20 
milyon turisti ülkemizde ağırlayabilir 
miydik? Bunların en büyük bir bölü-
münü kendi hava yolu șirketlerimizle 
tașıyabilir miydik? Anakentlerimizin, 
çevremizdeki ülkelerdeki anakentlerin 
hava alanlarını, hastanelerini çağdaș 
olanaklarla donatarak bunların verimli 
biçimde ișletilmesini sağlayabilir miy-
dik? Dokumacılıkta, hazır giyimde, 
otomotivde, demir-çelik dökümde, 
elektrik-elektronikte, iletișimde, sayısal 
santrallerde, yapıda yeryüzü ölçeğinde 
devlerle yarıșabilir miydik?

Kamu kesiminde Bakanlıklar, Genel 
Müdürlükler, Kamu İktisadi Kurulușları 
(KİT’ler), kamusal hizmet kurulușları, 

kent yönetimleri (belediyeler), özel 
kesimde bașta bütün bankalar olmak 
üzere, büyük ticaret ve sanayi kuru-
lușlarının çoğu, özellikle 1980’lerin 
ortalarından bașlayarak, yazılım ve 
bilișim hizmetleri sunmak üzere ku-
rulan șirketlerce yönetim bilișim sis-
temleriyle donatılmıș bulunmaktadır. 
Bașta bilgisayar donanımı, sistem ya-
zılımı ve veri iletișim altyapısıyla, yerel 
ortamda üretilen uygulama yazılımını, 
kapsamlı anahtar-teslim projelerde bir 
araya getiren sınırlı sayıda bütünlești-
rici (entegratör) șirket ile yazılım ürün 
paketleri üreten sanayi șirketleri ve 
bunların yurdun 7 bölgesine dağıl-
mıș bayileri olmak üzere, toplam 5-7 
bin dolayında șirket bulunmaktadır. 
2007’de bu șirketlerin bir bölümünün 
uygulama yazılımı ürünlerini yurtdıșın-
da Almanya, Doğu Avrupa, Orta Doğu 
ve Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine, 
yurtiçindeyse küçük ve orta boy ișlet-
meler (KOBİ) özelliği tașıyan sanayi 
șirketlerine pazarlamaya giriștikleri 
görülmektedir. 

2005’te toplam 18.8 milyar dolar 
(yıllık büyüme hızı yüzde 23; dünyada 
2006’da toplam 2 trilyon 835 milyar do-
lar, büyüme hızı yüzde 4.5 )olarak de-
ğerlendirilen Türkiye bilișim pazarında 
aslan payı 14.4 milyar dolar (2006’da 
15.4 milyar dolar) ile iletișim teknoloji-
lerine harcanmakta, doğrudan bilișim 
teknolojilerine (BT) ise 4.4 milyar dolar 
(büyüme yüzde 27.3) pay düșmekte-
dir (2006’da 5.53 milyar dolar, büyüme 
hızı 25.7). Alt sektörlere göre Türkiye 
bilișim pazarının büyüklükleri Çizelge 
1’de gösterilmiștir:39

Yazılım sektörünün; toplamlar içindeki 
payı gerekenden çok daha küçük ol-
makla birlikte (bilișim sektörü toplamı 
içinde 2005’te yüzde 3.3; 2006’da 

35 A. Dervișoğlu, a.g.y.
36 2006 Yılı Ocak-Aralık Dönemi İhracatının Genel ve Sektörel Değerlendirmesi, Dıș Ticaret Müsteșarlığı (DTM), www. dtm.gov.tr.
37 2006’da sektörlere göre Türkiye’nin dıșsatımı șöyle gerçekleșmiștir: (1) Tașıt araçları ve yan sanayi: %18,1 (15,5 milyar USD); (2) Hazır giyim: % 16,3 (13,9 milyar USD); 

(3) Demir ve demir dıșı metaller: % 14,9 (12,7 milyar USD); (4) Kimyevi maddeler ve mamulleri: % 10,2 (8,8 milyar USD); (5) Elektrik-elektronik: % 9,4 (8,1 milyar USD). 
Bkz. DTM, a.g.y., s. 18. 2006’da toplam dıșsatımımızın % 86,2’sini olușturan sanayi ürünleri dıșsatımda yıllık artıș oranı % 17,9 olarak gerçekleșmiștir (a.g.y., s. 1).

38 A. Dervișoğlu, a.g.y.
39 İlk 500 Bilișim Șirketi Türkiye 2005, Bilișim Pazarının Gelișimi, Eğilimler ve Beklentiler / 2005, İnterpro, İstanbul, 2006, s. 17; İlk 500 Bilișim Șirketi, Bilișim Pazarının 

Gelișimi, Eğilimler ve Beklentiler / Türkiye 2006,, İnterpro, İstanbul, 2007, s. 21.
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yüzde 4.2; BT toplamı içinde 2005’te 
yüzde 14; 2006’da yüzde 15.9), zaten 
hızlı büyüyen sektör içinde en büyük 
artıș hızına (2005’te yıllık yüzde 36.6; 
2006’da yüzde 42.5) sahip olması 
dikkat çekicidir.

YASAD, yazılım [üretimi] sektörümü-
zün 2006’da 250 bin ișletmeye hizmet 
verdiği ve 35 bin kișiye iș sağladığını 
bildirmektedir.40

Uygulama yazılımında yakın gelecek-
te dıș pazarlarda da güçlü biçimde 
yarıșacak yüksek nitelikli paket ya-
zılım ürünleri ve hizmetleriyle, katma 
değeri çok yüksek bu sanayi dalında 
Türkiye’nin, bugün dıșsatımıyla birlikte 
gittikçe büyüyen cari açığını da kapa-
tabileceği açıktır.

Bugün elektronik sektöründe dıșsatım-
da en büyük paya sahip ürün renkli 
televizyondur: Daha 2002’de 1.54 
milyar dolar karșılığında dıșarıya sat-
tığımız renkli TV sayısı 12.5 milyonun 
üzerinde idi. Bunun yaklașık üçte biri 
Avrupa Birliği ülkelerine satılmıștı.

Günümüzde bu bașarının Escort, 
Casper, Exper, Vestel, Arçelik gibi 
yerel markalarla 1990’larda bașlayan 
süreçte, 2000’lerde ivme kazanan 
kișisel (ve șimdi dizüstü) bilgisayar 
üretimiyle daha da büyük bir geliș-
meye yol açacağına ilișkin belirtiler 
ortadadır. Böylece, kanımızca 40 yılı 
așkın bir süredir uygulama yazılımı 
sistemleri üreterek bilgisayar kulla-
nımı ile hizmetler ve sanayide verim 
artıșı sağlayan Türkiye’nin bu bașarı-
sının ardından büyük bir bilgisayar ve 
iletișim donanımları sanayii patlaması 
yașaması kimseyi șașırtmamalıdır. 
Yakın gelecekte ortaya çıkacak bu 
bașarının da, bir sonraki adımda, Tür-
kiye’yi sistem yazılımında da bașarılı, 

ileri teknoloji üreten bir merkez ülke 
olarak büyümeye götürmesi, bize, 
eytișimsel (diyalektik) düșüncenin bir 
sonucu gibi gözükmektedir.

Eğitimde görülen yozlașmanın önüne 
geçebilirsek, bunun için, hem yabancı 
dilleri iyi öğretebilmemizi engelleyen, 
hem de orta ve yüksek öğretimin niteli-
ğini yükseltmek için, ulusal kimliğimizi 
yaralayan yabancı dille öğretimden 
vazgeçerek, yurttașlar olarak bizleri 
birbirimize bağlayan ulusal dilimiz 
Türkçeye, yapısal olarak yeryüzüzün 
en güçlü dili Türkçeye sarılırsak, Tür-
kiye’yi parlak bir geleceğin beklediğine 
inanıyorum.41

Yazılım ürünlerinde 2006’da yalnızca 
150-200 bin dolar değerinde bir dıșsa-
tımı olan Türkiye’nin, bu çok alçakgö-
nüllü düzeye karșılık, geniș kapsamlı 
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) 
ve Yönetim Bilișim Sistemleri (YBS) 
yazılımı üretmede ve bu uygulamaları 
sanayi, hizmetler ve e-Devlet dönüșüm 
projelerinde yașama geçirmede sağ-
ladığı proje yönetim bilgisi ve birikimi, 
bizi yeryüzünün bu konuda ileri ülkele-
rinden biri durumuna getirmiștir.42 

Türkiye Bilișim Derneği (TBD, 1971), 
Türkiye Bilișim Sanayicileri Derneği 
(TÜBİSAD, 1979), Yazılım Sanayicileri 

Derneği (YASAD, 1993) gibi sivil top-
lum örgütlerinin, kamu yönetiminin ve 
yazılım üretici șirketlerin temsilcilerin-
den olușan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Bilgisayar Yazılımı Mec-
lisi’ne (Ankara, 2006) göre, Türkiye’nin 
yazılım dıșsatımından 2015’te 2 milyar 
dolar, 2023’te 20 milyar dolar gelir elde 
etmesi öngörülmetedir. Meclis’in 7-8 
Nisan 2007’de Antalya’da düzenlediği 
arama konferansında, yazılım üretimi 
ve dıșsatımı konusunda ulusal dü-
zeyde amaçların saptanıp sorunların 
giderilmesi doğrultusunda ișbirliği ve 
eșgüdüm sağlamakla görevli, düzen-
leyici yürütme organı olarak Sanayi 
Bakanlığı’na bağlı bir müsteșarlık 
kurulması önerilmiștir.

Önerdiğimiz Bilișim Teknolojileri ve 
Yazılım Müsteșarlığı’nın görevlerinden 
bașlıcaları șunlar olabilir:

• Eğitimde, sanayiye göre çok dü-
șük kalan ücretlerle bu alanda öğ-
retim üyesi çalıștıramama, uzman 
teknik insan gücü eksikliği, plan ve 
strateji eksikliği, üniversite sanayi 
ișbirliği eksikliği, mevzuat yetersiz-
liği, yurtiçinde ve dıșında sektörel 
imaj yetersizliği gibi sorunların gi-
derilmesi doğrultusunda, benimse-
necek ulusal amaçlar göz önünde 
tutularak meslek kurulușları, sivil 

ÇİZELGE 1. TÜRKİYE BİLİȘİM PAZARI 

(Milyon Dolar, Yıllık Büyüme Hızı Ayraç İçinde)

2004 2005 2006

Donanım 1.768 2.227 (% 26,0) 2.858 (% 28,3)

Yazılım 452 618 (% 36,6) 880 (% 42,5)

Hizmet 1.122 1.412 (% 25,9) 1.619 (% 14,7)

Tüketim Gereçleri 113 141 (%24,1) 169 (% 20,3)

BT toplam 3.455 4.397 (% 27,3) 5.526 (% 25,7)

İletișim toplamı 11.815 14.380 (% 21,7) 15.426 (% 7,3)

Bilișim Sektörü toplamı 15.270 18.777 (% 23,0) 20.951 (%11,6)

40 “Türkiye bir teknoloji ülkesidir imajını olușturmalıyız”, Gültekin Günal, İnterpo, 2006, a,g,y, s. 21. 
41 “Türkiye’nin Geleceği ile İlgili İyimser ve Kötümser Senaryolar” için bkz. Aydın Köksal, Yabancı Dilli Öğretim: Türkiye’nin Büyük Yanılgısı, Öğretmen Dünyası, Aralık 

2006, (Mayıs, 2000, Eylül 2002), Ankara, s. 173-190. 
42 Örneğin, 1990’lardan bugüne değin Türkiye’nin gerçekleștirmiș bulunduğu bir dizi e-Devlet projesinden biri olan ve Adalet Bakanlığı’nın kesin kabulünü 2006 son-

larında yaparak yurt çapında ișletime açtığı Ulusal Yargı Ağı (UYAP) projesinin İnternet ortamında çevrimiçi kullanımını, Mayıs-Haziran 2007’de kendi ortamlarında 
inceleme olanağı bulan İngiltere, Almanya gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi ileri ülkelerin Adalet Bakanlığı üst düzey yetkilileri, “Türkiye bilișim alanında inanılmaz 
bașarılar sağlamıș bulunuyor; biz AB olarak, benzer e-Devlet projelerimize 1998’den beri çok büyük paralar harcadığımız halde, pek bașarı kazanamadık, çok 
geri kaldık” diye yakınmıșlardır. 
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toplum örgütleri, kamu yönetimi, 
her düzeyde öğretim kurumlarımız, 
özel kesim kurulușlarımız arasında 
ișbirliği ve eșgüdüm sağlamak.
• Stratejik düzeyde önemli, uzun 
erimli Ar-Ge çalıșması gerektiren 
konularda uzman șirketlere, tek 
tek ya da birleșik çalıșma takımları 
biçiminde iș tanımları yapmak; elde 
edilecek ürünleri kamu alımlarıyla 
desteklemek.
• Bilgisayar okur-yazarlığını ve 
kullanımını, İnternet kullanımını 
yaygınlaștırarak eğitimde bilișim 
toplumuna yarașır özgür düșünceli, 
araștırıcı, kișilik sahibi, yurttașlık bi-
lincine sahip yaratıcı genç kușaklar 
yetiștirebilmek için bütün okulları 
bilgisayar, bilișim sistemleri ve İn-
ternet altyapısıyla donatmak üzere 
sektörler ve kurumlar arasında 
ișbirliği ve eșgüdüm sağlamak. 

Öngörülen Müsteșarlık eliyle, așağıda 
birkaçı özetlenen sorunlar hızla çözü-
me kavușturulmalı, bilișim sektörünün 
ve özellikle ulusal yazılım endüstrisinin 
öncelikle iç pazarda hızla büyümesi 
sağlanmalıdır:

• Bilișim ve yazılım sektörlerinin 
güncel ve benimsenen amaçlara 
göre gelecekteki insan kaynakları 
gereksemesi belirlenerek, buna uy-
gun teknik ișgücünün yetiștirilmesi 
için öğretim kurumlarıyla sanayi 
arasında ișbirliği sağlanmalıdır.
• Kamu İhale Yasası’nda yazılım 
alımlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan 
sorunlar giderilmeli, mevcut yasada 
yerli üretici firmalar için öngörülen 
yüzde 15 fiyat avantajının kamu 
alımlarında yașama geçirilmesi 
sağlanmalıdır.
• Düșünsel haklarda yazılımla ilgili 
dikey uzmanlık alanları belirlene-
rek, yazılım alımlarında ve yazılım 
bakımında iyelik haklarının korun-
ması sağlanmalıdır. 
• Teknoloji Geliștirme Bölgeleri, 
yazılım üreticisi șirketler arasında 
bireșikgüç (sinerji) yaratacak 
biçimde ișbirliği sağlanarak des-
teklenmeli; Ar-Ge Yasası, ișlevsel-
liği sağlanacak biçimde yeniden 
düzenlenmelidir.

• Devlet yardım ve desteklerinin 
kabul ve ödeme süreçlerinde, 
yazılım sektörüne uyumsuzluk 
giderilmelidir.
• İnternet ağının niteliği yükselti-
lerek erișim tarifelerinin elverișli 
düzeyde tutulması sağlanmalıdır.

Bașarılarmızın sürmesi için, plansız ve 
dıșa bağımlı kötü yönetimden ve bir dizi 
özgül tarihsel olumsuz koșuldan kay-
naklanan yapay sorunlarla, dıș dünya-
nın bugün bizi iyice kıstırmıș gözüktüğü 
günümüzün küreselleșme ortamında, 
bölünmeden, iç savașa sürüklenme-
den, Atatürkçü çizgide toparlanıp ulusal 
çıkarlarımız doğrultusunda ekonomik 
ve toplumsal gelișmemizi sürdürmeyi 
bașarabilirsek; elektrik-elektronik, 
bilgisayar mühendisliği, bilișim sis-
temleri, yazılım sistemleri üretimi gibi 
ileri teknolojilerde Ar-Ge çalıșmalarıyla 
desteklenen sanayi üretimine gereken 
önemi verirsek; Türkiye bugünden, 
bilișim çağının en güçlü merkez ül-
kelerinden biri olabilecek konumdadır.
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PTT’de, ardından Teletaș’ta 
görev yaptıktan sonra mobil 
telefon haberleșme sistemleri 

ișletmecisi bir șirkette çalıșan Elektrik 
Mühendisi Necati Güvenç Mamıkoğlu, 
Türkiye elektronik sanayinin durumu-
nu “çok üzücü” olarak nitelendirdi. 
1980’lerin sonlarında Türkiye’nin 
elektronik sanayi alanında, o zamanki 
durum içinde, çok ilerlediğini, ancak 
bu tarihten sonra yabancılara satıșlarla 
inanılmaz bir hatanın yapıldığını söy-
leyen Mamıkoğlu, mobil haberleșme 
alanında da 1993 yılından bu yana 
10 milyarlarca doların üzerinde para 
harcandığını, ancak Türkiye elektronik 
sanayinin buradan aldığı payın devede 
kulaktan bile küçük olduğunu kaydetti. 
Mamıkoğlu, “Çok büyük bir tren kaçtı. 
Tabii ipin ucu kaçtı diye bundan sonra 
bir șey yapılamaz demek değil” dedi. 

Mamıkoğlu, Elektrik Mühendisliği Dergi-
si’ne Elektronik Mühendisliği açısından 
Türkiye’nin durumunu değerlendirdi: 

“Kendi çevremde yașananları ileteyim. 
Teletaș 1980’lerin sonunda, 90’ların 
bașında elektronik ürünler tasarımı 
ve üretimi konusunda oldukça ileri 
bir seviyeye gelmiști. Daha o zamanlar 
Teletaș’ta çok yüksek ölçekli tümleșik 
(VLSI) devreler dizayn edilir ve yine 
Teletaș’ta dizayn edilen sistemlerde 
kullanılırdı. Yine Teletaș’ta o zamanlar 
kullanılan sayısal uzak mesafe sis-
temlerinin çok büyük bölümü dizayn 
edilir ve üretilirdi. Yüksek kapasiteli 
sayısal santral üretiminin yanında 
küçük kapasiteli sayısal șehir sant-
rallarının dizaynı ve üretimi yapılmıștı. 
Arkasından daha yüksek kapasiteli 
sayısal șehir santrallarının tasarımı 
2-3 yıl içinde gerçekleștirilecek șe-
kilde planlanmıștı. Ve Teletaș bunu 
yapabilecek yetkinlikte idi. Yurtdıșın-
daki bazı ülkelere kendi dizayn ettiği 
sistemler üzerinden teknoloji trans-
ferleri gerçekleștirmiști. Daha sonra 
90’ların bașında elimizdeki șirketleri 
yabancıya satmak gibi bana göre bir 

Necati Güvenç Mamıkoğlu, Teletaș’tan bugüne Elektronik Mühendisliği’ni değerlendirdi…

“TRENİ KAÇIRDIK”“TRENİ KAÇIRDIK”
bugün bulunulan yer, bulunulmasını 
arzu ettiğimiz yerden oldukça uzaktır. 
Doğru Devlet ve girișimci politikaları 
sayesine yerli mühendisin beyninden 
çıkan çok daha fazla ürün hem yurti-
çinde hem de yurtdıșında üretilip kul-
lanılıyor duruma gelebilir. Girișimciler 
yurtdıșından getirtmek yerine kendi 
mühendislerine güvenerek yerli 
olarak geliștirilen sistemler, cihazlar 
ve benzeri ürünlerden çok daha fazla 
kar elde edebilirler, aynı zamanda bu 
ülkenin kurumları, șirketleri, halkı da 
bu cihazları daha ucuza temin ede-
bilir. Bu doğrultuda yapılmakta olan 
her türlü girișim her türlü takdiri ha-
ketmektedir. Ancak geçmiște yapılan 
yanlıșları tekrarlamamak gerekir.
Geçmiște yapılan ve hala yapılmakta 
olan önemli yanlıșlardan biri de mobil 
haberleșme hizmetleri ve sistemleri 
konusunda ülkece önemli bir katkı-
da bulunmaktan geri durmaktır. Yerli 
girișimciler, çok azı dıșında ki onlar 
çok takdir edilmeli, mobil telefon 
ișletmesi konusunda ișin içine gir-
mekten çekinmișlerdir. Bu bir yana 
Türkiye 1993 yılından bu zamana 
kadar mobil telefon haberleșmesine 
10 milyarlarca dolar harcadı. Çok 
kaba bir hesapla en az 50-60 milyar 
dolar. Bunun için gerekli teçhizatın ve 
telefon makinalarının tamamına yakı-
nını yurt dıșından satın aldık. Doğru 
politikalar sayesinde bu miktardaki 
yerli pay toplam miktarın yarısı hatta 
daha fazlası olabilirdi.
Ancak bugün geçmiște yapılan 
yanlıșlara hayıflanmak yerine, ileriye 
bakıp ülkemizin devletiyle, girișim-
cisiyle, sanayicisiyle ve çalıșanıyla 
topyekün ileri teknoloji ve ileri tek-
noloji ürünleri üretmeye odaklanması 
gerekir. Elimizden bugün yapmakta 
olduğumuzdan çok daha fazlasının 
geleceğine inanmaktayım.
Bütün bunları doğaya ve doğal ya-
șama zarar vermeden, hatta bugüne 
kadar verdiğimiz zararların da bir kıs-
mını telafi ederek yapabileceğimize 
inancım var.”

gaflet, hala da gaflettir, inanılmaz bir 
devlet politikası uygulandı. Teletaș’ın 
en üst düzeydeki iyi niyetli bazı yöne-
ticilerinin çabalarına rağmen, Teletaș 
yabancıya satıldı. Önce yeni sistem 
geliștirme faaliyetleri durduruldu, Te-
letaș’ta tasarımlanan sistemlerin ihale-
lere teklif edilmesi engellendi. Yabancı 
ortağın inisiyatifi ve fiyat politikaları ile 
girilen önemli bazı ihalelerde sonuç 
alınamadı. PTT’nin de borçlarını Tele-
taș’a ödememesi nedeni ile Teletaș 2 
yıl sonra konkordato ilan etti. Bugün 
Teletaș’ın araștırma-geliștirme ve 
üretim yaptığı tüm fabrikalar satılmıș 
ya da kiraya verilmiștir. Bu binalardan 
bazıları süpermarket olarak ișletilmek-
tedir. Bu süpermarketten alıșveriș 
yapan eski bir Teletaș Mühendisinin 
kendisinin fiber optik hat teçhizatı 
dizayn ettiği köșede șimdi deterjan 
satılmakta olduğunu görmesi ve 
bunu çok üzülerek yakınlarıyla pay-
lașıyor olması nereden nereye gelin-
diğinin göstergesidir. Bugün Teletaș 
kendisini satın alan yabancı șirketin 
ve onun yeni yabancı ortağının adı 
altında sadece eskiden sattığı sis-
temler için yurtiçi telekomünikasyon 
idaresine ve sahibi bulunan șirketin 
diğer ülkelerdeki sistemlerine hizmet 
ve mühendislik desteği vermektedir. 
Birkaç yüz mühendise iș veriyor ol-
ması bugünkü durumunun tek teselli 
verici yönüdür. Dilerim mevcut ișini 
daha da büyüterek, dünya çapında 
bir servis ve mühendislik merkezi ol-
mayı bașarır ve çok daha fazla sayıda 
Türk mühendisine iș verme imkanını 
elde eder.
Türkiye elektronik sanayisi elbette Te-
letaș’la yok olmadı. İzlediğim kadarı 
ile Aselsan, Vestel, Arçelik ve daha 
pek çok șirket elektronik alanında 
ürün geliștirme ve üretim yapmak-
tadır. Yine birçok șirkette hem yurtiçi 
hem de yurtdıșı telekomünikasyon 
ișletmecilerine mühendislik desteği 
verilmekte özellikle ileri düzeyde ya-
zılım ürünleri sağlanmaktadır. Ancak <<


