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3. Bilgisayar Mühendisliği Öğ-
rencileri Kongresi (BİLMÖK) 
12-15 Nisan tarihleri arasında 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 
yapıldı. Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
(EMO) da resmi sponsor olduğu et-
kinlikte, Türkiye’nin dört bir yanındaki 
40 üniversiteden gelen 180 bilgisayar 
mühendisliği öğrencisini Eskişehir’de 
buluşturan etkinlik üç gün boyunca 
yoğun sayılabilecek bir içerik ve gün-
demle gerçekleşti. 

Açılış konuşmalarını ev sahibi Bilgisa-
yar ve Bilişim Teknolojileri Kulübü Baş-
kanı Özer Çelik, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nihat 
Adar, Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Adnan Konuk ve 
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 

3. BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 

ÖĞRENCİLERİ 
KONGRESİ’NDEN 

İZLENİMLER

Bu amaçlarla sırasıyla Elektrik Mühen-
disleri Odası, Türkiye Bilişim Derneği 
ve Linux Kullanıcıları Derneği’nin katıl-
dığı oturumlarla sektörün yapısı ve bil-
gisayar mühendislerinden beklentileri 
ele alınırken, bilgisayar mühendisliği 
bölüm başkanları ve akademisyenlerin 
katıldığı oturumda Türkiye’deki bilgi-
sayar mühendisliği eğitim programı 
üzerinde tartışıldı. Yine yurtdışındaki 
bilgisayar mühendisliği eğitimi konu-
sunda öğrenci arkadaşların özenle ve 
amatörce, ama bir o kadar da sıcak 
paneli de izlenmeye değer ve umut 
veren oturumlardandı. 

Elektrik Mühendisleri Odası Bilgisa-
yar Meslek Dalı Ana Komisyonu (Bil-
gisayar MEDAK) olarak katıldığımız 
“Türkiye’de Bilgisayar Mühendisliği 
ve Meslek Odası Çalışmaları” baş-

Ulusaler’in yaptığı kongrede; Eskişehir 
Osmangazi, Başkent, Gazi ile TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji üniversitelerinin 
Bilgisayar Mühendisliği bölüm başkan-
larının katılımıyla Türkiye’de ve yurtdı-
şında bilgisayar mühendisliği eğitimi 
ve eğitim programı ele alındı. 

Resmi program incelendiğinde 
organizasyonu üstlenen bilgisayar 
mühendisliği tabanlı olan Bilgisayar 
ve Bilişim Teknolojileri Kulübü’nün 
(BBTK), üniversiteler arası teknik ve 
sosyal diyaloğu kurmak ve geliştir-
mek, bilgisayar mühendisliği eğitimi 
üzerinde tartışmak, bilişim alanının 
önemli eksiklerinden biri olan mesleki 
örgütlenmeye yönelik bir platform 
oluşturmak gibi amaçlar doğrultusun-
da kongre programını düzenlediği 
görülüyor. 

M. Birkan Sarıfakıoğlu-Bilgisayar Mühendisi
EMO Bilgisayar Meslek Dalı Ana Komisyonu Üyesi
birkan.sarifakioglu@emo.org.tr
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lıklı oturumda, ülkemizdeki bilişim 
sektöründeki çalışan bilgisayar mü-
hendislerinin durumu, mühendislik ve 
etik, meslek odası, meslek odalarının 
gerekliliği gibi konularda öğrenci ar-
kadaşlarla buluşma ve kendimizi ifa-
de etme olanağı bulduk. Son derece 
verimli ve keyifli geçtiğine inandığımız 
oturumdan sonra öğrenci arkadaşla-
rımızın standımıza ve EMO’ya göster-
dikleri ilgi bizler açısından gerçekten 
çok önemliydi. 

Son gün yapılan seçimlerle 4. BİL-
MÖK’ün 2008 yılında, aday üniversi-
teler olan Selçuk Üniversitesi, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi arasından 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçek-
leştirilmesi kararı alındı. BİLMÖK’ün 
devamlılığını sağlamak ve organizas-
yonu denetlemekle yükümlü Yürütme 
Kurulu üyeleri de bu yıl tekrar seçildi. 
Başkanlığa Eskişehir Osman Gazi 
Üniversitesi’nden Özer Çelik, İkinci 
Başkanlığa Yıldız Teknik Üniversite-
si’nden Halim Yıldız getirilirken, üyeler 
de Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü’nden 
Ali Servet Eyüboğlu, TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi’nden Müca-
hit Yılmaz ve Ankara Üniversitesi’nden 
Ayşenur Aydın’dan oluştu.

Kongre Sonrası Süreç

Sektör, üniversite, meslek ve demokra-
tik kitle örgütlerini buluşturduğuna ve 
keyifli olduğuna inandığımız öğrenci 
kongresi maalesef bizim açımızdan 
bazı üzücü birkaç durumu da berabe-
rinde getirdi. İlkin kongreye Bilgisayar 
MEDAK olarak katıldığımız gün ufak bir 
stand polemiği ile karşılaştık. EMO’nun 
resmi sponsor olduğu bir organizas-
yonda stand açma problemi yaşaması 
bizler için gerçekten çok şaşırtıcı idi. 
Neyse ki bu konuyu büyütmeden 
kongre sürecini güzelce geçirebildik.

Fakat bizim için esas üzücü olan durum 
kongreden yaklaşık birkaç ay sonra ya-
şandı. Kongrede yer aldığımız oturum-
larda ve sonrasında öğrenci arkadaş-
ların gösterdiği ilgi bizleri çok memnun 
etti ve gerek bu tür organizasyonlarda 

gerek diğer organizasyonlarda gerekse 
EMO-Genç ve mezun olduktan sonra 
EMO süreçlerinde beraber olabilmek 
konusunda öğrenci arkadaşlarımız ile 
karşılıklı bir güven ortamı yarattık. Bilgi-
sayar MEDAK olarak kendimizi ne kadar 
ve nasıl ifade ettiğimizi sağlıklı olarak 
anlayabilmek için bir katılımcı anketi 
oluşturduk ve öğrenci arkadaşlarımızın 
doldurmasını istedik. Bunun sonucu 
olarak bizler Bilgisayar MEDAK üye-
leri olarak birçok üniversitede öğrenci 
arkadaşlarımız tarafından çağrıldık ve 
onlarla tekrar görüş alış verişinde bu-
lunduk. Kendimizi doğru ifade ettiğimiz 
sonucunu oluşturan bu durum bizleri 
gerçekten çok sevindirdi ve öğrenci ar-
kadaşlarımızla iletişimin kopmamasını 
sağlayacak mail grupları oluşturduk.

İşte bu grupların birinde Özer Çelik’in 
(Yürütme Kurulu Başkanı) en hafif 
deyimiyle talihsiz e-postası bizlere 
ve EMO örgütlülüğüne bir saygısızlık 
niteliğinde idi. E-postanın detaylarına 
girmek istemiyorum, çoğu konuşula-
cak değeri olmayan nitelikte çünkü. 
Özer Çelik ve birkaç arkadaşı bizleri 
yani kongrenin resmi sponsorunu, 
BİLMÖK organizasyonunu tekeline 
almak ve birlikteliği baltalamak olarak 
suçlamış. Ve de diğer arkadaşları uyar-
maktan da geri durmamış! 

Bizler böyle bir fikrin ancak EMO’yu 
hiç bilmeyen ve sermaye odaklı baş-
ka STK’lar tarafından yönlendirilen bir 
aklın ürünü olduğunu çok iyi biliyoruz. 
İlk olarak EMO bir meslek odasıdır. 23 
mühendis odasıdan bir tanesidir. EMO 
her yıl uluslararası ve ulusal düzeyde 
onlarca kongre, sempozyum, çalıştay 
düzenler. Dolayısı ile EMO’nun BİL-
MÖK organizasyonunu amaçlaması 
doğru olmaktan çok uzaktır. EMO’nun 
tek amacı, bu organizasyona katılan 
arkadaşların ilerde mezun olarak mü-
hendis unvanı alacağı için bu arka-
daşlara şimdiden mesleki sorumluluk, 
bilişim sektörünün durumu ve mesleki 
etik hakkında bilgi vermek olabilir.

Bu tür ötekileştirme ve marjinalize 
etme gibi yanlış yönlendirmelere 
rağmen bizler ileride meslektaşımız 
olarak meslek hayatına atılacak aday 
arkadaşlarımız ile BİLMÖK ve benzeri 
platformlarda buluşmayı ve mümkün 
olan desteği vermeyi sürdürmeyi dü-
şünüyoruz. Son olarak broşürümüzde 
dediğimiz gibi “Bu ülkenin insanlarının 
Bilgisayar Mühendislerine, Bilgisayar 
Mühendisleri’nin de meslek odasında 
örgütlenmeye ihtiyacı vardır. Mesleği-
mize, geleceğimize ve ülkemize sahip 
çıkabilmek için sizleri EMO saflarına 
çağırıyoruz.”


