
 
 

2003 yılında Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü bitirerek 2008 yılında 

İşletme Yönetimi dalından yüksek lisans derecesini alıp Çankaya Üniversitesi Bilgi İşlem 

Müdürlüğümüzde Uzman olarak görevini sürdüren Sayın Deha Çaman ile keyifli bir 

söyleşi gerçekleştirdik. 

 

 

“ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BENİM EVİM” 
 

 

Sayın Çaman öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 

 

 

1980 yılında Ankara’da doğdum; ancak ilk, orta ve lise eğitimimi Bandırma’da tamamladım. 

Üniversite sınavına girdiğim sene Hava Harp Okulu’nu kazandım. Hava Harp Okulu’nun 

seçmelerindeyken Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü kazandığımı 

öğrendim. Hava Harp Okulu’nu, yemin törenine bir hafta kala, terk edip Çankaya Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne kayıt yaptırdım. Neden Hava Harp Okulu’nu bıraktın 

derseniz, hayalimdeki meslek bilgisayar mühendisliğiydi de ondan. Küçüklüğümden beri 

bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Zaten sınav tercihlerime de bakarsanız, çeşitli 

üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinin çoğunlukta olduğunu görürsünüz. 

Çankaya Üniversitesi en üst tercihlerimden biriydi ve şu an geriye dönüp baktığımda 

seçimimden hiç ama hiç pişman değilim. Bunu dışında Elektrik Mühendisleri Odası Danışma 

Kurulu üyesiyim. Hali hazırda Bilgisayar Mühendisleri Odası olmadığından Elektrik 

Mühendisleri odasına kayıtlıyım. 

 

 

 



Çankaya Üniversitesi’ni seçme sebepleriniz nelerdi? 

 

Öncelikle, Üniversitemizin, Arı Okulları gibi köklü bir eğitim kuruluşunun devamı olması ve 

bir eğitim geleneğinden gelmesi ilgimi çekmişti.  Ayrıca, kurumumuzun kaliteli bir eğitim 

kadrosuna sahip olması da beni cezp etti. Üniversitenin Ankara gibi merkezi bir şehir de 

olması da yine tercih sebeplerimden biriydi; ama elbette ilk baktığım şey, ders programı ve 

eğitim kadrosuydu.  

 

Çankaya Üniversitesi’ndeki öğrencilik döneminizi bize biraz anlatır mısınız? 

Aktif bir öğrenci miydiniz? 

 

Bu soruya büyük bir gönül rahatlığıyla “evet” diyebilirim; çünkü ben, üniversite hayatının 

sadece kitaplardan ibaret olmadığını düşünenlerdenim. Sıcakkanlı bir yapıya sahip olmam ve 

çalışmayı sevmemden dolayı çok aktif bir öğrencilik hayatı geçirdiğimi söyleyebilirim. İlk 

önce Hazırlık Okulumuzun eğitimini sürdürdüğü binada kurulan ilk İnternet laboratuarında 

yarı zamanlı olarak çalışmaya başladım. Hazırlığı bitirdikten sonra bölünme geçtik. Bu 

aşamadan sonra, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün bünyesinde bulunan İnternet laboratuarında yarı 

zamanlı olarak çalışmaya başladım. Bu süreç yaklaşık üç sene devam etti. Son sınıfa 

geçtiğimde, iki arkadaşımla birlikte Üniversitemizin Öğrenci Sunucusu üzerinde çalışmaya 

başladık. Öğrencilere ve topluluklara hizmet verecek bu sunucunun İnternet sitesinin 

tasarımlanması ve kurulum işlemlerinde görevliydim. Sonrasında Üniversitemizde Basın ve 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü kuruldu ve ben de bu birim için Üniversitemizi tanıtan bir tanıtım 

CD`si hazırladım. Tanıtım CD`si çok beğenildi ve yeni kurulan Basın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü’nde ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde yarı zamanlı olarak görev almaya başladım. 

Öğrenciyken Üniversitemizde İnternet laboratuarında öğrencilere bilgisayar verip sorunlarıyla 

ilgilenmek benim işimdi. Daha sonra mezun oldum; ama Üniversitemiz bünyesinde çalışmaya 

devam ettim. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde İnternet sitemiz üzerine çalışıyor, Basın ve Halkla 

İlişkiler Müdürlüğümüzde ise Üniversitemizin tanıtım faaliyetleri, organizasyonları, öğrenci 

topluluklarıyla iletişim gibi konularda görev alıyordum. Fuarlara katılıyorduk, katalogları 

hazırlıyorduk. Kısacası iki müdürlükte de çalışıyordum.  

 



Kariyeriniz konusundaki kararları öğrencilik döneminizde mi verdiniz; yoksa 

öğrenciliğinizin bitiminin ardından yakaladığınız şansları mı değerlendirdiniz? 

 

Açıkçası şansı değerlendirdim. Öğrenciyken kariyer planımı Ankara üzerine kurmamıştım. 

Hedefim, okul bittikten sonra İstanbul’a gitmekti. Beraber çalıştığım tüm arkadaşlarım 

İstanbul’daydı ve planım onlarla birlikte çalışmaktı. Sonra fark ettim ki Çankaya Üniversitesi 

benim evim. Bandırma’dan Ankara’ya gelmiştim ve burada doğmama rağmen buralara biraz 

yabancıydım. Öğrencilik hayatım boyunca, Çankaya Üniversitesi bana her türlü imkânı 

sağladı. Bana aile ortamını yaşattı. İşim olan bilgisayarı burada öğrendim. Beni büyük 

olanaklara kavuşturdular ve sonrasında Üniversitede çalışmam konusunda teklif alınca burada 

kalmaya karar verdim.  

 

Çankaya Üniversitesi mezunu ve Çankaya Üniversitesi personeli olmanın 

farklılığı nedir? 

 

Öğrencilikten beri tanıdığınız çok değerli insanlarla mesai arkadaşı olmanız, hem çok farklı 

hem çok güzel bir duygu. Daha önce de dediğim gibi, burası benim evim gibi ve hep de öyle 

oldu. Ben, stajlarım dışında ve lise yıllarında yaptığım bilgisayar teknik servisliğini 

saymazsak, başka bir yerde hiç çalışmadım. Stajları saymazsanız çalışma hayatımın tümü 

burada, bu yerleşkede geçti. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Öğrenciliğim sırasında, 

TÜBİTAK ve Bandırma Şeker Piliç’te staj yapma imkânım oldu. Lise yıllarında da teknik 

servis olarak Bandırma’da çalışmıştım; ancak profesyonel iş hayatımın tamamı Çankaya 

Üniversitesi’nde geçti. 2003 yılından beri buradayım, düşünün. Sporumu Arı Spor ve 

Dinlenme Tesisleri’nde yapıyorum, arkadaşlarımla halı saha maçlarını bile burada yapıyorum. 

Hatta geçtiğimiz günlerde düğünüm de burada oldu. Hafta sonları da gerektiğinde ofisimde 

çalışıyorum. Öyle bir bağlılık hissediyorum. Bir de Çankaya Üniversitesi’nin çok samimi bir 

havası var. En alttaki idari personelinden yönetimimize kadar ciddi bir samimiyet içindeyiz, 

herkes dilediğinden bir şeyler rica edebiliyor ve bu istekler hiçbir zaman geri çevrilmiyor. 

Örnek vermek gerekirse çalışanlarımız bilgisayarla ilgili en ufak bir sorun yaşadığında benden 

yardım isteyebiliyor. Tabi ben de onların konusuyla ilgili bir şeye ihtiyaç duyduğumda 

kendilerinden yardım rica edebiliyorum…  

 

Çankaya Üniversitesi’ndeki işinizden biraz bahsedebilir misiniz? 

 

Üniversitemizin internet sitelerinin tasarımı, bunların güncellenmesi, etkinliklerimizde 

kullandığımız afiş, yaka kartı, davetiye, broşür ve katalog gibi materyallerinin tasarımı, 

Üniversitede çekilen videoların montajlanması gibi işlere ben bakıyorum. Bunun yanında, 

beraber çalıştığım arkadaşlarımla beraber, dönemlik olarak verilen Bilgisayara Giriş dersini 

yürütüyorum. Ayrıca, Üniversitemiz birimlerinin düzenlediği organizasyon, konferans, panel, 

seminer ya da konserlere teknik destek de sağlıyoruz.  

 

İnternetin iyice hayatımıza girmesiyle birlikte yeni yeni kavramlarla 

karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de gerek web sitelerine gerekse mail 

adreslerine düzenlenen sanal saldırılar. Bu saldırıların neden olduğundan ve söz 

konusu tehditlerin önlenme noktasında Üniversitemizin yürüttüğü çalışmalardan 

bahseder misiniz? 

 

Üniversitemiz sürekli bu saldırıların hedefinde. Çalışanlarımızın ileti adreslerini çalmak ve bu 

adresleri kötü niyetli olarak kullanmak için hemen her gün birçok saldırıya maruz kalıyoruz. 

Bu can sıkıcı bir durum olsa da birim olarak gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Örneğin 



Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün adıyla kullanıcılarımıza iletiler gönderiliyor. Kullanıcılarımız 

eğer bu iletiyi açar ve verilen linke tıklayıp kullanıcı adı ve şifrelerini girerlerse adresleri kötü 

niyetli kişilerin eline geçmiş oluyor. Bu kişiler, daha sonraları, bu adresleri kendi amaçları 

doğrultusunda kullanıyor. Bununla kalmayıp bu adresleri satarak adresinize her gün birçok 

reklam iletisi gelmiş oluyor. Bu saldırılara elbette sadece Üniversitemiz maruz kalmıyor. 

Araştırmalarımız sonucunda birçok üniversitenin de bu tür saldırılara uğradığını biliyoruz. 

Bunun ne gibi bir kötülüğü olduğu konusuna gelirsek; web adresimiz uzantılı iletiler birçok 

ücretli veya ücretsiz adres sağlayan firmada sakıncalı duruma düşüyor ve bu da 

Üniversitemizin imajını zedeliyor. Gönderdiğiniz iletiler programların ya çöp kutusuna ya da 

gereksiz kutusuna gidiyor ve sağlıklı bir iletişim sağlayamıyorsunuz. Adreslere gelen bu tür 

kandırmaca iletilere hiçbir personelimizin cevap vermemesi gerekiyor; ancak personelimizin 

çoğu bu konuya oldukça temkinli yaklaşıyor ve bizi arayarak iletinin bizden gelip gelmediğini 

teyit ediyor, bu konuda mutluyuz. Zaten Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak asla hiçbir 

personelimizden kullanıcı adı ve şifre sormamaktayız. Bu tür iletiler geldiğinde 

personelimizden bu iletinin bize yönlendirilmesini rica ediyoruz ve bu adresi anında 

filtreliyoruz. Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak çok ciddi çalışmalarımız ve bu konuda 

yarattığımız güçlü filtrelerimiz var. Kimi durumlarda bu işin önüne geçmeniz neredeyse 

imkânsız bir hal alıyor; çünkü birileri evinde otururken bizim internet sitemizin bir benzerini 

tasarlayabiliyor ve sahte bir adresten herkese bu tür iletiler gönderebiliyor. Kimin ne zaman 

böyle bir şeye kalkışacağını bilemezsiniz. Zaten bu phishing mailleri atanlar sürekli yeni 

yöntemler geliştirmektedir. 

 

Sanal ortamdaki saldırılar bununla bitmiyor elbette. Birileri sizin bilgi ve fotoğraflarınızı 

sosyal paylaşım sitelerinden izniniz dışında alıp kullanabiliyor. Bu durumu engellemek için 

yeni yasalar çıkartılıyor. Bilişim hukukunun bu konuda yaptığı birçok çalışma mevcuttur. Bu 

kötü durumun önüne geçmeye çalışıyorlar; ancak dediğim gibi, bunları engellemek çok zor. 

Şu anki durumda yetkililer yapan şahsı yakalayıp cezalandırarak caydırıcı olmaya çalışıyor. 

Örnek vermek gerekirse “MSN” adresinizin şifresi biri tarafından çalındı ve siz, bunu polise 

bildirdiniz. Polis hemen harekete geçerek Microsoft firmasının Türkiye bürosuyla irtibata 

geçiyor ve adresinizin hangi bilgisayar kullanılarak kırıldığını bulabiliyor. Bu tür bilgilerin 

saklanması artık kanuni bir zorunluluk; ancak firmaların Türkiye’de ofisleri yoksa bulmak 

daha zor oluyor. O nedenle YouTube ve Google gibi firmaların Türkiye’de muhatapları 

bulunamadığı için, bu firmaların web sayfalarına bir takım sınırlamalar getirilerek haksızlıklar 

giderilmeye çalışılıyor. 

 

 



Çalışmaya başladıktan sonra, yüksek lisansınızı da Çankaya Üniversitesi’nde 

yaptınız. Hem çalışıp hem okumanın sizin için zorlukları oldu mu? 

 

Elbette hem çalışıp hem okumanın bazı zorlukları var, bunu yadsıyamayız; ancak burada hem 

çalışıp hem okumanın avantajları dezavantajlarından daha fazla. Bir kere, burada akademik 

kadrodaysanız yüksek lisansınızı burslu yapma imkânınız var. Eğer üniversite bünyesinde 

idari personel olarak çalışıyorsanız ciddi indirimlerle yüksek lisansınızı bitirme şansını 

yakalıyorsunuz. Mesainiz bittikten sonra birkaç kat yukarı çıkarak dersinize giriyorsunuz. Bu 

önemli bir avantaj. Herkese bu avantajı kullanmayı tavsiye ediyorum. Zorluklarına gelince; 

ruhen ve bedenen yaşadığınız yorgunluğun üzerine bir de derse girmek zorluyor elbette. Bazı 

hocalarımız, yüksek lisansımı yaptığım dönemlerde, dışarıdan geliyordu ve bazen başka 

üniversitelerde ders almak zorunda kalıyordum. Bugün dışarıdan gelen hocamız neredeyse 

yok, bu önemli. Derslerin zorluğu da cabası; ama getirilerini düşününce bu zorluğu kayda bile 

almıyorsunuz.  

 

 

Yüksek lisans bölümünüzü İşletme Yönetimi olarak seçmenizin nedenleri 

nelerdi? 

 

Bilgisayar Mühendisi olmayan, yazılımlarla ilgilenmeyen birçok insan günümüzde bu işi 

yapmaktadır. Bunu piyasadan görebiliyorsunuz. Bilgisayarcılar, gruplar halinde ve proje bazlı 

çalışıyor. Firmalar da bu boşluğu, ara elemanlarla ya da yeni mezun olmuş arkadaşlarımızla 

doldurabiliyor. Bunun içinde elbette maliyetleri düşürme isteği var. Yüksek lisansımı İşletme 

Yönetimi’nde yapmamın sebebi bu. Açıkçası İşletme Yönetimi’ni seçerek bilişim 

yöneticiliğine doğru bir adım atmak istedim. Neticede projeleri yapan kişilerin, ne yaptığını 

bilip onları yönetecek elemanları iyi belirlemesi gerekiyor. Benim de amacım buydu.  

 

 
 



Röportajımıza son verirken, mezun ve öğrencilerimize iletmek istedikleriniz 

nelerdir? 

 

Öğrenci arkadaşlarımıza en büyük tavsiyem, “dışarıya çıkın” olacak. Kendi kabuğunuzu 

kendiniz kırmanız gerekiyor. Sosyalleşmeliler. Üniversite hayatının sadece derslerden, 

kitaplardan ibaret olmadığını; üniversiteli olmanın aslında bir yaşam biçimi olduğunu 

keşfetmeliler. Üniversitemize her ilden türlü türlü öğrenci geliyor. Farklı görgü ve bilgilerde 

bu öğrenciler. Arkadaşlarını tanımak, aslında insanları tanımak demek ve bu, hayatta 

karşılaşılacak insanlara hazırlıklı olmak demek. Mutlaka öğrenci topluluklarına katılmalılar. 

Bu topluluklarda edinecekleri tecrübe ya da tanışacakları arkadaşlar, üniversite yaşamı sonrası 

onlara çok şey kazandırabilir, bunu göz ardı etmemeliler. Bunu söylerken derslerini de ihmal 

etmemeleri gerektiğini dile getirmek istiyorum. Elbette ders çalışacaklar; ancak dışarıdaki 

hayatı da keşfetmeyi ve ikisini bir arada yürütmeyi bilmeliler. Mezunlarımıza, 

Üniversiteleriyle irtibatlarını kesmemelerini tavsiye ediyorum. Mezunlar Derneğimizin 

düzenlediği birçok organizasyon oluyor. Bu etkinliklere katılmalı ve Üniversitemizle 

kurdukları ilişkilerini devam ettirmeliler, diye düşünüyorum. 

 

 

Röportaj : Gözde Kuşak, F. Besim Kavukçu 

 

 


