
 
 

2003 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzden mezun olan ve halen 

TAİ`de görev yapan Edip Berker ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 
 

“BENİM OKUDUĞUM YILLARDAKİ 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ’YLE ŞİMDİKİ 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 

BÜYÜK FARK VAR” 
 

Sayın Berker öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 

 

2003 yılında Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. 

2009 yılında ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nden, yazılım yönetimi alanında yüksek lisans 

derecemi aldım. Halen ODTÜ GGIT programında doktora eğitimime devam etmekteyim. 

Şu anda TAI’de Entegre Uçak Sistemleri Başkanlığı’na bağlı Aviyonik, Elektrik ve 

Yazılım Mühendisliği Müdürlüğü’nde Aviyonik Yazılım Tasarım Uzmanı olarak 

çalışıyorum.  

 

Çankaya Üniversitesi’ni tanıyarak ve bilinçli bir şekilde mi seçtiniz? 

 

Açıkçası çok tanımıyordum. Ben 1999 senesinde girdim bölüme. Çankaya 

Üniversitesi 2 yıllık çok yeni bir üniversiteydi 1999’da. Ben o sırada Hacettepe 



Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde okuyordum ve bilgisayar mühendisliği 

okumaya karar vermiştim. Yeniden üniversite sınavına girecektim. Ankara’da bulunan 

bilgisayar mühendisliği bölümlerini yazdım. Çankaya Üniversitesi’ni kazandım sonuç 

olarak ve böylece tanıştık. 

 

Çankaya Üniversitesi’ni bize bir mezunun gözünden anlatabilir misiniz? 

 

Mezun gözünden nasıl göründüğüne gelince, tabii ki benim okuduğum yıllardaki 

Çankaya Üniversitesi ile günümüzdeki Çankaya Üniversitesi arasında çok fark var. 

Biz ilk yılların mezunları, doğum sancılarına ve ayakta durma çabasına şahit olduk 

okulumuzun; ancak şu anda o sancılı günlerini atlatmış genç, dinamik bir üniversite 

görünümü sergiliyor Çankaya.  

 

Benim şahsî fikrim, kurumların da bireyler gibi zaman içinde özgün karakterler 

geliştirdikleri yönünde. Bu açıdan bakarsanız Çankaya Üniversitesi’nin de bugün 

kendine has bir karakteri, ruhu ve çizgisi var. Bu özgün karakter, başarılı olduğu 

alanlardan öğrenci profiline kadar pek çok yanını etkiliyor okulun. Çankaya 

Üniversitesi’nin ilk bakışta dikkat çeken birkaç yönüne değinecek olursam 

sayabileceğim şeyler farklı alanlardan maddeler. Örneğin sporda istikrarlı ve önemli 

başarıları var Çankaya’nın. Bir diğeri, öğrencilerin ortak ilgi alanları etrafında 

buluştuğu ve sosyal bir iletişim ve gelişim ortamı yarattığı öğrenci toplulukları var ki 

bu topluluklar da oldukça faal. Ayrıca Ankara ve çevresinde üniversite-sanayi 

işbirliğini etkin şekilde yürüten ve bu doğrultuda pek çok faaliyete liderlik eden bir 

Çankaya Üniversitesi görüyorum.   

 

 
 



Öğrencilik döneminizin nasıl geçtiğinden biraz bahseder misiniz? 

  

Öğrencilik dönemimden hatırladıklarım çoğunlukla keyifli anılar. Sosyal anlamda iyi 

bir dönemdik sanırım. Çoğunlukla kalıcı dostluklar kuruldu. Buna rağmen ben hobi ya 

da sosyal faaliyetler konusunda sönük bir öğrencilik geçirdim. Ders dışı zamanım 

kantinde veya kütüphanede geçti. Yeri gelmişken eklememde fayda var, Çankaya’nın 

kütüphanesi gerçekten zengin bir kütüphane.  

Kantinde arkadaşlarımla hep oturduğumuz bir köşe vardı ve yetiştirmemiz gereken 

ödev veya yakın tarihli bir sınav yoksa sohbet ederdik. Ben, başka bir üniversiteyi 

bırakıp geldiğimden, arkadaşlarımın çoğundan 2-3 yaş büyüktüm. Bu durum, ilk 1–2 

yıl ağabeylik benzeri bir konuma soktu beni. Zaten yapı olarak da biraz ciddi 

kaçardım. Sonraki yıllarda, o 2-3 yaş küçük kardeşlerimin büyüdüklerine şahit oldum. 

Aralarında bugün anne, baba olanlar var. Şimdi tüm bunları düşününce Çankaya 

Üniversitesi’nin fark ettiğim bir diğer özelliğini daha söyleyeyim size. Mezunlarının 

çok kolay kopamadığı bir üniversitedir Çankaya. Ben dâhil pek çok mezunu hâlâ 

bağlantılıdır Çankaya Üniversitesi’yle. Azımsanmayacak sayıda mezunu şu anda 

çalışan olarak üniversitesine hizmet vermektedir örneğin. Bunun da Çankaya 

Üniversitesi’nin ruhunu ve kendine has karakterini güçlendiren bir durum olduğunu 

düşünüyorum.  

 

Kariyerinize ne şekilde yön vereceğinize mezun olmadan önce karar verip bu 

yönde mi ilerlediniz; yoksa önünüze çıkan fırsatları mı değerlendirdiniz? 

 

Arkadaşlarım da bilir, ben kendine kısa vadeli hedefler koyan bir insan değilim pek. 

Belki ufak bir itiraf; ama hiçbir zaman “Carpe Diem” insanı olamadım. Öğrenciyken 

de bu günleri çok düşünürdüm. Tabii ki gelecek belirsiz. Daha öğrenciyken “Ben 

gelecekte filanca şirkette falanca işi yapacağım” demek gerçek dışı ve komik; ancak 

gelecekteki iş yerinizi adıyla sanıyla etiketlemeseniz de bir şekilde bazı özelliklerini 

tanımlayabilirsiniz. Ben geçmişte yaptığım tanımlamaya uyan bir kurumda ve işte 

çalışıyorum. Bu anlamda kariyerime öğrencilikten itibaren şekil vermeye başladım, 

diyebilirim. “Nasıl bir tanımlama yapmıştın?” derseniz şöyle ifade edebilirim. 

Mesleğimi gerçekten icra edebileceğim yani gerçekten mühendislik yapacağım bir iş 

olmalıydı. Ekonomik getirisi ve diğer konular, bu ilk saydığım maddeyi ne derece 

gerçekleştirebildiğinize bağlı olarak değişiyor. Yani sebep sonuç ilişkisini doğru 

kurma meselesi. İlk olarak “Ben iyi kazanacağım bir iş istiyorum” derseniz kariyer 

stratejinize doğru bir başlangıç yapmış olmazsınız. Dediğim gibi ben öncelikle gerçek 

mühendisliğin peşinden gittim. Tüm dünyada kıymeti olan, az sayıda donanımlı ve 

disiplinli profesyonelin yapabildiği mühendisliğin. Şimdi öğrencilik yıllarımda 

hayalini kurduğum işi yapıyorum. Tüm diğer maddi, manevi kazanımlar doğru soru ile 

kilidi kırdığınızda geliyor.   

 

Kariyer planınızda, şu anda bulunduğunuz yer neresidir? Buradan sonrası için 

hedefleriniz nelerdir? 

 

Şu anda Aviyonik Yazılım Tasarım Uzmanı olarak çalışıyorum. Uçakların merkezî 

kontrol bilgisayarlarında bulunan uçuş kontrol yazılımlarını tasarlıyor ve üretiyoruz. 

Bu yazılımlar; uçuş destek sistemleri, görev destek sistemleri, atış destek sistemleri 

şeklinde gruplanabilir. Bulunduğum yeri en anlaşılır şekilde şöyle açıklayabilirim: 5 

aşamalı teknik kademenin 3.’sündeyim şu anda. Tasarım mühendisliğinin bu teknik 

patikasının yanında bir de idarî patika mevcut. Teknik patikada en az 8–10 yıl daha 



ilerlemek istiyorum. TAI’nin önünde şu anda kesinleşmiş veya kesinleşmeyi bekleyen 

projeler var. Basında yer aldığı kadarıyla bahsedebileceğim eğitim ve savaş jeti gibi 

malî ölçeği, teknik karmaşıklığı, tasarım/mühendislik yoğunluğu ve milli kazanımı en 

üst seviyede olan projelerde teknik kademelerde görev almak istiyorum. Uzak vadeli 

hedefim, gelecekte havacılık elektroniği ve yazılımında kritik projelerde yetişmiş bir 

mühendislik yöneticisi olmak. 

 
 

İşinizin keyifli ve zor yanları konusunda bize neler söyleyebilirsiniz? 

 

Öncelikle özel bir iş yapıyorsunuz. Çok yalın söylemek istedim burayı. Gerçekten özel 

bir iş. Teknolojinin en çok yatırım yapılan alanında dünya ile yarışıyorsunuz. Bu zaten 

meslekî anlamda tatmin edici. İşimin en keyifli yanlarından biri de içinde yer aldığım 

ekiple 2,5 yıldır çalışıyor olmama rağmen, sürekli yeni bir şeyler öğreniyor olmam. Şu 

anda çalıştığım projede sistem mühendisleri, benim dâhil olduğum yazılım 

mühendisleri ve yazılım doğrulama mühendisleriyle birlikte 50 kişiden fazlayız. 

Donanımlı, yetenekli ve yüksek motivasyonlu bir ekibin özellikle deneyimli üyelerinin 

çıkan problemlere yaklaşım metodolojilerini ve sofistike çözüm tekniklerini 

gözlemleyerek öğrenmek gerçekten çok keyifli.  

 

Zor yanları da çok. Emniyet kritik bir iş yapıyor olmak, bazen çok detaylı süreçleri 

usanmadan tekrar etmeyi gerektiriyor. Sorumluluk ağır. Çalışma süremize ve 

yoğunluğumuza şahit olan çoğu arkadaşım 1–2 aydan fazla buna dayanılamayacağını 

düşünüyor. Ben 4 yıldan fazladır bu temponun içindeyim. Rahatıma düşkünüm, diyen 

birinin yapacağı bir iş değil.  

 

 



Son olarak mezun ve öğrencilerimize iletmek istedikleriniz nelerdir? 

 

Gündem dergisinden takip edebildiğim kadarıyla mezun arkadaşlarımın (kendilerini 

şahsen tanımasam da) bazılarının şu anki durumlarından haberdar oluyorum. 

Kaymakam, hâkim olanları hatırlıyorum, mühendislikten, iktisadi idari bilimlerden 

mezun olup kendi işinin başına geçmiş ya da özel sektörde çalışmaya başlamış olanlar 

var. Umarım bundan sonrası da gönüllerince olur.  

 

Öğrenci arkadaşlarıma gelince onlara tavsiyem, dengeli bir hayat yaşamaya 

çalışmaları, gelecek için çok endişelenmemeleri ve hayatın onlarla özellikle zıtlaştığı 

durumlarda (ki bazen olur) hayatla uzlaşmanın bir yolunu bulmalarıdır. Herkesin 

kendine özgü bir yolu oluyor neticede. Kimsenin yolu doğru da değil yanlış da değil. 

Yani nesnel bakış açısından demek istiyorum. Öznel olarak durum farklı,  yukarıda 

size naklettiklerim, benim için doğru olduğuna inandığım yoldan resimlerdi. 

  

              

         

           Röportaj : Gözde Kuşak 

 

 

 

 

 

 


