
 
 

Çankaya Üniversitesi Bilgi İşlem Departmanı’nda 

çalışan ve 2007 Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzden 

mezun olan Hakan Yurduseven ile bilgilendirici bir 

söyleşi gerçekleştirdik. 
 

“ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BENİM GELECEĞİM 

OLDU” 
 

 

Sayın Yurduseven öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 

 

1980 Ankara doğumluğum. Keçiören’de ilköğretimimi tamamladıktan sonra Yenimahalle 

Teknik Lisesi’nde Bilgisayar Yazılım Bölümü okudum ve 1998 yılında mezun oldum. 

Mezuniyetimin ardından, 1 yıl özel bir bilgisayar firmasında çalıştım. 2001 yılında ise 

Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde çalışmaya başladım. 2002 yılında 

Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde okumaya başladım ve 2007 

yılında mezun oldum. 2008 yılında da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansa 

başladım. 2009 yılında yüksek lisansımı dondurarak askerlik görevimi yerine getirdim. 2010 

yılında yüksek lisans eğitimime devam ettim ve bu dönemde mezun olacağı.  

 



Öğrencilikte, hem çalışıp hem okuluma devam ettiğim için sosyal olarak çok etkin olamadım. 

Derslere gitmek bile bazen sıkıntı verebiliyordu. Derslerin ardından, ofise gelip çalışmaya 

devam ediyor, eğer eksik çalışma saatim kalmış ise akşam tamamlıyordum.  

 

2008–2009 Akademik Yılı’nda, Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu’nda yer aldım. Şu anda 

da Çankayalı Kartallar Öğrenci Topluluğu’nun akademik danışmanlığını yapmaktayım. 

Çeşitli etkinlikler düzenliyor, maçlara gidiyor ve stantlar açıyoruz. 

 

 
 

Çankaya Üniversitesi’ne giriş hikâyeniz, diğer mezunlarımızdan biraz daha 

farklı. Öncelikle çalışanı, daha sonra da mezunu oldunuz. Çankaya 

Üniversitesi’ne girişinizi bize anlatabilir misiniz? 

 

2001 yılında, bir arkadaşımın tavsiyesi ile Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü’nün teknisyenlik kadrosuna başvurdum. Başvuruyu yaptığımda, daha önce çalıştığım 

bilgisayar şirketinden ayrılmıştım. Daha sonrasında mülakata çağırıldım. Başvurum kabul 

edildi ve 2001’in Ocak ayında, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar 

Laboratuarları’nda teknisyen olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık bir buçuk yıl bu şekilde 

çalıştım. Bu sürenin ardından, askere gitme durumum ortaya çıktı. Burada bir karar vermem 

gerekti, ya askere gidecektim ya da kalıp Açık Öğretim`e kayıt olarak askerliğimi tecil 

ettirebilecektim. O zamanki bölüm başkanımız ve öğretim elemanı olan arkadaşlarımızın 

desteği ile 2002 yılında ÖSS’ye girdim. Kazandığım puan, maalesef Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümümüze yetmiyordu. Bu sebeple, Matematik- Bilgisayar Bölümü’ne yerleştim. Bir yıl 

Hazırlık Okulu’nda eğitim aldım. Bu süreçte, sabahları okula gidip öğleden sonra işe 

dönüyordum. Matematik - Bilgisayar Bölümü’nde bir yıl okuduktan sonra, yeterli ortalamayı 

yakalayabilirsem yatay geçiş yapabileceğimi biliyordum. Lise eğitimim sebebi de asıl 

hedefim olan bilgisayar mühendisliği bölümünü bitirmekti. Bu şekilde, bir yıl oldukça zor 

geçti. Hem çalışıyor hem Matematik - Bilgisayar Bölümü’nde not ortalamamı yükseltmeye 



çalışıyordum. Herkesin tahmin edebileceği gibi, Matematik - Bilgisayar Bölümü oldukça zor; 

ama şöyle bir şansım vardı: Bölüm içinde çalıştığım için derslere çok rahat gidebiliyor, 

ardından gittiğim ders saati kadar mesai tamamlıyordum.  

 

Yatay geçiş kontenjanları belli olup başvurumu yapmamın ardından, kabul görerek Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü’ne geçtim. Fark derslerini alarak ikinci sınıftan başladım. 

Üniversitemizin sağladığı bazı burslarla eğitim hayatıma devam ettim. İkinci sınıftan sonra da 

ortalamamın yüksek olması sebebiyle başarı bursunu kazandım. Üniversitemizin burslar 

konusunda çok avantajlı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu şekilde 4 yılı bitirerek 

2007 yılında şeref öğrencisi olarak bölümümden mezun oldum. 

 

Değerli hocalarıma ve Üniversite Yönetimi’ne destekleri için tekrar teşekkür ederim 

Sayelerinde hayatımı değiştirmiş oldum. 

 

Öğrencilik döneminizden biraz bahsedebilir misiniz? 

 

Ben, sürekli okulda ve hatta bölümde olduğum için arkadaşlarım her durumda beni arardı. 

Sınav tarihleri, açıklanan sınav sonuçları ya da bir dersin olup olmayacağı bilgisi için herkes 

bana ulaşırdı. 

 

Benim en büyük avantajım, bölümde çalışıyor olmamdı. Derse girmek için oda değiştirmem 

yeterli oluyordu. Ayrıca, bizim bölümde çalışan iki kişiydik ve daha sonra bir arkadaşımız 

daha geldi. Dolayısıyla benim derslere gidiyor olmam, işleyiş bakımından da sıkıntı 

yaratmıyordu.  

 

Bilgisayar dersleri konusunda temelim olduğu ve derslerin çoğuna katılma imkânı bulduğum 

için, derslerde çok zorlanmadım. Tabi yine de vize ve final zamanlarında arkadaşlarla birlikte 

çalıştığımız oluyordu. 

 

Derslerin dışında, yaptığımız çeşitli organizasyonlarda, okulda olmam sebebiyle, büyük rol 

oynadım. Arkadaşlarımızla gayet olumlu ve sıcak ilişkilerim vardı. 

 

 



Çalışırken aynı zamanda okuyor olmak, sizler için zorlu bir süreç miydi? 

Çankaya Üniversitesi bu konuda size ne gibi kolaylıklar sağladı? 

 

Çalışırken aynı zamanda okuyor olmak tabii ki de zor. Derslere gidiyorsunuz, daha sonra 

dinlenmeye vakit bulamadan ofise gelip çalışmaya başlıyorsunuz. Bu işi ya da dersi mutlaka 

etkiliyor. Ayrıca, gün içinde derslere gittiğiniz için, akşamları mesai tamamlıyorsunuz ve 

çalışma saatleriniz uzuyor. Haliyle eve gidiş saatleriniz de gecikiyor. Sonuç olarak, kendinize 

pek zaman ayıramıyorsunuz. Sadece hafta sonlarınız kalıyor ve bunda da ders çalışmak 

zorunda kalıyorsunuz. 

 

Üniversitenin bana sağladığı en büyük kolaylık, derslere gitmeme izin verilmesiydi. Bu 

konuda çok katı bir uygulamayla karşılaşmadım. Ek olarak, uygulanan yüksek oranlı 

indirimlerden de faydalandım. Tabii ki hocalarımın destekleri göz ardı edilemez.  

 

Hocalarımla olan ilişkilerim, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına, biraz 

mesafeliydi. Çalışan olmanın ayrı bir sorumluluğu vardı üstümde. 

 

Çankaya Üniversitesi’nin size verdiği eğitimlerin getirileri neler oldu? 

 

Bölümümden mezun olan arkadaşlarıma bakıyorum ve birçok arkadaşımın çok iyi yerlerde 

olduğunu görüyorum. Benim özel bir durumum var; fakat aldığımız eğitimin kalitesi buradan 

anlaşılabilir. Alcatel, Türk Telekom, Aselsan, Tai, Havelsan gibi büyük firmalarda çalışan 

arkadaşlarımız var. Bu da tabii ki verilen eğitimin bir sonucudur. 

 

Ayrıca, öğrenci iken çalıştığım için, öğrendiklerimi direkt pratiğe dökebildim. Bir nevi stajımı 

burada tamamladım, diyebilirim. En büyük kazancım da bu oldu. Mezun olduktan sonra, bilgi 

işlem biriminde açılan uzmanlık kadrosuna başvurumun kabul edilmesi de başka bir getiri 

olarak kabul edilebilir. 2007’nin Aralık ayından beri de bu görevimi sürdürmekteyim. 

 

Çankaya Üniversitesi Bilgi İşlem Departmanı’nda halen devam etmekte 

olduğunuz işiniz konusunda neler söyleyebilirsiniz? 

 

Bilgi İşlem Departmanı’nda, personel bilgi sistemi gibi bir projede görev alıyor ve bu konuda 

yazılımlar yapıyorum. Okulumuzun web sayfası ile ilgileniyorum. Konferanslar olduğu 

zaman, kayıt formları yazıyorum. Online olarak yapılan birçok şeyi yönetiyorum. Web 

sayfasındaki personel bilgilerini düzenliyorum. Web servislerini yazarak sayfaları en güncel 

şekilde sunmaya çalışıyorum. 

 

Bir proje geldiğinde ortada somut hiçbir şey olmuyor. Tüm tasarım ve dizaynı siz 

yapıyorsunuz. Kafanızda şekillenenleri daha sonra bilgisayara aktarıyorsunuz. İnsanlar 

yaptıklarınızı kullanarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Bu sebeple, yazılım yapmayı çok 

seviyorum. 

 



 
 

Çankaya Üniversitesi’nde bir gününüz nasıl geçiyor? 

 

Üzerinde çalıştığım projelerim var. Personel ya da konferanslarla ilgileniyorum. Kimi zaman 

güncellemeler yapıyorum, kimi zamansa bir istek geliyor. Bu tip işlemlere anında cevap 

veriyoruz. Bunarın dışında, olağan sıkıntıları çözüyorum. 

 

Bir mezunun ve çalışanın gözünden bize Çankaya Üniversitesini anlatabilir 

misiniz? 

 

İş hayatıma Çankaya Üniversitesi’nde başladım. Bu sebeple benim için önemi yadsınamaz. 

Ayrıca vaktimin büyük bir bölümünü burada geçiyorum. Kampusta, halı saha maçları veya 

masa tenisi gibi çeşitli aktivitelerden de yararlanıyoruz. Bu açıdan oldukça güzel. Yeni 

kampusa geçmeyi de heyecanla bekliyoruz. Bulunduğum ortamda çok mutluyum. Çalışma 

arkadaşımı çok seviyorum. Stresimiz çok; ama çalışma ortamımız o kadar güzel ki bunu bile 

hissetmiyoruz. Müdürümüz bize çok destek oluyor. Ayrıca, burada okumuş olduğumuz için, 

tüm personeli tanıyoruz ve hepsiyle ilişkilerimiz çok iyi. Üniversitemizin kadrosu seçkin 

kişilerden oluştuğu için gayet güzel bir ortamımız var. 

 

“Çankayalı olma” duygusunu bize anlatabilir misiniz? 

 

Çankaya Üniversitesi benim geleceğim oldu. Hayatıma yön veren yer burası oldu. Eğer 

burada okuma şansım olmasaydı çok farklı yerlerde bulunurdum. Yolumu çizen yer burası 

oldu. İyi ki buradaymışım, dedim. Bana bu imkânları sundukları için çok teşekkür ederim. 

Çankaya Üniversitesi benim için bir dönüm noktası oldu. 

 



 
 

Röportajımıza son verirken, mezun ve öğrencilerimize iletmek istedikleriniz 

nelerdir? 

 

Okulumuzun verdiği eğitim kalitesi çok yüksek. Daha önce de söylediğim gibi, en azından 

benim mezun arkadaşlarım çok güzel yerlerde çalışıyor. Tabii ki herkesin bir amacı olmalı. 

Bu hedef uğrunda çalışmayı hiçbir zaman bırakmamalılar. 

 

Röportaj: Gözde Kuşak, F Besim Kavukçu 

 


