
Bir Başarı Öyküsü: Çankaya Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü 

Mezunu Rıza Selçuk Saydam kariyerini bizlere anlattı. 

 

 

Türkiye’de başarılı bir eğitim ve kariyer hayatından sonra ABD'ye gittiniz. Bize bu süreci 

anlatır mısınız? 

 

Mezuniyetimin yaklaşması ile birlikte hayallerimi ve gelecekte yapmak istediklerimi 

düşünüyordum. Yaptığım araştırmalar sonucu benim için en doğru yerin yüksek teknoloji 

merkezi olarak bilinen Silikon Vadisi olduğuna karar verdim ve son senemi bu amaç 

doğrultusunda şekillendirdim.  

 

Hedefim Google oldu. Beni değerlendirebilmeleri için CV ile birlikte daha önce yaptığım 

tasarımları sergilediğim bir portfolyomun da olması gerekiyordu. Diğer tasarımcıların 

portfolyolarında birbirinden güzel tasarımlar inceledim fakat kısa zaman sonra fark ettim ki bu 



tasarımlar ne kadar güzel gözükse de aslında tasarlanan ürünü daha kullanışlı yapmamış, 

hedefine bir katkı sağlamamıştı. Ben de kendi portfolyomu, bugüne kadar üzerinde çalıştığım 

mobil uygulamalar ve web sitelerinde yaptığım her değişikliğin nedenini, sürecini, amacını, 

sağladığı faydayı ve sonucunun istatistiksel olarak etkisini ele alan bir şekilde oluşturdum. 

 

Başvurumun ardından Google ile mülakat sürecim başladı. Facebook da portfolyomu fark ederek 

benimle iletişime geçti. Bakış açımı genişleterek ben de birkaç farklı şirket ile görüşmeye 

başladım. Online mülakatların ardından Google, Facebook, Yahoo, Quora, Booking, Asana gibi 

birçok şirket masraflarımı karşıladı ve yüz yüze mülakat için Amerika’ya gittim. 

 

Tüm gün süren, gerçekten iyi de bir kondisyon gerektiren bu mülakatlar sırasında şirketleri, 

onların kültürlerini daha yakından tanıma fırsatım oldu. Yaklaşık 6 ay süren bu maceranın 

ardından Google’ın iş teklifine rağmen Facebook’u kabul etmeyi tercih ettim. 2015 yılı 

mezuniyetimin ardından şu an Facebook’ta Messenger ekibinde Product Designer olarak 

çalışıyorum. 

 

 

 

Çalıştığınız kurumlardaki tecrübeleriniz size neler kattı? 

 

Üniversite eğitimimi alırken bir yandan part-time olarak Ankara merkezli bir şirket olan 

Nokta’da aylık 20 milyon kişinin ziyaret ettiği izlesene.com, sinemalar.com, blogcu.com gibi 

projeler üzerinde çalıştım.  

 

Bu 3.5 yıllık çalışma tecrübesi sürecinde birçok sorumluluk aldım, ekip üyesi olmayı öğrendim 

ve sektörü yakından tanıma fırsatı buldum. Üniversite eğitimimde öğrendiklerimi anında 

kullanma ve deneyimleme fırsatı elde ettim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Bölümümün bana en önemli katkısı 

matematiksel düşünmeyi öğretmesi oldu.” 
 

 

Çankaya Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü’nün katkıları size ne yönde oldu? Bize 

biraz üniversite hayatınızdan bahseder misiniz? 

 

Bölümümün bana en önemli katkısı matematiksel düşünmeyi öğretmesi oldu. Bu düşünme 

sistemi sayesinde karşılaştığım problemleri daha rahat analiz edip, sistemli bir şekilde birden 

fazla çözüm üretme alışkanlığı edindim.  

 

Ayrıca öğrendiğim bilgisayar bilimi ile birlikte teknolojiyi daha yakından tanıdım ve 

programlamada kendimi geliştirdim. Böylece problem çözmedeki kabiliyetim artarken bir 

yandan da tasarım bilgim ile matematik ve kod arasında köprü olabilecek bir birikimim oluştu. 

 

 



Biraz da bize oradaki çalışma ortamınızdan bahseder misiniz? Beklentilerinizi karşıladı 

mı? 

 

Facebook sağladığı imkânları ile beni her gün şaşırtmaya devam ediyor. Bedava olan şeyler 

yerine bu soruyu benim burayı seçmemdeki en önemli etmenden bahsederek değerlendirmek 

istiyorum ki o da çalışanların kendisi.  

 

Burada herkes gerçekten de elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor ve Facebook’un sosyal 

değer sağlamak, açık olmak gibi değerlerine, misyonuna kalpten bağlılar. Empatiden öte, 

Facebook’u kullanan her bir kişinin hissettiklerini içselleştirmeye çalışıyorlar, şirket içi kültürü 

belirliyorlar. Özenle seçilmiş bu insanlarla çalışırken rahatça kendin olabiliyorsun çünkü yeri 

geldiğinde senin kişisel gelişimin için çalışma arkadaşların, yöneticin elini taşın altına 

koymaktan çekinmiyor.  

 

Hedefini bir rakam yerine insanların içten bir şekilde “Facebook cares about me.” demesi 

şeklinde belirlemiş ekipler var ki bu gerçekten benim için ilham verici. 

 

“Her zaman bir yol vardır.” 

Son olarak, sizi örnek alacak öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? 

 

Benim temelde yaptığım, çok istediğim bir şeyi bulup o amaç doğrultusunda çalışmak oldu. Ne 

kadar imkânsız gözükse de eminim sizin de istediğinize ulaşabilmeniz için her zaman bir yol 

olacaktır. Öğrenciler için yapabileceğim bir şey olursa lütfen benimle iletişime geçsinler. 
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