
 

2008 Yılı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve 2011 Yılı İşletme Yönetimi Yüksek 

Lisans Mezunu, Seda Türkmen ile, kendisi, Çankaya Üniversitesi ve işi 

hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

“AİLE BOYU ÇANKAYALIYIZ” 

Biraz işinden bahseder misin?  

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda Bilgisayar Mühendisi olarak 

çalışmaktayım. Adalet Bakanlığının kullandığı UYAP Projesinde (Ulusal Yargı Ağı Projesi) 

görev alıyorum.  

UYAP Projesini biraz açar mısın? 

Adalet Bakanlığı'nın 2000 yılında başlatmış olduğu Ulusal Yargı Ağı Projesi ile; 

mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları, icra daireleri ve diğer adli birimler ortak bilgisayar 

ağına bağlanmak suretiyle aralarında etkin ve hızlı bir haberleşme ortamı sağlanmak 

amacıyla bu projeye geçildi. Bu projeyle, bilgiye kolay ve hızlı erişilecek, Mernis, Polnet, 

Tak-bis projeleri gibi, diğer kurum ve kuruluşlarla entegrasyon yoluna gidilerek bilgiye 

istenildiği an ve hızlı bir şekilde erişilecek. Bu sayede yargılama süreci önemli ölçüde 

kısalacak. 



UYAP, adli yargı, idari yargı, cezaevleri, adlı tıp kurumu ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını 

kapsamaktadır. Ayrıca Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nin dahil olacağı 

entegre sistemi kapsıyor. 

Ulusal Yargı Ağının amaclarından biri de, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve 

ilgili kuruluşlar ve Yüksek Yargı Organları arasında etkin bilgi, belge ve iş akışını sağlamak. 

Ayrıca, Cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler ve icra dairelerinde tutulan kayıt ve 

belgelerin, ortak veritabanında saklanarak, yapılan işlemlerin bilgisayar aracılığı ile 

yürütülerek, yargılama faaliyetlerinin ve temyiz edilen davalara ilişkin bilgilerin üst dereceli 

mahkemelere gönderilmesi, bu birimler tarafından derlenmiş ya da derlenecek hukuki 

mevzuatı, içtihatları, bilimsel yayınları, ülkemizin taraf olduğu uluslararası kuruluşlar 

tarafından yapılan düzenlemeleri, Avrupa insan Hakları Mahkemesi kararlarını, yabancı 

mahkeme kararlarını ve gerekli görülecek diğer hususları değerlendirerek elektronik ortama 

aktarmak sureti ile kullanıcıların hizmetine sunmak, gibi işlemlerin karar destek sistemine 

sahip ve iletişim yeteneği bulunan yazılımlar ile gerçekleştirilmesini sağlamak olacak. 

Ben de bu programın geliştirilmesinde yer almaktan büyük bir heyecan ve gurur 

duymaktayım. 

Alanında farklı işler yapabilecekken neden bu tür bir işi tercih ettin? 

Aslında benim planlarım ve ideallerim arasında yazılım sektöründe çalışmak yoktu. Kendimi 

geliştirmek, iş ortamlarına alışabilmek için bir yerden başlamam lazımdı ve kendimi burada 

buldum. Sonradan işime çok alıştım ve çok seviyorum iki senedir de bu sektörde çalışıyorum. 

 

 



Peki, Adalet Bakanlığında çalışmaya nasıl başladın? İşe alım sürecinden 

bahseder misin? 

Aslında, bir kamu kuruluşunda çalışmayı hiç düşünmüyordum. Okurken de hep özel sektörde 

çalışmak isterdim. Fakat ailem, öğrencilik hayatım boyunca da, devlette çalışmamı istedi ve 

eğer bir kamu kuruluşunda çalışırsam daha rahat edebileceğimi söyledi.  

Bir gün babam Adalet Bakanlığı’nın bir ilanı olduğundan haberdar olmuş. Şansımı denememi 

söyleyerek, başvurmamı o sağladı. Mülakata çağırıldığımda bile benimle geldi ve neredeyse 

zorla kolumdan tutup götürdüğünü söyleyebilirim. Bu şekilde gittiğim mülakattan olumlu 

yanıt geldi ve 18 Ocak 2010 tarihinde Adalet Bakanlığındaki işime başladım.  

O dönemde işe 4 kişiyi işe aldılar ve öncelikle kısa bir eğitim döneminden geçtik. Bu eğitim 

dönemi, iş ortamına alışmamız açısından da çok faydalı oldu. Şu anda, işe birlikte başladığım 

arkadaşlarımdan bir tanesiyle birlikte çalışıyoruz. Bu süre zarfında güzel işler başardık ve 

daha da güzel işler başaracağımıza inanıyorum. 

Çalışma ortamınız nasıl? 

Anlayışlı ve çalışkan insanlarla birlikte çalışıyorum. Tabii ki herkes iyi diye bir şey yok ama 

genel olarak ortamı seviyorum. Çaycılarımız mahkum, her biri ayrı ayrı suçlar işleyerek açık 

cezaevinde yatıyorlar hayat hikayeleri o kadar farklı ki ben isteyerek suç işleyebileceklerine 

inanmıyorum. 

 



Çalışırken işletme alanında Yüksek Lisans yaptın. Çalışırken zor olmadı mı? Bu 

bölümü tercih etme nedenin neydi? 

Tabii ki zorlukları vardı. 17.30’da işten çıkıp bir şeyler atıştırıp, 18.30’da ki derse yetişmek 

21.30’a kadar da ders dinlemek kolay değildi. Birde bunun üstüne, günün yorgunluğu ve iş 

stresi eklendiğinde, derslere yoğunlaşmak çok da kolay olmuyordu. Ama hocalarımız o kadar 

keyifli ders anlatıyorlardı ki günün yorgunluğunu unutuyordum. Dolayısıyla da dersler çok 

verimli geçiyordu. Ayrıca, Yüksek Lisans yaptığım süre içerisinde, çok güzel arkadaşlar 

edindim. Master programında öğrenim gören arkadaşlarım, genel olarak çalışan bireyler 

oldukları için, farklı meslek gruplarından güzel bir çevrem oldu.  

Günümüzde, üniversite okumak nasıl bir gereklilikse, artık Yüksek Lisans yapmak, hatta 

özellikle işletme alanında yüksek lisans yapmak da bir gereklilik halini aldı. 

Bence iş hayatına adım attıktan ve bir miktar tecrübe edindikten sonra yüksek lisans yapmak, 

hem doğru bölümü seçmek hem de daha bilinçli bir öğrenci olmak açısından büyük önem 

taşıyor. Yüksek Lisans yapmamın faydasında, ilerleyen günlerde, özellikle daha üst 

mevkilere geldiğimde göreceğime inanıyorum. Eminim ki gelecekte bu diploma beni diğer 

çalışanlara nazaran daha ayrıcalıklı kılacaktır.  

Bilgisayar Mühendisliği biraz erkeklerle özdeşleşmiş bir meslek, meslek olarak 

bunu seçme nedenlerin nelerdi? 

Bence artık böyle bir ayrım söz konusu değil. Günümüzde erkeklerle özdeşleşmiş işleri 

kadınlar, kadınlarla özdeşleşmiş işleri ise erkekler yapabiliyor. Bende bu bahsettiğimiz 

durumun bir parçasıyım. 

Sen bu soruyu sorunca aklıma bir anım geldi. 2004 yılında yaz okuluna kalmıştım. Sınıfta 

aşağı yukarı 30 kişiydik. Hoca da dahil olmak üzere hepsi erkekti. Derse geliyorum amfide 

köşede oturup dersimi dinleyip gidiyorum. En sonunda arkadaşlarım, dayanamayıp, “Seda, 

sana da Sedat mı desek?”  diye bir soru yönelttiler. Bende “deyin biraderler” diyerek 

aralarına katılmıştım. Sonuç olarak dediğim gibi, günümüzün globalleşen dünyasında, hiçbir 

işte cinsiyet ayrımının söz konusu olmadığını düşünmekteyim. 

Bu noktadan sonra kariyerine kamuda ve bulunduğun yerde mi devam etmeyi 

düşünüyorsun? Hedeflerin neler? 

Şuan da işimden memnunum, fakat kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Tabii ki 

ilerleyen günlerde zaman neler doğurur bilemiyorum. Kısaca hedefim, yaptığım işi en iyi 

şekilde yapmak ve işimde başarılı olmak. Ayrıca bu benim en önemli prensibimdir.  

Çalıştığım yerde kazandığımı hak ettiğime inanmalıyım. 

Çankaya Üniversitesine ve Ankara’ya gelişinden bahseder misin? 

Herkesin değişik ve farklı hayalleri vardır. Aslında benim de hayalim doktor olmaktı. Hatta 

babam hep şöyle derdi; “Benim kızım doktor olacak Cuma günleri muayeneye gelen 

hastalardan para almayacak”. Ama ben hiç aklımda olmayan bölümü kazandım.  



Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü annemle beraber düşünerek 

yazmıştık, okulun İngilizce eğitim vermesi, meslek olarak iş alanlarının geniş olması, 

teknolojinin her geçen gün gelişmesi gibi sebeplerden ötürü bu bölümü tercih ettim. 

Her ne kadar hayalim doktor olmak olsa da, şimdiki işimden ve mezun olduğum okuldan 

mutluyum. Okulumu, hocalarımı çok sevdim. Bu sebeple Yüksek Lisansımı da Çankaya 

Üniversitesinde yaptım. Hatta, kız kardeşimin de üniversitemizde okumasını istedim. O da 

Çankaya Üniversitesi’ni tercih etti, şu anda mezun oldu ve yurtdışında dil eğitimi almakta. 

Hatta bizden sonra Çankaya Üniversitesi’nde kuzenlerimde okudu. Deyim yerindeyse aile 

boyu Çankayalı olduk.   

Ankara'ya gelişimden bahsedecek olursam, tabi ki şehir dışından gelen her öğrenci gibi 

geldiğimde kalacak yer sorunum vardı. Ankara’daki tüm yurtlara baktık, ev tutmayı 

düşündüm, ta ki Petek Kız Öğrenci Evi’ni görene kadar. Hem yurt hem ev havasında olan 

apart dairede kalmaya karar verdim. Annemle babamın beni yurda getirip bırakmaları dün 

gibi aklımda. Beni odaya yerleştirip gittiler. Aradan bir saat geçmeden çok kötü 

rahatsızlandım. Ailemi geri çağırdım. Beni alıp hastaneye götürdüler. Kontroller tetkikler 

derken o ilk gecemi hastanede geçirdim. Herhangi bir sorun çıkmayınca sadece stresten 

olduğunu söyledi doktorlar ve o gece ayrılamadık, hatta annemle babamla uyudum. Ertesi 

gün beni tekrar yurda bıraktılar ve arkalarına bakmadan Hatay'a döndüler. Zamanla yurtta ve 

okulda gördüğüm ilgi ve alakadan dolayı çok çabuk alıştım. Şuan da Ankara’yı ve işimi 

seviyorum, burada yaşamaya devam ediyorum. 

 



Kendini bize biraz anlatır mısın?  

19 Eylül 1985 yılında ailemin ilk çocuğu olarak Hatay'da dünyaya gelmişim. 18 yaşına kadar 

orada okudum. Eylül 2003 yılında üniversiteyi kazanıp Ankara' ya yerleştim. 2008 yılında 

Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Daha sonra 4 ay 

Amerika'da dil eğitimi aldım, Türkiye'ye döndükten sonra 2009 yılında “Çankaya 

Üniversitesi İşletme Yönetimi” bölümünde Yüksek Lisansa başladım. 2011 yılının Haziran 

ayında da mezun oldum. Yüksek Lisans eğitimime devam ederken Adalet Bakanlığı Bilgi 

İşlem Dairesi Başkanlığında işe başladım ve halen devam ediyorum. Hem okumayı hem de 

çalışmayı seviyorum. 

Karakterimden bahsedecek olursam, bende bir anda dört mevsimi görebilirsiniz. Bazen 

ilkbahar gibi mutlu ve neşeli, bazen kış gibi soğuk ve sert, bazen sonbahar gibi hüzünlü, 

bazen yaz gibi sıcak ve sevecen. 

 Mezunlarımıza ve öğrencilerimize neler söylemek istersin? 

Üniversiteyi kazanmak zor ama üniversiteyi bitirmek daha da zor. Derslere çalışmadan 

üniversite bitmiyor. Ama bu her zaman, aralıksız ders çalışacağınız manasına gelmiyor. Ben 

yerine göre yaşadım, derslerimi geri plana atmadan, gezeceğim zamanlar da gezdim, 

eğleneceğim zamanlar da eğlendim. Öğrenci olmak çok güzel, üniversiteli olmak harika bir 

duygu. Kendi ayakların üzerinde durmayı öğreniyorsun. Üniversite yıllarının değerini bilmek 

gerektiğine inanıyorum. Ben çok özlüyorum.  

 

Röportaj : Gözde Kuşak 


