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Gözde ARAS 

Yazılım Mühendisliği Öğrencisi (Yeni Mezun) 

 

Herkesi saygıyla selamlıyorum. 

Böyle değerli konuşmacılar arasında ve kalabalık bir topluluk önünde yaptığım ilk 

konuşmam olacak. Bilgisayar Mühendisleri Odasına bana bu fırsatı verdiği için teşekkürlerimi 

sunarım. 

Bu oturumda yazılım-bilgisayar mühendisliği öğrencilerini ve yeni mezunları temsil 

ediyorum.  Konuşmacılarımız ders içeriği, iş yaşamı ve sosyal konuları ele aldı. Ben de bu 

konulara paralel olarak birkaç şey eklemek isterim. 

Öncelikle üniversiteye yeni başlayan arkadaşların onları neler beklediğini iyi anlaması 

gerekir; bu konuda onları yönlendiren kişiler de öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin 

öğrencilere, yazılımın ne kadar geniş bir alan olduğunu, her bilgiyi onlardan alamayacağımızı 

aktarmalarını; araştırma yapmak ve dokümantasyon okumanın bize getireceği faydanın 

bilincini ilk elden kazandırmalarını beklerim. Aksi takdirde kendimizi geliştirmenin ve 

hedeflerimizi oluşturup elde etmenin şansa bırakılmış olacağının bilincinde olmalıyız.  

Yazılım konusunda araştırma yapmaktan bahsettim. Bu hususta bilgisayara erişimimizin 

kolay olması ve kaynakların çoğunun İngilizce olması sebebiyle İngilizce bilmek gerçekten 

çok önemlidir. Bilgisayar ve yazılım mühendisliği okuyan arkadaşların kendilerini 

geliştirebilmesi için üniversitelerin ders içeriğinin kesinlikle İngilizce olması ve bilgisayar 

laboratuvarlarının olması şarttır. 

Bilişim sektörü çok geniş bir ağa sahip. Bu geniş ağın tamamını üniversite eğitimimizde 

öğrenmeyi bekleyemeyiz. Temelde üniversitelerden beklentimiz teknoloji ve temel bilimler 

konusunda bizim ufkumuzu açarken belli başlı güncel teknolojiler (VPN, GitHub...) üzerinde 

pratik yapmamızı sağlayacak uygulamalar yaptırarak bizi desteklemesidir. Bu şekilde iş 

yaşamına girdiğimizde proje yönetimini ya da projeyi ilgilendiren diğer konuları ele 

alabilmemiz sağlanacaktır.  

Bunu sağlarken öğretmenlerin danışmanlık havuzu oluşturulabileceğini düşünüyorum. 

Mesela gruplar halinde projelere başlayıp sonrasında projenin yönetim, geliştirme, test ve 

dokümantasyon fazlarını da gruplar halinde derslerde işleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu 

durumda sadece öğrenciler değil öğretmenlerin de gruplar halinde çalışabiliyor olması 

gerekmektedir. Bunun için görebildiğim en büyük eksik, bizi yönlendirecek olan 

öğretmenlerin yazılım konusunda çok fazla bilgi sahibi olmaması ya da onların bu konuda işin 

içinde olmamasıdır. Öğretmenlerimizin bize vereceği bilgiler sadece teoride kalmamalıdır. Bu 

konuda büyük sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. 
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Söylediğim koşullar altında bir yazılım projesini baştan sona ele alabilen öğrenciler için 

öngörülebilecek eksiklik, iş yaşamına hazır olup olmadıklarıdır. Bunun için ise son senelere 

gelen öğrencilerin derslerinin firma bazlı olması, onları neyin beklediğinin en güzel deneyimi 

olacaktır. Staja girmeden ve iş yaşamına adım atmadan önce firmaların bu konuda 

üniversitelere destek vermesini beklerim.  

Son olarak iş bulma sürecine değineceğim. Bunun, hem araştırmaya hem de sosyal 

çevreye dayalı olduğunu söyleyebilirim. Bir yazılım mühendisi olarak birkaç topluluğa 

katılmış olmanın önemini deneyimleyerek anladım. Yazılım topluluklarında güncel 

teknolojilerin gündemde olması, çevremizde bununla ilgili çok çeşitli insanların olması, hem 

yaklaşımımızı hem de bilgimizi geliştirebilmemiz açısından çok önemlidir. Ayrıca bu çeşitli 

insanların farklı şirketlerde çalışıyor olmaları, kendimizi nerede görmek istediğimizi 

netleştirecek ve geleceğimize yön verecektir.  

Kısacası çalışacağımız işi seçme ve işe kabul edilme sürecinde toplulukların faydasını 

yüksek oranda görebilirsiniz. Şahsen bu konuda BMO’ya iş bulma sürecimde bana destek 

verdiği için ve hatta doğrudan aracı oldukları için çok teşekkür ederim. 

Konuşmam burada sona eriyor, dinlediğiniz için teşekkür ederim... 

 


