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Bilgisayar Mühendisli¤i E¤itimi
80'li y›llardan itibaren önemi gün geçtikçe artan biliflim teknolojileri, gelecekte istihdamla ilgili sorunlar› beraberinde getirmekte ve bu
konuda farkl› yaklafl›mlar kullan›larak çözüm üretilmeye çal›fl›lmaktad›r. Türkiye olarak, biliflim endüstrisinin taleplerini ne derece karfl›layabilecek bir potansiyelimiz var ve bu potansiyelini en verimli
flekilde güçlendirilerek ne türlü çal›flmalar yap›labilir bu konuda daha önce yap›lan çal›flmalar nedir k›saca bahsedece¤im. ‹lerleyen
sat›rlar›mda ise, bilgisayar mühendisli¤i okuyan gelecekteki meslektafllar›ma yaflam›fl oldu¤um deneyimlerden yola ç›karak, küçük
önerilerimi paylaflaca¤›m.

Türkiye'de bilgisayar mühendisli¤i ad› alt›nda verilen program içeri¤inin, yurt d›fl›nda mesela Amerika Birleflik Devletlerinde bilgisayar
bilimleri ad› alt›nda verildi¤ini görmekteyiz. Bu program dahilinde
teorik derslerin a¤›rl›kl› oldu¤unu, dijital tasar›m ve devre analizi gibi dersler ile baz› önemli donan›m konular›n›n, programlama dilleri,
otomata teorisi, algoritma gibi dersler ile de yaz›l›m alan› konular›n›n kapsand›¤›n› görmekteyiz. Yurt d›fl›nda 2000'li y›llarda bilgisayar mühendisli¤i kendi içinde bir evrimleflme geçirerek, farkl› bölümlere ayr›lm›flt›r. A¤ mühendisli¤i, sistem mühendisli¤i, yaz›l›m
mühendisli¤i ile çoklu ortam mühendisli¤i bölümleri farkl› kavramlar› irdeleyen ve temelinde yine bilgisayar ve mühendislik prensiplerinin gereklerini tafl›yan bu türden bölümler aras›ndad›r.

Bakt›¤›m›z zaman, Türkiye'de yaklafl›k 55 üniversitenin Bilgisayar
Mühendisli¤i ad› alt›nda olmasa da içerik olarak bu program›n gereklerini sa¤layabilecek bölümü vard›r. Bu üniversitelerin baz›lar›nda verilen akademik e¤itim, ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) kriterleri gözönüne al›narak oluflturulmaktad›r. Birtak›m üniversitelerdeki baz› bölümler ise ABET taraf›ndan akredite edilmifllerdir. ABET kriterleri nedir k›saca de¤inelim. Özetlemek gerekirse, verilen derslerin, ö¤retim üyelerinin, ö¤rencilerin
belirli disiplinler alt›ndaki koflullar› sa¤l›yor olmalar›. At›l›m Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri henüz bu akreditasyonu almakla birlikte e¤itim programlar›n› bu kriterler do¤rultusunda oluflturmakta ve sürekli bir flekilde revize etmektedir. Bu nedenle de
yurt d›fl›nda, e¤itimlerinde bu kriterleri sa¤layan veya gözönüne
alan üniversiteler ile ö¤renci de¤iflimi ve farkl› konularda ortak giriflimlerde bulunabilmektedir. Ald›¤›m›z mühendislik e¤itiminin yurt
d›fl›nda da tan›n›yor olmas› sebebiyle, dünyan›n baflka bir ucundaki
ifl olanaklar›na baflvurmada da di¤er ülkelerdeki bu bölümlerden
mezun olan meslektafllar›m›z ile rekabet edebilecek düzeyde olman›n güveni içinde rahat davranabilece¤iz. Keza, yüksek lisans ve
doktora programlar›na devam etmek isteyen, kariyerlerini akademisyen olarak planlayan arkadafllar›m›z için yurt d›fl›ndaki üniversitelerden kabul alabilmek daha da kolaylaflm›flt›r.

Yurt d›fl›nda bu programlar üniversitelere ba¤›ml› olarak e¤itim içeriklerini konular›na göre teorik ya da pratik a¤›rl›kl› veya eflit a¤›rl›kl› olarak düzenlemek suretiyle çeflitlilik göstermektedirler. Türkiye'de de bu durum çok farkl› de¤il esas›nda. Ancak burada temel
prensip, bir bilgisayar mühendisli¤i ö¤rencisine, literatürü takip edebilecek çekirdek yap›lar›n verilmesi ve bu konularda kendilerini gelifltirmeye aç›k bir platformda ö¤retim üyeleri ile desteklenmesidir.
Yabanc› dil ise olmazsa olmazlardan. Literatür malumunuz ‹ngilizce.
Yabanc› dil hem iletiflimde hem de yurt d›fl› kaynakl› teknolojilerin
ö¤renilmesi ve ö¤retilmesi konusunda anahtar görevini üstlenmekte. Hatta, günümüz istihdam koflullar›n›n zorlaflmas›ndan dolay›,
hali haz›rda ö¤renimlerini sürdüren arkadafllar›ma ek en az bir yabanc› dil daha ö¤renmelerini tavsiye ediyorum. Ö¤renciyken, zaman›n ne kadar de¤erli oldu¤unu inan›n mezuniyete yaklaflt›¤›n›z her
geçen gün daha iyi fark ediyorsunuz. fiöyle ki, insan geçen y›llar›n
hesab›n› tutam›yor çünkü ne kadar zaman geçti¤inin fark›nda bile
olmuyoruz. Günlük ihtiyaçlar›m›z› karfl›lama s›ras›nda ne kadar düzenli bir zaman yönetimi plan› uygularsak haftadan bir belki iki günün bofla harcand›¤›n› görmek pek flafl›rt›c› olacakt›r.
Yabanc› dil iletiflim ve literatür için dedik. Bir de, programlama dillerimiz var bizim. Mezuniyet sonras›nda Türkiye flartlar›nda bir bilgisayar mühendisinin ilk baflvuraca¤› “yaz›l›m gelifltirici, yaz›l›m mühendisi” pozisyonlar›na müracaat etmek art›k üniversite y›llar›nda
ö¤retilen diller ile pek kolay olmuyor.Yaz›l›m teknolojileri, siz bu yaz›y› okuyorken bile çeflitli kilometre tafllar›n› aflmak ile u¤rafl›yor.
Dolay›s›yla, en son teknolojileri takip etmenin bir faydas›n›n da ifl
baflvurusu süreçlerini h›zland›raca¤›na inan›yorum. Mesela, Sun

ABET akreditasyonu, Türkiye'de e¤itim alan›nda bulunmayan bir kalite yönetim sisteminin eksikli¤inden dolay› ve yurt d›fl› geçerlili¤inin olmas› sebebiyle gün geçtikçe önem kazanmaktad›r. Bu program sayesinde üniversitelerde bulunan program içerikleri, ö¤retim
üyesi ve ö¤rencilerin misyonlar›, vizyonlar› için birtak›m standartlar
belirlenmekte, her baflvuran üniversite için bu flartlar ön koflul olarak yönetimlere bildirilmektedir.
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kilde yaz›l› sözlü ‹ngilizce iletiflim kurabilen, bulundu¤u ortamda sayg›n, pozisyona göre otoriter veya otoriteye sayg›l›, sorunlara farkl› ve yarat›c› çözümler üretebilen, sab›rl›, azimli ve dinamik
gençleri ar›yor. Bu arada, herkesin merak etti¤i üzere, akademik baflar› ise ço¤u firmada
geri planda kal›yor. Konu üzerindeki uzmanl›¤›n›z ve varsa sertifikasyonlar›n›z bilginizin
güncelli¤ini ve kalitesini ispatlamaya yetiyor. Peki istihdam durumu nas›l ? Herkesin
dedi¤i gibi hala aç›k var m› ?

Microsystems'›n Java ve Microsoft'un .net Platformlar› hakk›nda bir yaz›l›m gelifltiricinin ihtiyaçlar›n› giderebilecek bilgi birikimi, en k›sa 3-4
ay gibi sürelerde ediniliyor. Bu tür, kendinizi
gelifltirme senaryolar› üretin. Eksiklerinizi iyi
belirleyin.
At›l›m Üniversitesi olarak mühendislik e¤itimi alan her ö¤renci, disiplin d›fl›nda farkl›
dersler alarak, kendilerini sosyal bilimlerde de
gelifltirebiliyor.Mesala, Popüler Bilim, Anadolu
Müzik Tarihi, Jazz Tarihi, Psikolojiye Girifl ve
Drama gibi mühendislik d›fl›ndaki dersler
ile iletiflim gücümüzü artt›r›rken, a¤›r meslek derslerinin yo¤unlu¤unu dönem içerisinde rahatlatm›fl oluyoruz.

Yaz›m›n bafl›nda söyledi¤im gibi; Türkiye'deki
yaklafl›k 55 bölümden yine yaklafl›k 5000
mezun verildi¤ini düflünelim. Bu mezunlar›n bir k›sm›n›n vatani görevini ve yüksek lisans yapacaklar›n› göz önünde bulundurursak, ifl baflvurusunda bulunacak olan
say› gittikçe azal›yor.

Bir mühendisin, meslek hayat› boyunca
kullanaca¤› olmazsa olmaz araçlar vard›r.
Meslek yaflant›m›zda karfl›laflaca¤›m›z sorunlar›n analizi ve sonras›nda üretilen çözümlerin ne derece mant›kl› oldu¤unu
saptamam›za yarayan ek araçlar› da ö¤renimimiz süresince elde ediyoruz. Nümerik
analiz, istatistik ve mühendislik ekonomisi gibi dersler ile
bu araçlar›n ço¤una hakim halde gerçek yaflam koflullar›na haz›r bir flekilde ö¤renimimize devam ediyoruz.

Bunlar›n hiçbirinin olmad›¤›n› varsayal›m.
Bütün mezunlar baflvuruda bulunsa bile,
Türkiye'deki bilgi teknolojileri sektöründeki ihtiyac› dolduracak yo¤unlukta bir kapasite daha yakalanmad›. Bu bölümde e¤itim
görmek isteyen lise e¤itimlerine devam
eden arkadafllara duyurulur.
Biz sektörden ve büyüklerimizden neler bekliyoruz? Kiflisel olarak de¤erlendirmek gerekirse. Türkiye'de gayri safi
milli has›lan›n en çok nerelere paylaflt›r›ld›¤›n› herkes yak›ndan takip ediyordur. E¤itimin ve Ar-Ge'nin flirketler baz›nda ve devlet olarak farkl› politikalar ile desteklenmesini, teknoloji gelifltirme merkezlerinin gerçek kurulum amaçlar› do¤rultusunda çal›flmalar yap›ld›¤› sürece güçlendirilmesini ve yurt d›fl›ndaki teknoloji gelifltiren
firmalar›n sahip olduklar› vergilendirme sistemlerinin incelenerek
Türkiye'ye adapte edilebilirli¤inin araflt›r›lmas›n› bekliyorum.

Teorik dersler sizi yeterince yordu ve belirli bir bilgi düzeyine erifltiniz demek ki üçüncü s›n›fa geçiyorsunuz. Yaz›n mesleki
performans›n›z› ve ö¤rendiklerinizi s›namak için gayet iyi bir f›rsat.
At›l›m Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeki her ö¤renci, iki yaz
staj› yapmakla yükümlüdür. Ö¤rencilere ilk baflta tatil ambargosu
gibi gelebilir sonuç itibariyle 30 ifl günü deneyim yaflaman›z bekleniyor. Ancak benim gibi heyecanl› biriyseniz bu tatil iste¤i farkl›
farkl› yerlerde staj yapabilme iste¤ine dönüflüyor. Bölümde okuyan
arkadafllar›n beklentileri do¤rultusunda do¤ru firmalar› seçmeleri
durumunda, güzel sonuçlar al›nabiliyor. fiu anda, mezuniyetine bir
y›l gibi uzun süre olmas›na ra¤men staj yapt›¤› firmalardan ifl teklifleri alan arkadafllar›m bulunmakta ve bu ö¤rencilerin say›s› gün
geçtikçe art›yor.

Zihnimdeki birçok faydal› projeyi; sevgili dostum Yi¤it Orçun Gökbulut ile sadece bürokratik engellere tak›lmam›z sebebiyle ask›ya
ald›k hatta rafa kald›rd›k.
Bu tür desteklerin sa¤lanmas› durumunda, mevcut beyin göçünün
önüne geçilebilece¤ini, Türkiye'nin kaynaklar› ile yetiflen dinamik,
konusunda uzman birçok yetenekli insan›n ülkeyi terk etme yollar›n› aramay› b›rakaca¤› günleri görebilmek istiyorum.

Yaz stajlar›, insanlar›n kendine olan güvenlerini dengeliyor. Gitti¤iniz firmada sadece tek stajyer olma ihtimaliniz genelde düflüktür.
Oraya gelen di¤er üniversitedeki meslektafllar›m›z ile olan diyaloglar›m›z sonucunda, sektöre ne kadar haz›r›z sorusunun cevab›n› yan›tlayabilir halde akademik hayat›m›za geri dönebiliyoruz.

Herkesin yak›ndan tan›d›¤› Microsoft Corporation Kurucusu ve Orta¤› olan William Bill Gates'in bir sözü ile bitirmek istiyorum. “ Hayat
felsefem çal›flmakt›r “ .

Yaz stajlar›n›n gözden kaçan bir baflka faydas› daha bulunmaktad›r.
Sektörde bulunan firmalar›n, nas›l bir bilgisayar mühendisi veya bilgisayar programc›s› arad›¤› hakk›nda fikir sahibi olabiliyoruz. Kendi
stajlar›mdan ve kat›ld›¤›m çeflitli toplant›, panel gibi organizasyonlardan sonra edindi¤im bilgileri, deneyimleri sizlerle paylaflay›m.

Disiplinli çal›flan ve bunu hayat felsefesi olarak belirleyen bir insan›n, neleri baflard›¤› konusunda umar›m kimsenin bir flüphesi
yoktur. Herkesin onun kadar felsefesine ba¤l› kalabilmesi dile¤iyle.
Mustafa Kemal AYDEM‹R
At›l›m Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i Ö¤rencisi

Yaz›l›m ve bilgisayar endüstrisi, yenili¤e aç›k, çok rahat ak›c› bir fle31

