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Başkent Üniversitesi'nde öğrenci olarak oturduğum sıralardan öğretmen 
kürsüsüne çıkabilmek gerçekten mutluluk verici. Bilgisayar mühendisleri 
yetiştirmek ise ayrı bir gurur kaynağı. 

 
Dr.Emre Sümer (2001 mezunu) 

Yrd.Doç.Dr., Başkent Üniversitesi 

 

  

Dr. Nurcan Durak (2001 mezunu) 
Uzman Araştırmacı, Sandia National Labs, USA  

  

Dr. İlknur Durgar (2001 mezunu) 
Yrd.Doç.Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi  

  

Saygın Çelebi (2001 mezunu) 
IT Yöneticisi, ING Bank  

  

Bahar Kenaroğlu (2001 mezunu) 
Teknoloji Yöneticisi, Oracle  

  

Fuat Bilgin (2001 mezunu) 
Proje Lideri, KordSA  

  

Bilgisayar mühendisi günümüzde her alanda kullanılan bilgi teknolojileri 
altyapılarını tasarlayan, oluşturan bir kimliğe sahiptir. Bu kimlik kısa zamanda 
diğer bölümlerden çok daha önde etkin bir rolde faaliyetlerini gösterecektir. 

 
Buğra Çakır (2002 mezunu) 

Yazılım Mimarı, Mobiliz A.Ş. 

 

  

Bekir Oğuz (2002 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, eBay, Hollanda  

  

Dr. Murat Hacıömeroğlu (2002 lisans, 2004 yüksek lisans mezunu) 
Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi  

  

Mehmet Dikmen (2003 mezunu) 
Araştırma Görevlisi, Başkent Üniv. 

Doktora Öğrencisi, ODTÜ  

  



Bilgi teknolojileri gürül gürül akan bir ırmaktır. Önünde durmaya çalışmak sonuç 
vermez, kendiyle beraber sürükler götürür. Önemli olan bu ırmak ile beraber 
hareket edebilmektir. Tüm işletmeler için ERP'ler bu ırmak üstünde ilerlemelerini 
sağlayan kayıklardır. 

 
Kıvanç Onursal (2003 mezunu) 
ERP Yöneticisi, Dorçe Holding 

 
  

Murat Can Alpay (2003 mezunu) 
Yazılım Mimarı, Innova 

 
  

Neslihan Balcı (2003 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, Vakıfbank  

  

Yavuz Emir Beyribey (2003 mezunu) 
Yazılım Birim Müdürü, T.C. Başbakanlık  

  
2000-2007 tam 7 muhteşem sene geçirdim ben Başkent Bilgisayar 
Mühendisliği'nde! Bugünlere gelmemde emeği geçenlere, kalpten teşekkürlerimi 
sunuyorum. Ne mutlu ki, hem öğrencilik yıllarım, hem de araştırma görevlisi 
olarak çalıştığım yıllar, hayatımda her zaman hatırlayacağım ve sevdiklerimle 
paylaşacağım güzel anılarla doludur. Hayata dair çok şey öğrendiğim bu bilgi 
yuvasında, harcadığım emeklerin karşılığını bana kazandırdığı başarıların verdiği 
keyifle çıkartabildiğim için mutluyum. Tekrar görüşmek dileğiyle... 

 
Aydıncan Polatkan (2004 lisans, 2007 yüksek lisans mezunu) 

Doktora Araştırmacısı, Univ. Tubingen, Almanya  
CTO, Mantis Yazılım  

  

Murat Seçkin Ayhan (2004 lisans, 2007 yüksek lisans mezunu) 
Araştırmacı, LONI Institute, USA 

Doktora Öğrencisi, University of Louisiana, Lafayette  
  

Erdem Çorapçıoğlu (2004 lisans, 2007 yüksek lisans mezunu) 
Genel Müdür, Çorapçıoğlu Ltd.Şti. 

 
  

Göker İlhan (2004 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, TAI  

  

Damla Zeynep Böke (2004 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, Habertürk  

  

  



Mesleğimi iş hayatına atıldıktan sonra daha fazla sevmeye başladım... 
  

Bilal Gürer (2005 mezunu) 
Proje Mühendisi, PTT  

 

  

Gözen Kantarcı (2005 mezunu) 
Analiz ve Tasarım Uzmanı, TÜRKSAT 

 
  

Veli Gülşen (2005 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, Vodafone  

  

Alper Özdamar (2005 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, Argela  

  

Yiğit Anıl Kılıç (2006 mezunu) 
Yazılım Mimarı, Ericsson, İsveç  

  

Ali Sağlam (2006 mezunu) 
Uzman Araştırmacı, TÜBİTAK  

  

Üniversite sınav tercihlerimi bugün yapıyor olsaydım yine Başkent Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği’ni tercih ederdim.  Başkent Üniversitesi bana hem 
akademik anlamda hem de sosyal anlamda çok fazla değer kattı. Lisans eğitimimi 
ve yüksek lisans eğitimimi Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nde tamamladım. Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu olmak, 
teknolojiyi sizin yönetmeniz demek, insanlığa katkıda bulunmanız demek, 
çalıştığınız işlerde saygın bir konumda olmanız demek, interdisipliner alanlara 
rahatlıkla çalışabileceksiniz demek, iş sizi seçmeyecek siz işinizi seçeceksiniz 
demek, ulusal ve uluslararası firmalarda rahatlıkla iş bulabileceksiniz demek, 
ayrıca akademik olarak devam etmek isteyen akademisyen adayları için de 
yelpazesi çok geniş bir alanda çalışma imkanı bulmak demektir.  Seçtiğimiz 
bölümü severek ve isteyerek okumanın, mutlu bir gelecek için çok önemli 
olduğunu burada öğrendim. Bu yüzden geleceğe güvenle bakmamı sağlayan 
değerli Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. 

 
Öykü Eren (2006 lisans, 2008 yüksek lisans mezunu) 

Doktora Araştırmacısı, Avrupa Birliği Proje Asistanı, ODTÜ  

  



Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi almak, 
gerek tecrübeli ve dinamik kadrosu, gerek sağladığı teknolojik olanaklar ve 
çeşitlilik ile kariyerimin başlangıcında attığım en doğru adıma donuştu. Bölümde 
geçirdiğim dört sene zarfında etkili bir profesyonel ağ ve uluslararası şirket ve 
teknoloji enstitülerinde tercih edilir bir birikime sahip oldum. Mezun olduktan altı 
yıl sonra bugün bile bölümün bana kazandırdığı paradigma, bilişim yetileri ve 
öğrenme alışkanlığının faydasını görmekteyim. 
 
Öğrencilik yıllarında her ihtiyacım olduğunda destek alıp, bugün hala aktif 
iletişimde olduğum Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün 
uzman kadrosunun motivasyon ve heyecanı, sektörümüzün kaliteli mühendisler 
kazanmaya devam etmesi bilişim teknolojilerinde daha da ilerlememiz 
konusundaki inancımı destekliyor. Başarılı bir kariyer isteyen gençlerin karar 
vermeden önce bu bölümü ve akademisyenlerini dikkatle incelemelerini 
kesinlikle tavsiye ediyorum.  

 
Onur Zengin (2006 mezunu) 

Uzman Yazılım Mühendisi,  Giesecke & Devrient, Finlandiya  

  

Oray Oktay (2006 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, İçişleri Bakanlığı 

 

  

Rahime Belen (2006 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, Fujitsu 

 

  

Yusuf Yavuz (2006 mezunu) 
Uzman Yardımcısı, T.C. Hazine Müsteşarlığı 

 

  

Volkan Kılıç (2007 mezunu) 
IT Uzmanı, Türk Traktör 

 

  

Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve sahip olduğu öğretim 
üyesi kadrosu sayesinde aldığım eğitim, mezun olduğum tarihten itibaren  
içerisinde bulunduğum gerek akademik, gerekse iş ortamlarında başarılı 
olabilmemin yegâne nedeni olmuştur. 

 
Çağrı Tekinay (2007 mezunu) 

Doktora Araştırmacısı,  Delft University of Technology, Hollanda 

 

  



Başkent Üniversitesinde aldığım eğitimin hem akademik hem de sosyal olarak 
beni çok geliştirdiğine inanıyorum. Birbirinden değerli akademisyenlerin verdiği 
derslerde, bilgisayar mühendisliğindeki temel alanları hem teorik hem de 
uygulamalı olarak öğrenme imkanı buldum. Sosyal olarak da, Bilgisayar 
Mühendisliği topluluğunda görev aldım ve böylece kişisel gelişimime katkıda 
bulunacak birçok deneyim kazandım. Bence bu yönüyle Başkent Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bolumu, günümüzde çok önemli bir yer tutan disiplinler 
arası işbirliğinin gelişmesinde de önemli bir rol oynuyor ve mezunlarına birçok 
farklı alanda is bulmaya yardımcı olacak bilgi ve tecrübeyi kazandırıyor. Bütün bu 
imkanları sunduğu için Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne 
içten teşekkürlerimi sunarım. 

 
Berk Anbaroğlu (2007 mezunu) 

Doktora Araştırmacısı, University College London, İngiltere  

  

Erkin Eryol (2007 mezunu) 
Doktora Öğrencisi, Araştırma Görevlisi, ODTÜ 

 

Özge Demirağ (2007 mezunu) 
Uzman Yardımcısı, Türk Telekom 

 

Başak Öner (2007 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, Havelsan 

 
 

Her ne kadar Bilgisayar Mühendisi olarak çalışmasam da, dünyaya mühendis 
gözüyle bakabilmemde ve analitik zekamı geliştirmemde bana yardımcı olan 
bütün bölüm  hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. Bir gün bilişim sektöründe 
iştigal eden bir firma kurma hayaliyle yasıyorum. Bu sektörde ben de varım 
demek istiyorum. 
 

Kemal Kocamış (2007 mezunu) 
Genel Müdür, Kocamışoğlu Ltd. Sti.   

  
Çiğdem Beyan (2008 mezunu) 

Doktora Araştırmacısı, University of Edinburgh, UK   

 
 

Can Anıl (2008 mezunu) 
Uygulama Mühendisi, Huawei Tech  

 
 

Korhan Karakaş (2008 mezunu) 
Bilgi İşlem Uzmanı, Ufuk Üniversitesi  

  
Aycan Bayhan (2008 mezunu) 

Yazılım Uzmanı, O&M Systems, İngiltere   



Üniversiteden mezun olduğum 2008 yılında IBM tarafından Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika (EMEA) bölgesinde ki En Gelecek Vaad Eden 75 Mühendis (BSRE) arasında 
gösterildim. Bu başarı sonucunda 2008 yılının Temmuz ayında İsviçre’nin Zürich 
kentinde ki IBM Araştırma Laboratuarında düzenlenen innovasyon eğitimlerine 
davet edildim ve katıldım. 

 
Ali Rıza Babaoğlan (2008 mezunu) 
Ürün Satış Yöneticisi, SAP Türkiye 

 

  
Haluk Özen (2008 mezunu) 

Yazılım Uzmanı, Softtech   

  
Selçuk Çeşmeci (2009 mezunu) 

Yazılım Uzmanı, Accessory Power, LA, USA   

  
Tuğçe Altuntaş (2009 mezunu) 

Yazılım Uzmanı, Datasel   

  
Onur Akkaya (2009 mezunu) 

Yazılım Uzmanı, Havelsan   

  

İş hayatına atıldıktan sonra yeni teknolojilere kolay adapte olup ne kadar hızlı 
öğrenebildiğimi farkedince bölümdeki hocalarımın değerini daha iyi anladım. 

 
Ali Kemal Gündoğar (2009 mezunu) 

Yazılım Uzmanı, Türksat 

 

  
Deniz Estekin (2009 mezunu) 

Yazılım Uzmanı, Genom Bilişim   

  
Doğa Bekaroğlu (2009 mezunu) 

Sistem Analisti, ART Telekom   

  
Orçun Tolga Güzelcan (2009 mezunu) 

Yazılım Uzmanı, Kade 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Başkent Üniversitesi  

  
Esra Yılbat (2009 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, Havelsan  

  
İrfan Keleş (2009 mezunu) 

İrkay Petrol, Müdür   

  



2006 yazında puanlar açıklandıktan sonra çoğu üniversite adayı gibi ben de 
sadece şunu düşünüyordum: köklü ve saygın bir üniversitede, sağladığı iş 
imkanları bakımından oldukça iyi bir yerde olan bir bölümde okumak. O yıl, 
Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni seçerek 2 kriterimi de 
gerçekleştirmiş oldum. Sağladığı teknolojik ve en az onun kadar önemli 
sosyal ve kültürel imkanlarıyla; barındırdığı ileri görüşlü, yenilikçi ve 
çağdaş kadrosuyla; geniş yelpazede sağladığı iş imkanlarıyla bana 
kattıklarından dolayı bu bölümü ve bu üniversiteyi seçmek benim için her 
zaman gurur ve onur duyacağım bir karardır. Burada olmamda emeği geçen, 
bilgilerini ve arkadaşlıklarını bir an olsun eksik etmeyen hocalarıma 
teşekkür ederim. 

 
Burçin Buket Ural (2010 mezunu) 

Yazılım Uzmanı, Akgün Yazılım 
Yüksek Lisans Öğrencisi, ODTÜ   

  
Merve Uludağ (2010 mezunu) 

Uzman Yardımcısı, Türk Telekom   
  

Emre Cambazoğlu (2010 mezunu) 
Oyun Geliştirici, BUGGUM  

  
Duygu Dede (2010 mezunu) 

Araştırma Görevlisi, Yüksek Lisans Öğrencisi, Başkent Üniversitesi   

  
Giray Sercan Özcan (2010 mezunu) 

Araştırma Görevlisi, Yüksek Lisans Öğrencisi, Başkent Üniversitesi  

  
Emre Çevik (2010 mezunu) 

Bilgi İşlem Uzmanı, Atılım Üniversitesi   

  
Selcen Közpınar (2010 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, Başarı Mobile  

  
Elbette ki Başkent Üniversiteli olmak ayrıcalıktır, fakat bunu gayri ihtiyari bir 
tutumla söylemek zorunda kalmıyorum.  Çünkü, günümüz gereksinimlerinin 
çözüm mühendisliği olarak nitelendirdiğim bir lisans eğitim programını, Başkent 
Üniversitesinden mezun olmanın katmış olduğu artıları 5 yıl öncesine bakarak net 
bir şekilde görebiliyorum.  Bunu da,  basmakalıp bir tabirle söylemek gerekirse, 
balık  vermeyen, balık tutmayı amaçlayan hem genç hem de tecrübeli aynı 
zamanda maceradan uzak genelde öğrenci yanlısı akademik kadrosuna borçlu 
olduğumu söyleyebilirim. Aynı zamanda, akademik başarının, kültürel başarılarla 
perçinlenmediği sürece, anlamsız olacağı tezini benimsemiş üniversite yönetim 
anlayışı, bizlere bütün olarak kendimizi geliştirebileceğimiz imkanlar sunmaktadır. 
 
Kurallara dayalı yönetim şekliyle hür birey kavramının şekillendiği bu eğitim 
yuvasında en öncelikli olarak tuttuğum asıl kazanımım ise, özgürlüğün verilmiş 
olanlarda değil, alınmış olanların savunulması ile gerçekleştiğini öğrenmem 
olmuştur. 
  
Kapanışı misyonumuzla yapmak isterim, bilgi Başkent Üniversitesinde değerlenir, 
Ve Başkent Üniversitesinden yayılır. 
 

Sekan Remzi Küçükbay (2011 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, AkgünYazılım  



  
Utku Uluşahin (2011 mezunu) 

Müdür, Şirket Sahibi, Oruba  
  

Ziya Şişman (2011 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, AGMLab  

  
Şükran Nükhet Aksoy (2011 mezunu) 

Yazılım Uzmanı, MAG Bilişim 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Başkent Üniversitesi  

  
Kemal Özberk Usta (2011 mezunu) 

Yazılım Uzmanı, Yüksel Savunma  
  

Ömür Can Zorlutuna (2011 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, Bilişim İnnovasyon  

  
Güngör Basa (2011 mezunu) 

Yazılım Uzmanı, CymSoft  
  

Tuğba Aksu (2011 mezunu) 
Ağ Uzmanı, Datateknik  

  
Ahmet Uludağ (2011 mezunu) 

Yazılım Uzmanı, Accenture  
  

Ahmet Okay (2011 mezunu) 
Yazılım Uzmanı, MVİS  

  
Burçin Mine Gümrah (2011 mezunu) 

Yazılım Kalite Uzmanı, GLOBSIS  
  

 
Çağımızın en değerli meslek dallarından biri olan bilişim sektöründe Bilgisayar 
Mühendisi olarak çalışacağım için mutluluk duyuyorum. Bu sektörde 
çalışabilmem için gerekli olan altyapıyı oluşturmam için yol gösteren ve yardım 
eden Başkent Üniversitesinin değerli hocalarına çok teşekkür ediyorum. 
 

Yiğit Akdeniz (2012 mezun adayı) 
Yazılım Geliştirici, Akgün Yazılım 

 
  

 
Uğraşılan meslek ne olursa olsun, önemli olan; bıkmadan, yılmadan, yorulmadan  
ve idealleri kaybetmeden gereken emeği vermektir. Bilişim sektörü olarak bizim 
mesleğimiz, diğer meslek gruplarından biraz daha farklı olarak daha fazla emek 
istemektedir. Çünkü  bizler insanlık için, toplumlar için, ülkeler için sistemler 
yaratıyoruz. Hayatı daha sistematik ve hatasız hale getirmek için uğraşıyoruz. 
Konu böylesine ciddiyet kazandığında, farklı bir politika izleme gerekliliği 
oluşmaktadır. "Geniş zamanlara terkedilmiş bütün varsayımlar yok olmaya 
mecburdur." 

Fırat Kasap (2013 mezun adayı) 
Yazılım Geliştirici, Mega Endüstri Kontrol Sistemleri  

   


