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İstanbul Üniversitesi

İstanbul(İÜHA)-İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) Beyazıt Yerleşkesi ve Mühendislik, İşletme ve orman

fakültelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen kariyer Günleri başladı.

İstanbul Üniversitesi Kariyer geliştirme merkezi tarafından Kariyer Günleri 2012 dün başladı. Eş

zamanlı olarak avcılar ve Beyazıt Kampusları'nda gerçekleştiren etkinliğin Beyazıt kampusu konukları

bilgisayar mühendisi Emre Çamalan, yazılım Uzmanı Muammer Benzeş ve Heberler ekibi oldu.

doktora salonu'nda gerçekleştirilen söyleşinin ilk konuşmacısı Bilgisayar Mühendisi Emre Çamalan

oldu. Konuşmasında open source'nin faydalarına sıkça değinen Çamalan, "Üniversiteyi kendi

belirlediğim yolda seçince başarıların arka arkaya geldiğini düşünüyorum. Bugün sizlere aslında benim

ilk girdiğim zamanlarda kavrayamadığım ama daha sonradan kendimce doğru yolu bulduğumu ve

Open Source'u kullanmaya başladığımdan dolayı sizi de bu şekilde bilgilendirmek istiyorum" dedi.

AÇIK kaynak (OPEN SOURCE)

"Açık kaynak kısaca kodu açık olan kodlarına müdahale edebildiğiniz, sonradan istediğiniz

değişiklikleri yapabildiğiniz açık kaynaklı yazılımlara biz açık kaynak yani Open Source diyoruz"

şeklinde konuşan Çamalan, açık kaynak felsefesini anlamanın çok önemli olduğunu belirtirken açık

kaynağın bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti. günlük örneklerle konuşmasını renklendiren Çamalan

konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Diyelim bir markete gittiniz ürün aldınız ve içerisinde neler olduğunu çok merak ediyorsunuz. Aslında

biraz daha baharatlı olsa belki daha çok seveceksiniz. Ama öyle bir şansınız yok çünkü üretilmiş

gitmiş. O yüzden Açık Kaynak'a da yazılım aldığınız zaman yanında kodunun da verildiğini düşürsek

bu şekilde daha iyi olacağını, daha güzel değişiklikler yapılabileceğini düşünerek bunun da yanında

verilmesini istiyoruz. Açık Kaynak'ta insanlara katkıda bulunacağınızı düşünüyorum."

"AÇIK TOPLUMLARDA DEVLETİN BİR SIRRININ OLMAMASI GEREKİR, KAPALI

TOPLUMLARDA BU durumun TERSİDİR"

Kapalı toplumların da varlığını belirten Çamalan, Kapalı toplumlarla açık toplumlar arasındaki belirgin

farklara değindi. Açık toplumlarda devletin bir sırrının olmaması gerektiğini fakat kapalı toplumlarda bu

durumun tam tersi olduğunu ifade eden Çamalan, "açık toplumlarda Sizden sakladığı birşey olmaması

gerekiyor. toplumda herkes eşit. Daha iyi bir yönetim varsa ona geçiliyor. Her zaman insanların fikri

alınıyor. Kimse iyi bilmiyordur yönetimi, hep beraber iyi biliyoruzdur. Ben kodu çok iyi yazarım diye bir

şey yok. Herkes hep birlikte fikirlerini sunduğu zaman daha iyi bir paylaşım olur. Gelişmeye,

değişmeye her zaman açıktır. Kapalı toplumlar bunun tam tersidir gelişme ve değişme istenmez.

dışarıya kapalıdır. tekelden yönetim istenir. Bireylerin yaptıkları çalışmaların önüne her zaman bir

engel konulur. Gerekirse engellenir baskıcı yaptırımlar uygulanır." Şeklinde konuştu.

15 YILDIR SEKTÖRÜN İÇERİSİNDEYİM

Kariyer günlerinin ikinci konuşmacısı ise Bilgisayar Yazılımcısı ve halen Okan Üniversitesi'nde öğretim

üyesi olan Muammer Benzeş oldu. 15 yıldır sektör içerisinde olduğunu ve başladığı günden itibaren

Microsoft teknolojileri ile devam ettiğini ifade eden Benzeş, "son 4 yıldır Microsoft Türkiye ile ortak bazı

çalışmalar yürütüyoruz. onların adına çeşitli seminerler düzenliyoruz. Onların adına yine

danışmanlıklar yapıyorum. 3 yıldır da çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders veriyorum.

2002 yılından itibaren yaptıklarımı insanlarla paylaşmaya çalışıyorum" dedi.
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EĞİTİM ALMAK ÖNEMLİ FAKAT İŞ EĞİTİM ALMAKLA BİTMİYOR.

Bu alanda eğitim almanın da önemli olduğunu belirten Benzeş, "sadece eğitim değil bu işe gönülden

bağlı olmak da gerekli, dersin dışında da kendinizi geliştirecek bir şeyler olmalı" şeklinde konuştu.

Benzeş, son zamanlarda bilgisayara olan ilginin sadece facebook gibi sosyal medya ağları üzerine

olmasından yakınırken, Türkiye'de facebook kullanımının istatistik verilerine de değindi.

HEBERLERİ KİMLER SEYREDİYOR?

KAGEM kapsamında yapılan Kariyer Günleri 2012 etkinliğinin öğleden sonraki katılımcıları ise

HEBERLER ekibi oldu.

HEBERLER kadrosundan Mehmet Ali alabora, Serhat Kılıç ve programın yapımcısı Elif Dağdeviren'in

katıldığı söyleşi Mehmet Ali Alabora öncelikle programın kimler tarafından izlenip izlenmediğine dair

tespit yapmasıyla başladı. Bilmeyenlere yönelik HEBERLER'in nasıl bir program olduğunu anlatan

Alabora, "Heberler, habere tersten bakan bir program. Absürd ögeler kullanarak hiciv yapıyoruz. Kimi

zaman yaptıklarımız komik olmuyor. Çünkü gerçekler bazen komik olmuyor. 10 kişilik yazar kadromuz

var. 13 eylül 2010 tarihinde Heberler programına başladık ve hala devam ediyoruz. gündemde olanları

değerlendirip kendimize göre uyarlıyoruz. Kendimizi öğrencilerin de fikirlerini öğrenerek tazelemeye

çalışıyoruz" dedi.

Bu zamana kadar hiçbir kurum tarafından sansüre uğramadıklarını belirten Alabora, sahip oldukları bir

otokontrol sistemlerinin olduğunu ve bu kontrol sisteminin ahlaki bir kontrol sistemi olduğunu belirtti.

İÜ rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Ayçiceği Dinn'in yöneltmiş olduğu " öğrencilerimize Kariyer Günleri

kapsamında kariyerleri için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini önerirsiniz?" sorusu üzerine Alabora "en

zoru ve en erdemli şey ne yapacağımıza karar vermek yani sorumluluğunu alabileceğimiz şeylerin

kararını verebilmek" şeklinde düşüncelerini ifade ederken, Serhat Kılıç kariyeri belirlemede

önümüzdeki şansları değerlendirmenin çok önemli olduğunu, Elif Dağdeviren ise hayallere tutunmanın

önemini vurguladı ve "sonuçta vardığım yer çocukluk hayalim oldu" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

"neden DAHA BİLİNDİK BİR kanalda DEĞİLSİNİZ?"

Bir öğrencinin "Neden daha bilindik bir kanalda değilsiniz" sorusuna yönelik konuşan yapımcı Elif

Dağdeviren bir çok kanalda görev yaptığını fakat HEBERLER programının şuanda yayınlandığı

kanaldan başka yayınlayacak yayın kuruluşu olmadığını belirtti.

"KARANLIKTA KALMAYIN"

Aziz Nesin'in Aziznamesi'ndeki bir oyundan örnek veren Kılıç şunları söyledi: "Bir aydınlık vardır, bir de

karanlık vardır. Ya aydınlıktır ya karanlıktır. Bir de alacakaranlık vardır. Alacakaranlık ne gündüzdür ne

gecedir. Kapkaranlıktır, gölgeyi bile göremezsin alacakaranlıkta. oyunda da böyle anlatır. Kör olasın

alacakaranlık. başın kel ola, gözün kör ola,yerin dibine bat da bir daha çıkma.O kadar çok işik var ki

her yer alacakaranlık. Karanlıkta kalmayın. Ne yapın edin kendinizi, içinde yaşadığınız ülkeyi, ailenizi,

en yakınlarınızdakileri, en uzağınızdakileri tanıyın, bilin. Onunla ilgili ne hissettiğinizi kendinize sorun.

Kendinizi sorgulayın." Bugün hiçbir şey bilmeyen 18 yaşındaki bir çocuğa bir hafta içerisinde istedikleri

şekilde biçimlendirebileceklerini belirtirken kim olduğunu ve ne istediğini bilmenin bu noktadaki

önemini vurguladı.

Söyleyişi, İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Ayçiceği Dinn tarafından Heberler programına plaket

verilmesiyle noktalandı.

muhabirler: Meral KARAŞ - Melda GİRİT

Bu haber toplam 3 defa okunmuştur.
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Kaynak http://www.istanbul.edu.tr/iuha/?p=28501

Kategori İstanbul Üniversitesi

Rating 1,216 yorum

Okunma toplam 162, bugün 2

0 yorum

BU NEDİR?KAMPÜS HABER ÜZERİNDEKİ DİĞER TARTIŞMALAR

Fatih Üniversitesi / İNG 101 English
Language 1 Dersi Muafiyet Sınavı
1 yorum • 2 ay önce

tttrrr — Sonuçların ne zaman

açıklanacağı hakkında bir bilgi alabilir

miyiz?

Nevşehir Üniversitesi / Vefat İlanı
1 yorum • 7 ay önce

idrisssss — merhumun oğlu hahil

omak bugün kendi yüzünü gösterdi

yazdığı ahlaksızca şeylerin hepsini …

Mersin Üniversitesi / Real-Time PCR
Teknikleri Uygulamalı Kursu
1 yorum • 8 ay önce

Gorfoceren — Benim babamda burada

yer alıyor....

Gaziantep Üniversitesi / BEYAZ
ÖNLÜK GİYME TÖRENİ
1 yorum • 6 ay önce

meliha yıldırım — neden

resim yok

Bir şeyler yazın...

En iyilerEn iyiler ToplulukTopluluk ⚙⚙⤤⤤PaylaşPaylaş

Abone Ol✉ Disqus'ı kendi sitenize ekleyind

0★

Aksi belirtilmedikçe, bu sitede yer alan yazıların her hakkı KampusHaber.org sitesine aittir, kaynak

gösterilerek kullanımı için gerekli şartları kullanım şartları belgesinden okuyabilirsiniz. Siteyi kullanıyor olmanız

gizlilik politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bize yazın: Haber bülteni istekleriniz veya diğer konularda bize bilgi@kampushaber.org adresinden

ulaşabilirsiniz.
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