
T OBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi’nin (TOBB ETÜ) Ortak 
Eğitim Sistemi, öğrencilerine 
iş kapısını açıyor. TOBB ETÜ Bil-

gisayar Mühendisliği 2010 yılı mezunu 
Gökhan Tamkoç da bu sistem sayesinde 
kısa zamanda iş bulmuş.

"Ortak Eğitim Sistemi sayesinde me-
zun olduktan bir hafta kadar sonra bir fir-
mada çalışmaya başladım” diyen Gökhan 
Tamkoç sorularımızı yanıtladı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi’nden mezun olduktan sonra 
neler yaptınız?

1987 yılında Almanya’da doğdum. 
Aslen Ankara Kalecikli’yim. İlkokul ve or-
taokul yıllarımı Ağa Ceylan İlköğretim 
Okulu’nda geçirdim. 2006-2010 yılları ara-
sı Ankara Atatürk Lisesi’nde lise eğitimimi 
tamamladım. 2006 yılında Üniversitemi-
zin Bilgisayar Mühendisliği bölümünü 
kazandım ve 2010 yılında mezun oldum. 
Mezuniyetimden sonra Üniversitemizdeki 
Ortak Eğitim Sistemi sayesinde çevremi 
genişletme fırsatını buldum ve bu çev-
re sayesinde mezun olduktan bir hafta 
kadar sonra Balgat’ta küçük bir firmada 
çalışmaya başladım. Bu firmada çalışırken 
2011 yılının Eylül ayında ODTÜ Enformatik 
Enstitüsü Yazılım Yönetimi bölümünde 
yüksek lisans eğitimine başladım ve 2014 
yılında mezun oldum. Bunun dışında va-
kit bulduğum zaman JavaScript Ankara 
ve Google Developer Group Ankara et-
kinliklerine katılmaya çalışıyorum. 

İlk iş tecrübelerinizin ortak eğitimle-
riniz dışında ÖSYM’de olduğunu bi-
liyoruz. ÖSYM’ye giriş süreciniz ve iş 
tanımınızdan bahsedebilir misiniz?

Yaklaşık 1-2 yıl kadar Balgat’ta çalışır-
ken iş yoğunluğu sebebiyle kamu kuruluş-
larının iş ilanlarını takip etmeye başladım 
ve 2011 yılında KPSS’ye girdim. İyi bir puan 
ve başarılı geçen sözlü mülakat sonunda 
ÖSYM’de çalışmaya hak kazandım. ÖS-
YM’de çalışmaya başladıktan birkaç ay 
sonra diğer kamu kuruluşlarından kesin-
likle farklı olduğunu gördüm. Çünkü yılda 
10 milyon kişiye hizmet veriyor. Özellikle 
KPSS ve ÖSYS sınav sistemleri ÖSYM’ye ya-
rattığı iş yükü nedeniyle normal bir kamu 
kurumu gibi olmamasında büyük etken. 
Anlayacağınız yağmurdan kaçarken do-
luya tutuldum. ÖSYM’de Aday İşlemleri 
Sistemi’ne bağlı adayların sınav ücreti ya-
tırdığı sistemin sorumlusuydum. Bunun 
dışında bir süre boyunca sınav görevlileri 
ile ilgili sistemlerde yazılım geliştirdim. Son 
döneme doğru ÖSYM’nin kurumlar arası 
web servis hizmetinde yazılım geliştirdim. 

Kamudan özel sektöre geçişiniz ile 
ilgili neler söylemek istersiniz? 

Comodo’yu işe başlamadan önce yak-
laşık olarak iki yıl takip ettim. Comodo, 
uluslararası bir şirket yapısına sahip ve 
Türkiye, ABD, Hindistan, Ukrayna, Çin ve 
İngiltere gibi ülkelerde ofisleri bulunuyor. 
Şirketin neredeyse tüm çalışmaları iş takibi 
araçları üzerinden yönetiliyor. Bu nedenle 
Comodo kurumsal bir yapıya sahip diye-

biliriz. Comodo’nun kurumsal yapısı be-
nim işe başlamamda cezbedici bir faktör 
ama en etkili faktör ofisin ODTÜ’de yer 
alması oldu. Kamuda çalışmak herkesin 
sandığı gibi rahat olmayabiliyor. Özellikle 
kurumunuz hizmet verirken zamana karşı 
yarışıyor ve vicdani işler gerçekleştiriyorsa 
çalışmak belli bir noktadan sonra boğucu 
olabiliyor. Ayrıca bir mühendis kamuda 
çalışacaksa kariyerini belli bir yere kadar 
taşıyabilir. Çünkü kamuda çok değişken 
bir yapı yok ne yazık ki. Mesela ÖSYM sı-
nav hizmeti veren bir kurum ve hep öyle 
kalacak. Mezunlarımızın bence bu firmayı 
tercih etmesinde öncellikle önemi her ge-
çen gün artan siber güvenlik sektöründe 
çalışma yapması, sonra da kurumsal bir 
firma olmasıdır. 

TOBB ETÜ MED ile ilgili düşünceleri-
niz nelerdir?

Derneğimiz son yıllarda gerçekleştir-
diği etkinlikler özellikle de yakından takip 
ettiğim Coffee Networks çalışmalarını ba-
şarılı buluyorum ve devamını diliyorum.  Fo
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“ORTAK EĞITIM 
SISTEMI SAYESINDE 
ÇEVREMI 
GENIŞLETTIM”

TOBB ETÜ MED

EKONOMİK FORUM122

Gökhan Tamkoç

TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği 
2010 yılı mezunu 

TOBB ETÜ mezunu Gökhan Tamkoç, “Mezuniyetimden sonra 
Üniversitemizdeki Ortak Eğitim Sistemi sayesinde çevremi 
genişletme fırsatı  buldum ve bu çevre sayesinde mezun 
olduktan bir hafta kadar sonra çalışmaya başladım” dedi.


