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Kodluyoruz ve Patika.dev‘de şirketlerin teknoloji ekibi ihtiyaçlarını kapatmak için çalışıyoruz.

Türkiye’ye bootcamp eğitim modelini getiren ekip olarak, 2016’dan bu yana bir yandan Türkiye’nin ve 
dünyanın önde gelen şirketleriyle, diğer yandan Birleşmiş Milletler Ajansları ve Kalkınma Ajansları 
gibi fon sağlayıcılarla sektör ihtiyaçlarına uygun onlarca bootcamp düzenledik. Partnerlerimiz ile 
açtığımız ücretsiz bootcamp’lerde sektörde en çok aranan becerileri öğrenen çok sayıda yazılımcı 
doğrudan işe yerleşti.

‘Bootcamp mezunu öğrenciler şimdi ne yapıyor?’ sorusuna cevap bulmak amacıyla yazılım 
sektöründeki iş fırsatları ve mezunlarımızın maaş durumunu araştırdık ve ilgi çekici sonuçlarla 
karşılaştık. 

Mezunlarımıza Eylül 2021’de gönderdiğimiz araştırma anketini 320 mezunumuz yanıtladı. 

Bootcamp’lerimize katılmış mezunlarımızın %90’ının şu anda iş sahibi olduğunu, mezunlarımızın 
%11’inin şu anda yurt dışında çalıştığını ve mezunlarımız arasında aylık geliri 50.000 TL’nin 
üzerinde olan mezunumuz olduğunu biliyor muydunuz? Haydi hep birlikte detaylara göz atalım!

https://www.kodluyoruz.org/
https://www.patika.dev/
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Kodluyoruz ve Patika Bootcamp Mezunlarının %90*’a yakını iş sahibi oluyor

Yazılım alanındaki yetenek açığı gün geçtikçe büyüyor. 
%22,7 genç işsizlik oranına** sahip Türkiye’de 150.000 
teknik yetenek ihtiyacı*** bulunuyor. Yalnızca Amerika ve 
Avrupa’da bile bu ihtiyaç 1.8 Milyon’**** üzerinde!

Dünya çapında artan yetenek ihtiyacı yazılım sektöründe işe 
alım dinamiklerini de değiştirdi. Yazılımcıların şirketlere 
başvurduğu klasik işe alım modeli artık yerini şirketlerin 
ihtiyaçlarına özel yazılımcıların yetiştirdiği bir modele 
bırakıyor. Sektörde en çok aranan becerileri öğrenen 
Kodluyoruz ve Patika bootcamp mezunları partner 
şirketlerde işe başlama şansına sahip oluyor. 

6 ay gibi kısa bir süre sonunda bile bootcamp mezunlarının 
%80’i işe yerleşiyor. Şu anda mezunlarımızın %88*’i aktif 
olarak çalışıyor, %11*’i ise yurt dışında çalışıyor.

*         Araştırmaya katılan 320 kişinin yanıtları baz alınarak genelleme yapılmıştır.
**       TÜİK- İşgücü İstatistikleri, Ağustos 2021
***     TUBISAD
****    European Commission, American Computing Technology Industry Association

Kodluyoruz ve Patika ile beraber bootcamp 
düzenlemiş şirketlerden bazıları:

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-Agustos-2021-37490
https://www.tubisad.org.tr/en/images/pdf/tubisad_ict_2019_final_eng_20190521_1040.pdf


Teknoloji alanında çalışmak isteyen gençler bootcamp’lerimize katılarak 
yüksek gelir elde ediyor
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Bootcamp sonrasında ilk tam zamanlı işe giriş maaşı 
2021 yılı itibari ile aylık ortalama 5.000 TL. 
Bootcamp sonrasında tam zamanlı işe 
yerleşenlerin aylık ortalama geliri* bootcamp 
öncesine göre %42 artıyor. Mezuniyetten 2 yıl 
sonra tam zamanlı çalışan mezunlar aylık ortalama 
10.100 TL gelir elde ediyorlar.

Bootcamp mezunları arasında yazılım alanında 
kazancı en yüksek olan 10 kişinin aylık ortalama 
geliri 26.000 TL, en yüksek gelir sahibi katılımcı ise 
aylık 55.000 TL kazanıyor.

*Gelir tanımı: Bootcamp mezunlarının yarı zamanlı ve freelance işlerden ek kazançları da dahil olmak üzere toplam aylık ortalama net kazancı.



Deneyim arttıkça gelir artıyor
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Deneyim her sektörde olduğu gibi yazılım 
sektöründe de kazancı etkileyen önemli etmenlerin 
başında geliyor. 

Anket katılımcılarının aylık ortalama geliri, deneyime 
bağlı olarak her yıl ortalama %29 artıyor.

1-3 yıl deneyimli tam zamanlı çalışan mezunlarımız 
1 Yıldan az deneyimli tam zamanlı çalışan 
mezunlarımızdan %37 daha fazla kazanıyor.

3 yıl ve üzeri deneyimli tam zamanlı çalışan 
mezunlarımız ise 1 yıl deneyimli tam zamanlı çalışan 
mezunlarımızdan %93 daha fazla kazanıyor.
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Sektörde emin adımlarla ilerleyenleri güzel bir gelecek bekliyor

Bootcamp mezunlarımızın mezuniyetlerinden sonra 
geçen zaman ile ortalama aylık maaşları arasında 
doğrusal bir ilişki bulunuyor.

Bootcamp’lerimize katılan mezunlarımızın şimdiki 
gelirlerini incelediğimizde mezuniyetinin üzerinden 
en az 2 yıl geçen katılımcılar, bootcamp’lerden yeni 
mezun olmuş katılımcıların 2 katına yakın gelir elde 
ediyor.

2 yıl ve öncesinde bootcamp’lerden mezun olan biri 
ise sektörde 3 yıl deneyim sahibi olan 
mezunlarımızdan aylık ortalama 500 TL daha fazla 
kazanıyor.
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Her 10 Bootcamp mezunundan biri yurt dışında çalışıyor

Yazılım geliştirme günümüzde tüm kıtalarda global 
geçerliliği olan nadir mesleklerden birisi. 

Gittikçe büyüyen yetenek açığı dünya genelinde 
ölçek fark etmeksizin birçok teknoloji şirketinin 
önemli bir problemi haline geldi. Bu nedenle çok 
sayıda firma bu açığı kapatmak için diğer ülkelerden 
gelen yazılımcılara kapılarını açıyor. Kodluyoruz ve 
Patika bootcamp mezunları’nın %11’i de bu global 
yazılımcı hareketliliğine katıldı. Bu kişilerin %90’ı 3 
yıldan az tecrübeli olmasına rağmen yurtdışı 
bağlantılı işlerde çalışıyor. 

Yurt dışı bağlantılı çalışanların arasında üniversite 
mezunu olmayan kişilerin de bulunması yazılım 
sektörünün gençlere sunduğu fırsatları gözler önüne 
seriyor.
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Bootcamp öncesinde işsiz olanlar kazancı iyi olan bir iş sahibi oluyor

Araştırmaya katılan 2019 ve öncesi mezunlarının 
yarısının bootcamp’e katılmadan önce hiçbir geliri 
yoktu. 

Geliri olmayan bu kişiler bootcamp’lere katılarak 
yazılım alanında deneyim kazandı ve kariyer 
basamaklarında adım adım çıkarken maaşları da 
buna paralel olarak arttı. 

2019 yılı ve öncesi mezunlarından hiç geliri 
olmayanlar, bootcamp sonrasında aylık ortalama 
4.250 TL gelir ile işe başlarken şimdi aylık ortalama 
9.400 TL gelir elde ediyorlar.



Bootcamp mezuniyetinin üzerinden 2 yıl geçen her iki mezundan biri 8.000 TL’nin üzerinde 
aylık ortalama gelir elde ediyor
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Yazılım sektörü genç yazılım geliştiricilere gelir 
seviyesi basamaklarını hızla çıkma imkanı sunuyor. 
2 yıl önce mezun olan genç yazılım geliştiriciler 
gelir seviyelerini Türkiye ortalamasının üstüne 
taşıdılar bile.

Glassdoor verilerine göre Türkiye’de çalışan 
mühendislerin ortalama net kazancı 8.000TL.
2019 yılı ve öncesi Bootcamp mezunlarımızdan 
çalışanların yarısı bu değerin üzerinde gelir elde 
ediyor. 

https://www.glassdoor.com/Salaries/engineer-salary-SRCH_KO0,8.htm#:~:text=The%20national%20average%20salary%20for,to%20Glassdoor%20by%20Engineer%20employees.


Bootcamp mezunları maaşlarına ek olarak yazılım alanındaki ek işlerden 2.300 TL’ye 
yakın gelir elde edebiliyor
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Yazılım alanında çalıştığınız tam zamanlı işin 
yanında ulusalda ve globalde yarı zamanlı ya da 
freelance başka işler de yapmanız mümkün. 
Bootcamp mezunlarımızın %15’i bu fırsattan 
faydalanıyor.

2021 yılı mezunlarının ek gelirleri daha az iken 
daha önceki yıllarda mezun olan katılımcılar kendi 
işleri dışında yaptıkları işlerden aylık ortalama 
2300 TL’ye yakın ek gelir elde edebiliyor.
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Tam zamanlı işlerde çalışmayan mezunlar aylık ortalama 3.200 TL net gelir elde edilebiliyor

Yazılım alanı tam zamanlı iş imkanının yanında proje 
bazlı ve yarı zamanlı çalışma imkanlarını da sunuyor. 

Özellikle boş zamanlarını değerlendirmek ya da 
okurken çalışmak isteyen kişiler için cazip olan bu 
fırsatlardan mezunlarımız da faydalanıyor.

Mezunlarımızın %10’u proje bazlı işlerde çalışarak 
3.200 TL net gelir elde edebiliyor.

*Proje bazlı ve yarı zamanlı çalışma tanımı: Bir işyerinde tam zamanlı olarak çalışmadan elde edilen gelir.



Yazılımla ilgili bölümlerden mezun olmamak yazılım alanında kariyer yapmaya engel değil
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Yazılım alanın bölümlerinden mezun olmayanlara da 
yazılım sektörünün kapıları açık. Farklı alanlardan 
gelenler kendilerini geliştirdikten sonra yazılım 
alanında iş sahibi olabiliyor.

Bootcamp mezunlarının %27’si biyoloji, ekonometri, 
işletme, öğretmenlik, ilahiyat gibi alan dışı 
bölümlerden bootcamp’lere katılarak yazılım alanında 
işe yerleştiler. Sektör değiştiren bu kişilerin 
bootcamp’lerden sonra aylık ortalama gelirleri 
%50 oranında arttı.

Üstelik üniversite okumadığı ya da henüz mezun 
olmadığı halde bu alanda işe girenler de bulunuyor.

Sektör değiştiren mezunlar yaşadıkları deneyimi:
"Bootcampler hayatımda yepyeni bir sayfa açmamı 
sağladı" şeklinde anlatıyor.

https://www.patika.dev/bootcamp
https://www.patika.dev/bootcamp


Kadın-erkek arasındaki ücret eşitsizliği araştırma sonuçlarımıza yansıdı
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Aynı tecrübeye sahip erkek mezunlarımız kadın 
mezunlarımızdan %30 daha fazla kazanıyor.

Birçok sektörde olduğu gibi cinsiyetler arası eşit 
ücret, bootcamp mezunları arasında da farklılık 
gösteriyor. Tecrübesiz çalışanlarda kadın-erkek 
maaş seviyeleri birbirine yakın bir seviye izlerken, 
tecrübe arttıkça erkek mezunların maaş 
seviyelerinin kadınlara kıyasla %25-30 oranında 
daha yüksek olduğunu görüyoruz. 



Yazılım alanları ve 
teknolojilere göre 
kazanç durumu 
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Mezunlarımıza en çok para kazandıran yazılım alanları

2019 Bootcamp mezunlarımız için, en yüksek kazanç 
getiren alan, backend, frontend, DevOps gibi birden 
fazla alt alana sahip web teknolojileri alanı olarak 
karşımıza çıkıyor.

Mobil geliştirme alanı’nın web teknolojilerinin hemen 
ardından en çok kazandıran alanların başında 
geldiğini gözlemliyoruz.

Yazılım geliştirme ekiplerinin önemli bir üyesi olan 
test uzmanları ise çok kazananlar listesinde üst 
sıralarda yer alıyor.



Mezunlarımıza en çok para kazandıran yazılım alanları

2019 Yılı Bootcamp Mezunlarımız için, Php en çok 
kazandıran teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Diğer 
teknolojilere kıyasla bu kadar yüksek kazanç bu 
alanda çalışan mezunlarımızın yurt dışında 
çalışmasından kaynaklanıyor.

En yüksek kazanç getiren teknolojiler arasında 
native mobil geliştirme dilleri bulunuyor. 
Kotlin-Android aylık ortalama 11.850 TL iOS aylık 
ortalama 11.700 TL getiri ile ikinci sıralarda yer 
alıyor.

Ardından Türkiye’de backend alanında en çok 
kullanılan dillerden olan Java ve C++ geliyor.

Sonrasında ise frontend dillerinden olan JavaScript 
bulunuyor.
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Araştırma katılımcıları 
hakkında bilgiler
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Araştırma katılımcıları hakkında bilgiler
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Araştırma katılımcıları hakkında bilgiler



Araştırma katılımcıları hakkında bilgiler
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Bootcamp çok heyecanlı bir süreçti, limitlerimizi 
zorladık. Birbirimize destek olduk. Bununla da 
kalmadı: Bootcamp'te güzel ve kalıcı arkadaşlıklar 
edindim - bazı arkadaşımla neredeyse her gün 
görüşüyorum! İşe alım süreci daha da fark kattı: 
Bootcamp'teki partner şirkette çalışma şansı için 
gerçekten heyecanlıydım ve bu şansı yakaladığım için 
çok mutluyum.
Halil Beycan, Web Developer @Path
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Discord kanalındaki insanlar çok yardımseverdi. 
Katılımcılarla aramızda güzel diyaloglar kurduk ve 
takıldığım yerleri çekinmeden sorabilme imkanım oldu. 
Ayrıca diğer arkadaşların yaptıkları ödevleri de görüp 
inceleme fırsatım oldu, böylelikle kendime daha da 
fazla şey katabildim. Bootcamp’in en önemli 
yanlarından biri mentörlerin ve eğitmenlerin verdiği 
haftasonu eğitimleriydi. Yeni teknolojiler öğrendim ve 
Patika sayesinde GitHub’ım yaptığım küçük projelerle 
dolmaya başladı :) Bu da beni motive eden şeylerden 
biriydi.
İpek Efendiev, Frontend Developer @90Pixel

Bootcampler hakkında söylenenler

Katıldığım Java bootcamp’i benim için çok yararlı oldu. 
Hem çeşitli arkadaşlıklar edinme şansı buldum, hem de 
edindiğim bilgiler kariyerimde yol çizmeme ışık tuttu. 
Mentörümüz ve asistanlar bu konuda çok yardımcı 
oldular. Bootcamp sonrasında ise işe girme konusunda 
Kariyer Destek merkezi bana çok yardımcı oldu. CV 
nasıl hazırlanır, mülakatlarda nasıl davranılmalı, iş 
arayışında nasıl bir yol çizilmeli, bu gibi soruların 
cevaplarını katıldığımız webinarlarda bulduk. Ayrıca iş 
başvuruları sürecinde tüm ekip bu konuda çok destek 
oldu. Sonrasında Java Developer olarak ilk işimi 
buldum!
Göksenin Mert, Java Developer @Ecuex

İnşaat mühendisliği kariyerimi bırakıp yazılım 
alanına yönelmek istiyordum fakat nereden 
başlayacağımı bilmiyordum. Bootcamp beni bu 
yolculukta ilk günden itibaren hiçbir karşılık 
beklemeden destekledi ve hayatımda yepyeni 
bir sayfa açmamı sağladı. Emeği geçen herkese 
ne kadar teşekkür etsem azdır.
Gürhan Gürsoy, Frontend Developer  @Bilyoner



Sonraki adımlar
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Şirketler:

👉 Bootcamp modeli ile şirketinize özel yazılımcılar yetiştirmek isterseniz beraber ne 
yapabileceğimizi konuşalım.

Yazılım Kariyerinde İlerlemek İsteyenler:

👉 Algoritma ve kodlama ile ilgili iyi bir temelin varsa açık bootcamp’lerimizden sana uygun olana 
hemen başvur! 

● Başvuruya açık Patika bootcamp’leri
● Başvuruya açık Kodluyoruz bootcamp’leri

👉 Bootcamp’lere nasıl girebileceğinizi ve katılma şansınızı artırmak için neler yapabileceğinizi bu 
videoda anlattık.

👉 Henüz hangi alanda ilerleyeceğine karar veremediysen ya da daha önce hiç kodlama geçmişin 
yoksa senin için hazırladığımız Yazılım Kariyerine Başlangıç Rehberi burada! 

👉 Tamamen ücretsiz online içerikler sunan Patika.dev’e kayıt ol ve Frontend Patikasını 
keşfetmeye başla! Patika ile öğrenmeye başla ve birkaç modül tamamladıktan sonra 
bootcamp’lerimize başvur!

https://www.patika.dev/isverenler?utm_campaign=Patika.dev%27den%20haberler!%20%234&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.patika.dev/isverenler?utm_campaign=Patika.dev%27den%20haberler!%20%234&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.patika.dev/bootcamp
https://www.kodluyoruz.org/bootcamp/
https://www.youtube.com/watch?v=wXesdnc_zp0&list=PL1TEcULbcSLFJjCrtUtt8tHJwrPOAxV7W&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=wXesdnc_zp0&list=PL1TEcULbcSLFJjCrtUtt8tHJwrPOAxV7W&index=7
https://www.patika.dev/blog/yazilim-kariyerine-baslangic-rehberi
https://www.patika.dev/
https://app.patika.dev/moduller/herkes-icin-temel-dersler


👋
www.patika.dev

@patikadev

@patika_dev

@patika.dev

@patika.dev

www.kodluyoruz.org

@kodluyoruz

@kodluyoruz

@kodluyoruz

@kodlyoruztr

http://www.patika.dev
https://www.linkedin.com/company/patikadev/
https://twitter.com/patika_dev
https://www.instagram.com/patika.dev/
https://www.facebook.com/patika.dev
http://www.patika.dev
https://www.linkedin.com/company/kodluyoruz/v/
https://twitter.com/kodluyoruz
https://www.instagram.com/kodluyoruz/
https://www.facebook.com/kodluyoruztr/

