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Ek 2 : Öğrenci Davet Mektubu 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Özellikle yazılım alanına ilgi duyan nereden başlayacağını araştıran ya da kendini geliştirmek 

isteyen ya da sadece merak eden Gençlerimiz, 

 

Sizleri Türkiye’de kurulan 42 yazılım okullarının tanıtımına davet ediyoruz. 

 

2013 yılında Fransa’da kurulan 42 okulları, oyunlaştırılmış proje tabanlı birbirinden öğrenmeye 

dayalı yaklaşımı ile öne çıkmakta, dünyanın 23 ülkesinde 36 kampüste faaliyet göstermektedir. 

WURI 2021 Endeksi’nde Harvard, Stanford gibi seçkin üniversitelerle birlikte dünyanın en iyi 

10 yenilikçi yükseköğretim kurumu içinde yer alan 42 okulları benzer okullardan 

ayrışmaktadır.  Ecole 42 ile yapılan iş birliği sonucunda, 42 İstanbul ve 42 Kocaeli yazılım 

okulları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Türkiye Açık Kaynak Platformu 

bünyesinde açılmıştır.  

 

42 okullarına, 18 yaş üstü herkes 42istanbul.com.tr ve 42kocaeli.com.tr adreslerinden başvuru 

yapabilmektedir. Çevrim içi hafıza ve mantık testlerini başarı ile tamamlayanlar bir aylık havuz 

programına katılmaya hak kazanmaktadır. Havuz programında yoğun kodlama eğitimi alan 

adaylar, program süresince yapılan değerlendirmeler sonucunda okula kayıt yaptırabilmektedir. 

Okullar 7 gün 24 saat faaliyet göstermekte, böylece üniversite eğitimine ya da iş hayatına 

devam ederek programı tamamlayabilmektedir. Ayrıca, şirketler, müfredata projelerle katkı 

sağlamakta, staj ve çalışma imkanları sunmaktadır. 

 

21 modülden oluşan programı her öğrenci kendi öğrenme hızında tamamlamakta, ilk 9 

modülden sonra istediği alanlarda uzmanlaşabilmektedir. Program, daha önceden hiçbir 

kodlama deneyimi olmayan öğrencilerin de kodlama yetkinliği kazanmasına imkân 

vermektedir. Birçok ülkede faaliyet gösteren okullarda daha önce herhangi bir kod deneyimi 

olmayan öğrenci oranı %40’larda olmasına rağmen, istihdam edilebilirlik oranı %100’dür. 
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Okuduğunuz bölümden bağımsız olarak yazılım alanına ilgi duyan herkesi okulların tanıtımı 

için çevrim içi toplantıya davet ediyoruz.  Kendinize uygun bir zamanı seçebilmeniz için 

çevirim içi toplantılar üç farklı gün ve saate düzenlenecektir: 

- 17 Aralık Cuma 15:00, 

- 20 Aralık Pazartesi 14:00, 

- 29 Aralık Çarşamba 11:00.  

 

Linkte https://bit.ly/42okulları yer alan formu doldurarak seçiminizi yaptığınızda çevrimiçi 

bağlantı linki e-posta adreslerinize iletilecektir. Çevrimiçi toplantılardan sonra dileyen 

öğrencilere okul ziyaret takvimi ayrıca duyurulacaktır.  

 

Sorularınızı @ecole42istanbul ve @ecole42kocaeli twitter, instagram ve linkedin 

hesaplarından, info@42istanbul.com.tr ve info@42kocaeli.com.tr e-posta adreslerinden 

iletebilirsiniz. 
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