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YTÜ Robotik ve Otomasyon Öğrenci Kulübü Mentoru Gençay: 

Üniversitelerde bile bu konular 
ikinci hatta üçüncü plana atılıyor

İnsanların 

herhangi bir 

işini robotlara 

yaptırmayı 

amaçladıklarını 

anlatan Gençay, 

ürettikleri bir 

robotu, 10 yıl 

sonra günlük yaşamda 

her insanın kullanmasını 

hedeflediklerini belirtti. 

Gençay, ilk kez yaptıkları 

“Yıldız Savaşları 

Robot Yarışması”nı, 

gelenekselleştireceklerini 

duyurdu.

“Dosya” sayfalarımıza Yıldız Teknik Üniversitesi(YTÜ) 
Robotik ve Otomasyon Öğrenci Kulübü Mentoru (*) 
Kaan Gençay da, sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi. 
Kulübün, 2000’de kurulduğunu söyleyen Gençay, 
üniversite-sanayi işbirliği amacıyla çeşitli seminerler 
ve Otomasyon Günleri düzenlendiklerini, sadece yurt 
içi değil, yurt dışındaki yarışmalara da katılıma özen 
gösterdiklerini bildirdi. 
Türkiye’de ilk defa yapılan “Yıldız Savaşları Robot 
Yarışması”nı, gelenekselleştirerek üniversiteler arası 
saygın ve bilinir yarışması olmasını hedeflediklerini 
belirten Gençay, “Amacımız, insanların herhangi bir 
işini robotlara yaptırmak, hedefimiz ise ürettiğimiz 
bir robotu 10 yıl sonra, günlük yaşamda her insanın 

kullanıyor olmasıdır” dedi. 
Robot yarışmalarının, ülke çapında aynı ilgi alanındaki meraklı herkesi aynı 
platformda buluşturduğuna değinen Gençay, bu tür organizasyonlarla ülkenin 
her köşesindeki üniversitelerin birbiriyle iletişimde olacağı ve sektörden uzak 
kalmayacağını kaydetti.
Türkiye’de bu alandaki altyapının yeterli seviyeye gelemediğine işaret eden Gençay, 
“Burada teknoloji geliştirmeye ilgisiz genç mühendisler ya da öğrenciler kadar, 
üniversitelerin kendini geliştirmeyen akademik kadroları da, Ar-Ge’ye gerekli 
yatırımı yapmayan, bu konudaki çalışmalara gereken desteği vermeyen kuruluşlar 
da firmalar da suçludur” diye konuştu. 
Dünyada yazılım ve robotiğin paralel ilerlediği, bu alana ciddi yatırımlar yapıldığına 
dikkat çeken Gençay, Türkiye’de üniversitelerde bile bu konuların ikinci hatta üçüncü 
plana atıldığı, yeterli sermaye ve bilince sahip olunmadığının açıkça görüldüğünün 
altını çizdi. 
Gençay, Türkiye’de öğrencilerin robotik konusunda teşvik edilememesi ve 
üniversitelerin bu konuda akademik kadrolarını güncel tutmamalarını da robot 
teknolojisinin gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak gördüğünü ifade etti. 
Devlete düşen sorumluluklar konusunda ise Gençay, şunları söyledi: 
“Üniversitelerini bilim odaklı, inovatif konularda geliştirmek, öğretim üyelerinin 
sadece bilimi düşünmesini sağlamak için sorunlarını çözmek, öğrencilere çeşitli 
destekler vererek değerli ve taze fikirlerini heyecanları ile bir arada gerçeğe 
dönüştürmek devletin birincil olarak alması gereken sorumluluklardır.”
Girişimcilerin sayısının hızla arttığını, zorluklar içinde olsa da çok güzel buluş ve 
ürünler ortaya çıktığını anlatan Gençay, “Çok güzel yerlere gelineceğine inanıyorum. 
Yeter ki ‘Devrim’ arabası gibi, ufak bir aksilikte yalnız kalmayalım” siteminde 
bulundu.
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- Yıldız Teknik Üniversitesi Robotik ve 
Otomasyon Kulübü olarak ne zaman ve hangi 
ihtiyacı karşılamak üzere kuruldunuz? Bu alanda 
ne gibi çalışmalar yaptınız? 

-YTÜ Robotik ve Otomasyon Kulübü, 2000 
yılında, üniversitenin öncelikle öğrenci 
bazında teknoloji ile olan ilgi ve alakasını 
arttırmak, sanayi-öğrenci işbirliğini kurmak, 
üniversitenin sektördeki bilinirliğini arttırmak 
gibi amaçlarla kuruldu. 
Kulübün en değer verdiği nokta eğitim. 
Bünyesine yeni katılan öğrencilere teorik 
eğitimler verilerek hızla gelişen teknolojiye 
ayak uydurmaları sağlanır ve araştırma 
konusuna yatkınlıkları geliştirilir. Çeşitli 
pratik eğitimlerle mühendisliğin temeli olan 
ürün ortaya çıkarma yetisi kazandırılır. Bu 
ikisi birleştiğinde; ülkemizin bugün en çok 
gelişime ihtiyaç duyulan Ar-Ge alanında 
yetkin mühendislerin gelişimine üniversite 
yıllarında bir adım atmış olunur.
Üniversite-sanayi işbirliği amacıyla çeşitli 
seminerler düzenleniyor. Bunlardan biri de 
2005-2008 yılları arasında 4 kez düzenlenen 
Otomasyon Günleri’dir. Bu etkinlik ile 
alanında uzman kişiler ve firmaların okula 
gelmesi, öğrenci ile buluşması sağlanıyor. 
Öğrencilerin teknolojiye olan ilgi ve alakasını 
arttırmak amacıyla, her yıl üniversitelerin 
düzenlediği robot yarışmalarına çeşitli 
kategorilerde katılım oluyor. Öğrencilere 
belli bir sürede eğitim veriliyor, belli bir 
sürede robot yaptırılıyor ve bu robotlar 
yarışmalarda yarışıyor. Bu şekilde, planlı 
bir çalışma sonucunda ürettikleri robotlar 
ile yarışma heyecanı yaşayan öğrenciler, 
mühendislik olgusu ile bir ürün ortaya 
çıkarmış, bu ürünü yarışmaya sokarak 
ürününden bir geri dönüş almış ve böylece 
üretimin tadına varmış oluyor. 
2014 yılında üniversitenin sektörde 
bilinirliğini arttırmak, marka değerini 
yükseltmek,  yurt genelindeki öğrencilerin 
robotik alanındaki gelişimlerini takip etmek, 
fikir alışverişinde bulunmak, ülkemizin bu 
konuda dünyadaki yerini öğrenmek gibi 

amaçlarla öğrencileri tek bir organizasyonla 
aynı platformda toplamak fikri ortaya atıldı 
Sadece yurt içi değil, yurt dışındaki 
yarışmalara da katılıma özen gösteriliyor. 
Kulüp her yılbaşında bir büyük proje ortaya 
çıkarmak için fikirler belirliyor ve bu fikirler 
doğrultusunda bir projeye başlanıyor. Biten-
bitmeyen projeler ile çok çeşitli deneyimler, 
kazanımlar elde ediliyor. Ekip çalışması, 
zamanlama, bilgi ve deneyim paylaşımı gibi 
konularda öğrenciler kendilerini geliştiriyor. 
Kulüp olarak; MCU Design Contest, ABU 
Robocon, XPLORE New Automation Award 
gibi yurt dışı yarışmalarında yer aldık, ayrıca 
önemli dereceler elde ettik.

-Ulusal ve uluslar arası hangi proje, hedef 
ve yarışmalarınız var? Yürüttüğünüz proje ve 
yarışmalardaki hedefiniz neydi? Önümüzdeki 
yıllara ilişkin öngörüleriniz nelerdir? Bu yıl 
ilk kez düzenlediğiniz robot yarışması “Yıldız 
Savaşları” hakkında bilgi verir misiniz?

-Bir proje için ortaya attığımız fikirler hep, 
eksik gördüğümüz yerleri doldurmak, 
hayatı kolaylaştırmak için oldu. Yaptığımız 
depo robotları bu eksiği karşılamak içindi 
mesela. Gökdelen camı temizleyen robot, 
o işi yapan insanların artık bu tehlikeye 
maruz kalmalarını engellemek içindi. Bu gibi 
konularda robotları devreye sokarak hayatı 
kolaylaştırmak için uğraşıyoruz. Bundan 

sonraki projelerimiz de yine aynı doğrultuda 
olacak. Amacımız, insanların herhangi bir 
işini robotlara yaptırmak, hedefimiz ise 
ürettiğimiz bir robotu 10 yıl sonra, günlük 
yaşamda her insanın kullanıyor olmasıdır. 
15-16 Mart 2014’te düzenlediğimiz YTÜ 
Yıldız Savaşları, kulübümüzün göz bebeği 
oldu. Üniversitenin ilk robot etkinliği olan 
bu etkinlik, Türkiye’de bir ilki bünyesinde 
barındırıyor. 

Üniversitemizin bu konudaki eksiği 
gün geçtikçe belli olmaya başlamıştı. 
Üniversitesinde böyle etkinlikler yapılan 
öğrencilerin bu konulara çok daha istekli 
olduğunu gözlemledik. Bu yıl üniversitenin 
sektörde bilinirliğini arttırmak, marka 
değerini yükseltmek,  yurt genelindeki 
öğrencilerin robotik alanındaki gelişimlerini 
takip etmek, fikir alışverişinde bulunmak, 
ülkemizin bu konuda dünyadaki yerini 
öğrenmek gibi amaçlarla öğrencileri tek bir 
organizasyonla aynı platformda toplamak 
fikri ortaya atıldı. Bu konuda yurtiçinde bazı 
üniversitelerin yaptığı gibi bir robot yarışması 
düzenlenmek istendi. Ancak ülkemizin 
önde gelen üniversiteleri yıllardır bu tarz 
yarışmalar organize ediyorlardı. Farklılık 
yaratmak isteği ile de değişik bir kan arandı.

Yarışmanın adı, “Star Wars” filminden 
esinlenerek  “Yıldız Savaşları” olarak belli 
oldu. İçinde savaş kelimesinin geçmesi ile 
yarışmaya Türkiye’de ilk olacak Robot Savaşı 
kategorisini ekledik. Bu kategoride 5m * 
3m’lik kapalı arenada üst ağırlık sınırı 12 kg 
olan uzaktan kumandalı robotlar ikili düello 
yaparak silah ekipmanları ile savaştı. Tabi ki 
silahlarına çeşitli sınırlar koyduk fakat ateş 
püskürtebildiler, çekiç ile vurup testere ile 
birbirlerine saldırabildiler vb. Yarışmada 
bu kategoriden başka, diğer üniversitelerin 
düzenledikleri yarışmalarda bulunan 
olmazsa olmaz robot yarışması kategorileri 
de vardı; Çizgi İzleyen, Sumo, Mini Sumo ve 
Serbest Kategori. 
Büyük ilgi gören “Yıldız Savaşları Robot 
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Yarışması”, gelenekselleşerek üniversiteler 
arası en saygın ve en bilinir yarışma olmayı 
hedefliyor.

Adında savaş kelimesi geçmesinden dolayı 
sponsorluk ve destek konusunda çok sıkıntı 
yaşadık. Şiddeti temsil ettiği gerekçesi 
ile destek olmak istemeyen birçok şirket 
oldu. Fakat vazgeçmedik ve hayalimizi 
gerçekleştirdik. Bu konuda bize güvenip 
destek olan sponsorlarımıza, üniversitemiz 
bünyesindeki tüm çalışanlara, hocalarımıza 
ve rektörümüze çok teşekkür ediyorum. 
İki gün süren Yıldız Savaşları’na 3000’in 
üstünde katılımcı ve izleyici, 400’e yakın 
robot sergi ve yarışma amacıyla katıldı. İlk 

kez düzenlenen ve çok fazla maddi destek 
bulamadığımız bir yarışma için çok başarılı 
geçtiğini düşünüyorum.
 
- Robot yarışmaları ülkemizde hangi üniversite 
ve kuruluşlar tarafından düzenleniyor? Bu 
yarışmaların önemi ve ülkeye katkısı nedir?

-Robot yarışması geleneğini ülkemizde 
başlatan üniversite ODTÜ’dür. 11 yıldır 
başarıyla ve üstüne katarak ilerliyor. İTÜ, 
Sakarya Üniversitesi, Süleyman Demirel 
Üniversitesi gibi üniversiteler de yarışma 
düzenliyor. Bunların dışında Milli Eğitim 
Bakanlığı da bu konuya önem verip yarışma 
yapıyor. 

Bu tarz organizasyonlar, ülke çapında aynı 
ilgi alanındaki öğrencileri, öğretmenleri, 
çalışanları kısacası meraklı herkesi aynı 
platformda buluşturuyor. Binlerce ilgili 
birbirlerinin yaptığı robotları görüyor, 
gelişimlerinden haberdar olabiliyor, liseler 
ve üniversiteler olarak teknolojiyi ne kadar 
kullandığımıza ilişkin farkındalık oluşuyor, 
dünyayla kıyaslandığında yerimizi görebiliyor, 
şirketlerle buluşurken en önemlisi de bilgi 
alışverişinde bulunabiliyoruz. 
Erzurum’da okuyan bir öğrencinin İstanbul-
Ankara şirketleri ile bir araya gelmesi, 
İstanbul’daki aynı branştaki öğrencilerin 
nelerle ilgilendikleri, teknolojiyi nasıl takip 
ettikleri ve ürettiklerini bilmesi çok zordur. 

Bu tür organizasyonlar ile okul desteği 
alarak organizasyonlara gelebilir, ülkenin 
her yerinden öğrenciler ile buluşup bilgi 
alışverişinde bulunabilirler. Bu sayede 
ülkenin her köşesindeki üniversiteler 
birbirleri ile iletişimde olacak ve teknolojiden, 
sektörden uzak kalınmayacaktır.

- Türkiye, robotik konusunda altyapı, 
üniversitelerdeki akademik ve teknolojik bilgi ile 
projeleri gerçekleştirmek için yeterli sermayeye 
sahip mi? Mevcut duruma ilişkin genel bir 
değerlendirme yapabilir misiniz?

-Ülkemizde bu konuda altyapı maalesef 
yeterli seviyeye gelememiştir. Burada 
teknoloji geliştirmeye ilgisiz genç 
mühendisler ya da öğrenciler kadar, 
üniversitelerin kendini geliştirmeyen 
akademik kadroları da, Ar-Ge’ye gerekli 
yatırımı yapmayan, bu konudaki çalışmalara 
gereken desteği vermeyen kuruluşlar da 
firmalar da suçludur. 
Bugün dünya; yazılım ve robotik ile paralel 
ilerliyor, bu alanda ciddi yatırımlar yapılıyor. 
ABD Başkanı Barack Obama yazılım 
geliştirmenin önemini anlatıyor, bu eğitimin 
zorunlu eğitim süresine dahil edilmesi 
gerektiğinden söz ediyor. Ülkemizde ise 
üniversitelerde dahi bu konular ikinci hatta 
üçüncü planlara atılabiliyor, hatta sorumlular 
bu konulara çok kafa yormamamızı tavsiye 
edebiliyor. Bunlar göz önüne alındığında 
yeterli sermayeye ve bilince sahip 
olmadığımız açıkça görülebiliyor.

-Robot teknolojisi Türkiye’de neden daha yaygın 
kullanılamıyor? Bu alandaki üniversite-sanayi 
işbirliği yeterli mi? 

-Üniversite-sanayi işbirlikleri gün geçtikçe 
artıyor. Özellikle teknoparkların kurulmasıyla 
sanayi üniversitenin içine girmeye başladı. Bu 
çok takdir ettiğimiz ve daha da gelişmesini 
istediğimiz bir konu. Yeterli olmasa bile 
büyük çabalar harcandığı aşikâr.
Türkiye’de öğrencilerin robotik konusunda 
teşvik edilememesini ve üniversitelerin 
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de bu konuda akademik kadrolarını 
güncel tutmamalarını, robot teknolojisinin 
gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak 
görüyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi 
dünya yazılım ve robotik alanında ilerliyor. 
Google bile robotik departmanı kurdu ve 
çok çeşitli robotlar geliştirdi. Dünya, yarının 
robotlar ile iç içe olacağının farkında. 
Ülkemizde ise maalesef bu konuda gerekli 
adımlar atılmış değil. Üniversiteler hızla 
gelişen teknolojiyi takip etmekte zorlanıyor, 
öğrencilerini bu yarıştan koparıyor.
 
-Robotiğin Türkiye’de de önemli bir sektör 
olabilmesi için, devlete, üniversitelere ve özel 
sektöre ne gibi sorumluluklar düşüyor? 

-Gözlemlerime dayanarak şunu 
söyleyebilirim; Türkiye’deki firmalar piyasa 
mühendisi yetiştirilmesini istiyor ve hep 
o tür etkinliklere destek oluyorlar. Çünkü 
Türkiye’de üretim yok denecek kadar az. 
Bunun geliştirilebilmesi için öncelikle 
üniversitelerin kendilerini üretim konusunda 
ispatlaması lazım. Yeni ürünler geliştirip, 
yeni patentler alıp neler yapabileceğini 
insanlara göstermesi lazım. Ancak bu 
olduktan sonra özel sektör üniversitelere 
güvenip öğrencilerine destek olabilir, destek 
kazandıkça da üretim arttırılabilir. 
Üniversitelerin üretim yapabilmesi, patent 
geliştirebilmesi için ise, son on yılın aksine 

öğretim üyelerine desteğin 
büyük ölçülerde artması 
gerekiyor. Öğretim 
üyeleri, ülkenin bilim 
insanı, geleceğidir. Bilim 
üretecek kişilere destek 
sağlanmazsa, düşünmesi, 
araştırması, geliştirmesi, 
üretmesi beklenemez. 
Aynı şekilde öğrenciler 
için de proje destekleri, 
girişim destekleri olmadığı 
takdirde yeni fikirler 
kendilerine yer bulamaz. 
İşte bu noktada devlete 
sorumluluklar düşüyor. 

Üniversitelerini bilim odaklı, inovatif konularda geliştirmek, 
öğretim üyelerinin sadece bilimi düşünmesini sağlamak için 
sorunlarını çözmek, öğrencilere çeşitli destekler vererek 
değerli ve taze fikirlerini heyecanları ile bir arada gerçeğe 
dönüştürmek devletin birincil olarak alması gereken 
sorumluluklardır.

-21. yüzyılın gerektirdiği robot teknolojisini üretip tabana yaymak 
üzere hangi ulusal politika, hedef ve standartların belirlenmesi 
gerekiyor? Bu alana ilişkin devlet hangi hedef, strateji, öncelik ve 
kararlar almalı?

-Teknolojinin yakın takibi ile ilgili adımların atılması şart. 
Ülke olarak en büyük eksiğimiz bu. Üretim yapamadığımız 
gibi teknolojiyi takip etmekte bile güçlük çekiyoruz ki bu da 
üniversitelerin üzerinde durması gereken bir konu. 
Örneğin şu an Amerika’da robot kurye dönemi için 
hazırlıklar yapılıyor. Artık kargo şirketleri robotlar aracılığı 
ile kargoları sahiplerine teslim edecek. Bu aşamaya 
Türkiye’nin gelme sürecini ele alalım:

-Ülke olarak dünyanın teknolojide hangi konumda olduğu, 
üniversitelerin akademik kadrolarından komisyonlar 
kurarak araştırılması gerekir. Böylece, dünyanın geldiği 
nokta ve Türkiye’nin bulunduğu nokta tespit edilebilir. 
-Aradaki farkı kapatmak için bir takım stratejiler 
belirlenmelidir. Bu stratejiler, üniversitelerin eğitim 
programlarının geliştirilmesini, pratik eğitimler ve 
atölyeleri, analitik düşünme becerilerini geliştirmeye 
yönelik çalışmaları, genç girişimcilere teşvik programlarını 
içerebilir.

-3 ile 5 yıl arasındaki bir süreç ile yeni mezunlarını veren 
sistem, ayrıca yeni bakış açılı bilim insanlarını da geliştirmiş 
olacaktır. Artık bu insanlar meraklı, araştırmaya yönelik, 
yeni ürünler geliştirmeye açık, teknolojinin yakın takipçisi 
insanlar olacaklardır.
Dünyanın ne yöne gittiğinin farkında olan, hayatı analiz 
edebilen mühendisler, bir isteği gerçekleştirebilecek 
konuma gelmiş olacaklar. Robot kurye eksiğini gören bir 
mühendis artık onu projelendirebilecek, gerekli desteği 
alabilecek ve hayata geçirebilecektir.

-Devlet böyle projelerin gelişmesine destek olarak üretim 
aşamasına getirecek ve gerekirse önce kendi kurumlarında 
kullanmak üzere satın alacak, böylece hem önce devlet 
robotikleşecek, cesaret edemeyen özel sektör için ön 
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ayak olacak, hem de bu projeye imza atan 
girişimciler için teşvik olacak.

Sektörün mevcut durumunu göz önüne 
aldığımızda saydıklarım ütopik olarak 
görünebilir. Ancak robotik alanda dünyayı 
yakalayabilmemiz için büyük ve önemli 
adımlar atmamız şart.

-Endüstriyel teknolojik birikimleri 
gerçekleştirmek, akademik altyapıyı da 
destekleyip insan yetiştirmek ve sonunda 
bilimsel bilgiden teknoloji üreterek ekonomik 
faydaya dönüştürme konusunda ulusal bir sinerji 
oluşturmak için ne yapılması gerekiyor?

-Bu soruyu şu şekilde anlıyorum; bizim bu 
konudaki heyecanımızı diğer insanlara nasıl 
aktarabiliriz? Çünkü heyecan olmadan hiçbir 
şey olmaz. 
Bizler aklımıza bir fikir geldiğinde hemen 
onun üzerinde beyin fırtınaları yapıp 
geliştirmeye çalışırız. Uygulamaya geçilip 
prototip oluştuğundaki heyecanımızı 
görmelisiniz. Bu heyecanı bir kere yaşayan 
bir daha kopamaz zaten. Üretmenin, yeni bir 
ürün geliştirmenin keyfi paha biçilemez. 
Bu heyecanı tüm üniversite öğrencilerine 
yaşatabilirsek, işte o zaman ulusal bir sinerji 
oluşur. Gözleri heyecanla parlayan genç bir 
mühendisten daha yaratıcı kimse olamaz.

-Sektörün önündeki en önemli engel nedir? 
Devletin bu alana ilişkin bir destek ve teşviki 
var mıdır? Destek ve teşvik için ne gibi yasal 
düzenlemeler yapılmalı?

-Bu konudaki en büyük engel, biraz önce 
de söz ettiğim gibi üniversitelerin akademik 
yetersizliği. Akademik kadroların kendini 
sürekli yenilemesi, bilgilerini güncellemesi 
gerek. Bir de inanılmaz gelişme gösteren 
robotik biliminde akademisyenseniz, 
öğrencilerinizi teknolojinin yakın takipçisi 
yapmak sizin elinizde ve bunun için önce siz 
yakın takipçisi olmalısınız.
Destek bulmak da, her ne kadar birçok 
kurumun proje desteği, inovatif fikir 

yarışmaları olsa da, zor. Çünkü var olan 
bir ürünün ismini değiştirip buralara 
başvurursanız destek alabiliyorsunuz. Fakat 
yepyeni bir alanda çalışma yapmak, daha 
önce hiç denenmemiş bir şeyi denemek 
isterseniz çok fazla destek bulabileceğinizi 
sanmıyorum. Bunun nedeni, destek veren 
kurumların konuya hâkim olmamaları ve 
cesaretlerinin olmayışı diye tahmin ediyorum. 
Bununla ilgili örnek bile verebilirim: TÜBİTAK 
İnsansız Hava Aracı (İHA) prototipi yapan 
arkadaşıma destek vermedi, İHA için görüntü 
işleme konusuna destek verdi. 
Türkiye kendi İHA’sını henüz  yeni yeni 
üretebilirken TÜBİTAK İHA’lar için ek 
donanımlar sunan projelere destek veriyor. 

Bu da hiç samimi gelmiyor açıkçası.
Bu tür desteklerin, kesinlikle üniversiteler 
arası, alanında uzman kişilerden oluşan 
komisyonlarca denetlenmesi ve bu şekilde 
verilmesi gerekiyor. Ayrıca sadece maddi 
destek değil, akademik destek de projenin 
sağlığı açısından oldukça önemli. 
Bu kadar olumsuzluktan söz edip olumlu 
şeyleri de görmezden gelmek istemem. 
Üniversitelerin öğrencilerine güveni çok 
güzel, destekleri çok güzel, sanayi işbirliği 
için atılan adımlar çok güzel. 
Öğrencilerin robotik bilimine ilgisi alakası da 
gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yıldız 
Savaşları gibi organizasyonlar veya sektör 
ile ilgili çeşitli etkinlikler ile öğrenciler 

bu konuda bilgilenerek ilgilerini bu yöne 
kaydırabiliyorlar. Ülke çapında aynı bölümü 
okuyan öğrenciler aynı platformda bir araya 
gelebiliyorlar.
Genç Türk girişimcilerin sayısı hızla artıyor 
ve her ne kadar zorluklar içinde olsa da çok 
güzel buluşlar, ürünler ortaya çıkıyor. Söz 
ettiğimiz sinerji yavaş yavaş oluşuyor aslında, 
buna güzel destekler ve akademik yetkinlik 
de eklenince çok güzel yerlere gelineceğine 
inanıyorum. Yeter ki “Devrim” arabası gibi, 
ufak bir aksilikte yalnız kalmayalım.

(*) Rehber, akıl hocası, öğretmen, yol 
gösterici. 

http://www.bilisimdergisi.org/s168

http://www.bilisimdergisi.org/s168

