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Ben Ahmet Akçay, 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği bölümüne yerleştim. Hazırlık okudum ve 2021-2022 öğretim döneminde üçüncü 
sınıf öğrencisi olarak eğitimime devam edeceğim. Genel stajımı 2021 yazında Metro İstanbul 
şirketinde yaptım.  

Robotik Otomasyon Kulübü ile bölüm başkanımız Prof. Şeref Naci Engin’in konferansı 
sırasında tanıştım, Online dönemde yapılan etkinliklere katılarak Robotik Otomasyon 
kulübünü yakından tanıma fırsatım oldu. Seher Yıldızı ekibinde tasarım ekibinde yer alarak 
web sitemizde bulunan dergi tasarımlarında, Instagram post ve hikaye tasarımlarında görev 
aldım. 

Referans amacıyla sitemizdeki dergilerimizin linkini köprü bağlantı olarak 
ekliyorum(https://www.seheryildizi.net/dergilerimiz) Dergilerimizin tasarımlarında ağırlıklı 
olarak Adobe Illustrator kullanmakla birlikte Adobe Photoshop da kullandım. Adobe Tasarım 
programlarına hakimim. Bununla birlikte Instagram post ve hikaye tasarımları için Adobe 
Spark’ı da kullanıyorum. Liseden beri hobi amacıyla Photoshop ve benzeri uygulamalar 
üzerinden tasarımlar yapıyorum ve koordinatörlük için yeterince tecrübeli olduğumu 
düşünüyorum. 

Kendi yeterlik ve uğraş alanlarımdan bahsetmek gerekirse aktif olarak yöneticileri 
arasında olduğum Seher Yıldızı Proje Ekibi’nde Proje fikir geliştirme ve elektronik tasarım 
aşamalarında yer aldım. Proje ekibinden arta kalan vakitlerimde internet sitemiz üzerinde 
(www.seheryildizi.net), aylık dergilerimizde yer alması amacıyla, çeşitli öğretici metinler 
kaleme alıyorum. 

Freelance olarak Türk menşeili uluslararası bir şirkete Webinar teknik hizmetleri 
vermekteyim. Webinar öncesi düzenlemeler, panelist ve katılımcıları davet etmek, webinar 
programı sırasında anlık olarak arka planda panelistlerin isteklerine göre webinarı 
yönlendirme ve Webinar sonrası kaydı alınan canlı yayının video düzenlemelerini yaparak 
Youtube’a yükleme işlemlerinin tamamını yapıyorum.  Aynı zamanda online dönemde doğan 
ihtiyaçlardan ötürü gönüllülük esaslı olarak İstanbul Fatih semtinde bir Vakıf kurumuna 
Youtube Canlı yayını ve video düzenlemeleri yaptım. 

Bunların dışında 2021 yılı itibariyle İstanbul Üniversitesi açık öğretim fakültesi 
Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık lisans programına devam etmekteyim. 

Kendine güveni tam, sorumluluk almaya uygun üniversite öğrencisi profilini temsil 
ettiğimi düşünüyorum. 

Tasarım ekibinde olduğum Seher Yıldızıyla Robotik Otomasyon Kulübü’ne Tasarım 
koordinatörü pozisyonunda oldukça faydalı olacağıma inanıyorum. ROK’un bulunduğu 
konumu korumaktan ziyade daha iyi noktalara ulaştırabilmek için elimden gelenin en iyisini 
yapmaya hazırım. 

 

Teşekkür ederim 

Ahmet Akçay 
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