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Ben X, 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 

bölümüne yerleştim. 2020-2021 öğretim döneminde ikinci sınıf öğrencisi olarak eğitimime de-

vam edeceğim. 

Robotik Otomasyon Kulübü ile bölüm başkanımız Prof. Şerif Naci Engin’in konferansı 

sırasında tanıştım, 2019-2020 öğretim döneminin bahar yarı yılında kulüp çalışmalarında rol 

oynamaya başladım. Temel amacım, Robocon20’de en iyi şekilde hakemlik görevini yürütüp 

kendimi yönetim kadrosuna tanıtmaktı ancak öngörülemeyen sebeplerden ötürü bu hedefime 

farklı yollarla ulaşmak zorunda kaldım. Robocon20’de Mini Sumo kategorisinde kendime yer 

bulmayı başarmış olsam da yine aynı sebeplerden ötürü Robocon20’de varlık gösteremedim. 

Robotik Otomasyon Kulübü ile ulaşabileceğim en yüksek noktaya kadar beraber ilerlemek is-

tiyorum. Küresel, ekstrem şartlara rağmen Seher Yıldızı Proje Ekibi olarak adlandırdığımız or-

ganizasyon ekibi aracılığıyla Robotik Otomasyon Kulübü ile iletişimimi hiç koparmadım, ko-

parmayı da planlamıyorum. İlerleyen dönemlerde Robotik Otomasyon Kulübü’ne mobil uygu-

lama içeriklendirmesi konusunda da destek vermeyi istiyorum. 

2019-2020 öğrenim döneminde, Robotik Otomasyon Kulübü dışında X Kulübü ile ça-

lışmalarda bulundum. X temelinde kurumsal ilişkiler patikasında, yurt dışındaki mevkidaşları-

mıza staj hazırlamak olan bir kulüptü. Yönetim kadrosuyla -sağlık mazeretleri dışında- her top-

lantıda bir araya gelmeyi başardım. Belirttiğim dönemde birinci sınıf statüsünde bulunduğum 

ve henüz bir transkripte sahip olmadığımdan ötürü kendim için staj şansı yakalayamadım. 

Kendi yeterlik ve uğraş alanlarımdan bahsetmek gerekirse, aktif olarak -yöneticileri ara-

sında olduğum- Seher Yıldızı Proje Ekibi’nde C ile kodlama ve topluluk eğitimi üzerine çalış-

maktayım. Eğitimlerden arta kalan vakitlerimde internet sitemiz üzerinde (www.seheryil-

dizi.net), aylık dergilerimizde yer alması amacıyla, çeşitli öğretici metinler kaleme alıyorum. 

Farklı üniversitelerden ve bölümlerden üyelerimizin bulunduğu organizasyonumuz üzerinde 

elimden geldiğince iyileştirme faaliyetlerinde boy göstermekteyim. Faaliyet ortaklarımın tak-

dirleri doğrultusunda; kendine güveni tam, sorumluluk almaya uygun üniversite öğrencisi pro-

filini temsil ettiğimi düşünüyorum. 

Babamın işletmecisi olduğu tekstil firmasında dört yıldan uzun süredir edindiğim tec-

rübeler çevresinde resmi yazışmalar ve elektronik posta kültürüne hâkim olmamla beraber, Ro-

botik Otomasyon Kulübü’ne kurumsal ilişkiler koordinatörü pozisyonunda oldukça faydalı ola-

cağıma inanıyorum. ROK’un bulunduğu konumu korumaktan ziyade daha iyi noktalara ulaştı-

rabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. 


