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Günümüzde ben dah!l b!rçok öğret!m 
üyes! yüksek l!sans veya doktora !ç!n öğrenc! 
seçerken sadece ana akım derslerden aldığı 
notların çok yüksek olması !le !lg!lenm!yor. 
Evet o da b!r nev! öneml!, çünkü el!ne ver!len 
b!r !ş! başarıyla b!t!r!p b!t!rmed!ğ!n b!r kıstas 
olsa da, artık “pek! başka ne yaptın” den!l!-
yor. O dersler herkese ver!ld!, sınıfa g!rd!n, 
oturdun, d!nled!n, ver!len ödevler! yaptın, 
büyük !ht!malle son gece sınavlara çalıştın 
ve ders! geçt!n. Tamam da herkes en!nde 
sonunda geç!yor, bu b!r kıstas değ!l artık. İy! 
notla geçersen de sana ver!len !ş! belk! öze-
nerek yaptığını düşüneb!l!r!z. Ama bu, sen!n 
bu konu, bu alan veya bu bölüm hakkında 
hevesl!, şevkl!, ateşl! olduğunu gösterm!yor. 
Sen!n bu alana ne kadar hevesl! olduğun esas 
ders dışı akt!v!teler!nle çok daha rahat b!r 
şek!lde anlaşılab!l!yor. Yan! b!r öğrenc! kulü-
büne katılımın, ya da sen!n !lg! alanına uygun 
kulüp yoksa sen!n kurman, kulübe başka 
arkadaşlarını !kna etmen, kafa kafaya ver!p 
proje planlamanız, sonra bu proje !ç!n fon 
(sponsor) nereden bulacağınızı düşünmen!z, 
sonra fonu bulunca plan dah!l!nde projede 
!lerlemen!z, proje sırasında grup arkadaşla-
rınızla çok farklı düşüncelerde olup tartış-
malarınız, sonra bu tartışmaları b!r sonuca 
bağlamanız, net!cede projey! b!t!r!p, belk! 

b!r ulusal veya uluslararası yarışmada serg!le-
men!z, yarışmanız. Aslında ne çok şey saydım, 
değ!l m!? Heps! de karşılaşılan durumlar, ama 
her b!r madden!n s!z! ne kadar çok gel!şt!rece-
ğ!n! fark ett!n!z m!? Tek tek bakalım !stersen!z. 
Kulüp kurmaya çalışmak s!z!n g!r!ş!mc!l!ğ!n!z! 
tet!kleyecek, kulübe takım arkadaşı bulmak 
s!z!n k!ş!lerarası !kna yeteneğ!n!z! gel!şt!recek, 
proje planlamanız “ben de bu dünyada herke-
s!n b!lmed!ğ! b!r şey! düşünüyorum” d!ye s!ze 
mot!vasyon verecek, fon ararken çaldığınız bü-
tün kapılar s!ze kapanacak, k!mse s!ze para ver-
mek !stemeyecek ama s!z pes etmeyeceks!n!z, 
çünkü projen!ze güveneceks!n!z ve aramaya 
devam edeceks!n!z, arkadaşlarınızla !l!şk!le-
r!n!z s!ze !y! b!r takım çalışanı ve l!derl!k vasıf-
ları kazandıracak ve en sonunda da yarışmaya 
katılımınız s!z!n bu uzunca uğraştığınız sürec! 
taçlandırmanız olacak. Elbette yarışmadan 
derece alarak çıkmak zorunda değ!ls!n!z, belk! 
!lk defa katılıyorsunuz ama s!z!n !ç!n büyük b!r 
deney!m olacak ve seneye çok daha !y! hazırla-
nıp dereceye g!rmey! planlayacaksınız.

 Nereden nereye değ!l m!? Bana yıllar önce 
Türk!ye’n!n ESO’ya (Avrupa Güney Gözle-
mev!) g!rme hayaller! yaşadığımız sırada ESO 
Genel Müdürü şu örneğ! verm!şt!. "Ş!md! s!z 
kend!n!z!n b!r alanda çok !y! olduğunuzu dü-
şünüyorsunuz ve uluslararası ol!mp!yatlara 
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EĞİTİM SİSTEMİMİZ HAKKINDA BİR-
ÇOK ELEŞTİRİ OLSA DA ÖZELLİKLE SON 
YILLARDA ÖĞRENCİLERİN KENDİ İNİ-
SİYATİFLERİNİ KULLANIP, KULÜPLER 
KURARAK, PROJELER YAPIP SONRASIN-
DA YARIŞMALARA KATILARAK AKTİF 
OLMAYA ÇALIŞTIKLARINA ŞAHİT OLU-
YORUZ. Elbette ün!vers!te kulüpler! 
esk!den de vardı ama o zamanlar 
b!r kulüp odası almak !ç!n belk! 
b!r sene geçer, b!lg!sayar almak 
!ç!n !k!nc! sene geçer, b!r-!k! ko-
nuşmacı da davet ederd!k ve hoop 
okul b!terd!. Artık bu zamanda bu 
kulüplere katılmak ve akt!f proje 
yapmak gayet normal hale geld!.
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hazırlanıyorsunuz. Ancak o alanda daha 
önceden h!ç yarışmacı göndermem!şs!n!z 
ve çalışmalarınızı ülke !çer!s!nde, doğal ola-
rak başka ülkeler!n çalışmalarını görmeden 
yapıyorsunuz. Gün gel!yor, ol!mp!yatlara ka-
tılıyorsunuz ve b!r de bakıyorsunuz k! çok ge-
r!lerde kalmışsınız ve belk! sonuncu olmuş-
sunuz. Ş!md! önünüzde !k! yol var: B!r!nc!s!, 
zaten bunlar çok !y!, b!z bunlara yet!şemey!z 
dey!p, b!r daha yarışmaya katılmazsınız ve 
ülke !çer!s!nde kalıp, b!z en !y!y!z d!yerek 
de kend! ülken!z!n halkını kandırab!l!rs!n!z; 
!k!nc!s! de, bu sefer d!ğer ülkeler!n ne yaptık-
larını !nceleyerek yen!den ve daha kapsamlı 
hazırlanırsınız ve dünya !le entegre olursu-
nuz." Bu da benzer b!r şey. Özell!kle kend! 
ün!vers!te sıralarından çıkmayan, sadece 
ver!len dersler! alan b!r öğrenc! bu özell!klere 
nasıl ulaşsın, değ!l m!? Belk! dereceye g!rer 
ya da bölüm b!r!nc!s! olur ama sadece kend! 
bölümünü gördüğünden kend!n!n en !y!s! 
olduğunu düşüneb!l!r. Ancak aynı ders! Co-
ursera, edX, Udemy g!b! onl!ne kurslarla da 
tak!p ed!p, Dünyada şu anda bu derste neler 
öğret!l!r d!ye merak ett!ğ!nde kend!s!n!n sa-
dece tek b!r dersle ne kadar öğrenm!ş oldu-
ğunu fark eder.

 Ol!mp!yat örneğ!ne ger! dönersek, daha 
!lk yen!lg!de b!r!nc! yolu seçersen!z zaten 
n!yet!n!z gel!şmek ve kazanmak üzer!ne ku-
rulmamış demekt!r. Mot!vasyon çok öneml! 
elbette ama !lk yen!lg!de pes etmemek daha 
öneml!. Steve Jobs, Jack Ma g!b! !nsanların 
başarısızlık v!deolarını !zley!n, pes etmemek 
ne demek daha !y! anlayab!l!rs!n!z.

 Gelel!m bu sene 9-11 Haz!ran’da Teksas’ın 
Stephenv!lle şehr!nde yapılan Cansat ya-
rışmasına. Toplam 40 uluslararası takımın 
yarıştığı yarışmada Türk!ye’den 10 ün!ver-
s!te takımının katıldığını görünce, öğrenc! 
arkadaşlarımıza destek olmak !ç!n ben de 
orada bulundum. Türk!ye’den katılan takım-
lar, İstanbul Tekn!k Ün!vers!tes! (!k! takım, 
APIS-ArGe ve Anka), Yıldız Tekn!k Ün!ver-
s!tes!, Hacettepe Ün!vers!tes!, İstanbul Şeh!r 
Ün!vers!tes! (2 takım), Sakarya Ün!vers!tes!, 
Zonguldak Bülent Ecev!t Ün!vers!tes!, İs-
tanbul Arel Ün!vers!tes!, Türk Hava Kurumu 
Ün!vers!tes!. Bütün takımlar gerçekten çok 
!lg!nç d!zaynlar !le yarışmaya katıldılar ve ya-
rıştılar. Geçen senelerden katılanlar, b!rçok 
olumsuz organ!zasyon eks!kl!kler!nden bah-
setm!şlerd!, örneğ!n geçen sene Cansat’ların 
fırlatıldığı b!rçok roket havada patlamış an-
cak bu sene böyle b!r kaza h!ç yaşanmadı ve 

gayet güzel b!r organ!zasyon oldu. Yarışma-
nın amacı b!r rokete b!r konteyner !ç!nde b!r 
planör yerleşt!rmek. Roket bell! b!r yüksekl!-
ğe çıkınca konteyner ve planör ayrılıp, aşağı 
doğru düşerken her san!ye hava basıncı ve sı-
caklığı ölçecek ve aynı anda radyo !let!ş!m! !le 
m!syon kontrol !stasyonuna bu aldığı ver!ler! 
aktaracak. Daha b!rçok detayları olsa da özet-
le !lg!nç b!r yarışma d!yeb!l!r!z. Yarışmanın 
sonunda da Türk!ye'den en yüksek derecey! 
alan İTÜ APIS-Ar-Ge takımı da dördüncülük 
dereces!n! alarak b!zler! gururlandırdı.

 Orada gözlemled!ğ!m bazı notları da, hem 
bu yarışmaya gelecekte katılmayı planlayan-
lar hem de yurt dışındak! herhang! yarışma-
lara katılmak !steyen öğrenc! arkadaşlar !ç!n 
aktarayım.

 Öncel!kle uzun b!r çalışmanın ardından 
yurt dışındak! böyle b!r yarışmaya katılmaya 
hak kazandınız, bu çok güzel b!r şey, tebr!kler. 
Ama yurt dışına çıktığınızda bence yapmanız 
gereken !lk şeylerden b!r!s!, d!ğer ülkeler!n ta-
kımlarıyla da tanışmak, onlarla kaynaşmak, 
muhabbet etmek ve belk! b!lg! ve deney!m 
paylaşımı olmalı. Sadece Türk!ye takımla-
rı değ!l, b!rçok takım hala son anlarda b!le 
Cansat’larına leh!m yaptıklarından böyle b!r 
kaynaşmayı pek göremed!m. Sonuçta artık 
yurt dışındasınız, zaten beraber geld!ğ!n!z ar-
kadaşlarınızı geld!ğ!n!z şeh!rlerde bol bol gö-
receks!n!z, burada da beraber dolaşıp başka 
ülkeler!n !nsanlarıyla h!ç tanışma !ht!yacı b!le 
h!ssetmeden ülkeye ger! dönmek, fırsatların 
pek de değerlend!r!lemed!ğ!n! göster!yor. 
Kısaca yurt dışına başka Türklerle beraber çı-
kıyorsanız, beraber dolaşmayın dem!yorum 
ama mutlaka aranıza b!r ya da b!rkaç yabancı 
alın. Böylece hem onların kültürler!n! öğre-
n!n, hem de İng!l!zcen!z!n ne kadar !y! ya da 

kötü olduğunu görün k! eve döndüğünüzde 
İng!l!zcen!z! gel!şt!rmen!z !ç!n mot!vasyonu-
nuz olsun.

 D!ğer b!r notum da o kadar bas!t ama vak!t 
alab!lecek şeyler son dak!kaya bırakılmış-
tı k!, b!rçok öğrenc! vakt!n! burada bunlara 
harcadı. Bu sadece Türk!ye takımları !ç!n 
geçerl! değ!l, b!rçok yabancı takım da benzer 
poz!syonlardaydı. Keşke gelmeden önce her 
şey! Türk!ye’de b!t!r!p, tamamen hazır olup, 
öğrenc!ler Teksas’ta sadece yukarıda bah-
sett!ğ!m sosyalleşmey! yapsalardı ve yarışma 
günü de yarışıp, bu gez!den en yüksek faydayı 
sağlayarak dönselerd!. Ded!ğ!m g!b! bu göz-
lemler ve öner!ler sadece bu Cansat yarışması 
!ç!n değ!l, yurt dışında herhang! b!r yarışmaya 
katılan öğrenc! arkadaşlarımız !ç!n de kabul 
ed!leb!l!r.

 Net!ce olarak en başarılı ş!rketler b!le 
kend! sektörler!ndek! küresel ş!rketler!n ge-
l!şt!rd!ğ! teknoloj!ler! tak!p ederek yarıştan 
kopmama ve sürekl! daha !y!s!n! yapma stra-
tej!s!n! !zl!yorlar. Henüz ün!vers!tedek! b!r öğ-
renc! olarak böyle b!r b!l!nçte olmayab!l!rs!n!z 
ama Dünya gerçekten küçüldü ve ne ün!ver-
s!ten!z!n !sm! ne de ana akım aldığınız ve her-
kese ver!len dersler!n b!r önem! kaldı. Artık 
öneml! olan s!zs!n!z, kend!n!z! ne kadar ge-
l!şt!rd!ğ!n!z ve zamanınızı nasıl kullandığınız 
çok öneml!. O bakımdan öğrenc! kulüpler! !le 
proje yapmayı zaman kaybı olarak düşünme-
y!n ve gelecek adına, kend! geleceğ!n!z adına 
yen! projeler yapın.

Yarışma L!nk!:  cansatcompet!t!on.com

Not: Bu makaledek" düşünceler tamamen  
yazarın düşünceler"d"r ve NASA, Jet İtk"  
Laboratuvarı veya Caltech’" bağlamaz.

Toplam 40 uluslararası 
takımın yarıştığı 

yarışmaya Türkiye’den 
10 üniversite takımı 

katıldı
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