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Liseli öğrenciler, Türkiye Şampiyonu robotları ile şov yaptı 

İSOV öğrencilerinin 

“Robotino”su buz hokeyi 

yaptı 
 

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, 

Türkiye birincisi olan şampiyon robotları “Robotino” ile bu yılki Genç Türkiye 

Zirvesi’nde buz hokeyi gösterisi yaptı.   

 

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Ülkemizin aydınlık yarınları için tüketimden değil, 

üretimden itibar kazanmaya çalışan bir gençliğe ihtiyaç duyuyoruz. Gençliğin yaratıcı 

ve yenilikçi yapısının, bütünsel kalkınmamız için kullanılması gerekiyor” dedi.   

 

 

Türkiye’nin bilim dünyasında gelişimine katkıda bulunmak üzere düzenlenen “Genç Türkiye 

Zirvesi”, İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 

öğrencilerinin tasarımı olan Türkiye şampiyonu robot “Robotino”nun hünerlerine sahne oldu.  

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle bugün başlayan zirvede 

Robotino, zirvenin ziyaretçilerine buz hokeyi gösterisi yaptı.  

İSOV Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nden 14 öğrencinin dört öğretmenin 

koçluğunda hazırladığı Robotino, bu yıl Euroskills ve Worldskills yarışmalarında Türkiye’yi 

temsil edecek. Eşyalara konum değiştirme, yön belirleme, cisim ve renk tanıma gibi 

özelliklere sahip olan Robotino, öğrencilerin endüstriyel robot programcılığında önemli 

aşamaya geldiklerini kanıtı niteliği taşıyor.   

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan,  
Türkiye’nin genç nüfusu ile dinamik yapısının ekonomik büyüme için önemine değindi. 

Gelecek 10 yılda çalışabilir nüfusun toplam nüfus içindeki payının doruğa ulaşarak büyümeye 

katkı sağlayacağını vurgulayan Bahçıvan, “Ancak Türkiye 2025 yılından sonra genç nüfuslu 

bir ülke olmaktan çıkacak. Ülke politikaları genç yerine yaşlanan nüfusa yönelik olacak. O 

halde genç nüfusa AB perspektifinden bakarsak, gelecek 25 yıl bize büyük bir armağandır” 

diye konuştu.   

Bir ülkenin tartışmasız en büyük şansının, gençliğin yaratıcı ve yenilikçi yapısı ile enerjisi 

olduğunu vurgulayan Bahçıvan, bu özelliğin Türkiye’nin bütünsel kalkınması için 

kullanılması gerektiğinin altını çizdi.  



 

Küreselleşme için yenilik yaratan bir ülke olmalıyız 

Bahçıvan, Türkiye’de ekonomik büyümenin lokomotifi olan sanayinin GSYİH’deki payının, 

son yıllarda inşaat ve hizmet sektörünün öne çıkmasından dolayı gerilediğini hatırlattı. 

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması güçlü sanayiye ihtiyaç duyduğunu belirten Bahçıvan, 

şunları söyledi:  

“Türkiye, küreselleşme karşısında sürekli yenilik yaratan bir ülke olmalıdır. Bu bağlamda asıl 

hedef; küresel yetenek, inovasyon, eğitim harcamaları, yabancı dil başarısı ve bilgi 

ekonomisine önem vermek olmalıdır. Küresel rekabetçilik, insani gelişmişlik, yaşam kalitesi, 

hukukun üstünlüğü, cinsiyet eşitliği, sosyal sorumluluk, kurumsal değerler, etik ve şeffaflık 

gibi sıralamalarda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olmayı hedeflemeliyiz. Bu konularda 

her şeyi siyasi otoriteden beklemek haksızlık olur. Toplumsal seferberlikte özellikle 

gençlerimize büyük görev düşmektedir. Ülkemizin aydınlık yarınları için tüketimden değil, 

üretimden itibar kazanmaya çalışan bir gençliğe ihtiyaç duyuyoruz. Biz de İSO olarak sadece 

sanayinin değil, ülkemizin her konudaki sorunlara yönelik çözüm arayışının parçası olmayı 

toplumsal görev olarak görüyoruz.” 

 

Genç Türkiye ödülleri verilecek 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar 

Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın da destekleriyle Lütfi Kırdar 

Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen zirve, “İnovatif Düşün, Geleceği Yönet” 

ana teması ile bu yıl ikinci kez yapılıyor.   

Zirvede on binlerce başvuru içerisinden seçilen üç bin stratejik vizyon sahibi genç, bazı 

bakanlar ile sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, sanatçılar, yazarlar ve 

gazetecilerle bir araya gelecek.   

Genç Türkiye Zirvesi’nde bu yıl, Türkiye’nin Çıkış Yolu: İnovasyon, Stratejik Sektörler: 

Savunma, Uydu ve Uzay Teknolojileri, Kentsel Dönüşüm ve Yaşanabilir Türkiye, Ulaşım 

Teknolojileri ve Denizcilik ve İnovasyon Ekonomisi ana temalı oturumlar da yapılacak.  

Zirvede ilk defa kültür, sanat ve bilimin yüceltilmesi için çalışan kişileri veya kurumları 

onurlandırmak amacıyla verilecek “Genç Türkiye Ödülleri” de sahiplerini bulacak.  

Etkinlikte ayrıca, İnovasyon, Kentsel Dönüşüm, Ulaşım Teknolojileri, Stratejik Sektörler, 

Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Kültür Sanat Ödülleri olmak üzere yedi kategoride 

toplam 14 ödülle birlikte, zirveye katkıları ile öne çıkan isimlere de “Genç Onur Ödülleri” 

verilecek. 

 


