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Müşterilerine dijital dönüşüm süreçlerinde çözümler sunan GTech, teknoloji sektörüne 
nitelikli gençler yetiştirmek üzere hayata geçirdiği GTech Akademi’nin 2021 yılı 
katılımcılarını mezun etti.

GTech’in, teknoloji sektörünün gelişimine ve ekosisteme katkı sağlamak misyonuyla bir 
sosyal sorumluluk yaklaşımı olarak hayata geçirdiği GTech Akademi bugüne dek yüzlerce 
gence dokundu. Mezunlarının GTech bünyesinde olduğu kadar sektördeki farklı kurumlarda 
da istihdam edildiği GTech Akademi’ye, kariyerini Veri Bilimci, Veri Mühendisi, Veri Mimarı 
veya EPM Finans Danışmanı olarak geliştirmek isteyen yeni mezun veya yüksek lisans 
öğrencileri ile maksimum 3 yıl yazılım deneyimi olan gençler başvurabiliyor.

2021 yılında yedinci dönemini tamamlayan GTech Akademi’nin ücretsiz eğitim programına 
katılan 53 genç, Büyük Veri, İş Zekası, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Veri Ambarı, 
Veritabanı, İleri Analitik, Kurumsal Performans Yönetimi gibi alanlarda yetkin ekipler 
tarafından sunulan eğitimlerini tamamladı. Yeni nesil teknolojileri sadece teorik olarak değil 
uygulamalı olarak da öğrenme fırsatı yakalayan katılımcılar, sektörün ihtiyaçları ve 
beklentileri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri yepyeni fırsatları keşfetti. Eğitimini 
tamamlayan gençler, başta GTech olmak üzere sektörün önde gelen oyuncuları tarafından 
sunulacak kariyer imkanlarından faydalanabilecek.
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bireyler yetiştirmek ve onlara iş imkânı sunulmasını sağlamak. GTech Akademi’ye katılan 
genç mühendisler üniversitelerde aldıkları temel mühendislik eğitimlerinin yanı sıra 
sektörün ihtiyaç duyduğu yeni nesil teknolojileri uygulamalı biçimde öğrenme fırsatı 
yakalıyor. Sunduğumuz ücretsiz eğitimler sayesinde öğrencilere sadece teoriyi değil 
özellikle yeni nesil teknolojileri kullanmayı da öğreterek onları sektöre kazandırıyor ve 
ekosisteme yetişmiş insan kaynağı sağlıyoruz.

Öte yandan GTech Akademi bünyesinde gençlere mentorluk desteği de sunuyoruz. 
Programlarda yalnızca teknik bilgi vermekle kalmıyor, iş hayatının dinamiklerini ve 
öğrendikleri bilgilerin gerçek hayattaki yerlerini anlatıyoruz. Büyük hayallerle hayata 
geçirdiğimiz GTech Akademi’de eğitim alan gençlerin büyük bir yüzdesi birkaç ay içinde iş 
bulabiliyor. Bugüne dek programımıza dâhil olan gençler arasından 61 kişiyi GTech’te 
istihdam ettik” dedi.

2021 programına 4 bin 126 başvuru geldi; 53’ü
eğitimlere katıldı
GTech Akademi’nin 2021 programına 4.126 genç başvurdu; Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, 
Sabancı Üniversitesi, İTÜ, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 
Bahçeşehir Üniversitesi, YTÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi gibi 
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan ya da mezun 53 öğrenci 
eğitimlere katıldı.
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GTech Kurucu
Ortağı ve CEO’su
Mine Taşkaya

Konuyla ilgili bilgi veren GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine
Taşkaya, “GTech olarak birbirinden değerli müşterilerimize hizmet
vermenin yanında sosyal sorumluluk bilincimizle gençlere ücretsiz
eğitimler sağlayarak hem profesyonel hem de sosyal fayda yaratmayı
hedefliyoruz. Gençlerimizi iş hayatına hazırlamanın önemli bir
sorumluluk olduğuna inanarak 2014 yılında GTech Akademiyi kurduk
ve geleceğin teknoloji lideri gençlere ücretsiz eğitim fırsatı sunarak
onları sektöre hazırlamaya başladık. Amacımız, bizim de bir parçası
olduğumuz veri teknolojisi alanında kendine güvenen, donanımlı

Taşkaya: Sadece teoriyi değil yeni nesil teknolojileri
kullanmayı öğretiyoruz
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