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GİRİŞİMCİYİ ATEŞLEYEN GÜÇ:   
HAYAL MÜHENDİSLİĞİ

Girişimciliği ateşleyen güç hayal mühendisliği nedir ?

Girişimciliğin hayalleri ve uygulamalarıyla mühendisliğe 
gereksinimi var… Ve tabii ki öncelikle Hayal Mühendisliğine…  
Girişimciliği ateşleyen güç hayal mühendisliği, girişimcinin 
günün birinde gerçekleşmesini ümit ettiği özgün hayallerinin 
gerçeğe dönüşümünü sağlayan “mimarı akıl”… Ancak mimarı 
akılla birleşerek hayal mühendisliğiyle yönetebilen iş fikirleri 
başarılı olabiliyor. Girişimcinin her şeyden önce belirli çalışma 
koşulları altında oluşan davranışları tahmin ederek bunların 
amaçlanan bir işleve göre çalışmasını sağlayan uygulamalara 
gereksinimi var. Bunun için iş, işlem ve süreçleri zihnindeki 
senaryoya göre tasarlayarak Hayal Mühendisliğiyle girişimcilik 
oyununu oynamalıdır.  Hayal Mühendisliği girişimcinin hayallerinin 
tasarımıyla amaçlanan sonuçların gerçekleşmesini sağlayan 
bitip tükenmek bilmeyen çalışmalardır. Bunlar girişimciyi ayakta 
tutarak içindeki girişimcilik tutkusunu gerçekleştirmek üzere ona 
yol gösteren ümit ışıklarıdır. Girişimcinin gerçekleştirmesini çok 
istediği bir hayalin gerçeğe dönüşümünü sağlayan çalışma 
koşullarına göre oluşan davranışları tahmin ederek bunların 
amaçlanan bir işleve göre çalışmasını sağlayan tasarım ve 
uygulamalarıyla mühendislik girişimciliğin en önemli bileşenidir. 

Örneğin; Starbucks’un girişimcilik hikâyesinde bunu 
görebiliriz. Starbucks’un kurucusu girişimci Howard Schultz, 
kamu konutlarında sınırlı bir yaşamla büyümüş ve elinde 
sadece gelecekle ilgili girişimcilik hayalleri dışında hiçbir 
şeyi yoktu… Bu hayali, kamyon şoförü olan babasının ona 
sağladığı hayat tarzının ötesine geçerek girişimci olarak başarı 
sağlamaktı. Schultz, kısıtlı yaşam koşulları ve yoksulluğa rağmen 
hayalini gerçekleştirmek üzere lisans eğitimini iletişim alanında 
tamamlayarak Xerox şirketinde çalışmaya başlamıştır. Yenilikçi 
bir iş fikriyle içindeki hayalleri gerçekleştirmek üzere yeni bir 
iş modellemesi olan kafe girişimciliğini desteklemek üzere 
pek çok kişiyle görüşmüş ancak bir sonuç almamıştır. İçindeki 
girişimcilik hayalleri tutkuya dönüşen Howard Schultz dünyanın 
önde gelen kahve kültürü olan ülkeleri gezerek ve gözlem yaparak 
geleceğin yenilikçi bir kafe girişimciliği iş modellemesi olan 
Starbucks’ta olduğunu öngörerek şirketin hisselerini satın alarak 
şirketin CEO’su olmuştur. Schultz, işe önceleri sınırlı sayıda kahve 
dükkânıyla başlamış ve yeni iş modellemesi kafe zinciriyle bugün 
dünyada 31.256 dükkânıyla önemli bir Pazar başarısı sağlamıştır.  
Schultz, bu başarılı kahve zinciriyle birlikte bugün 3.8 milyar 
dolarlık servete sahiptir. Howard Schultz’un girişimcilik başarısının 
temelinde ateşleyen gücün, herkesten farklı ve yenilikçi bir iş 
modellemesine dayalı olan girişimcilik hayalleri olmasıdır. 

Girişimciyi ateşleyen güç nedir ?  

Girişimcinin rüyalarına giren heyecan 
ve coşkuyla tutkuya dönüşen bir ömür boyu 
adanmışlıkla yaşanan hayaller… Hayallerin 
gerçeğe dönüşümü girişimcilik… Girişimcilik 
hayallerle başlayan ve hayallerin peşinde koşulan 
bir serüven… Bu serüvenin ateşleyici gücü 
hayaller… Hayalleri olmayan bir girişimci ve 
girişimcilik düşünülemez bile… Belki de hayaller 
olmasaydı girişimcilik ve girişimcilik tutkusu da 
olmayacaktı…

Girişimci için hayaller sadece bir iş fikri olmanın 
ötesinde çok şey ifade ediyor… Girişimci için 
hayaller zihinde canlandırılarak gerçekleşmesini 
istediği özlenen şey…   Hayaller belli belirsiz 
görülen şey olarak girişimcinin rüyasına girerek 
onu ateşler… Hayaller önceleri gölge, görüntü ve 
imge olarak girişimcinin zihninde canlanarak 
onun aklında kalır… Sonraları girişimci duyularının 
zihinde yeni fikirler, duyumlar ve nesneler üretme 
yeteneği hayal gücünü kullanarak hayallerini 
tasarlar… Hayaller mühendislikle tasarlanarak 
iş fikirlerine dönüşerek hayata geçebiliyor… 
Günümüzün en önemli tekno-girişimcilerinden 
olan Bill Gates başarı sırlarını açıklarken; “ben 
hayallerinin peşinde koşan bir hayalperestim” 
diyerek hayallerinin başarısında ne kadar değerli 
ateşleyici güç olduğunu ifade etmektedir. 

Bugün en değerli olan sermaye olan hayallerin 
tasarlanması için özgün mimariye gereksinim 
var… Özgün mimari içinde hayal mühendisliğine…  
Her şeyden önce mühendislik, bilimsel ilkelere 
göre yapılan tasarımların uygulanması… Hepsi 
girişimcilik ürünü olan; makineler, yapılar, ürünler, 
hizmetler ve öğeler mühendisliğin eseri…  Bilimsel 
ilkelere göre hesaplama yapılmaksızın yani, 
mühendislik olmaksızın ürünlerin, işlerin, süreçlerin 
tasarımları ve uygulamaları başarısız olur… Nitekim 
bir hayal ürünü olarak büyük bir balon olan 
Zeplin ile uçma hayali bu kadar büyük bir kütleyi 
taşıyacak olan mühendislik hesaplamalarının 
yanlış yapılmasından dolayı başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. 
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Girişken olarak hayallerin peşinden 
koşabiliyor musunuz ?  

Girişken olarak cesaretle yenilikçi ve yaratıcı 
uygulamalarla öncü olarak ekonomik ve sosyal 
hayatı yönlendirmesi girişimciyi değişimin 
öncüsü yapıyor… Girişimci ruhla hareket ederek 
yaratıcı ve yenilikçi düşünceyle iş fikrini uygulama 
cesareti hayalini gerçekleştirebiliyor… Örneğin; 
Tesla, Nike, Yemeksepeti, Alibaba.com, Mado, gibi 
dünyanın her yerindeki girişimciler girişken ve 
cesaretle başarabiliyorlar… Otomotiv şirketi Tesla, 
otopilotun trafik ışıklarındaki dur işaretlerini tanıyan 
yeniliği kullanıma sunulması sonucu özellikle trafikte 
kavşaklardaki kazaları önleyecek olan yenilikçi bir 
uygulama olarak şirketi değişimin öncüsü yapıyor. 
Elbette bu yeniliğin tutunması otomotiv pazarında 
şirkete önemli pazar fırsatları sunabilecektir.

Hayaller, girişimcilik ve girişimcilik hayalleri iç 
içe geçmiş iki önemli kavramı… Hayaller girişimcilik 
tutkusunu besliyor… Girişimcilik tutkusu da hayalleri… 
Hayali olmayan bir girişimci ve girişim düşünülmez… 
Aslında hepimizin bir hayali var. Ve hepimiz bir 
girişimciyiz (sosyal, kariyer, iç, tekno, ticari, kamu, 
yerel,...).  Girişimcilik bir hayalin gerçekleştirmek 
üzere yaşanan serüven ve biz bu serüveni yaşıyoruz.  
Elbette bu serüvende başarı da var başarısızlıkta… Bu 
serüvende başarıyı hayal ve mühendisliği sağlıyor… 
Her şeyden önce girişimci girişken bir kişi… Hayaline 
inanarak ve güvenerek cesaretle işe başlıyor… Başarı, 
cesaret ve girişimci ruhla birlikte hayal peşinde 
tutkulu ve coşkulu bir işe adanmışlıkla yapılan 
yolculuk… 

Girişimcinin hayali ile başlayan düşüncenin; iş 
fikri, bilgi, deneyim, emek ve sermaye birleşerek 
girişim olarak ekonomik değere dönüşmesi… 
Her şey Hayal gücünün mühendislikle birleşmesiyle 
ortaya çıkıyor… Hayaller ve ona anlam kazandıran 
mühendislik, Hayal mühendisliği… Hayaller ve onun 
peşinde koşarak yenilikçi ve yaratıcı bir ürünle/
hizmetle hayal iken gerçek olan…  Her şeyden önce 
Hayal Mühendisliği ile özgün bir hayale mühendislik 
kazandırabilmek yaratıcı ve yenilikçi bir bakışı 
öngören düşüncenin tasarımını öngörüyor… Özgün 
hayalleriyle girişimcilik tutkusu olan bir girişimci ancak 
Hayal Mühendisliğiyle yaratıcı ve yenilikçi olarak 
başarabiliyor… 

Özgün hayalleriyle girişimcilik tutkusu olan bir 
girişimci belirsizlik ve riski göze alarak yola çıkıyor… 
Belirsizlik ve riski üstlenerek zorlukların üstesinden 
gelebilmek çok önemli; çaba, emek, çalışma ve sabır 
gerektiriyor… Bunlarda; özgüven, bilgi, deneyim ve 
akıl… Girişimcinin özgün hayalleri gelecekte satmak 
üzere bugünü satın almak ve beklenti üzerine kurulu… 
Gelecek beklentisiyle hayalini gerçekleştirmek 
üzere cesaretle yola çıkan girişimci bu yeteneğiyle 
yenilikçi iş fikrinin ekonomik değere dönüşümünü 
sağlıyor… Böylece girişimci toplumda değer ve 
değişim yaratacak yenilikçi kişidir. 

   
Hayaller ve insan

Hayaller bir bakıma insanı yaşatan ümidin 
kapısı… Hayaller insanın içinde yaşadığı ümit 
dünyası… İnsan ancak ümitleri var olduğu sürece 

yaşamasına bir anlam katarak hayallerinin peşinde 
koşar… İnsanın hayalleri ona bir ümit ışığı verir… O 
ümide kapılarak hayallerini gerçekleştirmek üzere 
yola çıkarak bir serüvene başlar… Bu serüven hayat 
yolculuğu olarak bir hayal olan ümidin peşine 
düşmektir… Başı ve sonu belli olmayan… Hayat 
serüveni seçilmiş tercihlere göre içinde; başarı, 
başarısızlık, çaba, emek, sabır, çile, akıl, bilim, 
cesaret, coşku, sevinç, hüzün, keyif, mutluluk, 
olan… Anlaşılan ve anlaşılmayan, bilinen ve 
bilinmeyenleriyle, basit ve karmaşık her gün yeni 
bir şeyler öğrenilen… Bitip tükenmek bilmeyen… Bir 
şehrin, bölgenin ve ülkenin ekonomik gelişmesi 
ve kalkınması girişimciliğe ve girişimciler bağlı… 
Girişimciler ekonomik dinamizm ve sürdürülebilirliğin 
sağlanması bakımından stratejik önemdedir. 
Girişimciler hayalleriyle yaşıyor… Girişimcilerin 
hayallerinin iş fikrine dönüşmesi için girişimciliğin 
teşvik edilerek aile, okul, iş hayatı, sanayi, toplum 
ve kamudan oluşan girişimcilik ekosisteminin 
destekleyici sistemlerle işlerlik kazanması gerekiyor. 

Her insan bambaşka bir dünya olarak keşfedilmeyi 
bekleyen içinde nice hayaller ve ümitlere sahiptir… 
Hayaller hiç bitmeyen enerji kaynağımız… Hayallerin 
anlam kazanarak tasarlanması ve uygulanarak 
sonuçlanması için mühendislik yaklaşımı gerekiyor… 
Hayal Mühendisliği… Bu yaklaşım olmadan tek başına 
hayaller sadece bir hayal olarak kalıyor… Hayallerin 
yaratıcılıkla yeniliğe dönüşümü her şeyden önce 
onları mühendislikle tasarlayarak uygulanmasını 
sağlayan süreçlerin yönetimi gerekiyor… Bu 
bağlamda hayallerin tasarımını sağlayan mühendislik 
işlerin bilimsel kurallara uygun olarak matematiksel 
hesaplamayla yürütülerek hayranlık uyanmasını 
sağlayan sistematik ve metodik yaklaşımlardır. 
Bu yaklaşım sayesinde örneğin, dünyanın artan 
nüfusu ve sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan iklim 
değişikliği kaygılarını ortadan kaldırabilmek mümkün 
olabiliyor…  Mühendislikle karşılaştığımız sorunlara 
yaratıcı ve yenilikçi çözümler üreterek ortaya 
çıkan fırsatları toplum yararına göre değerlendiren 
kaynakların en uygun kullanımı her zamankinden 
daha önemli olmuştur. Bunun için Hayal 
Mühendisliğiyle hayalin tasarımı ve tasarım düşüncesi 
yenilikçilik ve yaratıcılıkla yaşanabilir bir dünya için 
çok değerlidir. 

Hayal gücü, insanın duyularına sadece onun 
hayalinde olan gerçekte mevcut olmayan şeylerin 
zihinsel imgelerini veya kavramlarını oluşturabilme 
yeteneği… Bir mühendislik konusunda başarılı 
olmak her şeyden objektif, sistemli, metodik ve 
rasyonel davranmayı gerektirmekte ve problem 
çözebilme becerileri kritik önemdedir. Günümüzde 
hızlı büyüme ve teknolojik ilerlemelerle birlikte fosil 
yakıtların çevresel etkisinden tıbbi atık ve gıda ve 
kıtlıklarına kadar çok önemli konular mühendislik 
düşüncesiyle çözüm bekliyor… Mühendislik çok 
sayıda sektörde çözüm sağlamanın ayrılmaz bir 
parçası olarak her zamandan daha çok hayal 
gücüne yönetimine gereksinim duyuyor… Örneğin; 
atıkların çevreci olarak geri dönüşümü ve kazanımı… 
Yaratıcı bir hayal gücünün önemini vurgulayan bir 
mühendislik düşüncesi girişimcilerin temel bir önceliği 
olmalıdır… Bu öncelik bize daha konforlu, yeşil, çevreci 
ve yaşanabilir bir dünya kazandırıyor… 
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Hayal mühendisliğiyle gelen girişimcilik… 

Girişimcilik hayal kurmakla başlar… Hayal 
kuramayan ve hayalleri olmayan bir girişimci 
düşünmek mümkün değil…! Hayal Mühendisliği 
girişimcinin kurduğu hayallere bir anlam kazandırarak 
girişimcinin hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlıyor… 
Hayal Mühendisliği şirketlerde girişimcilik kültürünün 
oluşmasında ve gelişmesinde önemli bir paya 
sahip… Hayal Mühendisliğinden etkin bir şekilde 
yararlanabilen girişimciler için bu yöntemin 
girişimcilik kültürü içerisinde özel bir yeri var…  

Dijital bilgi çağında bir ülkede veya bölgede 
girişimciliğin gelişmesini sağlayan en önemli 
unsur Hayal Mühendisliğidir. Küreselleşmeyi 
şirket bazında yöneterek fark yaratabilmek için 
hayallerin gerçeğe dönüşümünü sağlayan Hayal 
Mühendisliğidir.  Hayal Mühendisliği yenilikçi ve 
yaratıcı olarak farklı ve sıra dışı hayallerin tasarımı 
ve uygulamasını öngörüyor… Şirketlerin mevcut 
fırsatları anlamak ve bunlardan faydalanmak için 
girişimciler rekabet üstü bir strateji olan Hayal 
Mühendisliğine gereksinim var… Hayal Mühendisliği; 
hayalle ortaya çıkan düşüncelere olumlu bakış 
kazandırmaya yönelik, özgün ve yalın fikir üretme 
ve yönetme tarzıdır. Bu bakış girişimciliğin temel 
dinamiğidir. Başka bir ifade ile Hayal Mühendisliği; 
hayallerle ortaya çıkan iş fikrinin sağlam verilerle 
yaratıcılıkla bütünleştirilmesiyle birlikte potansiyelden 
eyleme dönüşümünü sağlıyor… Hayal Mühendisliği, 
girişimcilikle ilgili her türlü düşünceye olumlu bir 
bakış açısı kazandırıyor… Hayal Mühendisliği her 
özgün fikir üretilmesiyle her zaman ulaşılabilenden 
daha fazlasının elde edilmesini sağlıyor…  Örneğin; 
Amazon Şirketin e-ticaret konusunda tüm dünyaca 
başarılı olmasının nedeni kurucusu Jeff Bezos’un 
hayallerine dayalı olarak kurduğu diğerlerinden 
farklı yenilikçi ve yaratıcı iş zekâsı modeline 
dayalı planıydı… Bezos’un hayallerine dayalı bu iş 
modeline göre rakiplerinden farklı müşteri odaklılık 
ve geleceğin alışveriş trendlerindeki değişimi 
öngörmek başarının en önemli nedeniydi. Şirket o 
gün için henüz hayal edilen yapay zekâyı en ileri 
düzeyde kullanan şirketlerden birsi olmuştur. Buna 
göre siz Amazon’a girdiğinizde iş modeli sizin için 
Amazonu ürünleriyle tasarlıyor. Girişimcinin hayaline 
göre mühendislikle tasarlanan son derece; esnek, 
kişiye özel, verimli, aktif ve yalın olarak. Hayalini 
gerçekleştirmek üzere online bir kitapçı olarak yola 
çıkan Amazon şirketi, girişimcinin hayalindeki 
ismine ilham olan Amazon nehri kadar büyüyerek 
dünyanın en büyük online perakendecisi haline 
gelmiştir.  

Girişimcilik teknolojideki, demografideki ve 
jeopolitikteki gelişme eğilimleriyle ilgili bilgiler kadar, 
hayal gücüne ve sezgiye de dayanıyor…  Bu hayal 
gücü ve sezgi ancak Hayal Mühendisliğiyle ürün 
ve hizmete dönüşebiliyor… Girişimciler her şeyden 
önce geleceği belirleyebilmek için öncelikle onu 
hayal edebilmeli ve hayallerini gerçekleştirmek 
için geleceğe ilişkin hayallerin geleceğe 
dönüşmesini sağlamalıdır. Hayal Mühendisliğiyle 
şirketlerde değişimin önünü açarak performansı 
yükselten bir ufka ve dönüşüm sağlamaktır. 

Hayal mühendisliğinin unsurları neler ?

Hayal Mühendisliğinin başarılı bir şekilde 
uygulanması için hayal gücünün; inisiyatif ve yaratıcılık, 
özgünlük, stratejik mimari, kavram geliştirme ve 
sonuç odaklılık unsurları uygulanmalıdır… Hayal 
Mühendisliğinden beklenen yararların sağlanabilmesi 
için çalışanların inisiyatif kullanmalarıyla onların 
yaratıcılıklarının ortaya çıkması sağlanmalıdır. 
Hayal Mühendisliği yaratıcılık ve inisiyatif kullanımını 
öngörüyor… Şirket yöneticileri olaylara çok yönlü 
bakarak geniş bir perspektif çerçevesinde sınırsız 
düşünme yeteneğini olumlu yönde kullanabilmek üzere 
Hayal Mühendisliğinden yararlanabilirler… 

Piyasada rekabet üstü olmak için bilgilerimiz, 
deneyimlerimiz ve karar verme yeteneğimiz ne 
kadar fazla olursa olsun, yine de yeni fikirlere büyük 
gereksinim olacaktır. Yaratıcı fikirleri insanın yaratıcı 
yönlerini ortaya çıkarmak üzere onların inisiyatiflerini 
kullanmalarını sağlamakla mümkün… Bunun için 
gerekli temel yeteneklerin belirlenerek geliştirilmesi 
gerekiyor. Şirket yöneticileri geleceğe rakiplerinden 
önce ulaşmak istiyorlarsa; çalışanların mevcut 
yetenek profilini, yaratıcı özelliklerini, zihinsel enerji 
ve konumlarını, çalışanların eski durumları yeni bakış 
açılarıyla görmelerini, özgün hayaller kurmalarını 
sağlamalıdır. Bu özgün hayaller Hayal Mühendisliği 
tasarımıyla uygulamaya kavuşuyor. Örneğin; 
Toyota, Kawasaki, Honda, Mazda, Panasonic, Tokai 
şirketleri geliştirdikleri öneriş sistemiyle çalışanlarının 
hayallerini gerçeğe dönüştürerek yenilikçi ve yaratıcı 
olabiliyorlar…   

Hayal Mühendisliği için fikirlerin özgün olması 
gerekiyor… Ancak özgün hayallerin yaratıcı olarak iş 
fikirlerine dönüşerek Hayalgücü Yönetimiyle tasarımı 
mümkün olabiliyor… Şirketteki yaratıcı çalışanların özgün 
hayallerinden ilham alarak yenilik yapmak üzere 
alışılagelenden farklı özgün bir düşünce ürünü olması 
gerekiyor. Yeniliği keşfedebilmek için özgün ve farklı 
düşünebilme önemli bir önkoşuldur. Hayal Mühendisliği 
hayal edilenlerin gerçekleştirilebilmesi için mimariye 
gereksinim var… Mimari hayallerin gerçeğe dönüşümü 
sağlayan ve henüz ortamda olmayan bir şeyi göz 
önünde canlandırmayı sağlayan hayal mühendisliği… 
Mimarın bu hayalini gerçeğe dönüştürebilecek bir çizim 
geliştirerek tasarım yapmalıdır. Bu bağlamda mimar, 
hayalindeki mühendislikle ve sanatla birleştiriyor… 

Hayallerin gerçeğe dönüşümü araştırma-
geliştirme ve yenilik yönetimiyle mümkün olabiliyor. 
Özgün ve yaratıcı düşünceye dayalı hayaller 
araştırma-geliştirme ve yenilik yönetimine dayalı 
mimariyle Hayal Mühendisliğiyle hayata geçebiliyor… 
Bu bağlamda yenilik yönetimi hayallerden değer 
yaratan dönüşümü sağlıyor… Kurulan hayallerin Hayal 
Mühendisliğiyle sonuç odaklı olması sağlanıyor…  Özgün 
düşüncelerin arzulanan sonuçlara yönlendirilmesi 
Hayal Mühendisliğiyle mümkün olabiliyor… Hayal 
Mühendisliğiyle girişimciyi sonuca ulaştıran süreçlere 
yoğunlaşmak kaynakların rasyonel kullanılmasını 
da sağlayacaktır. Elbette her insan içinde var olan 
hayalleriyle yaşıyor… Hayal Mühendisliği bu hayallerin 
gerçeğe dönüşümü… Kim istemez ki..! 
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Hayatımızda hayal mühendisliğinin yeri nedir? 

Dijital bilgi çağında yaşanan her şey hayalleriyle 
tasarlanarak öğrenilen mühendisliğin eseri… Bir bakıma 
hayatımız, hayal mühendisliğinin eseri. Dün birer hayal 
olan; uçaklar, helikopterler, otomobiller, uçan bisikletler, 
ağaç evler, insan gibi düşünen makineler, robotlar ve 
hepsi bugünse bir gerçek… Nitekim Sony’nin kurucusu 
Akio Morita’nın çok sevdiği kızını mutlu etmek üzere 
tasarladığı cep radyoları ve küçük bir müzik aleti olan 
Walkman bir hayal ürünüydü… Morita’nın, “Bir Japon 
Mucizesi Sony” kitabında anlatılan hikâyesinde yola 
çıktığında sadece bir hayalgücü ve inandığı iradesinden 
başka bir şey yoktu… Elbette Morita’nın hayal yolcuğunda 
başarısızlıklarından kazandırdığı tecrübelerle artan cesareti 
ve özgüveniyle hayallerini mimari akılla birleştiren hayal 
mühendisliğinin payı büyüktür. 

Girişimcinin iş fikrine göre geliştireceği 
inovasyon stratejisi… Şirkette yenilikçi 
davranış kültürüyle yenilikçi düşüncelerin hayal 
mühendisliğiyle yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilerek 
inovatif ürünler/hizmetlerin üretilerek pazara sunulması… 
Hayallerle oluşan iş fikrine göre bilgi alışveriş 
biçimlerimizi ve sistemlerimizi değişiyor. Hayal 
dünyasının öğrettikleriyle… Ve hayal dünyası ve 
hayal mühendisliğiyle öğrenme… Tıpkı etrafımızda 
gördüğümüz evlerin, yolların, köprülerin, tarihi eserlerin, 
park ve bahçelerin dünün birer hayali olduğu gibi… Benzer 
şekilde bilgisayarın, internetin, akıllı cep telefonunun, 
mobilyanın, otomobilin, uçağın vb. ürünlerin hepsinin birer 
hayal mühendisliğiyle ortaya çıktığı gibi… Kaldığımız 
otelin hizmetinin, aldığımız bir eğitimin, okuduğumuz bir 
kitabın, sağlığımıza kavuştuğumuz bir hastane sisteminin 
bir  hayalin mühendislikle birleşen bir eser olduğu gibi.  

Elbette tüm yaşadıklarımız hepsi bir özgün hayal ürünü 
tasarlanarak bitip tükenmek bilmeyen çabalarla hayal 
mühendisliğinin eseri… Her hayalin mimari tasarımıyla 
bilgiye dönüşerek öğrenilen… Hayallerimize göre 

yaşadığımız tecrübelere göre hayat öğrettikleriyle iş 
yapma biçimlerimizi değiştiriyor… Öğrenme şekillerimizi 
değiştiriyor hayat öğrettikleriyle sanki bir hayalle sanal 
olmakla birlikte yaşadığımız gerçek bir dünyada. Böyle 
bir dünyada yaşamak için hayallerle öğrenmek… Siz ancak; 
hayal edebilecekleriniz kadar güçlü, hayalleriniz kadar 
büyüksünüz…!

Bir rüya ile başlayan hayallerin yenilikle ve yaratıcılıkla 
birleşerek özellikle Pandemi döneminin sunduğu 
karmaşayı stratejik aklı kullanarak fırsata çevirmek… 
Hayal gücüyle hissettiği duyguları mühendislikle 
tasarlayarak… Hayali coşkuyla yaşayarak, bitip 
tükenmeyen azim ve kararlıkla çok çalışarak adanmışlık 
hep kazandırıyor… Sahi siz; “en büyük servetim 
hayallerimdir” diyen B.Gates’in stratejik liderlikle hayalini 
gerçekleştirmek üzere Microsoft’ta sadece bir yazılımla 
başlayıp, bugün piyasa değeri bir trilyon doları aşan 
dünyanın en büyük yazılım şirketi olmasında  hayal 
mühendisliğinin farkında mısınız…? Sevgiyle ve sağlıcakla 
kalınız…!
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