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Önsöz

IEEE Bilkent Öğrenci Kolu, Bilkent’te var olan en aktif öğrenci topluluklarından biri

olmanın yanında IEEE Türkiye’nin ilk öğrenci kolu. 1990’dan beri yalnızca bir Bilkent

kulübü olarak değil, dünyanın en büyük meslek örgütünün Bilkent temsilcisi

olarak faaliyet gösteriyor. WiE Bilkent, IEEE Bilkent’in alt kolları olarak faaliyetlerini 

sürdürmekte ve mühendislik başta olmak üzere, iş hayatında, maalesef, oldukça sık

rastlanan kadın erkek eşitsizliğine karşı farkındalık yaratmayı ve mühendis

olmak isolmak isteyen kadınları cesaretlendirmeyi hedeemektedir. Bu bağlamda düzenlenen

İş’te Kadın,işhayatında başarılı kadınlarla öğrencileri buluşturup bilgi ve tecrübe

aktarımı sağlamayı hedeemektedir. IEEE Bilkent sizleri İş’te Kadın’a davet eder.
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IEEE Nedir?

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) , Elektrik Elektronik Mühendisliği
Enstitüsü, insanlığın yararı için teknolojik yenilikçiliği geliştirmeyi ilke edinerek 1963
yılında AIEE( 1884te kurulmuş Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstititüsü) ve IRE(1912
yılında kurulmuş Radyo Mühendisleri Enstitüsü) ‘nün birleşmesiyle kurulmuştur. 

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IEEE, zamanla sadece elektrik ve elektronik
mühendisleri için bir topluluk olmaktan çıkarak tüm mühendislik ve pozitif bilim dallarına

vve teknolojiyle ilgilenen herkese hitap eden bir yapıya bürünmüştür.

Dört yüz binden fazla kayıtlı üyesiyle dünyanın en büyük teknik profesyoneller birliği olan
IEEE bugün, bilgisayar bilimcilerini, yazılım geliştiricilerini, zikçileri, tıp doktorlarını,
elektrik ve elektronik mühendislerini ve daha nice profesyonelleri bir araya getirir. 
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IEEE Bilkent Öğrenci Kolu

IEEE Bilkent Öğrenci kolu, 1990 yılında Türkiye’de kurulmuş ilk IEEE öğrenci koludur
17 Mayıs 1990 yılından beri teknolojinin aktif kullanımını arttırmayı, endüstri-akademi
ayrımını azaltmayı ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerine IEEE’yi tanıtmayı amaçlayan

kolumuzher yılaktif olarak birçok teknik ve sosyal etkinlik düzenlemektedir.

Gerek Bilkent Üniversitesi’nde gerek Türkiye’de başarılarıyla tanınan ve kendini kanıtlamış
bir kulüp olan IEEE Bilkent 100den fazla aktif çalışan gönüllüsü ve 200den fazla üyesiyle
sadesadece mühendislere değil, her branştan katılımcıya ulaşır ve katılmak isteyen herkesi

bünyesine kabul eder.
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Ödüllerimiz
• 2012-2013 Dönemi IEEE Regional Exemplary Student Branch Award 

• IEEEXtreme 7.0 (2013) Programlama yarışmasında Türkiye birincisi olan takım

• IEEEXtreme 8.0 (2014) Programlama yarışmasında Türkiye birincisi olan takım

• IEEEXtreme 9.0 (2015) Programlama yarışmasında Türkiye ikinci takım

• 2009 Yılı Üniaktivite En Aktif Kulüp Yarışması, Bilim ve Teknoloji Kategorisi 

• IEEE Promotional Media Contest 1st Place 

• Bilke• Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Teşekkür Plaketi 

• Üniaktivite En Sıradışı Etkinlik Ödülü 

• IEEE Regional Exemplary Student Branch Award 

• IEEE Darrel Chong Student Activity Reward

• IEEE Region 8 Website Contest Award 
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WiE Bilkent

IEEE’ye bağlı olan WiE(Women in Engineering), Mühendislikte Kadın topluluğu temel olarak
mühendis kadınların mesleki hayatlarında eşit ve özgür olmasını destekler. WiE Bilkent de
IEEE Bilkent’e bağlı olarak bunu ilke olarak benimser ve kariyer yapmayı hedeeyen veya
mühendis olmak isteyen kız öğrencileri cesaretlendirir, kadınları liderlikte ve kariyer
gelişiminde destekler, kadınların iş hayatında yaşadıkları sorunları çözmeye çalışır, kız

mühendislik öğrencilerine destek olur. Bunların ışığında iş hayatını kadınlara tanıtır; şartlar,
aavantaj ve dezavantajlar, olası sorunlar konusunda insanları bilgilendirir ve mevcut sıkıntılara
çözüm bulmaya çalışır. Üniversitesinin öğrencilerini bilinçlendirerek kadın mühendislerin

yaşadığı sıkıntılar başta olmak üzere, çalışan ve çalışmak isteyen her kadının sıkıntıları konusunda
farkındalık yaratmaya çalışır. 

Etkinliklerinin katılımcı proli genellikle lise ve üniversite öğrencilerini, akademisyenleri ve kariyer
yapaninsanlarıkapsar. 

IEEE Bilkent, WiE’yi kapsar ve mühendislikten bilime, bilimden sanata her türlü alanda
kkadınların varlığını destekler. 

Ayrıntılı bilgili için http://ieee.bilkent.edu.tr/wie/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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İş’te Kadın Hakkında

WIE tarafından düzenlenen İş’te Kadın Paneli, kız öğrencilerin kariyer yollarında "kadın"

olmalarından kaynaklanan güven eksikliğini, endişe ve soru işaretlerini gidermek amacıyla

ortaya çıkan bir etkinliktir. Temel olarak amaç, katılımcıların farklı iş alanlarında başarılı

kadınları tanımaları, örnek almaları ve tecrübelerinden faydalanabilmeleridir. Bu etkinlikte

erkek katılımcılara da büyük pay düşmektedir. Bunun sebebi günümüzde birçok iş alanında

çalışmaların takım olarak sürdürülmesi ve erkeklerin de kadın meslektaşlarının iş yaşamındaki

sorunlasorunları konusunda bilgilenmiş olmalarının önem taşımasıdır. Bilkent Üniversitesi’nde

gerçekleştirilecek olan İŞ’TE KADIN ’16 adlı etkinliğin başlıca amaçları şunlardır: 

Etkinliğin Amacı
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İş’te Kadın Hakkında

• Katılımcıları kadınların iş hayatında yaşadıkları zorluklar konusunda bilgilendirmek ve
onlara çözüm yolları sunmak 
• Katılımcıların kendilerine “başarılı iş kadını” örnekleri bulabilmelerini sağlamak
• Farklı zorluklar çekmiş kadınların tecrübelerini gelecek kuşaklara aktarmalarını sağlamak 
• Dinleyicilerde kadınların iş dünyasında önemli bir yeri olduğu konusunda bilinç
kazandırmak 
• İş dü• İş dünyasında kadınların gerekliliğini vurgulamak
• Kadınların iş hayatında erkekler kadar başarılı olabileceklerini vurgulamak 
• Sorunların ve çözümlerinin tartışılabileceği, katılımcıların ve konuşmacıların özgürce
kirlerini paylaşıp, soru sorabildiği bir platform sunmak 
• Konuşmacı ve katılımcıların panel sonunda düşünmüş, sorgulamış ve çözüme gitmeye hazır
halde olmalarını sağlamak; böylece şimdiki ve gelecek nesiller için çözüm yolları bulmak,
çözümleri hayata geçirmek için adım atmak 
•• WiE’nin ve üyelerinin gelişimini, tecrübe edinimini ve kir paylaşımını sağlamak, Türkiye’de
WiE’nin gelişimini, yayılmasını sağlamak 

Etkinliğin Amacı
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İş’te Kadın Hakkında

Panel, kadınların mühendislikte yer almasını destekleyen; bu konuda soru ve endişelerini

paylaşmak veya tartışmak isteyen; başarılı iş kadınları ile tanışmak, kariyer kirleri almak ve

“kadınların iş hayatında başarılı olamayacağı” düşüncesini yıkmak isteyen herkese hitap etmektedir.

Hedef Kitle

İçerik
İş’te Kadın bir panel formatında şubatın son haftası gerçekleşecektir. İş dünyasında başarılı

altı kadın konuğun katılımı hedeenmektedir. Panelin iki saat sürmesi planlanmaktadır, ilk bir

saat panel yöneticisi tarafından yönetilecek olan panel, kısa bir aradan sonra katılımcıların

konuklara yönelteceği sorularla devam edecektir.
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İş’te Kadın Hakkında

Duyuru için izlenecek yollar aşağıda listelenmiştir;

• Okulumuz e-posta duyuruları yoluyla tanıtımın yapılması (Etkinlik programı

kesinleştikten sonra duyurular yapılmaya başlanıp, etkinlikten bir hafta önce hafta içi

duyuru sıklığı artacaktır)

• Üniversitenin belli bölgelerine ve etkinlik alanına brandalar asılması

• Etkinliğin GazeteBilkent internet gazetesinde duyurulması

•• Bilkent IEEE Öğrenci Kolu'na ait internet sitesinde duyurusunun yapılması.

(ieeebilkent.org)

• Başta Ankara’daki 10 üniversite olmak üzere, Türkiye’deki 47 üniversitede yer alan

• IEEE Öğrenci Kollarına etkinliğin duyurusunun yapılması

• Facebook) , Twitter ve İnstagram gibi sosyal medya araçları kullanılarak duyuru yapılması

Duyuru için izlenecek yollar
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Geçmiş Yıllarda İş’te Kadın

İş’te Kadın’11

Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Deneği ve Hülya Alp, Fadik Sevin Atasoy,

Meltem Arıkan, Pınar Öğün, Barbaros Şansal, Banu Dökmecibaşı, Selen Kocabaş,

Ece Vahapoğlu, Bilge Demirköz, Yasemin Mori

İş’te Kadın’12

Jehan Barbur, Canan Ergüder, Bilge Demirköz, Selen Kocabaş

İİş’te Kadın ‘13

Sezin Akbaşoğulları, Bedriye Selim, Banu Yelkovan
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Geçmiş Yıllarda İş’te Kadın

İşte’Kadın’14

Hicran Erden, Şeyda Ertekin, Gülçin Kaya, Funda Özer Baltalı, Aytül Erçil, Gülşin Onay

İş’te Kadın’15

Dr. Şeyda Ertekin, Canan Güllü, Selma Süllü, Güsin Onay

İş’te Kadın ‘16

Feyza Altun, Cansu Canan Özgen, Bilge Demirköz, Deran Taşkıran, Tenzile Koçak, Arzu Kesimer
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Geçmiş Yıllarda İş’te Kadın

İş’te Kadın 2012 İş’te Kadın 2013
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Geçmiş Yıllarda İş’te Kadın

İş’te Kadın 2015 İş’te Kadın 2016



İletişim

Elif Aygün
IEEE WiE Bilkent Koordinatörü 
+90 534 574 41 02 
aygun.elif.e@ieee.org


