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Önsöz

IEEE Bilkent Ögrenci Kolu, IEEE’nin üniversite öğrencileri içinde varolusunun ilk

temsilcisi 1990’da kurulan IEEE Bilkent kurulduğu zamandan bu yana daima ileriyi

hedeflemiş ve bu yönde emin adımlarla yürür IEEE Bilkent Kariyer ve Staj Komitesi

Kulübümüzün 11 alt komitesinden biri olarak kurulduğu zamandan bu yana

Geleceğini planlarken bilinçli davranmak, kariyer olanaklarini ogrenmek, bu alandaki

gelişmeleri takip etmek ve iş hayatına önde başlamak isteyen herkese yardım

etmetmeyi amaclar Bu amacta duzenlenem Kariyer Forum her sene alaninda en basarılı

olan firmalari öğrencilerle buluşturarak onlara gelecek konusunda yol gosterir.
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IEEE Nedir?

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IEEE, 

teknolojinin ilerlemesinde lider rol üstlenen bir birliktir. 

Kuruluşundan bu yana sadece elektrik ve elektronik mühendislerine değil, 

tüm mühendisliklere ve pozitif bilim dallarına ilgi duyan, teknolojiyi yakından 

takip etmek isteyen herkese hitap eden birincil kaynak olmuştur.

..

IEEE hakkında daha fazla bilgi almak için www.ieee.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Biz Kimiz?

IEEE Türkiye Şubesi'nin 1990 yılında kurulan ilk öğrenci koludur. Kurulduğu zamandan bu

yana gerçekleştirdiği teknik ve sosyal etkinliklerle, teknoloji ve bilim ile üniversite

öğrencilerini buluşturup onların hem akademik hem de kişisel gelişimine katkı sağlamayı

amaçlamış ve başarmıştır. 

IEEE Bilkent, IEEE Global gibi sadece mühendislere değil, bu kuruluşun kendisine yararı

olacağını düşünen herkese yardım etmeye çalışır. Onların üniversite sonrasını planlamalarına

yyardım eden çeşitli kariyer etkinlikleri, teknik gezi, teknik eğitimler ve projeleri bünyesinde

bulunduran 120'yi aşkın aktif üye ile çalışan bir öğrenci koludur. 

IEEE Bilkent Öğrenci Kolu
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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 

• Bil• Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Teşekkür Plaketi 

• Üniaktivite En Sıradışı Etkinlik Ödülü (Üniversiteye Doğru) 

• IEEE Regional Exemplary Student Branch Award 

• IEEE Darrel Chong Student Activity Reward (Üniversiteye Doğru) 

• IEEE Region 8 Website Contest Award 
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Kariyer Forum
Hakkında:

Kariyer Forum, IEEE Bilkent Öğrenci Kolu tarafından gerçekleştirilen ve katılmak isteyen
herkese açık olan bir etkinliktir. Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen Kariyer Forum,
katılımcılara kariyerlerini yönlendirme konusunda yardımcı olmakta, yol göstermektedir. 
IEEE Bilkent Öğrenci Kolu, her sene kendi alanında en seçkin olan şirketleri Bilkent'e davet

ederek öğrencilerle buluşturmaktadır. Bu sayede öğrenciler bir parçası olmak
isteyebilecekleri şirketlere CV'lerini birinci elden ulaştırma ve akıllarına takılan soruları şirket

yyetkililerine sorma şansı bulmaktadır. 
Öğrenciler, şirket yetkililerinin kendileri ile paylaştıkları tecrübeleri ve fikirleri sayesinde
kendi eğitimlerine yön vermek konusunda büyük bir fırsat bulur. Kariyer Forum, bu açıdan
öğrenciler için taşıdığı büyük önemin yanısıra n yanı sıra şirketler içinde büyük önem taşır.
Bilkent Üniversitesi Türkiye'nin her alanda en önemli üniversitelerinden biri olması sebebiyle
şirketleri cezbetmekte, kaliteli eğitimi ve yetiştirdiği çok yönlü öğrencileri ile iş dünyası için
büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden, Kariyer Forum, şirketler için Bilkent Üniversitesi'ne

açılan bir kapıdıaçılan bir kapıdır. 
Her sene tekrarlanan etkinliğin 2016 yılı detayları aşağıda devam etmektedir. 
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Kariyer Forum ‘16
1.Etkinliğin Amaçları

A) Amaç: 15-16 Aralık 2016'da Bilkent Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan
Kariyer Forum'16 etkinliğinin başlıca amaçları:
 
     • IEEE'nin en büyük amaçlarından birini gerçekleştirerek üniversite öğrencileri ile iş
dünyası arasında köprü olabilmek, 

     • Öğrencilerin, endüstri ile buluşmalarını sağlayarak kariyer planlarını daha doğru ve
güncel olarak dügüncel olarak düzenlemelerini sağlamak, 

     • Gerçekleştirilecek seminerler ile üniversitemiz öğrencilerine endüstri dünyasındaki
gelişmelerin ve yönelimlerin aktarılmasını sağlamak, 

     • Firmalara iş ve staj imkanlarını tanıtma konusunda imkan sağlamaktır. 
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Kariyer Forum ‘16
1.Etkinliğin Amaçları

     B) Hedef Kitle: Teknoloji ve endüstriyel gelişime ilgi duyan ve hakkında bilgi almak
isteyen herkese açık olan etkinliğimize Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin ve
akademisyenlerinin büyük ilgi göstermesi beklenirken Türkiye'de bulunan diğer
üniversitelerden de katılımcı beklenmektedir. 

     C) İçeriği: Kariyer Forum'16'ya davet edilen ve etkinliğe katılmak isteyen şirketlerin
stant açma imkanı sağlanarak Bilkent Üniversitesi öğrencilerine ve diğer katılımcılara ulaşma
şansı şansı verilecektir. Ayrıca şirketlere seminer verme imkanı tanınarak öğrencilerimizi
teknolojideki son gelişmeler ve şirketlerin çalışanlarına ve stajyerlerine sunduğu imkanlar
konusunda bilgilendirmeleri yapılacaktır. Oluşturulacak olan CV veri tabanı sayesinde
katılımcılar şirketlere özgeçmişlerini ulaştırma imkanı da bulacaklardır. 

     Seminerlerde şirketlerden, kendi vizyon, misyon ve olanaklarını tanıtmalarının yanında
oturum aralarında düzenlenecek kokteyller ile yetkililer ve öğrencilerin teması sağlanacak,
isterlerse kendi getirdikleri workshop standları ile yaptıkları işi aktif olarak örneklendirme
fırsatı bulacaklafırsatı bulacaklardır. 
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Kariyer Forum ‘16

2.Etkinlik Özeti

    •15-16 Aralık tarihlerinde yapılması planlanmaktadır.

    •Öğrencilerin kişisel gelişimlerinin hedeflendiği bu etkinlik oturumlar vekahve araları

     olarak gerçekleştirilecektir.

    •Bilkent Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olup, organizasyon ekibi IEEEBilkent Öğrenci

     Kolu üyeleridir.

    •Oturumlarda firmalar, bünyelerindeki elemanlarına sundukları imkanlardan, güncel

         konulardan haberler ve iş hayatında yaşadıklarıtecrübeler ve seçtikleri bir konudan eğitim

     şeklinde bahsedeceklerdir.
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Kariyer Forum ‘16
3. Firma Oturumu ve Stantlar

-Firma Oturumları: Tarafımızdan her katılımcı firmaya tanınacak süre içerisinde iş

dünyasına dair tecrübelerini, karşılaştıkları zorlukları, işe kabul ederkenki kriterlerinden ve

çalışanlarından beklentilerinden bahsedeceklerdir. 

-Stantlar: Etkinlik tarihleri içinde firma yetkilileri, kendilerine IEEE Bilkent Öğrenci Kolu

tarafından tahsis edilen stantlarda öğrencilerin sorularını yanıtlama ve CV toplama şansı

bulacaktır. Ayrıca bu standlarda kendi yaptıkları işi nesneler ile daha yakından tanıtan aktif 

bir tanıtımbir tanıtımyapabilirler. 
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Kariyer Forum ‘16
4) Duyuru İçin İzlenvecek Yollar:
• Okulumuzun e-posta duyuruları(BAIS ve DAIS) yoluyla tanıtımın yapılması (Etkinlik programı kesinleştikten sonra duyurular yapılmaya başlanıp, etkinlikten 2 hafta önce hafta içi her gün duyuru yapılacaktır.
• Üniversite geneline (Doğu/Merkez Kampüs, Yurtlar Bölgesi) afiş asılması
• Üniversite içinde stant açılarak, el ilanı dağıtımı yapılması
• Etkinliğin üniversiteye ait BİLKENT NEWS haftalık gazetesinde duyurulması
• Etkinliğin GazeteBilkent internet sitesinde duyurulması
• IEEE Bilkent Öğrenci Kolu'na ait internet sitesinde ve kulubün tüm sosyal medya
hesaplarında dühesaplarında düzenli olarak duyurusunun yapılması
• IEEE Bİlkent öğrenci koluna ait whatsapp gruplarında duyuru yapılması
• Etkinlik ile ilgileneceği düşünülen kitlelerin takip ettiği basın kanallarına reklamlar
verilmesi
• Türkiye'deki tüm IEEE Öğrenci Kollarını kapsayan mail/whatsapp gruplarında etkinlik
duyurusunun yapılması
• Gelen konuşmacı veya firmaların kendi sayfalarında duyuru yapması
• • Basın sponsorları ile
• Etkinliğin EventBrite'da oluşturulup önceden isim kaydettirilmesi
• Radyo Bilkent üzerinden duyurunun yapılması
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Geçmiş Yıllarda Kariyer Forum

2007 Katılımcı Firmalar ve Konuklar:
Aselsan, Havelsan, Procter & Gamble, Aydın Yazılım, Sun Microsystems

2008 Katılımcı Firmalar ve Konuklar:
Yahoo, Microsoft, Turkcell, Aselsan, Yenibiris.com, Evoline TR, Likya ve 
Havelsan Genel Müdürü Faruk Yarman

2009 Katılımcı Firmalar ve Konuklar:
KaKarel, IBM, Aselsan, Metutech-Atom, Oracle, AVEA, Accenture, İzgören&Akın, secetcv.com,
Intel Genel Müdürü Çiğdem Ertem, Merkez Bankası Genel Müdür yard. Erdem Başçı

2010 Katılımcı Firmalar ve Konuklar:
Emrehan Halıcı, Muzaffer Yıldırım, Volkan Biçer, Secretcv Genel Müdürü Okan Tütüncü,
LG Ericsson Türkiye Satış Direktörü Tuğrul Konak, Bilge Adam, EF Dil Okulları,
Metin Tokat ve Erdoğan Arıkan
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Geçmiş Yıllarda Kariyer Forum

2011 Katılımcı Firmalar ve Konuklar:
THY, Türksat, Karel, Aselsan, Bilge Adam, Secretcv, Gürkan Genç, Umut Oran

2012 Katılımcı Firmalar ve Konuklar:
TAI, Peak Games, Microsoft, Turkcell, Roketsan, Inventram, KPMG, Şendağ Albayrak

2013 Katılımcı Firmalar ve Konuklar:
Kariyer.net, Google Developer Groups- SEOZEO, ICM Yazılım, Insparkus, Vestel

2014 Katılımcı Firmalar 2014 Katılımcı Firmalar ve Konuklar:
Google Developers, Milsoft, Aselsan, IBM, Havelsan, SecretCV

2015 Katılımcı Firmalar ve Konuklar:
Vestel, Havelsan, Özyürek A.Ş.



İletişim

Kariyer ve Staj Koordinatörü 
Evrim Mete 
0534 374 56 37
evrim.mete.tr@ieee.org


