
Üniversiteye
 Doğru ‘17

Etkinlik Tanıtım Dosyası

universiteyedogru.org



Üniversiteye Doğru 2017

Önsöz

Biz, yani IEEE Bilkent Öğrenci Kolu, Bilkent bünyesinde öğrenci

konseyine bağlı olarak faaliyet gösteren kulüplerden biriyiz. 1990

dan beri Bilkent’in en aktif kulüplerinden biri olarak buradayız.

Biz ise IEEE'nin Türkiye’deki ilk öğrenci koluyuz. Bundan dolayı 

biz yalnızca bir Bilkent kulübü değil aynı zamanda dünyanın en 

büyük meslek örgütünün Bilkent temsilcisiyiz ve tüm üyelerimizle 

birlikte bunun birlikte bunun ayrıcalıklarından sonuna kadar faydalanıyoruz.

Bir çok teknik ve sosyal etkinlik gerçekleştirmiş olan kulübümüzün 

düzenlediği Üniversiteye Doğru etkinliğimiz,lise öğrencilerine

üniversite yaşamını tanıtmak, üniversiteye geldiklerinde nelerle 

karşılaşacakları konusunda bir fikir edindirmek, üniversite ve 

meslek / bölüm seçimlerinde daha bilinçli karar almalarına 

yardımcı olmakla birlikte üniversite sınavı sonrası için de hazırlıklı

olmalarını sağlamak amacıyla 2008 yılından beri her yıl olmalarını sağlamak amacıyla 2008 yılından beri her yıl 

düzenlenmektedir.

Saygılarımızla

IEEE Bilkent
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Biz Kimiz?
IEEE Nedir?

       Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan IEEE, teknolojinin ilerlemesinde önder rol 
üstlenen bir birliktir. IEEE'nin açılımı Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'dür. 

Zaman içinde IEEE, Elektrik ve Elektronik Mühendislerine yönelik olmaktan 
çıkarak tüm mühendislik ve pozitif bilim dallarına ve teknolojiyle ilgilenen herkese hitap 

eden bir hâl almıştır.Kuruluşundan bu yana  IEEE, 

 -Elektro-teknoloji ve ilgili bilim dallarının kuram ve uygulamalarını ilerletmiş, 
  -Teknolojide yenilikçi ve hızlandırıcı görev almış, 

 -Çok çeşitli hizmetleri ve programlarıyla üyelerinin gereksinimlerinin 
karşılanmasına katkıda bulunmuştur. 

 IEEE ayrıca mühendislik 
alanına ilgiyi güçlendirmek için üniverstelerdeki öğrenci üyelerine de hizmetlerde 

bulunur.

IEEE hakkında daha fazla bilgi edinmek için: www.ieee.org 
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Biz Kimiz?
IEEE Bilkent

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 kurluşun kendine yararı

olacağını düşünen herkese yardım etmeye çalışır. Onların üniversite sonrasını planamalarnda

yyardım eden çeşitli etkinlikleri, teknik gezileri, eğitimleri ve projeleri bünyesinde bulnduran

120’yi aşkın aktif üye ile çalışan bir öğrenci koludur.

Etkinliklerimizden bazıları: 

-Üniversiteye Doğru ( www.universiteyedogru.com ) 

-Kariyer Forum (http://kariyerforum.org) 

-Graduate Research Conference (http://ieee.bilkent.edu.tr/grc) 

-Teknoloji101 (http://teknoloji101.com) 

-Mobil Günler (http://mobilgunle-Mobil Günler (http://mobilgunler.org) 

Daha fazla bilgi edinmek için ieeebilkent.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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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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Etkinliğimiz Hakkında

Bilkent Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ÜD organizasyon ekibi Türkiye'nin dört 
bir yanından gelen lise öğrencilerine; 

• Üniversitedeki kampüs hayatı ve bölümler hakkında daha fazla bilgi edinecekleri,
  • Üniversite sınavı sonrası tercihler sırasında daha bilinçli karar vermelerini  sağlayacak, 

• Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri ve Makine Mühendisliği disiplinleriyle 
ilgili laboratuvar çalışmalarında yer alacakları, 

•• Kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak seminer, paneller ve ünlü söyleşilerine 
katılacakları, 

• Çeşitli oyunlar ve sosyal etkinliklerle kampüs hayatını bütünüyle tadacakları, 
Bilkent Üniversitesinde 5 günlük bir "Mühendislik ve Eğlence Kampı" hazırlamaktadır. 
Üniversiteye Doğru, mühendislik disiplinini daha yakından tanımak isteyen 11. sınıf 

öğrencilerine yöneliktir.IEEE tarafından The Darrel Chong Student Activity Award 
ödülüne layık görülmüştür 

 

Üniversiteye Doğru (ÜD) Nedir? 
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Etkinliğimiz Hakkında

 •Elektrik ve Elektronik, Bilgisayar, Endüstri ve Makine Mühendisliği bölümlerini 
 laboratuvarlar, seminerler, grup çalışmaları ve örneklerle tanıtmak, 
•Lise öğrencilerinin üniversite ve meslek / bölüm seçimlerinde daha bilinçli karar 
 almalarına yardımcı olmak ve üniversite sınavından sonrası için hazırlıklı
 olmalarını sağlamak, 
•Lise öğrencilerine üniversite yaşamını tanıtmak, üniversiteye geldiklerinde 
  nelerle karşılaşacakları konusunda bir fikir edindirmek, 
•Mühendisliğin cinsiyet ayrımı olmaksızın herkese açık bir dal olduğunu 
 göstermek, 
• EEE gibi uluslararası organizasyonları, WiE, CS ve RAS gibi çalışma gruplarını
 tanıtarak lise döneminden itibaren bu tür kuruluşlardan ve kendilerine 
 sağlayabilecekleri yararlardan haberdar olmalarını sağlamak, 
•Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve Bilkent Üniversitesi'nin bu 
  gelişmelere katkılarını göstererek öğrencileri bilgilendirmek. 
 

Etkinliğin Amacı
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Etkinliğimiz Hakkında

"Üniversiteye Doğru" etkinliğinin iki aşamasından ilki olan 'Okul Ziyaretleri' Mart, Nisan

ve Mayıs aylarında gerçekleştirilecektir. IEEE Bilkent üyelerinden oluşan gruplar,

belirlenen şehirlerde belirlenen okullarda sunumlar yapacaktır.Sunumlar; Elektrik- 

Elektronik, Bilgisayar, Endüstri ve Makine Mühendislikleri gibi başlıca mühendislik 

bilimleri hakkında olacaktır ve Bilkent Üniversitesini, IEEE'yi ve 'Üniversiteye Doğru' 

etkinliğini tanıtan bilgiler içerecektir. Yapılacak sunumlardan sonra lise öğrencilerinin

üniversite, mühendislik bilimleri ve etkinlik hakkındaki soruları IEEE Bilkent üyeleri üniversite, mühendislik bilimleri ve etkinlik hakkındaki soruları IEEE Bilkent üyeleri 

tarafından cevaplanacaktır. 

Okul Ziyaretleri
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Rakamlarla Üniversiteye Doğru

Üniversiteye Doğru 2008 (7-10 Haziran 2008) 

- Ankara'dan 7 lise 

- 64 öğrenci 

Üniversiteye Doğru 2009 (6-10 Haziran 2009) 

- Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Trabzon'dan 17 lise 

- 102 öğrenci 

Üniversiteye Doğru 2010 (4-9 Haziran 2010) Üniversiteye Doğru 2010 (4-9 Haziran 2010) 

- Ankara, Antalya, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir, Trabzon'dan 20 lise 

- 120 öğrenci 
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Üniversiteye Doğru 2011 (13-17 Haziran 2011) 

- Ankara, Adana, Antalya, Aydın, İzmir, Eskişehir, Samsun, Kayseri, Konya'dan 22 lise 

- 132 öğrenci 

Üniversiteye Doğru 2012 (4-7 Haziran 2012) 

- Ankara, Adana, Antalya, Aydın, İzmir, Eskişehir, Samsun, Kayseri, Konya'dan 22 lise 

- 132 öğrenci 

Üniversiteye Doğru 2013 (5-9 Haziran 2013) Üniversiteye Doğru 2013 (5-9 Haziran 2013) 

- Ankara, Antalya, İzmir, Eskişehir, Samsun, Kayseri, Kırşehir, Konya'dan 22 lise 

- 132 öğrenci 
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Üniversiteye Doğru 2014 (4-8 Haziran 2014) 
- Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Samsun, Kayseri, Kırşehir, Konya, Bursa'dan 
35 lise. 
- 140 öğrenci 

Üniversiteye Doğru  2015  (3-6 Haziran 2015) 
-Ankara,İstanbul,İzmir,Antalya,Eskişehir,Bursa Denizli,Konya 27 lise 
-118 öğrenci-118 öğrenci

Üniversiteye Doğru 2016 (24-28 Mayıs 2016) 
-Ankara,Aksaray,Bursa,Eskişehir,İstanbul,İzmir Konya,Kayseri 23 lise 
-122 Öğrenci
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Üniversiteye Doğru Nasıl Duyurulacak?

"Üniversiteye Doğru 2017" etkinliği, 

•  Ziyarete gidilecek okullarda yapılacak sunumlarla,  

•  Sosyal medya kanalları, internet siteleri ile, 

• Bilkent bünyesinde çalışan yayın organları aracılığı ile, 

•  Gidilecek şehirlerin il milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile 

duyurulacaktır.



İletişim

Üniversiteye Doğru 2017 Koordinatörü
Berfin KÜÇÜK
 +90-507-358-72-62 
berfin.kucuk.tr@ieee.org


