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IEEE ile ilk olarak bir arkadaşım vasıtasıyla Kadın İş Derse’17 toplantısında tanıştım. Kadın İş Derse 
etkinliğinde görev aldığımda gördüğüm ekip ruhu ve samimiyet topluluğu sevmeme ve bağlanmama 
sebep oldu. Daha sonrasında ilk şehir dışı etkinliğim olan 15.Ege Bölge Toplantısına katıldım. Burada 
farklı üniversitelerden insanlarla tanışarak IEEE yapısını daha iyi kavradım. 

IEEE ailesine dahil olduğum süre boyunca 15-16-17-18-20. EBT’lere katıldım. Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesinde düzenlenen Çalıştay’a katılım sağladım. Kadın İş Derse’17, ’18, ’19, İNTEK’17,’18, 
’19, Bir Marka Yaratmak, Startup ve Globalleşme etkinliklerinde aktif olarak görev aldım. Topluluğa 
katıldığım günden beri yapılan tüm CSCON’lara (‘17-‘18-‘19) katılarak çeşitli eğitimler aldım ve 
kendimi geliştirme fırsatı yakaladım. TISP, Bilim Deneyleri, Hour of Code gibi sosyal sorumluluk 
projelerine, düzenlenen çoğu eğitim ve workshoplara katılım gösterdim. 23-27 Ağustos 2019 
tarihlerinde Burhaniye’de düzenlenen 17. Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresinde 
koordinasyon ekibinde bulunarak Türkiye’de bulunan diğer öğrenci kolları ile iletişimimi arttırdım ve 
5 gün boyunca düzenlenen bir etkinliğin parçası olarak tecrübe sahibi oldum. Kongrede verilen "Kayıt 
Kriz Masası Ekip Başı" görevi ile 300 kişilik bir ekibi tanıma ve 5 günlük bir etkinlikteki krizleri görme 
fırsatı yakaladım. 

Topluluğa ilk girdiğimde katıldığım etkinliklerde Computer Society komitesi ilgimi çektiği için ilk 
senemde Teknik Ekip mülakatlarına girerek Teknik Ekibe alındım. Teknik ekipte olduğum süre 
boyunca çeşitli eğitimler aldım. Tecrübe aktarım kampına katılarak kendimi geliştirdim. 



2018’de Yönetim Kurulu tarafından Computer Society Başkan Yardımcılığına atandım ve yıl boyunca 
ekibimizle beraber komiteyi geliştirmek için çalıştık. Bir yazılım dili olan C# eğitimi düzenledik. Yayın 
Tasarım komitesi iş birliği ile Photoshop eğitimi verdik. Sosyal medya içeriklerimizi iyileştirip düzenli 
olarak bilgilendirici paylaşımlar yaptık. Hacettepe Üniversitesinin düzenlediği CSCON’19 a katılım 
gösterdik. Kapanan web sitemizi geri açarak aktif bir şekilde kullanmaya başladık. Aynı zamanda ev 
sahibi olduğumuz 17.TRSYPC’nin internet sitesi düzenlemelerini de bu dönemde yaptık. Uzun soluklu 
bir projeye başladık. Mobil Topluluk Platformu oluşturarak internet sitesindeki bilgileri android 
uygulamamıza çektik. Geliştirilmeye açık olan projemiz bizim için güzel bir başlangıç oldu. Başkan 
yardımcısı olduğum süre boyunca elimden geldiğince başkanımın yükünü üzerinden almaya çalıştım 
ve bu süreçte bol bol tecrübe edindim. 

Bu sene Computer Society Başkanlığı görevine seçilerek kurduğumuz Computer Society teknik 
ekibine KÖK temsilcimizin yardımıyla kaynaşma ve KÖK oyunları oynatarak teknik ekip içerisinde daha 
hızlı bir kaynaşma sağladık. Kurduğumuz teknik ekip ile birlikte Üye Kayıt Sistemi projesini 
gerçekleştirdik. 4.sünün düzenleneceği CSCON’da yapılacak yarışma için 8 proje ile katılım sağladık. 
Eğitim Seminer Komitesi iş birliği ile 2 günlük HTML-CSS Eğitimi düzenledik. EA temsilciliği 
ortaklığında ortaokul öğrencilerine kodlama eğitimi verdiğimiz Hour of Code etkinliğini düzenledik. 
Topluluk internet sitemizi iyileştirmek ve daha aktif hale getirmek için çeşitli çalışmalar yaptık. 
Sitemizde bir blog bölümü açarak üyelerimizden gelen yazılara burada yer vermeye çalıştık. 
Topluluğumuzda teknik komitelerin kullanımına sunmak üzere, proje kodlarını daha güvenilir bir 
şekilde saklamak için GitHub hesabı açtık. CS içerisinde yaptığımız projelerin kodlarını buraya 
yükledik. Böylece gelecekte görev alacak arkadaşlarımıza bir arşiv oluşturduk. Çalıştay ve Ege Bölge 
Toplantısı gibi etkinliklerde Türkiye CS chapterları ve kardeş kolumuzun CS komitesi ile 
bağlantılarımızı arttırarak tecrübe aktarımı sağladık.  

Computer Society Başkanlığı görevimin 5.ayında (Ekim 2019) Yönetim Kurulu Saymanlığına atanarak 
4 ay boyunca (Şubat 2020) yönetim kurulu saymanlığı ve Computer Society başkanlığı görevini eş 
zamanlı olarak yürüttüm. Şubat 2020’de istifa ettiğim Computer Society başkanlığı görevine ise eş 
zamanlı mentörlük yapmaya devam ettim.  

Yönetim Kurulu Saymanlığı görevim boyunca İNTEK’19, Startup ve Globalleşme ve Kadın İş Derse’20 
etkinliklerinde aktif rol alarak birçok sponsorluk görüşmesine ve fuaye gezmelerine katılım sağladım. 
İNTEK’19 etkinliğinde salon ekip başı görevinde bulunarak salon düzeninden, salon ekibinden 
sorumlu oldum. Burada bir ekibe liderlik etme, salon etkinliğinin sahne kısmını daha yakından görme 
ve kriz yönetimi konusunda tecrübe kazandım.  

Yaklaşık olarak 4 yıllık süre boyunca edindiğim tecrübeleri kullanmak, üyelerimize aktarmak için 
çalışmak ve topluluğumuzu ekibimle ve üye arkadaşlarımızla birlikte olduğundan daha üst noktalara 
taşımak için bu seneki YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI görevine adaylığımı koyuyorum.  

Seçilmem halinde gelenekselleşmiş etkinliklerimizi devam ettirmek, workshop ve seminerler 
düzenlemek, pandemi süreci devam ederse bu sürece uyum sağlayarak online platformda 
etkinliklerimizi sürdürmek, daha fazla üyeye erişerek topluluğumuzu daha üst noktalara taşımak ve 
topluluğumuzu etkinliklerde destekleyecek daimi paydaşlıklar kurmak istemekteyim.  

Tüm IEEE BAUN ailesine teşekkür eder, seçim sürecinde aday olan arkadaşlarıma başarılar dilerim. 
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