2019-2020 Dönemi

Hakkımızda
Kulübümüz, 2017 senesinde faaliyete geçmiş bir öğrenci
topluluğudur. Akademik danışmanımız, Kocaeli
Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hikmet Hakan Gürel ’dir.
Kulübümüz yaptığı çalışmalar, geliştirdiği ve
geliştirmekte olduğu projeler ve düzenlediği etkinlikler ile
yenilikçi, sosyal ve alanında öncü bir topluluk olup
çalışmalarını üniversite bünyesinde sürdürmeye devam
etmektedir.

Vizyonumuz
Üniversitemizde Bilişim alanına ilgi duyan farklı birçok
bölümden öğrencileri bir araya getirerek teknolojiyi
yakından takip edebilecekleri, yeterli teorik donanımla
birlikte bu edinimleri uygulamaya dökebilecekleri, bilgi ve
birikim paylaşımında bulunup sosyal becerilerini
geliştirebilecekleri etkin ve üretici bir kulüp olmaktır.

Misyonumuz
Kişilerin aldığı akademik bilgilerin pekiştirilmesine
yönelik eğitimler verip seminerler düzenleyerek onları iş
hayatına hazırlamak; günbegün yeniliklerin hız
kazandığı bir dünyada aktif bireyler olmak; bilişim
sektörünü yakından takip eden, sektörü tanıyan ve
sektöre katkı sağlayan, düzenlenen organizasyonlar ile
birlikte kendini sosyal anlamda geliştirmiş, farkındalığa
sahip, yenilikçi ve girişimci bireyler olmaktır.
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Etkinliklerimiz
Salon Etkinlikleri
Salon etkinliklerimiz ile üyelerimizin yetkin konuşmacılardan
teknolojik ve sosyal gelişmelerden bilgilenmesini amaçlıyoruz.
Böylelikle üyelerimiz kendi bölümlerinden bağımsız olarak farklı
alanlarda bakış açıları kazanabilir, bu alanlara yönelim
sergileyebilirler.

Teknoloji Sohbetleri
Sektörden kendi alanında uzman kişileri, kulüp üyelerimiz ile
sohbet havasında bir araya getirmekteyiz. Böylelikle üyelerimiz
sımsıcak bir ortamda konuklara istedikleri soruları sorma ve
konuklar ile tanışma fırsatı elde ediyorlar.

Atölye Çalışmaları
"Salon etkinlikleri bana yetersiz, ben uygulamalı öğrenmek ve
öğrendiklerimi projeler üzerinde uygulamak istiyorum" diyenlere
kendi alanlarında uzman kişilerden kısa süreli eğitimler veriyoruz!
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Etkinliklerimiz
Teknik Geziler
Gezen mi daha çok bilir, okuyan mı, yoksa BİTEK 'li olan mı?
Tabi ki BİTEK'liler! Amacımız sadece atölye çalışmaları, salon
etkinlikleri ile öğrenmek değil; çeşitli şirketlere geziler
düzenleyerek de öğrenmek!

Kurslar
Kurslarımız ile üyelerimizin teknik birikimlerini arttırmayı ve
üyelerimize yeni beceriler kazandırmayı hedeflemekteyiz.
Gönüllü olarak açılan bu kurslarımız kendi üyelerimiz
tarafından verilmekte ve üyeler arasındaki etkileşimi
olabildiğince artırmayı hedeflemektedir. Çünkü "Bilgi,
paylaştıkça çoğalır! "

Sosyal Sorumluluk
Projeleri
Üyelerimize; meslek hayatına dair kazanımlar kadar,
topluma faydalı ve uyumlu bireyler olmak için gerekli
nitelikleri kazandırmayı hedeflemekteyiz. Çünkü başlı
başına mühendis olmak bizler için yeterli değil, hedefimiz
topluma faydalı bireyler haline gelmek!
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Yönetim Kurulumuz

NELER YAPTIK?
IT FEST 2017
3 – 4 Ekim 2017 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans
Salonu’nda “IT FEST 2017” adlı, yetkin 7 konuşmacı, 6 dopdolu oturum ile kulübümüzün ilk
etkinliğini düzenledik. Etkinliğimize yaklaşık 250 kişi katılmış, katılımcılar arasında öğretim
görevlileri, farklı bölümlerden ve farklı üniversitelerden öğrenciler de bulunmuştur.

Etkinliğimizin ilk gününde konuşmacı olarak yer alan;

Veridata Bilgi Teknolojileri Kurucusu Talip Hakan Öztürk “ Veritabanı Yöneticisi
Kariyer ” ITS Grup Kurucusu Merve Akman “ Bilişimde Strateji ve Girişimcilik ”
Java Türkiye Derneği Temsilcisi Mimar Aslan “ Java Teknolojileri ve Dünyadaki Yeri ”
konulu sunularını katılımcılar ile paylaştılar.

Etkinliğimizin ikinci gününde ise;

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Direktörü Mehlika Kocabaş Akay “
TTO ve Öğrencilerle Çalışma”
Murat Koncuk “Nesnelerin Dünyası”
Şadi Evren Şeker “Big Data”
Bora Kaşmer ve Engin Polat “.Net Core ve Angular ile Oluşturulan Projenin Azure’da Yayınlanması”

konulu sunularını katılımcılar ile paylaştılar. Etkinlik soru cevap kısmının ardından
konuklara plaket verilmesi ve sürpriz hediye çekilişi ile sona ermiştir.

NELER YAPTIK?
Seminerler

IT FEST 2017
(3-4 Ekim 2017)

sahibinden.com
(21 Kasım 2017)

Dijital Dönüşüm
ve Makine
Öğrenmesi
(7 Aralık 2017)

NELER YAPTIK?
Eğitimler

iOS Programlama
Eğitimi
(2 Aralık 2017)

Ortaokul ve Lise
öğrencilerine
Arduino Eğitimi
(2 Mart 2018)

Mehmet Akif
Ersoy Kız
Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Programlama ve
Arduino Eğitimi

NELER YAPTIK?
Sosyal Etkinlikler

BİTEK BULUŞUYOR
(22 Şubat 2018)

YAPAY ZEKA EKİBİ

TANIŞMA
TOPLANTISI
(17 Nisan 2018)

TANIŞMA ETKİNLİĞİ
(3 Ekim 2018)

NELER YAPTIK?
Workshoplar

PYTHON
(4 Mayıs 2018)

SİBER GÜVENLİK
(11 Mayıs 2018)

R İLE MAKİNE
ÖĞRENMESİNE
GİRİŞ
(18 Mayıs 2018)

NELER YAPTIK?
Teknik Geziler

RADORE

(22 Kasım 2017)

ASELSAN

(15 Aralık 2017)

KenKart

(22 Kasım 2017)

NELER YAPTIK?
Teknoloji Sohbetleri

Essente (25.10.2017)

KentKart (28.02.2018)

BGA Bilgi G. (07.03.2018)

Artiwise (19.04.2018)

NELER YAPTIK?
Teknoloji Sohbetleri

Yazılım Test Uzmanlığı (27.12.2018)

Arizon Bilişim (28.03.2019)

Türk Telekom Akıllı Şehirler (19.03.2019)

NELER YAPTIK?
IT Fest 2018

6-7 Kasım 2018 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Konferans
Salonu’nda “IT FEST 2018” adlı, yetkin 7 konuşmacı, 3 e-konferans ile 2018 öğretim yılının
ilk etkinliğini düzenledik. Etkinliğimize yaklaşık 500 kişi katılmıştır.

Konuşmacılarımız ve Şirketler:
1. GÜN:
Umut YILDIZ - NASA (e-konferans)
Onur TURAN – TURKCELL
Ali DİNÇER - Hepsiburada
Serap TOPAÇ – ETIYA
Server TANFER – IBM
2. GÜN:
Selçuk ÖZNAL – SAP
Cansu CANCA – AI ETHICS LAB (e-konferans)
Atilla YARDIMCI – NTENT(e-konferans)
Müge ŞANOĞLU – B/S/H
Ceyhun ALYEŞİL - Insider

Nasıl Destek
Verebilirsiniz?
IT FEST 2019 Sponsorluğu
15-16 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşecek IT FEST 2019’un ana sponsoru olan şirket
diğer şirketlere göre birçok alanda öncelikli olacaktır. Ana Sponsorluk için şirketlere
sunacağımız imkanlar :

Logo ve İsim Kullanımı
Ana sponsor olacak şirketin logosu ve adı IT FEST etkinlik afişlerinde, yaka
kartlarında, etkinlik maillerinde, açılış sunumunda, etkinliğin sosyal medya
paylaşımlarında ve kulüp web sitesi üzerinde yer alacaktır. Etkinlik ile ilgili tüm
söylemlerde ana sponsor olarak şirketin adı da yer alacaktır. Eğer şirket dilerse
sunuların gerçekleştirileceği kürsüde kendine ait bir adet ile sınırlı rollup açma
fırsatı elde edecektir.

Sunum İmkanı
Ana sponsor olan şirkete etkinlik başlangıç oturumlarında 25 dakikalık bir süre
ile bir tanıtım imkanı verilecektir. Ana sponsor dilerse ikinci gün de sponsorluk
oturumunu kullanabilme imkanı elde edecektir.
Ana sponsor olan şirket etkinlik fuaye alanında stant açma imkanı elde
edecektir.

Verilere Ulaşım İmkanı
Ana sponsor olan şirkete, etkinlik sonrası yapılacak anket için 1 soru ekleme
ve anket sonuçlarına erişim imkanı sunulacaktır.
Ana sponsor olan şirkete katılımcı verilerine erişme imkanı tanınacaktır. Ana
sponsor firma talep ettiği takdirde CV toplama imkanına sahip
olacaktır.

Nasıl Destek
Verebilirsiniz?
Fuaye Alanı Sponsorlukları
(IT Fest Özel Sponsorluk / Uzun Dönem Sponsorluk)
Fuaye alanlarımız için iki çeşit sponsorluk imkanımız mevcuttur:

Gıda Sponsorluğu
Kendi ürünlerini ücretsiz bir şekilde katılımcılara sunma fırsatı ve kendi
markalarını tanıtma imkanı verilmektedir.

Hizmet Sponsorluğu
Eğlence sektörünü kapsayan sponsorluk çeşididir. VR -Gözlük, oyun
konsolları, ilgi çekici teknolojik ürünleri kapsamaktadır. Kendi ürünlerinizi
veya kendi şirketinizin tanıtımını yapabilir, ürün satışı gerçekleştirebilirsiniz.

Nasıl Destek
Verebilirsiniz?
Basın Sponsorluğu
(IT Fest Özel Sponsorluk / Uzun Dönem Sponsorluk)
Etkinliklerin gerekli tüm kaynaklardan duyurulması ve söz konusu bu
sponsorluk hakkından yararlanmak isteyen şirketlerin, web sitelerin, sosyal
paylaşım platformlarının kendi üyelerine ulaşması ve etkinliklerin
duyurulması beklenmektedir.basın sponsorluğu hakkından yararlanacak
kuruluşlara etkinlik afişlerinde "Basın Sponsorlarımız" başlığı altında yer
verilecek, sosyal medya hesaplarımızdan işbirliğimize dair duyurusu
gerçekleştirilecektir.

Baskı Sponsorluğu
(IT Fest Özel Sponsorluk / Uzun Dönem Sponsorluk)
Etkinliklerde rollup, yaka kartı, flama ve broşür gibi ihtiyaçlarımız bu
sponsorluk çeşidi ile ilgilenen şirketlerden, belirli bir meblağ veya ihtiyaç
şeklinde tedarik edilecektir. Baskı Sponsorluğu hakkından yararlanacak
şirketlere etkinlik afişinde yer verilecek, sosyal medya hesaplarımızdan
duyurusu gerçekleştirilecektir.

Ulaşım Sponsorluğu
(IT Fest Özel Sponsorluk / Uzun Dönem Sponsorluk)
IT FEST konuşmacıları için sunulan bu sponsorluk çeşidinde
konuşmacılardan yol ücreti, seyahat bileti şeklinde talepler
gerçekleştiğinde sponsorluk hakkımızdan yararlanan şirketlerden talep
edilecektir. Daha çok seyahat acentelerini ve ulaşım şirketlerini
kapsamaktadır. Bu sponsorluk hakkından yararlanacak şirketlerin
işbirliğinin gerçekleştiğine dair bir defaya mahsus sosyal medyadan
duyurusu yapılacak, web sitemizde logosuna yer verilecek veya uzun
dönem sponsorluk tercihinde etkinliklere ulaşım konusunda destek
verdiği takdirde duyurusu yapılacaktır.

Daha Fazlası İçin :
koubitek
bitekkou
koubitek

koubitek.com

koubitek@gmail.com

İrtibat :
Sercan Oruç
Mali İşler Sorumlusu
Telefon : (+90) 534 237 68 99
Mail : m.sercanoruc@gmail.com

