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Kulübümüz, 2017 senes�nde faal�yete geçm�ş b�r öğrenc�
topluluğudur. Akadem�k danışmanımız, Kocael�

Ün�vers�tes� B�l�ş�m S�stemler� Mühend�sl�ğ� Bölümü
öğret�m üyeler�nden Doç. Dr. H�kmet Hakan Gürel’d�r.

Kulübümüz yaptığı çalışmalar, gel�şt�rd�ğ� ve
gel�şt�rmekte olduğu projeler ve düzenled�ğ� etk�nl�kler �le

yen�l�kç�, sosyal ve alanında öncü b�r topluluk olup
çalışmalarını ün�vers�te bünyes�nde sürdürmeye devam

etmekted�r.

Ün�vers�tem�zde B�l�ş�m alanına �lg� duyan farklı b�rçok
bölümden öğrenc�ler� b�r araya get�rerek teknoloj�y�

yakından tak�p edeb�lecekler�, yeterl� teor�k donanımla
b�rl�kte bu ed�n�mler� uygulamaya dökeb�lecekler�, b�lg� ve

b�r�k�m paylaşımında bulunup sosyal becer�ler�n�
gel�şt�reb�lecekler� etk�n ve üret�c� b�r kulüp olmaktır.

K�ş�ler�n aldığı akadem�k b�lg�ler�n pek�şt�r�lmes�ne
yönel�k eğ�t�mler ver�p sem�nerler düzenleyerek onları �ş

hayatına hazırlamak; günbegün yen�l�kler�n hız
kazandığı b�r dünyada akt�f b�reyler olmak; b�l�ş�m

sektörünü yakından tak�p eden, sektörü tanıyan ve
sektöre katkı sağlayan, düzenlenen organ�zasyonlar �le
b�rl�kte kend�n� sosyal anlamda gel�şt�rm�ş, farkındalığa

sah�p, yen�l�kç� ve g�r�ş�mc� b�reyler olmaktır.

M�syonumuz

V�zyonumuz

Hakkımızda



Etk�nl�kler�m�z
Salon Etk�nl�kler�

Salon etk�nl�kler�m�z �le üyeler�m�z�n yetk�n konuşmacılardan
teknoloj�k ve sosyal gel�şmelerden b�lg�lenmes�n� amaçlıyoruz.

Böylel�kle üyeler�m�z kend� bölümler�nden bağımsız olarak farklı
alanlarda bakış açıları kazanab�l�r, bu alanlara yönel�m

serg�leyeb�l�rler.



Teknoloj� Sohbetler�

Sektörden kend� alanında uzman k�ş�ler�, kulüp üyeler�m�z �le
sohbet havasında b�r araya get�rmektey�z.Böylel�kle üyeler�m�z

sımsıcak b�r ortamda konuklara �sted�kler� soruları sorma ve
konuklar �le tanışma fırsatı elde ed�yorlar.

Tekn�k Gez�ler

Gezen m� daha çok b�l�r, okuyan mı, yoksa BİTEK'l� olan mı?
Tab� k� BİTEK'l�ler! Amacımız sadece atölye çalışmaları, salon

etk�nl�kler� �le öğrenmek değ�l; çeş�tl� ş�rketlere gez�ler
düzenleyerek de öğrenmek!



Partnerler�m�z ve Etk�nl�kler�m�zde Yer Alan
F�rmalardan Bazıları

BİTEK olarak partnerler�m�zle b�rl�kte büyük çalışmalara �mza atmaya devam
ed�yoruz. Üret�rken sosyalleşen, farklı ün�vers�teler�n b�l�ş�m kulüpler� ve farklı
b�l�ş�m topluluklarıyla �şb�rl�kler�m�z� sürdürerek gel�şen, büyüyen ve b�l�n�rl�ğ�n�

artıran b�r kulüp olma yolunda �lerl�yoruz.

Partnerl�k Etk�nl�kler�m�z



Workshoplar

"Salon etk�nl�kler� bana yeters�z, ben uygulamalı öğrenmek ve
öğrend�kler�m� projeler üzer�nde uygulamak �st�yorum" 

d�yenlere kend� alanlarında 
uzman k�ş�lerden kısa sürel� eğ�t�mler ver�yoruz!

Sosyal Sorumluluk Projeler�

Üyeler�m�ze; meslek hayatına da�r kazanımlar kadar,
topluma faydalı ve uyumlu b�reyler olmak �ç�n gerekl�
n�tel�kler� kazandırmayı hedeflemektey�z. Çünkü başlı

başına mühend�s olmak b�zler �ç�n yeterl� değ�l, hedef�m�z
topluma faydalı b�reyler hal�ne gelmek!



Sosyal Etk�nl�kler

Hem eğlen�yoruz hem öğren�yoruz. Bol sohbetl� geçen b�r
dönem, sürpr�z çek�l�şler, çaylar, bol eğlence ve daha fazlası

BİTEK'te. Unutmayın BİTEK'l� olmak ayrıcalıktır.



www.l�nked�n.com/�n/koub�tek/
https://www.�nstagram.com/b�tekkou/
koub�tek@googlegroups.com
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