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Sedefteki İnciler Projemizin önemli bir parçasını 
oluşturan programımıza 2 Aralık 2017 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz mentee - mentor eğitimleriyle 
başladık. Program kapsamında; alanında tecrübeli 
gönüllü kadın mühendislerle eşleşen incilerimiz yüz 
yüze veya diğer iletişim kanallarını kullanarak karşılıklı 
öğrenme sürecini keyifle sürdürüyorlar. Haziran ayında 
kapanışını yapacağımız programımız, incilerimizin 
Eylül ayında yeni mentorleriyle eşleşmesiyle devam 
edecek.

HAFEV Mentee-Mentor 
programı devam 
ediyor.



22 Şubat’ta gerçekleştirdiğimiz programımız HAFEV 
yönetim kurulu başkan yardımcısı Gülay Faydasıçok’un 

vakfın faaliyetlerini anlatan konuşmasıyla başladı. 
HAFEV’in gönüllü mühendislerinden Ekrem Özdemir, 

Esra Gizem Kurt, Tansu Türkan ve Mert Karakaya 
sunumlarıyla öğrencilere mühendislik hikayelerinden, 

mühendisliği neden seçtiklerinden ve mühendisliğin 
kendilerine kazandırdığı bakış açılarından bahsettiler. 

Sedefteki İnciler bursiyerlerinden, Yıldız Teknik 

Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
bölümü öğrencisi Funda Korkmaz, sunumunda 

mühendisliği neden seçtiğini ve üniversite hayatında 
hangi sosyal aktivitelere katıldığını anlattı. Son olarak, 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan Sibel Soyak 
Eşder ilham verici konuşmasında kimya mühendisliği 

lisans eğitimiyle dünyanın farklı yerlerinde çok farklı iş 
alanlarında yaşadığı deneyimleri paylaştı.
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Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde  

“Neden Mühendis Olmalıyım?”  
Sunumunu Gerçekleştirdik.



Konya’da Lise 
Öğrencileriyle Buluştuk.

28 Mart tarihinde Konya Selçuklu Fen Lisesi ve Selçuklu 
Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi’nde “Neden 

Mühendis Olmalıyım?” sunumumuzu gerçekleştirdik.  
Bu sunumlarla kız öğrencileri mühendislik mesleğiyle ilgili 

bilinçlendirmeyi ve mühendislik eğitimini tercih etmeleri 
için teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Mesleklerin cinsiyeti 

olmadığını anlatmak için kadın mühendis rol modellerden 
destek alıyoruz. Rol modellerimiz mühendislik mesleğine 

ilişkin teknik bilgiden ziyade, mühendis olma hikayelerini, 
dijital dönüşümle beraber günümüzde mühendisliğin 

neden önemli bir meslek olduğunu ve neden kadınlara  

bu alanda ihtiyaç duyulduğunu anlatıyorlar. 
Konya’da ilk sunumu gerçekleştirdiğimiz Selçuklu Fen 

Lisesi’nde, öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin 
yoğun ilgilisiyle karşılaştık ve keyifli bir sunum yaptık.  

Aynı gün öğleden sonra Selçuklu Osman Nuri Hekimoğlu 
Anadolu Lisesi’nde sunumlarımıza devam ettik. Etkinlik 

sonunda öğrencilere uyguladığımız anketlerden aldığımız 
olumlu geri bildirimler bundan sonraki çalışmalarımız için 

bizlere ilham kaynağı oldu.

Selçuklu Fen Lisesi

Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi 

Selçuklu Fen Lisesi



Sabancı Üniversitesi EDU işbirliğiyle 10 – 11 - 12 Mayıs 

tarihlerinde gerçekleşen HAFEV Akademi'de ilk gün 
bursiyerlerimizle birlikte Gebze Yüksek Teknoloji 

Üniversitesi’nin Girişimcilik Zirvesi’ne katıldık.  

“Dönüşümü Yönet Geleceği İnşa Et” başlıklı zirvede 

“Teknolojik Dönüşümün Getirdiği Yönetsel Yetkinlikler” 
oturumuna katıldık. Öğleden sonra düzenlenen 

“Teknolojik Dönüşümde Kadın Girişimciler” oturumunda 

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar moderatörlüğünde Fujitsu Pazarlama Direktörü 

Meltem Yeğen, Opal Su Genel Müdürü Diler Ercan ve PHI 
Tech Bioinformatics Kurucu Ortağı ve GTÜ Öğretim Üyesi 

DR. Saliha Durmuş ilham veren bir söyleşide 
deneyimlerini öğrencilerle paylaştılar.
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HAFEV Akademi’yi Başarıyla Gerçekleştirdik.



İlk günkü programımızın devamında Microsoft 

Ortadoğu ve Afrika İș Geliștirme ve Satış Yöneticisi Yeliz 

Turunç ve Özak GYO Tasarım Genel Müdür Yardımcısı 
Tuba Bayraktar’ın katılımıyla iş hayatına dair bir söyleşi 

gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz deneyimli kadın 
yöneticilere eğitim hayatları ve kariyerleri üzerine 

merak ettikleri soruları yönelttiler.



İkinci gün öğrencilerimiz Sabancı Üniversitesi EDU 
biriminde kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak 

eğitimler aldılar. Program Ebru Yaşar Seçen’in  
“Etkileme Sanatının Sırları” başlıklı eğitimiyle başladı. 

Öğrencilerimiz iletişimde yapılan hataları, doğru 

iletişim için beden dilinin önemini ve nasıl kullanılması 
gerektiğini iki saatlik interaktif bir eğitimle öğrendiler.   

Uzman Psikolog Duygu Bilgin’in  

“Sanatla Keşfediyoruz” atölyesiyle devam eden eğitim 
gününde öğrenciler sanatın farklı dallarını kullanarak 

iletişim yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir eğitim 
aldılar. Eğitmen Duygu Bilgin’in yönlendirmesiyle 

kendilerini daha iyi tanımayı ve diğerleriyle daha rahat 
ilişki kurmayı öğrendiler. 

Akademi sonunda sertifikalarını alan öğrencilerimiz 

aynı akşam Sabancı Üniversitesi Offtown Festivali’nde 

yorgunluklarını attılar.
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Akademi’nin son gününde rehber eşliğinde keyifli bir 
İstanbul Turu yaptık.  Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, 

Sultanahmet Camii ve Kız Kulesini ziyaret ettik. 
Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan öğrencilerimizle 

İstanbul gezisini tamamlayarak onları yolcu ettik.  


