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Değerli dostlar merhaba,
Şu an okumakta olduğunuz bülten, ilk 
bültenimiz olması nedeni ile bizler için 
çok büyük anlam ifade ediyor. MÜKAD 
olarak ayda bir defa yayınlanacak olan 
MÜKAD BÜLTEN ile yayına başlıyoruz.
E-bülten olarak dağıtılacak olan yayını-
mızda bizden haberlerle karşınızda ola-
cağız.
Sizler bizleri takip edeceksiniz ama bizler 
de kendimizi ve çalışmalarımızı kayıt al-
tına almış olacağız. Derneğimizin başlan-
gıcı ve hangi çalışmalardan geçerek hangi 
aşamalara geldiğini gösterecek olan bül-
tenimizin bir amacı da kendi tarihimize 

not düşmektir. Bizlerden sonra derneğimizi idare edecek arkadaşlarımız ça-
lışmalara nasıl başladığımızı ve hangi aşamalardan geçtiğimizi bu bültenler 
aracılığı ile takip edeceklerdir.
Biz MÜKAD’a inanıyoruz. Kuruluşundan bu yana 7 ay gibi kısa bir zaman 
geçmiş olmasına karşın yüklendiği misyon ve değerli çalışma arkadaşları-
mızın katkısıyla dernek olarak gençlerin hayatlarına dokunmaya başladık. 
Bunu çok daha ileriye taşımaya hevesliyiz.
Önümüzdeki hafta Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin 
“Öğrenci Toplulukları Tanıtım Şenliği” kapsamında stant açacak olmanın ve 
gençlerle çalışmaya başlamanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Bu konu ile 
ilgili haberlerimiz önümüzdeki ayın bülteninde olacaktır. 
Derneğimize üye olarak, komisyonlarımızda, yönetim ve denetim kurulla-
rımızda görev alarak, dergimiz için yazı hazırlayarak destek veren arkadaş-
larımıza huzurlarınızda sonsuz teşekkür ediyor, her bir arkadaşımı sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.
Lütfen bizi izlemeye devam edin.
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Mükad Gazi Üniversitesi’nde  /  2018

STK-Üniversite işbirliği kapsamında 
ortak çalışmalara imza atmak üzere 
MÜKAD Gazi Üniversitesi Mühen-
dislik Mimarlık Fakültesi Makina 
Mühendisliği bölümü öğretim üyele-
ri ve öğrenci topluluğu Temsilcisi ile 
bir araya geldi. Görüşme neticesinde 
MÜKAD’ın üniversitelere öğrenci 
üyelik çalışmalarının ilk adımları 
atılmış oldu.

MÜKAD, kapasitesini arttırmak, 
mühendislik ve mimarlık eğitim alan 
kız öğrencilerle çalışmalar yapmak 
ve Üniversiteler bazında temsilciler 
belirlemek üzere ilk ziyaretini Gazi 
Üniversitesi’ne gerçekleştirdi.

Başkan Esma SARIASLAN ve Başkan yardımcısı Züleyha ÖZCAN’ın da Gazi Üni-
versitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuş olması ziyareti biraz daha 
anlamlı hale getirdi.

Genç kızlarımıza staj yeri bulma konu-
sunda yardımcı olmak, iş hayatına ha-
zırlanmalarına destek olmak ve isteyen 
öğrencilere mentorluk yapmak, STK ve 
Üniversite işbirliğini sağlamak istedik-
lerini bildiren MÜKAD yetkililerinin 
bu gayretini olumlu değerlendiren çok 
değerli hocalarımız Prof. Dr. Atilla BI-
YIKOĞLU, Prof. Dr. Oğuzhan YILMAZ 
ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim ATILGAN ile 
görüştüler.

MÜKAD yetkilileri Dernek ile İletişimi sağlamak üzere öğrenci topluluklarından 
Mühendislik Fakültesi Makina Topluluğu Başkan Adayı Ahmet Fırat ÇELİK ile de 
görüştüler. Topluluk başkan Adayı Ahmet Fırat ÇELİK diğer mühendislik ve mimar-
lık disiplinlerindeki kız arkadaşlarından birer temsilci ile derneğin irtibatını sağlaya-
cağını ifade etti.

Keyifli bir sohbetin ardından değerli hocalarımız, MÜKAD‘ı tanımış olmaktan dolayı 
mutlu olduklarının, bu konudaki çalışmalara öğrencilerle iletişime geçerek başlanma-
sı gerektiğinin, öğrenci topluluklarının içinden seçilecek öğrenci temsilcilerinin bu 
iletişimi sağlanmasında faydalı olacağının altını çizdiler. Çıktıkları yolda MÜKAD’a 
çalışmalarında başarılar dilediler. Karşılıklı iyi niyet ve iş birliği dilekleri ile toplantı 
sona erdi.
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ENEKO A.Ş.’den Dernek  Merkezimize Ziyaret /  2018

Eneko A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Sn. Gülnur Onur dernek genel mer-
kezimizi ziyaret etti.

Ziyarete Eneko A.Ş. Ankara Bölge Müdürü ile dernek kurucu ve yönetim ku-
rulu üyelerimizden Şehnaz Uysal da katıldı.

Konukları genel merkezimizde Esma Sarıaslan ve Züleyha Özcan karşıladı.

Teknik ve sektörel konuların konuşulduğu toplantıda dernek yöneticileri der-
neğin kuruluş amacı ve hedefleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

MÜKAD yetkilileri olarak, derneğimizin tüm mühendislik ve mimarlık disip-
linlerinden üyelerle birlikte eğitime katkı ve burs fonu oluşturulması üzerin-
de çalıştığımızı, bu amaca ulaşabilmek için yayım hayatına hazırlandığımızı, 
Eneko A.Ş.’nin de desteklerini beklediğimizi belirttik.

Eneko’da çalışan kadın mühendislere derneğe katılımları ile ilgili davet yazısı 
çıkarılması ve stajyer desteği konusunda karşılıklı görüşmelerin devam edece-
ğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Eneko A.Ş.’nin yeni ürünlerinin tanıtımı ile ilgili teknik paylaşımların da ya-
pıldığı toplantıda taraflar, en kısa sürede daha uzun zamanlı görüşmelerde bir 
araya gelmek dileğiyle ayrıldılar.
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MÜKAD Üyeleri ODTÜ Vişnelik Tesislerinde /  2018

Artık eylül ayının da vedaya hazırlandığı bir sonbahar akşamında MÜKAD 
üyeleri ODTÜ Vişnelik Tesislerinde ‘’yaza veda‘’ yemeğinde bir araya geldiler.

Keyiflidir Ankara’nın sonbaharı. Tatiller yapılmış, güzel anılarla geride bıra-
kılmış, zinde bir şekilde kışa hazırlanmıştı Ankara’nın mühendis ve mimar 
kadınları.

İstanbul’da, İzmir’de, Antalya’da, Kanada’da, ABD’de ve Kamerun’daki üyeleri-
mizle de beraber olacağımız daha büyük organizasyonlarda bir arada olabil-
meyi diledik.

Derneğimiz, Sosyal Etkinlik Komisyonu tarafından düzenlenen yemekte bol 
sohbet, sıcak bir buluşmanın keyfi ve neşesi vardı

Kahkahalarımızın ve neşemizin yankısı resimlere yansıdı. Gülen yüzlerimizin 
hiç solmaması, MÜKAD’ın sonsuza kadar var olması ve topluma çok faydalı 
işlere imza atması ortak dileğimizdi.

Evet, daha yapılacak çok iş, gidilecek çok yol vardı.
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Mükad Üye İlişkileri Komisyonu Çalışmalarına Başladı /  2018

12 Eylül 2018 tarihinde çalışmalara başlayan Komisyonumuz, ilk olarak se-
çimle görevlendirmelerini yaptı.

• Komisyona Başkan olarak Ş. Şeniz Dedeağaç

• Başkan yardımcılığına Sevilay Yurduseven

• Sekreter üye olarak Kübra Akar

seçilmişlerdir.

2018 yılı sonuna kadar hedeflerini ve programlarını belirleyen Komisyonu-
muza başarılar diliyoruz.
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