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Biz Kimiz? 
 Amerikan Kimya Mühendisliği Enstitüsü, American Institute of Chemical Engineering 

(AIChE), uluslararası alanda kimya mühendisliği konusunda en etkin ve itibarlı kurumlardan 

biridir. Amerika’da kimya mühendisliği eğitimi veren bütün okullarda AIChE tarafından 

akredite edilmiş öğrenci kulüpleri mevcuttur ve Koç Üniversitesi AIChE Kulübü 2012 yılında 

kurularak Türkiye’de ilk AIChE kulübü olmuştur. Hâlihazırda ODTÜ de dahil olmak üzere 

sadece iki AIChE kulübümüz vardır.  

 Bizim amacımız Koç Üniversitesinde Kimya ve Biyoloji Mühendisliği başta olmak 

üzere ilgili bölümlerin öğrencilerine akademik, sosyal, kültürel destek sağlamak; kariyer 

alanlarında bilinç kazandırıp kolaylaştırıcı rol oynamak; yönetim, öğretim görevlileri ve 

öğrenciler arasında köprü görevi görmek ve bölüm ruhunu güçlendirerek üyelerimizin 

profesyonel bir ağ geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. İlkelerimiz ise kapsayıcı olmak, kâr 

amacı gütmemek, uluslararası bakış açısına sahip olmak ve paylaşmaktır.  

 

Etkinliklerimiz 

 Her yıl gelenekselleşmiş etkinliklerimizi geliştirerek sürdürmenin yanı sıra 

hedeflerimize yönelik yeni etkinlikleri de hayata geçiriyoruz. Aşağıda geçtiğimiz senelerdeki 

etkinliklerimizi fotoğraflarıyla beraber bulabilirsiniz. 

Sektör Günleri: Sektör Günleri, kulübümüzün geçmiş dönemlerde yapılmış en büyük ve ses 

getiren etkinliğidir. Bir hafta içerisinde her gün birkaç şirketi ağırladığımız bu etkinlikte 

öğrenciler hem iş hayatını yakından tanıma fırsatı buldular hem de kariyer olanakları 

hakkında bilgi edindiler. Şirket sunumları ve soru-cevap kısımlarından oluşan oturumlardan 

sonra öğrenciler birebir yetkililerle sohbet etme fırsatına da sahip oldular. Etkinliğimizin 

verimliliğini  artırmak ve kapsamını genişletmek amacıyla 2016 Bahar döneminde Sektör 

Günleri etkinliğinin yerini Career Lab almıştır.  

             

 

Career Lab:  Career Lab temel olarak bir Sektör Günleri ve şirket tanıtımı etkinliğidir. İki gün 

boyunca süren etkinliklerde günde 5 seminer, öğle yemeği, açılış ve kapanış konuşmaları plan 



 

dahilinde gerçekleştirildi. Career Lab 2016 etkinliğimizde ana sponsor olarak Tüpraş yer 

almış; aralarında Dow Chemical, P&G, Yıldız Holding gibi şirketlerin yer aldığı katılımcılar 

ile ses getiren bir organizasyona imza atıldı. 

 

Etkinliğimize katılanlar İstanbul’daki önde gelen üniversitelerin Kimya Mühendisliği, 

Biyomühendislik, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Biyoloji gibi 

bölümlerinin lisans ve yüksek lisans öğrencileri oldu. Koç haricinden de çok sayıda öğrenciyi 

ağırlama amacında olan etkinliğimiz için Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, Sabancı gibi okulların 

yüksek başarı gösteren öğrencilerine ise özel davetiye gönderildi. Career Lab 2016’da bu 

okulların hepsinin katılımı ile 110 kişi Koç Üniversitesi Kurucular Salonu’nda ağırlanmıştır.  

Career Lab kapsamında tüm öğrenciler gelecekte katılmayı planladıkları şirketlerin staj 

imkanları ve sunduğu koşullar hakkında detaylı bilgi alma şansına sahip oldular. Aynı 

zamanda iki gün sonunda oluşan interaktif ortam sonucu hem şirket yetkilileri hem de diğer 

öğrenciler ile tanışma fırsatı yakaladılar.  

 



 

 

 
 

 

 



 

Tea Talk Serisi : Bu etkinlik serisi kapsamında önde gelen şirketlerden üst düzey çalışanlar 

okulumuzda bize katılmaktadır ve samimi bir ortamda bilgi alışverişi gerçekleştirilmektedir. 

Okulumuzdaki kafelerde yapılan bu buluşmalarda öğrenciler, şirketler ve çalışma koşulları 

hakkında bire bir soru sorma fırsatı bulmaktadır. Etkinlik boyunca tüm öğrenciler konuk 

şirketin sağladığı olanakları ve çalışanların tecrübelerini birincil ağızdan dinlemektedirler. Bu 

dönemki konuklarımızdan biri de sektörün önde gelen isimlerinden P&G olmuştur.  

 

 

Şirket Gezileri: Her sene ilgi çekici şirketlere geziler düzenleyerek bir gün içerisinde 

öğrencilere iş hayatını deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Geçen sene Tüpraş ve Pfizer’e gezi 

düzenlemiştik ve katılımcılar ilgilerini çeken departmanlarda birkaç saat geçirerek ofis 

gözlemleri yapmış, mesleki ağlarını güçlendirmiş ve kariyer olanaklarını yakından 

öğrenmişlerdi.  



 

                        

 

Kimya Temalı Parti: Yıl içerisinde en az bir kere yaptığımız kimya temalı partiler ile hem 

öğrencileri kaynaştırma hem de kendimize küçük bir bütçe çıkarma olanağı buluyoruz. 

Genellikle Taksim’deki anlaşmalı gece kulüplerinde düzenlenen bu partiler çoğu öğrenci 

topluluğunun tercih ettiği etkinliklerdendir. Fakat bizim temalı partilerimiz diğerlerinden daha 

yüksek katılımlı ve eğlenceli olmaktadır. Deney tüplerinde verilen shot’lar, laboratuvar 

önlüğü giyen garsonlar ve ‘Breaking Bad’ dekorasyonu ile kimyanın da hareketli ve çılgın 

olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sene sıvı nitrojenli martini gibi ilaveler ile 

bu temayı daha da ileriye taşımayı planlıyoruz. 

                                      

 

Elementals Seminerleri: Yeni girişli öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Uyum Programları 

sebebiyle belli sayıda fakülte seminerine girmek zorundalar. Biz de kulüp olarak öğretim 

görevlilerimiz ile anlaşıyor ve onların kendi araştırma alanlarıyla ilgili basit bir dille seminer 

vermelerini organize ediyoruz. Böylece yeni girişli öğrenciler ileriki yıllarda ders alacakları 

hocalarla önceden tanışıyor ve kimya mühendisliğinin araştırma alanları hakkında bilgi sahibi 



 

oluyorlar. 2016 senesinde bu kapsamda saygıdeğer hocalarımız Seda Kızılel ve Özlem Keskin 

düzenlenen seminerlerde araştırmalarını anlattılar.  

                                

 

 

 
 

 



 

 

Sınav Öncesi Çalıştaylar: Genellikle birinci veya ikinci sınıfların temel kimya dersleri 

sınavlarından önce talebe göre ders çalışma geceleri düzenliyoruz. Hocaların asistanları veya 

o konuda öğretmenlik deneyimi olan öğrencilerin soru çözüp dersi özetlediği gecelerimizde 

bir de öğrencilere pizza ısmarlayarak moral sağlıyoruz.  

 

    

 

Sosyal Sorumluluk: Bu dünyada bencil bir şekilde yaşamamızın verdiği hasarları her gün 

gördüğümüz için AIChE bu sene ilk kez sosyal sorumluluk ekibini kurarak çevremizde 

olumlu gelişmeler yaratmaya çalıştı. İlk etkinliğimiz Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen 

kansere karşı farkındalık ve kanser hastalarına moral verip destek olmak için 24 saat süren 

Relay for Life’a katılmak oldu. Pek çok sivil toplum kuruşu ve gönüllüyü bir araya getiren bu 

etkinlikte kulübümüzü temsilen yer aldık.  

 Ek olarak üniversitemizin yakınında bulunan Fatih İlkokulu ile enerji verimliliği 

konusunda yıl boyunca çalışmalar düzenlendi, çocuklarla çalıştaylar yapıldı, okula geri 

dönüşüm kutuları sağlandı, KU-Çevre Kulübü ile ortak çalışıldı ve bunun sonucunda geri-

dönüşüm fikri çocuklara aşılandı. Bunun yanı sıra ilkokul çocuklarına kimyayı tanıtmak 

amacıyla da günlük programlar düzenlendi. Yeni dönemde yine geri- dönüşüm alanında 

çalışmak ve çocuklara perma kültür deneyimini de yaşatmak istiyoruz. Bunlar bizim için 

sadece başlangıç. Kulübümüz zengin sosyal sorumluluk deneyimi olan üyelerden oluşuyor. 

Bu konuda oldukça istekliyiz. Her türlü yardım önerisine ve yeni fikirlere açığız.  

 



 

         

                                                                                                                       

Ek Olarak: Kulübümüze katılımı arttırmak, tanıtım yapmak ve kaynaşmayı sağlamak için her 

sene yeni girişli öğrencilerin oryantasyon döneminde stand kuruyoruz. Geçtiğimiz sene sıvı 

nitrojenle yaptığımız dondurma tanıtım alanında oldukça ilgi çekmişti. Ayrıca belli aralıklarla 

alt ve üst dönemlerin tanışabilmesi için üniversite civarındaki mekânlarda kaynaşma 

yemekleri düzenliyoruz. İletişim bizim için çok önemli olduğundan ODTÜ AIChE ile iletişim 

içerisindeyiz ve her sene en az bir kişiyi Amerika’daki AIChE yıllık öğrenci konferansına 

gönderiyoruz. Önümüzdeki sene Career Lab’den elde ettiğimiz gelirler ile beş öğrencimizi 

Amerika’daki AIChE Yılık Öğrenci Konferansına göderiyoruz.  

 

         



 

Sonuç 

 Koç AIChE olarak bizim amacımız üniversitemizde ve Türkiye’de Kimya ve Biyoloji 

Mühendisliğini ve öğrencilerini yüceltmek, her konuda kendi kendimizi desteklemek ve güçlü 

bağlar kurabilmektir. Önümüzdeki senelerde bu bağları mümkün olduğunca ülke geneline ve 

yurt dışına yaymak gibi de planlarımız var. Bu süreçte sosyal sorumluluklarımızın bilincinde 

hareket ederek çevremizde maddi ve manevi iyileştirmelere de imza atmak istiyoruz. Her 

türlü öneri ve yeniliğe açığız.  

 


