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BİLİM KIZI Projesi  
Üniversitelerde Bilim Kızı Etkinlik Programı  

(https://bilimkizi.org ) Müjgan ÇETİN (https://mujgancetin.com/hakkimizda)  

 

Sizin de Bir Bilim Kızı’nız Olsun…….. 
Program Amacı : ‘Bilim Kızı’ projesi, Müjgan ÇETİN’in 2016 dan bu yana kendi imkanları ile hayata geçirdiği, Türkiye’deki kız 

çocuklarının eğitiminin ve yetiştirilmesinin, günümüzde ve gelecekte zorunlu bir ihtiyaç olduğu tespiti ile bir sosyal inovasyon projesi 

olarak başlatılmıştır. ‘Bilim Kızı’ projesi (https://www.bilimkizi.org/) kapsamında, hayata geçirdiğimiz ÜNİVERSİTLERDE BİLİM KIZI 
ETKİNLİKLERİ isimli bu programın amacı; Bilim Kızı Bursu’ndan faydalanmak isteyen kız öğrencilere ve Üniversite öğretim üyesi 
bilim kadını hocalarımız içerisinden Bilim Kızı Mentorü olmak isteyen hocalarımıza erişmek için etkinlikler gerçekleştirilmektedir.  
 

Niyetimiz, İlgili üniversiteden en az bir kızımızın NOBEL ÖDÜLÜ yolculuğuna çıkmasına olanak sağlamaktır. 
 
Program Süresi : Pandemi dönemi ONLİNE 2 saat, Pandemi sonrası yüz yüze 3 saat 
 

Program Akışı : Aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır. 
1- Açılış konuşmaları – 30 dk 

2- Bilim Kızı projesini tanıtımı- Müjgan ÇETİN – Bilim Kızı projesi bursu ve mentorluk hizmeti süreci tanıtımı -15 dk 

3- Bilim Kadını Hikayeleri : Ülkemizde ya da dünyada ‘Bilim İnsanı’ ünvanı almış, etkinliğin gerçekleşeceği üniversitede 

öğretim üyesi olan 3 bilim kadını akademisyenin, kendi bilimsel kariyerlerin öykülerini paylaştığı ve kız öğrencilerimize 

neden bilim kariyeri yapmalarını tavsiye ettiği panel - 20 şer dk dan 60 dk  

4- Soru-cevap ve burs, menti ve mentor başvurlarının alınması - 15 dk  
 

Pandemi sonrası için düzenlemek istediğimiz yüz yüze etkinlikler, ilgili ildeki Ticaret Odası (TO) veya Ticaret ve Sanayi odası (TSO) 

ve Belediye ve Teknokent/veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile birlikte üniversite kampüsünde ilgili üniversitenin liderliğinde 
gerçekleşmesi planlanmaktadır.  
 

Yüz yüze etkinlikte, ilgili ildeki Belediye’nin desteklediği el emeği üreten kadınlar ve TSO’ nun Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile 
ortaklaşa sergi ve ‘Bilim Kızı’ lisanslı ürünlerinin satışı ile hem yöredeki kadınlara destek olmak hem de ‘Bilim Kızı’ bursuna katkı 

sağlanması hedeflenmektedir.  
 
Program akışı içerisine; TSO Kadın Girişimciler kurulunda yer alan kadın girişimcilerin ‘Kadının yaşamdaki yeri ve önemi’ konulu 

söyleşiler eklenmesi ile program zenginleştirilebilecektir. 
 

Program için Gerekli Altyapı ve Maddi Talepler : İlgili ilden en az bir kızımızın NOBEL ÖDÜLÜ yolculuğuna çıkmasına olanak 
sağlamak için; 

• Üniversitenin program liderliği, öğretim üyelerinden  ‘Bilim Kadını Hikayeleri’ paneline katılacak 3 hocamızın 
organizasyonu ve öğrencilere etkinliğin duyurulması ve etkinlik salonu tahsisi 

• Belediye ve TSO’nun en az bir kızımızın bir yıllık burs karşılığında sponsor katkısı karşılığı ‘Bilim Kızı’ lisansı ile el emeği 
üreten kadınların ürettiği ürünler ile ildeki kadın girişimcilerin ‘Bilim Kızı’ lisansı ile ürettiği ürünlerin satışı  

 
 

YAŞAMA Bilim Kızı ile DEĞER KATIN… 
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