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Önsöz
Biz, yani IEEE Bİlkent Öğrenci Kolu, Bilkent bünyesinde öğrenci konseyine bağlı
olarak faaliyet gösteren kulüp/topluluklardan biriyiz. 1990'dan beri Bilkent’in en

aktif kulüplerinden biri olarak buradayız.
Biz ise IEEE'nin Türkiye’deki ilk öğrenci koluyuz. Bundan dolayı biz yalnızca bir
Bilkent kulübü değil aynı zamanda dünyanın en büyük meslek örgütünün Bilkent
temsilcisiyiz ve tüm üyelerimizle birlikte bunun ayrıcalıklarından sonuna kadar

faydalanıyoruzfaydalanıyoruz.
IEEE Bilkent, sektörde çalışanların, hizmet veren kurum ve kuruluşların

bilinilirliğini arttırarak işbirliği zemini hazırlamayı, bu etkinliğe katılanların
sürekli gelişimine katkı sağlamayı ve en son mobil teknolojiler hakkında bilgi
sahibi olmanızı geçen senelerde olduğu gibi hedefleyerek Mobil Günler’e sizleri

davet eder.
Saygılarımızla
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IEEE Nedir?

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IEEE, 

teknolojinin ilerlemesinde lider rol üstlenen bir birliktir. 

Kuruluşundan bu yana sadece elektrik ve elektronik mühendislerine değil, 

tüm mühendisliklere ve pozitif bilim dallarına ilgi duyan, teknolojiyi yakından 

takip etmek isteyen herkese hitap eden birincil kaynak olmuştur.

..

IEEE hakkında daha fazla bilgi almak için www.ieee.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Biz Kimiz?

IEEE Türkiye Şubesi'nin 1990 yılında kurulan ilk öğrenci koludur. Kurulduğu zamandan bu

yana gerçekleştirdiği teknik ve sosyal etkinliklerle, teknoloji ve bilim ile üniversite

öğrencilerini buluşturup onların hem akademik hem de kişisel gelişimine katkı sağlamayı

amaçlamış ve başarmıştır. 

IEEE Bilkent, IEEE Global gibi sadece mühendislere değil, bu kuruluşun kendisine yararı

olacağını düşünen herkese yardım etmeye çalışır. Onların üniversite sonrasını planlamalarına

yyardım eden çeşitli kariyer etkinlikleri, teknik gezi, teknik eğitimler ve projeleri bünyesinde

bulunduran 120'yi aşkın aktif üye ile çalışan bir öğrenci koludur. 

IEEE Bilkent Öğrenci Kolu
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Ödüllerimiz
• 2012-2013 Dönemi IEEE Regional Exemplary Student Branch Award 

• IEEEXtreme 7.0 (2013) Programlama yarışmasında Türkiye birincisi olan takım

• IEEEXtreme 8.0 (2014) Programlama yarışmasında Türkiye birincisi olan takım

• IEEEXtreme 9.0 (2015) Programlama yarışmasında Türkiye ikinci takım

• 2009 Yılı Üniaktivite En Aktif Kulüp Yarışması, Bilim ve Teknoloji Kategorisi 

• IEEE Promotional Media Contest 1st Place 

• Bil• Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Teşekkür Plaketi 

• Üniaktivite En Sıradışı Etkinlik Ödülü (Üniversiteye Doğru) 

• IEEE Regional Exemplary Student Branch Award 

• IEEE Darrel Chong Student Activity Reward (Üniversiteye Doğru) 

• IEEE Region 8 Website Contest Award 
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MOBİL GÜNLER Nedir?
Mobil Günler; iki gün süren, kâr amacı gütmeyen, herkese açık ve IEEE Bilkent 
Öğrenci kolutarafından 2013 yılından beri her sene düzenlenen bir konferanstır. 
Mobil Günler her yılbüyümekte ve daha prestijli hâle gelmektedir. Mobil Günler; 

profesyonelleri, öğrencilerive ilgili herkesi dünyanın her yerinden saygın
konuşmacılarla bir araya getirerek en son mobil teknolojilere duyarlılığı artırmayı
amaçlamaktadır.  Bu konferans, fikirleri ve deneyimleri özgürce paylaşmak

ve güncel ve güncel kalmak için açık bir platformdur. Mobil Günler, hiçbir yazılım platformuna
bağlı kalmadan ve kişisel deneyim kısıtlamasına gitmeden, herkese seslenir.
Mobil Günler belirli bir işletim sistemi ya da ekosistem hakkında değil;
aksine her mobil ve ilgili bütün diğer platformlardaki en yeni gelişmeler 
hakkındadır. Bütün etkinlikler Ankara’da, Bilkent Üniversitesi kampüsünde

yapılacaktır. Bu organizasyonun hedef kitlesi yalnızca Ankara’dan öğrenciler ya da
 profesyoneller değil, tüm Türkiye’den ilgi duyan herkestir. 
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MOBİL GÜNLER 2016

Mobil Günler 2016, 19-20 Şubat 2016 günlerinde, Bilkent Üniversitesi’nde
düzenlendi. 15 oturumda, 15 konuşmacı sahne aldı. Konuşmacılardan bazıları

en yeni, hatta Türkiye’de daha önce hiç görülmemiş teknolojik cihazları tanıtırken 
bazıları halen geliştirme aşamasında olan ileri teknolojileri anlattı. Diğer taraftan;
bazıkonuşmacılar kendi hayat hikayelerini ve kendi şirketlerindeki deneyimlerini 
konuşmacılarla  paylaşırkenbir konuşmacımız da teknolojinin günlük hayatta 

kkullanımındaönemli değişikliklere yol açabilecekyakın geleceğe dair
planlarını paylaştılar. 
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MOBİL GÜNLER 2016
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MOBİL GÜNLER 2016
Bazı Konuşmacılar

Alexey Demedetskiy
Swift'e FLUX yaklaşımı üzerine teknik bir konuşma yaptı.

Andreu Ibanez
Google uzmananı olan Andreu Ibanez, sahnede Project Tango'yu tanıttı.

Mark Villacampa
RubyMotion'ın son sürümü ve en son gelişmeleri ile ilgili konuştu.

Markiyan MMarkiyan Matsekh
Tesla Model S'i kontrol eden Apple Watch ve Android uygulamaları üzerine
konuştu.

Semih Energin
Semih Energin, AR/VR cihazları ve giyilebilir teknolojilerden bahsedip
Microsoft üzerine deneyimlerini bizimle paylaştı
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MOBİL GÜNLER 2016
Etkinlik Programı
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MOBİL GÜNLER

• Gelecek teknolojileri
• Giyilebilir cihazlar
• Sanal gerçeklik ve oyunculuğun geleceği
• Mobil platformlar ve ekosistemler
• Nesnelerin İnterneti
• Girişimler ve Girişimcilik
•• Bulut platformları
• Uygulama geliştirme
• Mobil iletişim ve ödeme
• Modern web teknolojileri

Konu Başlıkları
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Mobil Günler’deki Etkinlikler

Şirket Oturumları
Şirketlerden temsilciler, katılımcılara şirketlerini tanıtabilecek, üzerinde çalıştıkları
en son yenilikleri sunabileceklerdir. Böylece daha fazla kullanıcıya ve daha geniş 

bir geliştirici topluluğuna erişebileceklerdir.

Bireysel Oturumlar
Mobil teknolojilerde yetkin olan bireyler, etkinliğe davet edilecektir ve bilgilerini,
birikimlerini birikimlerini katılımcılarla paylaşacaklardır. Bu konuşmacılar büyük oranda farklı

ülkelerden, farklışirketlerden veya IEEE’den olacaklardır.

Sektör Oturumları
Şirketlerden temsilciler, sektörün ve ilgili teknolojilerin mevcut durumunu

katılımcılarla birlikte gözden geçireceklerdir.
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Mobil Günler’deki Etkinlikler

Eğitimler ve Çalıştaylar
Sponsorlar veya eğitimcilerimiz tarafından düzenlenecek bu eğitimler ve
çalıştaylar çeşitli platformlarda uygulama geliştirmeye yönelik olacaktır. 
Bu etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi ilerleyen aylarda duyurulacaktır.

Stantlar
Kahve ve öğle yemeği molalarında, katılımcılar sponsorların salonda açtıkları
standları ziyastandları ziyaret ederek sponsor şirketin ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi

edinebilecek, özgeçmişlerini onlarla paylaşabileceklerdir.
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