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IEEE Nedir?

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IEEE, teknolojinin ilerlemesinde önder rol üstlenen bir
birliktir. IEEE’nin açılımı, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsüdür. Kurulumundan bu
yana sadece elektrik ve elektronik mühendislerine yönelik olmaktan çıkarak tüm mühendislik
ve pozitif bilim dallarına ve teknolojiyle ilgilenen herkese hitap eden bir hal almıştır. 1963
yılında AIEE (1884’te kurulmuş Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstitüsü) ve IRE (1912’de

kurulmuş Radyo Mühendisleri Enstitüsü)’nin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Kuruluşundan bu yana IEEE; 

•Elektro-teknoloji ve ilgili bilim dallarının kuram ve uygulamalarını ilerletmiş, 
•Teknoloji’de yenilikçiliği hızlandırıcı görev almış, 

•Çok çeşitli hizmetleri ve programlarıyla üyeleriningereksinimlerinin karşılanmasına
katkıda bulunmuştur. 
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IEEE Bilkent Kimdir?

IEEE Bilkent Üniversitesi Öğrenci Kolu, IEEE Türkiye Şubesi içinde kurulan ilk öğrenci kolu

 olarak bu konuda Türkiye’de öncülük etmiş bir topluluktur. 17 Mayıs 1990 tarihinde kurulan

kolumuz, kurulduğu günden bugüne kadar pek çok başarılı etkinliğe imza atmıştır. 1990

yılından bu yana birçok teknik ve sosyal etkinlik gerçekleştirmiş olan topluluğumuz teknoloji

ile üniversite gençlerini buluşturmayı, endüstri - akademi ayrımı ortadan kaldırmayı,

öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlamayı ve Türkiye geneline IEEE’nin tanıtımını yapmayı

hedeemiştihedeemiştir. Bu doğrultuda etkinliklerimiz IEEE’yi ve IEEE üyeliğinin getirdiği avantajları

çevremize duyurmayı, üyelerimize teknik açıdan yardımcı olabileceğimiz her konuda destek

olmayı, endüstri kuruluşlarını olabildiğince sık şekilde öğrencilerle buluşturmayı, sadece

yerele değil ulusala da hitap etmeyi ve üniversite öğrencilerine aktif öğrenme fırsatları

tanımayı hedeer.
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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 

• Bilke• Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Teşekkür Plaketi 

• Üniaktivite En Sıradışı Etkinlik Ödülü 

• IEEE Regional Exemplary Student Branch Award 

• IEEE Darrel Chong Student Activity Reward

• IEEE Region 8 Website Contest Award 
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TamirExtreme, IEEE Bilkent Öğrenci Kolu tarafından gerçekleştirilen ve Bilkent Üniversitesi

öğrencilerine açık olan bir etkinliktir. Gelenekselleştirilmesi planlanan TamirExtreme

etkinliği Bilkent Üniversitesinde okuyan öğrencilerin bir şekilde bozulmuş ve kenara atılmış

elektronik cihazların tamirlerini belirlenen süre içerisinde (12 saat) gerçekleştirip ardından

o ürünleri tercihleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayan bir etkinliktir.

TamirExtreme öğrencilerin E-Atık konusundaki duyarlılıklarını geliştirmelerini ve evlerinde

kkullandıkları elektronik cihazların çalışma prensiplerini ve en zayıf noktalarını gözleme

imkânı sağlar.
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Bu etkinlik kapsamında kullanılacak elektronik malzemelerin teslimi yarışmanın

başlangıcından 5 gün öncesine kadar IEEE Bilkent Öğrenci Kolu’nun kurduğu stantlara

getirilecek ve kayıtları yapılacak. Etkinlik başlangıcından itibaren okul içerisindeki bir

elektronik laboratuvarı kullanıma kapatılacak ve öğrenciler seçtikleri cihazlar üzerinde

çalışmaya başlayacaklar. Bir yandan da teşhislerini ve öngördükleri çözümleri

raporlayacaklar. Süre tamamlandığında jüri hem testlerde bulunacak, hem de izlenen yol

haharitasına göre puanlamalarda bulunacak. Dereceye giren kişiler ödüllendirilecek.



TamirExtreme

TamirExtreme 2016
1. Etkinliğin Amaçları

Etkinliğin hedef kitlesi etkinliğin ilk yılına özel Bilkent Üniversitesi öğrencileridir. Bu etkinliğe 

Mühendislik Fakültesinden öğrenciler hedef alınarak tasarlanmış olsada farklı bölümlerden

insanların da ufuklarını genişletecek bir etkinlik olduğundan onların da hem izleyici hem

de yarışmacı olarak katılmalarını mantıklı görüyoruz.

B. Hedef Kitle: 
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TamirExtreme 2016
1. Etkinliğin Amaçları

İlk seneye özel olarak izleyiciler ve katılımcılar ellerinde bulunan bozulmuş elektronik cihazları

beraberinde bir raporla birlikte IEEE Bilkent Osinde kurulan jüri masalarına teslim edecekler.

Bu rapor bünyesinde elektronik cihazın arızasıyla ilgili aydınlatıcı bilgilere yer vermeye

çalışacaklar. Örnek bir rapor IEEE Bilkent Robotik ve Otomasyon Topluluğu websitesinde

yayınlanacaktır.

C. İçerik:
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1. Etkinliğin Amaçları

 Tamiri sırasında etrafına zarar verme riski bulunduran cihazlar ile arızası bulunmayan

cihazlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.  Jürinin onayladığı cihazlar yarışma günü

ayarlanan elektronik laboratuvarında bir stant üzerinde sergilenecektir. Yarışmacılar

stant üstünde yer alan cihazlardan istedikleri bir tanesini seçerek imza karşılığında o cihazı

ve raporun bir kopyasını teslim alacaklardır. Başlama işareti ile birlikte belirlenen süre

boyunca (8 saat olarak planlanmıştır) seçtikleri cihaz üzerinde her türlü analizi ve testi

yyapmak suretiyle arızayı tespit edeceklerdir. Ardından eğer imkân dâhilindeyse sorunu

gidereceklerdir.  Tüm bu süreç içerisinde uyguladıkları her şeyi raporlayıp süre sonunda

jüriye cihazı ve raporlarını teslim edeceklerdir. Değerlendirmenin ardından en yaratıcı

çözüm ve en profesyonel çözüm ödüllendirilecektir.

C. İçerik:
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TamirExtreme 2016
2. Etkinlik Özeti

1. Etkinlik ilk yılına özel sadece bahar döneminde yapılacaktır. Etkinlik gelecek yıldan itibaren

talebe göre güz dönemine kaydırılacak ya da bahar döneminde devam ettirilecektir. 

2. TamirExtreme Bilkent Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan bir aktivitedir ve etkinlik

düzenleme komitesi çalışanları Bilkent IEEE Öğrenci Kolu üyeleridir. 

3. Tamir için gerekli bileşenler eğer elde mevcutsa doğrudan teslim edilecektir. Eğer elde

mevcut değilse her iki saatte bir Ankara içindeki bir rmadan toplu sipariş geçilecektir. 

4.4. Etkinlik sırasında katılımcılara kahve, enerji içeceği ikramı olacaktır.
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3. Duyuru için izlenecek yollar

• Okulumuz e-posta duyuruları yoluyla tanıtımın yapılması (Programı kesinleştikten sonra
duyurular yapılmaya başlanıp, etkinlikten 2 hafta önce hafta içi hemen hemen her gün duyuru
yapılacaktır.) 
• Üniversitenin geneline aşler asılması 
• Üniversitenin girişine ve etkinlik alanına brandalar asılması 
• Etkinliğin üniversiteye ait BILKENT NEWS haftalık gazetesinde duyurulması 
• • Etkinliğin GazeteBilkent internet gazetesinde duyurulması 
• IEEE Bilkent Öğrenci Kolu'na ait İnternet sitesinde duyurusunun yapılması. (ieeebilkent.org) 
• Radyo Bilkent aracılığı ile duyurusunun yapılması 
• Etkinlikle ilgileneceği düşünülen kitlelerin takip ettiği basın kanallarına reklamlar verilmesi. 
• Başta Ankara’daki 10 üniversite olmak üzere, Türkiye’deki IEEE Öğrenci Kollarına etkinliğin
duyurusunun yapılması 
• IEEE Bilkent Facebook, Twitter ve instagram  sosyal medya araçları kullanılarak duyuru yapılması 
• Üniaktivi• Üniaktivite’de etkinliğin duyurulması 



İletişim

Ünal Ege Gaznepoğlu
Robotik ve Otomasyon Topluluğu Koordinatörü 
+90 538 571 43 15
unalege.gaznepoglu.tr@ieee.org


