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IEEE Nedir?

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) , Elektrik Elektronik Mühendisliği
Enstitüsü, insanlığın yararı için teknolojik yenilikçiliği geliştirmeyi ilke edinerek 1963
yılında AIEE( 1884te kurulmuş Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstititüsü) ve IRE(1912
yılında kurulmuş Radyo Mühendisleri Enstitüsü) ‘nün birleşmesiyle kurulmuştur. 

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IEEE, zamanla sadece elektrik ve elektronik
mühendisleri için bir topluluk olmaktan çıkarak tüm mühendislik ve pozitif bilim dallarına

vve teknolojiyle ilgilenen herkese hitap eden bir yapıya bürünmüştür.

Dört yüz binden fazla kayıtlı üyesiyle dünyanın en büyük teknik profesyoneller birliği olan
IEEE bugün, bilgisayar bilimcilerini, yazılım geliştiricilerini, zikçileri, tıp doktorlarını,
elektrik ve elektronik mühendislerini ve daha nice profesyonelleri bir araya getirir. 
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IEEE Bilkent Öğrenci Kolu

IEEE Bilkent Öğrenci kolu, 1990 yılında Türkiye’de kurulmuş ilk IEEE öğrenci koludur
17 Mayıs 1990 yılından beri teknolojinin aktif kullanımını arttırmayı, endüstri-akademi
ayrımını azaltmayı ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerine IEEE’yi tanıtmayı amaçlayan

kolumuzher yılaktif olarak birçok teknik ve sosyal etkinlik düzenlemektedir.

Gerek Bilkent Üniversitesi’nde gerek Türkiye’de başarılarıyla tanınan ve kendini kanıtlamış
bir kulüp olan IEEE Bilkent 100den fazla aktif çalışan gönüllüsü ve 200den fazla üyesiyle
sadesadece mühendislere değil, her branştan katılımcıya ulaşır ve katılmak isteyen herkesi

bünyesine kabul eder.
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Başarılarımız
• 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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Teknoloji101 Nedir?

Teknoloji 101, ilk sayısı 15 Mart 2009 tarihinde yayınlanan IEEE Bilkent’ in belirli

aralıklarla çıkarttığı elektronik dergidir.

Teknoloji 101’in her sayısında;

   • Teknoloji ile ilgili son gelişmeleri,

   • Size yeni bakış katacak sektör yazılarını,

   • Bilgisayar dünyasının bilmediğiniz tarafını,

   •   • Evde deneyebileceğiniz küçük alet yapımlarını

   • Ve daha birçok konuyu bulabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi ve tanıtım videosu için http://teknoloji101.com adresini ziyaret ediniz.



Film Gecesi

Teknoloji101

Her dönem ya da akademik yıl içerisindeki bir dönemde, öğrencilerin ders programları/

sınav tarihleri göz önünde bulundurularak bir lm gecesi etkinliği düzenlenecektir. Film

gecesinin öğrencilerin derslerini sekteye uğratmaması amacıyla Cuma günü olması ön

görülmektedir. Etkinliğin gerçekleştirileceği mekan üniversite ile birlikte belirlenecektir.

Film gecesinde gösterilecek lmler teknoloji/bilim-kurgu ağırlıklı olup öğrencilerin hayal

gücü ve yaratıcılığını besleyen, üniversite kuralları çerçevesinde seçilecek lmler olacaktır.

EEtkinlik akşam 20:00/21:00 saatlerinde başlayıp gösterilecek lmlerin sayısı ve

uzunluğuna göre bir sonraki gün sabah bitecektir. Etkinlik sırasında yiyecek-içecek ikramı

verilmesi düşünülmektedir. Etkinliğe katılan ve GE250/251 derslerini alan öğrencilere,

üniversitenin belirlediği miktarda puan verilmesi ön görülmektedir.

Etkinliğin İçeriği:
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Teknoloji101

• IEEE Bilkent Öğrenci Kolu’nu ve Teknoloji101 e-dergisini tanılırlığını arttırmak.

• IEEE Bilkent Öğrenci Kolu üyelerini kaynaştırmak ve kulüp içindeki dayanışmayı arttırmak.

• Teknoloji ve inovasyonla ilgili lmleri öğrencilerle buluşturarak teknolojiye ilgiyi arttırmak.

• Hem öğrencilerin güzel ve kaliteli vakit geçirmesini sağlamak hem de verdiği

GE250/251 puanlarıyla öğrencilerin akademik ders yükünü ha etmek.

Etkinliğin Amacı:
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Teknoloji101 Film Gecesi etkinliğinin:

   •  Sosyal medya kanalları, internet siteleri ile,

   •  Bilkent bünyesinde çalışan yayın organları aracılığı ile, 

   •  Üniversitenin izin verdiği alanlarda yayınlanacak üniversiteden onaylı broşürler ile

Duyurulması planlanmaktadır.

Etkinliğin Duyurulması:
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