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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. 



WebWorks

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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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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WebWors Nedir?

WebWorks her sene düzenlenen, etkileşimli ve birikimsel bir model izleyen web

tasarım eğitimidir. Etkinliğin temel amacı hiçbir bilgi birikim düzeyine sahip olmayan bir

kişinin bile web tasarımın, bilgisayar ağlarının ve internet dünyasının temel prensiplerini

kavramasını sağlamak ve ona bu konseptlerin ileri düzey uygulamalarını “kendi

başına öğrenme” yetisini kazandırmaktır. Dileyen katılımcılar kendilerine IEEE Bilkent’in web

tasarım ekibi WebTeam’de yer bulmuş olacak, web tasarım yeteneklerini bir çalışma

ggrubunda geliştirme şansı yakalayacaklar.
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Etkinliğin İçeriği
WebWorks 2015-2016 Güz Yarıyılı’nda 5 oturum olacak şekilde, anlatıcıların

akademik ders programlarının dağılımına göre haftada bir gün saat 17.40 – 19.00 arası ders
görecekleri bir etkinlik programından oluşur. Bu etkinlik programı dâhilinde her hafta görülen
derslerin kavranmasını arttırmaya yönelik yapılması gereken bir projeyi oluşturacak laboratuvar
çalışmaları forum tabanlı bir sistem (portal) ile internet üzerinden verilecek, asistanlarımız
yardımıyla da katılımcılar sorularına WebWorks eğitim portalından cevap alacaklar. Aynı

zamanda bu pozamanda bu portalda eğitim dökümanları ve fotoğraardan oluşan zengin bir içeriğe de yer verilecektir. 

Katılımcıların etkinlik süresince geliştireceği proje olarak basit bir kişisel internet günlüğü (blog)
geliştirmesi beklenmektedir. Haliyle internet piyasasında WordPress, Drupal, Joomla gibi başka
içerik yönetim sistemleri olsa da en temelden bu tip bir çalışmayı yazmak katılımcıya en temelden
bir sitenin inşası konusunda güzel bir birikim vereceği düşünülmektedir. Katılımcılar bir sitenin
iskeleti olan HTML’den başlayacak, siteye geliştirme boyunca CSS ile güzellik, JavaScript ile
esneklik katacak; ilerleyen aşamalarda sürekli düzenlenebilen ve yenilenebilen bir içerik için
PHP PHP ve MySQL tabanlı bir back-end dizayn etmeyi öğrencek. En sonunda yayınlama aşamasında

da sponsorumuz aracılığı ile bir aylık ücretsiz olarak sağladığımız hostinge kendi çalışmalarını yükleyip
çalıştırma ayrıcalığına sahip olacaklar. Ek olarak, etkinlik programını tamamlayan katılımcılarımıza sertika

verilecek, böylelikle gördükleri eğitim belgelenmiş olacak. 
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WebWorks Etkinlik Programı
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WebWorks Etkinlik Programı
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Etkinliğin Duyurulması



İletişim
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