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Elektronikte 

standart 

belirleyen bir 

otorite:  

150 ülkede, 400 bine yakın üyesiyle Elektrik ve Elektronik 
Mühendisleri Enstitüsü, birçok mühendislik alanında otorite 
ve standart belirleyici bir role sahip.  900’den fazla endüstri 
standardı geliştiren IEEE,  tüm dünyaya yayılmış 10 alt, 
300’den fazla yerel bölge ve 1450’e yakın öğrenci koluyla 
faaliyetlerini yürütüyor. IEEE Türkiye bünyesinde ise elliye 
yakın üniversite bulunuyor.
 
Fatma Ağaç

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers-IEEE), mühendislik teori ve uygulamalarının 
gelişimi için çalışan, dünyada 150 ülkede, 400 bine yakın üyesiyle, 

teknolojinin ilerlemesinde önder rol üstleniyor. 
“İnsanlık için teknolojiyi ileriye taşımak” sloganıyla temelleri 1800’lerin 
sonunda atılan, 1963’te resmi olarak kurulan IEEE, kâr amacı olmayan, 
dünyanın önde gelen teknik organizasyonlarından biri. Enstitü, birçok 
mühendislik dalını (elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon, 
telekomünikasyon) bir çatı altında toplamayı hedefliyor. Bunun yanı 
sıra birçok mühendislik alanında otorite olarak görülen IEEE, standart 
belirleyici rolünün yanı sıra, mühendislik alanında çıkan tüm yayınların 
büyük bir yüzdesinin sahibi. IEEE, tüm dünyaya yayılmış 10 alt, 300’den 
fazla yerel bölgesi ve 1450’e yakın öğrenci koluyla çalışmalarını sürdürüyor. 
IEEE, dünyada elektrik, elektronik mühendisliği, bilgisayar ve otomasyon 
teknolojilerindeki yayınların yüzde 30’unu yayınlıyor. IEEE, 900’den fazla 
endüstri standardı geliştirdi.
Tüm mühendislik, pozitif bilim dalları ve teknolojiyle ilgilenenlere hitap eden 
IEEE, kuruluşundan bu yana, elektro-teknoloji ve ilgili bilim dallarının kuram 
ve uygulamalarını ilerletti;  teknolojide yenilikçiliği hızlandırıcı görev aldı; çok 
çeşitli hizmet ve programlarıyla üyelerinin gereksinimlerinin karşılanmasına 
katkı sunuyor. 

Elektro ve bilgi teknolojilerinde ve bilimlerde mühendisliğin yaratma, 
geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini, insanlığın mesleğin ve 
yararı için güçlendirme misyonunu üstlenen IEEE,  uzay teçhizatlarındaki 
sistemlerden, bilgisayar ve telekomünikasyondan biyomedikal mühendisliği, 
elektrik enerjisi ve elektronik aletlere kadar birçok alanda dünyanın 
önde gelen otoritesidir. Üyelerine teknik ve mesleki bilgiler, kaynak ve 
hizmetler sunan IEEE, ayrıca mühendislik alanına ilgiyi güçlendirmek için 
üniversitelerdeki öğrenci üyelerine de hizmetlerde bulunuyor. 
10 alt bölgeden oluşan IEEE, öğrenci ve akademisyenlerin yanı sıra iş 
hayatına atılmış kişilerin de yararlanabileceği, mesleki alanlarda güncel 
bilgilere rahatlıkla ulaşmalarına yardımcı olmak adına yıl boyunca sürekli 
olarak konferans, seminer, kariyer geliştirme gibi etkinlikler düzenleyerek 
yardımcı oluyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s147
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IEEE Türkiye Kardeş Kollar Projesi
IEEE Türkiye Şubesi, 1987 yılında Levent Onural, Ayhan Altıntaş ve Ozay Oral 
öncülüğündeki bir ekibin çalışmaları sonucu kuruldu. 8. Bölge’de (Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika) yer alan IEEE Türkiye bünyesinde elliye yakın üniversite bulunuyor. IEEE 
Türkiye Öğrenci Kolları her yıl, IEEE Türkiye Başkanlar Kurultayı ve IEEE Türkiye 
Öğrenci Kolları Kongresi’nde bir araya geliyor.  
IEEE Türkiye Kardeş Kollar Projesi (ITKK) ise, IEEE Türkiye’de var olan kollar arasında 
karşılıklı bilgi paylaşımını ve iletişimi arttırmayı amaçlayan bir proje. Türkiye’de en 
geniş ağa sahip bir öğrenci kolları yapılanması olan ITKK ile IEEE kolları yıl içerisinde 
de çeşitli zamanlarda bir araya gelip kollar arasında ki etkileşimi güçlü tutarlar.
 

IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu 
IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu, IEEE’nin toplam 80 ülkede kurulan bin 300’den fazla öğrenci 
kolundan bir tanesi. IEEE ODTÜ sırasıyla, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu’dan oluşan 
IEEE 8. Bölge, IEEE Türkiye Şubesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bağlı. 1990’da 
12 kurucu üyeyle dünyanın en büyük teknik örgütü olan IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu, 
IEEE’nin 1150 öğrenci kolundan biri olarak faaliyetlerine başlamış. IEEE ODTÜ Öğrenci 
Kolu, etkinliklerini yerel bir bakış açısında ve küresel düşünerek gerçekleştiriyor. 
Bütün çalışmaları sürekli ve düzenli kılmayı en önemli amaçlarından biri olarak 
görüyor. Aynı biçimde etkinliklerin üyelerinin kişisel gelişimlerinde yararlı olması 
da bir diğer amacı. Tüm bölümlerden öğrencilerin oluşturduğu dinamik kadrosuyla 
ve her bölümden öğrencilere hitap eden etkinlikleriyle faaliyet gösteriyor. Amaçlı ve 
sistemli büyümeyi kendine ilke edinmiş olan IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu’nun etkinlikleri, 
yerel ve uluslararası basında geniş yer alıyor. Bugüne kadar ulusal düzeyde pek çok 
başarılı etkinliği düzenleme onuruna sahip olan IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu’nun sosyal 
sorumluluk duygusuyla gerçekleştirdiği projeler Türkiye’de var olan öğrenci kulüp ve 
toplulukları arasında saygın bir yer edinmesini sağlıyor. IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu’nun 
Türkiye’de 47 üniversitede bulunan IEEE Türkiye Öğrenci Kolları ile birebir yakın ilişkisi 
bulunuyor.
  

Bilkent IEEE Öğrenci Kolu
Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Başkanı Mustafa Eflatun, IEEE Türkiye Kardeş Kollar 
Projesi’ne Bilkent IEEE Öğrenci Kolu olarak, başladığı tarihten itibaren, 3 yıldır katılım 
gösterdiklerini belirterek, geçtiğimiz yıllarda Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Çukurova 
Üniversitesi Kolları ile kardeş kol olduklarını söyledi. Eflatun, sorularımızı şöyle 
yanıtladı: 

-IEEE’nin amacı nedir? 

-Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş 
olan IEEE, teknolojinin ilerlemesinde 
önder rol üstlenen bir birliktir. 
1884’te Alexander Graham Bell ve 
Thomas Edison gibi dönemin büyük 
bilim adamlarınca temelleri atılan 
o zamandan bu yana büyümeye 
devam eden IEEE, bugün 400 binin 
üzerindeki üye sayısıyla dünyanın en 
büyük profesyonel meslek örgütüdür. 
IEEE, birçok farklı disiplini içerisinde 
barındırıyor. IEEE’nin temel amacı, 
sloganında olduğu gibi “İnsanlık için 
teknolojiyi ileriye taşımak (Advancing 
Technology for Humanity)”. Bu 
doğrultuda, IEEE teknoloji ile 
ilgilenen herkesi bir çatı altında 
toplayarak bu ilerlemeye katkıda bulunmayı 
amaçlar. 

-IEEE’nin hedeflerinden söz eder 
misiniz?

-IEEE’nin hedeflerini iki başlıkta 
inceleyebiliriz. Öncelikle, temel amaçlar yani 
insanlığa hizmet etmek için teknolojiyi ileriye 
taşımak yer alıyor. Böylece, teknoloji ile 
ilgilenen insanları bir çatı altında toplama; tüm 
teknoloji dünyasının kullanabileceği kaynaklar 
yaratma ile teknoloji alanındaki eğitime 
yön verme ve destekleme sağlanabiliyor. 
İkinci başlık altındaki amaçlarını ise şöyle 
sıralayabiliriz (*):  

• Endüstriyel standartların oluşturulmasında 
en çok söz sahibi olan organizasyonlardan 
birisi olmak ki şu anda onlarca üretim 
standartını IEEE belirliyor. 

• Toplumun, IEEE’nin hayatın ve çevrenin 
iyileştirilmesinde rolünün farkındalığını 
artırmak,

• Üyelerinin organizasyona olan bağlarını 
güçlendirmek.

(*) Referans : http://www.ieee.org/
documents/envisioned_future.pdf)

-IEEE Türkiye kolları olarak hangi 
standartların belirlenmesine katkı 
sağladınız?

-Bizler, tamamına yakını öğrenci üyelerden 
oluşan kollarız. Mühendislik ve teknoloji 
alanında standart belirleyecek yetkinlikte 
değiliz beklenildiği üzere. Bununla 
birlikte mühendislik ve teknoloji alanında, 
uluslararası anlamda yetkinliği bilinen 
hocalarımızdan ve sektör temsilcilerinden 
oluşan, standart belirlemede otorite sahibi 
IEEE komiteleri mevcut. Ve şu an, kablosuz 
haberleşme, yazılım geliştirme süreçleri, 
nanoteknoloji, antenler, tüketici elektroniği 
gibi pek çok alanda kullanılan IEEE 
standartları var. 

http://www.bilisimdergisi.org/s147
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