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IEEE Senior Member'ı olan Prof. Dr. H. Fatih Uğurdağ, 2020 yılının başından beri 

Türkiye Şubesi'nin başkanı olarak hizmet vermektedir. Bu iki sene boyunca takım 

çalışmasına ve kurumsallaşmaya ağırlık vermiştir. 2010 yılında Özyeğin Üniv. 

Elektrik-Elektronik Müh. (EE) Bölümü'ne katılmış olup, hem EE'de hem de 

Bilgisayar Müh. (CSE) Bölümü'nde dersler vermektedir. Kendisi geçmişte Boğaziçi 

Üniv. Fizik Bölümü'nde de ders vermiştir. Araştırma yaptığı ve ders verdiği alanlar 

içinde Sayısal tasarım, ASIC/SoC/FPGA tasarımı, Mikroişlemciler, Bilgisayar 

mimarisi, Bilgisayar aritmetiği, Gömülü sistemler, Gerçek-zamanlı 

haberleşme/video/veri-toplama sistemlerinin gerçeklemeleri ve Otomotiv enerji 



yönetimi bulunmaktadır. Şu ana kadar tez danışmanı olarak 35 yüksek lisans 

tezinin ve 2 doktora tezinin tamamlanmasını sağlamıştır. Sektöre bizzat katkı 

vermesi yanında, sektöre yetiştirdiği öğrencilerle de katkı sunmaktadır. Bu 

öğrencilerin Türkiye'de çalıştığı şirket ve kurumlar içinde Airties, Aselsan, Dialog 

Semiconductor Türkiye, FEV Türkiye, Hexagon Studio, ISRA Vision, Pavotek, TAI, 

TÜBİTAK BİLGEM, Vestel, Yongatek, vb. bulunmaktadır. Yurtdışında ise, Amazon, 

ASML, Facebook, Google, Imagination Technologies, NCSU, NIST, Tesla, UCR, 

UCSC, Univ. of Arizona, vb. şirket, üniversite ve kurumlar yer almaktadır. Dr. 

Uğurdağ, çok sayıda konferansın TPC'sinde yer almış, 2013 yılında IEEE ve IFIP 

destekli VLSI-SoC Konferansı'nı Türkiye'ye getirmiş ve genel başkanlığını yapmıştır. 

Ardından IFIP WG10.5'a üye olarak kabul edilmiştir. Kendisi çok sayıda TÜBİTAK 

projesine yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak katkı vermiş, ayrıca çok sayıda 

TÜBİTAK kurulunda görev yapmıştır. ALMARVI isimli bir Avrupa Birliği projesine de 

alt-proje yürütücüsü olarak dahil olmuştur. Dr. Uğurdağ, Elsevier DSP Journal ve 

TÜBİTAK TJEECS dergilerinin editörleri arasındadır. 

 

Özyeğin'den önceki hayatında Bahçeşehir Üniv. EE ve CSE bölümlerinde toplam 6 

sene görev yapmıştır. 1997-2004 yılları arasında Silikon Vadisi'nde Lucent, Juniper, 

Nvidia, vb. şirketlerde toplam 7 sene yonga tasarımcısı olarak çalışmıştır. 

Öncesinde de Michigan'da General Motors Research ve Ohio'da General Electric'te 

toplam 6 sene geçirmiştir. Doktorasını 1995 yılında Case Western Reserve 

Univ.'den yonga tasarımı, yüksek lisansını da aynı üniversiteden makine görmesi 

konusunda 1989'da tamamlamıştır. Türkiye 3.'sü olarak girdiği Boğaziçi 

Üniversitesi'nden 1986 yılında birincilikle mezun olup EE ve Fizik lisans derecelerini 

almıştır. 1965 Ankara doğumlu olan Dr. Uğurdağ, 1982 yılı Ankara Atatürk Anadolu 

Lisesi mezunudur. 

 

- Seçilirseniz yapmayı planladıklarınızı anlatan bir yazı  

 

2020-21 yıllarında takım olarak yenilikler getirip, IEEE Türkiye'nin sistematiğini 

arttırmaya çalıştık. Yaptıklarımızın kalıcı olmasını sağlamak için ekip olarak bir 

dönem daha devam etmek için sizden izin istiyoruz. 2022-23'de yapmayı 

planladıklarımız, yaptıklarımızı devam ettirip, yeni faaliyetler devreye almak ve 

aramızdaki takım oyununu güçlendirmek olacak. Belki de en önemli işlevimiz 

konferansların IEEE teknik desteği alması. Ama bu süreçte, IEEE ve IEEExplore'un 

sağladığı prestiji düşürmemek gerekiyor. Bu nedenle Yıldız Teknik'ten Prof. Dr. 

Nizamettin Aydın iyi işleyen bir süreç tasarladı. Ancak biraz yavaş kalabiliyoruz. 

Yeni dönemde bunu hızlandıracağız. Diğer bir faaliyet alanımız, lisans 

öğrencilerimizle olan takım oyunumuz. Üyelerimizin yarısı (1.000'e yakın) lisans 



öğrencisi. 82 öğrenci kolumuz var ve aralarında koordinasyon gerekiyor. Bu 

aşamada TRSB (TuRkey Student Branches) dediğimiz bir oluşum devreye giriyor. 

Bu oluşumun IEEE Global nezdinde tanınırlığı olmadığı için yaptığı faalyetler 

IEEE'nin veri tabanına (vTools) giremiyor ve neticesinde destek alamıyordu. IEEE 

Region8'e danışarak bu oluşuma resmiyet getirdik. Bu noktada Türk-Alman 

Üniv.'den Dr. Öğretim Üyesi Murat Tümer'in öğrencilerimizle 7/24 iletişimde 

olması başarıya giden en önemli etkendi. Yeni dönemde, lisans öğrencilerimizi 

daha fazla akademi ile tanıştırmak, daha fazla IEEE'de mezuniyet sonrasında 

(özellikle Region8, yani EMEA'da) görev almaya yönlendirmek hedeflerimiz 

arasında. 

 

Bu noktada, bu sene ilkini yaptığımız The Undergraduate Academic Conference 

(TUAC) devreye giriyor (tuac.ieee.org.tr). TUAC'ı mümkün kılan İstanbul Ticaret 

Üniv.'den Doç. Dr. Serhan Yarkan'a ve ona destek sağlayan Dr. Tümer'e 

teşekkürlerimizi sunuyorum. Yeni dönemde, pandemide ara verdiğimiz bitirme 

projeleri yarışmasını da TUAC bünyesinde tekrar devreye almak istiyoruz. TUAC'ı 

kalıcı kılmak da yeni dönem hedefleri arasında. Ve hatta lise öğrencileri için de 

benzer konferans ve meslek tanıtım faaliyetleri öngörüyoruz. Bu faaliyetlerimizi 

Region8'e ihraç etmek istiyoruz. Bizim için önemli olan başka bir takım arkadaşımız 

da Kocaeli Üniv.'den Nazım Can Işık -- web ve sosyal medya yöneticimiz. Nazım, 

web sayfamızı kendi kontrolümüzdeki www.ieee.org.tr adresine taşıdı; IEEE'nin 

merkezi web sunucuları bizi kısıtlıyordu. 

 

Bu dönemde, Chapter ve Affinity Group'larla (AG) ilişkilerimizde de iyileştirmeler 

oldu. Young Professionals (YP), 2020-21'de her zaman olduğundan daha fazla 

takım çalışması ve neticesinde de çok sayıda faaliyet gerçekleştirdi. YP takımına 

sektörden ilgi ve katkı yüksekti. YP'deki bu ivme için 2020-21 YP Başkanı Dr. Ömer 

Gül'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu dönemde SIGHT AG'sini kurduk. Şube Başkan 

Yrd.'mız Doç.Dr. Tunçer Baykaş'a teşekkürler. Women In Engineering (WIE) 

AG'mizi de bu dönemde kurduk. Sekreter'imiz Simay Akar'a hem WIE Türkiye hem 

de Global'deki görevleri için tebriklerimizi sunuyoruz. Chapter'ların bir kısmında 

seçimler oldukça geç kalmıştı ve inaktife düşmek üzereydiler; seçimlerini yaptık. 

PELS Chapter'ını kurduk. Öğrenci kollarında Chapter'ların uzantılarını yani SBC'leri 

SBAG'leri arttırdık. Genç profesyonelleri Chapter'larda lider konumlara getirdik. 

Chapter'larla TRSB'yi etkileştirme için öğrenci chapter temsilcilerini sisteme 

entegre ettik. 

 

Artık IEEE Türkiye Bilim Ödülleri'ni kalıcı hale getirdik (www.ieee.org.tr/ieee-

turkiye-bilim-odulleri). Ödül Koordinatörü'müz Bilkent'ten Pof. Dr. Tolga Duman, 

http://tuac.ieee.org.tr/
http://www.ieee.org.tr/
http://www.ieee.org.tr/ieee-turkiye-bilim-odulleri
http://www.ieee.org.tr/ieee-turkiye-bilim-odulleri


kişilerden bağımsız bir sistem kurdu ve dokümante etti. Bilim Ödülleri'miz 

Türkiye'nin en prestijli akademik ödülleri arasına girdi. Bazı Chapter'larımızda tez 

ödülleri vermeye başladık. Bu dönemde IEEE üye sayımız arttı. Son zamanlarda, 

senior üye sayımızı da artırmaya çalışıyoruz. IEEE Global'de görev alan ve ödül alan 

üyelerimizin sayısı arttı. IEEE Türkiye Ailesi 2020-21 döneminde 527 etkinlik 

düzenledi. 2022-23'de tüm bu faaliyetleri sürdürüp iyileştireceğiz ve video 

konferans üzerinden IEEE üyelerine açık forumlar yapacağız. 


