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- Biyografi  

 

Ozan Erdinç (M’14–SM’16) lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla 2007, 2009 ve 
2012 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde tamamlamıştır. Mayıs 2013 tarihine kadar 
özel sektörde yöneticilik de dâhil olmak üzere farklı pozisyonlarda görev almıştır. Haziran 2013 
tarihinde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak Portekiz’de AB 7. Çerçeve Programı destekli 
SINGULAR projesinde görev almaya başlamıştır. Akabinde Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü bünyesine katılmış ve Nisan 2016’da Doçent unvanını almıştır. Eylül 
2021’de aynı bölümde Profesör olarak atanmıştır. 2018-2021 yılları arasında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Mevcut 
durumda IEEE Güç ve Enerji Topluluğu (Power&Energy Society – PES) Türkiye Şubesi Başkanı 
(Ocak 2019’dan beri), Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Elektrik 
Mühendisliği Bölümü Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı 
pozisyonlarında faaliyetlerini yönetici olarak da sürdürmektedir. Optimization in Renewable 
Energy Systems (Butterworth-Heinemann Press, 2017) isimli kitabın tek editörü ve Pathways 
to a Smarter Power System (Academic Press, 2019) isimli kitabın iki editöründen biri olarak rol 
almıştır. 100’ün üzerinde uluslararası yayına, ve WoS’a göre 26, Google Scholar’a göre 34 h-
index değerine sahiptir. 3 Doktora ve 7 Yüksek Lisans tezi yönetmiştir ve mevcut durumda 



elektrik güç sistemleri alanında 10’dan fazla lisansüstü tezin de danışmanlığımı 
sürdürmektedir. Farklı endüstriyel paydaşların da yer aldığı, bireysel bütçeleri 2 milyon Avro 
ve toplam bütçeleri 5 milyon Avro değerine ulaşan 20 projede yürütücü ve danışman olarak 
görev almıştır. İlgi alanları hibrit alternatif enerji sistemleri, elektrikli taşıtlar, güç sistem 
işletimi ve akıllı şebeke teknolojileri şeklindedir. 
 
Prof. Erdinç IEEE destekli birçok bilimsel etkinlikte Onursal Başkan, Genel Başkan, Teknik 
Başkan ve Teknik Komite Üyesi olarak görev almıştır. IEEE destekli konferanslar da dâhil olmak 
üzere uluslararası ve ulusal birçok etkinlikte davetli konuşmacı olarak rol almıştır. Prof. Erdinç 
Portekiz Bilim, Araştırma ve Teknoloji Ulusal Destek Ajansı (Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia - FCT ) 2014 Doktora Sonrası Araştırma Ödülü (1000’den fazla başvuru sahibi 
arasında), 2020 Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (TÜBA 
GEBİP) ve 2021 IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü sahibidir. 
 
Prof. Erdinç IEEE Senyör Üyesidir ve IEEE Transactions on Sustainable Energy, IEEE Systems 
Journal, IEEE Access, IEEE Power Engineering Letters, IEEE Open Access Journal of Power and 
Energy, IET Smart Grid, IET Renewable Power Generation, IET Generation, 
Transmission&Distribution ve Turkish Journal of Electrical Engineering Computer Sciences 
dergilerinde editor kurulu üyesi olarak görev almaktadır. 
 

- Seçilirseniz yapmayı planladıklarınızı anlatan bir yazı 

 

IEEE Güç ve Enerji Topluluğu (Power&Energy Society – PES) Türkiye Şubesi Başkanı olarak 2019 

yılından beri sürdürdüğüm görevim sürecinde ulusal şubemizin uluslararası PES şubeleri 

içerisindeki etkinliğini artırmak ve IEEE PES Türkiye Şubesinin akademik ve endüstriyel 

paydaşlar nezdindeki yaygınlaşmasını ve tanınırlığını yükseltmek için çaba gösterdim. Buna 

ilaveten, IEEE ile ilintili aktivitelere daha fazla destek sağlamak açısından farklı PES öğrenci 

toplulukları ile birçok farklı etkinlikte bir araya geldim. Ayrıca, daha da genç yaşlardaki 

bireylerin mühendislik uygulamaları açısından farkındalığını artırmak için küresel seviyede de 

karşılık bulan “Children in Power” isimli bir konsepti hayata geçirdim. Yerel bir PES öğrenci 

topluluğu tarafından bahsi geçen etkinliğe dair gerçekleştirilen bir aktivite fotoğrafı IEEE PES 

2019 Global Photo Contest bünyesinde daha ilk yılında küresel bir birincilik ödülü almıştır. Öte 

yandan, “Student Member” seviyesindeki üyeler dışındaki IEEE PES Türkiye Şubesi üye sayısını 

%20 oranında artırmamızın yanı sıra endüstriyel ve akademik paydaşlar ile birlikte lisansüstü 

öğrenciler arasında da daha iyi bir sayısal denge sağlayacak şekilde üye sayısında sürdürülebilir 

bir artış sağlamak için faklı aksiyomlar da planlamaktayız. 

Adaylığımı açıklamış olduğum IEEE Türkiye Şubesi Başkanı gönüllü pozisyonu ile birlikte IEEE 

PES bünyesindeki etkinliklerimi bütün IEEE ailemize yönelik genişletmeyi arzu etmekteyim. 

Öncelik vermeyi planladığım bazı hususları aşağıda daha detaylı aktarmaktayım: 

• Dünyanın farklı bölgelerinde endüstrinin IEEE faaliyetlerinde oldukça aktif bir rol aldığı 

düşünüldüğünde, gerçekleştirilen etkinliklere endüstriyel paydaşların katılımı dışında 

özellikle üyelik, teknik komitelere katılım, vb. açılardan belirtilen farklı ülkelere göre bir 



nebze geride kalan ülkemizde IEEE tanınırlığını özellikle endüstriyel paydaşlar nezdinde 

artırmayı planlamaktayım. 

• Farklı alt şubeler ile (PES, vb.) senede iki defa toplantı ve ortak organizasyonlar vasıtası 

ile daha etkin bir işbirliği ve koordinasyon sağlamayı amaçlamaktayım. 

• IEEE PES Türkiye Şubesi Başkanı olarak seçildiğim andan itibaren ilk ay içerisinde güç ve 

enerji alanında faaliyet gösteren 1500’ün üzerinde akademisyene IEEE PES Türkiye 

Şubesi aktivitelerinde rol almaları ve hatta mümkünse ailemizin bir parçası olmaları için 

kişiye özel e-posta ulaştım. Aralarında bir aile ortamı sağladığım, üye ve üye 

olmayanlardan oluşan yaklaşık 400 kişilik bir grup oluşturma imkânı yakaladım. Eğer 

IEEE Türkiye Şubesi Başkanı olarak seçilirsem, yeni gönüllü pozisyonumun ilk ayında 

IEEE aktiviteleri ile doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olabilecek 5000’in üzerinde 

akademisyene farklı alanlardan meslektaşlarım nezdinde bilinirlik, katılım ve aidiyet 

duygusunu artırmak için kişiye özel e-posta ile ulaşmayı hedeflemekteyim. Böylece, 

endüstriyel paydaşlar odaklı planlarım ile birlikte IEEE Türkiye Şubesi üye ve/veya 

gönüllü sayısında kayda değer bir artış sağlamayı amaçlamaktayım. 

• Gençler odaklı faaliyetleri daha da erken yaşlara (hatta “Children in Power” 

konseptinin seviyesi olarak tanımladığımız 3-11 yaş arası hedef kitlesine) yönelik olarak 

“Children in Engineering” isimli yeni bir konsept dahilinde genişletmeyi 

planlamaktayım. 

 

 

 

 


