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IEEE kıdemli üyesi olan Tunçer Baykaş, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden 2000 yılında almıştır. Yüksek 

lisans ve doktora derecelerini Ottawa Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2007 yılında 

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Enstitüsü'nde (NICT, Japan) uzman araştırmacı 

olarak çalışmaya başlamıştır. Bu görevi sırasında uluslararası telsiz haberleşme 

standartlarının geliştirilmesine katkılarda bulunmuştur. IEEE 802.15.3c grubunun 

yardımcı editörlüğünü ve IEEE 802.19.1 grubunun başkanlığını yürütmüştür. Aynı 

zamanda 802.11ad ve 802.11af, Dyspan 1900.7 gruplarına da katkıları olmuştur. 

Tunçer Baykaş şu anda Kadir Has Üniversitesi'nin Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği bölümünde görev yapmaktadır. Ayrıca IEEE 802.19 grubunun 

başkan yardımcılığı ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nde THz bandı 

haberleşme konularında Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Enstitüsü temsilciliği 



görevlerini üstlenmiştir. 

 

20 yıldır IEEE üyesi olan Tunçer Baykaş, İstanbul Medipol Üniversitesi'nin IEEE 

öğrenci kolunun kurulmasıni sağlamış ve IEEE başarılı danışman ödülünü almıştır. 

Şu anda IEEE Türkiye'de başkan yardımcılığı ve  Comsoc Türkiye başkanlığı 

görevlerini sürdürmektedir. 

 

Dr. Baykaş 802.15.3c standardına katkılarından ötürü NICT en iyi grup 

performansı ödülü ve IEEE Standart Birliği ödülünü almıştır. Ayrıca 

kendisine  802.19.1 ve 802.15.4k standartlarına katkılarından ötürü IEEE Standart 

Birliği takdir belgesi verilmiştir. 

 

- Seçilirseniz yapmayı planladıklarınızı anlatan bir yazı  

 

 

* IEEE Türkiye üyelerinin, IEEE kaynaklarından daha fazla faydalanmasını 

sağlamak. Bürokrasi yüzünden geciken ödemelerin hızlanması için IEEE merkezi 

ile görüşmeler yapmak. 

 

* IEEE üyesi öğretim görevlileri arasında işbirliğini artırmak. Türkiye'de öğretim 

görevlilerinin bir arada bulunmasında zorluklar yaşadığı ve başarılı çalışmalar için 

gerekli olan zaman, finansal destek ve araştırma yapabilen öğrenci üçlüsünün bir 

araya gelmesi için çalışmalar yapmak. 

 

* Endüstri-akademi işbirliğini güçlendirmek: Şirketlerle akademisyenlerin ortak 

ArGe projeleri (örneğin TEYDEB, SanTez vb) geliştirme konusunda 

tanıtım/koordinasyon toplantıları organize edilecektir. Ayrıca AB’deki farklı IEEE 

Şube’leri ile temasa geçilerek Horizon 2020 proje tekliflerine yönelik konsorsiyum 

kurma çalışmalarında  akademisyenlere destek sunulacaktır. 

 


