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GİRİŞ
Karadeniz teknik Üniversitesinde görev yaptığım sürede, normal görevlerime ek olarak yaptığım
kayıt dışı katkılar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

1. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
- İş süreçlerinin otomasyonu için yazılım geliştirme.

2. KTÜ Sürmene Meslek Yüksekokulu
- Uluslararası EDEXCEL Akreditasyonu
- Abdullah Kanca Etkinlik Günü

3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
- Bitirme Projeleri Sergisi: Düşünden Gerçeğine
- MÜDEK Akreditasyon
- Bölüm Toplantı Salonu İç Tasarımı
- Elektrik Laboratuarlarının İç Tasarımı
- İlk Mezunlarımızdan Davut Yurttaş’ın bölüme bilgisayar laboratuvarı kurması
- Mezunlarımızdan Can Tolga Bizel ile başlatılan Mitsubishi destekleri

4. Mühendislik Fakültesi
- MÜDEK Motivasyon Semineri ve Örnek Girişimcilik Çalıştayı

5. KTÜ Rektörlüğü

      - KTÜ Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı

6. Trabzon TEKNOKENT
- Seminer salonunun tamamlanması ve etkinleştirilmesi
- 2018 yılı En İyi Gelişme Gösteren TGB’ler sıralamasında Birincilik ödülü.
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1.  KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

1.1. İş süreçlerinin otomasyonu için yazılım geliştirme.

Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 2014-2016 yılları arasında Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken,
bazı idari işlemlerin online yapılmasını sağlayan bir otomasyon yazılımı planladım ve geliştirdim.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Mehmet Biçer ve Uğur Nasırlıel’i  kısmi
zamanlı çalıştırarak gerekli yazılımları yaptırdım. Kağıt üzerinde çizdiğim akış şemaları ve
görsellere göre yazılımı %90 oranında gerçekleştirdiler. Bu yazılım sayesinde aşağıdaki işlemler
bölüm online temsilcileri tarafından yapılabilir hale geldi.

· Yeni Anabilim Dalı ekleme – var olanı çıkarma
· Yeni akademisyen ekleme – ayrılanı çıkarma
· Yeni ders önerisi (içeriği ile) ekleme – kaldırılanı çıkarma
· Enstitü kurullarında önerilen dersleri ve içeriklerini görüntüleye bilme
· Yeni ders önerisi olup olmadığını görebilme
· Akademisyen bulma
· Tez arama
· Akademisyene göre tez bulma

Yazılımda önerilen yeni ders içeriğinin var olan içeriklerle benzerlik karşılaştırması da eklenecekti.
Ancak öğrenciler mezun oldu. Ben de yurt dışına gitmek üzere ayrıldım.

Bu yazılımın bazı kısımları benden sonra değiştirildi ve güncellemeler yapıldı. Günümüzde bu
otomasyon programı arka planda halen kullanılmaktadır.

Konu ile ilgili görseller aşağıda verilmiştir.

2005 yılında FBE ana sayfası.
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2005 yılında FBE anabilim dallarını gösteren web sayfası.

2005 yılında (günümüzde) FBE Online işlemler web sayfası.
 (http://www.fbe.ktu.edu.tr/online/)
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2.  KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu

2.1. Uluslararsı EDEXCEL Akreditasyonu ve Çift Diploma Programı

2007 yılında KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu’na (SAKMYO) kurucu müdür
olarak atandım. 2013 yılında istifa ederek ayrılıncaya kadar 5.5 yıl kurucu müdür olarak görev
yaptım. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 1+1 adlı bir çift diploma programı üzerine çalışmaları
vardı. Sürmene Abdullah Kanca MYO’da bu programa dahil edilen Türkiye genelindeki 12
MYO’dan birisiydi. İngiltere'den College Of North West London (CNWL) ile işbirliği yapacaktık.
Öğrencilerimiz bir yıl bizde bir yıl da oarada okuyacak ve her iki okulun da diplomasını alacaktı.

KTU ile CNWL arasında protokol imzalanabilmesi için her iki kurumun da EDEXCEL
akreditasyonuna sahip olması gerekmekteydi. EDEXCEL, Pearson Compony tarafından
yükseköğrenim meslek okullarına eğitimdeki mükemmelliklerine karşılık olarak verilen uluslararası
kabul görmüş bir akreditasyondu. Sözkonusu çift diploma programını sürdürebilmek için bu
akreditasyon zorunluydu.

EDEXCEL akreditasyonunu alabilmek için okuldaki öğretim görevlisi arkadaşlarla özellikle Cahit
Soysal, Ömür Akyazı, Erhan Sesli ve Murat Küçükali ile birlikte çok çalıştık ve sözleşmeyi
imzaladık. Yabancı dil bilen tek kişi olduğum için bütün dosyaların İngilizceye çevrilmesini tek
başıma yaptım. Bu süre boyunca okulu akreditasyona hazırlayabilmek için diğer arkadaşlara
rehberlik ettim.
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KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu'nun Onaylı
EDEXCEL Merkezi Olduğunu gösteren etiket.

College of North West London'dan John ile Çift Diploma programı üzerinde çalışıyoruz.
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2.2. Abdullah Kanca Etkinlik Günü

Abdullah Kanca, meslek yüksekokulunu yaptırıp KTÜ'ye bağışlayan Sürmeneli bir iş adamıdır.
Okulun inşaatı tamamlanmadan vefat etmiştir. Ben kurucu müdür olarak atandığımda vefat edeli bir
yıl olmuştu. Oğulları inşaatı tamamladı ve gerekli mobilya, eğitim materyalleri ve laboratuvar
malzeme-techizatı ile donattılar.

Ben kurucu müdür olarak Abdullah Kanca'yı onurlandıracak bir şey yapmanın iyi olacağını
düşünerek "Abdullah Kanca Etkinlik Günü" adlı bir etkinlik başlattım. Bu etkinlik bildiğim
kadarıyla halen devam etmektedir.

İlk Abdullah Kanca Etkinlik Günü için hazırlanan konuşma salonu.

Abdullah Kanca Günü'nde projelerini sergileyen bir grup öğrenci.
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Okul binasının çatısında yapılan Abdullah Kanca Etkinlik Günü’nde sergilenen öğrenci projelerini
ziyarete gelen bazı milletvekilleri ve mahalli belediye başkanları.
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3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

3.1. Bitirme Projeleri Sergisi ve Mühendislik Günü

2008 yılında Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı olduktan sonra bir dönemlik ders
olan Bitirme Çalışması dersinin adını Bitirme projesi olarak değiştirdim ve bu derse ön koşul olarak
bir de Tasarım Projesi dersini başlattım. Tabiiki ilgili kurul ve Senato kararları ile birlikte oldu bu
işlem. Böylece öğrenciler bir dönem boyunca bir proje fikri geliştirecekler, tasarlayacaklar, destek
için proje yazacaklar ve bir sonraki dönem de bu projeleri için bir prototip gerçekleştireceklerdi.

Bu uygulamayı başlatınca diğer öğretim üyesi ve personelin de desteği ile “Bitirme Projeleri Sergisi
ve Mühendislik Günleri” adını verdiğimiz etkinliği başlattık. Bu arada bölümde verilen eğitim
anlayışını ve uygulamasını yansıtmak için bölümün adı ile birlikte bölüm afişlerinde ve sayfa
başlıklarında “Düşünden Gerçeğine” ibaresini kullanmaya başladım. Bunu daha sonra “1969!dan
beri düşünden gerçeğine” dönüştürüp kullandım.

Bitirme Projeleri Sergisi ve Mühendislik Günleri etkinliğini Haziran 2010'dan itibaren biri Bahar
dönemi diğeri de güz dönemi sonunda olmak üzere yılda iki kez düzenlemeye başladık. Bunu 2015
yılına kadar devam ettirdik.

Bölümün giriş holünde yaptığımız bu proje sergisinde bölüm idari personeli, araştırma görevlileri ve
akademisyenlerimizin katkısı büyüktür. Her ne kadar benim başlattığım ve isimlendiriğim bir
etkinlik olsa da bölümümüz buna sahip çıktı ve yaşattı. Bitirme Projeleri Sergisi ve Mühendislik
Günleri etkinliğimizle ilgili çalışmalarım nedeniyle bu döemdeki dekanımız Prof. Dr. Olkan Cuvalcı
tarafıma bir plaket vermiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.
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Bitirme projeleri Sergisini ünüversite için önemli görüyor ve bölüm etkinliği olarak değil de
üniversite etkinliği olarak yapılıp diğer bölüm ve üniversitelerden de katılımcıların başvurusuna açık
olmasını istiyordum. Ancak bu görüşüm rektörlük örgütünce uygun bulunmadı. Davetiyeleri röktör
adıyla gönderme isteğimiz de kabul görmedi ve bölüm olarak devam ettik. 2010 yılında bu etkinliği
başlattığımızda ülkemizde sadece EMO ve TÜBİTAK tarafından yapılan Proje Pazarı ve Bitirme
Projeleri etkinlikleri vardı.

Sonraki yıllarda TÜBİTAK üniversitelerin girişimcilik ve Ar-Ge faaliyetlerini ölçüp, sıralama
yapmaya başlayınca proje pazarı etkinlikleri bu konuda puan kazandıran etkinlikler oldu. 2015
yılında rektörlük görüşümü uygun buldu ve proje pazarının organizasyonunu rektörlüğe devrettik.
Ancak bu etkinliğin bölümümüzden rektörlüğe aktarılan bir etkinlik olduğunu vurgulamak ve
unutturmamak için bölüm ismiyle birlikte kullandığımız “Düşünden Gerçeğine”  ibaresini  de
ekleyerek etkinliği “KTÜ Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” adıyla rektörlüğe devrettik. 2015
yılındaki organizasyonu Teknolji Transfer Ofisi (Merkezi) ile birlikte yaptık. Artık benim görevim
sona erdiği için sonraki yıllarda organizasyondan çekildim.

2015 yılında KTÜ teknoloji Transfer Ofisi ile ortaklaşa düzenlediğimiz KTÜ Düşünden Gerçeğine
Proje Pazarı etkinliğinin kapanış konuşmasından bir görüntü. Solda Düşünden Gerçeğine Proje
Pazarı afişi, sağda ise 10. Bitirme projeleri Sergisi ve Mühendislik Günleri afişi.  Afişlerin
tasarımları bana aittir.

Aşağıda ilk ve sonraki yıllarda yapılan etkinliklerden fotoğraflar ve davetiyeler yer almaktadır.
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2010 yılında bölüm giriş holünde yapılan etkinlikten görüntü

2010 yılında bölüm giriş holünde yapılan etkinlikten görüntü

2010 yılındaki etkinlik sonrasında yapılan kapanış konuşması.
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2011 yılındaki etkinliğe ait davetiyenin ön ve arka yüzleri.

2011 yılında bölüm giriş holünde yapılan etkinlikten görüntü
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2011 yılında bölüm giriş holünde yapılan etkinlikten görüntü. Sefa hocamı rahmetle anıyorum.

2011 yılında bölüm giriş holünde yapılan etkinlikten görüntü

2012 yılındaki etkinliğe ait davetiyenin ön ve arka yüzleri.
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2012 yılında bölüm giriş holünde yapılan etkinlikten görüntü

2013 yılındaki etkinliğe ait davetiyenin ön ve arka yüzleri.
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2013 yılında bölüm giriş holünde yapılan etkinlikten görüntü

“Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” 2015 yılında Rektörlüğe devredildi

 “Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” nı 2015 yılında son kez düzenledim. Bundan sonra KTÜ
Teknoloji Transfer Merkezi tarafından Rektörlük adına organize edildi.

Ancak biz bölüm olarak bölümde Bitirme Projeleri Sergisini yapmaya devam ediyoruz.

2015 yılında hem “KTÜ Düşünden Gerçeğine Proje pazarı” hem de “10. Bitirme Projeleri Sergisi ve
Mühendislik Günleri” etkinliği birlikte düzenlenmiştir. Afiş tasarımları bana aittir.

Proje fuarının Rektörlüğe devredilmesinin ardından 2015 yılında yapılan açılış konuşması.
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Proje fuarının Rektörlüğe devredilmesinin ardından 2015 yılında yapılan kapanış konuşması.

2015 yılında Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinlikten görüntü

2015 yılında Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinlikten görüntü
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2015 yılında Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinliğin kapanış
konuşması

2020 yılında Bitirme Projeleri Sergisini Pandemi nedeniyle yapamadık. Fakat 2021 itibari ile
çevrimiçi yaptık. Öğrenciler projelerini iki gün boyunca dört paralel oturumda sundular.

Proje Pazarı'nın yeni formatı. KTÜ adına Teknoloji Transfer Merkezi tarafından düzenlenen
Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı afişi.
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3.2. MÜDEK Akreditasyon Çalışmaları

1 Aralık 2008'de Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm başkanlığına atandığımda MÜDEK
hazırlıklarını kucağımda buldum. 25 Haziran 2009'a kadar MÜDEK başvuru dosyası hazırlamamız
gerekiyordu. Bölümün diğer akademik ve idari personeli ile birlikte bazı planlar yaptım ve Mart
ayında hayata geçirdim. Üç ay çok çalıştık ve MÜDEK dosyamızı zamanında teslim ettik. İlk
MÜDEK değerlendirmemizde 2 yıllık akreditasyon aldık. Ardından bir sonraki değerlendirmeden 1
yıl daha akreditasyon aldık. Bu bizim için hayal kırıklığı oldu çünkü 3 yıl daha bekliyorduk. Neyse
başka bir değerlendirmeden 2 yıl daha aldık ve 5 yılı tamamladık (2015'e kadar).

Bu ilk MÜDEK döneminde, bazı akademik personelimizin MÜDEK tarafından akredite edilmeye
önem vermediklerini gördüm. Bölümü sonraki değerlendirme dönemlerine daha iyi hazırlamak için
MÜDEK'e üye oldum ve MÜDEK tarafından verilen bazı eğitimlere katıldım. Başka üniversitelerde
değerlendirici olarak görev yaptım ve tecrübe kazandım.

“Hedef 2000” isimli bir sunum hazırlayarak, doğrudan 5 yıllık akreditasyon alabilmek için nasıl bir
MÜDEK başvuru dosyası hazırlamak gerektiğini bölüm personeline anlattım. Bölüm çalışanlarına
ne yapmaları gerektiğini anlatmak için seminerler verdim. Program Çıktılarını MS Excell kullanarak
ölçmek için Ders Değerlendirme Programı fikri geliştiririm. Bu programı bölüm öğretim üyelerine
anlattım ve Dr. Kadir Türk ders değerlendirme programını excell'de hazırladı. O zamandan beri bu
programı kullanıyoruz.

Tüm bu hazırlıklar ve planlanan çalışmalardan sonra 2015 yılında yapılan değerlendirme sonucunda
2015 yılından 2020 yılına kadar doğrudan 5 yıllık MUDEK akreditasyonu aldık. Böylece “Hedef
2020”ye ulaşmış olduk.

2020 yılında yapılacak değerlendirmeye hazırlanmak için "Hedef 2020" sunum dosyasını "Hedefe
Doğru" ismiyle güncelleyip el kitabına dönüştürdüm. Böylece “Hedefe Doğru” adında bir MÜDEK
el kitabımız oldu. Bölümde verdiğim seminerleri tekrarladım ve akademik kadroyu daha etkin bir
şekilde sürece dâhil etmek için yeni bir strateji geliştirdim. Böylece her MÜDEK Ölçütü için gerekli
hazırlıkları yapmak  üzere  en  az  bir  öğretim  üyesi  (Yrd.  Doç.  Dr.,  Doç.  Dr.  veya  Prof.  Dr.)
görevlendirdim. MÜDEK çıktılarının alt bileşenlerinin ölçülebilmesi için önlemler aldık ve öz
değerlendirme dosyasını hazırladık. Ardından 2020'den 2026'ya kadar 6 yıllık MÜDEK
akreditasyonu aldık. Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan gecikmelerden dolayı 1 yıl ek süre
verildi.

2015-2020 hazırlık döneminde Dekanımız Prof. Dr. Metin Hüsem'in isteği üzerine Mühendislik
Fakültesine motivasyon ve eğitim semineri verdim. KTÜ ve diğer üniversitelerdeki farklı
bölümlerden bana ulaşıp bilgi ve yardım isteyenler oldu. “Hedefe Doğru” MUDEK El Kitabını ve
Deres Değerlendirme programını kendileriyle paylaştım. MÜDEK hazırlık süreçleri hakkında
herkesin ulaşabilmesi ve bilgi sahibi olabilmesi için tüm çalışma detaylarını ve el kitabını bölümün
web sayfasında yayınladım.
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 “Hedef 2020” Sunumun kapak sayfası.

 “Neden MUDEK?” sunumun kapak sayfası.
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Mühendislik Fakültesine 2 ayrı günde yaptığım sunumun kapak sayfası. Dekanımız Prof. Dr. Metin
Hüsem’in isteği üzerine yaptığım bu sunumlar sonucu bana bir teşekkür belgesi takdim etti. Sayın

dekanıma çok teşekkür ediyorum.

2017 de yazdığım “Hedefe Doğru” isimli MÜDEK dosyası hazırlama kılavuzunun kapağı.
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MÜDEK çalışmaları kapsamında öğrencilerimize çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
kazandırmak için yaptığımız Girişimcilik çalıştayı

MÜDEK çalışmaları kapsamında öğrencilerimize çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
kazandırmak için yaptığımız 2. Girişimcilik çalıştayı

2. Girişimcilik çalıştayı Pandemi dönemine rastladığı için uzaktan yapıldı.
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MÜDEK çalışmaları kapsamında öğrencilerimize çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
kazandırmak için yaptığımız 3. Girişimcilik çalıştayı

Ders Değerlendirme programı arayüzünün sayfa başı görünümü.

Ders Değerlendirme programı arayüzünün sayfa altı görünümü.
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Bölümümüz için geliştirdiğimiz Ders Değerlendirme Programında program çıktılarının soru bazlı
değerlendirilmesi. Notlar, Ders-Program çıktı matrisine dayalı olarak program çıktılarının alt

kategorilerine dağıtılmaktadır.

2010 da başlayan MÜDEK maceramız. 2010-2026 arası MÜDEK akreditasyonunu aldık. 16 yıllık
akreditasyon.
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3.3.  Bölüm Toplantı Salonunun İç Tasarımı

Bölüm bakım onarım çalışmaları çerçevesinde toplantı salonunun iç tasarımını yaptım. Aşağıdaki
şekilde verilen tasarım yüklenici firma tarafından imal edilmiş ve montajı yapılmıştır.

Bölüm toplantı odası için yaptığım iç tasarımın orijinal çizimi.
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Yüklenici firma tarafından yapılmış üç boyutlu çizim. Koltuklara doğru bir görünüm.

Yüklenici firma tarafından yapılmış üç boyutlu çizim. Toplantı masası ve sunum ekranına bir bakış.
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Kurulumdan sonra bir fotoğraf. Koltuklara doğru bakış.

Sunum alanını gösteren bir fotoğraf.
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3.4. Elektrik Laboratuvarı iç Tasarımı

Elektrik Makineleri Anbilim Dalı, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı ve Kontrol ve Kumanda
Sistemleri Anabilim dallarına ait 10 civarında dersin yapıldığı mekân uzun süre kullanılamaz halde
idi. İktisat Fakültesindeki bir öğretim üyesinden duyduğuma göre İtisat Fakültesi öğretim üyeleri
oranın görüntüsü hoş değil, yıkıp park yapalım diyorlarmış. 6 yıl uğraştıktan ve İktisat
Fakültesindekilerin söylemlerini dönemin rektör yardımcısı sayın Tüysüz’e söyleyip arayı boszuktan
sonra yanlış hatırlamıyorsam 2013-2014 bakım onarımları sırasında onarıldı. Laboratuvar giriş
katının yeniden tasarımında tarafımca yapılan ve aşağıda verilen tasarıma büyük ölçüde uyuldu.
Ancak üst kat benim verdiğim tasarımdan biraz farklı yapıldı. Üst kat için düşündüğüm tuvalet
kısmını yapmayıp balkonu küçültüler ve benim tasarımımdaki 4 oda yerine 7 odalı bir tasarım
yaptılar.  Böylece  üst  katta  biri  20  kişilik  seminer  salonu  olmak  üzere  6  adet  Ar-Ge  odası
oluşturuldu. Bölüm Başkanı olarak süreci takip etmem görevimdi. Ancak iç tasarımlar görevim
değildi. Sadece nasıl bir laboratuvar istediğimizi anlatabilmek için bu tasarımlar ve çizimleri ile
uğraştım.

Giriş katı planı.
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Birinci kat planı. Bu plan değiştirildi.

Giriş katının yapıldıktan sonraki görünümü.
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Giriş katının benim tasarımıma uygun şekilde farklı ders laboratuvarlarına bölünmüş hali.

AÇIKLAMALAR

İç tasarım çalışmalarımı özgeçmişimin bu bölümünde verdim çünkü ben bir iç mimar değilim ve bu
benim işim değil. Bölüm başkanı olarak onarım süreçlerini takip etmeliyim ama iç tasarım ve
çizimler benim sorumluluğumda olmayan işlerdir. Ancak idari görevlerim sırasında müteahhitlere
ne istediğimizi anlatabilmek için bu çizimleri yapmak zorunda kaldım. Hatta üniversitenin Yapı
İşleri birimine tam olarak ne istediğimizi anlatmak için çizip uymalarını istemek zorunda kaldım. O
yüzden bu amatör tasarımlarıma çok vakit ayırdığım için onları da buraya ekledim. Yapılanların
hatırlanması, unutulmaması için.

Örneğin aşağıdaki 2 katkıyı Bölüm başkanlığı görevimin gerektirdiği durumlar gibi gördüğümden
detaylarına girmiyorum.

1. Bölümümüz ilk mezunlarından Davut Yurttaş ile kurduğum kişisel iletişimler sonucu
bölüme bir bilgisayar laboratuvarı kurmasını sağladım. Bölümdeki bu “Davut Yurttaş PC
Laboratuvarı hala kullanılmaktadır”

2. Yine bölüm mezunlarımızdan Can Tolga Bizel ile kurduğum iletişim sonucu Mitsibushi
firmasının bölümümüzle bir protokol imzalamasını ve Süreç denetimi laboratuvarına
Pnademi öncesi bedellerine göre 500.000 TL nin üzerine laboratuvar malzemesi bağışı
sağladım.

Bunları bölüm başkanı olarak yapmam gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle ayrı başlık açıp detaya
girmedim.
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4. Mühendislik Fakültesi

4.1. MÜDEK Motivasyon ve Eğitim Seminerleri

Mühendislik Fakültesi dekanı Sayın Prof. Dr. Metin Hüsem’in isteği üzerine Mühendislik Fakültesi
akademik ve idari personeline motivasyon ve eğitim seminerleri verdim. Bu seminerler, bölümde
daha önce verdiklerimin güncelleştirilmiş versiyonlarıydı. Dekanımız Sayın Prof. Dr. Metin Hüsem
bu katkılarım nedeniyle bana bir teşekkür belgesi verdi. Bunun dışında bölümde düzenlediğim
Bitirme Projeleri Sergisi ile ilgili çalışmalarım nedeniyle bir önceki Dekanımız Prof. Dr. Olkan
Çuvalcı da bir plaket vermişti. Her iki dekanımıza da çok teşekkür ediyorum.

 “Neden MUDEK?” sunumun kapak sayfası.

2017 de Mühendislik fakültesine verdiğim seminerin kapak sayfası.
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Sürekli iyileştirme çalışmaları ve Fakülte MÜDEK Motivasyon ve eğitim seminerlerine verdiğim
katkılar nedeniyle Dekanımız Sayın Metin Hüsem tarafından takdir edilen teşekkür belgeleri.

Öğrencilerimize çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi kazandırabilmek için Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa bir Girişimcilik Çalıştayı yaptık. Çalıştayın tüm organizasyonu
ve programı tarafımdan yapıldı. Dekanlığımız bu çalıştayımızı örnek alarak, diğer bölümlerle
birlikte benzeri bir çalıştay yaptı. Bu çalıştay fikrini geliştirip örnek olduğum için bunu da fakülteye
bir katkı olarak görüyorum. Bu nedenle buraya dâhil ettim.

“Wake Up” isimli ilk girişimcilik çalıştayın tanıtım afişi.
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Girişimcilik çalıştayından görüntüler.

Girişimcilik çalıştayından görüntüler.

Girişimcilik çalıştayından görüntüler.
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Girişimcilik çalıştayından görüntüler.
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5. KTÜ Rektörlüğü

5.1. Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı

2010 yılında bölüm olarak başlattığımız Bitirme Projeleri Sergisini ünüversite için önemli görüyor
ve bölüm etkinliği olarak değil de üniversite etkinliği olarak yapılıp diğer bölüm ve üniversitelerden
de katılımcıların başvurusuna açık olmasını istiyordum. Ancak bu görüşüm rektörlük örgütünce
uygun bulunmadı. Davetiyeleri röktör adıyla gönderme isteğimiz de kabul görmedi ve bölüm olarak
devam ettik. 2010 yılında bu etkinliği başlattığımızda ülkemizde sadece EMO ve TÜBİTAK
tarafından yapılan Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri etkinlikleri vardı.

Sonraki yıllarda TÜBİTAK üniversitelerin girişimcilik ve Ar-Ge faaliyetlerini ölçüp, sıralama
yapmaya başlayınca proje pazarı etkinlikleri bu konuda puan kazandıran etkinlikler oldu. 2015
yılında rektörlük görüşümü uygun buldu ve proje pazarının organizasyonunu rektörlüğe devrettik.
Ancak bu etkinliğin bölümümüzden rektörlüğe aktarılan bir etkinlik olduğunu vurgulamak ve
unutturmamak için 2009’dan beri bölüm ismiyle birlikte kullandığımız “Düşünden Gerçeğine”
ibaresini de ekleyerek etkinliği “KTÜ Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” adıyla rektörlüğe
devrettik. 2015 yılındaki organizasyonu Teknolji Transfer Ofisi (Merkezi) ile birlikte yaptık. Artık
benim görevim sona erdiği için sonraki yıllarda organizasyondan çekildim.

Ancak biz bölüm olarak bölümde Düşünden Gerçeğine Bitirme Projeleri Sergisini yapmaya devam
ediyoruz.

2015 yılında hem “KTÜ Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” hem de “10. Bitirme Projeleri Sergisi ve
Mühendislik Günleri” etkinliği birlikte düzenlenmiştir. Aşağıdaki şekilde görülen afiş tasarımları
bana aittir. Teknoloji Transfer Merkezi bizim daha önceki yıllarda yaptıklarımızın sayısını devam
ettirip günümüzde (2022 de) 15. Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı’nı organize etmiştir.

“KTÜ Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” etkinliğini bizden devraldıktan sonra (tabii bir devir töreni
yapılmadı) Teknoloji Transfer Merkezi bu ismi tescillemek istedi. Başvuru yapılınca bir başka firma
benzer bir ismi kendilerinin de kullandığını belirterek itiraz etmiş. Teknoloji Transfer Merkezi
benden “Düşünden Gerçeğine” sözünün bize ait olduğuna dair belgeler istedi. Bu ifadeyi 2009’dan
beri kullandığımızı gösteren afiş tasarımlarımızı, üzerinde tarih basılı etkinlik fotoğraflarımızı,
davetiyelerimizi toparlayıp delil olarak kendilerine verdim. Bunun üzerine KTÜ bu ismi tescilledi.
Tescil belgesinin bir görseli aşağıda verilmiştir. Üniversiteme böyle bir proje pazarı kazandırmaktan
ve bu proje pazarının isim babası olmaktan büyük memnunluk duymaktayım. Bu etkinliği başlatıp,
olgunlaştırıp, sonra da üniversiteme kazandırdığım için üniversiteme bir katkı sağladığımı düşünüp
sevindim. Her yıl, üniversitenin eğitim-öğretime başlama ve kuruluş yıldönümü törenlerinde
“Üniversiteye Katkı Verenler” e belge ve plaket takdim edilirken bana da bu Proje Pazarı nedeniyle
belki bir teşekkür belgesi verirler diye ümitlendim, ama olmadı.

Bu proje pazarını başlatıp 10 defa organizasyonunu yapıp sonra da “Girişimci Üniversite”, “Ar-Ge
Üniversitesi” gibi sıralamalarda üniversitemize puan kazandırması içinin rektörlüğe hediye ettiğim
bu “Düşünden Gerçeğine proje Pazarı” ne yazık ki rektörlük tarafından görülmedi. Bunun üzerine
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atandığı zaman yeni rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’dan bu konuda bana bir
teşekkür belgesi veya plaket verilmesini istemek zorunda kaldım. İstemekle iyi mi yaptım
bilemiyorum, ama sanki hak ettiğim bir şeyin görülmemesi daha rahatsız ediciydi. Bu isteğim 25
Mayıs 2022 Günü yapılan 15. Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı açılışında yerine getirildi ve KTÜ
Teknoloji Transfer ve Uygulama Merkezi bir plaket verdi. Plaketi her nekadar Sayın rektörümüz
Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı takdim ettiyse de aşağıdaki görselinden de anlaşılacağı gibi plaketi
veren makam Rektörlük Makamı değildi.

2015 yılında KTÜ teknoloji Transfer Ofisi ile ortaklaşa düzenlediğimiz KTÜ Düşünden Gerçeğine
Proje Pazarı etkinliğinin kapanış konuşmasından bir görüntü. Solda Düşünden Gerçeğine Proje
Pazarı afişi, sağda ise 10. Bitirme projeleri Sergisi ve Mühendislik Günleri afişi görünmektedir.
Afişlerin tasarımları bana aittir.

Proje fuarının Rektörlüğe devredilmesinin ardından 2015 yılında yapılan açılış konuşması.
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KTÜ Rektörlüğüne hediye ettiğim “Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” nın KTÜ Teknoloji Transfer
Uygulama ve Araştırma merkezi’ne verilmiş gibi değerlendirilmesi.

Bu dosyada KTÜ’de görev yaptığım her birime verdiğim bariz katkıları yazdım. Bazı birimlere
Ulusal ve uluslararsı geçerli akreditasyonlar kazandırdım, bir birime Türkiye sıralamnasında
birincilik getirdim. Bu hizmetlerim karşılığında fakülte dekanlarımız dan Prof. Dr. Olkan Çuvalcı
bölümde düzenlediğim Düşünden Gerçeğine Bitirme Projeleri Sergisi için ve daha sonraki
dekanımız Prof. Dr. Metin Hüsem de MÜDEK Seminerlerim için teşekkür belgesi verdi. Kendilerine
teşekkür ediyorum.

Üniversiteye kazandırdığım “Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” etkinliği  için  ne  yazık  ki
beklediğim teşekkürü alamadım. İlk devri yaptığım 2015 yılındaki rektörlük örgütü proje pazarının
açılış kobnuşmalarındaki sözlü teşekkürlerden öteye geçemedi. Şimdiki rektörümüz Prof. Dr.
Hamdullah Çuvalcı bu konuyla ilgili olarak 25 Mayıs 2022 günü yapılan 15. Düşünden Gerçeğine
Proje Pazarı’nın açılışında “Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı etkinliğinin üniversitemizde
başlatılmasına vesile olmanız ve bugüne kadarki katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz” yazılı bir
plaket verildi. Ancak, yukarıdaki görselinden de görüleceği gibi veren makam Rektörlük değil.
Yine de Sayın Rektörümüze teşekkür ederim.
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Proje fuarının Rektörlüğe devredilmesinin ardından 2015 yılında yapılan kapanış konuşması.

2015 yılında Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinlikten görüntü

2015 yılında Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinlikten görüntü
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2015 yılında Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinliğin kapanış
konuşması

Proje Pazarı'nın yeni formatı. KTÜ adına Teknoloji Transfer Merkezi tarafından düzenlenen
Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı afişi.
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6. Trabzon TEKNOKENT

6.1. Seminer Salonu

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Ekim 2016’da Trabzon TEKNOKENT'in yönetim
kurulu başkanlığına atandım. Kaliteyi ve performansı artırmak için elimden geleni yaptım.
TEKNOKENT'e yaptığım en önemli katkılar muhtemelen şunlardır.

• Seminer salonu inşaatının tamamlanması
• Akademik ve Start-Up firma sayısını artırmak için masa bazlı adres uygulaması.
• “En İyi Gelişme Gösteren TGB” kategorisinde 2018 yılı Türkiye birinciliği.

Göreve başladığımda seminer salonu kötü durumdaydı. Aydınlatma tesisatı yoktu ve her yer beton
artıklarıyla doluydu. İçerisi depo olarak dahi kullanılabilecek durumda değildi. Yönetim Kurulu
kararı ile buranın onarılmasını başlattım. Elimizde bütçe yoktu. Sağolsunlar bazı yönetim kurulu
üyelerinin de katkılarıyla onarımı başlattık. Ben de takipçisi oldum. Ses sistemini bizzat kendim
kurdum. Teknokent’te verilecek seminerler, eğitimler ve şirket toplantılarının açısından çok önemli
olduğunu düşündüğüm seminer salonunu tamamladık. Artık kullanılmaktadır.

Trabzon TEKNOKENT seminer salonunda onarım işleri epeyce ilerledikten sonra alınan bir
fotoğraf..
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Seminer salonu tamamlandıktan sonra etkinliklerde kullanılmaya başlandı.

Seminer salonu tamamlandıktan sonra etkinliklerde kullanılmaya başlandı.
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Seminer salonu tamamlandıktan sonra etkinliklerde kullanılmaya başlandı.

6.2. Birincilik ödülü

Yeni başlayan akademik firmalara 20 m2 yerine  2  m2 alan
kiralayıp daha az kira ödesinler diye çalışma masası kadar bir
alanı verme fikrini geliştirdim. Akademisyenlerin çoğu
üniversitede kendi çalışma odalarında veya laboratuvarlarında
çalıştığı için bu uygulama ile TEKNOKENT'te daha fazla ilgi
göstereceklerini düşündğm. Bu uygulamna sayesinde firma
sayısı arttı. Bu uygulamanın da etkisiyle “En İyi Gelişme
Gösteren TGB” ödülünü aldık.

Elbette TEKNOKENT'teki Ar-Ge firmalarının faaliyetlerinin
de ödülün alınmasında büyük etkisi var. Ancak eminim ki bu
en iyi geliştirme gösteren TGB ödülünün alınmasında benim
uyguladığım stratejilerin de etkisi oldu.  Bu nedenle kendime
de pay çıkarıyorum. Ancak, KTÜ'ye yaptığım diğer
katkılarımda olduğu gibi, bu ödülü almak için sahneye
çıkanlar arasında yer alamadım.

“2018 yılında En İyi Gelişme
Gösteren TGB” Ödülü.
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SON SAYFA


