DR. ORKUN KARABAŞOĞLU

Dr. Orkun Karabaşoğlu, master ve doktorasını Amerika’da Carnegie
Mellon University (CMU)‘da 2013 yılında tamamladıktan sonra
Massachusetts Institute of Technology (MIT)‘nin Mekatronik Araştırma
Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacısı olarak calışmıştır. MIT'yi
takiben, CMU ve SYSU’nun ortaklaşa kurduğu Mühendislik Enstitüsünde
akademisyen olarak çalışmış ve Çin'in Guangzhou kentinde Akıllı Araçlar
ve Enerji Sistemleri Laboratuvarı’nın kuruculuğunu ve yöneticiliğini
yapmıştır. JIE'de yardımcı doçent ve SYSU SMIE departmanında da
doçent kadrolarında görev almıştır. Sonrasında Beijing Jiaotong
University'nin Bilgisayar Bilimleri Departmanı'nda "Ayrıcalıklı Ziyaretçi
Profesör" ünvanıyla çalışmıştır. 2017'den beri Yaşar Üniversitesi'nde
görev yapmaktadır. Dr. Karabaşoğlu, endüstri ve üniversite işbirliği
çerçevesinde Amerika, Avrupa ve Çin’in önde gelen otomobil, yazılım ve
enerji şirketlerine danışmanlık vermiştir. Yurtdışındaki çalışmaları
Bloomberg, Reuters, Fox42 News, Green Car Congress, Environmental
Leader, The Wall Street Journal, EV World gibi çok sayıda haber
kaynağında yer almış ve son olarak İtalyan televizyonuna elektrikli
otomobiller üzerine çekilen bir belgesele röportaj vermiştir. Türkiye'nin
yerli otomobili konusunda verdiği uzman görüşleri Türk basınında geniş
yer bulmuştur. Dr. Karabaşoğlu'nun 3 farklı ülkeden toplamda 5 adet
mühendislik diploması bulunmaktadır. Lisans eğitimini Kocaeli
Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve Almanya'nın Bochum

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde tamamlayarak çift diploma hakkı
kazanmıştır. Bunu takiben, Sabancı Üniversitesi Mekatronik
Mühendisliği'nden tam burslu master programını tamamladıktan sonra
öğrenimine Amerika'da devam etmiştir. Öğrencilerı dünyanın önde gelen
üniversiteleri (Stanford, CMU, Max Planck, UCSD, Virginia Tech, v.b.) ve
şirketlerinde (Boeing, Chrysler, Microsoft, Amazon, v.b.) çalışmaktadırlar.
Girişimcilikle özellikle ilgilenen Dr. Karabaşoğlu, öğrencilerini girişimcilik
konusunda cesaretlendirmekte ve onlara destek olmaktadır. Hindistan'ın
Hyderabad kentinde, İnternet bağlantılı otomobiller için teknoloji
geliştiren bir start-up'ın kurucularındandır. 2018 yılında Oneblog
tarafından Carnegie Mellon University'nin mühendislikte en iyi 10
profesörü arasında listelenmiştir. Dr. Karabaşoğlu, mühendislik birikimini
Amerika'da psikoloji alanında almış olduğu özel eğitimlerle
sentezleyerek, CEO'lara, üst düzey yöneticilere ve öğrencilere yüksek
performans gösterme ve başarı odaklı strateji oluşturma konularında
"Dr.Strateji" markası altında koçluk vermektedir. Akademi dışındaki ilgi
alanları arasında skydiving, scuba diving, helikopter pilotluğu ve kayak
sayılabilir.

