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Bilkent Üniversitesi Baflkan Yard›mc›s› ve
Makine Mühendisli¤i Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. Adnan Akay, Almanya'n›n
en sayg›n ödüllerinden biri olan Humboldt
Araflt›rma Ödülü’ne lay›k görüldü.
Dr. Akay, bu kapsamda meslektafllar›yla
ortak yürütece¤i araflt›rma projeleri için
Almanya’ya davet edilecek. Bilimsel
çal›flmalar›n› sürtünme, ses ve gürültü
kontrolü alanlar›nda sürdüren Dr. Akay,
yak›n gelecekteki araflt›rmalar›nda do¤adan
esinlenen alg›lay›c›lara yo¤unlaflaca¤›n›
vurguluyor. Alman bilim insan› Alexander
von Humboldt’un (1769 - 1860) ad›n› tafl›yan

vak›f taraf›ndan verilen bu ödüle, yapt›klar› çal›flmalarla bilim dünyas›na önemli katk›lar
sa¤layan araflt›rmac›lar de¤er görülmektedir.

Adnan Akay’a Humboldt Araflt›rma Ödülü

‹flletme Fakültesi ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. Ümit Berkman vefat etti.
Üniversitemizde 1986’dan bu yana
birçok ö¤renci yetifltirmifl, Rektör
Yard›mc›l›¤›, Genel Sekreterlik ve
‹flletme Bölümü Kurucu Baflkanl›¤›
görevlerini üstlenmifl olan
Dr. Berkman’›n kayb› nedeniyle derin
bir üzüntü içindeyiz. Baflta ailesi
olmak üzere hocam›z›n tüm
sevenlerine ve Bilkent camias›na
baflsa¤l›¤› dileriz.

Üniversitemizin
Ac› Kayb›

Bilkent Dünyan›n En ‹yi
Üniversiteleri Aras›nda
Bilkent, Times Higher Education ve Thomson Reuters taraf›ndan yay›mlanan
2011 Dünya Üniversiteleri S›ralamas›'nda dünyan›n en iyi 400 üniversitesi içinde
201-225 aral›¤›na yerleflerek Türkiye’den en yüksek puan› alan üniversite oldu.
S›ralamaya giren di¤er Türk üniversitelerinden ‹TÜ ve ODTÜ 276-300, Bo¤aziçi
ise 301-350 aral›¤›nda yer ald›. Üniversitelerin 1’den 200’e kadar say›sal olarak
s›raland›¤›, 200’den sonra belirli aral›klarla listelendi¤i de¤erlendirme e¤itim,
araflt›rma, bilimsel at›flar, endüstri gelirleri ve uluslararas› çeflitlilik ölçütlerine
göre oluflturuluyor.

Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan› Prof. Dr. Ali Do¤ramac›, kütüphanemizin
düzenledi¤i ö¤len söyleflilerine konuk oldu. Pre-University Education: The Bilkent Experience
bafll›kl› konuflmas›nda ilk ve ortaö¤retimin önemi ile üniversite hayat›na etkilerini
de¤erlendiren Dr. Do¤ramac›, Bilkent’in bu çerçevedeki vizyonuna da de¤indi.

Ali Do¤ramac›’dan E¤itim Üzerine Bir Konuflma
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Orman Yang›nlar›na
Teknolojik Yaklafl›m

ABD Enerji
Bakanl›¤›’n›n
lider araflt›rma
kurumu Idaho
National

Laboratory, Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. A. Enis Çetin ve araflt›rma grubunun
Orman Yang›nlar› Uyar› Sistemi yaz›l›m›n›
sat›n ald›. Orman yang›nlar›n›n görsel ve
iflitsel uyar› sinyalleri yard›m›yla erken
alg›lanabilmesi için görüntü analiz
yöntemleri ›fl›¤›nda gelifltirilen bu yaz›l›m,
duman ve atefl alg›lay›c› özellikleriyle askeri
e¤itim alanlar›, endüstri sahalar› ve at›k
alanlar›nda ç›kabilecek yang›nlar›n erken
tespitinde de kullan›labiliyor.

Halil ‹nalc›k’tan
Osmanl› ve
Avrupa’ya Dair
Dünyan›n önde gelen Osmanl› tarihi uzman›
olarak an›lan, Bilkent Üniversitesi Tarih
Bölümü’nün kurucusu ve TÜBA fleref üyesi
Prof. Dr. Halil ‹nalc›k, son kitab› “Rönesans
Avrupas›”n› Türkiye ‹fl Bankas› Kültür
Yay›nlar›’ndan ç›kard›. Dr. ‹nalc›k, 400
sayfal›k eserinde Rönesans’› sadece Bat› ve
Orta Avrupa’n›n de¤il, Osmanl› Türklerinin
de parças› oldu¤u bir süreç niteli¤iyle okura
sunuyor. Bundan sonra kaleme al›nacak
Avrupa tarihi çal›flmalar›nda Osmanl›
‹mparatorlu¤u’na karfl› taraf yerine
taraflardan biri kimli¤iyle yer verilmesi
gerekti¤ini savunan Dr. ‹nalc›k, Türkiye’nin

bat› medeniyetiyle özdeflleflme aflamalar›ndaki Rönesans ve Hümanizma etkilerini
Osmanl›’dan Cumhuriyet’e uzanan bir yelpazede de¤erlendiriyor.

‹fl Alanlar› Tan›t›ld›
Bilkent Üniversitesi Kariyer Merkezi,
24 Ekim - 22 Kas›m tarihleri aras›nda
‹fl Alanlar› Tan›t›m Günleri’ni
gerçeklefltirdi. Çeflitli kurulufllardan
gelen ve ço¤unlu¤unu mezunlar›m›z›n
oluflturdu¤u konuflmac›lar,
kat›ld›klar› etkinliklerde ö¤rencilere
bankac›l›k, finans, insan kaynaklar›,
d›fl ticaret, medya ve reklamc›l›k gibi
birçok iflkolunun yan› s›ra kamu
kurumlar›, sivil toplum kurulufllar›
ve akademik dünyaya iliflkin kariyer
seçenekleri hakk›nda bilgiler
aktard›lar.

Erdal Ar›kan’a
Büyük Unvan

Mühendislik kuram ve uygulamalar›n›n
ilerlemesi için profesyonel çal›flmalarda
bulunan dünyaca ünlü The Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
kuruluflu, Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr. Erdal Ar›kan’a
Fellow (en üst düzey üyelik) unvan› verdi.
Alan›nda üstün baflar›lara imza atm›fl
üyelerin lay›k görüldü¤ü IEEE'nin bu en
prestijli payesi, her y›l üye say›s›n›n en çok
binde birine verilmektedir. 1912'den beri
verilen Fellow unvan›na önceki y›llarda
Bilkent Üniversitesi’nden Elektrik ve
Elektronik Bölümü ö¤retim üyeleri
Prof. Dr. Abdullah Atalar, Prof. Dr. Özay
Oral, Prof. Dr. Levent Onural, Prof. Dr. Levent
Gürel ve Prof. Dr. A. Enis Çetin de¤er
görülmüfltür. Biyomedikal mühendisli¤inden
elektrik enerjisi ve elektronik sistemlere,
havac›l›k ve uzaydan biliflim ve
telekomünikasyona yay›lan bir alanda
faaliyet gösteren IEEE’nin 160 ülkede
375.000'i aflk›n üyesi bulunmaktad›r.
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Sedat Simavi
Fen Bilimleri Ödülü
Müfit Sezer’e

Matematik Bölümü ö¤retim üyelerinden
Doç. Dr. Müfit Sezer, Devirsel P-Gruplar›
‹çin Aç›k Ayr›flt›ran De¤iflmezler bafll›kl›
çal›flmas›yla Sedat Simavi Fen Bilimleri
Ödülü’nü ald›. Ödüllü çal›flmas›nda devirsel
bir P grubunun her bir modüler temsili için
ayr›flt›ran bir küme infla eden Dr. Sezer,
böylelikle söz konusu gruplar›n de¤iflmezler
halkalar›na ait önemli bir karakteristi¤ini
ortaya ç›kard›. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
taraf›ndan cemiyetin kurucu baflkanlar›ndan
Sedat Simavi (1896 - 1953) an›s›na 1977’den
beri verilen bu ödül, fen bilimlerinin yan›
s›ra gazetecilik, televizyon, radyo, edebiyat,
sosyal bilimler, sa¤l›k bilimleri, spor ve
görsel sanatlar dallar›nda düzenleniyor.

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Erdem vefat
etti. ‹ktisadi, ‹dari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi ile Hukuk Fakültesi’nde
toplam 21 y›l görev yapm›fl olan bu
de¤erli akademisyeni son yolculu¤una
u¤urlarken, Bilkent Üniversitesi
olarak tüm sevenlerine baflsa¤l›¤›
diliyoruz.

Üniversitemizin
Ac› Kayb›

‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü ö¤rencileri, çal›flmalar›n› bölümün ö¤retim görevlileri
Dr. Elif Erdemir Türkkan ve Serpil Altay rehberli¤inde ‹stanbul Tasar›m Haftas›’nda
sergiledi. Ö¤rencilerin mobilya tasar›mlar›na eski Galata Köprüsü ev sahipli¤i yapt›.
4. s›n›f ö¤rencileri Ayfle Merve Güner, Cansu Baklac› ve Eray Erdemli’nin tasar›mlar› ise
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derne¤i’nin 7. Ulusal Ev Mobilyalar› Tasar›m Yar›flmas›’nda
ilk üçe girerek Alfemo markas›yla üretim hakk› kazand› ve final aflamas›nda Depolama,
Sergileme ve Koruma kategorisinin birincisi oldu.

Dünya Müzikleri Bilkent’te Bulufltu
Bilkent Üniversitesi, 14, 15 ve 16 Ekim tarihlerinde Dünya Müzikleri
Festivali’ne ev sahipli¤i yapt›. Kültür ve ‹letiflim Toplulu¤u’nun
düzenledi¤i festival, Odeon Gösteri Merkezi’nde Türkiye’den
Macaristan’a, Avusturya’dan ‹ran’a, ‹ngiltere’den Brezilya’ya birçok
müzisyeni a¤›rlad›. Sahne alanlar aras›nda mezunlar›m›zdan
Jehan Barbur (Amerikan Kültürü ve Edebiyat› 2002) da vard›.

Ö¤rencilerimizden Güzel Haberler
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Levent Gürel’e ACES’ten Fellow Payesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Levent Gürel,
Applied Computational Electromagnetics
Society (ACES) taraf›ndan Fellow unvan›yla
ödüllendirildi. Bu unvana uygulamal›
biliflimsel elektromanyetik alan›ndaki öncü
çal›flmalar› sonucunda de¤er görülen Dr. Gürel,
üniversitemizde Biliflimsel Elektromanyetik
Araflt›rma Merkezi’nin direktörlü¤ünü de
yürütüyor. Elektromanyetik alan›nda
gerçeklefltirilen bilimsel çal›flmalar›n ilerlemesi
için etkinlik gösteren ACES, her y›l bütün
dünyadaki üyelerinin %1’inden az›n› Fellow
unvan›yla onurland›r›yor.

‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Türkçe Birimi ö¤retim görevlileri Ahmet Özer ve
Vedat Yaz›c›, 2011 y›l›n› kitaplarla u¤urlad›. Özer, 10 y›l aradan sonra yay›mlad›¤› fliir
kitab› “Bir fiehrin Boynunday›z” (Yap› Kredi Yay›nlar›) ve düflünce yaz›lar›n› toplad›¤›
“Ç›¤l›k” (K›y› Dergisi Yay›nlar›) ile toplamda 26. kitab›na ulaflt›. Yaz›c› ise elefltiri, tan›t›,
deneme, söylefli, günlük ve mektuplar›n› içeren kitaplar›na “Poyraz›n Çocuklar›” ve “Bar›fl’›n
Trenleri” adl› ilkgençlik romanlar›n› ekledi; bu yap›tlar›n yer ald›¤› 18 kitapl›k dizinin
editörlü¤ünü de üstlendi (Koza Dünyas› Yay›nlar›). Yaz›c›’n›n ilk fliir kitab› “Düfl/Yaral›”
ise Kurgu Kültür Merkezi Yay›nlar›’ndan ç›kt›.

Bir Y›lda Befl Kitap

Yrd. Doç. Dr. Sean McMeekin (Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü), The Berlin - Baghdad
Express: The Ottoman Empire and
Germany's Bid for World Power
1898 - 1918 bafll›kl› kitab›yla, Association
for Slavic, East European and Eurasian
Studies’in (ASEEES) ABD’li tarih profesörü
Barbara Jelavich (1923 - 1995) an›s›na
verdi¤i ödülü kazand›. Dr. McMeekin,
Belknap/Harvard University Press etiketli
yap›t›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 1.
Dünya Savafl› esnas›ndaki mücadelesini ve
dönemin bat› dünyas›n›n Orta Do¤u siyasetini
inceliyor. Merkezi Pittsburgh Üniversitesi’nde
bulunan ASEEES, eski Sovyetler Birli¤i ve
Avrasya ile Do¤u ve Orta Avrupa içerikli
akademik çal›flmalar›n gelifltirilmesini
amaçlayan bir kurumdur.

Sean McMeekin
Ödül Ald›
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Kütüphane Sanat Galerisi, 4-11 Ekim
tarihlerinde üniversitemizin Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Toplulu¤u’nca sular alt›nda
kalan Allianoi antik kentiyle ilgili foto¤raf
sergisine kap›lar›n› açt›ktan sonra Yara
Ulcay (24 Ekim - 15 Kas›m) ve Müflerref
Köktürk’ün (17 Kas›m - 7 Aral›k) resim
sergilerine ev sahipli¤i yapt›. Güzel Sanatlar,
Tasar›m ve Mimarl›k Fakültesi Sergi Salonu
ise Mimarlar Derne¤i 1927’nin tan›nm›fl
Türk mimarlar›n›n dünden bugüne
çal›flmalar›n› yans›tan Çizgi ile Düflünmek
sergisiyle sanatseverleri buluflturdu
(14-24 Ekim).

Sergilerden…

Tiyatro Bölümü sezonu iki oyunla
açt›. ‹lk olarak Yrd. Doç. Brendan
Mc Call, ünlü ‹rlandal› yazar ve
yönetmen Samuel Beckett’in (1906 -
1989) Krapp’s Last Tape adl› tek
kiflilik eserinde sahne ald›. Bölümün
genç oyuncular› ise ‹talyan oyun
yazar› Carlo Goldoni’nin (1707 -
1793) Kahvehane adl› yap›t›n›, usta
Alman sinemac› Rainer Werner
Fassbinder’e (1945 - 1982) ait bir
uyarlamayla sundu. Bilkent Tiyatro
Salonu’nun ev sahipli¤i yapt›¤›
oyunlar› s›ras›yla bölümün ö¤retim
elemanlar›ndan Yrd. Doç. Dr. Edwin
Keith Mc Fall ve Hakan Çimenser
yönetti.

Yeni Sezona
Merhaba

Ülkemizde uluslararas› nitelikte bilimsel çal›flmalara imza atm›fl 40 yafl alt› bilim insanlar›na verilen TÜB‹TAK Teflvik Ödülleri’nde
Bilkent Üniversitesi’nden üç ö¤retim üyesi dereceye girdi. Doç. Dr. Refet Gürkaynak (‹ktisat Bölümü) Sosyal Bilimler dal›nda,
Doç. Dr. Hande Yaman Paternotte (Endüstri Mühendisli¤i Bölümü) Mühendislik Bilimleri dal›nda, Yrd. Doç. Dr. Ömer ‹lday (Fizik
Bölümü) Temel Bilimler dal›nda ödül kazand›. Dr. Gürkaynak para politikas› ile mali piyasalar aras›ndaki iliflkiler, Dr. Yaman Paternotte
telekomünikasyon ve ulafl›m uygulamalar›nda karfl›lafl›lan yer seçimi, rotalama ve a¤ tasar›m› problemleri için tam say›l› programlama
modelleri ve çokyüzlü analiz bazl› etkin çözüm yöntemleri, Dr. ‹lday ise kip-kilitli fiber lazerler ve uygulamalar› içerikli çal›flmalar›yla
ödüle de¤er görüldü. Fizik Bölümü lisans (1993), yüksek lisans (1995) ve doktora (1999) mezunlar›m›zdan Doç. Dr. Kaan Güven (Koç
Üniversitesi) ise metamalzemeler ve fotonik kristallere iliflkin araflt›rmalar› sonucunda TÜB‹TAK-TWAS Teflvik Ödülü’nü kazand›.

TÜB‹TAK Teflvik Ödülleri

Refet Gürkaynak Hande Yaman Paternotte Ömer ‹lday
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‹ktisat Bölüm Baflkan› Doç. Dr. Selin Sayek Böke ve UNAM - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Enstitüsü araflt›rmac›lar›ndan Dr. Mustafa Özgür Güler, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar
E¤itim ve Araflt›rma Vakf› Araflt›rma Teflvik Ödülü’nü kazand›. Araflt›rmalar›yla bilimin
geliflmesine katk› sa¤lam›fl 40 yafl alt› bilim insanlar›na verilen bu ödüle, Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i Bölümü 1998 mezunlar›m›zdan Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kozat
(Koç Üniversitesi) da de¤er görüldü.

Mustafa N. Parlar Araflt›rma Teflvik Ödülleri

Selin Sayek Böke Mustafa Özgür Güler

‹letiflim ve Tasar›m Bölümü ö¤retim
görevlilerinden Ufuk Önen’in yönetti¤i Light
adl› film, ABD’de düzenlenen Columbia Gorge
ve SoCal uluslararas› film festivallerinde
gösterildi. Baflrolünü bölümün ö¤retim
görevlilerinden Yusuf Akçura’n›n oynad›¤› filmde
bofl bir evin bahçesindeki lamba ile eve yeni
tafl›nan bir adam›n etkileflimi anlat›l›yor.
Müzi¤ini ve ses tasar›m›n› da Önen’in
üstlendi¤ini filmin ekibinde mezunlar›m›z›n
yan› s›ra editör olarak bölümün eski baflkan›
Yrd. Doç. Andreas Treske (Yaflar Üniversitesi)
yer al›yor.

Beyazperdeden Gelen Ifl›k

Amerikan Kültürü ve Edebiyat› Bölüm
Baflkan Vekili ve ‹ngiliz Dili ve Edebiyat›
Bölümü ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayfle
Çelikkol’un Romances of Free Trade: British
Literature, Laissez-Faire, and the Global
Nineteenth Century adl› kitab› okurla
bulufltu (Oxford University Press). Eserinde
küreselleflmenin tarihini 19. yüzy›ldaki
köklerine inerek irdeleyen Dr. Çelikkol,
Britanyal›lar›n bu süreçte devletler aras›
s›n›rlar›n eriyip erimedi¤i konusunda serbest
piyasa ekonomisini göz önüne alarak sürekli
fikir yürüttüklerini, kendilerine yepyeni gelen
bu tarihi oluflumu anlamak ve elefltirmek
için edebi bir tür olan romantizmi de
kulland›klar›n› savunuyor. Dr. Çelikkol, her
fleyin sürekli de¤iflti¤i bir dünyada nas›l
yaflanaca¤› sorusu ve kapitalizmin geliflim
aflamalar›nda ekonominin yan› s›ra
edebiyat›n da rolüne dikkat çekiyor.

Küreselleflmeye
Tarihsel Bak›fl
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“Hayata de¤iflik yönlerden
bakabilmek, farkl› görüfl ve

kültürlerdeki insanlarla
empati kurabilmek, bu mesle¤in

kazand›rd›¤› en de¤erli
özelliklerdendir.”

Güney Sudan Cumhuriyeti’nde görev yapan
T.C. Juba Büyükelçisi Ahmet Ergin (Uluslararas› ‹liflkiler 1992)

ile Ankara ziyareti s›ras›nda bir araya geldik.
Ergin, Bilkentli ilk büyükelçi.



Güney Sudan Cumhuriyeti’nin baflkenti
Juba büyükelçimiz olarak göreve
bafllad›n›z. ‹lk izlenimleriniz,
düflünceleriniz neler?

Güney Sudan Cumhuriyeti dünyan›n
en genç devleti. Temmuz 2011’de
ba¤›ms›zl›klar›n› ilan ettiler. Geçmiflte SSCB,
Çekoslovakya, Yugoslavya da¤›lm›fl ve
yeni devletler kurulmufltu; ama oralarda
yerleflik bir devlet kültürü ve altyap› vard›.
Oysa Sudan 20 y›ll›k iç savafl sonras›
bölündü¤ünde ortaya farkl› bir durum ç›kt›;
uzun savafl neticesi neredeyse tüm altyap›
tahrip olunca her fley s›f›rdan yap›lan›yor,
devlet yap›lar› yeni oluflturuluyor. Tüm
bunlar yaflan›rken sa¤l›k, g›da, güvenlik
baflta olmak üzere ciddi sorunlarla mücadele
ediyorlar. Ba¤›ms›zl›k kutlamalar›nda
Kalk›nma Bakan›m›z Sn. Cevdet Y›lmaz’a
(Siyaset Bilimi 2006, doktora) refakat ettim.
‹nan›lmaz bir coflku vard›. Devletlerinin
kendi kanatlar›yla uçtu¤unu görmenin
heyecan› okunuyordu insanlar›n gözlerinden.
Böyle bir atmosferde görev yapt›¤›m için
kendimi flansl› görüyorum.

Sözünü etti¤iniz bu atmosfer diplomasiye
nas›l yans›yor?

Pek çok de¤ifliklikle yans›yor. 8 Ocak 2011’de
Juba’ya baflkonsoloslu¤umuzu açm›flt›k; ben
de Juba baflkonsolusu olarak atanm›flt›m.
Ba¤›ms›zl›k sonras› baflkonsoloslu¤umuz
büyükelçilik olunca ben de büyükelçi olarak
atand›m. De¤iflikliklere ülke içinden örnek
vermek gerekirse Bölgesel ‹flbirli¤i Bakanl›¤›,
D›fliflleri ve Uluslararas› ‹flbirli¤i
Bakanl›¤›’na dönüfltü. Bir Savunma Bakanl›¤›

kuruldu. Yeni ulusal kurulufllar oluflturuldu.
Juba’da yeni diplomatik misyonlar aç›l›rken,
Güney Sudan Cumhuriyeti de yurtd›fl›nda
kendi temsilciliklerini açmak üzere
çal›flmalara bafllad›.

Güney Sudan’da vatandafllar›m›z var m›?
Orada genelde hangi amaçla
bulunuyorlar?

Baflkent Juba’y› Uganda’ya ba¤layan
karayolunun asfaltlama ifllerini altyüklenici
olarak iki Türk flirketi yürütüyor.
‹flçilerimizin say›s› zaman zaman 300-400’e
kadar ç›k›yor. Türk ifladamlar›n›n Güney
Sudan’a ilgisi gün geçtikçe art›yor. Birleflmifl
Milletler Güney Sudan Misyonu’nda görevli
25 civar›nda polisimiz mevcut. Tabii ki bir
de büyükelçilik personelimiz var. Bir gurbet
dayan›flmas› içindeyiz. Öncelikle iflçi
vatandafllar›m›za çeflitli konsolosluk
ifllemlerinde yard›mc› oluyoruz. Burada ifl
yapmak isteyenlere baflta sa¤l›k koflullar›
hakk›nda olmak üzere ulafl›m ve ifl ortam›
gibi konularda bilgi sa¤l›yor,
yönlendirmelerde bulunuyoruz. Örne¤in,
Güney Sudan’daki olumsuz sa¤l›k flartlar›
nedeniyle, buraya gelmek isteyen
vatandafllar›m›za tifo, sar› humma, tetanos,
menenjit gibi afl›lar› yapt›rmalar› gerekti¤ini
hat›rlat›yor ve s›tmaya karfl› korunmalar›
telkininde bulunuyoruz.

Türkiye’nin Güney Sudan’la ba¤lant›lar›
nas›l?

Türkiye, Güney Sudan’› ilk tan›yan
ülkelerdendir. Baflkonsoloslu¤umuzu,
ba¤›ms›zl›klar›n› ilan ettikleri referandumun
hemen öncesinde açm›flt›k. Halk›n karar› ne
olursa olsun, Sudan’›n güneyinin de,
kuzeyinin de yan›nday›z; istikrar ve bar›fltan
yanay›z mesaj›n› verdik. Güney Sudan’›n
büyükelçilik açmay› öngördü¤ü öncelikli
ülkeler aras›nda Türkiye de bulunuyor.

Kuzey-Güney Sudan’›n aras›ndaki iliflkiler
ve ülkelerin Türkiye’ye bak›fllar› nas›l?

Güney Sudan Cumhuriyeti ile kuzeydeki
Sudan Cumhuriyeti aras›ndaki gerilim ne
yaz›k ki sürüyor. Bizim iki tarafla da
iliflkilerimiz iyi. Biliyorlar ki Türkiye her
iki taraf için bir dost.

Di¤er Afrika ülkeleri ile ba¤lant›lar›m›za
de¤inebilir misiniz?

Türkiye’nin Afrika k›tas›yla iliflkileri her
geçen gün gelifliyor. Sömürgeci bir geçmifle
ve bu yönde emellere sahip olmad›¤›m›z için
Afrikal›lar bizi bir ortak say›yor, kendilerine
yak›n görüyorlar. Afrika ile 2011 sonundaki
ticaret hacmimiz 17 milyar ABD dolar›
civar›nda. 2014’te ticaret ve yat›r›mlar›n
tutar›n›n 50 milyar dolara ulaflmas›
arzusunday›z. Afrika’da halen 27 olan
büyükelçilik say›m›z› 2012’de 33’e ç›karmay›
hedefliyoruz. Söz konusu büyükelçiliklerden
22’si Sahraalt› Afrika bölgesinde. ‹lgimiz
karfl›l›kl›; önümüzdeki dönemde bu ülkelerin

Türkiye’deki büyükelçiliklerinin say›s›n›n
25’e ç›kmas› söz konusu. Az önce de¤indi¤im
gibi, Güney Sudan da bu ülkelerden biri.

Bugüne kadar hangi kariyer
basamaklar›ndan geçtiniz?

1992’deki s›navla T.C. D›fliflleri Bakanl›¤›’na
aday meslek memuru olarak girdim.
Merkezde atafle unvan›n› ald›ktan sonra
III. katip olarak 1998 y›l›nda ilk tayinime
ç›kt›m: T.C. Aflkabat Büyükelçili¤i.
Türkmenistan’da 2 y›l çal›flt›ktan sonra
1 y›l T.C. Essen Baflkonsoloslu¤u’nda, muavin
konsolos olarak görev yapt›m. O dönemde
görev bölgemizde 180.000’in üzerinde
vatandafl›m›z yafl›yordu. Orada sizi vatan
hasretiyle kucaklarlar, siz de onlara elinizden
geldi¤ince destek olmaya çal›fl›rs›n›z. Sosyal
etkinliklerine kat›l›r, ac›lar›n› ve
mutluluklar›n› paylafl›r, gözlerindeki hasreti
ve özlemi görüp duygulan›rs›n›z. Hüküm
giymifl vatandafllar›m›z› ziyaret etti¤im,
cezaevi koflullar›n›n iyilefltirilmesi için
giriflimlerde bulunmufllu¤um da olmufltur.
Tüm bu gözlemler sizi olgunlaflt›r›r. Bizim
meslekte bambaflka bir deneyimdir Almanya.
30 kifliyi aflan bir ekiple her gün farkl›
sorunlar görür, farkl› tecrübeler edinirdik.

Essen’den sonra T.C. Saraybosna
Büyükelçili¤i’ne geçtim. II. katiptim. Y›l
1999. Dayton Bar›fl Antlaflmas› üzerinden
4 sene geçmifl olmas›na ra¤men savafl›n izleri
silinmemiflti. Gerilimli günler sürüyordu. O
güzel flehrin yaflad›¤› y›k›m halen içimi ac›t›r.
Baz› kentlerin ruhu oldu¤unu düflünürüm;
Saraybosna da onlardan biridir. Orada iki
y›l kal›p merkeze döndüm. T.C. D›fliflleri
Bakanl›¤› Balkan Daire Baflkanl›¤›’nda k›sa
süre II. katiplikte bulunup baflkatiplik
s›nav›na girdim ve kazand›m. Baflkatiplik
s›nav› bizim için önemli bir dönemeçtir; o
güne kadarki birikiminizin de¤erlendirildi¤i
zorlu bir s›navd›r.

Merkezde geçirdi¤im iki y›l›n ard›ndan
baflkatip olarak T.C. Moskova
Büyükelçili¤i’ne atan›nca çok sevinmifltim;
çünkü lisans e¤itimim s›ras›nda, çok de¤erli
hocam Prof. Dr. Duygu Sezer’in kulaklar›
ç›nlas›n, özellikle SSCB konular›na ilgi
duymufl ve bu yönde çal›flmalar yapm›flt›m.
Moskova’daki ilk senemi Rusça dil kursunda
geçirdim. Takip eden 3 y›l›m› önce baflkatip,
sonra müsteflar unvan›yla tamamlad›m.

Merkeze dönme haz›rl›¤› yaparken, 2007’de
T.C. Kazan baflkonsolosu olarak atand›m.
Tataristan dil, din, kültür ve tarih ba¤lar›m›z
olan özel bir co¤rafya. Görev dönemimde,
tarihte ilk defa, bir Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaflkan›, Sn. Abdullah Gül, Kazan’›
ziyaret etti. Rusya’ya yönelik üst düzey
ziyaretlerde Moskova sonras›nda ikinci durak
genelde St. Petersburg olurdu; ama bu kez
Kazan’d› ve çok gururlanm›flt›m. Orada iki
kardefl halk›n kucaklaflmas›na flahit oldum.
Son y›l›mda, Rusya’daki Türk Kültür Y›l›
kapsam›nda Kazan’da yap›lan etkinliklerde,
flimdi mutlulukla and›¤›m çok duygusal anlar
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yaflad›m. Kazan’a sevgim ayr›d›r, belki de
kariyerimin bende en çok iz b›rakan görevidir.

2009’da merkeze döndüm. Bakanl›¤›m›z›n
‹dari ve Mali ‹fller Daire Baflkanl›¤›’nda daire
baflkanl›¤› yapt›m. 15 ay sonra Juba’ya
baflkonsolos olarak gittim. Sonras›n›
biliyorsunuz: Baflkonsoloslu¤umuz
büyükelçili¤e dönüflünce büyükelçi oldum.

Birçok ülkede bulundunuz, farkl›
toplumlarla çal›flt›n›z. Bu durum
profesyonel ve sosyal yaflam›n›za nas›l
bir perspektif getirdi?

Hayata de¤iflik yönlerden bakabilmek, farkl›
görüfl ve kültürlerdeki insanlarla empati
kurabilmek, bu mesle¤in kazand›rd›¤› en de¤erli
özelliklerdendir. Bu özellikler dünya görüflünüze
hoflgörü ve anlay›fl katar. Di¤er taraftan, kimi
zaman zorluklara ve haks›zl›klara karfl› dimdik
durman›z icap eder. O zaman da bilirsiniz ki
devletiniz, milletiniz daima arkan›zdad›r. Bu
da size kararl›l›k, dayan›kl›l›k ve güven
duygusu kazand›r›r.

‹lginç an›lar›n›zdan birkaç›n›
anlatabilir misiniz?

O kadar çok an› var ki hemen akl›ma
gelenlerden paylaflay›m. Essen’deyken her
gün pek çok vatandafl›m›z›n ifllemi yap›l›r,
günde 1.500-2.000 imza att›¤›m›z olurdu.
Bir sabah bir vatandafl›m›z geldi; “Siz Ahmet
Ergin bey misiniz?” diye sordu. “Evet.” dedim.
“Benim evrak›m› lütfen siz imzalamay›n.”

dedi. Kabul ettiysem de nedenini sormadan
duramad›m. “Benim ad›m da Ahmet Ergin.
Siz imzalay›nca kendi kendime imzalam›fl
muamelesi görüyorum.” aç›klamas›n› yapt›.
Bu tesadüf beni çok flafl›rtm›fl, bir o kadar
da gülümsetmiflti.

Saraybosna, y›l 2000, Galatasaray’›n UEFA
kupas›n› kazand›¤› sene. Arsenal’le
oynad›¤›m›z final maç›n› ‹ngilizlerin iflletti¤i
bir kafede izleyelim dedik. ‹flletmeciler
‹ngiliz, garsonlar Boflnak. Maç bitti, kupay›
ald›k, garsonlar bize sar›l›p tebrik ettiler,
birlikte tezahürat yapt›k; ‹ngilizler flok oldu,
yüz ifadelerini unutamam. Boflnaklar›n
Saraybosna sokaklar›ndaki sevinç
gösterilerine de flahit olduk. Bir benzerini
o dönemde Prifltine’de görev yapan de¤erli
meslektafl›m Ahmet Yazal da yaflam›fl. Kosova
Arnavutlar›n›n kutlamalar› sokaklara taflm›fl.
Sevinç gösterileri s›ras›nda yer yer havaya
atefl aç›lmas› nedeniyle Kosovo Force (KFOR)
birlikleri bile alarma geçmifl.

Kazan’dan bir an›ma gelirsek... Oraya
atand›¤›mda dönemin Rusya Federasyonu
Tataristan Cumhurbaflkan› Mintimer
fiaymiyev “Kazan’daki bir Türk diplomat›
mutlaka Tatarca bilmelidir.” demiflti. “Tatarca
bizlerin de dili.” diyerek ö¤renece¤ime söz
vermifltim. Sözümü tuttum. Büyük bir ilgi
ve sevgiyle Tatarca ö¤rendim. Görevimin
bitiminde veda ederken Cumhurbaflkan›
fiaymiyev ile Tatarca konuflmufl ve bas›n
mensuplar›na da Tatarca hitap etmifltim.
Duygusal bir vedayd›.

Diplomasi denince akla protokol
kurallar› da geliyor.

Protokol, köklü devlet gelene¤imizin önemli
bir parças›d›r ve 1927’den bu yana T.C.
D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan
yürütülmektedir. Protokol kurallar›n›n
temelinde evrensel nezaket ve zarafet
kurallar› yer al›r. Resmi bir yemekteki oturma
düzeninden, muhatab›n›za hitap fleklinize
ve yaz›flma adab›na kadar bir diplomat›n
günlük hayat›n›n vazgeçilmez parças›d›r
protokol kurallar›. Bakanl›¤a ilk girdi¤imizde
ayr›nt›lar ürkütücü geliyordu; fakat zamanla
al›flt›k ve bu kurallar bizim için do¤al bir
reflekse dönüfltü.

T.C. D›fliflleri Bakanl›¤›’nda kaç Bilkentli
görev yap›yor? Bakanl›k bünyesinde
mezunlar›m›zla çal›flma f›rsat›n›z
oldu mu?

Bakanl›kta flu an 50’nin üzerinde
mezunumuz görev yap›yor. 25 y›ll›k genç bir
üniversite için gayet iyi bir rakam. Say›m›z
her y›l h›zla art›yor. 2010 y›l›nda aç›lan
meslek memurlu¤u s›nav›nda bakanl›¤a en
çok mezun veren ikinci üniversite olduk.
Moskova’da müsteflar olarak görev yapan
de¤erli kardeflim Ahmet Ya¤mur Güldere
(Uluslararas› ‹liflkiler 1997) d›fl›nda bir
Bilkentli ile do¤rudan çal›flma f›rsat›n›
yakalayamad›m. Bakanl›¤›m›z›n ilginç
yönlerinden biri, baz› mensuplar›m›z›n
birbirlerini hiç görmeden emekli olmalar›d›r.
Asl›nda bu çok da garip de¤il; çünkü



mesle¤imizin büyük bölümü yurtd›fl›nda
geçiyor. Bakanl›¤a giren ilk Bilkentli, sevgili
Nükhet Küçükel, Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümü 1991 mezunlar›ndand›r; kendisi
flimdi baflka bir sektörde. T.C. Dublin
Büyükelçili¤i I. Müsteflar› Yusuf Turan
Çetiner (1992) ve T.C. Saraybosna
Büyükelçili¤i I. Müsteflar› Emre Zeki Karagöl
(1994), bizim bölümden akl›ma gelen
meslektafllar›m aras›nda.

Bilkentli ilk büyükelçi olmak size neler
hissettiriyor? Üniversitemiz size bu yolda
neler katt›?

Bilkentli ilk baflkonsolos ve daha sonra ilk
büyükelçi oldu¤um için mutluyum. Bilkent
Üniversitesi, bana her fleyden önce serbest
ve genifl düflünme becerisini vermifltir; toplum
içinde rahatça konuflabilmeyi, fikirlerimi
anlatabilmeyi sa¤layacak bir akademik
ortam oluflturmufltur. Bunlar meslek
hayat›mda bana büyük fayda getirmifltir.
Rahmetli hocam Prof. Dr. Oral Sander’in
yan› s›ra Prof. Dr. Duygu Sezer ve Dr. Gülgün
Tuna’n›n bendeki emeklerinin alt›n›
çizmeliyim.

Güney Sudan’da günlük hayat›n›z nas›l
geçiyor?

Resmi dil ‹ngilizce oldu¤u için iletiflim
s›k›nt›m yok; ancak hayat flartlar› hiç kolay
de¤il. Juba’da havaalan›, bakanl›klar ve baz›
devlet binalar›n› birbirine ba¤layan birkaç
ana yol haricinde asfalt yol bulunmuyor.
fiehir içi ulafl›m için bile arazi tipi bir araca
ihtiyac›n›z var. Ya¤murlu mevsimde arazi
tipi araçlar›n dahi yetersiz kald›klar›
durumlar olabiliyor. fiehir elektri¤i k›s›tl›
bir bölgede mevcut, kesildi¤i zaman günlerce,
hatta haftalarca gelmeyebiliyor; bu yüzden
jeneratörler evlerin vazgeçilmezi durumunda,
jeneratörleri çal›flt›rabilmek için mazot
bulunabildi¤iniz sürece. fiehrin su flebekesi
yok; ya kuyunuz olacak ya da tankerle su
getirteceksiniz. Büyükelçilik yerleflkemizin
kendi kuyusu oldu¤u için biz flansl›y›z. Yine
de elektrik olmay›nca kuyudan su
çekilemiyor.

Güney Sudan tropik iklimli bir ülke. Buraya
gelmeden önce Afrika’n›n ya¤murlar›n›
anlat›rlard› da inanmazd›m; birkaç dakikada
her yer göl oluyor ve ya¤murlu mevsimde
bu her gün tekrarlan›yor. Kuru mevsimde
ise s›cakl›k 50 dereceye kadar ç›k›yor. Güney
Sudan, Tanzanya’dan sonra faunas› en zengin
ikinci Afrika ülkesi; aralar›nda y›rt›c› ve
zehirli türler de olmak üzere, birçok farkl›
hayvan›, haflereyi görebiliyorsunuz. Bu
çerçevede, özellikle sürüngenlere ve haflereye
karfl› tedbirli olman›z gerekiyor. Günlük
hayat mücadelesi o kadar yo¤un ki neredeyse
hiç bofl zaman›m›z kalm›yor, günler h›zla
ak›p geçiyor. Vakit buldukça, baflta Afrika
hakk›nda olmak üzere kitap okumaya
çal›fl›yorum. Son okudu¤um kitaplardan biri
Wilbur Smith’in Leopar Karanl›kta
Avlan›r’›yd›; Zimbabwe’de geçen sürükleyici
bir macera olmas›na ra¤men fondaki sosyal

örgü bana hiç yabanc› gelmedi. Afrika’da
nereye gitseniz, romandakine benzer
çekiflmeleri, ac›lar› görürsünüz. Buras› ac›l›
bir k›ta, çevremiz benzer hikayelerle dolu.
Mesela Tutsi kökenli Ruandal› bir
çal›flan›m›zdan, ülkesinde yaflanan
katliamdan ailesiyle birlikte yaya flekilde
ormanlar› geçerek Uganda’ya kaç›fl›n›
dinlemifltim.

Ayr›ca Behzat Ç. ve Leyla ile Mecnun
dizilerinin sad›k bir izleyicisiyim. Uyduda
s›k›nt› olmad›¤› sürece kaç›rmamaya
çal›fl›yorum. Di¤er taraftan, bu aralar uzak
kalmama ra¤men, buz hokeyine olan tutkum
hiç azalmad›. Tataristan’›n Akbars tak›m›n›
tutuyorum. Kazan’a tayin olmadan çok önce
onlar› tutmaya bafllam›flt›m. ‹flin ilginç taraf›
onlar da ben Kazan’a gidince bir kez daha
Rusya flampiyonu olmufllard›. Akbars formam
Güney Sudan’da da yan›mda. F›rsat buldukça
Rusya Federasyonu buz hokeyi ligi
sonuçlar›n› takip ediyor, internet üzerinden
Akbars’›n gollerini izliyorum.

Diplomatik kariyer hedefleyen ö¤renci
ve mezunlar›m›za neler önerirsiniz?

Genç arkadafllar›m, T.C. D›fliflleri Bakanl›¤›
gibi geçmifli 16. yüzy›la dayanan, Türkiye’nin
en köklü devlet gelene¤ine sahip,
Cumhuriyet’in en seçkin kadrolar›n›
bar›nd›ran bir yap›y› hedeflediklerini
bilmeliler öncelikle. Dünyan›n her yerinde,
her iklimde, savaflta, bar›flta, her türlü fiziksel
koflulda görev yapacaklar. Ömürlerinin
yaklafl›k üçte ikisi yurtd›fl›nda geçecek. Tüm
bunlar›n fark›ndal›¤›yla kendilerini
haz›rlamal›lar. Zaten devlet sizi çok iyi
yetifltirecek, emeklerinizi maddi olanaklarla
destekleyecektir; lisansüstü e¤itimin yan›
s›ra görev bölgenizde dil ö¤renme imkan›
tan›yacakt›r. Ortaokuldan bu yana hayalimde
olan ifli yap›yorum. Bence mesle¤imin en
büyük kazan›m›, verdi¤i o manevi tatmindir.
fianl› al bayra¤› temsil edebilmek, her fleyin
üzerinde bir duygu.
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Kariyerini Norveç'te, devletin petrol flirketi Petoro'da
sürdüren Gökçe Tekin (Endüstri Mühendisli¤i 2005) ile
sektörü hakk›nda söylefltik.

“Gelecekte Türkiye’de
büyük sahalar bulunur ve
sektörde geliflme olursa,
bilgi birikimimi ülkeme de
tafl›mak isterim.”



Mezun olduktan sonra neler yapt›n›z?
Norveç'e gitme karar›n›z› nas›l verdiniz?

Bir y›l de¤iflim ö¤rencisi olarak bulunmufltum
Norveç'te. Hem Norveççe ö¤rendim hem de
Norveçlileri yak›ndan tan›d›m. Çok mutlu
geçirdi¤im bir seneydi. Bu yüzden yüksek
lisans için ilk tercihim Norveç olmufltu.
Nordland Üniversitesi'nde MBA yapt›m.
Endüstri mühendisinin görevi, bir sistemin
bütününü göz önüne alarak sistemdeki
kaynaklar›n en iyi flekilde kullan›lmas›n›
sa¤lamakt›r. Bu nedenle biz endüstri
mühendisleri birçok sektörde çal›flabiliyoruz.
Lisansüstü çal›flmalar da, seçti¤imiz
alanlarda uzmanlaflma imkan› veriyor. MBA
e¤itimim s›ras›nda finansal ve ekonomik
konularda uzmanlaflmay› tercih ettim.
Bilkent'te alm›fl oldu¤um çok yönlü ve
uluslararas› kalitedeki e¤itim, bana sa¤lam
bir temel katt› ve lisansüstü çal›flmalar›nda
baflar› getirdi. MBA derslerinin bir k›sm›
‹ngilizce, bir k›sm› ise Norveççeydi. Tezimi
Norveççe yazmay› tercih etmem, Norveç'te
ifle girme konusunda avantaj getirdi.
Bilkent'te genifl bir bak›fl aç›s› olan, kendine
güvenen, araflt›rmay› seven bir birey olarak
yetiflti¤im için ifl dünyas›na kolayca uyum
sa¤lad›m.

Bize iflinizden bahsedebilir misiniz?

Norveç, dünyan›n en önemli petrol ve
do¤algaz ihracatç›lar›ndan. Petrol
yataklar›n›n büyük k›sm› devletin kendi
petrol flirketi Petoro taraf›ndan yönetiliyor.
Çal›flma yaflam›ma Petoro'da yönetici aday›
olarak bafllad›m; iki y›l süren bir program
dahilinde de¤iflik birimlerin projelerinde
görev alarak petrol endüstrisindeki kariyer
seçeneklerini keflfettim. fiimdi Petoro'da
finansal dan›flman›m; finansal planlama,
petrol sahalar›ndaki yat›r›mlar›n kârl›l›k
analizleri, mali kontrol ve raporlama ile
flirketleraras› müzakerelerde dan›flmanl›k
gibi sorumluluklar›m var.

Aç›k denizlerde yap›lan petrol ve do¤algaz
ç›karma çal›flmalar› hakk›nda bilgi alabilir
miyiz? Hangi s›n›rlamalar dahilinde
kuyular aç›l›yor? ‹flin finansal boyutu
nedir?

Norveç denizlerindeki zorlu iklim
koflullar›nda platformlar›n güvenli bir flekilde
infla edilmesi ve iflletilebilmesi, detayl›
planlama süreçleri gerektirir. Yap›lan planlar;
teknik, lojistik, ekonomi, güvenlik, çevre ve
insan sa¤l›¤›n›n korunmas› gibi ayr›nt›lar
içerir. Bu planlar, ancak devletin kurumlar›
taraf›ndan incelenip onayland›ktan sonra
hayata geçirilebildi¤i için, yeni bir petrol
rezervinin bulunmas›ndan üretime
bafllanmas›na kadar en az 5-6 y›l geçer.
‹flin finansal boyutu, bölgedeki rezervlerin
büyüklü¤üne ve konumuna göre de¤iflir.
Ön yat›r›mlar birkaç milyar dolardan bafllar.

Norveç'in devlete ait petrol ve do¤algaz
gelirlerinin büyük bölümünü Merkez
Bankas› rezervlerinde tutmas› ve petrol
fonlar›n› yurtd›fl›nda tahvil ve borsa
yoluyla de¤erlendirmesini bir finansç›
gözüyle nas›l yorumluyorsunuz?

Petrol ve do¤algaz, yenilenemeyen enerji
kaynaklar›d›r. Petrol ve do¤algazdan gelen
gelirler, kaynaklar›n tükenmesiyle birlikte
bir gün sona erecek. Kaynaklar tükendi¤inde
gelirlerin de tükenmemesi için devlet bir
petrol fonu oluflturmufl. Devlet bütçelerinde
fonun y›ll›k faiz getirisi kullan›ma aç›l›r;
ama anaparaya dokunulmaz. Böylece gelecek
nesillerin de petrol gelirlerinden yararlanmas›
amaçlan›r. Petrol fonunun bir di¤er avantaj›,
iç ekonomiye para girdisinin rahatl›kla
kontrol edilebilmesi. Böylelikle enflasyon
istenilen düzeyde tutulabiliyor. Bu sayede
küresel ekonomik krizin etkileri Norveç'te
çok hissedilmedi.

Petrol ve do¤algaz gelirleri yönetiminde
Norveç'in yaklafl›m olarak önde oldu¤u,
ayr›ca petrolü siyaset sahnesinden uzak
tuttu¤u söyleniyor. Bu konuda gözleminiz
nedir? Di¤er ülkelerin uygulamalar›yla
karfl›laflt›rabilir misiniz?

Bence Norveç, uzun vadeli ekonomik
planlamas›yla, petrol zengini di¤er ülkelere
güzel bir örnek teflkil ediyor. 2010'da devletin
petrol gelirleri 47 milyar dolard›. Büyük bir
bölümü petrol fonlar›na aktar›lan bu paran›n
yaklafl›k 18 milyar dolar› Petoro'dand›; geri
kalan› ise ülkedeki uluslararas› flirketlerin
ödedi¤i gelir vergileriydi. Petrol zengini
birçok ülkede, zenginlik sadece elit bir
kesimin yönetimindedir. Ayr›ca, bu ülkelerde
ifl yapmak isteyen uluslararas› petrol
flirketleri siyasi istikrars›zl›k ve bürokratik
engellerle karfl›laflabilmektedir. Örne¤in,
Libya'daki kar›fl›kl›klar uluslararas› petrol
flirketlerinin oradaki ifllerini durdurmas›na
yol açt›. Oysa Norveç'in petrol endüstrisinde
saydaml›k çok önemli. 1960'larda ilk defa
petrol bulmalar›ndan üretime bafllamalar›na
kadar geçen yaklafl›k 10 y›l› Norveçliler
hukuki ve idari düzenlemeler yapmak için
kullanm›fl. Böylece petrol gelirlerinin yabanc›
flirketlerin denetimine girmesi önlenmifl ve
gelirlerden sadece belirli bir kesimin de¤il,
halk›n yararlanmas› için çal›fl›lm›fl. Zengin
ve fakir aras›nda uçurum olmamas›, halk›n
toplu olarak kalk›nmas› ve yüksek yaflam
kalitesi, sözünü etti¤im düzenlemelerin
amaca ulaflt›¤›n›n göstergelerinden biri.

Norveç'teki iflgücü potansiyeli petrol ve
do¤algaz alanlar›nda nas›l flekilleniyor?
‹lgili bir yüksekö¤renim uygulamas›
var m›?

Özellikle petrol ve jeoloji mühendisli¤i
konusunda belirgin bir iflgücü aç›¤› var. Son
dönemlerde yeni sahalar›n bulunmas› ve
üretime yönlendirilmesiyle bu aç›k daha da
geniflleyecek gibi. Petrol flirketleri, gençlerin
üniversitelerde bu alanlar› seçmesi için büyük
kampanyalar düzenliyor, televizyonlara
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reklam bile veriyor. Bu çabalar daha çok
gelece¤e yönelik. Mevcut aç›k, d›fl ülkelerden
deneyimli mühendislerle kapat›lmaya
çal›fl›l›yor.

Norveç'te petrol aramaya ba¤l› çevre
kirlili¤ini önlemeye yönelik ne gibi
uygulamalar var?

Norveç, denizlerine hem çevre hem de
ekonomi aç›s›ndan çok önem veriyor. En
önemli gelir kayna¤› olan petrol ve do¤algaz
sahalar›n›n tümü aç›k denizlerde. Di¤er
bafll›ca gelir kayna¤› da bal›kç›l›k olunca
iki sektörün bir arada yaflat›labilmesine
baya¤› özen gösteriliyor. Denizlerde yeni
aramalar öncesi ilgili sahadaki do¤al yaflama
iliflkin ayr›nt›l› araflt›rmalar yap›l›yor.
Bal›klar›n üreme alanlar› petrol sektörüne
aç›lm›yor. Karbondioksit ve di¤er baz›
gazlar›n çevreye verdi¤i zarara dair önlemler,
ekonomik yapt›r›mlar fleklinde cereyan
ediyor. fiirketler, sorumlu olduklar› at›k gaz
miktar› kadar vergi ödemek zorunda. At›k
gaz miktar› azald›kça, ödedikleri vergi de
düflüyor. Fazla vergi ödememek için flirketler
çevre konusunda yarat›c› çözümler buluyor.
Örne¤in, baz› firmalar üretim s›ras›nda aç›¤a
ç›kan karbondioksiti yakalayarak petrol
kuyular›na geri enjekte ediyor. Benzer
uygulamalar sayesinde at›k gazlar›n düzeyi
azalt›ld›.

Norveç haricindeki bölgelerle ilgili
çal›flmalar›n›z oldu mu?

Norveç'te ç›kan do¤al gaz, Kuzey Buz Denizi
alt›ndan geçen boru hatlar› ile ‹ngiltere,
Almanya, Belçika ve Hollanda'ya tafl›n›yor.
Birkaç sene önce di¤er ‹skandinav ülkelerine
ulaflmas› düflünülen yeni bir boru hatt›
projesinde çal›flm›flt›m. Bu proje di¤er
‹skandinav ülkelerinin küresel ekonomik
krizden etkilenmesi sonucu ask›ya al›nm›flt›.

Türkiye'nin Do¤u Akdeniz'deki petrol ve
do¤algaz çal›flmalar›n› takip ediyor
musunuz?

Petrol projelerini hayata geçirebilmek için
gereken yüksek yat›r›mlar ve sermayeye
uygun büyüklükte ve kaliteli bir petrol rezervi
bulunursa ülkemiz aç›s›ndan tabii ki çok
faydal› olur. Umar›m petrol arama
çal›flmalar› esnas›nda çevreyi korumak için
ön araflt›rmalar yap›l›yordur.

Norveç'e ekonomik güç katan baflka do¤al
zenginlikler var m›?

Petrol ve bal›kç›l›ktan sonra, ülkenin büyük
bir k›sm›n› kaplayan ormanlar ve akarsular›
sayabilirim. Do¤algaz üretimine ra¤men
do¤algazla ›s›nma yayg›n de¤il. Ülke, içinde
kullan›lan enerjinin büyük k›sm›n›
hidroelektrik santrallerden sa¤l›yor, do¤algaz›
ise yurtd›fl›na sat›yorlar.

Bize biraz Norveç'teki yaflamdan bahseder
misiniz? Uyum süreciniz nas›l geçti? Bofl
vakitlerinizde neler yap›yorsunuz?

Burada yaflamaktan memnunum. Ülkenin petrol
baflkentli olarak an›lan Stavanger'de hayat›m›
sürdürüyorum. Norveççe konuflmam uyum
sa¤lamamda avantajd›. Norveç kültürünü ve
insanlar›n› çok iyi tan›yorum. Onlar gibi k›fl›
kayak yaparak, bahar ve yaz aylar›n› ise eflimle
beraber bal›¤a ve do¤a yürüyüfllerine ç›karak
de¤erlendiriyorum. Norveç'in büyüleyici bir
do¤as› var. Do¤a ile iç içe olmak, beni günlük
hayat›n stresinden uzaklaflt›r›yor ve dinçlefltiriyor.

Kariyerinize petrol endüstrisinde mi
devam etmek istiyorsunuz?

Evet. Çok genifl ve uluslararas› bir sektör.
Birçok kariyer olana¤› var. Gelecekte
Türkiye'de büyük sahalar bulunur ve sektörde

geliflme olursa, bilgi birikimimi ülkeme de
tafl›mak isterim.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Bilkent, sadece akademik de¤il, sosyal yönden
de geliflmeme fayda sa¤lam›flt›r. Operational
Research Kulübü üyesiydim. Kulübün çeflitli
etkinliklerinde yer ald›m. Kampüsteki
UNICEF projelerine kat›ld›m. Bu sayede
hem yararl› ifller yapt›m hem çevremi
genifllettim. Bu prati¤imi Nordland
Üniversitesi'ne de tafl›d›m. International
Students Club'›n yönetim kurulundayd›m.
Birçok ülkeden arkadafllar edindim ve
uluslararas› ö¤renciler için düzenlenen
faaliyetlere yo¤un katk›da bulundum. Norveç,
mezunlar›m›z›n yo¤un yaflad›¤› bir yer
olmad›¤› için Dergi Bilkent sayesinde
Bilkent'ten ve Bilkentlilerden haber almak
ayr›ca güzel.




