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Arkeoloji, kültürlerin geliflimine,
ilerleyifline ve çöküflüne iliflkin bilgileri topra¤›n

derinliklerinden ç›kar›p geçmiflimize ›fl›k tutan bilimdir.
Ülkemizde arkeoloji hala bir geliflim sürecinde.

Bu yaz›da arkeolojinin tarih içindeki
geliflimine ve üniversitemizin

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nce
y›llard›r sürdürülen arkeolojik kaz›lar

hakk›nda bilgi vermeye çal›flt›m.

belle¤in topra¤a
gereksinimi vard›r

(Schnapp,  2001, “Arkeolojinin Keflfi,” sayfa: 43, Cogito)

Ayfle Tu¤cu

(Orta Tunç Ça¤› “Cilician Painted Ware”)
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arkeolojiyle gerçek anlamda tan›flmam
o y›l oldu. Kaz› s›ras›nda  benimle çal›flan
iflçilerle Geç Tunç Ça¤›’na ait tüm bir
çömlek bulmufltuk. Ben parçay› tüm
ç›kard›k diye sevinirken kaz› baflkan›m›z
açmay› ziyarete gelmiflti ve çömle¤i görüp
bana “Nas›l bir duygu en son binlerce
y›l önce dokunulmufl bir serami¤e y›llar
sonra ilk senin dokunuyor olman?” diye
sordu. ‹flte o zaman anlad›m baz› fleylerin
anlafl›lmas› için gerçekten de belle¤in
topra¤a gereksinim duydu¤unu. Di¤er
bir deyiflle, arkeolog olmay›.

‹nsan her zaman atalar›n›n b›rakt›¤›
izlere karfl› bir ilgi duymufltur. Bu ilginin
ne zamandan beri varoldu¤u bilinmese
de, bilinen ilk örne¤i M.Ö. 6. yüzy›lda
Babil Kral› Nabonidus’un kendisinden
binlerce y›l önce infla edilen Naram- Sin
Tap›na¤›’n›n bir kat›ndan bafllayarak
binan›n temel tu¤las›n› bulana dek
kaz›ya devam etmesidir. Buna benzer bir
baflka örne¤i Roma döneminde
görmekteyiz. Büyük Roma Kral›
Julius Sezar’›n askerleri, ‹talya ve
Yunanistan’da koloniler kurma amac›yla
bafllat›lan seferde, bu bölgelerde eski
ça¤lara ait birçok mezar bulmufl ve bu
mezarlardan bulduklar› objeleri yüksek
fiyatla Romal› seçkin s›n›fa satm›fllard›r.

19. Yüzy›l›n bafllar›nda insanl›¤›n
arkeolojiye bak›fl› Sezar dönemindeki
bak›fl aç›s›ndan pek de farkl› de¤ildi.
Gerçekte araziyi ve topra¤› bir kitap
gibi okuyan ve geçmifl zaman›n
hikayesini yazan arkeoloji, antika
koleksiyoncular›n›n himayesinde
yürütülmekteydi. Bu dönem, binlerce,
milyonlarca y›l öncesine ait tafl aletlerin,

soyu tükenmifl hayvan kemiklerinin
bulundu¤u, yani insanl›¤›n geçmiflini ilk
kez tan›maya bafllad›¤› dönemdir.
Bafllarda bir hazine av› gibi yürütülen
arkeoloji çal›flmalar›, 19. yüzy›l›n
sonlar›na do¤ru bir bilgi aray›fl› ve eski
ça¤lara ait  belirli sorulara cevap
verebilme amac›yla aç›lan bir sayfa oldu.

Yirminci yüzy›la girdi¤imizde
arkeoloji tam anlam›yla bir bilim dal›
olarak kabul edildi. Günümüzde
yürütülen bir kaz›da arkeologlar›n yan›
s›ra jeofizikçiler, zoologlar, botanikçiler,
kimyagerler, genetik uzmanlar› yer
almaktad›r. Art›k arkeoloji, bulunan
materyalleri yorumlay›p, geçmifle ve bir
anlamda da günümüze ›fl›k tutabilecek
tüm bilim adamlar›ndan ve say›s›z alan
uzmanl›¤›ndan yard›m alan bir disiplin.

Ülkemizde arkeolojik kaz›lar
Osmanl› ‹mparatorlu¤u zaman›nda
farkl› ülkelerin arkeologlar› taraf›ndan
yürütülmekteydi. Bunun yan› s›ra
topraklar›n›n, tarihin sayfalar›yla
dolu oldu¤unun fark›nda olmayan
bu hanedan›n, bu hazinelerin nas›l
korunmas› gerekti¤ine dair düzgün
kanunlar› da yoktu.

Türkiye’de arkeolojik çal›flmalar
Osman Hamdi Bey zaman›nda bafllad›,
ancak sistemli kaz›lar yapabilmek için
Atatürk dönemine kadar beklemek
gerekliydi, çünkü kaz›larda bulunan tarihi
eserlerin korunmas›na dair kanunlar,
Atatürk döneminde ç›kart›ld›. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih - Co¤rafya
Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nün
aç›lmas›yla, dünyaca ünlü arkeologlar›n
yetiflmesi sa¤land›.

‹lerleyen saatlerde kazma, kürek
ve el arabas› seslerini iflçilerden birinin
söyledi¤i yöresel türküler süslemeye
bafllar. Sen bu arada gördü¤ün fleyin
önemini ve hatta ne oldu¤unu anlamaya
çal›fl›p tam bu tür sorulara cevap ararken
bir ses seni aniden baflka bir bilmeceye
yönlendirir,

“Patron !!!!...”

Geçmifle dokunmak...
Daha önce hiç tecrübem olmad›¤› için

bir açma sorumlusunun yan›nda asistan
olarak çal›fl›yordum. Her ne kadar
arkeoloji bölümünde okumufl da olsam,

Saat sabah›n 4:30’u.

En fazla birkaç dakikal›k
aral›klarla, kaz› ekibinin
saatlerinin alarm› çalmaya
bafllar. Art›k uyan›p
haz›rlanma vaktidir.
Yüzünü y›kar, giyinir,
çay›n› eline al›p hiç
konuflmadan havan›n
ayd›nlanmas›n› ve her
fleyden önemlisi gerçek
anlamda uyanmay›
beklersin. Saat 5:30’da
höyükte, iflçiler gelmeden
açman›n bafl›nda olursun
ve birkaç dakika içinde
sürprizlerle dolu yepyeni
bir gün bafllar....

(Kinet Orta Tunç Ça¤› Mimarisi Yanm›fl Olas› Saray Kompleksi, 2004)
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1950’lerden günümüze
kadar Türkiye’de
arkeoloji konusunda
önemli geliflmeler
yafland›.

Her fleyden önce, çeflitli üniversitelerde
arkeoloji bölümleri aç›ld› ve bu sayede
toplum, kültür miras›m›z hakk›nda daha
fazla bilgilendirilip, bilinçlendirildi. Art›k
sadece yabanc›lar de¤il, kendi ülkemizin
insanlar› da ö¤renmeye, anlamaya
bafllad› üzerinde yaflad›¤›m›z topra¤›n
zenginli¤ini.
 ‹flte bu zenginli¤in önemini fark eden
Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, Türk ve yabanc› ö¤retim
üyeleri ile 1988’den bu yana yeni
arkeologlar yetifltirebilmek için e¤itim
vermektedir. Daha da önemlisi, di¤er
üniversitelerin arkeoloji bölümlerinden
farkl› olarak, arkeoloji literatüründe
bulunan Klasik Arkeoloji ve Ön Asya
Arkeolojisi ayr›m› yap›lmamaktad›r.

Bölümümüzün dört y›ll›k e¤itim
sürecinde hem Klasik dünyan›n - ki buna
Yunan ve Roma dönemleri girmekte -
hem de Ön Asya kültürlerinin sanat
tarihi, tarihi ve arkeolojisi hakk›nda
bilgi verilmektedir. Bunun yan› s›ra
gelece¤in arkeologlar›na mimari ö¤e ve
küçük obje çizimleri hakk›nda da bilgi
verebilmek için, bölümümüzde
Arkeolojik Çizim dersi bulunmaktad›r.
Ö¤rencilerin seramikleri daha iyi
tan›malar›na imkan verebilmek için
bölüm bünyesinde bir seramik odas›
ve laboratuvar bulunmaktad›r.

Sonuç olarak, Bilkent Üniversitesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden
mezun olan bir arkeolog, arkeoloji
dünyas›na ad›mlar›n› bu donan›mlar›n
sa¤lad›¤› ayr›cal›klarla atar. Dönem içi
verilen derslerin yan› s›ra, yaz aylar›nda
Bilkent Üniversitesi’nin destekledi¤i
arkeolojik kaz›lar yap›lmaktad›r.
Bu kaz›lar› e¤itim kaz›s› olarak da
düflünebiliriz; çünkü buralar arkeoloji
ö¤rencilerinin derslerde ö¤rendikleri
bilgileri  prati¤e geçirme ve alanda
ö¤renilebilecek türde bilgileri ö¤renme
yeridir.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü’nün yürüttü¤ü iki önemli
kaz› bulunmaktad›r. Bunlardan biri,
Doç. Dr. M. H. Gates baflkanl›¤›nda
1992’den bu yana devam eden Kinet
Höyük kaz›s›d›r.

(Kinet Orta Tunç Ça¤› Mimarisi Yanm›fl Olas›  Saray Kompleksi, 2004)

(Kinet, Geç Helenistik - Erken Pers Dönemi, 2004)

(Kinet, Erken Demir - Geç Tunç  Geçifl Dönemi, 2004)
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Ayfle Tu¤cu Kimdir?

1979 Ankara do¤umlu Ayfle Tu¤cu,
2003 y›l›nda Bilkent Üniversitesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü
bitirdi. 2001 - 2004 y›llar› aras›nda
Bilkent Üniversitesi’nin destekledi¤i
Kinet Höyük kaz›s›na kat›ld›. 2003
y›l›nda Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
Yerleflim Arkeolojisi Bölümü’nde
yüksek lisans program›na kabul
edildi. Halen ayn› üniversitede
Yesemek Tafloca¤› ve Heykel Atölyesi
bafll›kl› tezine devam
etmektedir.

Kinet Höyük kaz›s›

Çukurova’n›n en büyük yerleflmesi
olan Kinet Höyük, Hatay’›n Dörtyol
ilçesinde bulunmaktad›r. Antik Ça¤’daki
önemi M.Ö. 333 y›l›nda Büyük
‹skender’in Pers Kral› Darius’u
burada yenmesinden kaynaklanm›flt›r.
Höyükteki çal›flmalar 1992 y›l›nda
Hatay Müzesi’nin iflbirli¤i ile bafllam›fl,
ilerleyen y›llarda bir Bilkent Üniversitesi
projesi olarak günümüze kadar
sürdürülmüfltür.

5000 Y›ll›k tarihiyle Kinet, 26 metre
yüksekli¤inde bir Höyük (bir alana
farkl› dönemlerde yerleflilmesinden dolay›
zamanla oluflan tepeler) oluflumudur.
20 Yerleflme kat›ndan oluflan bu höyü¤ün
kuzey kesiminde Erken Tunç Ça¤›’ndan
Geç Demir Ça¤›’na (M.Ö. 3000 - M.Ö.
8. yüzy›llar aras›) kadar yerleflilmifl,
Geç Demir Ça¤›’ndan Helenistik
döneme ve Ortaça¤’a kadar ise as›l
höyük üzerinde yerleflilmifltir.
Bölgedeki sezonluk kaz› çal›flmalar›,
antik bir liman kenti olan Kinet’in

Geçmiflin gelecekteki
kazanc›

Bundan iki y›l önce
Kinet’te bir Cuma akflam›,
sahildeki küçük, ama
samimi bal›kç›ya gittik.
Bal›kç›n›n 10 yafl›ndaki
k›z› Sema koflarak yan›ma
geldi. Bana o tepede
(bahsetti¤i yer höyüktü)
ne yapt›¤›m›z› sordu.
Ona k›saca ne yapt›¤›m›z›
anlatt›ktan sonra, bir gün
benimle o tepeye gelmesini
önerdim. Birkaç gün sonra
babas›n›n elinden tutup
höyü¤e beni ziyarete geldi.
Anlatt›klar›m ve gördükleri
onu etkilemifl olsa gerek ki,
daha önceden ad›n›n ne
oldu¤unu bile bilmedi¤i bu
mesle¤i yapmak istedi¤ini
söyledi. Bence bu hem
geçmiflin hem de gelece¤in
bir kazanc›yd›.

Neolitik dönemden Ortaça¤’a kadar
yerleflilmifl oldu¤unu göstermektedir.
Kinet kaz›lar›n›n temel amaçlar›, antik
liman kentinin Do¤u Akdeniz kültürü
içindeki yerini ve ça¤dafllar›yla olan
iliflkilerine dair bilgiler bulmak ve bu
bilgilerden al›nan sonuçlar çerçevesinde
Do¤u Akdeniz antik ça¤lar›n› daha iyi
tan›yabilmektir.

Hac›musalar kaz›s›

Bilkent Üniversitesi taraf›ndan
desteklenen di¤er bir kaz› ise Likya
bölgesinde bulunan ve Elmal› ovas›n›n
en büyük höyü¤ü olan Hac›musalar
kaz›s›d›r. 1994 y›l›nda bafllayan kaz›
Doç. Dr. ‹lknur Özgen  baflkanl›¤›nda,
Trinity Üniversitesi’nden Mark
Garrison’n›n yard›m›yla yürütülmektedir.
Yaz›l› kaynaklardan yerleflmenin
Antik Ça¤’daki ad›n›n Choma oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. 3000 Y›ll›k tarihiyle
Hac›musalar, Neolitik Ça¤’dan Bizans
dönemine kadar yerleflme tabakalar›na
sahip bir höyüktür. Kaz›n›n temel
amaçlar› Likya kültürü hakk›nda daha
fazla bilgi elde etmek ve tarihsel süreç
içinde Choma’n›n yerini ve önemini
saptayabilmektir.

Bilkent Üniversitesi’nin destekledi¤i
bu iki kaz› sayesinde, sahip oldu¤umuz
Anadolu arkeolojisine, yeni bilgiler
eklenecektir. Bu yeni bilgiler bizi baflka
sorulara ve cevaplara yönlendirecektir.
Bu döngü, biz geçmiflin izinde yürüyenler,
merak edip anlamaya çal›flanlar
varoldu¤u sürece devam edecektir.

Afl›k Veysel’in deyimi ile, “insan›n
sad›k yari” olan kara toprak, yaflamlar›
boyunca insanlar›n gereksinimlerini
karfl›lad›¤› gibi, yaflamlar›ndan sonra
b›rakt›klar›n› ba¤r›nda  büyük bir
sevgiyle saklar. Bir baflka deyiflle
toprak insan›n hikayesini içinde
bar›nd›ran bir kitapt›r. Geçmifl ile gelecek
aras›ndaki uzun zincirin bir halkas›n›
oluflturan insan›n ise bu kitab› okumas›
zorunludur. ‹flte arkeoloji, bu kitab› açan,
sayfalar›n› çeviren ve içindekileri
okumam›z için gerekli alfabeyi bize
ö¤reten disiplindir.
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Ankara’daki
kafe patlamas›n›n öncüsü

Bo¤aç Üner,
Bilkent Üniversitesi

Endüstri Mühendisli¤i’nden mezun.
Ayn› zamanda Bilkent Üniversitesi

Mütevelli Heyeti üyesi.
G›da ve giyim sektöründeki

baflar›lar› ile tan›n›yor.

Bo¤aç Üner, mezuniyetinin ard›ndan
gitti¤i ve bir süre kald›¤› Belçika’dan
dönüflünde efli Gamze Üner ile
Ankara’n›n kafe kültürünün bafllang›c›
say›labilecek Cafemiz’i açt›.
Bunun ard›ndan Çin restoran›
Quick China’y›, ABD giyim markas›
Donna Karan New York ma¤azas›n› ve
kurabiye ve pastalar› ile k›sa sürede
ünlenen Kuki’yi hizmete sokan
Bo¤aç Üner’e k›sa zamanda kazand›¤›
bu baflar›lar›n öyküsünü soruyoruz...
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Ticaretle u¤raflmaya nas›l karar
verdiniz ve ifl hayat›n›zdaki geliflmeler
nas›l bafllad›?

Ben daha üniversitede okurken ticaretle
u¤raflmak, kendi iflimi kurabilmek
istiyordum. Mezun olduktan sonra
uluslararas› d›fl ticaret deneyimi elde
edebilmek için Belçika’ya gittim ve orada
bir firmada çal›flt›m. Türkiye’ye geldikten
sonra önce askerli¤imi yapt›m, ard›ndan
da evlendim. Eflimle birlikte Arjantin
Caddesi’nde dedemden kalan bir eve
yerlefltik. 1993 y›l›yd›. Ankara’da efli
olmayan bir kafe iflletmecili¤i anlay›fl›yla
evimizin alt kat›nda Cafemiz’i açt›k.
Bafllang›çta 8 -10 masal›k  küçük bir
kafeydi. Çok tutuldu. Bu arada kafeyle
birlikte Arjantin Caddesi de kabuk
de¤ifltirdi. 1995 y›l›nda Ankara’da
olmayan bir fley daha denemek istedik.
“Chinese take away” olarak bilinen
Çin yeme¤i paket servisi yapmak üzere,
yine Arjantin Caddesi’nde Quick China’y›
kurduk.

Daha sonra giyim sektörüne el att›n›z.
Bu geçifl nas›l gerçekleflti?

Bir yabanc› markan›n Ankara
temsilcili¤ini almak istedik ve Donna
Karan NY firmas›n›n ürünlerini satmak
üzere DKNY ma¤azas›n› açt›k. Böylece
yabanc› bir firmayla da ticarete girmifl
olduk, bu tecrübeyi kazand›k.
Bu nedenle yurt d›fl›na çok fazla gidip
gelmeye bafllad›k ve ufuklar›m›z
geniflledi.

ileride de Viyetnam mutfa¤› devreye
girecek. Ayr›ca ikinci yer için aray›fl
içindeyiz.

Gelelim Kuki’ye. Kuki nas›l do¤du?

Pastac›l›k alan›nda da farkl› bir ifl
yapma niyetiyle, bir de kafe -  patiseri
zinciri kural›m dedik.  Kuki de¤iflik bir
pastac›l›k anlay›fl›yla kuruldu. Önce
küçük bir dükkanda pasta ve kurabiye
imalat›yla bafllad›k. Ürünlerimiz birkaç
y›l THY taraf›ndan kullan›ld›. fiimdi
Kuki Arjantin Caddesi’nde hizmet
veriyor. Hem popüler bir kafe, hem de
pasta sat›fl› yap›lan bir mekan.
Ayr›ca ürün çeflitlili¤imizi de vurgulamak
isterim. ‹stanbul’dan da ayn›
isimle ma¤azalar açmak konusunda
talepler var. Markalar›m›za olan
ilgi oldukça yo¤unlaflt›. ‹stanbul,
‹zmir ve K›br›s’tan markalar›m›z›
talep edenlerle görüflmelerimiz devam
ediyor.

DKNY için ürün seçimini nas›l
yap›yorsunuz?

DKNY bir dünya markas›. Üç ana sezonu
var. Önceleri ürünleri seçmek için ABD’ye
gidiyorduk. fiimdi ürünleri Milano’da
inceliyoruz. Ankara piyasas› ve taleplere
göre ürün seçiyoruz. DKNY Jeans için
de siparifllerimiz oluyor. Onlar bize
seçti¤imiz ürünleri gönderiyorlar.
Firmam›z ithalat›n› yap›yor.

Quick China’da flimdi farkl› bir hizmet
veriyorsunuz. Neler de¤iflti?

Quick China da zamanla yeni bir flekil
ald›. Ankara’da Quick China paket servisi
pek ra¤bet görmedi. Befl y›l önce paket
servisi yerine bir restoran açt›k. Suflinin
en gözde oldu¤u zamanda bir de sufli
mutfa¤› ilave ettik. Bu yap› hala devam
ediyor. Günümüzde uzak-do¤u
mutfaklar›na daha genifl yer veriliyor.
Quick China’da yak›nda Tayland ve daha
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Endüstri Mühendisli¤i e¤itiminiz flu
an yapt›¤›n›z ifllere ne türlü bir katk›
sa¤l›yor? Mesle¤inizi iflinizde
kullanabiliyor musunuz?

Ben endüstri mühendisiyim. Sistem
kurmak ve bunu en iyi flekilde uygulamak
üzere e¤itim ald›m. Bu bölümden mezun
oldu¤um için çok flansl› oldu¤umu
düflünüyorum. Biz çok iyi ö¤retim
üyelerinden dersler ald›k. Ben Bilkent
Üniversitesi’nde  ald›¤›m e¤itimi flu an
yapmakta oldu¤um iflte kulland›¤›ma
inan›yorum. Belki bire bir de¤il ama,
mesle¤imi icra etmek için ö¤rendi¤im
bilgilerden çok yararlan›yorum. Bilkent
Üniversitesi bana ifl hayat›yla ilgili çok
fley kazand›rd›. Sa¤lad›¤› ortam
sayesinde çok say›da dostluklar›m oldu
ve ben bu iliflkileri ifl hayat›mda da
kullan›yorum. Ayr›ca ö¤retim
üyelerimizin dünyaya bak›fllar› ve bize
ö¤rettikleri fleyler sayesinde, bugün
uluslararas› platformda rahat haraket
edebilme imkan›na sahibim.

Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet
üyesisiniz. Bu nas›l oldu?

Bilkent Üniversitesi’nin ilk
mezunlar›ndan›m. Mütevelli Heyet
üyeli¤i hayat›mda alm›fl oldu¤um
en önemli, en onur verici görevlerden
biridir. Mütevelli Heyet üyeli¤im befl y›l›
aflk›n bir zamand›r devam ediyor.
Benimle birlikte ayn› y›l ‹flletme
Bölümü’nden mezun olan arkadafl›m
Ahmet Nalbur da üye. Nas›l oldu¤una
gelince... DKNY’u kurup iflletmeye
bafllad›ktan sonra iflimiz ön plana
ç›kt›, böylece heyet üyeli¤i için
Mezunlar Ofisi’nin önerdi¤i isimlerden
biri oldum. Mütevelli Heyet Üyesi
olmadan önce, baz› ö¤retim üyeleri ve
Rektörümüz Ali Do¤ramac›, beni
üniversite hakk›ndaki fikirlerimi almak
için görüflmeye davet ettiler.
Bafllang›çta buna anlam verememifltim.
Me¤er seçilmifl isimlerle diyalog
kurularak Mütevelli Heyet’e al›nmalar›

konusunda araflt›rma yap›l›yormufl.
Üniversitemiz kurucusu ‹hsan Do¤ramac›,
beni ve Ahmet Nalbur’u üyeli¤e seçti.
Mütevelli Heyet’e giren ilk mezunlar
biz olduk.

Gelecekte yeni neler var?

Son birkaç y›ld›r flirketimiz yeni projelere
yöneldi. Perakendecili¤in d›fl›nda
savunma sanayii sektöründe
çal›flmalar›m›z sürüyor. Yurt d›fl›
firmalar›n›n temsilcilikleri var. Bunlar›n
d›fl›nda, telekomünikasyonla ilgili bir
yat›r›ma bafll›yoruz. “444 Chat” adl›
bir marka yaratmaya çal›fl›yoruz.
Proje yak›nda ortaya ç›kacak. Normal
telefonla chat yap›labilecek bir sistem
gelifltiriyoruz. Ayn› zamanda interaktif
olarak bilgisayar chat ortam›nda da
paylafl›m› olan bir telefonda sohbet
sistemi bu. Bilgisayar kullan›m›nda

chat yapma oran› çok yüksek. Türkiye’de
%10 - 12 bilgisayar kullan›m› varsa,
%95 telefon kullan›m kapasitesi var. Bu
oranlardan yola ç›kt›k. Sistemin nas›l
iflleyece¤ine gelince: Telefon numaralar›
bilinmeden rumuzlarla  444 Chat’i
arad›¤›n›zda karfl›n›za teyp ç›k›yor. Chat
yapmak istedi¤iniz konuya göre sizi
teypler yönlendirecek. Ya da mesaj
b›rakma sistemiyle size uygun kifli
bulunacak. Mesajlar› dinleyerek kiminle
chat yapmak istedi¤inize karar
vereceksiniz. Yurt d›fl›nda bile çok fazla
örne¤i yok. O aç›dan da de¤iflik ve
heyecan verici bir proje. Sistem, kazanc›n›
telefon hatt›ndan ald›¤› reklamlarla ve
baz› bölümlerden üyelik ücreti alarak
karfl›layacak. Önce Türkiye’de
uygulayaca¤›z. Daha sonra da yurt d›fl›
ba¤lant›lar› kuraca¤›z. ABD’deki
firmalarla ve yat›r›mc›larla da bu konuda
görüflmelerimiz devam ediyor.
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“Bize göre, sektördeki ihtiyaç
farkl› bir hizmet anlay›fl›na ve farkl› bir
ifl yaklafl›m›na sahip bir flirkete
yönelikti. Biz yola, daha çok Bilkent
Üniversitesi’nin bize katt›¤› farkl›l›klar›
ortaya koymak ve sektörde bunlardan
yola ç›karak hem müflterilerimiz ile bu
yeni çeviri hizmeti anlay›fl›n›
tan›flt›rmak, hem de flirketimizi
olabilecek en yüksek noktaya ç›karmak
amac›yla yola koyulduk. Sektördeki
en büyük avantaj›m›z kuflkusuz,
hem ‹ngilizce, hem de Frans›zca
mütercim-tercüman olmam›z.
Ald›¤›m›z e¤itim, flirket sahipleri olarak
aktif bir flekilde çeviri sürecine
kat›labilmemizi sa¤lad›. Bu da, çeviri
kalitesini sa¤layabilmemize ve sadece
flirket iflleri ve finansal konularda de¤il,
iflin mutfa¤› diye tabir edebilece¤imiz,
çeviri sürecinin kendisinde de yönetim
ve kontrol fonksiyonumuz olmas›na
olanak sa¤lad›. Bilkent Üniversitesi,
bize kazand›rd›¤› üstün teorik ve pratik
bilgilerin yan›nda, ayn› zamanda ifl
hayat›nda çok büyük önem tafl›yan insan
iliflkileri, grup çal›flmas›, problem çözme
ve liderlik özelliklerini verdi.
Bugün çeviri sektöründe önde gelen
flirketlerden biri olmak bizim için gurur
verici. Bununla birlikte, yolumuzda
ilerledikçe “biz Bilkentliyiz” sözünün ne
kadar fazla anlam ifade etti¤ini daha da
iyi anl›yoruz.”

P›nar Buyruk ve Nilüfer Erafl›k 2002,
Emine Özer ise 2003 y›l›nda

Bilkent Üniversitesi Uygulamal› Yabanc› Diller
Yüksekokulu, ‹ngilizce - Frans›zca Mütercim

Tercümanl›k Bölümü’nden mezun oldular.
Hemen ard›ndan Ankara’da

yaz›l› ve sözlü çeviri hizmetleri veren
PEN Çeviri ve Çevirmenlik Hizmetleri Ltd.

flirketinini açt›lar. ‹ki y›l› aflk›n bir zamand›r
çeviri sektöründe hizmet vermekte olan

PEN Çeviri’yi kurmalar›na en çok
sektördeki ihtiyac› hissetmelerinin

etkin oldu¤unu belirtiyorlar.

Çeviri sektöründe
hizmet veriyorlar
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bilkent’ten sonra ...

Efe Önbilgin, 1988 y›l›nda TED Ankara Koleji’nden mezun olmas›n›n ard›ndan
Bilkent Üniversitesi’ne girdi ve 1993 y›l›nda ‹ktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra Arthur Andersen’de çal›flmaya bafllad›. Arkas›ndan iki y›la
yak›n bir zaman Show TV’de görev yapt›. Daha sonra Kanal D’nin de¤iflimi sürecinde
yönetici ve ifl gelifltirme müdürü olarak çal›flt›. Bu sürenin bir k›sm›n› da Bimafl
Medya Pazarlama fiirketi’nde Pazarlama Direktörü olarak geçirdi. Do¤an Medya
Grubu, Ulusal Haber Kanal›’n› kurmaya karar verdi¤inde, Turner grubu ile yap›lan
görüflmeleri koordine etti. CNN Türk’ün kurulufl öncesi ve kurulufl çal›flmalar›n›
yönetti. Kanal›n yay›na bafllad›¤› 1999 y›l›ndan sonra s›ras›yla Genel Müdür
Yard›mc›s›, Baflkan Yard›mc›s› ve son olarak da ‹cra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
olarak görevlendirildi.

“Okuldayken akl›m›n ucundan bile geçmezdi böyle bir ifl yapaca¤›m. Bir banka
sahibi olmak isterdim. Arthur Andersen tecrübemden sonra, as›l istedi¤imin,
rakamlar›, ifl ve ak›l gücünü bir harmoni içinde yönetmek oldu¤unu anlad›m.
Benim iflim, statik olmayan, yarat›c›, yenilikçi, dinamik bir ifl olmal›yd›. fiimdi
istedi¤im ifli yap›yorum. Zaman› geldi¤inde bir televizyon kanal› sahibi olmak
isterim” diyen Efe Önbilgin genç bir yönetici olarak Bilkent Üniversitesi’nde ald›¤›
e¤itimin bu mevkiye geliflinde büyük katk›s› oldu¤unu söylüyor.

Önbilgin, bofl zamanlar›n› teknolojiye ay›rmay› seviyor. Foto¤raf çekmek, araba
ve motosiklet kullanmak, yurt içinde ve yurt d›fl›nda seyahatler yaparak farkl›
insanlar› ve onlar›n yaflam tarzlar›n› tan›mak hobileri aras›nda.

‹ktisat ’93
CNN Türk’te Genel Müdür

Efe
Önbilgin

“Üniversitede
ald›¤›m e¤itim, ifl
hayat›ma büyük
katk›da bulundu”
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Tuba Öztek, Saint Benoit Frans›z Lisesi’nden mezun olduktan sonra Bilkent
Üniversitesi Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Bölümü’nü bitirdi. Haziran 2003’den
bu yana ‹stanbul’da Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde Sat›fl ve
Pazarlama Direktörü olarak görev yap›yor.

Öztek’in mezuniyet sonras› bu kariyere ad›m atmas›na sebep olan hocas› Teoman
Alemdar oldu. Ceylan Inter -  Continental’de staj yapt›. Mezuniyetinin ard›ndan tatil
bile yapmadan bu otelde ifle bafllad›. Bir an›s›n› flöyle anlat›yor Öztek: “Bir gün
bu otel zincirine ait VIP kart sat›fl yar›flmas› bafllat›ld›. Kazanana ödül verilecekti.
Ben ödüllü yar›fllarda koflmay› pek sevmem. ‹nsan her zaman ifline sayg› göstermeli
dedim ve ödülü hiç önemsemedim; ama sat›fllar›ma devam ettim. Sonuç aç›kland›¤›nda
benim birinci oldu¤um söylenince çok flafl›rd›m. Sonra bir hesap ç›kard›lar. Benim
orada bulundu¤um süre içerisinde satt›¤›m kart say›s› daha önce çal›flanlar›n satt›¤›
say›n›n çok üzerine ç›km›fl. Otele giriflimin üzerinden 6 ay geçmemiflti ki Genel
Müdür Yard›mc›m bendeki sat›fl kabiliyetinin alt›n› çizerek benim sat›fla al›nmam›
teklif etti. Genel Müdür ise beni ofisine ça¤›r›p, ertesi sabah beni Sat›fl’a ba¤l› olan
Halkla ‹liflkiler Departman›’nda görmek istedi¤ini bildirdi.” Bu olaydan sonra
Öztek s›ras›yla Ziyafet Sat›fl Koordinatörü, Sat›fl Müdür Yard›mc›s› ve Sat›fl Müdürü
oldu. Bu otelde Ziyafet ve Kongre Sat›fl Müdürü olarak iki y›l çal›flt›ktan sonra
‹stanbul Hilton Oteli’ne Grup Sat›fl Müdürü olarak transfer oldu. Derken flu anda
bulundu¤u Grand Cevahir Oteli’nden teklif ald› ve iki y›ldan beri çal›flmalar›n›
orada sürdürüyor.

Öztek, hayatta hep baflar›l› bir ifl kad›n› olmay› hayal etmifl. Öyle ki, daha lise
y›llar›nda odas›n›n kap›s›na hayal kutusu as›p içine hayallerini at›yormufl. Hepsi
de gelecekteki ifl hayat› üzerine kuruluymufl. “Yapt›¤›m iflte Bilkent Üniversitesi’nin
e¤itimime katk›s› yüzde yüzdür. Çünkü okurken de, mezun olduktan sonra da, bu
e¤itimin ciddiyetinin ve kazand›racaklar›n›n hep fark›ndayd›m. Bilkent’teki e¤itimimin
ifl yaflam›m d›fl›nda da  yararlar› oldu. Çünkü sosyal çevrelerde, kiflili¤iniz, kendinize
katt›klar›n›z ve e¤itiminizle mutlaka fark ediliyorsunuz.”

Bar›fl Karakullukçu, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nün
ard›ndan Bo¤aziçi Üniversitesi’nde MIS ve Koç Üniversitesi’nde Executive MBA
program›n› tamamlad›. Üç y›ldan beri Accenture Consulting Global Business’ta
müdür olarak çal›fl›yor.

Karakullukçu, Bilkent Üniversitesi’ne girinceye kadar dan›flmanl›¤›n ne oldu¤unu
bilmiyormufl. Oysa flu anda yapmakta oldu¤u ifl dan›flmanl›k. Üniversite tercih
s›ralamas›nda en bafla Endüstri Mühendisli¤i’ni yazd›¤›n›, ama o zaman endüstri
mühendisli¤inin anlam›n› bile bilmedi¤ini söyleyecek kadar da aç›k sözlü. “fians›ma
iyi ve do¤ru bir fley ç›kt›. fiimdi tercih yapsam yine bu bölümü seçerdim” diyor.
“Endüstri mühendisli¤i diplomas› alm›fl yeni bir mezun olarak, ifl yaflam›n› çok iyi
tan›m›yordum. Yaz staj›nda Lever’in MIS departman›nda bir yaz›l›m uygulama
projesinde analist olarak çal›flm›flt›m. O projedeki IBM dan›flmanlar›n›n ifline hep
hayranl›k duyard›m. O yüzden mezun olunca sadece dan›flmanl›k ifllerine baflvurdum.
Görüflmeye ça¤r›ld›¤›mda, insan kaynaklar› müdürü beni yeni mezundan dan›flman
olmayaca¤›na ikna etmeye çal›flt›. Birkaç y›l di¤er sektörlerde çal›fl›p sonra
dan›flmanl›¤a yönelmemi tavsiye etti. Uzun konuflmalar sonras›nda bu konudaki
kararl›l›¤›ma ikna olup beni denemeye karar verdiler. Sekiz y›ld›r ilk günkü
heyecanla çal›flt›¤›m için do¤ru yolda oldu¤umu hissediyorum.”

Bilkent Üniversitesi’nin zor bir okul oldu¤unu, özellikle Endüstri Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun olabilmek için çok çal›flmak ve kararl› olmak gerekti¤ini
söyleyen Bar›fl Karakullukçu, Radyo Bilkent, sualt› kulübü, salon danslar› gibi
sosyal etkinlikler sayesinde çok keyifli bir üniversite yaflam› geçirdi¤ini anlat›yor.
Kay›t için geldi¤i günü ve geçirdi¤i befl y›l› “Bu da¤ bafl›nda ne yapaca¤›m diye
düflünürken befl y›l göz aç›p kapay›ncaya kadar geçti. Bilkent bizimle birlikte
büyüdü, güzelleflti. Okulum kan›ma girdi” sözleriyle özetliyor.

“fiimdi tercih
yapsam yine ayn›
bölümü seçerdim”

Bar›fl
Karakullukçu

Endüstri Mühendisli¤i ’96
Accenture Consulting Global Business’da
(Almanya) Müdür / Dan›flman

Otelcili¤e adanm›fl
baflar› dolu bir
yaflam

Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i ’97
Grand Cevahir Oteli’nde Sat›fl ve
Pazarlama Direktörü

Tuba
Öztek
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‹flletme ’00
Unilever
Yurtd›fl› Raporlama Departman›’nda
Yönetici

“Kariyerimi
ald›¤›m
kaliteli e¤itime
borçluyum”

Burcu
Tarhan

Burcu Tarhan, TED Ankara Koleji’nden mezuniyetinin ard›ndan 1996 y›l›nda
Bilkent Üniversitesi ‹flletme Bölümü’nü kazand› ve 2000 y›l›nda Yüksek fieref
derecesi ile bu bölümden mezun oldu.

Tarhan, Unilever Türkiye çat›s› alt›nda, Finans Bölümü’nün bir parças› olan Yurt
D›fl› Raporlama Departman›’nda yönetici. “Temel olarak, bana ba¤l› çal›flan alt›
kiflilik ekibimle birlikte flu anda alt› tüzel kiflilik alt›nda operasyonlar›n› yürüten
Unilever Türkiye’nin mali tablolar›n›n yurt d›fl›ndaki merkez ofise zaman›nda ve
hatas›z raporlanmas›ndan sorumluyum” diyerek  k›saca görevinin tan›m›n› yap›yor.

‹fl hayat›na 2000 y›l›nda, ba¤›ms›z denetim flirketi Arthur Andersen’›n Ankara
Ofisi’nde Asistan Auditor olarak bafllayan Tarhan, 2001 y›l›nda ‹stanbul Ofisi’ne
geçerek Senior Auditor oluncaya kadar bu görevine devam etti. 2003 y›l›nda ise
Unilever’de Finans Bölümü’ne ba¤l› Yurt D›fl› Raporlama Departman›’nda yönetici
aday› olarak çal›flmaya bafllad› ve yedi ay önce ayn› departmana yönetici olarak
atand›.

Çocuklu¤undan beri, finans ya da ekonomi üzerine e¤itim almak ve bu alanlarda
çal›flmak istedi¤ini söyleyen Tarhan, yaflam›ndaki en büyük hayalinin dört dörtlük
bir yönetici olmak oldu¤unu vurguluyor. fiu anda Unilever’deki görevini, kendini
bilgi, tecrübe, yöneticinin sahip olmas› gereken vizyon ve yetkinlikler aç›s›ndan
gelifltirebilece¤i çok iyi bir f›rsat olarak de¤erlendiren Tarhan, “Kariyer plan›ma
genel olarak bakt›¤›mda, flu anda hedeflerime yönelik önemli ad›mlar› att›¤›m›
düflünüyorum” diyor.

“Bilkentli olman›n ayr›cal›¤›n›, ‹stanbul ifl piyasas›nda geçmifli çok daha eski birçok
okulun mezunlar› aras›ndan s›yr›l›rken bir kez daha yaflad›m” diyen
Tarhan, bofl zamanlar›nda araba sporlar› ile ilgileniyor. Hafta sonlar›nda
Fenerbahçe’nin ve di¤er tak›mlar›n basketbol maçlar›n› takip etmeye çal›fl›yor.
Ayr›ca tak› tasar›m›, resim ve ahflap boyama gibi el sanatlar›na da merakl›.

Gülru Özertem, TED Ankara Koleji’nden 1996’da, Bilkent Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi’nden 2000 y›l›nda mezun oldu.

Turkcell’in Pazarlama ‹letiflimi bölümünde çal›fl›yor. Uzmanl›k alan› reklam.
Özertem, mezuniyetinin ard›ndan Reklamc›l›k Vakf›’n›n düzenledi¤i bir e¤itime
kat›lmak üzere ‹stanbul’a gelmifl. Bu s›rada Turkcell’in Kurumsal ‹letiflim Bölümü’ne
ba¤l› Bas›nla ‹liflkiler biriminde çal›flmaya bafllam›fl. “‹letiflimin pazarlamaya daha
yak›n olan reklam baca¤› her zaman daha çok ilgimi çekti¤inden, bas›nla iliflkiler
konusunda bir süre deneyim edindikten sonra flu an görev yapt›¤›m bölümde
çal›flmaya bafllad›m. Bir süre e - pazarlama ve internet sitesi yönetimi de yapt›m”
diyor. ‹nternet sitesi yönetimi yapt›¤› y›l Alt›n Örümcek’te en iyi kurumsal internet
sitesi kategorisinde tak›m olarak ikincilik alm›fllar.

Reklam sektörü lise ve üniversite y›llar›nda Özertem’in hayallerini süslemifl hep.
Ama ifl yaflam›ndaki hayallerinin s›n›rlar›n›n daha genifl oldu¤unu söylüyor.
Bir gün kendi markas›n› yaratmak ve yaflatmak istiyor.

“Bilkent Üniversitesi’nde iflletme e¤itiminin profesyonel hayat›n bir simulasyonu
oldu¤unu gördüm. ‹fle bafllad›¤›mda çok yabanc›l›k çekece¤imi düflünürken kendimi
çok haz›rl›kl› ve yeterli hissettim!”

Çekirdek arkadafl çevresinin üniversite y›llar›nda flekilendi¤ini söyleyen Özertem,
dünyan›n di¤er ucunda olan Bilkentli arkadafllar›yla da devaml› iletiflim halinde.

Kendi markas›n›
yaratmak istiyor

Gülru
Özertem
‹flletme ’00
Turkcell’de Pazarlama ‹letiflimi
‹maj Yönetmeni
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Tolga Duman, Erzurum Lisesi’nde e¤itimini tamamlad›ktan sonra 1988 y›l›nda
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü’ne girdi.

Lisans e¤itimini tamamlad›ktan sonra, yüksek lisans ve doktora e¤itimi için ABD’ye
gitti. Boston’daki Northeastern University’de yüksek lisans ve doktora yapt›.
Daha sonra Arizona State University Elektrik Mühendisli¤i Bölümü’ne baflvurdu
ve yard›mc› doçent olarak çal›flmaya bafllad›. fiu s›ralar yine ayn› üniversitede
doçent olarak görev yap›yor. Tolga Duman 2004 - 2005 akademik y›l›nda ziyaretçi
ö¤retim görevlisi olarak Bilkent Üniversitesi’nde çal›flt›ktan sonra Haziran 2005’te
ABD’ye geri dönecek.

“Üniversite y›llar›mdan beri akademik kariyer yaparak üniversite ö¤rencilerine
bir fleyler ö¤retebilmeyi istemiflimdir. Hayalimde ABD’de bu mesle¤i yapabilmeyi
düflünmüfltüm hep. Bilkent Üniversitesi’nde e¤itim alm›fl olmam Amerika’ya daha
kolay uyum sa¤lamama yard›mc› oldu” diyen Duman, doktora sonras› Amerika’da
bu imkan› buldu.

Bilkent Üniversitesi’nde akademik hayata tam olarak haz›rland›¤›n› vurgulayan
Duman, ald›¤› e¤itim sayesinde, yüksek lisans ve doktora çal›flmalar›nda baflar›l›
olabildi¤ini, hocalar›n›n araflt›rmac›, e¤itimci ve akademisyen kimliklerinin onu
bu yönde çal›flma konusunda teflvik etti¤ini söylüyor.

Duman, National Science Foundation CAREER Award, IEEE Third Millennium
Medal, ve IEEE Benelux Joint Chapter Best Paper Award (1999) sahibi.
Ayr›ca, IEEE Senior üyesi ve  IEEE Transactions on Wireless Communications
için editörlük yap›yor.

Duman, bofl zamanlar›nda futbol ve tenis oynuyor. Gezmeyi, yeni yerler görmeyi,
süreli yay›n ve kitap okumay›, müzik dinlemeyi ve briç oynamay› seviyor.

TolgElektrik Elektronik Mühendisli¤i ’93
Arizona State University(ABD)

 Elektrik Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü’nde Doçent

‹deali akademik
kariyer yapmakt›

Tolga
Duman

“Sosyal imkanlar
hayat›m›n ak›fl›n›
de¤ifltirdi”

‹ngiliz Dili ve Edebiyat› ’00
De¤er Uluslararas› Tafl›mac›l›k fiirketi’nde
Genel Müdür

Abdullah
De¤er

Abdullah De¤er Mardin do¤umlu. ‹lk ve orta ö¤renimini ‹skenderun’da, liseyi
Ankara’da Özel Fatofl Abla Koleji’nde bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi’ne
girdi.

Abdullah De¤er’in hayatta en çok yapmak istedi¤i meslek tafl›mac›l›k de¤ildi; ama
okuldan mezun oldu¤u y›l, aile flirketi Türkiye’nin en büyük petrol nakliyesi ihalesini
alm›flt›. Bu yüzden hiç düflünmeden - mezun oldu¤u bölümle yapaca¤› ifl aras›nda
do¤rudan bir ba¤lant› olmamas›na ra¤men - flirkette ifle koyuldu. Öncelikle
Habur Silopi’de bulunan ofislerinde ifle bafllad›. Sonra Güney Do¤u Bölgesi ve Orta
Anadolu sorumluluklar›n› üstlendi. Son olarak da Ankara merkezli De¤er Uluslararas›
Tafl›mac›l›k ve Ticaret Ltd. fiirketi’nin %50 hisseli Genel Müdürü oldu. Eylül 2002’den
beri bu görevi yürütüyor.

“Zaman içinde firmam petrol nakliyesi iflinde Türkiye’nin ilk üçünden biri haline
geldi. 1999 - 2004 Aras›nda Türkiye’den Irak’a, Irak’tan Türkiye’ye 4 milyon ton
petrol ve petrol ürünleri tafl›mas› gerçeklefltirdik” diyerek flirketinin baflar›s›na
de¤iniyor Abdullah De¤er.

De¤er, Bilkent Üniversitesi’nde okurken ö¤renci konsey seçimleri ile de yak›ndan
ilgilenmifl. Hatta Real ad›nda bir grup kurup 5 y›l boyunca baflkanl›¤›n› üstlenmifl.
Bu 5 y›l içinde Real hiçbir zaman iktidar olamam›fl, ama konseyin hep ilk beflini
belirlemifl. Ö¤renci konseyiyle olan yak›n iliflkilerini flöyle anlat›yor De¤er:
“Baz› arkadafllar›m›z ö¤renci konsey sekreteri, baz›lar› da konsey baflkan yard›mc›s›
oldular. 1999 - 2000 Y›llar›nda baz› bölümlerin mezuniyet balolar›n› organize ettik.
Ö¤renci konsey baflkan› olamad›m ama üniversitemizin biz ö¤rencilerine vermifl
oldu¤u bu imkanlar benim hayat›m›n ak›fl›n› de¤ifltirdi. Çal›flma hayat›mda olsun,
özel hayat›mda olsun bana öncelikle özgüven, sonra da azim, tak›m ruhu ve
programl› çal›flma disiplini afl›lad›.”
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Denizlili
mezunun
baflar›s›
Bilkent Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i’ni birincilikle bitiren
Denizlili Mustafa Akan, Northwestern
University Kellogg School of
Management’›n 300 bin dolarl›k bursunu
kazand›. Yönetim ekonomisi ve stratejisi
üzerine doktora yapacak olan Akan,
ABD’deki üniversiteye s›navs›z ve yüksek
lisans yapmadan giren ender ö¤renciler
aras›nda yer al›yor. Akan, “ABD’deki
e¤itimimi tamamlay›p ülkeme
dönece¤im. Bu ülkeye borcum var.
Döndükten sonra Türkiye’ye hizmet
etmek istiyorum” diyor.

fiener Y›lmaz
Karatede Dünya
fiampiyonu

Japonya’n›n baflkenti Tokyo’da
Dünya Shotokan Karate -  Do
Federasyonu taraf›ndan düzenlenen
7. Dünya Karate fiampiyonas›’na
21 ülkeden 420 sporcu kat›ld›.
Ferdi Kata dal›nda Bilkent Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
1996 mezunu fiener Y›lmaz dünya
flampiyonu oldu. 14 Sporcuyla
flampiyonaya kat›lan Türkiye,
Tak›m Kata dal›nda ise ikinci oldu.
1993 y›l›nda karateye bafllayan
fiener Y›lmaz, 1994 ve 1995
y›llar›nda üniversiteler aras› Türkiye
fiampiyonas›’nda Bilkent Üniversitesi’ni
temsil etti ve iki y›l üçüncü oldu.
Y›lmaz’›n Karate Kata dal›nda çeflitli
uluslararas› dereceleri var.
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Fenerbahçeli
olmak üzerine
bir kitap

B‹LMED Yönetim Kurulu Baflkan›
Bozkurt K. Y›lmaz, Bu Aflk Bizi Canl›
Tutacak: Fenerbahçeli Olmak adl›
bir kitap yazd›. Parantez Yay›nlar›’ndan
ç›kan kitapta flu sorular›n cevaplar›n›
bulacaks›n›z:

• Büyük bir sevdan›n sahibi olmak veya
ona sahip ç›kmak aras›nda uçurum 
var m›?

• Aflk ac›s› nas›l bir fleydir?

• Her fley sadece bir topun kaleye 
girmesinden mi ibaret, yoksa bu 
sevdan›n ard›nda ‹stanbul’un iflgal 
edildi¤i günlere giden bir s›r m› var?

• Bütün büyük aflklar›n Fenerbahçe ile
anlam bulmas› rastlant› olabilir mi?

• Bir ma¤lubiyet akflam›nda binlerce 
evde nas›l bir hüzün vard›r?

• S›radan bir lig maç› için yurt d›fl›ndan
günübirlik gelen olur mu?

• En uzak deplasman neresidir?

• Bir maç sonucu ülkenin yar›s›n› 
hüzüne veya sevince bo¤ar m›?
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Özgür fiahin
Amerikan
Patent Ofisi’nin
en büyük
ödülünü ald›

Amerika Birleflik Devletleri’ndeki
üniversitelerin lisansüstü ve doktora
ö¤rencileri aras›nda yap›lan
Collegiate Inventors Competition
(Üniversite Ö¤rencileri Bulufl Yar›flmas›)
birincilik ödülü 2004 y›l›nda Bilkent
Üniversitesi Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü 2001
mezunlar›ndan Özgür fiahin’in oldu.
Bu yar›flma United States Patent and
Trademark Office ile National
Inventors Hall of Fame kuruluflunun
ortak etkinli¤i.

3 Ekim 2004 tarihinde ABD’nin Ohio
eyaletinde gerçekleflen yar›flmada,
Gelifltirilmifl Atomik Mikroskop icad›yla
50.000 ABD Dolar› (yaklafl›k 75 000
YTL) tutar›nda birincilik ödülüne lay›k
görülen fiahin’in araflt›rmalar›n›,
dünyan›n önde gelen bir nano- teknoloji
flirketi destekliyor.

Kimyasal bileflim de¤iflikliklerini
ay›rarak yüzeylerin materyal
özelliklerini kantitatif olarak elde
edebilecek güçte bir nano-mekanik
sensörü gelifltirmek ve bilim dünyas›nda
benzeri görülmemifl çözünürlükte
nano-mekanik özelliklere ulaflman›n
yollar›n› bulmak üzerinde çal›flan
fiahin’in yarat›c›l›¤› çocuklu¤una
kadar uzan›yor.

Henüz onbir yafl›ndayken oyuncak lego
parçalar›ndan yapt›¤› mekanik hesap
makinesi ile ailesini flafl›rtan Özgür
fiahin, “legolardan yapt›¤›m mekanik
hesap makinesini anne ve babama
gösterdim, fakat nas›l çal›flt›¤›n›
anlamad›lar san›r›m” diyor.

‹zmir Fen Lisesi’nde okudu¤u y›llarda
Uluslararas› Fizik Olimpiyatlar›’na
kat›larak madalya alan fiahin, üniversite
e¤itimini Bilkent Üniversitesi’nde
sürdürürken yapt›¤› bir projede atomik
mikroskop ile tan›flt›.

artt›r›labilece¤ini fark etti. Bu konudaki
ilk makaleleri, Bilkent Üniversitesi’nde
lisans ö¤rencisiyken uluslararas› bilimsel
dergilerde yay›nlanan fiahin, burada
filizlenen fikirlerini yüksek lisans e¤itimi
s›ras›nda gelifltirdi.

Gelifltirmifl oldu¤u ve kendisine bu önemli
ödülü getiren mikroskop ise, özellikle
moleküler büyüklükteki biyolojik
parçac›klar›n analizinde çok yararl›;
bu özellikleri ile fiahin’in buluflu t›p ve
biyoloji alan›ndaki araflt›rmac›lara son
derece de¤erli bir kap› aç›yor.

Bilkent Üniversitesi’nden yüksek bir
ortalama ile mezun olan fiahin,
lisansüstü e¤itimine Stanford
Üniversitesi’nden tam burs alarak  devam
etti. Halen Stanford Üniversitesi’nde
doktora ö¤rencisi olan fiahin, atomik
çözünürlükte resim alma yetene¤ine
sahip bir cihaz olan Atomik Kuvvet
Mikroskobu’nu (AKM) gelifltirdi.

Daha lisans ö¤rencisiyken AKM’nin
titreflen kald›rac› hakk›nda araflt›rmalar›
olan fiahin, buldu¤u yeni yöntemle AKM
ile al›nan resimlerin kalitesinin

Özgür fiahin Prozac mucidi ile
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23 Ekim Cumartesi akflam› Bilkent
Üniversitesi’nin 20. kurulufl y›l›n›
New York’ta düzenledi¤imiz bir yemekte
kutlad›k. Çok s›cak ve samimi bir
ortamda geçen yeme¤e, New York
ve civar›nda yaflayan Bilkent
mezunlar›ndan baflka Bilkent
Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi
Say›n Gündo¤du Akkor ve efli ‹nci Akkor
da kat›ld›.

20. Y›l Kutlama Yeme¤i’nde aç›l›fl› yapan
Bilmed USA & Canada’n›n baflkan›
Gonca Kartal’›n konuflmas›n›n ard›ndan,
Bilkent Üniversitesi ile ilgili bir film
gösterildi. Devam›nda, Gündo¤du
Akkor’un yapt›¤› konuflma yeme¤imize
anlam katt›; üniversitemizin kuruluflu
aflamas›nda Say›n ‹hsan Do¤ramac›
ile ilgili an›lar›n› paylaflmas› mezunlar›n
çok ilgisini çekti. Ayr›ca, Cumhuriyet
Bayram› nedeniyle konu¤umuz olan
Birleflmifl Milletler Daimi Temsilcisi
Altay Cengizer de bir konuflma yapt›.
20. y›l pastas›n›n kesildi¤i ve çekilifllerin
yap›ld›¤› yemekte mezunlar, canl› müzik
ve DJ eflli¤inde New York’ta güzel
bir gece geçirdi.

Her zaman dedi¤imiz gibi,
okyanusun bu taraf›na yolunuz
düfltü¤ünde beraber olmay› umuyoruz.

Elif Levent (IR ’98)
Bilmed USA & Canada, New York

New York’ta
20. y›l
kutlamas›
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