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Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’ne Akreditasyon
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü, Accreditation Board of
Engineering and Technology (ABET) taraf›ndan akredite edildi. ABET’ten 
akreditasyon alan ilk Türk mühendislik bölümü olan Endüstri Mühendisli¤i
Bölümü, ABD d›fl›nda olup bu belgeye lay›k görülen ilk alt› mühendislik 
program›  aras›na girmifl oldu. ABET, 75 y›l› aflk›n bir süredir uygulamal›

bilimler, mühendislik, biliflim ve teknoloji alan›nda e¤itim veren üniversitelerin ilgili
bölümlerindeki e¤itim kalitesini de¤erlendirmektedir. 2007 y›l›na kadar ABD d›fl›ndaki
e¤itim programlar›na sadece akreditasyon eflde¤erli¤i veren ABET, bu y›ldan itibaren tam
akreditasyon uygulamas›na bafllam›flt›r.

ÖSS’de ‹lk 100’e Giren 34 Ö¤renci Bilkent’te
2008 ÖSS’de Say›sal-2 ve Eflit A¤›rl›k-2 puan türlerinde ilk 100’e giren ö¤rencilerden toplam
34’ü e¤itimlerine Bilkent Üniversitesi’nde devam ediyor. Baflar›l› ö¤renciler, üniversite hayatlar›na
Bilkent Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Baflkan› ‹hsan Do¤ramac›’y› ziyaret
ederek bafllad›. Say›sal-2 puan türünde ilk 10’da yer alan ö¤rencilerin 3’ü, birinci Orkun Bildir
(Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i) de dahil olmak üzere, Bilkent Üniversitesi’ni seçti.

Halil ‹nalc›k’a
Büyük Onur
Dünyan›n en önemli Osmanl› Tarihi
uzmanlar›ndan biri olan, Bilkent Üniversitesi
Tarih Bölümü’nün kurucusu ve Türkiye
Bilimler Akademisi fieref Üyesi Prof. Dr.
Halil ‹nalc›k, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Onur Ödülü’ne lay›k görüldü. Uluslararas›
platformlarda elde etti¤i baflar›larla
ülkemizin temsiline ve tan›t›m›na katk›
sa¤layan bilim insanlar›na verilen bu ödülü,
geçti¤imiz y›l Bilkent Üniversitesi’nin
kurucusu ve Mütevelli Heyeti Baflkan›
‹hsan Do¤ramac› alm›flt›.



Dönüfl Tuncel

3

Bilim Dünyas›n› Ayd›nlatan Bir Bulufl
Yrd. Doç. Dr. Dönüfl Tuncel (Kimya Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir (Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i bölümleri)
ve araflt›rma ekiplerinin ortak çal›flmalar› sonucu gerçeklefltirilen projede, kat› hâl ayd›nlatmas› alan›nda ses getirecek bir bulufla imza
at›ld›. Yüksek kalitede beyaz ›fl›k yayan, yüksek renk dönüflüm indeksi ve floresan kuvantum verimlili¤i sa¤layan polimer ›fl›y›c›lar›n›n
gelifltirilip ayg›t uygulamalar›n›n gösterildi¤i çal›flma, Journal of Materials Chemistry’nin A¤ustos 2008 say›s›nda yay›mland› ve derginin
iç kapa¤›nda sergilendi.

Hilmi Volkan Demir

‹flletme Fakültesi’nin Executive MBA program›, 9 Ekim’de Rektör Prof. Dr. Ali Do¤ramac›,
Akademik ‹fller Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Abdullah Atalar, ‹dari ve Mali ‹fller Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Kürflat Aydo¤an’›n kat›ld›¤› bir törenle bafllad›. Aç›l›fl konuflmas›n›
yapan ‹flletme Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Erdal Erel, kat›l›mc›lar›n yetenek ve birikimlerini
program›n amaçlar›yla harmanlayarak en yüksek faydaya ulaflacaklar›n› belirtti. Profesyonel
hayatta 10 y›l› aflk›n deneyime sahip 15 ö¤rencinin yer ald›¤› program, günümüzün rekabetçi
ifl dünyas›nda liderli¤i hedefleyenlere finans, muhasebe, iktisat, hukuk, üretim yönetimi ve
pazarlama gibi alanlardan oluflan genifl bir e¤itim yelpazesi sunuyor. Derslerin iki haftada
bir cuma ve cumartesi günleri olmak üzere 20 aya yay›laca¤› bu programa dair ayr›nt›l›
bilgilere www.man.bilkent.edu.tr/emba adresinden eriflilebilir.

‹flletme Fakültesi’nden Yeni Bir At›l›m Yeni Nesil Kuvantum
Bilgisayarlar Geliyor

Bilkent Üniversitesi, gelece¤in süper
bilgisayarlar›n›n nanoteknolojiyle üretiminin
hedeflendi¤i projede Harvard Üniversitesi’yle
iflbirli¤i yap›yor. Kuvantum bilgisayarlarda
kullan›lacak nano-optik devrelerin
gelifltirildi¤i bu projenin Türkiye aya¤›n›,
Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i
bölümleri ö¤retim üyesi ve Bilkent Üniversitesi
Nanoteknoloji Araflt›rma Merkezi Baflkan›
Prof. Dr. Ekmel Özbay yürütüyor. Günümüz
bilgisayarlar›ndaki ifllemci teknolojisinin
silikon tabanl› oldu¤unu ve yaklafl›k on y›ll›k
ömrü kald›¤›n› vurgulayan Dr. Özbay, bu
projede silikonun yerini alacak teknolojilerin
ve yeni nesil ifllemcilerin hayata geçirilece¤ini
belirtiyor.
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‹letiflim ve Tasar›m Bölümü, Video Vortex
Konferans›’na ev sahipli¤i yaparak görsel
dünyaya önemli bir katk› sa¤lad›. Belçika
ve Hollanda’dan sonra üçüncü aya¤›
Türkiye’de gerçekleflen bu uluslararas›
konferansta internette sansür, veri ve içerik
paylafl›m›, sanal dünyada yeni iflbirli¤i
modelleri, iletiflim araçlar›n›n sanata katk›s›,
internet günlükleri gibi güncel konular ele
al›nd› ve uluslararas› yeni medya sergisi ile
çal›fltay› düzenlendi.

‹letiflim ve Tasar›m
Dünyas›ndan...

Metin Gürses ve Tu¤rul Dayar’a TÜB‹TAK’tan Ödül
Matematik Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Metin Gürses, Temel Bilimler dal›nda
TÜB‹TAK Bilim Ödülü’nü kazand›. Dr. Gürses, bu ödüle matematiksel fizik alan›nda,
Einstein alan denklemlerinin çözülebilirli¤i konusundaki çal›flmalar›yla de¤er görüldü.
Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Tu¤rul Dayar ise seyrek ve
Kronecker gösterimli büyük Markov zincirlerinin baflar›m de¤erlerinin dolayl› yöntemlerle
hesaplanmas› ve rassal karfl›laflt›rma metoduyla baflar›m de¤erleri üzerinde s›n›rlar
bulunmas› hakk›ndaki araflt›rmalar›yla Temel Bilimler dal›nda TÜB‹TAK Teflvik
Ödülü’nü ald›.

Metin Gürses Tu¤rul Dayar

Sergiler
Ressam Svetlana ‹naç’›n, Ural Rüzgârlar›n›n
Ege K›y›lar›ndan Getirdi¤i adl› sergisi
10 Ekim - 1 Kas›m tarihleri aras›nda
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat
Galerisi’ndeydi. Galeri, 5-20 Ekim
döneminde Dilflan Balkanc›’n›n kad›n ve
atlar› özgünce biçimledi¤i resimlerine de
ev sahipli¤i yapt›. Güzel Sanatlar, Tasar›m
ve Mimarl›k Fakültesi Sergi Salonu’nda
gerçekleflen ve 30 Bulgar ressam›n Kiril
alfabesine dair sanatsal yorumlar›n›
içeren 18-21 Kas›m tarihli sergi ise
Kanvas Üzerinde Kiril Alfabesi ismini
tafl›yordu.
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Reyyan Ayfer’e
Önemli Bir Ödül
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölüm
Baflkan› Reyyan Ayfer, 2003’te hayata veda
eden Amerikal› bilim insan› Anita Borg
an›s›na verilen Anita Borg Change Agent
Award ödülünü ald›. Reyyan Ayfer, bu ödüle
Türkiye’de bilgisayar ve biliflim alan›nda
rol alan kad›nlar›n sorunlar› için yapt›¤›
çal›flmalar sonucu de¤er görüldü.

HP Yenilikçi Araflt›rma
Ödülü Alper fien’in
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Alper fien, Sat›n
Alma Sözleflmeleri ve ‹lgili ‹hale Süreçlerinin
Tasar›m› ve Analizi bafll›kl› projesiyle
Hewlett-Packard (HP) taraf›ndan verilen
Yenilikçi Araflt›rma Ödülü'nü kazand›.
30 kadar ülkeden toplam 200 üniversitenin
500’e yak›n araflt›rma projesiyle kat›ld›¤›
yar›flmada, 34 e¤itim kurumundan 41 çal›flma
dereceye girdi ve Dr. fien, ödüle de¤er görülen
tek Türk akademisyen oldu. Yaklafl›k üç sene
Kaliforniya’daki HP Laboratuvarlar›'nda sat›n
alma ihale süreçleri ve tedarik zinciri yönetimi
hakk›nda araflt›rmalar yürüten Dr. fien, ödüllü
çal›flmas›n› talep tahminine iliflkin bilgiler ve
matematiksel modellemeler ile flirket
kârl›l›¤›n› en yüksek düzeyde tutacak ihale
ve kontrat flartlar›n› harmanlamak fleklinde
özetliyor.

Hakk› Turgay
Kaptano¤lu’nun
Baflar›s›
Matematik Bölümü ö¤retim üyelerinden
Doç. Dr. Hakk› Turgay Kaptano¤lu, Integral
Equations and Operator Theory dergisinde
yay›mlanan Arveson ve Dirichlet
Uzaylar›nda Toeplitz Operatörleri adl›
makalesiyle ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Vakf› 2007 Bilim Ödülü’ne de¤er görüldü.
Dr. Kaptano¤lu’nun Ben-Gurion
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Daniel Alpay ile
kaleme ald›¤› söz konusu çal›flma, Toeplitz
operatörlerinin genel kapsamda Dirichlet
uzaylar› ve özel olarak Arveson uzay›na
geniflletilmesi, pozitif sembollü olanlar›n
s›n›rl›l›klar›n›n ve t›k›zl›klar›n›n
araflt›r›lmas›, yeni tür Berezin dönüflümleri
tan›mlanmas› ve bunlar›n uygulamalar›
üzerineydi.

T›pta Yeni Bir Ç›¤›r
Aç›l›yor
Fizik Bölümü ö¤retim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bay›nd›r önderli¤indeki
araflt›rma grubu, T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› ve
TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen bir proje
çerçevesinde k›z›lötesi fiberlerin Türkiye’de
gelifltirilmesi için çal›flmalar gerçeklefltiriyor.
‹lk etapta akci¤er, bo¤az ve prostat
kanserlerinin tedavisinde kullan›lmas›
düflünülen bu yeni teknolojinin ilerleyen
zamanlarda farkl› kanser türlerine de
uygulanmas› planlan›yor. Dr. Bay›nd›r, bu
kapsamda UNAM - Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji Enstitüsü bünyesinde kurulan
laboratuvarlarda yüksek enerjili lazer ›fl›n›n›
tafl›yabilen polimer fiberler üretilmeye
baflland›¤›n› belirtiyor.

Sahneden Yans›yanlar

Tiyatro Bölümü, yaz›n sanat›n›n birçok türünde ürün vermifl dünyaca ünlü flairimiz Nâz›m
Hikmet’in (1902-1963) Kafatas› adl› oyunuyla güz yar›y›l›na merhaba dedi. Genç oyuncular,
bu de¤erli yap›t› 13. Uluslararas› Ankara Tiyatro Festivali’nde de sahneye koydu.
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Grafik Tasar›m Bölümü 4. s›n›f
ö¤rencilerinden Özgür Çift, Hollywood
filmlerindeki oyuncular taraf›ndan kullan›lan
orijinal kostüm ve aksesuarlar›ndan meydana
getirdi¤i koleksiyonunu Ankara ve ‹stanbul'da
sergiledi. The Godfather, Fight Club, Eternal
Sunshine of the Spotless Mind, Forrest
Gump, SAW, The Matrix ve Rocky Balboa
gibi dünyaca ünlü yap›mlardan toplad›¤›
650 parçal›k koleksiyonunu oluflturma
aflamas›nda Brad Pitt, Hugh Grant,
Tobey Maguire, Tobin Bell, Drew Barrymore,
Christian Bale ve Heath Ledger (1979-2008)
gibi birçok ünlü oyuncuyla tan›flan Çift,
bu özel merak› için film sektöründeki
ba¤lant›lar›ndan ve dünyaca ünlü müzayede
evlerinden yard›m al›yor.

Ekonomiye
Küresel Bak›fl

‹ktisat Bölümü, dünya gündeminde uzun
süredir yer alan küresel ekonomik kriz
hakk›nda bir sempozyum düzenledi. Bölümün
ö¤retim üyeleri Prof. Dr. A. Erinç Yeldan,
Yrd. Doç. Dr. Refet S. Gürkaynak ve
Yrd. Doç. Dr. Selin Sayek Böke’nin kat›ld›¤›
sempozyumda krizin uluslararas› finans
sektörüne etkileri ve Türkiye’deki
yans›malar› de¤erlendirildi.

Ahmet Özer'in
Son Kitab›
‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Türkçe
Birimi ö¤retim görevlilerinden Ahmet Özer’in
yeni kitab›, Yer De¤ifltiriyoruz Hayatla ad›yla
Sarissa Yay›nlar›’ndan ç›kt›. fiiir, öykü,
deneme, elefltiri, tan›t›, röportaj ve köfle yaz›s›
baflta olmak üzere de¤iflik türlerde yaz›lar›
ve kitaplar› yay›mlanan Özer, bir yazar›n
yaflad›¤› ça¤a tan›kl›k etmesi gerekti¤i
düflüncesinden yola ç›karak toplumsal
gerçeklere ayna tuttu¤u bu yap›t›nda,
Karadeniz gazetesindeki Atlas adl› köflesinde
kaleme ald›¤› 94 yaz›ya yer veriyor. Yer
De¤ifltiriyoruz Hayatla; Nevzat Üstün fiiir
Mansiyonu (1981), Ömer Faruk Toprak fiiir
Mansiyonu (1982), Cevdet Kudret Edebiyat
Ödülü (1998) ile Yunus Nadi (1993) ve
Ceyhun Atuf Kansu (2002) fliir ödülleri
sahibi olan Özer’in 23. kitab›d›r.

Levent Gürel'e
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. Levent Gürel'e
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 daha önce Bilkent
Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü
ö¤retim üyeleri Prof. Dr. Abdullah Atalar,
Prof. Dr. Özay Oral ve Prof. Dr. Levent Onural
de¤er görülmüfltür. Havac›l›k ve uzaydan
bilgisayar ve telekomünikasyona,
biyomedikal mühendisli¤inden elektrik
enerjisi ve elektronik sistemlere yay›lan bir
alanda faaliyet gösteren IEEE’nin 150 ülkede
yaklafl›k 70.000’i ö¤renci olmak üzere
365.000'i aflk›n üyesi bulunmaktad›r.

Fight Club

Stanford Shaw’un
Koleksiyonu
Kütüphanemizde

Beyazperdeden Gerçek Dünyaya

15 Aral›k 2006’da aram›zdan ayr›lan
Prof. Dr. Stanford Shaw’un (Uluslararas›
‹liflkiler ve Tarih bölümleri) 10.000’i aflk›n
kitap ve dergiyi içeren koleksiyonu, efli
Prof. Dr. Ezel Kural Shaw (‹nsani Bilimler
ve Edebiyat Fakültesi) taraf›ndan Bilkent
Üniversitesi Kütüphanesi’ne ba¤›fllan›yor.
Bu kapsamda kütüphaneye yaklafl›k
8.500 eser ulaflm›flt›r. Orta Do¤u ve Türkiye
tarihi üzerine önemli çal›flmalar yapm›fl ve
kitaplar› birçok dile çevrilmifl olan Dr. Shaw,
Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler
Akademisi’nin fleref üyesiydi.



Asaf Hâlet Çelebi An›s›na
Türk fliirinin önde gelen kalemlerinden Asaf Hâlet Çelebi (1907-1958), ölümünün 50. y›l›nda
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Merkezi taraf›ndan düzenlenen Sürrealist Mevlevi: Asaf
Hâlet Çelebi adl› panelde an›ld›. Panelde Çelebi’nin hem modern hem geleneksel aç›l›mlar›
bar›nd›ran bir fliir yaratt›¤› ve fliirini Do¤u ile Bat› aras›nda konumland›rm›fl olmas›
dolay›s›yla Türk edebiyat›nda ayr›cal›kl› bir yeri oldu¤u vurguland›. Ünlü edebiyatç› ve
elefltirmen Do¤an H›zlan’›n aç›fl konuflmas›n› yapt›¤› ve Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,
Doç. Dr. Ramazan Gülendam, Mustafa fierif Onaran ile Türk Edebiyat› Bölümü ö¤retim
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Laurent Mignon’un birer bildiri sundu¤u etkinlik, bölümün yüksek
lisans ve doktora ö¤rencilerin okudu¤u fliirlerle sona erdi.

Bir Yard›m Kampanyas›
Ö¤renci Dekanl›¤› Sosyal Sorumluluk Merkezi, 15-22 Eylül tarihleri aras›nda
düzenledi¤i yard›m kampanyas›yla Karadeniz ve Do¤u Anadolu bölgelerindeki çeflitli
illerden okullara kitap, k›yafet, k›rtasiye ve boya-badana malzemesi ulaflt›rd›.

Talât Halman’dan Türk Piyesleri Antolojisi
‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan› ve Türk Edebiyat› Merkezi Baflkan› Prof. Talat
Halmân’›n Türk Piyesleri Antolojisi, ABD’nin önde gelen üniversite yay›nevlerinden Syracuse
University Press taraf›ndan yay›mland›. Ça¤dafl Türk tiyatro edebiyat›ndan ‹ngilizceye
çevrilmifl en genifl kapsaml› seçki olan bu iki ciltlik yap›tta Ahmet Kutsi Tecer, Tunç Yalman,
Haldun Taner, Cahit Atay, Necati Cumal›, Baflar Sabuncu, Melih Cevdet Anday, A. Turan
Oflazo¤lu, Aziz Nesin, Orhan Asena, Dinçer Sümer, Güngör Dilmen, Turgut Özakman, Nezihe
Araz, Memet Baydur ve Refik Erduran’dan toplam 17 piyes bulunuyor. Ciltlerin ve piyeslerin
bafl›nda Prof. Halman’›n kaleme ald›¤› önsözlerin yer ald›¤› eser 850 sayfadan olufluyor.
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Turizmde Kalite
Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i bölümleri, SKAL
International ‹stanbul taraf›ndan düzenlenen
ve bu y›l 26 Ekim’de sahiplerini bulan
geleneksel SKAL‹TE Ödülleri’nde, 61 aday
kurum ve kurulufl aras›ndan s›yr›larak
birinci oldu. SKAL International, uluslararas›
platformda turizm profesyonellerini bir araya
getiren ve 76 y›ll›k geçmifliyle turizm
endüstrisinin kalk›nmas›na katk› sa¤lamay›
amaçlayan bir dernektir.

Bilkent ve Aselsan’dan Teknoloji ‹flbirli¤i
Bilkent Üniversitesi’nin Aselsan ile birlikte yer ald›¤› ‹fllemsel EHF (Afl›r› Yükseklikteki Frekans) Uydu Aktar›c›s› ve Test Ortam›
Gelifltirilmesi Projesi 24 Temmuz’da bafllad›. TÜB‹TAK destekli bu projeyle Türk Silahl› Kuvvetleri’nin yüksek frekanslarda ve
güvenli bir uydu iletiflimi sa¤lamas›na yönelik çözümler üretilecek.
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Elektromanyetik alan›ndaki karmafl›k problemlere
özgün çözümler üreten Biliflimsel Elektromanyetik,

bilim literatüründe yeni sayfalar açan bir disiplin olarak
dikkat çekiyor.

Biliflimsel Elektromanyetik
Levent Gürel



Biliflimsel Elektromanyetik Nedir?

Biliflimsel Elektromanyetik, çok karmafl›k
yap›daki saç›l›m (elektromanyetik dalgalar›n
bir cisim ya da engele çarparak yön
de¤ifltirmesi) ve ›fl›n›m (moleküler seviyede

depolanan enerjinin elektromanyetik
dalgaya dönüflmesi) problemlerinin
çözümünü mümkün k›lan bir disiplindir.
Her türlü elektromanyetik uygulamada
karfl›lafl›labilen söz konusu problemlerin
bilgisayarlar ve biliflim olanaklar›
kullan›larak çözülmesini sa¤layan bu
disiplin, son y›llarda kaydetti¤i önemli
at›l›mlarla bilim dünyas›nda yank›
uyand›rmaktad›r.

Elektromanyetik alanlar ve dalgalar içeren
problemlerde sonuç elde edebilmek için, basit
problemlerde bile çözümü güç olan Maxwell
denklemlerinin çözülmesi gerekmektedir.
Bu denklemlerin özellikle karmafl›k
problemlere ait çözümlerinin analitik olarak
gerçeklefltirilmesi neredeyse olanaks›zd›r.
Bu nedenle, elektromanyetik
uygulamalar›nda karfl›lafl›lan problemlere
getirilen biliflimsel yaklafl›mlar çok önemli
ve de¤erlidir.

Uygulama Alanlar›

Bilgisayar ve biliflim teknolojisiyle üretilen
algoritmalar sayesinde elektromanyetik

problemlere yüksek duyarl›l›kta çözümler
gelifltirilmesi, mühendislik, biyoloji ve t›p
baflta olmak üzere gerçek yaflam› etkileyen
birçok alanda yeni aç›l›mlar› da beraberinde
getirmektedir. Yeni anten tasar›mlar›n›n
verimlilik analizleri, tasar›m aflamas›ndaki
ayg›tlar›n insana ve çevreye etkileri, k›rm›z›
kan hücrelerinin t›bbi görüntülenmesi, nano-
optik görüntülemelerde çözünürlü¤ün
yükseltilmesi ve hava tafl›tlar›na dair
senaryolar›n radar benzetimleri, bu disiplinin
gerçek hayata yans›malar›ndan sadece
birkaç›d›r.

Yaflama etki eden problemler hem çok
büyüktür hem de fazlas›yla karmafl›k
yap›ya sahiptir. Bunlardan yüksek
do¤rulukla sonuçlar elde ederek bilime
ve insanl›¤a fayda sa¤lanmas›, biliflimsel
elektromanyeti¤in öncelikli hedefidir.

Milyonlarca Bilinmeyenli Denklemler

Elektromanyetik problemlerin say›sal
çözüm aflamalar›nda cisimlerin
yüzeyleri küçük üçgenler arac›l›¤›yla
ayr›klaflt›r›lmaktad›r. ‹ntegral denklemleri
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Gerçek hayatta karfl›m›za ç›kan elektromanyetik problemlere örnekler: (a) Anten tasar›mlar›, (b) Hava tafl›tlar›ndan saç›l›m ve radarda görüntüleme,
(c) Metamalzemeler, (d) T›bbi görüntüleme (k›rm›z› kan hücreleri), (e) Optik görüntüleme sistemleri, (f) Frekans seçici yap›lar ve filtreler.

a b c

d e f



ile cisimlerin eflzamanl› ayr›klaflt›r›lmas›yla
matris denklemleri türetilir. Her bir
ayr›klaflt›rma eleman›, matris denkleminde
bir bilinmeyene karfl›l›k gelir. Birçok gerçek
yaflam probleminin modellenmesi için de
milyonlarca ayr›klaflt›rma eleman›na
gereksinim duyuldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda,
karmafl›k problemleri çözmek amac›yla
kullan›lan matris denklemlerinin
milyonlarca bilinmeyenden meydana geldi¤i
gerçe¤i ortaya ç›kmaktad›r. Al›fl›lagelmifl
yöntemler bu kadar büyük matris

denklemlerinin çözümü için yeterli
olmamakta, en donan›ml› bilgisayarlar
kullan›lsa bile çözülebilen denklemlerdeki
bilinmeyenlerin say›s› birkaç bin ile s›n›rl›
kalmaktad›r. Daha büyük problemler
bilgisayarlar›n belle¤ine s›¤mamakta ve
çözüm süreleri aylar› ya da y›llar›
bulmaktad›r. Buna karfl›n Bilkent
Üniversitesi'nde gelifltirilen h›zl›
algoritmalar, çözümlerin do¤rulu¤undan
ödün vermeden hem bellek ihtiyac›n› hem
çözüm süresini binlerce kez azaltmaktad›r.

Bir Dünya Rekoru

Dünyan›n en büyük elektromanyetik
problemi, Bilkent Üniversitesi Biliflimsel
Elektromanyetik Araflt›rma Merkezi
(B‹LCEM) araflt›rmac›lar› taraf›ndan
çözülmüfltür. ‹ki bilinmeyenli iki denklem
veya üç bilinmeyenli üç denklem çözmeye
benzer bir flekilde, 205 milyon bilinmeyen
içeren 205 milyon adet denklemin çözümüne
ulafl›lm›fl, bir baflka deyiflle
205.000.000x205.000.000 boyutlar›ndaki
dev bir matris denklemi sonuçland›r›lm›fl ve
bu alanda bir dünya rekoru k›r›lm›flt›r.
Bilkentli araflt›rmac›lar›n›n sözü edilen
konularla ilgili makaleleri Electronics
Letters ve IEEE Transactions on Antennas
and Propagation gibi prestijli dergilerde
yay›mlanm›flt›r.

Direktörlü¤ünü Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. Levent Gürel’in yapt›¤› B‹LCEM’de
araflt›rmac› kadrosunun çekirde¤ini bölümün
doktora ö¤rencileri Özgür Ergül (Elektrik
ve Elektronik Mühendisli¤i 2001 lisans, 2003
yüksek lisans), Tahir Malas (Bilgisayar
Mühendisli¤i 2004 yüksek lisans) ve Alp
Manyas (Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
2004 lisans, 2007 yüksek lisans)
oluflturmaktad›r.

Büyük Biliflimsel Problemlerin
Çözümünde Gerekli Sistemler

Büyük ve karmafl›k problemlerin
çözümlerinin gerçeklefltirilebilmesi için
çokçekirdekli ifllemciler kullan›larak paralel
bilgisayar sistemleri kurulmaktad›r. Paralel
bilgisayarlar, elektromanyetik problemlerin
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Dünya rekoruna konu olan dev matris denkleminin her eleman› 1 cm2 içine s›¤d›r›labilseydi,
(2050 km)x(2050 km) boyutlar›ndaki matrisin alan› Türkiye’nin yüzölçümünün befl kat›n› aflard›.

fiekilde bir F-16 geometrisinin binlerce üçgenin kullan›lmas›yla ayr›klaflt›r›lmas› gösterilmektedir. Ayn› hedefin gerçek radar frekanslar›nda
modellenmesi için burada gösterilenden bin kat fazla üçgen kullan›lmaktad›r.



çözümlerini birden fazla ifllemci aras›nda
paylaflt›rmaya f›rsat yaratmaktad›r.
Bilkentli araflt›rmac›lar›n kurdu¤u 64
çekirdekli ve 128 çekirdekli iki süper
bilgisayar sistemi, bu do¤rultuda çal›flan
önemli biliflim kaynaklar› olarak
gösterilmektedir.

Biliflimsel Elektromanyeti¤in Gelece¤i

Giderek önem kazanan bu alanda yaflanan
geliflmeler, daha büyük ve daha çeflitli

elektromanyetik problemlerinin yüksek
do¤rulukla çözülmesine bir ›fl›k
yakmaktad›r. Bu noktadan hareketle
Bilkent Üniversitesi, bünyesinde gelifltirilen
dünyan›n en güçlü elektromanyetik çözüm
motorunu gerçek yaflamda önem tafl›yan,
Türkiye ekonomisine ve evrensel bilime
katk›da bulunacak platformlarda
uygulamaya devam edecektir.
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Levent Gürel Kimdir?

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Levent
Gürel, doktoras›n› 1991'de Illinois
Üniversitesi'nde tamamlam›flt›r.
IEEE Fellow unvan›na sahip olan
Dr. Gürel, dünyan›n en büyük
biliflimsel elektromanyetik
probleminin çözüldü¤ü Bilkent
Üniversitesi Biliflimsel Elektromanyetik
Araflt›rma Merkezi'nin (BiLCEM)
kurucusu ve direktörüdür. Bilimsel
yaz›lar› Radio Science, SIAM
Journal of Scientific Computing,
IEEE Transactions on Antennas
Propagation ve IEEE Transactions
on Microwave Theory and
Techniques gibi dergilerde
yay›mlanm›flt›r. Radio Science,
IEEE AWPL, PIER ve JEMWA
dergilerinin editör yard›mc›s›d›r.
TÜB‹TAK Teflvik Ödülü ve
TÜBA-GEB‹P Ödülü sahibi olan
Dr. Gürel, çeflitli TÜB‹TAK ve
Milli Savunma Bakanl›¤› projelerinde
görev almaktad›r. Bilkent
Üniversitesi'ne kat›lmadan önce
Illinois Üniversitesi'nde ö¤retim
üyeli¤i yapm›fl olan Dr. Gürel,
Elektromanyetik Teori, Do¤rusal
Cebir ve Türevsel Denklemler ile
Antenler ve Dalga Yay›l›m› derslerini
vermektedir.64 ve 128 çekirdekli bu iki sistemde de çekirdek bafl›na 4 gigabayt bellek bulunmaktad›r. ‹fllemciler

aras›ndaki haberleflmelerin yüksek verimle yap›labilmesi için Infiniband a¤ anahtarlar›
kullan›lmaktad›r.


