
Prof. Dr. Metin Heper (Siyaset Bilimi
Bölümü), doktoras›n› 1971’de Syracuse
Üniversitesi’nden alm›flt›r. Türkiye’de asker-
sivil, din-politika, milliyetçilik-demokrasi
iliflkileri, devletin oynad›¤› rol, etnik sorunlar,
demokratikleflme ve demokrasinin yerleflmesi
konular›nda araflt›rmalar yürütmektedir.
Yaz›lar› European Studies Journal,
Comparative Studies in Society and History,
Comparative Politics, International Social
Science Journal, Journal of Democracy,
Armed Forces and Society ve Political Science
Quarterly gibi dergilerde yay›mlanm›flt›r.
‹ngilizce ve Türkçe birçok kitap kaleme
alm›flt›r. Princeton, Brandeis ve Connecticut
üniversitelerinde ö¤retim üyeli¤i, Harvard,
Manchester ve Kudüs Musevi
üniversitelerinde araflt›rmac›l›k yapm›flt›r.
Bilkent Üniversitesi’nde ‹ktisadi, ‹dari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanl›¤›, Siyaset
Bilimi Bölüm Baflkanl›¤› ve Türkiye Politika
ve Tarih Araflt›rmalar› Merkezi Baflkanl›¤›
da yapan Dr. Heper, TÜB‹TAK Bilim Kurulu
üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi Kurucu
üyesidir.

Metin Heper Kürflat Aydo¤an

Prof. Dr. Kürflat Aydo¤an (‹flletme Fakültesi),
doktoras›n› 1986’da Syracuse
Üniversitesi’nden alm›flt›r. Araflt›rmalar›n›
finansal yönetim, mali yat›r›mlar ve sermaye
piyasalar› alanlar›nda sürdürmektedir. Dr.
Aydo¤an’›n yaz›lar›n›n yay›mland›¤› dergiler
aras›nda Journal of Banking and Finance,
Emerging Markets Quarterly, Journal of
Entrepreneurial Finance and Business
Ventures, Russian and East European Finance
and Trade, Managerial Finance, Emerging
Markets Finance and Trade, European
Journal of Finance ve Applied Economics
gibi yay›nlar yer almaktad›r. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas› Araflt›rma
Müdürlü¤ü’nde dan›flmanl›k, Michigan State
ile Ball State üniversitelerinde ö¤retim üyeli¤i
yapm›fl olan Dr. Aydo¤an, Bilkent
Üniversitesi’nde ‹flletme Fakültesi Dekanl›¤›
ile ‹dari ve Mali ‹fller Rektör Yard›mc›l›¤›
görevlerinde bulunmufltur.
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Prof. Dr. Orhan Aytür (Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü), doktoras›n›
1991’de Northwestern Üniversitesi’nde
tamamlam›flt›r. Optik ve fotonik, lazerler,
do¤rusal olmayan optik, kuvantum
elektroni¤i, optoelektronik ve optik sensörler,
Dr. Aytür’ün araflt›rma konular›d›r. Bilkent
Üniversitesi’ne kat›lmadan önce New Mexico
Üniversitesi ve Fibertek flirketinde lazerlerle
ilgili araflt›rmalar yapan Dr. Aytür, TÜB‹TAK
Teflvik Ödülü ve Mustafa Parlar Vakf› Teflvik
Ödülü sahibidir. Bilkent Üniversitesi Yay›n
Birimi’nin ve Üniversite Adaylar›na Bilgi ve
Tan›t›m Ofisi’nin direktörü olan Dr. Aytür,
2007 - 2010 y›llar› aras›nda üniversitenin
Provost Yard›mc›s› olarak görev alm›flt›r.

Orhan Aytür

Üniversite Yönetiminde Atamalar
1993’ten bu yana Bilkent Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Ali Do¤ramac›, bu görevden ayr›larak
1 Mart 2010 tarihinde üniversitenin Mütevelli Heyeti Baflkan› olarak çal›flmaya bafllad›. Mütevelli Heyeti
Baflkanl›¤›n›, Bilkent’in kuruluflundan bu yana rahmetli Prof. Dr. ‹hsan Do¤ramac› yürütüyordu.

Mütevelli Heyeti, Bilkent Üniversitesi’nin yeni Rektörü olarak Prof. Dr. Abdullah Atalar’› seçti.
Prof. Dr. Atalar’dan boflalan Akademik ‹fller Rektör Yard›mc›l›¤›na (Provost) ‹ktisadi, ‹dari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Metin Heper atand›. Prof. Dr. Kürflat Aydo¤an ‹dari ve Mali ‹fller
Rektör Yard›mc›l›¤› görevine devam ederken, Ö¤renci ‹flleri Rektör Yard›mc›l›¤› görevini 14 y›ld›r sürdüren
Prof. Dr. Erol Arkun haziran ay›nda emekli oluyor. Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim
üyelerinden, eski Provost Yard›mc›s› Prof. Dr. Orhan Aytür Ö¤renci ‹flleri Rektör Yard›mc›l›¤›na atand›.

Abdullah Atalar

Prof. Dr. Abdullah Atalar (Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü), doktoras›n› 1978’de Stanford Üniversitesi’nde
tamamlam›flt›r. Almanya’da çeflitli araflt›rma laboratuvarlar›nda
ve ileri teknoloji flirketlerinde araflt›rmalar yürütmüfl olan Dr.
Atalar, atomik kuvvet mikroskopisi ve MEMS teknolojisiyle
üretilen sensör ve çevirgeçler hakk›nda çal›flmalar yapmaktad›r.
Mikrosensörler ve entegre devre simülasyonu üzerine yazd›¤›
çok say›da bilimsel makaleyle tan›nan Dr. Atalar’a, akustik
ve atomik kuvvet mikroskopisi teknolojileri alan›na yapt›¤›
katk›lardan dolay› IEEE Fellow unvan› verilmifltir. TÜB‹TAK
Bilim Ödülü ve Hüsamettin Tu¤aç Ödülü sahibi olan Dr. Atalar,
Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜB‹TAK Bilim Kurulu üyesidir.
Dr. Atalar, 1996 - 2010 y›llar› aras›nda Bilkent Üniversitesi
Akademik ‹fller Rektör Yard›mc›s› (Provost) olarak görev
yapm›flt›r.
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Üniversite - Sanayi
‹flbirli¤i Merkezi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü, 1994’ten
bu yana ö¤rencilerin ö¤retim üyeleri
dan›flmanl›¤›nda ifl dünyas›na projeler üretti¤i
uygulamal› e¤itim modeline yeni bir
aç›l›m katt›: Üniversite - Sanayi ‹flbirli¤i
Merkezi (US‹M). Bilkent Cyberpark’ta
kurulan US‹M, ö¤rencileri mezuniyet
sonras›na daha donan›ml› haz›rlamay›,
flirketler için ortak çözüm platformlar›
oluflturarak bilimsel, toplumsal ve ekonomik
fayda yaratmay›, araflt›rma ve gelifltirme
çal›flmalar› arac›l›¤›yla akademik
dünyan›n endüstri ile iletiflimini art›rmay›
hedefliyor.

Prof. Dr. Cevdet Aykanat (Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü), doktoras›n› 1988’de Ohio State
Üniversitesi’nden alm›flt›r. Paralel ve da¤›t›k bilgi eriflimi, paralel bilgisayar grafi¤i
uygulamalar›yla uluslararas› bilgisayar a¤›n›n paralel ve da¤›t›k taranmas› konular›nda
araflt›rmalar yürütmektedir. TÜB‹TAK Teflvik Ödülü ve Mustafa Parlar Vakf› Bilim Ödülü
sahibi, Avrupa Birli¤i INTAS Bilim Adamlar› Konseyi ve International Federation for
Information Processing üyesidir. Makaleleri Information Systems, SIAM Journal on Scientific
Computing, Data Mining and Knowledge Discovery, Journal of Parallel and Distributed
Computing, SIAM Review, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, IEEE
Transactions on Computers, Information Processing and Management ve Neural Networks
gibi dergilerde yay›mlanm›flt›r. Bilkent Üniversitesi Yaz Okulu Direktörü Dr. Aykanat, Avrupa
Birli¤i taraf›ndan desteklenen üç projede koordinatörlük yapm›flt›r.

Cevdet Aykanat

Mehmet Baray

Prof. Dr. Mehmet Baray (Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü), doktoras›n› 1970'te Berkeley'deki
California Üniversitesi'nde tamamlam›flt›r. Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, Southern Methodist Üniversitesi ve Rochester Institute of Technology'de ö¤retim
üyesi olarak çal›flm›fl, Türkiye'de Aselsan ve ABD'de Taylor Instruments flirketlerine
dan›flmanl›k yapm›flt›r. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan› ve Mühendislik
ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Dr. Baray, Bilgisayar Mühendisli¤i Bölüm Baflkanl›¤›
görevini de yürütmüfltür. Araflt›rma konular› aras›nda bilgisayar mimarisi ve paralel iflleme
bulunan Dr. Baray, Association for Computing Machinery üyesidir.

Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Cevdet Aykanat, Provost Yard›mc›s› olarak atand›. 18 y›l boyunca Provost
Yard›mc›s› olarak görev yapan Prof. Dr. Zeki C. Kuruo¤lu, Kimya Bölümü’ndeki akademik çal›flmalar›n› tam zamanl› sürdürmeye karar
verdi. E¤itim Fakültesi Dekanl›¤›na da vekalet etmifl olan Prof. Dr. Kuruo¤lu, bir süre Dergi Bilkent’in editörlü¤ünü de yapm›flt›. E¤itim
Fakültesi Dekan Vekilli¤ini ise Prof. Dr. Mehmet Baray yürütmeye bafllad›.
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Tiyatro Bölümü, sanatseverlerin karfl›s›na Kel Kantocu adl› oyunla ç›kt›. Genç oyuncular,
Eugène Ionesco’nun (1909 - 1994) kaleme ald›¤› ve bölümün ö¤retim görevlisi Georgi
Antadze’nin sahneye koydu¤u bu de¤erli eseri Bilkent Tiyatro Salonu’nda sergiledi. Romanya
do¤umlu Frans›z oyun yazar› Ionesco, absürd tiyatronun en önemli temsilcilerinden biri
olarak an›lmaktad›r.

Ergün Yalç›n’›n Baflar›s›

Matematik Bölümü ö¤retim üyelerinden
Doç. Dr. Ergün Yalç›n, grup etkileri, grup
genifllemeleri ve genellefltirilmifl Burnside
halkalar›na iliflkin araflt›rmalar›yla
Masatoshi Gündüz ‹keda Bilim Ödülü’nü
kazand›. Türkiye Bilimler Akademisi asli
üyesi ve TÜB‹TAK Bilim Ödülü sahibi
Prof. Dr. Masatoshi Gündüz ‹keda
(1926 - 2003) an›s›na Matematik Vakf›
taraf›ndan verilen bu ödüle, Türkiye’de
matematik alan›nda çal›flmalar yapan
45 yafl alt›ndaki bilim insanlar› aday
olabilmektedir.

Jacques Morin

Arkeolojide
Yeni Yap›tlar
Arkeoloji Bölümü ö¤retim elemanlar›,
2010 y›l›na yeni kitaplarla girdi. Bölüm
Baflkan› Yrd. Doç. Dr. Thomas Zimmermann,
Dr. Charles Gates ve Dr. Jacques Morin’in
editörlü¤ünde yay›mlanan Sacred
Landscapes in Anatolia and Neighboring
Regions adl› kitapta Anadolu’da arazi
kullan›mlar›n› etkileyen dinsel ögeler
incelendi (Archaeopress). Ben Claasz
Coockson ise Living in Mud adl› eseriyle
çamur tu¤lal› binalar›n arkeolojik ve
etnografik kökenlerini ele ald› (Ege
Yay›nlar›).

Ben Claasz Coockson

Charles GatesThomas Zimmermann

Sahneden...
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Sözün Yolculu¤u

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Merkezi,
3-4-5 Nisan 2008’de ABD, Avrupa ve
Türkiye’den tan›nm›fl bilim insan› ve
edebiyatç›lar›n kat›l›m›yla düzenledi¤i
Uluslararas› Evliyâ Çelebi ve Seyahatname
sempozyumundaki konuflma ve bildirileri
kitaplaflt›rd›. Türk Edebiyat› Bölümü ö¤retim
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nuran Tezcan’›n
haz›rlad›¤› eser, Ça¤›n›n S›rad›fl› Yazar›:
Evliya Çelebi ad›n› ve Yap› Kredi Yay›nlar›
etiketini tafl›yor. Türk Edebiyat› Merkezi’nin
kitaplaflt›rd›¤› bir di¤er etkinlik ise 27 Nisan
2005 tarihli Asfalt Ovalarda Yürüyen Abdal:
Behçet Necatigil sempozyumu. Sempozyum
ile ayn› isme sahip olan ve Türk Edebiyat›
Bölümü yüksek lisans ö¤rencilerinden
Gökhan Tunç’un haz›rlad›¤› yap›t, bölümün
ö¤retim üyeleri ile tan›nm›fl edebiyatç›lar›n
bildiri metinlerinden olufluyor (Türkiye ‹fl
Bankas› Kültür Yay›nlar›).

Bilkent ve Caz

Bilkent Üniversitesi, 4-20 fiubat tarihleri aras›nda 13. Uluslararas› Ankara Caz Festivali’ne
ev sahipli¤i yapt›. Caz ve piyano temal› festivalin bütün konserleri Bilkent Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi Konser Salonu ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde
gerçekleflti.

Geçmiflten Bugüne Anayasalar
Hukuk Fakültesi ve Siyaset Bilimi Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ergun Özbudun’un,
Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya (Marmara Üniversitesi) ile kaleme ald›¤› Türkiye'de
Demokratikleflme ve Anayasa Yap›m› Politikas› adl› eser Do¤an Kitap etiketiyle yay›mland›.
Ülkemizde bugüne kadar yap›lm›fl olan anayasalar›n Kanun-i Esasi’den (1876) bafllayarak
incelendi¤i kitapta, 1982 anayasas›n›n geçirdi¤i de¤ifliklikler ve Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
iliflkileri demokratikleflme ekseninde ele al›n›yor. Kitab›n yazarlar›ndan Dr. Gençkaya,
üniversitemizin Siyaset Bilimi Bölümü’nde 18 y›l görev yapm›flt›r.

Avusturya’dan Üçüncü Ödül
Hukuk Fakültesi, uluslararas› uyuflmazl›klar›n çözümünde ö¤rencilere yabanc›
dilde savunma konusunda deneyim kazand›rmak, uluslararas› ticari tahkim
usulünü tan›tmak ve teflvik etmek amac›yla Viyana'da düzenlenen 17. Willem C.
Vis Uluslararas› Ticari Tahkim Kurgusal Duruflma Yar›flmas›'na Prof. Dr. Bilgin
Tiryakio¤lu'nun çal›flt›rd›¤›, Aysu Aliefendio¤lu, Derya Durlu, Elif Berktafl, Müge
Y›lmaz ve Nil Acar adl› ö¤rencilerden oluflan tak›mla kat›ld›. Dördüncü s›n›f
ö¤rencisi Derya Durlu, alanlar›nda uzman avukatlar, tan›nm›fl akademisyenler
ve deneyimli hakemlerden oluflan tahkim heyeti önünde sergiledi¤i yarat›c›l›k,
muhakeme ve hitabet becerileri ile mansiyon kazand›. Bugüne kadar Türkiye'den
sadece Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ödül ald›¤› (2008, 2009, 2010)
organizasyonda bu y›l 62 ülkeden 252 üniversite vard›.
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Doç. Dr. Bahar Yetifl Kara (Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü) biyometri, düflük
maliyetli biliflim ve lojistik olanaklar›
kullanarak Güney Afrika’da g›da güvenli¤ine
sürekli eriflim sa¤lamay› konu alan projesiyle
Dünya Akademiler Birli¤i’nin (IAP) ödülüne
de¤er görüldü. Dr. Kara, ödüllü çal›flmas›nda
sivil toplum örgütlerine teknolojik destek
veren Broccoli Project adl› bir yard›m
kurulufluyla iflbirli¤i de yapt›. Farkl›
k›talardan 104 bilim akademisini bir
araya getiren IAP, küresel gündeme bilimsel
yaklafl›mlarla ›fl›k tutmay› amaçlayan bir
oluflumdur. IAP, söz konusu ödülün
düzenlenmesinde Üçüncü Dünya Bilimler
Akademisi’nin (TWAS) de deste¤ini
almaktad›r. ‹ki akademi de ‹talya
merkezlidir.

Bahar Yetifl Kara’dan
Ödüllü Bir Proje

Bahar dönemine Vahap Demirbafl ve Sait Günel’in suluboya çal›flmalar›yla merhaba diyen
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi, Dünya Kad›nlar Günü kapsam›nda ise
Ka¤›da Kad›nca Dokunufllar adl› karma sevgiye ev sahipli¤i yapt›.

Sergiler

Ö¤retimde Üstün Baflar› Ödülleri
Prof. Dr. Erol Arkun (Bilgisayar Mühendisli¤i ile Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri
Ö¤retmenli¤i Bölümleri), Doç. Dr. Refet Gürkaynak (‹ktisat Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Sinan
Gezici (Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü) ve Ebru Eren (‹flletme Bilgi Yönetimi
Bölümü), 2009 - 2010 akademik y›l› Ö¤retimde Üstün Baflar› Ödülleri'nin sahipleri oldular.
Bu ödülü önceki senelerde kazanm›fl olan ö¤retim elemanlar›n›n listesine
www.bilkent.edu.tr/teachaward adresinden ulafl›labilir.

Erol Arkun

Refet Gürkaynak Sinan Gezici Ebru Eren



Bilkent Üniversitesi Kariyer Merkezi,
15 fiubat - 6 Mart tarihleri aras›nda Kiflisel
Geliflim Günleri’ni düzenledi. Liderlik, iletiflim,
tak›m çal›flmas› ve mülakat teknikleri gibi konular›
içeren seminerlerin yan› s›ra özgeçmifl ve proje
yaz›m› üzerine atölye çal›flmalar›na da sahne
olan etkinlik, ö¤rencilere ve mezunlara kariyer
yollar›nda destek sa¤lad›. Kiflisel Geliflim
Günleri’ni, tan›t›m yapmak ve eleman iste¤inde
bulunmak amac›yla üniversitemize baflvuran
firmalar›n kat›ld›¤› geleneksel Kariyer Fuar›
izledi. Bu y›l on ikincisi gerçekleflen fuara
aralar›nda Arçelik, Aselsan, Koç Holding, Rekabet
Kurumu, Reklamc›l›k Vakf› ve Unilever'in de
bulundu¤u 40’a yak›n kurum ve kurulufl kat›ld›.

‹ktisat Bölümü 
ö¤retim üyesi ve 
Uluslararas› ‹ktisat 
Merkezi Direktörü 
Prof. Dr. Sübidey 
Togan’›n Economic 
Liberalisation and 
Turkey bafll›kl› kitab›
raflardaki yerini ald›.
Dr. Togan, Routledge
yay›nevinden ç›kan

yap›t›nda tar›m, sanayi ve hizmet
sektörlerindeki iktisadi liberalleflme sürecini
ve liberalleflmenin etkilerini inceliyor.
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Grafik Tasar›m Bölümü 4. s›n›f ö¤rencilerinden Ceylan Torun, K›rm›z› - Bas›nda En ‹yiler
Reklam Ödülleri yönetimi ile Reklamc›l›k Vakf›’n›n medya reklamc›l›¤›na yönelik atölyelerine
kat›ld›. Torun, güzel sanatlar fakülteleri ö¤rencileri için düzenlenen bu e¤itim çal›flmalar›ndaki
performans›yla birinci seçilerek K›rm›z› Ödülleri’nde yar›flmaya hak kazand› ve K›rm›z›’n›n
iletiflim kampanyas› konulu tasar›m›yla K›rm›z› Kalem E¤itimleri Ödülü’nü ald›.

Sübidey Togan’dan
Yeni Bir Kitap

Türk Mutfa¤›n›
Temsil Ettiler
Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Bölümü, 4. s›n›f
ö¤rencileri B. Nihat Tan›k, Baran Yüce, Bar›fl
Ak ve Y. Bülent Karao¤lu’nun yer ald›¤›
tak›mla 8. Uluslararas› ‹stanbul Gastronomi
Festivali’nde gümüfl madalya kazand›.
Bölümün ö¤retim görevlisi Zeki Polatkesen’in
yönetti¤i tak›m, kesme, piflirme, sunum ve
hijyen kurallar›n›n de¤erlendirildi¤i Modern
Türk Mutfa¤› kategorisinde, tamam›
üniversite ö¤rencilerinden oluflan 17 ekiple
yar›flt›.

Fizik Bölümü ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ömer ‹lday, araflt›rma grubuyla birlikte
yeni bir fiber lazer gelifltirdi. Soliton-Similariton ad›n› tafl›yan bu lazer, var olan lazerlerden
daha yüksek performansla çal›fl›yor. ‹ki temel optik dalga biçiminin bir lazerde ayn› anda
oluflabilece¤i sonucuna ilk kez bu bilimsel çal›flma ile var›ld›¤›n› vurgulayan Dr. ‹lday’›n
konuyla ilgili makalesi Nature Photonics dergisinin may›s say›s›nda yay›mland›.

Bilimsel Bir At›l›m

Kiflisel Geliflim Günleri ve Kariyer Fuar›

Ö¤rencimizden Renkli Bir Haber
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On y›l› aflan sa¤l›k kurumlar› yöneticili¤i kariyerini
Birleflik Arap Emirlikleri’nde sürdüren

Sinan fianvar (‹ktisat 1997)
bizlere sektörü hakk›nda bilgiler aktard›.

“Sa¤l›k politikas›,
hizmet kalitesini
bütün topluma yayacak
bir model oluflturmay›
hedeflemelidir.”



Hangi okullarda e¤itim ald›n›z?

1993’te Özel Ayfleabla Lisesi'ni, 1997’de
Bilkent Üniversitesi ‹ktisat Bölümü'nü
bitirdim. Virginia Commonwealth
Üniversitesi'ne ba¤l› Medical College of
Virginia’da hastane ve sa¤l›k iflletmecili¤i
üzerine yüksek lisans e¤itimi ald›m ve
araflt›rma görevlisi olarak bulundum.

‹fl tecrübelerinizden söz edebilir misiniz?

ABD’de Cleveland Clinic’in operasyonlar
bölümünde stajyerlik yapt›ktan sonra
6 sene ayn› kurumda uluslararas› finans
direktörlü¤ü görevinde bulundum. 3 y›l Johns
Hopkins Medicine International (JHMI)
bünyesindeki Singapur International Medical
Center’›n yöneticili¤ini yürüttüm. Son iki
senedir JHMI’n›n Abu Dhabi’de iflletti¤i Al
Rahba Hospital’da operasyon flefi olarak
çal›fl›yorum.

Bu sektöre nas›l yöneldiniz?

Türkiye’de sa¤l›k alan›nda proje dan›flmanl›¤›
ve yöneticili¤i yapm›fl olan babam›n
yönlendirmesi oldu. Sa¤l›k sektörü içinde
özellikle hastane yöneticili¤ine yönelmem
ise birlikte çal›flt›¤›m endüstri liderlerinin
etkisiyle netleflmifltir.

Sa¤l›k iflletmelerini yönetmek için nas›l
bir altyap› gerekiyor?

Her sektörün oldu¤u gibi sa¤l›k kurumlar›
iflletmecili¤inin de kendine özgü kurallar›
var. Sa¤l›k kurumlar› genelde yerel
kurulufllard›r. Devlet düzenlemeleri yo¤undur.
Dolay›s›yla, bulundu¤unuz ülkenin
yönetmeliklerini ve flartlar›n› iyi bilmelisiniz.
Benim konumumda finans ve operasyon
yönetimi gibi bir altyap› da gerekiyor.
Bu temeli bana Bilkent ‹ktisat sa¤lam›flt›r.

Hastane bütçelerini hangi kalemler
oluflturuyor? Sa¤l›k alan›nda bütçe
yönetiminin en önemli yanlar› sizce neler
olabilir?

Hastane bütçelerinin yüzde 70-75’ini personel
ve malzeme giderleri oluflturur. Bu nedenle
söz konusu iki maliyet kalemi en iyi flekilde

yönetilmelidir. Az önce de de¤indi¤im gibi,
sa¤l›k sektörü devletin s›k müdahale etti¤i
bir aland›r. Sürekli de¤iflen yönetmeliklere
ve kurallara göre bütçe oluflturmak ve
yönetmek pek kolay de¤ildir.

Hastanelerin örgüt yap›s› ve yönetim
anlay›fl› nas›ld›r? Bu sistemler nas›l daha
etkin konuma getirilebilir? Ülkelerin
kültürel yap›lar›, hastanelerin çal›flma
düzenini nas›l etkiliyor?

Hastanelerde küresel anlamda kabul
görmüfl bir örgüt yap›s› bulmak zordur.
Bulundu¤unuz ülkenin koflullar›yla
biçimlenen bir yönetim anlay›fl› oluflturulur.
Baflar› için, sa¤l›k hizmeti sunan kesimi
kaliteyi yükseltecek bir yap› içerisine alarak
belli hedefler do¤rultusunda motive etmeniz
gerekir.

Hiyerarflik yap›lanmalar her ülkede farkl›d›r.
Üst yönetimler her ne kadar ayn› görünse
de her bir ülkenin kendine özgü bir sa¤l›k
altyap›s› olmas› sebebiyle organizasyon
flemas› da ona göre de¤iflir. Örne¤in, ABD’deki
sa¤l›k sektörünün finansal altyap›s› ve
gereksinimleri di¤er ülkelere oranla çok daha
karmafl›k ve detayl›d›r. Bunun kayna¤›nda
tabii ki kültür yap›s› ve çal›flma flartlar› da
yatar.

Bir di¤er konu da verimlilik, kalite yönetimi
ve bilgi ifllem altyap›s› ba¤lam›nda kimi
sektörlerce 70’li ve 80’li y›llarda benimsenen
standartlar› sa¤l›k sektörünün son 10 senede
benimseye bafllam›fl olmas›d›r. Dolay›s›yla

ilgili yat›r›mlar geç kabul görmüfl, örne¤in
elektronik hasta kay›t sistemleri yeni yeni
geliflmeye bafllam›flt›r. Önümüzdeki senelerde
bu alandaki yat›r›mlar›n yo¤unlaflaca¤›n›
tahmin ediyorum. Böylece hem klinik hem
de idari hizmetler daha etkin bir flekilde
sunulacak.

Çal›flt›¤›n›z ülkelerdeki sa¤l›k sistemlerini
nas›l yorumluyorsunuz?

Avrupa’da genelde sa¤l›k sistemleri daha
sosyalleflmifl bir yap› içindedir. Toplum, iyi bir
sa¤l›k hizmetini kendine bir hak olarak görür.
Böyle bir iflleyiflte herkesin diledi¤inde, belli
bir seviyede, bazen gecikmeli de olsa sa¤l›k
hizmeti almas› mümkün; ama çok ileri düzeyde
bir tedavi gerekti¤inde birtak›m teknolojik ya
da maddi k›s›tlamalar ile karfl›lafl›labilir.

ABD’deki sistem büyük ço¤unlukla özel
sektörün ve sigorta flirketlerinin elindedir.
Daha kapitalist bir yap› vard›r. Sigortan›z
yoksa belirli düzeyde bir sa¤l›k hizmetine
ulaflman›z zordur. Yine de bugün en geliflmifl
tedavilerin ve araflt›rma olanaklar›n›n
ABD’de oldu¤unu görüyoruz.

Son zamanlarda devletin ya da sosyal
kurumlar›n özel sektör kurulufllar› ile
ortakl›k kurup daha yak›ndan çal›flt›¤›
Singapur gibi örnekler de var.

Sa¤l›k politikas›, özel sa¤l›k hizmeti kalitesi
ve verimlili¤ini bütün topluma, sosyal
yükümlülükleri de yerine getirerek yayacak
bir model oluflturmay› hedeflemelidir.
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Hastane deyince genelde akla doktorlar
ve tedaviler geliyor. Hastane yöneticileri
bu iflleyiflin neresinde?

‹nsanlar›n akl›na bunun gelmesi asl›nda
normal; çünkü doktor, hemflire, teknisyen ve
di¤er personel do¤rudan sa¤l›k hizmeti sunan
kesimdir. Yöneticiler, bu kesimin görevini en
iyi flekilde yapmas›n› sa¤layacak kaynaklar›,
altyap›y› ve çal›flma ortam›n› zamanlama
ve içerik olarak en verimli çerçeveye oturtur.

Bunun d›fl›nda tabii ki strateji ve vizyonun
oluflturulmas›, planlama, finansal yönetim
ve teknik konularda da yöneticilerin katk›s›
öne ç›kacakt›r.

Sa¤l›k kurumlar›nda nas›l bir çal›flan
profili var?

T›bbi personel d›fl›nda mühendislik,
teknisyenlik, müflteri hizmetleri, finans,
muhasebe, bilgi ifllem ve destek hizmetler
personelini sayabiliriz. ABD ve Avrupa'ya
bakt›¤›n›zda çal›flanlar›n biraz daha sa¤l›k
sektörüne yo¤unlaflm›fl ya da bu alana
uzmanlaflm›fl oldu¤unu görüyorsunuz. Bu
da do¤al olarak mevcut sistemlerin zaman
içinde daha h›zl› geliflmesini sa¤l›yor. ABD
ve Avrupa d›fl›ndaki çal›flan profili ise
genelde di¤er sektörlerde yetifltikten sonra
bu iflkoluna ad›m atm›fl kiflilerden meydana
geliyor.

Hastalarla ve hasta yak›nlar›yla genelde
hangi konularda muhatap oluyorsunuz?
Çözüm gerektiren ne gibi durumlarla
karfl›lafl›yorsunuz?

Genelde hizmetlerimize iliflkin konularla
ilgileniyorum. Nedir bunlar? Hastanenin

altyap›s›, teknolojisi, kafeterya, otopark,
güvenlik gibi destek hizmetler, baflta acil
servis olmak üzere bekleme süreleri,
çal›flanlar›n tavr› ve performans›yla ilgili
hasta önerileri... ‹htiyaçlar› flikayete
dönüflmeden önce belirlemeye çal›fl›yoruz.

Hitap etti¤iniz bir müflteri veya gelir
grubu var m›? Verdi¤iniz hizmetlerin
geliflim süreçleri nas›l?

fiu andaki projemizden örnek verebilirim.
Bir devlet-özel teflebbüs ortakl›¤› ile Abu
Dhabi’deki sa¤l›k altyap›s›n› gelifltirmeye
ve sa¤l›k servisi kalitesini art›rmaya yönelik
bir proje. Devletin belirledi¤i vizyon ve
hedefler do¤rultusunda ilerlemeye
çal›fl›yoruz. Uzun vadede hem ülkedeki
sa¤l›k sistemini gelifltirmeye hem de
hastanedeki hizmetlerin kalitesini
yükseltmeyi planl›yoruz. Genelde devlet
arac›l›¤›yla sigorta sahibi olan kesime
hizmet veriyoruz.�Cerrahi servislerden çok,
kad›n do¤um, endokrinoloji, diyaliz,
yenido¤an yo¤un bak›m gibi medikal ünite
a¤›rl›¤›m›z var. Bir kalk›nma süreci
içerisindeyiz. Müflterilerimizin ihtiyaç
duydu¤u servisleri saptay›p gerekli
teknolojik ve yap›sal yat›r›mlar›
gerçeklefltirmeye çal›fl›yoruz.

Hastane müflterileri, hizmet sat›n
alacaklar› kurumu kimi zaman ihtiyaç
veya aciliyetten ziyade, maddi koflullar
do¤rultusunda seçmek zorunda
kalabiliyor. Bu durum sektörü nas›l
etkiliyor?

Hastanelerin ço¤unlukla yerel topluma
hizmet verdi¤ini söylemifltim. Yani, hizmet
alan grubun büyük bir bölümü, iflletmenin

bulundu¤u çevre içerisinden gelir. Bugün
ABD’deki hastanelere bakt›¤›n›zda
müflterilerinin yüzde 80’i veya daha
fazlas›n›n ya kendi eyaletinden ya da s›n›r
eyaletlerden geldi¤ini gözleyebilirsiniz.
Bunun nedeni acil durumlarda yak›n yerlere
gidebilme avantaj› oldu¤u kadar, sigorta
flirketlerinin verdi¤i k›s›tl› seçeneklerdir de.
Sa¤l›k sektörüne getirilmeye çal›fl›lan
reformlar ile bu durum yavafl yavafl
de¤iflecektir. Rekabet artacak, hizmet
alanlar› geniflleyecektir. Bu iflkolunda birçok
parça var: hasta, hastane, devlet, sigorta
flirketi... Herkes kendi ç›kar›n› düflünmek
yerine ortak bir paydada buluflmaya
çal›fl›rsa k›sa vadede bir kimlik de¤iflimi
yaflanaca¤›n› düflünüyorum.

Mesle¤inizle ilgili toplumsal
çal›flmalarda bulundunuz mu?

ABD’de yaflad›¤›m dönemde üniversitenin
ve hastanenin sosyal duyarl›l›k
faaliyetlerine kat›lm›flt›m. Çevre okullarda
sa¤l›k ve hastaneler üzerine e¤itim
programlar› sunmufl, fakir ülkelere ekipman
ve ilaç yard›m› yapm›flt›k.

Son olarak hobilerinizi sorsak?

Spora, özellikle tenise vakit ay›rmaya
çal›fl›yorum. Uzun zamand›r yurtd›fl›nda
görev yapt›¤›m için de¤iflik ülkelere seyahat
etme f›rsat›m da oldu. Farkl› kültürleri ve
co¤rafyalar› tan›mak ve foto¤raflamak keyif
veriyor.
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“Birikimimi
Türk sinemas› ve tiyatrosu için

kullanmak istiyorum.”

New York’ta tiyatro sahnesi ve film seti tasar›mlar› yapan
M. S›la Karakaya (‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› 2006)

bizlere sanatsal çal›flmalar›na iliflkin bilgiler aktard›.



Söze Bilkent’ten yurtd›fl›na uzanan
yolculu¤unuzla bafllayabilir miyiz?

Bilkent Üniversitesi ‹ç Mimarl›k ve Çevre
Tasar›m› Bölümü’nden mezun olduktan sonra
ABD’ye geldim. Parsons The New School for
Design’da ›fl›k tasar›m› ve sinematografi
yüksek lisans› yapt›m. New York Üniversitesi
Sahne ve Set Tasar›m› Bölümü’nde ikinci
yüksek lisans›m› yap›yorum, bir yandan da
profesyonel film ve tiyatrolara set ve sahne
tasarl›yorum.

Sahne sanatlar›na ne zaman ilgi duymaya
bafllad›n›z?

May›s 2001’de, Murathan Mungan’›n
Mahmud ile Yezida’s›n› Ankara’da Atölye
Oyuncular› ile oynarken afl›k olmufltum
tiyatroya. Bir sahnede 40 kiflinin ayn› anda
nefes al›p verebildi¤ini görmüfl, yafl›yor
oldu¤umu hiç o kadar canl› hissetmemifltim.
Ekiptekiler de benzer fleyler hissetmifl olmal›
ki birço¤u gösteri sanatlar›yla ilgili meslekler
seçti. Benim gitti¤im yön, karakterlerin
koydu¤um kurallar içinde var olabilecekleri
dünyalar yaratmak oldu. fiimdi baflkalar›n›n,
hayatlar› içinde hayat bulaca¤› mekanlar
üretiyor, en rahat ve mutlu anlar›m› sahne
ve kamera arkas›nda yafl›yorum. Sinema
ilgim ise ABD’li yönetmen Tim Burton’›n
görselli¤i hakk›nda yazd›¤›m yüksek lisans
teziyle derinleflti.

Yapt›¤›n›z tasar›mlar›n püf noktalar›
neler?

Tasar›m yapmak, projenizle aran›zda bir
ba¤ kurman›z› gerektirir. Projenizdeki
karakterin nas›l biri oldu¤unu anlamazsan›z,

ona mekan tasarlayamazs›n›z. Bir ah›r, bir
morg, bir kumarhane veya bir 16. yüzy›l
Avusturya’s› soka¤›n› kullanarak belki de
asla gidemeyece¤iniz mekanlar
yaratacaks›n›z. Belki karakterin inatç›l›¤›na,
tak›nt›lar›na veya sapk›nl›klar›na göre
mekan› tasarlayacak, iflin içine psikoloji ve
karakter analizini katacaks›n›z. Yani
hikayeyi çok iyi çözeceksiniz.
Ben elimdeki araçlar› en özgün flekilde
kullanmay› seviyorum. Mekan, ›fl›k ve
kostüm... Bunlar kurgulanm›fl bir sahneyi
inand›r›c› k›lan bafll›ca görsel ögelerdir. Ifl›k,
dekor ve mimarl›k ise en iyi kulland›¤›m
araçlard›r.

Ifl›kland›rman›n tasar›mdaki yeri nedir?

Ifl›¤a dokunamad›¤›m›z için üzerinde pek de
düflünmeyiz. Bu yüzden bir mesle¤in
merkezinde yer alabilece¤i akl›m›za
gelmeyebilir. Ne var ki ›fl›k bir tiyatro oyununda,
filmde veya dans gösterisinde seyircinin alg›s›n›
yüzde yüz etkileyen bir faktördür. Bir pastan›n
süslemesi, bir hediyenin paketi gibidir. Sunumu
güzellefltirir, alg›y› kurgular. Tasar›m›n›z ne
kadar güzel olursa olsun, iyi bir flekilde
ayd›nlat›lm›yorsa asla etkisini tam ortaya
koyamaz. Mekan, ›fl›k, kullan›c›... Bunlar
birbirlerinden ayr›lamaz. Bilkent, bana ellerime
hükmedebilmeyi ve tasar›mda parçalar›n ayr›
ayr› çal›flmad›¤›n›, bir bütün oldu¤unu kavratt›.
‹flte bu bütüncül yaklafl›md›r beni 4 y›ld›r New
York’ta hedeflerime kitleyen prensip.

Setlerde ve sahnelerde kimlerle iflbirli¤i
ve fikir al›flverifli yap›yorsunuz?

Sahnede ›fl›k ve kostüm tasar›mc›s›yla bir
tak›m olufltururum. Yarat›c›l›¤›m yönetmenin

akl›ndakine uymazsa setteki ahenk bir anda
bozulur; çünkü verdi¤im kararlar herkesin
iflini etkiler. Her yönetmenin ayr› bir esteti¤i
olmas›, çok iyi bir analizci ve iletiflimci
olman›z› gerektirir. Oyuncunun tasar›mla
etkileflimini de ancak verimli bir iletiflimle
çözebilirsiniz.

Film setlerinde üç tane yarat›c› vard›r:
oyuncunun performans›ndan sorumlu olan
yönetmen, ›fl›k ve kompozisyondan sorumlu
olan görüntü yönetmeni, dekor ve mekandan
sorumlu olan sanat yönetmeni. Setlerde en
yak›n fikir al›flveriflim görüntü yönetmeniyle,
yani sinematograflad›r. Tasar›m›n ne
kadar›n›n görünece¤i görüntü yönetmeni ve
kurgu uzman›yla kararlaflt›r›l›r. Bir de iflin
bütçe k›sm›yla ilgilenen, neyi yap›p neyi
yapamayaca¤›n›z› belirleyen yap›mc›n›z
vard›r. Bu halkalardan herhangi biriyle
kopukluk yaflan›rsa ifller ray›ndan ç›kabilir.

Tiyatro sahnesi ile film seti tasar›m›nda
ne gibi farklar var?

Sinema da, tiyatro da gücüne hayran
oldu¤um sanatlar. Her ikisinin de ayr› ayr›
yönleri, farkl› güzellikleri var. Tiyatroda
perdenin ilk aç›ld›¤› zaman duydu¤unuz his,
film gösteriminde duydu¤unuzdan farkl›d›r.
Filmde ne ile karfl›laflaca¤›n›z› her zaman
kestiremeyebilirsiniz. Tiyatroda ise tasar›mc›
olarak görsel kontrolü ele alabilirsiniz.

Set ve sahnenin iflleyiflleri birbirinden ayr›l›r.
Tiyatroda seyircinin sahneye göre konumu,
sinemada ise kameran›n alg›y› de¤ifltirme
etkisi öne ç›kar. Tiyatro seyircisi sahneye
belirli bir uzakl›ktan bakar, bak›fl aç›s›
de¤iflmez. Bu da size tiyatral müdahalelerde
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bulunma özgürlü¤ü tan›r. Nas›l m›? Seyircinin
sahnede mermerden bir saray gördü¤ünü
düflünelim. Seyirci dekora uzakt›r ve ressam›n
mermer gibi boyad›¤› düz duvar› gerçekmifl
gibi alg›lar. Oysa dekor görüfl aç›s›na göre
tasarlanm›flt›r. Ço¤u duvar›n arkas› bofltur
ya da kullan›lan aksesuarlar gerçek de¤ildir.
Filmde ise belirli bir gerçekli¤in olmas› flartt›r;
çünkü kamera nesnenin yak›n›na girer ve
detaylar›n› yakalar.

Tiyatro dekorunun film setine göre zorlu¤u,
tiyatroda her fleyin seyircinin gözü önünde
gerçekleflmesidir. Sahnede kamera faktörü
olmad›¤› için hiçbir fley görünmez olamaz.
Tiyatrodaki dekor aç›l›fl gecesine kadar
mükemmel bir flekilde yap›l›p bitirilmelidir.
Sahne de¤iflimleri çok iyi düflünülmelidir.
Her fley tek parça olmal›d›r. Film setinde
yap›lan dekor, set ekibinin içinde dolaflmas›
sebebiyle defalarca yerinden oynat›l›r.
Dolay›s›yla setlerdeki dekor de¤iflimi ve
duraksamalar tiyatroya oranla daha çoktur.

Nerelerde çal›flt›n›z? Bu tecrübeler size
neler katt›?

New York’ta Susan Brady Lighting Design
ve L'Observatoire International
firmalar›nda görev ald›m. Bu iki deneyim
tiyatro ve sinemaya geçifl yapmam için bana
cesaret verdi, mimari tasar›mda ifllerin nas›l
gitti¤ini görmemi sa¤lad›. Bahsetti¤im ikinci
firmada Zaha Hadid ve Steven Holl gibi
de¤erli isimlerle çal›flt›m, y›ld›zlar›n
eriflilebilir oldu¤unu gördüm. Profesyonel bir
Broadway yönetmeni olan Pamela Berlin ile
çal›flma f›rsat› da buldum. New York
Üniversitesi’ndeki bölümümün ö¤retim
elemanlar› ve mezunlar›n›n önemli bir k›sm›
Broadway ve Hollywood’da tasar›m yap›yor.
Bu kiflilerle ba¤lant›da olmak da benim için
bir avantaj.

Be¤endi¤iniz, ilham ald›¤›n›z yönetmenler
kimler?

Tim Burton’›n dehas›ndan, görsel
dünyas›ndan baya¤› etkilenmiflimdir. Bence
ayk›r› dünyalar yarat›yor. Elbette bu
görselli¤i isteyen film de vard›r, istemeyen
de. Baz› filmler son derece do¤al bir ortamda
geçmelidir, baz› filmler ise fantastik
mekanlarda. Bu, projenin gereksinimlerine
ve yönetmenin tercihlerine ba¤l›d›r.
Yönetmenin akl›nda do¤al bir kasaba
görüntüsü varken, siz oraya soyut bir tasar›m
yapamazs›n›z. Genelde yönetmenler ekranda
ne görmek istemediklerini çok iyi bilirler.
Ancak yönetmen sizinle daha önce çal›flm›flsa,
kararlar› size b›rak›yorsa iflleyifl de¤iflebilir.

Türkiye’ye gelirsek... Yenilikçi insanlar›n
ifllerinden hofllan›yorum. Cem Y›lmaz’›n set,
›fl›k ve kostüm hassasiyeti beni sevindiriyor. Bu
yüzden onunla çal›flmay› çok isterim. Nuri Bilge
Ceylan’›n mizansen tercihleri ve her kareyi bir
foto¤raf gibi alg›lamas›ndan etkileniyorum. Set
infla edilen filmlerde çal›flmak ayr› güzel, bulunan
bir mekanda çekim yapmak ayr› güzel. Tiyatroda
ise Genco Erkal’›n hem yönetmenli¤ine hem de
oyunculu¤una hayran›m.

Sanat›n baflka hangi kollar›ndan
besleniyorsunuz?

Modern dans ve reklam, ilgilendi¤im ve
çal›flt›¤›m di¤er iki alan. Bir modern dans
gösterisinin setini tasarlam›flt›m. Bir sa¤l›k
sigortas› reklam serisi de çekmifltik.
Dansç›larla çal›flmak keyiflidir. Reklamc›l›k
da farkl› bir dünyad›r. Dinamik olan,
hareketin eksik olmad›¤› her sette
çal›flabilirim. Konser sahnesi tasarlamay›
da istiyorum. Sahne görselli¤ine verilen de¤er
gittikçe art›yor. Art›k sanatç›lar sadece flark›
söylemekle kalm›yor, konserlerini birer görsel
performansa dönüfltürüyor.

New York’ta sürekli de¤iflen bir görsel sanatlar
kültürü oldu¤u için vaktimi baflka türde
gösteriler izleyerek de geçiriyorum. Deneysel,
klasik, opera veya bale diye ay›rm›yor, seyirci
için üretilmifl her konuda kendimi
güncellemeye çal›fl›yorum. Ifl›k konusunda
kendimi e¤itmek istedi¤imde foto¤rafa dönüfl
yap›yorum. Bir tasar›mc› olarak projenin
gereklili¤ine göre kendimi yenilemeliyim.
Stilimi korumak için eserin gerekliliklerini
göz ard› edemem. Bence iyi bir tasar›mc›,
manevra yetene¤i en yüksek oland›r.

Düfllerinizde hangi yap›t için tasar›m
yapmak yat›yor?

Antoine de Saint-Exupéry’nin (1900-1944)
yazd›¤› Küçük Prens kitab›n›n filmini ve
mekanlar›n› tasarlamak çok isterim.
An›ld›¤› gibi bir çocuk kitab› de¤ildir bence.
Göründü¤ünden derindir. ‹nsan›n kendisini
bulma sürecini ve bu süreci ancak bir çocu¤un
safl›¤›na sahipken yaflayabilece¤imizi anlat›r.
Bir de Anthony Burgess’in (1917-1993)
Mozart ve Deyyuslar oyunu için mekan
tasarlamak çok güzel olurdu.

Mesle¤inize dair ilginç an›lar›n›z var m›?

Tasar›m s›ras›nda s›n›rs›z bir yarat›c›l›¤a
sahip olman›z gerekir. Çal›flt›¤›n›z
insanlardan her zaman pratik istekler
gelmeyebilir. Son tiyatro tasar›m›mda
televizyonun icad›n› anlatan 1920 yap›m›
bir prototip üretmem gerekiyordu. Televizyon
tüpü yapmak için uygun cam› günlerce
bulamad›m. Provaya elimde bir fley olmadan
gidemezdim. Saatlerce sokaklarda bir parça
arad›m ve amac›ma ulaflt›m. Birçok insan
televizyon tüpünü nereden buldu¤umu sordu.
Tüp diye gördüklerinin s›v› sabun fliflesi
oldu¤unu, provadan on dakika önce girdi¤im
hediyelik eflya dükkan›ndaki tüm
sabunluklar› sat›n ald›¤›m› söylemedim ve
soruyu geçifltirdim. Bir taksinin içinden
çekiliyormufl gibi görünmesi gereken bir sahne
için siyah bir araban›n bagaj kapa¤›n› sar›
bir yast›k k›l›f›yla kaplad›¤›m da olmufltu.

‹ç mimarl›k ve çevre tasar›m›n›n flu anki
çal›flmalar›n›zla ba¤daflan yönleri neler?
Çal›flt›¤›n›z iç mimarl›k projeleri var m›?

Sahne sanatlar›na, sahnenin görünmeyen
yarat›c›s› olmak ve kahramanlara var
olabilecekleri mekanlar verebilmek için ad›m
atm›flt›m. ‹ç mimarl›k ile sahne tasar›m›
aras›ndaki paralellik de mekan yarat›m›d›r
zaten. Verdi¤im tasar›m kararlar›n›n,
oyuncunun mekandaki hareketini nas›l
de¤ifltirdi¤ini görmek iç mimarl›kla benzeflir;
çünkü oyuncular da birer kullan›c›d›r. Siz
oyuncuyu, öyküyü çözemezseniz ifliniz
olumsuz etkilenir. ‹ç mimarl›kta da durum
ayn›d›r. Diyelim ki müflteriniz yemek
yapmay› çok seviyor. Görüflmeniz s›ras›nda
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bunu kaç›r›rsan›z o kifliye tasarlad›¤›n›z
mekan eksik kal›r. ‹ç mimarl›k ile set
tasar›m›n›n benzer prensipleri olsa da sahne
dekorunuz bir ev gibi üç boyutlu olmayabilir.
Dekorun tafl›y›c› duvarlar› iki santimetre
olabilir, fakat evin tafl›y›c› duvarlar› olamaz.
Tiyatroda seyirci dekorun arkas›n›
görmedi¤inden, görünen k›sm› tasarlamak
yeterlidir. ‹ç mimarl›k projelerine de yak›n›m.
Geçti¤imiz yaz Ankara Fen Lisesi
tiyatrosunun restorasyonunda çal›flt›m.
Türkiye’nin en önemli mimarlar›ndan Behruz
Çinici’nin ilk eserlerinden olan bu bina,
neredeyse kaba yap›s›na kadar indirilip
yeniden infla edildi.

Bofl zamanlar›n›z› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?

Genelde baflka insanlar›n ifllerini izlemeye
gidiyorum. E¤lence dünyas› ve görsel
sanatlar›n içinde olman›n böyle bir güzelli¤i
var. Bir yandan rahatlarken bir yandan da
iflinizle ilgili bir fley yapabiliyorsunuz. Bunun
tek dezavantaj› mesleki deformasyon. Elimde
olmadan filmdeki ya da oyundaki hatalara
veya eksiklere tak›l›yorum.

Gelecekle ilgili planlar›n›z› ö¤renebilir
miyiz?

fiu an New York’ta sanat›n göbe¤inde
yafl›yorum ve alan›nda söz sahibi insanlarla
sürekli iletiflim içindeyim. Dünya çap›ndaki
yönetmenlere, aktörlere veya dansç›lara
ulaflabiliyor olmak müthifl. ‹leride tüm
birikimimi Türk sinemas› ve tiyatrosu için
kullanmak istiyorum.
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M. S›la Karakaya’n›n
Tasar›m Çal›flmalar›ndan Örnekler

Tiyatro

• Bir Kahraman›n Ölümü
(Yazar: Adalet A¤ao¤lu,
Yönetmen: Manfred Bormann, 2009)

• Bir Ölümün Kahraman›
(Yazar: Fulya Peker,
Yönetmen: Manfred Bormann, 2009)

• The Ruby Sunrise
(Yazar: Rinne Groff,
Yönetmen: Pamela Berlin, 2009)

Sinema

• No Exit
(Yönetmen: Emily Reese, 2010)

• Winter
(Yönetmen: Fred Guerrier, 2010)

• The Rake
(Yönetmen: Ash Bhalla, 2009)

Reklam

• Healthplus Commercials 
(Yönetmen: Dominique DeLeon, 2009)

Modern Dans

• From Ashes
(Koreograf: Sumi Clemens ve
Alicia Behrens, 2009)




