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“Dolmabahçe Saray›
1-2 saatte gezilecek
bir yer de¤ildir.
Birkaç kez gelmek gerekir.”
Doç. Dr. Bülent Ar› (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora),
Dolmabahçe Saray›'n›n müdürü ve bu göreve getirilmifl
ilk akademisyen. Kendisiyle saray ve tarih üzerine konufltuk.d
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Söyleflimize e¤itim geçmiflinizle
bafllayabilir miyiz?

ODTÜ Metalurji Mühendisli¤i Bölümü'nü
kazan›p bir süre bu bölümde okuduktan sonra
tekrar s›nava girdim ve 1984'te ODTÜ
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü'nü kazand›m. Bu
alana ilgim daha fazlayd› ve severek okudum.

Tarih alan›na geçifliniz nas›l oldu?

Mezun olduktan sonra T.C. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›'nda ve TÜB‹TAK'ta çal›flt›m.
Bürokrasiden yeni bir aray›fla do¤ru
yöneldi¤im dönemde Bilkent Üniversitesi
Tarih Bölümü'nün aç›laca¤›n› ve lisansüstü
e¤itim verece¤ini ö¤rendim. Osmanl› tarihi
konusunda dünyan›n bafll›ca uzmanlar›ndan
Prof. Dr. Halil ‹nalc›k taraf›ndan kurulacak
bu bölüm bana çok çekici geldi. TÜB‹TAK'tan
ayr›l›p 1993'te yüksek lisansa bafllad›m.
Akademik dünyaya at›lan güzel bir ilk
ad›md›. Bu arada, s›n›ftaki en yafll›
ö¤renciydim.

Yüksek lisans sonras›nda neler yapt›n›z?

Yüksek lisans› bitirdikten sonra Dünya
Bankas›'n›n e¤itmen yetifltirme
programlar›ndan birine kat›lma f›rsat›m
do¤du. Cincinnati Üniversitesi'nden burs
ald›m. Vize ifllemlerini tamamlam›flt›m ki
Halil Hoca ile daha çok çal›flmak istedi¤imi
fark ettim. 1996'da Bilkent Tarih'te doktoraya
kabul edildim. Halil Hoca sayesinde çok
zengin bir donan›m kazand›m; metodolojik
çal›flma neymifl, onu ö¤rendim. Kendisiyle
birlikte birçok seminere ve kongreye kat›ld›m,
çevresinden uzmanlarla tan›flt›m.
Bütün akademik kariyerimi Halil Hoca
flekillendirdi diyebilirim; hayata bak›fl›m›
de¤ifltirdi, gelece¤ime yön verdi. Asistan›yd›m,
halen de fahri asistan› olarak kendisini takip
ediyor ve tecrübelerinden faydalanmaya
çal›fl›yorum. Hocama bir internet sitesi
haz›rlatt›m. Böylece onun yapt›¤› bütün
araflt›rmalar art›k sanal dünyada. Ayda
10 bin ziyaretçimiz oluyor.

Hangi alanlar üzerine araflt›rmalar
yap›yorsunuz?

Doktora tezim Osmanl›-Hollanda iliflkileri
üzerineydi. ‹mparatorlu¤a ilk gelen Hollanda
elçisi hakk›nda çal›flmalar yapt›m. Bu
kapsamda dönemin Akdeniz ve denizcilik
tarihini inceledim. Osmanl›'n›n ilk deniz
hukuku uygulamalar›na dair makalelerim
var. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas›'n›n ç›kard›¤› "Anadolu'da Paran›n
Tarihi" adl› bir eserin editörlü¤ünü yapt›m.
fiimdi de 5 y›ld›r üzerinde çal›flt›¤›m Piri
Reis konulu kitab›m› sonland›rmaya gayret
ediyorum. Türkiye'deki Patrikhane ve
ekümenlik meseleleriyle ilgili 10 y›ld›r
malzeme topluyorum; çünkü bu konunun
ileride ülke gündemini s›kça meflgul edece¤ini
tahmin ediyorum.

Bir de arazi hukuku üzerine verilmifl
fetvalara dair bir çal›flmam var. Bu tip

çal›flmalar asl›nda pek dikkat çekmez. Bofl
alanlar tespit edip üzerinde 5-10 y›l çal›flarak
bir fleyler üretmeyi amaçl›yorum. Esas
yapmak istedi¤im tam anlam›yla kaynak
eserler vermek. Uzun vakit ald›¤› için çok
heves etmez buna kimse. Herkes hemen
bitirmek ister elindekini. Oysa tarihçilikte
pek mümkün de¤ildir bu.

Bize Dolmabahçe Saray›'ndaki görevinize
iliflkin bilgi verebilir misiniz? Göreve
geldi¤inizden bu yana ne gibi çal›flmalarda
bulundunuz?

Dolmabahçe Saray› müdürlü¤ü benim
kariyerimde önemli bir kilometre tafl›.
Çankaya ve TOBB üniversitelerinde
çal›flm›flt›m. O dönemlerde gelen teklifi kabul
ederek saraydaki görevime bafllad›m. Saray
yaklafl›k 160 y›ll›k oldu¤u için ifli çok. Sürekli
bak›m› gerekiyor. ‹lk olarak saraydaki
inan›lmaz tozlanmayla mücadele ettik.
Günde yaklafl›k 5 bin kifli saray› geziyor,
dolay›s›yla çok toz kalk›yor. Art›k galofl
giymeden saray içine ziyaretçi alm›yoruz.

Milli Saraylar Daire Baflkanl›¤›'na ba¤l› bir
ekip saraydaki tüm eflyalar›n genel
temizli¤ini yapt›. Küçük eflyalar özel aletlerle
temizlendi. Koltuklar, mobilyalar, avizeler
temizlendi. Yer temizli¤i ve kaba temizli¤i
yapan iki grup daha var. Yüzlerce kifli sürekli
hizmette.

fiimdi saraydaki yeni odalar› sergiye açmay›
planl›yoruz. Halen baz› odalar tadilat
nedeniyle aç›k de¤il. Burada ifl bitmez.
Hal›lar, tablolar, duvarlar, perdeler, avizeler,
19. yüzy›ldan kalma flaheserler... O yüzden
1-2 saatte gezilecek bir yer de¤ildir
Dolmabahçe Saray›. Birkaç kez gelmek
gerekir.

Dolmabahçe Saray› hangi kuruma ba¤l›?
Saray›n tarihteki yeri nedir?

Dolmabahçe Saray›, TBMM'ye ba¤l› Milli
Saraylar Daire Baflkanl›¤› bünyesindeki
bir müdürlük. Atatürk, hayat›n›n son
dönemlerini bu sarayda yaflam›flt›r; 1927'den

itibaren yazlar› buraya gelmifl, vefat›na kadar
uzun y›llar geçirmifltir. Buraya ba¤l›
Beylerbeyi Saray› dahil olmak üzere 7 ayr›
köflk, Y›ld›z Porselen Fabrikas› ile Hereke
‹pekli Dokuma ve Hal› Fabrikas› var.

Saray, son Osmanl› dönemini yans›tmas›
aç›s›ndan tarihimizde önemli bir yere sahip.
Tanzimat Dönemi saray› oldu¤u için
bat›l›laflman›n bir yüzünü yans›t›rken, öte
yandan tarihimizdeki en önemli yerini
Atatürk'ün burada vefat etmifl olmas›yla
alm›flt›r. Bir baflka önemi de canl› bir saray
olmas›ndan kaynaklan›yor; yaflayan bir
sarayd›r koltuklar›yla, perdeleriyle,
parkeleriyle... Atatürk'ün vefat› sonras›
eflyalar›na dokunulmam›flt›r örne¤in.

Yer darl›¤›ndan dolay› sergilenemeyen
eserler var m›?

Sarayda mümkün olabilen her fley
sergilenmeye çal›fl›l›yor; ama saray›n her
yerini gösteremiyoruz. Baz› odalar›n
restorasyona ihtiyac› var. Kiminin duvarlar›,
hal›lar›, kap›lar›, pencereleri kötü durumda
ve o kadar çok ki nesneler. Örne¤in 1.000'den
fazla koltuk tak›m› var. Onlar›n her birinin
y›pranan yüzlerini de¤ifltirmek bafll› bafl›na
bir ifl. Saray 285 odal›. Baz› salonlarda
4-5 mobilya tak›m› bulunuyor. Bütün bu
eflyalar› korumak için perdeler hep kapal›d›r.
D›flar›dan gelen ›fl›k perdelere, hal›lara ve
mobilyalara zarar veriyor. Yak›n gelecekte
pencerelerin hepsine ultraviyole ›fl›nlar›
kesecek filtreleme sistemi yerlefltirilecek.
Ayr›ca güvenlik gerekçesiyle küçük nesneler
pek ortada tutulmaz. Tüm bu küçük eflyalar›
saray›n hemen yan›ndaki Saray
Koleksiyonlar› Müzesi'ne koyduk.

Sergilenemeyen fleyler genelde tamirattad›r,
bunlar›n ço¤u bir flekilde sergilenenlerin
parçalar›d›r. Y›ld›z Saray›'nda tamir ve
restorasyon atölyelerimiz var. Baz› atölyeler
ise bizim kampüsümüzde, örne¤in saat
atölyesi. fiimdi bir proje dahilinde tüm
atölyelerin Milli Saraylar Daire Baflkanl›¤›
çat›s› alt›nda Y›ld›z Saray›'na toplanmas›
düflünülüyor. Tamiratlar, yenilefltirmeler,
restorasyonlar gibi teknik iflleri genelde Milli
Saraylar Daire Baflkanl›¤› planlar. Zaman
al›c› ifllerdir bunlar. Bir tavan›n yenilenmesi
iki y›l› bulur. fiu anda Pembe Salon restore
ediliyor. Tavandaki üç boyutlu boyaman›n
tek tek elden geçmesi bir y›l› aflar. Kristal
Merdiven'in iki taraf› iki senede anca bitecek.

Topkap› Saray› da Dolmabahçe Saray›
gibi çok popüler. ‹ki yap›y›
karfl›laflt›rabilir misiniz?

Dolmabahçe Saray› hükümet ile saray›
ay›rd›¤› için farkl›d›r; daha çok 19. yüzy›lda
gerileme sürecine giren Osmanl›
‹mparatorlu¤u'nun ihtiflam›n› korudu¤unu
göstermek amac›yla infla edilmifltir. Topkap›
Saray›'n›n etraf› surlarla çevrilidir. Padiflaha
ait bir yerdir ve daha mütevaz›d›r. Pek çok
müfltemilattan oluflur; ama Arz Odas› ve
Divan gibi önemli mekanlar› küçüktür.
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Dolmabahçe Saray›'n›n avizeleri, eflyalar›,
dolaplar› ‹talya'dan ve Fransa'dan
getirilmiflken, Topkap› Saray› gerçek Osmanl›
hayat›n› yans›t›r. Türk-Osmanl› sanatlar›n›n
en ince eserleriyle, kütüphanesiyle,
Osmanl› arfliviyle öne ç›kar Topkap›.
Topkap›'n›n daha geçmifle dönük bir önemi
varken, Dolmabahçe biraz daha yak›n tarih
boyutludur. Bir de biz ziyaretçi yo¤unlu¤unu
kald›racak durumda de¤iliz asl›nda. Topkap›
Saray› tek katl›, insanlar tafl zeminde rahatça
geziyor. Oysa buras› ahflap zeminli
oldu¤undan belirli bir ziyaretçi say›s›n›
geçemiyoruz.

Dolmabahçe Saray›'n› gezmek isteyenler
için ön bilgi rica edebilir miyiz?

Saray, randevulu olarak rehberlerimiz eflli¤inde
ve gruplar halinde gezilir; fakat biz tematik
geziler düzenlemeyi düflünüyoruz. Merakl›
ziyaretçilere daha fazla fley gösterelim, gelenler
de önceden saray› biraz araflt›rm›fl olsun
istiyoruz. Çok kifli geliyor saraya, ancak sadece
genel bir bilgi sahibi olmak için. Halbuki burada
sadece tablolar, hal›lar, ahflap mobilyalar ve
avizeler için bile ayr› ayr› gezi yapmak gerekir.

Yak›n bir zamanda elektronik rehber sistemine
geçerek bir at›l›m gerçeklefltirmeyi hedefliyoruz.
Ziyaretçiler elektronik rehberlikle istedikleri
mekan›n seçimini yapacak ve özelliklerini
dinleyebilecekler.

Osmanl› dönemini konu alan dizilere
nas›l bak›yorsunuz?

Gündemdeki diziler, gerçek olay dilimlerine
oturtulmufl kurgular. ‹flin kötü taraf›, hiç tarih
bilgisi olmayan kiflilerin bunlar› gerçek diye
izlemesi ve inanmas›. Örne¤in, bir harem
meselesi yalan yanl›fl anlat›mlarla devam ediyor.
Di¤er yandan, söz konusu diziler tarihe bir
merak uyand›rd›. Ne var ki eflzamanl› olarak
bilgilendirici belgeseller de yap›lmal›yd›; çünkü
tarih dizilerden ö¤renilmez.

2008-2009 döneminde TRT'de "Hiçbir fiey
Bildi¤iniz Gibi De¤il" isimli bir program
da yapm›fls›n›z. Yeni projeleriniz var m›?

Ekip arkadafl›mla beraber Türk ve Osmanl›
tarihi üzerine çal›flanlar› bulduk. Genelde
Türkçe konuflan yabanc›lar› konuk ettik.
Adriyatik'teki ticaret, korsanl›k meselesi için

bir H›rvat tarihçiyle, Viyana kuflatmas›nda
bizi bozguna u¤ratan Polonyal› komutanla
ilgili bir Polonyal› tarihçiyle, Bulgaristan'a
sat›lan Osmanl› evrak› üzerine bir Bulgar
tarihçiyle, Osmanl› mimarisi üzerine bir
Japon tarihçiyle ve yine bir Amerikal›
tarihçiyle program› 13 bölüm sürdürdük.
Belki izleyicilere çok akademik geldi¤i için
devam etmedi. Y›lbafl›ndan itibaren TRT
Radyo 1'de Tarih Atölyesi ad›nda bir
programla yay›n hayat›na geri dönece¤im.

Bilkent'teki ö¤rencilik döneminiz nas›ld›?

Bilkent, kuruldu¤u günden bafllayarak k›sa
zamanda müthifl bir ö¤retim kültürü oluflturdu.
Kütüphanesiyle, burslar›yla, çok iyi ve kaliteli
bir e¤itim ortam›nda bulundum. Daha
kütüphane bu kadar geliflmemiflken bile
inan›lmaz kaynaklar buldu¤umuzu hat›rlar›m.
Sürekli araflt›rma, sürekli yenilik havas› vard›.
Kampüs çok canl›yd›. Rahmetli Hocabey'in
vizyonunu hep hissettik. Daha 1990'lar›n ilk
yar›s›nda ABD'den uydu ba¤lant›s›yla ders
al›rd›k. ‹lk e-postam› Bilkent'te atm›flt›m, halen
Bilkent uzant›l› e-postam› kullan›r›m ki, bir
aidiyet göstergesidir bu.
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Göreve ilk geldi¤inizde sizi bas›nda
motosikletli saray müdürü olarak
tan›tm›fllard›.

Çocukluktan beri motosikletlere bir tutkum
var. H›z merakl›s› de¤ilimdir. Sadece motor
kullan›rken yüzüme çarpan rüzgâr› ve o
kanatlanma hissini duymaktan büyük keyif
al›r›m. Art›k eskisi kadar motora
binemiyorum. Evim saraya çok yak›n.
Yürüyerek gidip geliyorum. Bazen havalar
iyi oldu¤unda motorumla k›sa gezintiler
yapmaya f›rsat yarat›yorum ama.

Motosiklet d›fl›nda baflka hobileriniz var
m›? Önceki röportajlar›n›z›n birinde
koleksiyonerli¤inizi okumufltuk.

Sahaflar› çok s›k gezer, eski kitaplar toplar›m.
Bunun mesleki bir yönü de var, bir tarihçi
için hobiden ziyade gereklilik.
Meslektafllar›m›zla sahaflarda s›k s›k
karfl›lafl›r›z. ‹stanbul'a gelir gelmez
tafl›nd›¤›mda ayr› bir ev tutarak kütüphanemi
buraya tafl›m›flt›m. Baflka türlü mümkün
de¤ildi o kadar kitab› korumak.

Dolmabahçe Saray›'na ‹liflkin Bilgiler

Dolmabahçe Saray›, 31. Osmanl›
padiflah› Sultan Abdülmecid (1839-1861)
taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 13 Haziran
1843'te infla edilmeye bafllanm›fl, çevre
duvarlar›n›n tamamlanmas›yla 7
Haziran 1856'da kullan›ma aç›lm›flt›r.

Mâbeyn-i Hümâyûn (Selaml›k), Muâyede
Salonu (Tören Salonu) ve Harem-i
Hümâyûn adlar›n› tafl›yan üç bölüm,
saray›n ana yap›s›n› meydana getirir.
Mâbeyn-i Hümâyûn devletin yönetim iflleri,
Harem-i Hümâyûn padiflah ve ailesinin
özel yaflam›, bu iki bölümün aras›nda yer
alan Muâyede Salonu ise padiflah›n devlet
adamlar›yla bayramlaflmas› ve resmi
törenler için ayr›lm›flt›r.

Dolmabahçe Saray›'n›n ayr›nt›lar›nda
göze çarpan bat› etkileri, Osmanl›
‹mparatorlu¤u'nun son döneminde de¤iflen
estetik de¤erlerin bir yans›mas›d›r.
Odalar›n, salonlar›n ve di¤er mekanlar›n
yerleflimi bak›m›ndan geleneksel Türk
evi plan tipinin çok büyük boyutlarda
uyguland›¤› bir yap› bütünü olan bu saray›n
d›fl duvarlar› tafltan, iç duvarlar› tu¤ladan,
döflemeleri ahflaptand›r. 1910-1912
döneminde elektrik ve kalorifer sistemi
döflenen saray›n 285 odas›, 44 salonu ve
6 hamam› bulunmaktad›r.

Dolmabahçe Saray›, hizmete aç›ld›¤›
günden halifeli¤in kald›r›ld›¤› 3 Mart
1924'e kadar aral›klarla 6 padiflaha ve
son Osmanl› padiflah› Abdülmecid'e ev
sahipli¤i yapm›flt›r.

1927- 1949 y›llar› aras›nda
Cumhurbaflkanl›¤› makam› olarak
kullan›lm›flt›r. Atatürk, 1927-1938 y›llar›
aras›nda ‹stanbul'daki çal›flmalar›nda
Dolmabahçe Saray›'n› kullanm›fl ve
burada vefat etmifltir.

1926-1984 y›llar› aras›nda protokol ve
ziyarete k›smen aç›k olan saray, 1984'ten
itibaren bir müze-saray kimli¤iyle
gezilmeye bafllanm›flt›r. Pazartesi ve
perflembe d›fl›nda her gün 8:30-16:00
saatleri aras›nda gezilebilir. Topkap›
Saray› ve Ayasofya Müzesi'nden sonra
‹stanbul'da en çok ziyaret edilen
yap›lardand›r.

Saray›n en çok be¤enilen yerleri aras›nda
Tören Salonu, Kristal Merdiven, Pembe
Salon ve Mavi Salon yer almaktad›r.
Atatürk'ün vefat etti¤i oda olan Hususi
Oda ise Türk ziyaretçilerin en çok ilgi
gösterdi¤i bölümlerin bafl›nda gelmektedir.
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“Çok giriflkendim; baflka bir
ülkede tutunabilir miyim diye
akl›mdan bile geçirmedim.”
Zeynep Demirbilek (Mütercim-Tercümanl›k 2000), 7 y›l önce
‹ngiltere'de kurdu¤u Pearl Linguistics'i Bat› Avrupa'n›n
en iyi 20 tercüme flirketi aras›na soktu.
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Bilkent Üniversitesi'ni seçerken hangi
ölçütleri göz önünde bulundurmufltunuz?

Mütercim-tercümanl›k okumak istiyordum.
‹stanbullu oldu¤um için ‹stanbul'daki bir
üniversiteyi kazansayd›m daha m› iyi olurdu
diye düflünmüfltüm bafllarda; ama Bilkent'te
okumaktan ve Ankara'da yaflamaktan o
kadar keyif ald›m ki halen kendimi fahri
Ankaral› olarak görürüm.

Mütercim-tercümanl›k alan›na sizi çeken
etkenler nelerdi?

20 sene öncesine uzanan bir hikaye bu.
Körfez Savafl› s›ras›nda ortaokuldayd›m.
Sabahtan akflama kadar savafl› takip
ediyordum. TRT, savafl haberlerinin
ço¤unu CNN'den, dönemin tek eflzamanl›
tercüman› Dilek Onay arac›l›¤›yla
yay›nl›yordu. Bir insan nas›l ayn› anda hem
dinler hem çeviri yapar diye hayran
kalm›flt›m. Art›k eflzamanl› tercümelere,
yar›m saatte bir yer de¤ifltiren iki tercümanla
gidiliyor. Oysa Onay bunu tek bafl›na
saatlerce yapard›.

Mesle¤ime daha o günlerde karar vermifltim.
Mütercim-tercümanl›k e¤itimi veren 4
üniversiteyi tercih ettim. 1995'te Bilkent'i
kazand›m ve bilin bakal›m hocalar›mdan
biri kimdi? Dilek Onay! Ders olmad›¤›
zamanlar, onun çeviri yapt›¤› toplant›lara,
konferanslara giderdim, bir fleyler kapmaya
çal›fl›rd›m. O da beni çok severdi. Kendisine
okul bitince ‹ngiltere'ye gidece¤imi
söyledi¤imde ikimiz de duygusallaflm›flt›k.

‹ki ablam gibi ben de bavulumu toplad›m ve
Londra'ya gittim. City University London'da
uluslararas› gazetecilik üzerine yüksek lisans
yapt›m.

‹fl dünyas›na nas›l at›ld›n›z? ‹lk
deneyimleriniz ifl yaflam›n›z› nas›l
yönlendirdi?

Yüksek lisans sonras› BBC Dünya Servisi'nin
Türkçe bölümünde radyo yap›mc› asistan›
olarak çal›flmaya bafllad›m. Çeviri orada da
peflimi b›rakmad›. Kendimi s›k s›k yabanc›
haberleri çevirirken buluyordum. BBC'den
kalan zamanlar›mda tercüme flirketlerine
irili ufakl› ifller yap›yordum.

BBC beni her gün hastanelere, mahkemelere,
belediye binalar›na gönderiyordu. Londra'da
yaflayan Türkler kamu hizmetlerinden
yararlan›rken onlara tercümanl›k
yap›yordum. Hizmetimin ücretini devlet
ödüyordu. ‹ngiltere'de bu tercüme kontratlar›
büyük ihalelerle veriliyor ve kazanan flirket
en az 3 sene o kamu kurumunun ilgili ifllerini
yap›yor. 500'ün üzerinde tercüme flirketi var
‹ngiltere'de; bir iki tanesiyle baya¤›
yak›nlaflm›flt›m, ofis çal›flanlar›yla arkadafl
olmufltum. Kendi flirketimi kurmak o zaman
akl›mdan geçmese de çok ilgiliydim
flirketlerin nas›l yönetildi¤iyle. Benim
flirketim olsayd› ben flöyle yapard›m diye
fikirler üretmeye bafllad›m. Demek ki kariyer,
ihale, flirket, yöneticilik ve benzeri kavramlar
içimdeymifl hep, müteahhit olan rahmetli
babamdan mirasm›fl, onu fark ettim.
Fikirlerim art›nca kendime bir defter ald›m,
not tutmaya bafllad›m. Defter doldu¤unda
vakit gelmiflti. Pearl Linguistics böyle do¤du,
y›l 2004.

‹fllerinizi düzene koyana kadar ne gibi
süreçler yaflad›n›z?

Pearl'ü flirket haline getirmek iki y›l›m› ald›.
Her gün ayr› bir mücadeleydi. Ne kadar
uykusuz kald›¤›m, ofiste kaç gece
sabahlad›¤›m, ailemin flirket kurarkenki
maddi desteklerine ra¤men onlara
söylemedi¤im paras›z zamanlar›m, yapt›¤›m
ek ifller, kaybolan sosyal hayat›m... Hiçbiri
s›¤maz bu sat›rlara. Kendi iflinizi kurmay›
kolay sanmay›n, yan›l›rs›n›z. Çal›flmay›
seviyorsan›z tamam; fakat azimli de¤ilseniz,
h›rsl› de¤ilseniz hayat›n›z›n flokunu
yaflars›n›z. Çevremde kariyer u¤runa kendimi
harcad›¤›m› söyleyen çok. Bilmiyorlar ki
bana hiçbir fleyin çal›flmak kadar keyif
veremeyece¤ini.

25 yafl›nda bir flirket kurman›n art›lar›
ve eksileri neler?

Kendini ciddiye ald›rmak, dev firmalar›n
genç yafl›na ra¤men sana güvenmesini
sa¤lamak hiç kolay de¤il. 30'uma kadar
üzerime bir beden büyük tak›m elbiseler
giyer, toplant›larda karakterimin aksine hiç
gülümsemez, dövmelerimi saklamak için yaz
günü uzun kollular giyerdim. Gençli¤im
avantajd› da. Çok giriflkendim; baflka bir
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ülkede tutunabilir miyim diye akl›mdan bile
geçirmedim. Bir Türk burada baflar›l› olabilir
mi, d›fllan›r m›y›m diye hiç düflünmedim.
Yabanc› bir ülkede flirket açmak daha zor
derler ya, bence bu bir tabu.

Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz?
Müflteri portföyünüzde hangi ölçek ve
sektörlerden firmalar var?

Hizmetlerimizin en popülerleri yaz›l› ve sözlü
tercüme, telefonda tercüme, deflifre, redaksiyon,
seslendirme, görme engelliler için tercüme, iflaret
dili tercümesi, makaton... Hizmetlerimizi
hem ‹ngiltere'nin kamu sektörü ve devlet
departmanlar›na hem de özel flirketlere
veriyoruz. Gelirimizin 50%'si devletten. UK
Ministry of Defence, National Health Service ve
30'un üzerinde belediye bizimle çal›flmay› seçti.
Son 6 senede 33 ihale kazand›k. Özel sektöre
gelirsek ünlü hukuk firmalar›, ilaç flirketleri,
sanat galerileri ve daha birçok iflkolundan
müflterilerimiz var. Çok emek verdim, biliyorum,
ama küçücük bir odadaki Zeynep'ten bugünlere
geldi¤ime bazen inanam›yorum.

fiirketinizde kaç kifli çal›fl›yor? Kaç dilde
çeviri hizmeti veriyor, toplamda kaç
tercümanla çal›fl›yorsunuz?

Ofiste 40 kifliyiz. 8.000'in üzerinde
tercüman›m›z dünyaya yay›lm›fl durumda.
Tercümanlar için ifle alma departman›m›z
olmas›na ra¤men hepsinin seçiminde yer
almaya çal›flt›m. 270 dilde çeviri yap›yoruz,
bunlara belki hiç duymad›¤›n›z diller de
dahil. Afrika'daki baz› ülkelerin belirli
bölgelerinde konuflulan Fulani, Kikuyu, Ga
gibi dillerde bile k›sa sürede çeviri yapma
kapasitemiz var.

Farkl› co¤rafi bölgelerde konumlanm›fl
bir ekibin koordinasyonu ne gibi
stratejiler gerektiriyor?

Ne yapt›¤›n› bilen, büyük bir ekibe ihtiyac›n›z
var. Bu ekibin ço¤u, kendileri de
tercümanl›ktan gelen koordinatörlerden
oluflmal›. Koordinatörler ayn› zamanda
dünya dilleri ve kültürleri hakk›nda genifl
bilgiye sahip olmal›. Her gün dünyan›n dört
bir yan›ndan müflteriler ve tercümanlarla
temastay›z. Onlar›n geleneklerini,
göreneklerini bilip sayg› göstermezseniz, bu
ifli sürdüremezsiniz. Aralar›nda sorun olan
ülkeleri, ülkeler içinde birbirini sevmeyen
kesimleri bile bilmek durumunday›z.
Dünyada ne olup bitti¤ini izlemeliyiz.
Dengeleri kurmak gerçekten kolay de¤il;
çünkü kültürel farklar ilginç olaylara yol
açabiliyor. Örne¤in, bir Afrikal› tercüman,
‹ngiliz müflteri önünde bebe¤ini emzirmiflti.
Ne Afrikal›ya bunun ‹ngiltere'de hofl
karfl›lanmayaca¤›n› anlatabilirsiniz ne de
müflteriye tercüman›n kasten sayg›s›zl›k
yapmad›¤›n›.

Mesle¤inize teknolojinin katk›lar› neler?

Teknolojisiz hiçbir fley olmuyor. Bizim
sektörde de ayn› fley söz konusu. San›r›m
Pearl'ün baflar›s› bunu ‹ngiltere'de ilk önce
bizim fark etmemizden kaynakl›. Hem benim
hem de müflterinin iflini kolaylaflt›racak
Online Resource for Booking Interpreters and
Translators (ORBIT) bafll›kl› bir yaz›l›m
yaratt›m ve patentini ald›m. ORBIT, GPS ile
bir müflteriye en yak›n tercüman›n yerini
belirleyip sonra o tercümana otomatik mesaj
atar; böylece mesela bir hastanede acil bir
tercüman ihtiyac› ç›karsa oraya birkaç

dakikada ulaflabiliriz. Çeviri yap›lacak
konuda en uzmanlaflm›fl tercüman› seçer
ORBIT. Tercümanlar geç kalmas›n diye
gidecekleri yerin yol plan›n› çizer; hangi
metroyu, treni, otobüsü kaçta yakalamalar›
gerekti¤ini belirler, trafik durumunu bildirir.
Müflterilere günlük, haftal›k, ayl›k ve y›ll›k
hizmet kullan›m raporlar› haz›rlar; her
departmana iflletmenin uygun gördü¤ü bir
bütçe verir, bütçe afl›l›rsa müflteriyi uyar›r.
Daha birçok iflleve sahip bir yaz›l›m.

Baflka bir yaz›l›m›m daha var. Basit bir fikir,
ucuz bir yat›r›m. 80 dilde "Konufltu¤unuz
dili gösterin." yazd›m, 80 tercümana bunu
okutup kaydettim, her kayd›n yan›na ilgili
bayra¤› koydum. Yaz›l›m› hastane
girifllerindeki bilgisayarlara yükledik.
Hastaneye gelen kiflinin hangi dilde
tercümana ihtiyac› olabilece¤ini belirlemede
yard›mc› oluyoruz. Hasta okuma-yazma
bilmiyorsa bayra¤›n›n üzerine t›kl›yor, kendi
dilinde kaydedilmifl sesi duyuyor.

ORBIT sektörde nas›l yank› buldu?

Bir efsane oldu, büyüdü, art›k üç kiflilik bir
yaz›l›m ekibinin kontrolünde. Bu y›l ORBIT
ile CCA Most Effective Use of Self Service
ödülünü ald›k. 2012'de Queen's Awards for
Enterprise aday›y›z. Kraliçenin elinden ödül
almak herhalde muhteflem olur.

Baflka ödülleriniz var m›?

En gurur duyduklar›m› sayay›m: Best Service
Award, 2008 (Government Opportunities);
Excellence in Customer Service Award, 2008
(London Chamber of Commerce), WOW
Awards, Customer Service, 2011. Asl›nda
ödül peflinde koflma niyetimiz yok.
Yar›flmalara biz baflvurmad›k;
hizmetlerimizden memnun kalan
müflterilerimiz bizi aday gösterdiler.
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Ayr›ca Bat› Avrupa'n›n en iyi 20. tercüme
flirketi aras›nda gösterilmiflsiniz.

Dünyadaki tercüme flirketlerini inceleyerek
ba¤›ms›z raporlar haz›rlayan Common Sense
Advisory (CSA) ad›nda ABD kuruluflu var. CSA
her y›l Bat› Avrupa'n›n en büyük 20 tercüme
flirketini listelerken, eskiden o s›ralamaya Pearl
Linguistics'i öylesine uzak görürdüm ki... Bu
sene liste gönderildi¤inde inanamad›m! 20.
s›radayd›k. 2011'in en güzel sürpriziydi.

Meslek topluluklar›n›n sektörünüze
katk›lar› neler? Üyeliklerinizden
söz eder misiniz?

Meslek topluluklar›, özellikle ilk bafllarda çok
önemlidir. Elinizde referans yokken bir bafllang›ç
noktas›d›r. Üye olmak da kolay de¤il. Mesela
Association of Translation Companies'e 4 kere
baflvurmufltuk. fiu anda Institute of Translators
and Interpreters, Institute of Linguists, British
Chamber of Commerce, British-American
Business Association ve Business Association
of Women Entrepreneurs üyesiyiz. Bu
topluluklar taraf›ndan müflterilere öneriliyoruz.
‹htiyac›m›z oldu¤unda ifl hayat›, çal›flanlar,
finans ve di¤er birçok konuda onlardan tavsiye
al›yoruz. Düzenledikleri etkinliklere kat›l›p
ad›m›z› yay›yoruz. Duyuru ve reklamlar›n›zda
logolar›n›n yer almas› da ayr› bir katk›.

Sizce mesle¤inizin en zorlay›c› yan› nedir?

Rekabet. Yaratarak, yaratt›klar›m› satarak
bugünlere geldim. Yar›n bir gün ya bu seviyede
üretemezsem, ya yeni neslin arkas›nda
kal›rsam diye korkmuyor de¤ilim. O yüzden
kendimi gelifltirmeyi hiç b›rakm›yorum.
Dünyay› dolafl›yor, seminerlere kat›l›yor, elime
ne geçerse okuyor, teknolojiyi çok yak›ndan
takip ediyor, sürekli fikir üretiyorum.

Bilkent Üniversitesi meslek yaflam›n›za
neler katt›?

Bilkent'te okumufl oldu¤um için çok
flansl›y›m. Hem çal›flt›m hem e¤lendim.
Orada ald›¤›m e¤itim her fleyden önce
dünyan›n her yerinde tan›n›yor. Londra'da
yüksek lisansa baflvurdu¤umda do¤ruca
istedi¤im üniversiteye kabul edildim.
‹ngilizcem s›n›ftaki herkesten iyiydi.
Böylelikle okula ve ‹ngiltere yaflam›na ayak
uydurabildim. Sa¤lam bir kariyer infla ettim.
Bir üniversite bunlar› tabii ki tek bafl›na
sa¤layamaz. Ö¤renci, okulun verdi¤i
malzemeyi iyi kullanmal› ve kendisine
inanmal›.

Gelece¤e yönelik planlar›n›z›
ö¤renebilir miyiz?

‹lerlemek için yeterli enerjim var. Asl›nda
bu tempoda ne kadar daha devam edebilirim,
bilmiyorum. Çok çal›flt›¤›m› söyleyenlere,
10 sene sonras›n› düflündü¤ümde, bazen hak
veriyorum. Gelecekle ilgili birkaç ihtimal
var; fakat bunlar›n aras›nda Pearl'ü satmak
kesinlikle yok. Zamanla sahneden biraz
çekilip yerimi alabilecek insanlar yetifltirmek
en mant›kl›s›.

Söyleflimizi özel ilgi alanlar›n›zla
bitirelim.

Stresli günlerin tek ilac› kitap ve spor.
Sa¤l›¤›m›n de¤erini yeni yeni anlamaya
bafllad›m. O yüzden her gün 2 saat spor
yap›yorum; yüzüyorum, kofluyorum,
a¤›rl›k çal›fl›yorum, spinning ve yoga ile
u¤rafl›yorum, k›fl›n kaya¤a gidiyorum.
12 senedir Londra'da yaflamama ra¤men
en yak›n arkadafllar›m Türkiye'de oldu¤u
için s›k s›k onlar› görmeye gidiyorum ya da
onlarla dünyan›n farkl› yerlerine seyahat
ediyorum.
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Grafik Tasar›m Bölümü 1997 mezunu Burç Talu¤, Finansbank'›n
bilgi teknolojileri ifltiraki IBTech'de görev yap›yor.

Burç Talu¤, IBTech'in internet uygulamalar› ve görsel tasar›m ekip yöneticisi. Banka
çal›flanlar› ve müflterilerinin kulland›¤› arayüzlerin uluslararas› standartlara ve kurum
kimli¤ine uygun bir biçimde haz›rlanmas›ndan sorumlu. Ekibiyle birlikte internet siteleri,
internet bankac›l›¤›, mobil bankac›l›k uygulamalar›, ATM, bankac›l›k ekran arayüzleri,
portallar, intranet uygulamalar›, etkileflimli e¤itimler, animasyonlar, logo, bas›l› malzemeler,
video çekimleri ve kurgular› ile internetten canl› yay›n›n yan› s›ra arama motoru
optimizasyonu, ziyaretçi istatisti¤i analizleri, kullan›labilirlik, kullan›c› deneyimi ve test
senaryolar› dan›flmanl›¤›yla ilgileniyor.

Tasar›m dünyas›na aktif olarak üniversitede, üç dönem seçildi¤i ve genel sekreterli¤ini
yapt›¤› Ö¤renci Konseyi'nin etkinliklerinde girmifl. 3. s›n›ftaki bir yar›flmada arkadafllar›yla
ödül kazanmas›n› takiben bir flirket kurmufl. Üç senelik bu süreç bitince ‹stanbul merkezli
bir reklam firmas›nda sanat yönetmenli¤i yapm›fl. Vizyonunu o dönemde televizyon ve
internet alan›na yönlendirip bir dijital ajansta tasar›mc› olmufl. Yönetmen Sinan Çetin'in
post prodüksiyon ekibine girmifl, özel efekt programlar› alan›nda kendini gelifltirmifl, iki
y›l boyunca farkl› stüdyolarda 30'un üstünde televizyon reklam› için özel efekt çal›flmas›
gerçeklefltirmifl. Daha sonra geçti¤i Superonline'dan, üç y›ll›k bir emek sonunda, flirketin
bütün sitelerinin içerik yöneticisi olarak ayr›lm›fl.

Bilkent'te ald›¤› e¤itimin ifl hayat›nda kendisine mesleki bilgi, yo¤unlu¤a karfl› dayan›kl›l›k,
araflt›rmac›l›k ve zamanlama becerileri getirdi¤ini düflünüyor; kampüs yaflam›yla ilgili flu
cümleleri kuruyor: "Görsel Sanatlar Toplulu¤u ad›nda bir ö¤renci oluflumu kurmufltum.
Dört y›l boyunca fiey ad›nda bir dergi ç›kard›k, sektördeki önemli isimlerle seminerler,
söylefliler düzenledik, her cuma çizgi film gösterimleri yapt›k. Bu çal›flmalar sorumluluk
alma, hatalardan y›lmama, bir ekibin parças› olma, farkl› insanlar› bir hedef için bir araya
getirebilme, bir gruba liderlik yapabilme gibi konularda kiflisel geliflimime büyük katk›lar
sa¤lad›."

Talu¤, 1999'da bafllad›¤› Arjantin tangodan vazgeçemiyor, Uzak Do¤u sinemas›n› ve ba¤›ms›z
filmleri takip ediyor, iflyerinden arkadafllar›yla her hafta basketbol oynuyor. Kayak ve
yelkene de zaman ay›rmaya çal›flan Talu¤'un kitap seçimleri ise Osmanl› ve Avrupa tarihi
ekseninde yo¤unlafl›yor.

Burç Talu¤
Grafik Tasar›m 1997
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Cansu Uslu Ya¤c›
‹ktisat 2004

2004'te ‹ktisat Bölümü'nü bitiren Cansu Uslu Ya¤c›, dünyaca
ünlü denetim ve dan›flmanl›k firmas› Ernst & Young'da yedinci
y›l›n› doldurdu.

Cansu Uslu Ya¤c›, Ernst & Young'›n Vergi Bölümü'nde Dolayl› Vergiler Departman› sorumlu
müdürü. Firman›n Ankara ofisinde 4 y›l çal›flt›ktan sonra 2008'de ‹stanbul'a müdür olarak
geçmifl. Güncel görevini son iki y›ld›r yürütüyor. Ülkemize yat›r›m yapacak yabanc› sermayeli
flirketler ve Türkiye ile ifl iliflkisi bulunan ülkelerde yerleflik flirketlerin yan› s›ra Türkiye
merkezli firmalara çal›flma arkadafllar›yla beraber vergi ile gümrük konular›nda dan›flmanl›k
ve vergi planlamas› hizmetleri veriyorlar.

"Ernst & Young'› seçmemdeki en büyük neden, kariyer basamaklar›m›n net ve güvenli bir
flekilde çizilmifl olmas›yd›; ortaklar› olan, ama sahibi olmayan bu yap›da çok çal›flarak
15 y›ll›k bir süreç sonunda ortaklardan biri olabilece¤imi düflündüm. Baflar› için iflimi tutku
ile yap›yorum. Gelece¤e dair hedefim uluslararas› düzeyde parlak bir yönetici konumuna
yükselmek." diyor Ya¤c›. Üniversitemize iliflkin düflünceleri ise flöyle: "Bilkent'in en
önemli özelli¤i, kifliye kazand›rd›¤› özgüvendir. Yapm›fl oldu¤umuz projelerin ve tak›m
çal›flmalar›m›z›n benzerlerini ifl hayat›nda s›kça tecrübe ettim. Bir Bilkentli olarak ifl
hayat›na 1-0 önde bafllad›¤›ma inan›yorum. Toplumsal Duyarl›l›k Projeleri için Ankara'n›n
ihtiyaç sahibi çeflitli okullar›nda ilkö¤retim ö¤rencilerine Matematik ve ‹ngilizce dersleri
vermifltim. Ayr›ca aktif bir ‹flletme ve Ekonomi Toplulu¤u (MEC) üyesiydim. Geçen sene
MEC'in ‹stanbul'da gerçeklefltirdi¤i kariyer günlerine konuflmac› olarak kat›lmam ayr› bir
mutluluktu."

Ya¤c›, dört ayl›k k›z› Zeynep'in büyümesini izlemekten sonsuz bir keyif ald›¤›n› söylüyor.
‹stanbul'a yerleflti¤inden beri efliyle birlikte amatör foto¤rafç›l›¤a merak sarm›fl. 20.000
kiflinin çal›flt›¤› Ernst & Young Orta ve Güney Do¤u Avrupa bölgesini kapsayan bir yar›flmada
Galata Kulesi'nden çekti¤i tarihi yar›mada foto¤raf›yla kazand›¤› bir birincili¤i de var.

Emir Karaburçak
Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri
Ö¤retmenligi 2010

Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri Ö¤retmenli¤i Bölümü'nü
geçti¤imiz y›l bitiren Emir Karaburçak, Bilkent Cyberpark'ta
faaliyet gösteren yaz›l›m gelifltirme ve dan›flmanl›k flirketi
SPP42'de çal›fl›yor.

Emir Karaburçak, SPP42'de yaz›l›m gelifltirme uzman›. Roketsan için gelifltirdikleri özgeçmifl
toplama uygulamas› projesinde görev alm›fl; flimdi bu projenin bak›m›n› yürütüyor. TÜB‹TAK
ad›na T.C. Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu'nda LibreOffice, Mozilla Firefox ve Mozilla
Thunderbird e¤itimleri vermifl. "Bilkent'in ve bölümümün bana en büyük katk›s› analitik
düflünme yetene¤idir. Böylelikle ifl yaflam›nda karfl›laflt›¤›m mesleki problemlere çözüm
üretebiliyorum." diyor. Okurken çeflitli ö¤renci topluluklar›nda yer alm›fl. "Bu oluflumlarda
gelifltirdi¤im sosyal beceriler sayesinde, iflim gere¤i verdi¤im e¤itimlerde insanlara k›sa
sürede iletiflim kuruyor ve görevimi baflar›yla yerine getirebiliyorum." diyerek sözlerini
sürdürüyor.

Karaburçak, bofl zamanlar›n›n ço¤unu arkadafllar›na ve ifliyle ilgili yenilikleri takip etmeye
ay›r›yor. Bilkent'te kazand›¤› altyap›y›, mezun olduktan sonra edindi¤i ve edinece¤i
tecrübelerle bütünleyerek bilgisayar ve yaz›l›m e¤itimleri içerikli bir flirket açma hedefi var.
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Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü'nden 2006'da mezun olan
Erdem Aksu, yüksek lisans›n› tamamlad›¤› ‹sveç'te çal›fl›yor.

Erdem Aksu, 2009'dan bu yana Stockholm'daki telekomünikasyon teknolojileri odakl›
Mobile Arts AB firmas›nda yaz›l›m mühendisi. Görev alan› konuma dayal› sistemler.
"Kariyerimin henüz bafl›nday›m. ‹flimi çok seviyorum ve alan›mda ilerlemek istiyorum.
Bugüne kadar yapt›¤›m seçimler kariyerime yön verdi; fakat hiçbiri uzun dönem planlar›m›n
parças› de¤ildi. Zaman› geldi¤inde flartlara ve kendime göre en iyi seçimi yapaca¤›m." diyor
ve ekliyor: "‹flimin hofluma giden yan›, geliflen teknolojilerle iç içe olmak, motivasyonum
ise bir ürün, bir de¤er yaratmak."

Aksu, sosyal hayat›ndan flu örnekleri veriyor: "Yüzüyorum, çünkü hem zevkli bir spor hem
sa¤l›kl›. Latin danslar›yla ilgileniyorum. Yaflad›¤›m ülkenin bir avantaj› da kayak olanaklar›.
Ayr›ca Türkiye'den kitaplar getiriyorum; çünkü Türkçe okumak, benim gibi flu an kendi
dilinde iletiflim kurmaya uzak biri için fazlas›yla keyifli."

Aksu'nun son cümleleri Bilkent üzerine: "Uppsala Üniversitesi'deki yüksek lisans dönemimde
beni hedeflerime ulaflt›ran becerilerin ve bugün çal›flma hayat›mda kulland›¤›m bilgilerin
kayna¤› Bilkent Üniversitesi'dir, Bilkent'in bana verdi¤i ö¤renme yetisidir. Lisans y›llar›ma
geri dönebilsem baz› kararlar›m› de¤ifltirirdim; çünkü üniversitemiz, ald›¤›m›zdan çok daha
fazlas›n› vermek istiyordu. Yani bize sunulan imkanlar›n de¤erini flimdi daha iyi anl›yorum.
Bu arada ilginç tesadüfler sonucu yurtd›fl›nda çal›flan mezunlarla tan›flmam›z ve
yard›mlaflmalar›m›z oluyor. Dünya Bilkent mezunlar› için küçük bir yer."

Erdem Aksu
Bilgisayar Mühendisli¤i 2006

Psikoloji Bölümü 2010 mezunlar›ndan Ezgi Aytan, kariyerine
‹stanbul'da yön veriyor.

Ezgi Aytan, Management Centre Türkiye (MCT) bünyesinde analist olarak çal›fl›yor.
MCT'nin kurumsal geliflim ve insan kaynaklar› alan›nda dan›flmanl›k çözümleri sundu¤unu
belirten Aytan, bu süreçlerde flirketlerin ihtiyaçlar›na paralel teklifler sunulmas› ve çözümler
gelifltirilmesi, ifl modellerinin araflt›r›lmas› ve araflt›rma sonuçlar›n›n yorumlanmas› gibi
konularda sorumluluk al›yor.

MCT pek çok endüstriye hizmet verdi¤i için ifl hayat›nda özellikle endüstriyel psikoloji
bilgilerini s›kça kulland›¤›n›, hatta zaman zaman üniversitedeki kaynak kitaplar›na
baflvurdu¤unu vurguluyor. "Dört y›l boyunca ö¤rendiklerimi ifl hayat›na yans›tabiliyor
olmak keyif verici." diyor; "Psikoloji gibi dan›flmanl›¤›n da insan odakl› olmas› sayesinde
biliflsel psikoloji ve Gestalt psikolojisi gibi alanlardaki birikimimi profesyonel ortamlarda
kullan›yorum. Böylece psikoloji biliminin farkl› yaklafl›mlar›ndan beslenmeye devam
ediyorum." diye ekliyor. Aytan, cümlelerine flöyle devam ediyor: "Psikoloji okumak liseden
beri hayalimdi. Üniversite son s›n›ftayken endüstriyel psikolojiye yönelme karar› alm›flt›m;
flimdi tam da bu alanda çal›fl›yorum ve çok mutluyum. Gelece¤e dair planlar›mdan biri,
kurumsal bak›fl aç›s›n› akademik anlay›flla harmanlayarak endüstriyel ve organizasyonel
psikoloji yüksek lisans› yapmak."

Ö¤renciyken K›z›lay Rotaract Kulübü üyesi kimli¤iyle çeflitli komitelerde görev alm›fl olan
Aytan, bu prati¤ini Türk Psikologlar Derne¤i'nde sürdürüyor. Konserler ve sergileri yak›ndan
takip ediyor, haftada 2-3 kez yoga yap›yor ve dans ediyor. "‹stanbul'a tafl›nan ço¤u kifli gibi
bofl zamanlar›m›n önemli bir k›sm›n› flehri keflfetmeye ay›r›yorum." diyerek sözlerini
noktal›yor.

Ezgi Aytan
Psikoloji 2010
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Selin Çobano¤lu Öz
Hukuk 2008

Hukuk Fakültesi'nden 2008'de diploma alan Selin Çobano¤lu Öz,
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›'n›n kadrosunda.

Selin Çobano¤lu Öz, bakanl›¤›n Avrupa Birli¤i (AB) ve D›fl ‹liflkiler Genel Müdürlü¤ü'nde
AB uzman yard›mc›s›. Sorumluluk çerçevesini flöyle özetliyor: "Türkiye'nin AB üyeli¤i
sürecinde en önemli konulardan biri olan mallar›n serbest dolafl›m› üzerine çal›flmaktay›m.
Bu kapsamda bakanl›¤›n görev alan›na giren konularda AB teknik mevzuat›n›n
uyumlaflt›r›lmas›na yönelik çal›flmalarda bulunuyorum. Yo¤unlaflt›¤›m teknik mevzuat alt
bafll›klar› piyasa gözetimi ve denetimi, onaylanm›fl kurulufllar, akreditasyon ve standardizasyon.
Ayr›ca, uyumlaflt›rmay› izleyen uygulama aflamas›nda AB'deki geliflmeleri takip edebilmek
için yurtd›fl›ndaki toplant›lara kat›l›yorum."

Öz, mezuniyeti sonras›nda avukatl›k staj›n› tamamlam›fl ve Temmuz 2009'da avukatl›k
ruhsat›n› alm›fl. Avrupa Birli¤i'ni önü aç›k bir çal›flma alan› biçiminde nitelendiriyor ve
öncelikli hedefinin bu alanda yüksek lisans yapmak oldu¤unu ifade ediyor. Mevcut
pozisyonunun kendisine tan›d›¤› yurtd›fl›nda lisansüstü e¤itim ve staj imkan›n›n, gelecekteki
ad›mlar›na temel oluflturabilece¤i sinyalini veriyor.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Türk hukukunu ö¤retmekle kalmay›p uluslararas›
hukuk alan›nda ‹ngilizce dersler vermesi Öz'e ifl yaflam›nda avantaj sa¤lam›fl. Bilkent'teyken
Kariyer Kulübü'nde aktif rol üstlenmesinin yan› s›ra Toplumsal Duyarl›l›k Projeleri'nde
ilkö¤retim okullar› için e¤itim gönüllüsü olarak çal›flm›fl. Yurt günlerini üniversite hayat›n›n
en güzel an›lar› aras›nda gösteriyor. Kay›t için kampüse geldi¤inde tan›flt›¤› arkadafllar›n›n
zamanla en samimi dostlar› olmas›na ise ayr› bir paragraf aç›yor.

Öz, geçen y›l efliyle gitti¤i tango kurslar›ndan çok keyif alm›fl. Bir süredir dansa uzak;
çünkü son dönemlerde spora a¤›rl›k veriyor. Bir baflka hobisi ise pasta, kurabiye ve kek
yapmak.

Emin Yeltepe
Fizik 2000

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda görev yapan Emin Yeltepe,
Fizik Bölümü'nün 2000 mezunlar›ndan.

Emin Yeltepe, yüksek lisans diplomas›n› Carnegie Mellon Üniversitesi'nden alm›fl. 2004'te
Bilkent Cyberpark merkezli Nano-Magnetic Instruments flirketinde Türkiye'nin ve dünyan›n
önde gelen araflt›rma laboratuvarlar› için çeflitli cihazlar›n gelifltirilmesinde görev yapm›fl.
2005'ten bu yana Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Sarayköy Nükleer Araflt›rma ve
E¤itim Merkezi'nde fizikçi olarak çal›fl›yor. TAEK'in Ankara laboratuvarlar›nda Türkiye
genelinde g›da, çevresel örnek ve endüstriyel ürünlere radyoaktivite analizleri yap›ld›¤›n›,
nükleer reaktörler ve ihraç edilen g›da ürünleri için lisanslama çal›flmalar›nda temel al›nacak
radyoaktivite ölçümlerinin de ifl yükünün bir parças› oldu¤unu, Türkiye'de radyasyon
konusunda bir referans laboratuvar oluflturma projelerinin ayr›ca sürdü¤ünü belirtiyor.
Ülkemizde bilimsel çal›flmalar yap›lan kurumlar›n daha profesyonelce yönetilmesi gerekti¤ini
düflünüyor; konuya iliflkin lisansüstü çal›flmalar yaparak Türkiye'ye bu alanda katk›
sa¤lamay› hedefliyor.

‹nsanlar›n e¤itim gördükleri konuda çal›flamamas›n› ifl hayat›ndaki mutsuzlu¤un bafll›ca
nedeni fleklinde yorumlayan Yeltepe, TAEK'teki pozisyonunun kendisine Bilkent'te ald›¤›
e¤itimi neredeyse birebir uygulama f›rsat› tan›d›¤› kan›s›nda.

Olta bal›kç›l›¤›, akvaryumlar, origami ve baflta orkideler olmak üzere çiçek bak›m›yla
ilgilenen Yeltepe, vaktinin ço¤unu üç çocu¤uyla geçiriyor.


