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üniversiteden
haberler
Le Piment Rouge
Restaurant’a
Uluslararas› Ödül

‹slam, Latin Dünyas› ve Ça¤daﬂl›k Konferans›
Bilkent’teydi
Latin Dünyas› Akademisi taraf›ndan düzenlenen ‹slam, Latin Dünyas› ve Ça¤daﬂl›k baﬂl›kl›
konferans, 12-14 Nisan 2005 tarihleri aras›nda Bilkent Üniversitesi’nde yap›ld›. Mithat
Çoruh Amfisi’nde gerçekleﬂen konferans›n aç›l›ﬂ töreninde ‹ran D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›s›
Hamid R›za Asefi, Latin Dünyas› Akademisi Genel Sekreteri Candido Mendes ve Bilkent
Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Baﬂkan› ‹hsan Do¤ramac› birer konuﬂma
yapt›. Törene D›ﬂiﬂleri Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Abdullah Gül de bir mesajla kat›ld›.
Latin Dünyas› Akademisi, Latin kültürünü paylaﬂan toplumlar aras›nda dayan›ﬂmay›
güçlendirmek, geçmiﬂte, günümüzde ve gelecekte Latin dünyas›n›n uygarl›¤a yapt›¤› ve
yapaca¤› katk›lar› duyurmak amac›yla dünya çap›nda çeﬂitli etkinlikler düzenleyen bir
kurumdur.
Uluslararas› gastronomi kurumu Confrerie
de la Chaine des Rotisseurs’ün yönetim
kurulu, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel
‹ﬂletmecili¤i bölümleri ile bu bölümlerin ﬂef
aﬂç›s› ve Confrerie de la Chaine des
Rotisseurs’ün üyesi Henk Kuchlein’i bir
plaketle ödüllendirdi. Bilkent Üniversitesi
Uygulamal› Teknoloji ve ‹ﬂletmecilik
Yüksekokulu ile Turizm ve Otelcilik Meslek
Yüksekokulu bünyesindeki Le Piment Rouge
Restaurant bu ödüle, Confrerie de la Chaine
des Rotisseurs’ün Genç Aﬂç›lar Yar›ﬂmas›’n›
iki y›ld›r baﬂar›yla düzenlemesi nedeniyle
de¤er görüldü. Ödül töreninden sonra
Le Piment Rouge Restaurant’da yap›lan
yemek atölyesi ve akﬂam yeme¤inde kurumun
yetkilileri, Bilkent Üniversitesi’nin bu
yar›ﬂma için sürekli ev sahipli¤i yapmas›n›
umduklar›n› ve bunu gerçekleﬂtirecek her
türlü olana¤›n Bilkent’te bulundu¤unu
belirterek teﬂekkürlerini ilettiler. Le Piment
Rouge Restaurant bu organizasyonu gelecek
y›l da gerçekleﬂtirecek.

5. Paso Ö¤renci Filmleri Festivali
Bilkent Üniversitesi ‹letiﬂim ve Tasar›m Bölümü, Gazi, Ankara ve Baﬂkent
üniversitelerinin iletiﬂim fakülteleri ile ODTÜ Görsel ‹ﬂitsel Sistemler Araﬂt›rma ve
Uygulama Merkezi’nin iﬂbirli¤iyle düzenlenen 5. Paso Ö¤renci Filmleri Festivali,
19-23 Nisan tarihlerinde Ankara’da Alman Kültür Merkezi’nde yap›ld›. Yurtiçinden
ve yurtd›ﬂ›ndan üniversite ö¤rencilerinin, ürettikleri filmleri yar›ﬂma ve s›n›fland›rma
olmadan sunduklar› festivale Gürcistan’dan misafir ö¤renciler, Almanya’dan film
yap›mc›lar› ve VJ’lerin yan› s›ra ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz da kat›ld›. Atölye
çal›ﬂmalar› ve söyleﬂilerle renklenen organizasyonda gösterilen ve Bilkentli ö¤renciler
ile mezunlara ait olan filmler ﬂöyleydi: Kofles, Pir u Pak, Uyku ‹lac›, Dijital Analog,
Sol Kroﬂe, Bilkent Efsaneleri ve ﬁiddete Karﬂ› 16 Draje.
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Hocabey’in Do¤um
Günü Kutland›
3 Nisan 2005’te 90 yaﬂ›na basan Bilkent
Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti
Baﬂkan› ‹hsan Do¤ramac›’n›n do¤um günü,
D›ﬂiﬂleri Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s›
Abdullah Gül ile Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül’ün yan› s›ra otuz ülkeden çok say›da
davetlinin kat›ld›¤› bir törenle kutland›.
8 Nisan’da Bilkent Konser Salonu’nda yap›lan
törende, Japonya’n›n Aprica Vakf› taraf›ndan
Do¤ramac›’ya, dünya çocuk sa¤l›¤›na yapt›¤›
hizmetler dolay›s›yla Dr. Naito Ödülü verildi.
Hocabey, 18.000 Amerikan dolar› tutar›ndaki
bu ödülü Haydi K›zlar Okula Kampanyas›’na
ba¤›ﬂlad›.

Incommunicado
Sergisi
Gelenekselleﬂiyor
Incommunicado baﬂl›kl› sergi, Bilkent
Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasar›m ve
Mimarl›k Fakültesi Sergi Salonu’nda,
25 Nisan - 9 May›s 2005 tarihleri aras›nda
sanatseverlerle buluﬂtu. Baﬂta Bilkent
Üniversitesi olmak üzere Baﬂkent, Y›ld›z
Teknik, Hacettepe ve Gazi üniversitelerinden
e¤itimci-sanatç›lar›n ve ö¤rencilerin
eserlerinin yan› s›ra farkl› ﬂehirlerden
sanatç›lar›n resim, heykel, enstalasyon ve
foto¤raf çal›ﬂmalar›na yer veren sergi, Bilkent
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nün
Küratorlük Çal›ﬂmalar› I-II dersleri
kapsam›nda düzenlendi. Güzel Sanatlar
Bölümü ö¤retim görevlilerinden Ça¤la Saraç,
üçüncü kez düzenlenen bu sergiyi ö¤rencilerin
bir gelenek haline getirmek istedi¤ini, bu tür
organizasyonlar›n ö¤rencilerin bilgi
birikimlerini uygulamaya geçirebilmeleri
aç›s›ndan önemli oldu¤unu, sanatç›lar ile
sanatç› adaylar›na bilgi ve deneyimlerini
paylaﬂmak üzere iletiﬂim f›rsat› ve sergi
mekanlar› yaratt›klar›n› belirtti.

Behçet Necatigil Sempozyumu
Cumhuriyet dönemi ﬂairlerinden, edebiyat›m›za çeviri ve radyo oyunu yazarl›¤› alanlar›nda
da emek vermiﬂ ünlü kalemimiz, edebiyat ö¤retmeni Behçet Necatigil’in yap›tlar›n›n
de¤erlendirilmesi amac›yla, ölümünün 25. y›l›nda Bilkent Üniversitesi’nde bir sempozyum
düzenlendi. 27 Nisan’da gerçekleﬂen ve konuﬂmac›lar aras›nda Bilkent Üniversitesi
ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Dr. Laurent Mignon ve Hilmi Yavuz’un
yan› s›ra edebiyat dünyas›ndan Do¤an H›zlan, Mustafa ﬁerif Onaran ve Mahmut Temizyürek
gibi seçkin isimlerin bulundu¤u sempozyumda 2005 Necatigil ﬁiir Ödülü de sahiplerini
buldu. Seçici kurulunu Füsun Akatl›, Cevat Çapan, Mehmet H. Do¤an, Do¤an H›zlan,
Hilmi Yavuz ve Haydar Ergülen’in oluﬂturdu¤u ödül, Yol ‹nsanlar› adl› kitab›yla
Betül Tar›man ve Herkes Gitmiﬂ adl› kitab›yla Akif Kurtuluﬂ’a verildi.

Bilkent’ten Görme Engellilere Destek
Bilkent Üniversitesi ö¤rencileri 1995’ten bu yana gönüllü olarak Toplumsal Duyarl›l›k
Projeleri’ni sürdürüyor. Bu kapsamdaki projelerden biri olan Görme Engellileri E¤itim
Projesi (GÖREP), Çankaya Belediyesi’nin de katk›lar›yla Uygar Görme Engelliler Derne¤i
taraf›ndan bir plaketle ödüllendirildi. Projenin baﬂkan› Kerem Can Y›lmaz (Endüstri
Mühendisli¤i - 3), GÖREP ad›na ödülü 28 May›s’ta Çankaya Belediyesi Ça¤daﬂ Sanatlar
Merkezi’nde düzenlenen bir törenle ald›. GÖREP’liler, görme engelli lise ö¤rencilerinin
üniversiteye haz›rlanmas›na yard›mc› olmuﬂ ve bir özel e¤itim uzman›ndan bu amaçla ders
alm›ﬂt›. GÖREP gönüllülerinin çal›ﬂt›rd›klar› yedi ö¤renciden alt›s› çeﬂitli üniversitelere
yerleﬂecek puanlar tutturdu; bu ö¤rencilerin üçü Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversitelerine
kay›t yapt›rd›.

Genç Eleﬂtirmenler
Sempozyumu
Bahar ﬁenli¤i Coﬂturdu
4-5-6 May›s tarihlerinde gerçekleﬂen
geleneksel Bahar ﬁenli¤i renkli görüntülere
sahne oldu. Spor turnuvalar›, paraﬂüt ve
uçurtma gösterileri, yar›ﬂmalar, söyleﬂiler
ve film gösterimleri gibi etkinliklerin
düzenlendi¤i ﬂenlikte, müzik dünyas›n›n ünlü
isimleri Hande Yener, Pamela ve Melih
Görgün birer konser verdi. Bahar ﬁenli¤i,
Radyo Bilkent’in aç›k hava partisiyle son
buldu.

Bilkent Üniversitesi taraf›ndan bu y›l alt›nc›s›
düzenlenen Genç Eleﬂtirmenler Sempozyumu,
9-10 May›s tarihlerinde gerçekleﬂti. Bilkent
Üniversitesi Türk Edebiyat› Bölümü yüksek
lisans ö¤rencilerinin ﬂiir, roman, öykü ve
popüler kültür üzerine on beﬂ bildiri
haz›rlay›p sundu¤u sempozyumdan baz›
konu baﬂl›klar› ﬂöyleydi: Kemalettin
Tu¤cu’nun Romanlar› ve Popüler Edebiyat,
Oktay Rifat ﬁiirinde Güneﬂin Üç Hali, Turgut
Uyar’›n Divan’›nda Tarih ve Biçim.
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Ö¤retimde Üstün Baﬂar› Ödülleri Sahiplerini Buldu

Levent Akdeniz

Tar›k Kara

William Wardall Sawyer

2004-2005 akademik y›l›n›n Ö¤retimde Üstün Baﬂar› Ödülleri’nin sahipleri, ‹ﬂletme Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Levent Akdeniz, ‹ktisat
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Tar›k Kara ve Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nden William Wardall Sawyer oldu. Bu ödülün 2005-2006
akademik y›l› adaylar› Mart 2006’da belirlenecek.
Ö¤retimde Üstün Baﬂar› Ödülleri için bahar döneminde ö¤rencilere ve mezunlara, aday gösterecekleri ö¤retim elemanlar›n› ve onlar› neden
aday gösterdiklerini belirtecekleri anketler gönderiliyor. Aday gösterilecek ö¤retim elemanlar›n›n Bilkent Üniversitesi’nde tam zamanl›
çal›ﬂ›yor olmalar›, içinde bulunulan akademik y›l dahil en az iki y›l Bilkent’te ders vermiﬂ olmalar› ve ayn› ödülü daha önce almam›ﬂ
olmalar› gerekiyor.
Mühürlü zarflarla bölüm sekreterliklerine, kütüphanedeki ve yurtlardaki oy kutular›na b›rak›labilen anketler, üniversitenin internet sitesi
üzerinden kiﬂiye özel ﬂifrelerle internet tabanl› form doldurularak da teslim edilebiliyor. De¤erlendirme, ödülün önceki sahipleri ve
üniversitenin akademik kadrosundan isimlerden oluﬂan, bir rektör yard›mc›s› baﬂkanl›¤›nda her y›l de¤iﬂebilen bir komite taraf›ndan,
sadece ö¤retim eleman›n›n aday gösterilme say›s›na de¤il, aday gösterilme sebepleri de dikkate al›narak yap›l›yor. ‹lk elemeden sonra,
destekleyici ek bilgiler ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirmelere devam ediliyor. Adaylar›n önceki y›llarda kazanm›ﬂ olduklar› baﬂar›lar ve ö¤rencilerin
her dönem sonunda ö¤retim elemanlar› hakk›nda bildirdikleri görüﬂler belirleyici rol oynuyor.
Sonuçlar›n aç›klanmas› Bilkent Üniversitesi’nin haftal›k gazetesi olan Bilkent News yoluyla yap›l›yor ve ödül kazanan ö¤retim elemanlar›na,
mezunlar›n kep giyme töreninde birer plaket sunuluyor. Geçmiﬂ y›llarda bu ödülü kazanan ö¤retim elemanlar›na ait bilgilere
http://www.bilkent.edu.tr/teachaward adresinden ulaﬂ›labilir.

Bilkent Gençlik
Korosu’na Uluslararas›
Ödül
Bilkent Gençlik Korosu, Bulgaristan’›n Varna
ﬂehrinde düzenlenen XXVIII. Uluslararas›
May›s Koro Yar›ﬂmas›’nda dört ödül kazand›.
19-23 May›s tarihleri aras›nda düzenlenen
yar›ﬂmada Bilkent Gençlik Korosu,
Prof. Georgi Dimitrov Büyük Ödülü
(tüm kategorilerde birincilik), Karma Korolar
Birincilik Ödülü, En ‹yi Yorum Ödülü ve
En ‹yi Koro ﬁefi Ödülü'ne (ﬁef Elena Puﬂkova
Hristova) de¤er görüldü.

Fransa’dan Christian Balandras, ‹talya’dan
Andrea Giorgi, Giulio Monaco, ‹rlanda’dan
John Fitzpatrick, Türkiye’den Gökçen Koray,
Bulgaristan’dan Prof. Milko Kolarov, Anna
Belcheva, Zaharina Milkova-Nikitasova,
Teodora Pavlovich, ‹spanya’dan Enrique
Azurza ve Macaristan’dan Peter Erdei’den
oluﬂan seçici kurul, Bilkent Gençlik
Korosu’nu repertuvar› zengin, dinamik ve
yarat›c› bir sanat toplulu¤u olarak
nitelendirdi. Yar›ﬂmaya 4 kategoride 26
ülkeden 62 koro baﬂvurmuﬂ ve 10 ülkeden
23 koro kabul edilmiﬂti.
Geçti¤imiz y›l Fransa Florilege Vocal de
Tours Yar›ﬂmas›’nda ikincilik, 2003’te
Yunanistan Preveze Koro Yar›ﬂmas›’nda
birincilik ve alt›n madalya kazanan Bilkent
Gençlik Korosu, Bilkent Üniversitesi Müzik
ve Sahne Sanatlar› Fakültesi ö¤rencilerinden
oluﬂuyor. 1986’da kurulan koro, çal›ﬂmalar›n›
ﬁef Elena Puﬂkova Hristova yönetiminde
sürdürmektedir.

Mezunlar Balosu
2005 Mezunlar Balosu 30-31 May›s
tarihlerinde Bilkent Otel’deydi.
Mezunlar yeni hayatlar›na pop müzik
sanatç›s› Nalan’›n konseriyle neﬂeli
bir baﬂlang›ç yapt›lar.
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Mezunlar Eve
Hoﬂ Geldiniz Panay›r›
Neﬂeli Geçti
Bilkent Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Bilkent
Üniversitesi Mezunlar Derne¤i (B‹LMED)
taraf›ndan düzenlenen geleneksel Mezunlar
Eve Hoﬂ Geldiniz Panay›r›, Merkez Kampus
Çim Alan’dayd›. 15 May›s’ta gerçekleﬂen ve
Radyo Bilkent’in canl› müzik yay›n›yla
renklenen etkinlikte çeﬂitli turnuvalar ve
konserler düzenlendi, çekiliﬂler yap›ld›. Yeni
mezunlar›n hem biraz hüzünle hem de yeni
bir yaﬂama ad›m atman›n heyecan›yla kat›ld›¤›
panay›rda, eski mezunlar da arkadaﬂlar›yla
ve hocalar›yla özlem giderme f›rsat› buldu.

ÖSS’de ‹lk 100’ün 32’si Bilim Kenti Bilkent’te
2005 ÖSS’de ilk 100’e giren ö¤rencilerden
32’si e¤itimlerini Bilkent Üniversitesi’nde
sürdürecek. Bilkent Üniversitesi’nin kurucusu
ve Mütevelli Heyeti Baﬂkan› ‹hsan
Do¤ramac›, 9 Eylül’de kabul etti¤i üstün
baﬂar›l› ö¤rencilere dünyan›n en iyi
üniversitelerinden birine geldiklerini
hat›rlatt›; sadece derslere de¤il spor, müzik,
sanat ve kültür etkinliklerine de zaman
ay›rmalar›n› önerdi. ÖSS’de Say›sal puan
türünde ilk 100’e giren ö¤rencilerin
yerleﬂtirildikleri e¤itim kurumlar› ﬂöyle:

Mezunlar Kep Giydi
Bilkent Üniversitesi 2004-2005 akademik
y›l› mezunlar›n›n diploma töreni, 14
Haziran’da Odeon’da yap›ld›. Törene
Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer’in eﬂi
Semra Sezer, Adalet Bakan› Cemil Çiçek,
CHP Ankara Milletvekili Ayﬂe Gülsün
Bilgehan ve televizyonun ünlü yüzü Mehmet
Ali Erbil’in yan› s›ra veliler ve çok say›da
davetli kat›ld›. Törende Bilkent Üniversitesi
Fizik Bölümü’nün davetlisi olarak Türkiye’ye
gelen ünlü bilim adam› Prof. Walter Kohn’a
onursal doktora derecesi verildi. Maddenin
elektronik yap›s›n› anlama konusunda çok
önemli katk›lar› olan bir kuramsal yo¤un
madde fizikçisi olan Kohn, fizik, kimya ve
malzeme biliminde atomlar›n, moleküllerin
ve kat›lar›n elektronik yap›lar›n›n
incelenmesinde ç›¤›r açan Yo¤unluk
Fonksiyoneli Kuram›’n›n geliﬂtirilmesine
öncülük etmiﬂ ve bu çal›ﬂmalar›yla 1998
Nobel Kimya Ödülü’ne de¤er görülmüﬂtü.

Bilkent’te Yepyeni Bir
Bölüm: Psikoloji
Bilkent Üniversitesi, 2005-2006 akademik
y›l›na Psikoloji Bölümü’yle merhaba dedi.
‹ktisadi, ‹dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne
ba¤l› olan bölüm, ÖSS tercih aﬂamas›nda
büyük talep gördü. 20’si burslu olmak üzere
45 ö¤renci alan bölümün baﬂkanl›¤›n›,
‹ngiltere’nin Surrey Üniversitesi’nden
üniversitemize gelen Yrd. Doç. Dr. Emre
Özgen yap›yor.

Bilkent Üniversitesi: 32
Bo¤aziçi Üniversitesi: 30
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi: 14
Hacettepe Üniversitesi: 12
Sabanc› Üniversitesi: 6
Fatih Üniversitesi: 3
Koç Üniversitesi: 2
‹stanbul Üniversitesi: 1

Radyo Bilkent’in Yeni Stüdyosu Yay›nda
FM band›nda 96.6 MHz frekans›ndan Ankara’da ve www.radyo.bilkent.edu.tr
adresinden tüm dünyada dinlenebilen Radyo Bilkent’in yeni stüdyosu, Merkez Kampus
Yemek Alan›’nda aç›ld›. ﬁubat 2004’te vefat eden Radyo Bilkent’in eski DJ’lerinden
Orçun Gül'ün (‹ﬂletme 2003) ad›n›n verildi¤i stüdyodan ilk canl› yay›n 14 Eylül’de
yap›ld›. Hafta içi 12:00-14:00 aras›nda sürecek canl› yay›nlarda ö¤renciler, istedikleri
ﬂark›lar› an›nda dinleyebilme ﬂans›na sahip olacak.

Engelsiz Sokak Projesi
Bilkent Üniversitesi, huzurlu, güvenli ve
ça¤daﬂ bir semt yaﬂam› parolas›yla
1996’da Ankara’da kurulan Kavakl›derem
Derne¤i’nin baﬂlatt›¤› Engelsiz Sokak
Projesi’ne katk›da bulunuyor. Engelsiz Yaﬂam
Derne¤i, ﬁehir Planc›lar› Odas›, Ankara
Gazi Rotary ve Rotaract kulüpleri ve
Çankaya Belediyesi’nin de destek verdi¤i
bu projenin amac›, pilot bölge olarak seçilen
Bestekar Sokak’›n (Kavakl›dere) herkes
için kolayca ve güvenle kullan›labilir duruma
getirilmesi. Projenin geliﬂtirilmesinde,
araﬂt›rma çal›ﬂmalar›nda ve yayalara
engel teﬂkil eden yerlerin belirlenmesinde
Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve
Kentsel Tasar›m Bölümü ö¤rencileri rol al›yor.
4 May›s’ta gerçekleﬂen ve sokaktaki engellerin
iﬂaretlenmesini içeren etkinlikte bölüm
ö¤rencilerine, Bilkent Üniversitesi Haz›rl›k
Okulu (BUPS) ö¤rencileri eﬂlik etti.
Üniversitemizde okutulan ve projenin
yürütülmesine yönelik bilgilerin de yer ald›¤›
dersler ﬂöyle: Kentsel Çevrenin Malzeme ve
Konstrüksiyon Teknikleri, Kentsel Projelerin
Gerçekleﬂtirilmesi ve Peyzaj Ekolojisi.
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Misafir Ö¤renciler ve De¤iﬂim Ö¤rencileri Kampusta
Bilkent Üniversitesi, her y›l oldu¤u gibi 2005-2006 akademik y›l›n›n güz döneminde de ABD ve Avrupa’daki çeﬂitli üniversitelerden gelen
misafir ö¤rencileri ve de¤iﬂim ö¤rencilerini a¤›rl›yor.
Üniversitemize gelen uluslararas› ö¤rencilerin say›s›, ABD’den 25 ve Avrupa’dan 26 ö¤renciyle bu y›l belirgin bir art›ﬂ gösterdi. ABD’li
de¤iﬂim ö¤rencileri, Bilkent Üniversitesi’nin de¤iﬂim anlaﬂmas› yapm›ﬂ oldu¤u California Üniversitesi’nin sekiz farkl› kampusundan ve
Michigan, Maine, Western Illinois ve Chicago üniversitelerinden geldi. Centre College, Albion College, Oberlin College, Kalamazoo College
ve Carleton College ile George Washington, Oregon ve West Chester üniversiteleri, ABD’li misafir ö¤rencilerin geldi¤i e¤itim kurumlar›ndan.
Avrupa Birli¤i’nin Sokrates-Erasmus program› çerçevesinde, Slovenya, Macaristan, ‹sveç, ‹talya ve Romanya’dan ilk kez olmak üzere,
on Avrupa Birli¤i ülkesinden de¤iﬂim ö¤rencileri de Bilkent Üniversitesi’nde. Avrupal› de¤iﬂim ö¤rencileri ve misafir ö¤rencilerin geldikleri
e¤itim kurumlar› ﬂöyle: Copenhagen Business School, IESEG School of Management, International Business School Budapest, Radboud
Universiteit Nijmegen, Universite de Toulouse II-LE Mirail ve Jyvaskyla Polytechnic ile Lund, Groningen, Southern Denmark, Ljubljana,
Pforzheim, Maastricht, Amsterdam, Ca’ Foscari ve Babes-Bolyai üniversiteleri.

Bilkent Tiyatrosu’yla Yeniden
Bilkent Tiyatrosu, ünlü ‹ngiliz oyun yazar› ve ﬂair William Shakespeare’in (1564-1616) Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyas› adl› oyunuyla
21 Ekim’de perdelerini açt›. Tiyatro Bölümü son s›n›f ö¤rencilerinin mezuniyet oyunlar›ndan biri olan bu eser, Aral›k 2005’e kadar her
cuma saat 20:00’de, Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi Tiyatro Salonu’nda izleyicilerle buluﬂacak (ayr›nt›l› bilgi için: 290 17 75).
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Bilkentliler Yeni Akademik Y›la Do¤ramac›
Konutu’nda Merhaba Dedi
Bilkent ö¤rencileri ve ö¤retim elemanlar› 2005-2006 akademik y›l›n›n baﬂlamas›n›, 1 Ekim’de
Bilkent Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Baﬂkan› ‹hsan Do¤ramac›’n›n konutunda
verilen aç›k hava resepsiyonunda kutlad›. Hocabey ve eﬂi Sn. Ayser Do¤ramac›’n›n ev
sahipli¤i yapt›¤› organizasyonda ö¤renciler, Hocabey’le akademik dünya ve e¤itim üzerine
konuﬂma f›rsat› buldu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi ö¤retim
elemanlar›ndan Janusz Szprot’un Vokalist Sibel Köse’yle birlikte verdi¤i caz konseri,
dinleyicilere keyifli anlar yaﬂatt›.

Türk Edebiyat› Bölümü
ve Merkezi’nden Yeni
Kitaplar
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Merkezi,
Alk›m Yay›nevi’yle birlikte, editörlü¤ünü
Türk Edebiyat› Bölümü’nün doktora
ö¤rencilerinden Yalç›n Arma¤an’›n yapt›¤›
O Ben ki: Edip Cansever ve Türk Edebiyat›
Bölümü Ö¤retim Üyesi Dr. Süha
O¤uzertem’in editörlü¤ünü yapt›¤› Bir ‹nsan›
Sevmek: Sait Faik adl› iki kitap yay›mlad›.
Ayr›ca Tarih Bölümü Baﬂkan› ve Türk
Edebiyat› Bölümü ö¤retim üyesi Dr. Mehmet
Kalpakl›’n›n, Washington Üniversitesi’nden
Prof. Walter G. Andrews ile birlikte
haz›rlad›¤› ve Duke University Press
taraf›ndan bas›lan The Age of Beloveds
baﬂl›kl› kitap da raflardaki yerini ald›.
Bilkent Üniversitesi ‹nsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi Dekan› ve Türk Edebiyat›
Merkezi Baﬂkan› Prof. Talat Halman’›n,
editörlü¤ünü Institute for Aegean Prehistory
(New York) Araﬂt›rma Direktörü Dr. Jayne
Warner ile yapt›¤› ve Syracuse University
Press taraf›ndan bas›lan Sleeping in the
Forest: Selected Stories and Poems of Sait
Faik ve Nightingales and Pleasure Gardens:
Turkish Love Poems adl› iki kitab›
yay›mland›.

New York on-Air
Empire State
Binas›’na Taﬂ›nd›
Tekin Ertan’›n
Uluslararas› Baﬂar›s›
Bilkent Üniversitesi Uygulamal› Teknoloji
ve ‹ﬂletmecilik Yüksekokulu ö¤retim görevlisi
ve yüksekokulun eski müdür yard›mc›s› Tekin
Ertan, Nestlé Pro Gastronomia Foundation
Award ödülünün 2005’teki sahibi oldu.
Turizm ve konaklama endüstrisinin çeﬂitli
faaliyet alanlar›nda üstün baﬂar› göstermiﬂ
ve sektöre de¤erli hizmetler vermiﬂ
profesyonelleri onurland›rmay› amaçlayan
ve her y›l verilen bu ödül, Ertan’a Paris’te
düzenlenen EuroCHRIE 2005 Konferans›’nda
takdim edildi. EuroCHRIE, turizm okullar›
ve e¤itmenlerinin üye oldu¤u uluslararas›
bir birlik olan I-CHRIE'nin Avrupa
federasyonudur.
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Bilkent Üniversitesi’nin Türkiye’de
ilk olarak baﬂlatt›¤› video-konferans
yoluyla e¤itim dokuz yaﬂ›nda.
Üniversitenin New York ofisiyle
kurulan ve New York on-Air ad›yla
an›lan bu uydu ba¤lant›l› sistemde
ilk ders, Columbia Üniversitesi’nden
Prof. Richard Clarida taraf›ndan
Rockefeller Center’da verilmiﬂti. Eylül
2005’e kadar Manhattan Madison
Avenue’dan devam eden New York
on-Air, art›k ünlü Empire State
Binas›’n›n elli alt›nc› kat›ndan
ö¤rencilere ulaﬂacak.

bir konu

Türkiye’de ‹nternet
‹nternet art›k hayat›m›z›n vazgeçilmez bir parças›.
Türkiye internetle ilk kez 12 Nisan 1993'te tan›ﬂt›.
Aradan geçen on iki y›lda neler de¤iﬂti, ne kadar yol
ald›k ve gelece¤e yönelik neler yapmal›y›z? Bu sorular›n
yan›tlar›n› ve Türkiye'nin internet maceras›n› konunun
uzmanlar›yla konuﬂtuk.

‹nternetin Tarihi ve
Türkiye
Halil Altay Güvenir
‹nternetin kökleri 1962'ye, J.C.R. Licklider'in
ABD'nin en büyük üniversitelerinden biri
olan Massachusetts Institute of Technology'de
(MIT) tart›ﬂmaya açt›¤› Galaktik A¤
kavram›na kadar uzan›r. Licklider bu
kavramla, küresel olarak ba¤lanm›ﬂ bir
bilgisayar a¤›nda, isteyen herkesin herhangi
bir yerden veri ve programlara eriﬂebilmesini
ifade etmiﬂti. MIT'de araﬂt›rmac› olarak
çal›ﬂan Lawrance Roberts ile Thomas Merrill,
1965'te bilgisayarlar›n ilk kez birbirleriyle
konuﬂmas›n› gerçekleﬂtirdi. Lawrence G.
Roberts 1966'da DARPA'da çal›ﬂmaya baﬂlad›
ve 1967'de ARPANET isimli projeyi önerdi.
ARPANET çerçevesinde ilk ba¤lant› 1969'da
dört merkezle yap›ld› ve ana bilgisayarlar
aras› ba¤lant›lar olarak internetin ilk ﬂekli
ortaya ç›kt›. ARPANET'i oluﬂturan ilk dört
merkez Los Angeles'taki California
Üniversitesi, Stanford Research Institute,
Utah Üniversitesi ve Santa Barbara'daki
California Üniversitesi'ydi.
Network Control Protocol (NCP),
ARPANET’deki ilk standart a¤ protokolü
olarak kullan›lmaya baﬂland›. Ekim 1971’de

ARPANET’deki her bilgisayar bir di¤erine
NCP ile ba¤lanabiliyordu. K›sa süre içinde
merkezdeki birçok bilgisayar ARPANET
a¤›na ba¤land›. 1972'de e-posta adres format›
ile telnet protokolünün doküman› yay›nland›
ve e-posta ilk defa ARPANET içinde
kullan›lmaya baﬂland›. NCP'den daha yeni
olanaklar getiren Transmission Control
Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)
ad›ndaki bu yeni protokol, 1 Ocak 1983'te
ARPANET içinde kullan›lmaya baﬂland›.
TCP/IP bugün var olan internet a¤›n›n ana
halkas› olarak yerini ald›. ‹lk internet omurga
a¤›, 1986'da National Science Foundation
(NSFNet) taraf›ndan oluﬂturuldu.
1986'da internet eriﬂimi, teknik bilgisi
olmayan kiﬂiler taraf›ndan da kolay
kullan›l›r hale dönüﬂtürüldü. ‹nternet
üzerindeki bilgilere, dosyalara ve arﬂivlere
kolay ve h›zl› eriﬂimin sa¤lanabilmesi
amac›yla 1989'da European Laboratory for
Particle Physics (CERN) bir baﬂka çal›ﬂma
baﬂlatt›. Bu çal›ﬂma 1991'de World Wide
Web (www) protokolü ad› alt›nda
kullan›lmaya baﬂland›. 1993'te National
Center For Supercomputing Applications
(NCSA) taraf›ndan, bu protokol üzerinde
çal›ﬂan grafik ara yüzlü bir yaz›l›m olan
Mosaic geliﬂtirildi. Bu taray›c›y› daha sonra
di¤er taray›c›lar izledi.
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‹kinci Sanayi Devrimi ve
Bilgi Ça¤›
18. yüzy›l›n sonlar›nda keﬂfedilen buhar
gücü, basit teknolojik bir keﬂif olarak
kalmam›ﬂ ve Sanayi Devrimi’nde önemli rol
oynam›ﬂt›r. Günümüzde çok k›sa zamanda
ve h›zl› bir ﬂekilde yayg›nlaﬂan, al›ﬂveriﬂten
ticarete, bilimsel araﬂt›rmalardan e¤lenceye,
sivil toplum kuruluﬂlar›n›n örgütlenmesinden
siyasi partilerin tan›t›m›na kadar hayat›n
her alan›n› içine alan internet, insanl›k tarihi
aç›s›ndan bir dönüm noktas›d›r. Sahip oldu¤u
bu büyük potansiyelden dolay›, tar›m ve
sanayi devrimlerinden sonra, 3. Devrim,
‹kinci Sanayi Devrimi ya da Enformasyon
Devrimi olarak isimlendirilmektedir. Bilgi
giderek artmakta, yo¤unlaﬂmakta ve
yay›lmaktad›r. Bugünün toplumuna bu
özellikleri nedeniyle Bilgi Toplumu, ça¤›m›za
ise Bilgi Ça¤› ad› verilmektedir. Dünyam›zda
internet yaﬂam›n her alan›n› etkilemektedir.

‹nternet Türkiye'de
Türkiye’de ilk yurtd›ﬂ› ba¤lant› denemesi,
1987'de Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan
Türkiye Üniversite ve Araﬂt›rma Kurumlar›
A¤›’n›n B‹TNET’e ba¤lanmas›yla baﬂlad›.
Türkiye’ye ilk e-posta o tarihlerde ABD'de

bulunan Bilkent Üniversitesi ö¤retim
üyelerinden Prof. Dr. Levent Onural
taraf›ndan gönderildi.
Türkiye internetle ilk kez, 12 Nisan 1993'te
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nden AnkaraWashington aras›nda kiral›k hat kurularak
yurtd›ﬂ›yla sa¤lanan ba¤lant› sayesinde
tan›ﬂt›. Bu nedenle 12 Nisan 1993, Türkiye’de
internetin do¤um günü olarak kabul
edilmiﬂtir. 1994’te kurumlara ve firmalara
internet hesaplar› verilmeye baﬂlanmas›yla,
Bilkent Üniversitesi (Eylül 1995), Bo¤aziçi
Üniversitesi (Kas›m 1995) ve ‹stanbul Teknik
Üniversitesi (ﬁubat 1996) ba¤lant›lar›
gerçekleﬂmiﬂtir.
‹lk baﬂlarda internet, tüm dünyada oldu¤u
gibi ülkemizde de bilgi aktar›m› amac›yla
kullan›ld›. Dünyadaki geliﬂmelere paralel
olarak 1995’ten itibaren Türk giriﬂimcileri
de günden güne artan bir taleple interneti,
e-posta ve di¤er servisleriyle, özellikle tan›t›m
ve pazarlama için kullanmaya baﬂlad›lar.

‹nternet ve Bilim
‹nternet teknolojilerindeki geliﬂmeye ve
kullan›m yayg›nl›¤›na paralel olarak internet
üzerinde yay›nlanan sayfa say›s› önemli bir
art›ﬂ göstermektedir. Bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda,
bilimsel çal›ﬂma ve araﬂt›rma yapan kiﬂiler,
bilgiye ulaﬂman›n en kolay ve h›zl›
yollar›ndan biri olarak internetten
yararlanmay› tercih etmektedir.
Araﬂt›rmac›lar çal›ﬂma sonuçlar›n›, dünyan›n
çeﬂitli yerlerindeki meslektaﬂlar›yla çok h›zl›
bir ﬂekilde paylaﬂabilmektedir.
‹nternetin araﬂt›rmac›lar için çok önemli ve
vazgeçilmez bir bilgi kayna¤› olmas›na
karﬂ›n al›nt› yap›lan kayna¤›n güvenilirli¤i
ve do¤rulu¤u gibi sorunlar ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bilimsel kuruluﬂlar ve kamuoyunca tan›nan
kurumlarca bas›l› olarak yay›mlanan mesleki
ve bilimsel dergilerin aksine internette
yay›nlanan her sayfa için herhangi bir
denetim söz konusu de¤ildir. Bir baﬂka deyiﬂle
internet, dileyen herkesin denetimsiz bilgi
yay›nlamas›n› mümkün k›lan bir teknoloji
durumundad›r. Bu yüzden internet üzerinde
di¤er tüm yöntemlere göre en kolay ﬂekilde
ulaﬂ›lan bilginin do¤rulu¤u, tarafs›zl›¤› ve
güncelli¤i hakk›nda ciddi sorunlar
do¤maktad›r.

Türkiye'deki Durum ve
Çözümler
Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E) taraf›ndan
ilk defa Haziran 2004’te yap›lan Hane Halk›
Biliﬂim Teknolojileri Kullan›m› Araﬂt›rmas›
sonuçlar›na göre, hanelerin %7'si internete
eriﬂim olana¤›na sahiptir (Haziran 2005
araﬂt›rma sonucu %8.7 olarak aç›klanm›ﬂt›r).
Hane halk› bireylerinin %69'u mesaj
göndermek ve almak, %63'ü oyun oynamak,
resim ve müzik indirmek, %62'si gazete-dergi
okumak ve haber indirmek, %56's› e¤itimle
ilgili konularda bilgi aramak için internet

kullanmaktad›r. Bu hanelerin %84'ü internet
eriﬂimini kiﬂisel bilgisayar üzerinden
sa¤lamaktad›r. Modem en yayg›n kullan›lan
internet ba¤lant› türüdür. Son y›llarda ADSL
teknolojisinin kullan›lmaya baﬂlamas›yla
Türkiye’de internet kullan›c›s› say›s›nda art›ﬂ
beklenmektedir; ancak Türkiye’deki internet
kullan›m›n›n geliﬂmiﬂ ülkelerdeki kullan›m
seviyesine yaklaﬂabilmesi için internet eriﬂim
maliyetlerinin büyük ölçüde düﬂürülmesi
gerekmektedir.
Ülkemizde bilinçli internet kullan›m›n›n
daha da yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve resmi
hizmetlerin vatandaﬂlar taraf›ndan sanal
ortamda daha h›zl› yap›lmas›na yönelik
olarak 2003’te E-Dönüﬂüm Türkiye Projesi
baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu projenin baﬂl›ca hedefi,
vatandaﬂlara daha kaliteli ve h›zl› kamu
hizmeti sunabilmek amac›yla kat›l›mc›, ﬂeffaf,
etkin ve basit iﬂ süreçlerine sahip olmay› ilke
edinmiﬂ bir devlet yap›s› oluﬂturacak
koﬂullar›n haz›rlanmas›d›r.
Günümüzde ülkemizin e-devrimi ad›na çok
önemli ve tarihi say›labilecek geliﬂmeler
yaﬂanmaktad›r. Türkiye’nin Acil Eylem
Plan›’nda yer alan kamu hizmetlerinin
internet üzerinden verilmesi ve e-ticaret
altyap›s›n›n sa¤lanmas› gibi internet
çözümlerine dayal› konular al›nd›¤›nda, bu
teknolojiyi uygulama sürecinde çok h›zl› yol
almam›z gerekti¤i aç›kça görülmektedir.
Dünya Ekonomik Forumu taraf›ndan
haz›rlanan Küresel Bilgi Teknolojisi baﬂl›kl›
raporlarda, ülkelerin bilgi toplumuna
geçiﬂteki haz›rl›klar› ve bu konudaki çeﬂitli
göstergeler dikkate al›narak bir s›ralama
yap›lm›ﬂt›r. Bu s›ralaman›n yap›lmas›nda
teknik altyap› göstergeleri kadar ülkelerin
hizmet sunumu ve geliﬂtirilmesindeki
durumu, teknoloji üretme yetenekleri, insan
sermayesi, hukuki düzenlemeler gibi pek çok
ölçüt de¤erlendirilmektedir. 2002-2003
y›llar›na ait raporda de¤erlendirilmeye al›nan
82 ülke aras›nda 50. s›rada yer alan Türkiye,
2003-2004 raporundaki 102 ülke aras›nda
56.’d›r. Her iki raporda da ilk üç s›ray› ABD,
Singapur ve Finlandiya paylaﬂmaktad›r.
Türkiye, kiﬂisel bilgisayar kullan›m› son
y›llarda h›zla artmas›na ra¤men AB aday›
ülkeler aras›nda son s›ralarda yer almaktad›r
(D‹E'nin 2005 araﬂt›rma sonuçlar›na göre
16-74 yaﬂ grubundaki bireylerin %17.65'i
bilgisayar, %13.93'ü internet
kullanmaktad›r).
‹nternet eriﬂiminde yaﬂanan düﬂük h›z ve
yüksek fiyat sorunu, internet kullan›m›n›n
yayg›nlaﬂmas›na en büyük engeldir. Bunun
yan› s›ra Türkçe içerikli, internet üzerinden
sunulan ve katma de¤er üretebilen
hizmetlerin yetersizli¤i, kullan›c›
yo¤unlu¤unun di¤er Avrupa Birli¤i aday›
ülkelere oranla daha düﬂük olmas›n›n
nedenleri aras›ndad›r.
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Prof. Dr. Halil Altay Güvenir
Kimdir?
Makaleleri Artificial Intelligence,
Machine Learning, IEEE Intelligent
Systems, Artificial Intelligence in
Medicine, Applied Intelligence,
Knowledge-Based Systems ve
Information Systems gibi dergilerde
yay›mlanan Halil Altay Güvenir,
doktoras›n› 1987’de Case Western
Reserve Üniversitesi’nden alm›ﬂt›r.
Yapay zeka, makine ö¤renmesi ve veri
madencili¤i konular›nda araﬂt›rmalar
yapan Dr. Güvenir, Microsoft’un ve
TÜB‹TAK’›n destekledi¤i projelerde
yürütücü olarak görev alm›ﬂt›r.
TÜB‹TAK Hüsamettin Tu¤aç
Araﬂt›rma Vakf› birincilik ödülü
sahibi olan Dr. Güvenir, Algoritmalar
ve Programlama, Programlama
Dilleri ile Makine Ö¤renmesi
derslerini vermektedir. Bilkent
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i
Bölüm Baﬂkan› Dr. Güvenir’in di¤er
ilgi alanlar› aras›nda denizcilik ve
su sporlar› bulunmaktad›r.

Türkiye'ye
‹lk E-Postay›
Ben Gönderdim
Levent Onural
Elektronik posta kullanmaya ABD'de
bulundu¤um s›ralarda 80'li y›llardan itibaren
baﬂlad›m. San›r›m 1983 y›l›yd›. ABD'deki
üniversitelerden üye olanlar aras›nda kurulan
a¤ üzerinden de¤iﬂik ﬂehirlerdeki
arkadaﬂlar›mla görüﬂebiliyorduk. Daha
o zaman günlük hayat›m›z›n bir parças›
olmuﬂtu e-posta. Kullan›lan a¤ çok h›zl› bir
ﬂekilde ABD'deki e¤itim kurumlar› aras›nda
yay›ld›. Henüz Türkiye ile bir ba¤lant› yoktu.
Daha sonra 1986'da Türkiye'ye dönmeye
karar verdi¤im bir dönemde a¤a yeni
ba¤lanan üniversiteler listesinde birkaç Türk
okulunun isimlerini gördüm. Heyecanla
hemen belirtilen adreslere birer deneme
mesaj› gönderdim; fakat cevap alamad›m.
Muhtemelen henüz teknik altyap›
tamamlanmad›¤› için mesajlar›m gitmedi ve
geri döndü. Türkiye'ye geliﬂ tarihimden önce,
aral›k ay›nda Ege Üniversitesi'ne yazm›ﬂ
oldu¤um mesaj›ma cevap geldi. Mesajda
aynen ﬂunlar yaz›yordu: "Çok heyecanl›y›z.
Yurtd›ﬂ›ndan ilk e-posta sizden geldi. Hepimiz
çok sevindik." Böylece Türkiye'ye
yurtd›ﬂ›ndan ilk e-postay› ben göndermiﬂ
oldum.
1987'de Bilkent Üniversitesi'ne kat›ld›¤›m
zaman internet teknolojisi konusunda önemli
sorunlar oldu¤unu bizzat gördüm ve yaﬂad›m.
Bilkent Üniversitesi k›sa bir sürede tüm
teknik altyap›s›n› tamamlay›p interneti
kullan›ma sunmuﬂtu; ancak Türkiye
genelinde çok zaman kaybedildi. Bunun
sebebi PTT'nin (ﬂimdiki Türk Telekom) bir
türlü ﬂehirler aras›nda gerekli olan h›zl›
internet altyap›s›n› kuramay›ﬂ›, ihtiyaç
duyulan teknolojiyi ülkeye getiremeyiﬂi,
dolay›s›yla kurumlar ve insanlar aras›nda
internet kullan›m›n›n önünün kesilmiﬂ
olmas›yd›. Bu tutum Türkiye'ye en az›ndan
beﬂ y›l kaybettirdi. Bu gecikme üzücüdür.
Matbaan›n Türkiye'ye geç gelmesiyle
eﬂde¤erdir. PTT ve karar mekanizmas›ndaki
insanlar internetin önemini ya anlayamad›lar
ya da bilinçli olarak önemsemediler. Rahat
ve kullan›labilir bir internet altyap›s›
oluﬂturulamad›¤› için bu çok önemli
teknolojik geliﬂmenin ülkemizde
yayg›nlaﬂmas› gecikti. Biz hem bireysel
olarak hem de üniversite olarak o y›llarda
bu teknolojinin yay›lmas› konusunda ›srarl›
davrand›k, karar mekanizmas›ndaki kiﬂilere
bask› yapt›k ve internetin sa¤lad›¤› olanaklar›
anlatt›k. Türkiye'nin bir an önce Avrupa ve
ABD kalitesinde bir internet altyap›s›na
kavuﬂmas›n›n gereklili¤ini her f›rsatta
yineledik. Bu çabalar›m›zda etkili olduk
san›r›m. Zihniyet epey de¤iﬂti. Bunu görmek
sevindirici. Yine de ﬂu saptamay› özellikle
yapmak istiyorum: ‹nternet arz-talep
sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r. Yani bir
gereksinim duyaca¤›z ki interneti kullanal›m.
Türkiye'de 90'l› y›llarda internet kullan›m›
Avrupa ülkeleri seviyesindeydi. Daha sonra
bu geriledi. Halk›m›z bir ihtiyac›n› gidermek
için internete baﬂvurmuyorsa zaten bu
teknolojiyi kullanma nedeni ortadan kalk›yor.

E¤lence gibi kullan›mlar› bir yana b›rak›rsak
di¤er ciddi kullan›mlarda geri kald›k san›r›m.
Baﬂta devlet kurumlar› olmak üzere
tüccardan gazeteciye kadar herkesin yapt›¤›
iﬂi internete taﬂ›mas› laz›m. O zaman h›zl›
bir geliﬂme sa¤layabiliriz diye düﬂünüyorum.
‹nternete bir ﬂeyin taﬂ›nmas› çok zahmetli
ve epey zaman al›yor; ama bitti¤i zaman
size çok k›sa sürede geri dönüﬂ sa¤l›yor ve
çekilen zahmetlere de¤iyor. Bu yöndeki
eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor.

‹nternet ve Bilgi Toplumu
Mustafa Akgül
Temelleri 1960'larda at›lan internet fikri,
1970-1983 aras›nda laboratuvarlarda,
1984-1995 aras›nda sahada denendi. 1995'te
dünya internetin ticari boyutunu fark etti.
‹nternet, sadece araﬂt›rmac›lara ve s›n›rl›
boyutta hükümetlere yönelik bir a¤ olmaktan
ç›k›p herkese aç›ld›. 1995'te internete ba¤l›
bilgisayar say›s› 10 milyon, internet kullan›c›
say›s› 16 milyon ve internet sayfalar›n›n
say›s› 20 bin civar›ndayd›. ‹nterneti Türkiye,
Nisan 1993’te üniversitelerinde kullanmaya
baﬂlad›.
Bugün internet kullan›c›s› say›s› dünyada 1
milyara yaklaﬂm›ﬂ bulunuyor. ‹nternete ba¤l›
bilgisayar say›s› 400 milyon kadar. Alan ad›
70 milyon civar›nda. Netcraft a¤ustos
say›m›nda 70 milyon internet sitesi bulundu.
Google'›n 8 milyar sayfay› gezdi¤i bilinmekle
birlikte toplam sayfa say›s›n›n ne kadar
oldu¤u belirsizli¤ini koruyor.

Biliﬂim Devrimi

Prof. Dr. Levent Onural Kimdir?
Buffalo’daki New York State
Üniversitesi’nden 1985’te doktoras›n›
alan Levent Onural, ayn› üniversitede
görüntü iﬂleme konular›nda
araﬂt›rmalar yapm›ﬂt›r. 1987’de
Bilkent Üniversitesi’ne kat›lan
Dr. Onural’›n araﬂt›rma alanlar›ndan
baz›lar› sinyal ve görüntü iﬂleme,
video kodlama ve holografidir. IEEE
Transactions on Circuits and Systems
in Video Technology adl› derginin
editörler kurulunda görev de yapm›ﬂ
olan Dr. Onural, video s›k›ﬂt›rma,
üç boyutlu holografik görüntüleme,
üç boyutlu hareket ve derinlik
bilgisinin kestirimi alanlar›nda
yazd›¤› makaleleriyle tan›nmaktad›r.
TÜB‹TAK Teﬂvik Ödülü sahibi
Dr. Onural, IEEE Türkiye ﬁubesi’nin
kurucular›ndan ve ilk baﬂkan›d›r.
2001-2002 y›llar›nda IEEE’nin
Avrupa, Asya ve Afrika bölgelerinin
baﬂkanl›¤›n› yürüten, 2001-2003
y›llar›nda IEEE’nin Yönetim Kurulu
Üyeli¤i, 2003 y›l›ndaysa IEEE
Sekreteri olarak Yürütme Kurulu
Üyeli¤i yapan Dr. Onural, Avrupa
Birli¤i taraf›ndan desteklenmekte
olan üç boyutlu televizyon (3DTV)
projesinin koordinatörlü¤ünü
sürdürmektedir.
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‹nternet ve biliﬂim teknolojilerindeki de¤iﬂim,
insanl›¤› yeni bir toplum biçimine, Bilgi
Toplumu’na taﬂ›yor. Bilim, bilgi, araﬂt›rmageliﬂtirme ve keﬂiflerin öne ç›kt›¤›, bilginin
bir üretim faktörü oldu¤u, yarat›lan katma
de¤er aç›s›ndan beyin eme¤inin kol eme¤inin
önüne geçti¤i, beyinsel ürün ve insan
sermayesinin bir toplumun en önemli zenginlik
kayna¤› oldu¤u Bilgi Toplumu'na geçiﬂin
haz›rl›klar› ve sanc›lar› tüm dünyada
yaﬂan›yor. Bilgi Toplumu’nun özü, bireyleri,
evleri, iﬂ yerlerini, okullar› ve devlet dairelerini
sanal dünyaya taﬂ›mak ve yaﬂam›n her
boyutunu internete uyumlu hale getirmektir.
Örne¤in Avrupa Birli¤i, e-avrupa projesiyle
Avrupa'y› dünyan›n en dinamik ve rekabetçi
ekonomisi yapma stratejisinin (Lizbon
Stratejisi) temeline interneti koymuﬂtur.

‹nternet Yaﬂam›m›z›
De¤iﬂtiriyor
On y›ll›k bir sürede pek ço¤umuzun
yaﬂam›nda köklü de¤iﬂiklikler oldu. Art›k
postaneden mektup göndermiyoruz. Bas›l›
ansiklopediler tarih oluyor. Banka
iﬂlemlerimizi, iﬂ baﬂvurular›m›z› internetten
yap›yoruz. ‹nternetten müzik ve film
indiriyoruz, bilet al›yoruz, köﬂe yazarlar›n›
okuyoruz, kitap, CD, yemek sipariﬂ ediyoruz.
‹nternet üzerinde dostluklar kuruyoruz, bilgi,
f›kra, resim ve ﬂark› paylaﬂ›yoruz. Yurtd›ﬂ›
telefon konuﬂmalar›n› özellikle internetle
yapanlar var. IRC/Chat de temel haberleﬂme
araçlar›ndan biri oldu. Baz›lar›m›z bunlar›n
çok daha fazlas›n› yap›yor, baz›lar›m›z daha
az›n›. ‹nternetle tan›ﬂmam›ﬂ milyonlarca kiﬂi
de var.

‹nternet profesyonellerin yaﬂam›n›n önemli
bir parças›. Pek çok meslek internete ba¤›ml›
duruma geldi. ‹nternet çökünce iﬂler
neredeyse duruyor. Yaﬂam›m›z giderek
internete ve biliﬂim teknolojilerine ba¤l› hale
geliyor. Bireyler, kurumlar ve ülkeler için
internet ve bilgi teknolojilerini kullanabilmek
ve bu araçlarla iﬂ yapmak, iﬂ yapma biçimini
teknolojiye uyarlayabilmek bir zorunluluk
art›k. ‹nternet ve biliﬂim okuryazarl›¤›n›
tüm vatandaﬂlara sunma gere¤i ortaya ç›kt›.
Nas›l okuma yazma bilmeyen biri kendini
ça¤daﬂ toplumsal yaﬂamdan yoksun
b›rak›rsa, internet kültürünü alamam›ﬂ
kiﬂiler ve kurumlar da benzer tehlikeler
yaﬂayacak. Herkes dünyayla yar›ﬂabilmek
ve h›zl› hareket edebilmek için bilgi
teknolojilerini ciddiye almak, kurumsal
yap›y› ve iﬂ ak›ﬂ›n› bu de¤iﬂime uydurmak
zorunda. Bunu ülke olarak baﬂarmal›y›z.
Bir baﬂka deyiﬂle emekyo¤un bir ekonomiden
bilgiyo¤un bir ekonomiye geçmeliyiz. Bunun
için e¤itim sistemimizde, üniversitelerimizde,
çal›ﬂma al›ﬂkanl›klar›m›zda ve kültürümüzde
ülke olarak yeniden yap›lanmal›y›z.
‹nternetin getirdi¤i de¤iﬂim, e¤itimi, sa¤l›¤›,
e¤lenceyi, ticareti, kamu yönetimini, k›saca
tüm yaﬂam› etkilemeye baﬂlad›. ‹lk baﬂlarda
internet telefon hatlar› üzerinden çal›ﬂ›rd›,
ﬂimdilerde telefon iletiﬂimi internet üzerinden
olmaya baﬂlad›. Klasik telefon santralleri
kapan›yor. Yak›nda telsiz haberleﬂme, internet
üzerinden ses (VoIP) ve GSM/UMTH'in
birleﬂmesi bekleniyor. ‹nternetle birlikte
e¤lence ve müzik endüstrisi çok ciddi bir
de¤iﬂim yaﬂ›yor. MP3'lerin serbestçe
dolaﬂmas› ve fikri hak sorunlar› iﬂin yanl›zca
bir k›sm›. Tek tek ﬂark›lar sat›lmaya baﬂland›.
Daha önce fazla müﬂterisi olmad›¤› için
yay›nlanamayan albümler ve filmler ﬂimdi
bas›l›yor. Eski albümler ve filmler
pazarlanabilir hale geldi. Kendi taleplerini
yaratan topluluklar oluﬂuyor art›k.
‹nternetin e¤itim alan›nda kullan›lmas›
konusunda ilginç denemeler yap›l›yor.
Lisansüstü, meslek içi ve sürekli e¤itimde
internet kullan›m› baﬂar›l› sonuçlar veriyor.
Güneydo¤u Asya'da ve ABD'de yap›lan iki
deney sonucunda dizüstü bilgisayar verilen
çocuklar›n ve ailelerin davran›ﬂlar›nda
önemli de¤iﬂimler kaydedilmiﬂ. Ö¤rencinin
dizüstü bilgisayar›na kitap ve ders bilgileri
yüklenmiﬂ ve bilgisayar›n tüm aile taraf›ndan
iletiﬂim ve baﬂka iﬂler için kulland›¤›
gözlenmiﬂ. Bunun üzerine 100 dolara dizüstü
bilgisayar projesi gündeme geldi. Bunlar
yetenekleri k›s›tlanm›ﬂ makineler de¤il,
milyonlar ölçüsünde üretimi esas alan, iyi
tasarlanm›ﬂ, pazarlama maliyeti s›f›rlanm›ﬂ,
hükümetler eliyle da¤›t›lmas› ve esas olarak
ö¤rencilere hediye edilmesi düﬂünülen
bilgisayarlar. Ekran yeniden tasarlan›yor,
sabit disk yerine haf›za kullan›lmas›
araﬂt›r›l›yor.Yaz›l›m maliyeti pratik olarak
yok, çünkü Linux temelli. Vietnam, Brezilya
ve Çin bu konu üzerinde ciddi olarak duruyor.
Kamu yönetimleri, hizmetlerini bilgi ve
iletiﬂim teknolojileri yoluyla sunman›n

yararlar›n› keﬂfetti. Pek çok yerel yönetim
ve merkezi idare biliﬂim teknolojilerini
kullanmak çabas›nda. Buna e-devlet deniliyor
ve genellikle 365 gün/24 saat hizmette olmas›,
h›zl› çal›ﬂmas›, ucuz ve kolay olmas›
hedefleniyor. SSK'n›n e-bildirgesi, Maliye’nin
e-beyannamesi, gümrükler, emekli sand›¤›,
SSK ve Ba¤kur'un eczane uygulamas› ve
Polnet, ülkemizde bu alan›n baﬂar›l›
örnekleri.
‹nternetin de¤iﬂtirmeye baﬂlad›¤› önemli bir
alan da ticaret. E-ticaretin ülkemizde
yay›lmas› nispeten daha yavaﬂ. Perakende
piyasas› henüz zay›f; ama baﬂar›l› örnekler
artmaya devam ediyor. As›l önemlisi
kurumlar aras›nda olan: B2B ve B2G. Bu
sadece büyük ﬂirketler ve devlet aras›nda
de¤il, KOB‹'lerle büyük ﬂirketler, tedarik
zincirinin içindeki her ﬂirket için önemli
olacak. Bir baﬂka deyiﬂle, otomobil parças›
üreten bir KOB‹, yak›n gelecekte elektronik
haberleﬂme ve iﬂ yapma zincirine dahil olmak
zorunda, yoksa devre d›ﬂ› kalabilir. Ayn›
tehlike turizm ﬂirketlerimiz, otellerimiz ve
giderek ihracata a¤›rl›k veren tüm
KOB‹'lerimiz için de geçerli. ‹nternet önemli
olanaklar sa¤lamakla beraber ciddi tehditler
yarat›yor. Tüm dünyay› potansiyel bir pazar
olarak sunuyor; ancak rakiplerimizin alan›n›
da art›r›yor.
‹nternet toplumun yap›s›nda ve politikas›
üzerinde önemli etkiler yapmaya baﬂlad›.
Bunlar›n baﬂ›nda aç›k kaynak ve Linux
geliyor. Yaz›l›m, tüm biliﬂim sistemlerinin,
etraf›m›zda gördü¤ümüz ve bilgisayar olarak
düﬂünmedi¤imiz ﬂeylerin, hastanelerin,
telefon ve elektrik santrallerinin ve daha
birçok ﬂeyin temel unsuru. Aç›k Kaynak ve
Linux, yaz›l›mlar›n ana metinlerinin
kullan›c›ya sunulmas›n› savunmaktad›r.
Ülkelerin kalk›nma ve Bilgi Toplumu
stratejilerinin parças›d›r. Tamamen internet
ortam›nda geliﬂebilen, etkisini tüm dünyada
gösteren, yaz›l›m› da aﬂan bir paylaﬂma,
beraber üretme modelidir. TÜB‹TAK'ta
yürütülen Uluda¤ Projesi, Türkiye’nin bu
yönde önemli bir ad›m›d›r. Aç›k Kaynak
zengin, fakir pek çok ülkeyi kaps›yor.
‹nsanlar, insanl›¤›n ortak mal› olacak ürünler
için daha rahatça veriyorlar emeklerini. Aç›k
Kaynak, ülkenin kalk›nmas›, istihdam› ve
rekabet avantaji için gerçekten önemli
(www.acik-kaynak.org.tr).
Bu geliﬂmelere paralel olarak bilim
çevrelerinde Aç›k Eriﬂim hareketi de
olgunlaﬂ›yor. Bilimsel veriler ile yay›nlar›,
teknik raporlar› ve ticari dergilerde ç›km›ﬂ
ürünleri paylaﬂmaya yönelik bir çaba uzun
zamand›r mevcut. Art›k bunun için
yaz›l›mlar, arama motorlar› ve dizin
servisleri var. Open Access Webliography bu
ba¤lamda temel bir referans.
Scholar.google.com, citebase, OAIster, Scirus
gibi arama motorlar›n› da sayabiliriz.
‹nternet teknolojisi, toplumsal yap›y›
de¤iﬂtiren özelliklere de sahip. ‹nsanlar›n
zaman ve mekandan ba¤›ms›z olarak
11

iletiﬂime geçmelerine, bilgiye eriﬂmelerine
ve ortak hareket etmelerine olanak sa¤l›yor.
Kurumsal yap›larda hiyerarﬂiyi y›k›yor.
‹nternetin bir di¤er katk›s› da s›n›rlar›
ortadan kald›r›p kültürlerin kaynaﬂmas›na
olanak sa¤lamas›.

Kat›l›m, Saydaml›k ve
Demokrasi
Temsili demokrasi dünyan›n hemen her
yerinde t›kanm›ﬂ durumda. Daha fazla
kat›l›m ve saydaml›kla, yavaﬂ yavaﬂ kat›l›mc›
demokrasiye geçmeye çal›ﬂ›yor dünya.
‹nternet kat›l›mc› demokrasi ve saydaml›k
için yeni kap›lar yaratabilecek güçte.
E-demokrasi gibi adlarla kat›l›m ve toplumsal
denetim mekanizmalar› da ortaya ç›k›yor.
Bu gibi teknolojilere olanak veren yeni
teknolojiler h›zla yay›l›yor.
Tabii ki bu o kadar kolay de¤il. ‹nternet
teknolojileri olgunlaﬂmaya çal›ﬂ›rken, ayn›
anda insan al›ﬂkanl›klar›n› ve mevzuat›
de¤iﬂtirmek zor. De¤iﬂimin çok köklü
olaca¤›n› düﬂünürsek, sanc›l› geçece¤ini ve
uzun bir zaman alaca¤›n› görebiliriz.

Wiki, Blog ve RSS
‹nternette her an sürprizlere haz›r olmak
gerekir. Örne¤in, çok geç ortaya ç›kan Google
bugün zirvede. Bu sürprizlerden biri de
internet üzerinden beraberce bir doküman
ya da a¤ üretimine olanak sa¤layan Wiki
teknolojisi. Ücretsiz bir sanal ansiklopedi.
Siz de tr.wikipedia.org’a uzmanl›k alan›n›za
iliﬂkin maddeler ekleyebilirsiniz.
Savaﬂ s›ras›nda Ba¤dat'ta günlü¤ünü
internette yay›nlayan bir genç dünyan›n
ilgisini çekmiﬂti. ﬁimdi internet günlü¤ü tüm
dünyada moda. Geleneksel bas›n› haz›rl›ks›z
yakalayan ve ﬂaﬂ›rtan bir geliﬂmedir bu.
S›radan bir vatandaﬂa kolayca, kendi
günlü¤ünü an›nda yay›nlama ﬂans› do¤uyor.
Bir di¤er önemli geliﬂme de RSS denilen,
haberleri a¤lar aras›nda paylaﬂma tekni¤i.
Bas›n ve internet yay›nc›l›¤› için çok önemli.
‹nternet bireylere, küçük gruplara, sivil
toplum kuruluﬂlar›na ve oluﬂumlara
haberleﬂme, tan›tma, beraber üretme ve
örgütlenme için çok geniﬂ olanaklar yarat›yor.
‹nsanlara kendilerini geliﬂtirme kap›s›n›
aral›yor. Her bireye, kendi günlü¤ünü
yay›nlama ﬂans›ndan kendi gazetesini,
radyosunu ve televizyonunu kurma
olanaklar›n› uygun ücretlerlerle, kolay ve
h›zl› yapma ﬂans› veriyor. ‹nsanlar›n ortak
ak›l oluﬂturma ve eylem birli¤i yapmalar›
için birebir. ‹nternetin sundu¤u geniﬂ
olanaklar›n daha adil, geliﬂmiﬂ ve mutlu bir
dünya için kullan›laca¤›n› ümit ediyorum.

Daha ‹leriye Gitmek ‹çin
Neler Yap›lmal›?

‹nternet ve Bilkent
Üniversitesi

Bu soruya birey, kurum ve ülke olarak cevap
vermeliyiz. Her birey, interneti etkin
kullanmak ve kendi iﬂini do¤ru yapmakla
ba¤lant›l› hedefler koymal›, haberleﬂme
a¤lar›na üye olmal›, kendine küçük/büyük
bir internet sitesi kurmal›. Herkes kendine
bir alan ad› almay› hedeflemeli: ad.name.tr,
soyad.name.tr, ad-soyad.com.tr, proje.web.tr,
proje.gen.tr... gibi. Her kurumun kendi sitesi
ve e-postas› olmal›. ‹nsanlar meraklar›n›,
görüﬂlerini ve eserlerini, ﬂirketler kurumsal
kültürlerini ve birikimlerini sanal atmosfere
taﬂ›mal›.
Türkiye'ye internet geleli on iki y›l oldu. Bu
sürede siyasal sahiplenme olamad›, ulusal
strateji oluﬂturamad›k ve buna uyumlu eylem
plan› yap›p uygulayamad›k. Her ﬂeye ra¤men
Türkiye’de internet, düﬂe kalka da olsa geliﬂti.
Türk Telekom'un 1 milyon ADSL abonesine
sahip oldu¤u söyleniyor ve bu say› her geçen
gün büyük bir h›zla art›yor. Türk Telekom'un
ayr›ca 40 bin kadar kablo internet abonesi
var. TT'ye ve ISP'lere abone olanlar›n
say›s›ysa çok düﬂük. 2004 verilerine göre
Türkiye'de internete ba¤l› bilgisayar say›s›
750 bin. TR alt›ndaki alan ad› say›s› 68 bin,
ama yurtd›ﬂ›nda al›nan alan ad› 286 bin.
Son araﬂt›rmalara göre Türkiye'de internet
ba¤lant›s› bulunan ailelerin oran› %8.7'dir.
Bu oran 2004'te %7.2 olarak aç›klanm›ﬂt›r.
As›l bak›lmas› gereken nüfusun internet
kullan›m oran›na göre olan s›ralamalard›r
ki bu durum o kadar parlak de¤il. Dünya
ortalamas› %14, Türkiye’ninki %10-11.
Avrupa ortalamas› %36, Avrupa Birligi %48,
Avrupa Birli¤i d›ﬂ› %17. Karayipler
ortalamas› bile bizden iyi. Ancak Asya,
Afrika ve Orta Do¤u'yu geçebiliyoruz.
Ülkenin gündemine interneti ve biliﬂimi
koyamad›¤›m›z göz önüne al›nd›¤›nda bu
sonuçlar do¤al. DPT bünyesinde beﬂ kiﬂiyle
baﬂlayan Bilgi Toplumu Dairesi’ni genel
müdürlük seviyesine ç›kartma tasla¤›
TBMM'de. Üç bakandan oluﬂan E-Dönüﬂüm
‹cra Komitesi var. Yine de henüz yeterli
örgütlenme, kat›l›mc› saydam yap›lar ve
eylem planlar›m›z var diyemeyiz.
‹nternet, toplumumuza geliﬂme, dünyayla
bütünleﬂme, kendi içimizde kaynaﬂma ve
beraberce kalk›nma için f›rsatlar sunuyor.
Bunu hayata geçirmek elimizde.
‹nternet yaﬂamd›r !

Doç. Dr. Mustafa Akgül Kimdir?
Doktoras›n› 1981’de Waterloo
Üniversitesi’nden alan Mustafa Akgül,
matematiksel programlama ve
internetin ortaya ç›kard›¤› yeni
olanaklar ve sorunlar üzerine
araﬂt›rmalar yapmaktad›r. Operations
Research Letters veTransactions of
Operational Research gibi dergilerde
editörlük yapm›ﬂ olan Dr. Akgül,
TÜB‹TAK Teﬂvik Ödülü sahibidir.
Bilkent Üniversitesi’ne kat›lmadan
önce North Carolina State ve
Delaware Üniversiteleri’nde ö¤retim
üyeli¤i yapm›ﬂ olan Dr. Akgül’ün
birinde editörlük yapt›¤› iki kitab›
vard›r. ‹nternet Uygulamalar› ve
Protokoller, Mühendislik Ekonomisi
‹lkeleri, Maliyet Muhasebesi, Graf
Algoritmalar› ve Mekanik derslerini
veren Dr. Akgül Türkiye ‹nternet,
Akademik Biliﬂim, ‹nternet
Haftas›, Kamunet ve Linux ﬁenli¤i
gibi etkinliklerin Türkiye’de ilk kez
düzenlenmesinde önemli görevlerde
bulunmuﬂtur. Foto¤rafç›l›k, klasik
müzik ve edebiyat, Dr. Akgül’ün özel
ilgi alanlar›d›r.
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Bilkent Üniversitesi,
Türkiye'nin internet
maceras›nda aktif olarak yer
alm›ﬂ ve öncülük etmiﬂtir.
Daha internet gelmeden,
ODTÜ-TÜB‹TAK-‹TÜ'nün
içinde oldu¤u deneysel bir
a¤da yer alm›ﬂ, ilk FTP
hizmetini bu a¤da sunmuﬂ,
gopher, ph, wais, web gibi
hizmetleri baﬂlatm›ﬂt›r. Kendi
yurtd›ﬂ› ba¤lant›s›n› ilk kuran
üniversite olmuﬂ, ilk ‹nternet
Konferans› ve Kamunet
Konferans›'na ev sahipli¤i
yapm›ﬂt›r. Üniversitede
okuyan her ö¤renciye temel
biliﬂim ve internet e¤itimini
ilk Bilkent Üniversitesi
vermiﬂtir.
Bilkent Üniversitesi’nde
sürekli yenilenen ve
güncellenen çok güçlü bir
bilgisayar ve internet altyap›s›
vard›r. Kampusa da¤›lm›ﬂ çok
say›da laboratuvarda y›l›n
365 günü, 24 saat ö¤rencilerin
kullan›m›na aç›k ve tamam›
internete ba¤l› 4.000’den fazla
bilgisayar bulunmaktad›r. Bu
bilgisayarlar kampus
içerisinde çok h›zl› bir yerel
iletiﬂim a¤›yla birbirlerine
ba¤l›d›r. Bunlar›n yan› s›ra
kampus içerisinde pek çok
noktada dizüstü bilgisayarlar
için kablosuz internet eriﬂimi
sa¤lanm›ﬂt›r.
Bilkent Üniversitesi’nde
yurtiçi internet ba¤lant›s›na
ek olarak sadece Bilkent’e
özgü, do¤rudan yurtd›ﬂ›ndaki
yüksek h›z ve kapasitedeki
internet hatlar›na eriﬂim
sa¤layan bir uydu ba¤lant›s›
bulunmaktad›r. Bu sayede
özellikle Kuzey Amerika ve
Avrupa’daki internet sitelerine
yüksek h›zda eriﬂim
sa¤lanabilmektedir.

portre
“Dünyada ilk 100 iﬂletme
fakültesi aras›na girmek
istiyoruz.”
Prof. Dr. Erhan Erkut,
Bilkent Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi’nin yeni dekan›.
Uzun süre Kanada’n›n Alberta Üniversitesi’nde
görev yapt›ktan sonra Türkiye’ye kesin dönüﬂ yapt›.
Bilkent’te büyük hedefleri olan
Prof. Dr. Erhan Erkut’la akademik yaﬂant›s›,
Bilkent Üniversitesi ve kiﬂisel ilgi alanlar›
hakk›nda konuﬂtuk.
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çok iyi bir durumda: bilgisayarlar,
laboratuvarlar, yüksek h›zl› internet
ba¤lant›s›... Ayr›ca müthiﬂ bir kütüphaneye
sahip. E¤itim ve araﬂt›rma deste¤i için
gereken her ﬂey var. Eskiden beri gözledi¤im
bir ﬂey de Bilkent’teki ö¤renci kalitesi.
Akademik kariyer yapan birçok Bilkent
mezunuyla tan›ﬂt›m; baz›lar›yla da çal›ﬂma
f›rsat›m oldu. Bilkent’te verilen temel
akademik e¤itim, dünyan›n en iyi okullar›yla
rahatça boy ölçüﬂür. ﬁu anda Kuzey
Amerika’daki doktora programlar› Bilkent
Üniversitesi'nden ö¤renci alabilmek için
yar›ﬂ›yor. Her ﬂeye ra¤men üzülerek
Türkiye’deki lise e¤itiminin çok geriye gitmiﬂ
oldu¤unu gözlemledi¤imi de söylemem gerek.
Ezberci anlay›ﬂ, çoktan seçmeli düﬂünme
yap›s› ve yar›ﬂ anlay›ﬂ› e¤itime ciddi bir
darbe vurmuﬂ. Halbuki üniversite e¤itiminde
kendi kendine ö¤renme ve yarat›c› düﬂünme
kilit noktalard›r. Ö¤renci buna haz›r gelmiyor
liseden; ama Bilkent Üniversitesi projeleriyle,
s›n›f içi tart›ﬂma atmosferiyle, tak›m
çal›ﬂmalar›na verdi¤i önemle bu eksiklikleri
gidermek için gerekeni yap›yor.

Uzun bir aradan sonra Türkiye’ye
döndünüz. Neler hissediyorsunuz?
Asl›nda uzun bir ara demeyebiliriz. Her y›l
Türkiye’ye geliyordum zaten. Ayr›ca 1992,
1994 ve 1996’da Bo¤aziçi Üniversitesi’nde
birer dönem ö¤retim üyeli¤i yapt›m. 2004’te
Sabanc› Üniversitesi’nde ders verdim. 2005
yaz› için Bilkent Üniversitesi'nde Endüstri
Mühendisli¤i’nde ders verme plan›m da vard›.
Do¤rusunu söylemek gerekirse Alberta
Üniversitesi’nde çal›ﬂma ﬂartlar›m çok iyiydi.
On y›ld›r profesördüm, üniversite kürsüm
vard›, araﬂt›rma merkezi yönetiyordum,
istedi¤im kadar doktora ve doktora sonras›
ö¤renciyle çal›ﬂabiliyordum, bana çok ilginç
ve zevkli gelen araﬂt›rmalar yap›yordum.
Yine de Bilkent Üniversitesi ‹ﬂletme
Fakültesi’nin dekanl›k teklifini hiç
düﬂünmeden kabul ettim diyebilirim; bir
günde karar verdim gelmeye. Duygu olarak
haz›rd›m çünkü. Kendi ülkemde de önemli
ﬂeyler yapabilece¤imi hissettim. Tek
düﬂündü¤üm, eﬂimin ve k›zlar›m›n uyum
dönemini ne kadar çabuk atlatacaklar›yd›.
Yurtd›ﬂ›nda birçok üniversitede ziyaretçi
ö¤retim üyesi olarak görev yapt›n›z. Uzun
süre Kanada’da akademik yaﬂam›n›z›
sürdürdünüz. Dönüﬂünüzün nedenleri
neler?
Bilkent Türkiye’nin en iyi üniversitesi ve bir
dünya markas›. Uluslararas› hedeflerle
kuruldu ve bunlar› hayata geçirebildi; fakat
dünyadaki köklü üniversitelerin yüzlerce
y›ll›k olduklar›n› düﬂündü¤ümüzde, Bilkent’te
yap›labilecek daha çok ﬂey oldu¤unu
görürsünüz. Ayr›ca Türkiye’de müthiﬂ bir
ekonomik ve sosyal potansiyel mevcut.

Dolay›s›yla Kuzey Amerika’n›n oturmuﬂ bir
üniversitesinde olmayan f›rsatlar var burada.
Bu f›rsatlar bir yönetici için çok heyecan
verici.
Aileniz karar›n›z› nas›l karﬂ›lad›?
Geliﬂ karar›m asl›nda eﬂim için pek sürpriz
olmad›. Akademik hayat›m›n ilk yirmi y›l›n›
baﬂar›l› bir ﬂekilde geçirdim. Sonraki yirmi
y›l için baﬂka aray›ﬂlar›m›n olabilece¤ini
hissediyordu eﬂim. Ayr›ca bu iﬂi ne kadar
çok istedi¤imi hemen anlad› ve destek ç›kt›
bu profesyonel ad›m›ma. Biraz daha
büyüdüklerinde k›zlar›m da neden gelmek
istedi¤imi anlayacaklar.
Eﬂim Kanadal›. On üç veya on dört kez
ülkemize geldi. Türkçesi epey düzgün. Kuzey
Amerika d›ﬂ›nda da de¤iﬂik yerlerde yaﬂam›ﬂ
oldu¤u için uyumunda sorun ç›kaca¤›n›
düﬂünmüyorum. K›zlar›m için bu de¤iﬂim
çok daha zor; çünkü çok az Türkçe bilerek
geldiler. Biri alt› yaﬂ›nda, di¤eri sekiz. Bilkent
Üniversitesi Haz›rl›k Okulu'nda (BUPS)
okuyorlar. BUPS çok kaliteli bir okul,
emsallerinin çok ilerisinde. Yurtd›ﬂ›ndan
gelen çocuklu ö¤retim üyeleri için büyük bir
avantaj.
Görev yapt›¤›n›z di¤er e¤itim
kurumlar›yla Bilkent Üniversitesi'ni
karﬂ›laﬂt›rabilir misiniz?
Tam zamanl› olarak Alberta Üniversitesi’nde
çal›ﬂt›m. De¤iﬂik nedenlerle birçok baﬂka
üniversitede bulundum. Bu izlenimlerime
dayanarak Bilkent’in dünya çap›nda bir
üniversite oldu¤unu söyleyebilirim. Bilkent
Üniversitesi, e¤itimde teknoloji kullan›m›nda
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Özgeçmiﬂinize bakt›¤›m›zda çok say›da
ö¤retimde baﬂar› ödülünüz oldu¤unu
görüyoruz. Bunlardan söz edebilir
misiniz?
Benim ödüllerim bir deneme-yan›lma
sürecinin sonucudur denebilir. 1995’te
profesör olmuﬂtum. Araﬂt›rma fonlar›ndan
para getiriyordum, kongrelere gidiyordum,
ilginç projelerim vard›, asistan›m vard›,
makaleler yaz›yordum. Araﬂt›rma alan›nda
her ﬂey güzel gidiyordu; fakat ‹ﬂletmede
Yönetim Bilimleri (Management Science)
dersimin yeteri kadar iyi gitmedi¤ini
biliyordum. Ö¤renciler derse bekledi¤im ilgiyi
göstermiyordu. Ben bu durumu de¤iﬂtirmeyi
kendime hedef seçtim; ya bu iﬂi iyi yapar›m
ya da b›rak›r›m diye bir karar verdim.
Kendimi yenileme sürecine girdim. Birçok
deneme ve çal›ﬂma yapt›m. Örne¤in küçük
s›n›flardan büyük s›n›fa geçtik. Alt› s›n›f›
birleﬂtirip üç yüz kiﬂilik bir s›n›f oluﬂturduk.
Bu sayede tasarruf etti¤imiz paray›
asistanlara ve laboratuvar çal›ﬂmalar›na
harcad›k. Ö¤renciler, laboratuvarlarda dersin
uygulamalar›n› yapabiliyor ve asistanlarla
bire bir çal›ﬂabiliyordu. Son derece kapsaml›
bir internet sitesi de açt›k. Her ö¤renci günde
en az bir kez bak›yordu siteye; bir günde bin
ziyaretçi ald›¤›m›z oluyordu. 1995 için
teknolojik aç›dan önemli bir at›l›md›. Bu
evrim sürecinde dersin pedagojisi de de¤iﬂti.
Do¤rusal programlama ﬂudur ﬂöyle yap›l›r
gibisinden s›radan yöntemlerle ders
anlat›l›yordu eskiden. Biz gerçek olay
analizlerine a¤›rl›k veren bir sistem getirdik.
ﬁu ﬂirketin ﬂöyle bir sorunu var, bunu nas›l
çözebiliriz tarz›nda tart›ﬂma ortamlar›
yaratt›k. Yeni sistem çok iyi sonuçlar verdi
ve ö¤renciler taraf›ndan fakültenin en iyi
dersi seçildi. Bu yöntemleri yavaﬂ yavaﬂ di¤er
derslerimize de uygulamaya baﬂlad›k. Sonra
da ödüller gelmeye baﬂlad›.

Bu sistemin ne gibi yararlar›n› gördünüz?
En önemlisi ö¤renciyi dersin içine çekmek
ve ö¤renme sorumlulu¤unu ö¤renciye
aktarmakt› herhalde. Ö¤retim üyesinin rolü
motivasyon sa¤lamak ve kaynak olmakt›r.
Ö¤rencileri kollar›ndan tutup onlara ders
vermek yerine topu onlara at›p çözün
bakal›m dedi¤inizde, kendi yöntemleriyle
problemi çözmeye çal›ﬂ›yor, gayret
gösteriyorlar. T›kand›klar› anda ö¤renme
penceresi aç›l›yor ve o pencereden onlara
gerekli bilimsel yöntemi aktar›yoruz. O
pencere kapal›ysa sözler ö¤renciye çarp›p
geri gelir. Bu yüzden ilgilerini ayakta tutmak
ve onlar› ö¤renmeye haz›rlamak gerekiyor.
Kalabal›k s›n›flar›m›zda kat›l›mc› bir ortam
yaratmay› baﬂard›k. Gerçek zaman
modellemesi sistemini uygulad›k. Özetle bu
sistem, problemleri ö¤renciyle çözmek, ipleri
onlara b›rakmakt›r. Sorumluluk vermektir
bir bak›ma. Ö¤renci sizi seyretmeyi de¤il,
derse kat›lmay› ve düﬂünmeyi ö¤renmeli.
Ö¤renciye bu ﬂanslar verilince yanl›ﬂ yapsa
bile do¤rusunu gördü¤ünde daha rahat
ö¤reniyor ve derse gelme ﬂevki art›yor. Aktif
dinleme ve ö¤renmeyi sa¤l›yorsunuz. Bunu
yapmay›p düz bir monolog verirseniz
ö¤rencilerin ço¤u ilk on beﬂ dakikadan sonra
kopar dersten. Aktif ö¤renme yöntemini
kulland›¤›n›zdaysa ö¤renci dersin baﬂ›ndan
sonuna kadar sizinle birlikte olur. Dersten
sonra da kendi kendine ö¤renerek ve çal›ﬂarak
eksiklerini tamamlar. Asl›nda ö¤rencinin
dersten koptu¤unu bir hoca çok rahat
anlayabilir. ‹ﬂte o zaman derslerde çeﬂitli
renklendirmeler gerekir. Sürekli ders
anlatmak do¤ru bir pedagojik yaklaﬂ›m de¤il.
Bir dersi arka arkaya eklenmiﬂ etkinlikler
zinciri olarak düﬂünmek laz›m. Tabii ki hoca
ders verecek; ama ders sürelerini baﬂka
ﬂeylerle bölmek gerek. Örne¤in film
izlenebilir, bir ö¤renciye k›sa bir sunuﬂ
yapt›r›labilir, grup tart›ﬂma konusu aç›labilir,
konuk konuﬂmac› getirilebilir, internette bilgi
aranabilir, konuyla ilgili bir an› anlat›labilir...
Mesela bir keresinde s›n›fta çanta satm›ﬂt›m.
Kap›y› yüz dolardan açt›m ve al›c› bulana
kadar düﬂürdüm fiyat›. Yirmi dolara al›c›
ç›kt›. Sonra ikinci bir çantay› sat›ﬂa sundum.
Ona da on beﬂ dolara iki al›c› ç›kt›, sonrakine
on dolara beﬂ al›c›. Önce oyun oynad›¤›m›z›
düﬂünen ö¤renciler, asl›nda bunun talep
e¤risini ç›kartmaya çal›ﬂmak oldu¤unu
anlad›lar bir süre sonra. “Dutch auction”
denilen aç›k eksiltmenin bir örne¤ini gördüler,
taleple fiyat›n ba¤lant›s›n› fark ettiler. Hepsi
strateji üzerine kafa yordu. Otuz kadar çanta
satt›m ve bütün gelirler bir hay›r kurumuna
ba¤›ﬂland›. Böylece ö¤rencilere sosyal
sorumluluk konusunu da hat›rlatm›ﬂ oldum.
Bu tür uygulamalarla ders daha ilginç hale
geliyor ve ö¤rencilerin ilgisi ölmüyor. Dersi
kitaptan anlatmak kolay, fakat etkisizdir.
Önemli olan ö¤renciyi derse gelmeye teﬂvik
edebilmektir. Acaba bugün ne olacak diye
bekleyen ö¤renci dersten kopmaz. S›n›fta
sizin hevesinizi görmek heyecanland›r›r
ö¤renciyi. Vücut dilini kullan, s›ralar›n

aras›na gir ç›k, z›pla, ba¤›r, enerjini yay.
Ö¤renci o dersi sevmedi¤ini düﬂünerek gelse
bile sizin ne kadar heyecanl› oldu¤unuzu
görünce size bir ﬂans veriyor ve böylece
ö¤renme penceresi aç›l›yor. Dolay›s›yla
harcad›¤›n›z emek ö¤renciye ulaﬂ›yor ve
ödüller de bunun bir yans›mas› oluyor.
Anlatmaktan en çok keyif ald›¤›n›z ders
hangisi?
Kendi yapt›¤›m ﬂeyleri anlatmaktan,
projelerimden ve gerçek hayat
deneyimlerimden örnekler vermekten keyif
al›yorum. Ö¤retim teknikleri ve araçlar›
geliﬂtirmeyi ve bunlar› derste kullanmay› da
seviyorum. Konuyu anlamayan bir ö¤renciye
yeni bir ﬂekilde anlatabilmek çok doyurucu.
Ö¤rencinin gözündeki anlama p›r›lt›s› ve
yüzündeki gülümseme en büyük ödül asl›nda.
Ö¤rencilerinizle unutamad›¤›n›z bir
an›n›z var m›?
Düzinelerce var; birini seçmek di¤erlerine
haks›zl›k olur. Ders biter, hoca unutulur ço¤u
zaman. Ö¤rencinin derslerden sonra gelip
hayat›mda önemli bir de¤iﬂiklik yapt›n›z
demesi çok güzel. Mezun olduktan sonra bir
ö¤renciden kiﬂisel geliﬂiminde büyük pay›m
oldu¤unu duymak ya da böyle bir e-posta
gelmesi süper. Ö¤rencinin ald›¤› onlarca
dersin hepsini hat›rlamas› mümkün de¤il,
her hocay› sevmesi de. Kafas›nda üç ya da
dört kiﬂi kal›r. Bunlardan birisi oldu¤unuzu
bilmek çok hoﬂ bir duygu. Her ö¤renciye eﬂit
miktarda katk›n›z olmuyor tabii. Baz›lar›na
çok küçük bir katk›da bulunuyorsunuz; ama
baz›lar›n›n kariyerlerini yönlendiriyorsunuz.
Halen yirmi kadar eski ö¤rencimle
haberleﬂiyoruz. ‹ﬂlerini, aile hayatlar›n›
anlat›yorlar. Hocal›ktan arkadaﬂl›¤a terfi
ettim bir bak›ma. Bu insanlar›n hayatlar›nda
önemli bir rol oynam›ﬂ olmak, onlara yol
gösterebilmiﬂ olmak güzel bir duygu.
‹dareci olarak hedefleriniz nelerdir?
Bilkent Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi’ni
mümkün olan en üst noktaya ç›karmak.
Hedef Türkiye’den ötede. Bence Do¤u Avrupa
- Kuzey Akdeniz - Ortado¤u bölgesinde lider
olarak gösterilen iﬂletme fakültesi olabiliriz.
Avrupa’da ilk 25, dünyada ilk 100 iﬂletme
fakültesi aras›na girmek istiyoruz. Dünyada
yaklaﬂ›k 3.000 iﬂletme fakültesi oldu¤unu
düﬂünürseniz bu hedefler bir Türk üniversitesi
için çok iddial›; fakat mükemmelli¤i
ar›yorsan›z ç›tay› yüksek tutman›z laz›m.
Hedefimiz araﬂt›rmalarda en üst seviye,
dünyan›n en iyi dergilerinde makaleler
yay›mlamak, en iyi kongrelere gitmek ve en
iyilerini buraya getirmek, en iyi ö¤rencileri
çekmek, mezunlar›n en iyi ﬂirketlerde
çal›ﬂmas›, lisansüstü ö¤rencilerinin en iyi
programlara kabul edilmeleri. Dünyadaki
en geliﬂmiﬂ ö¤retim teknolojileri neyse onu
uygulayaca¤›z. En iyi ö¤retim üyelerinin hep
peﬂinde olaca¤›z . ‹ﬂ dünyas›yla daha da
yak›n iliﬂkiler kurmak istiyoruz. ‹ﬂletme
uygulamal› bir alan. Uygulamadan uzak bir
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iﬂletme fakültesi düﬂünülemez. Fakültenin
mükemmelli¤e ulaﬂabilmesi için belirli bir
büyüklü¤ü yakalamas› gerek. Yeni ö¤retim
üyeleri almay› hedefliyoruz. Ö¤retim üyesi
kapasitemiz artt›kça programlar›m›z› da
büyütmemiz söz konusu olacak. ‹lk safhada
MBA ve doktora programlar›m›z› büyütmeyi
amaçl›yoruz. ﬁu anda dünyadaki en büyük
ve sayg›n akreditasyon kuruluﬂuyla görüﬂme
halindeyiz. Türkiye’de bu kurumdan kalite
damgas› alm›ﬂ ilk iﬂletme fakültesi olmay›
hedefliyoruz.
‹ﬂletme e¤itimi ülkemizde oldu¤u gibi
dünyada da çok popüler. Sizce bunun
nedenleri neler?
‹ﬂletme e¤itiminin yaklaﬂ›k yüz y›ll›k bir
tarihi var. Sanayi Devrimi sonras› ortaya
ç›km›ﬂ olan endüstriyel kuruluﬂlarla birlikte
yönetici ihtiyac› do¤muﬂ. ‹lk kurulan iﬂletme
okullar› meslek lisesi seviyesindeymiﬂ.
Sonralar› akademik yönleri de güçlenmiﬂ ve
üniversitelerin ayr›lmaz parças› haline
gelmiﬂler. ﬁu anda Kuzey Amerika’da lisans
derecelerinin beﬂte biri iﬂletme fakülteleri
taraf›ndan veriliyor. Sadece Amerika’da y›lda
100.000’in üzerinde MBA derecesi verilmekte.
Hem özel sektörde hem devlet sektöründe
iﬂletmeci ihtiyac› çok belirgin. ‹ﬂletme e¤itimi,
iﬂletmede önemli olan psikoloji, ekonomi,
istatistik gibi ana bilim dallar›nda temel
oluﬂturduktan sonra, ö¤rencileri yönetimin
uygulamal› alanlar›nda bilgilendiriyor;
finans, pazarlama, üretim, muhasebe, insan
kaynaklar›, strateji alanlar›nda haz›rl›yor.
Böylece iﬂletmeci, kendinden beklenenleri
yerine getirebilecek bir donan›ma ulaﬂm›ﬂ
oluyor.
Türkiye’de ekonomik ve politik istikrar
sa¤lan›yor ve ekonomi büyüyor. Bu büyüme
birçok sektörde e¤itimli iﬂletmeci ihtiyac›n›
art›racak. ﬁirketler kendi aralar›nda
ortakl›klara gidecek. Yabanc› sermaye
giriﬂiyle beraber yabanc› ﬂirketlerle çeﬂitli
birliktelikler oluﬂacak. Özelleﬂtirmelerle
birçok ﬂirket kabuk de¤iﬂtirecek. Aile
ﬂirketleri evrimden geçecek. Avrupa Birli¤i’yle
uyum sürecine girilecek. Küçük ve orta
boyutlu iﬂletmeler dünya pazarlar›na
aç›lacak. Bütün bunlar› gerçekleﬂtirecek
profesyonel iﬂletmecilere gereksinim var.
Dolay›s›yla Türkiye’de iﬂletme e¤itiminin
önemi daha da artacak.
Araﬂt›rmalar›n›zda seçim bölgesi
düzenlenmesi ve ambulans sistem
planlamas› gibi ilgi çekici alanlar var.
Bunlardan biraz söz edebilir misiniz?
Araﬂt›rma konular›m› seçerken topluma
fayday› ön planda tutuyorum. Geçmiﬂteki
projelerimden birisi gazetede gördü¤üm bir
haberle baﬂlam›ﬂt›. Konu Kanada’da dar alan
seçimi için seçim alanlar› oluﬂturulmas›yd›.
Örne¤in 3.000 sand›k bölgesinin 40 seçim
alan›na dönüﬂtürülmesi. Seçim bölgeleri
hemen hemen eﬂit nüfuslu olmal›, bölgeler
mümkün oldu¤unca düzgün biçimli olmal›
ve parçal› olmamal›, bir bölgenin içinden

nehir veya otoyol gibi bir ay›r›c› geçmemeli,
bir bölgenin içindeki seçmenlerin sosyoekonomik durumlar› birbirine benzer olmal›.
Bunlar gibi birçok de¤iﬂik ölçüt ve k›s›t var.
Bu problem asl›nda bir siyaset bilimi
problemi; ama ben bakt›¤›m zaman çok ilginç
ve zor bir alansal bulmaca, biraz daha
bak›nca da çokamaçl› bir optimizasyon
problemi görüyorum. Bu çal›ﬂmay› Bilkent
mezunu doktora ö¤rencim Burçin
Bozkaya’yla yapm›ﬂt›k. Bir algoritma
geliﬂtirdik. Bu algoritmay› bilgisayara
geçirdik ve doktora tezi bittikten sonra da
Edmonton ﬂehrinin ﬂehir meclisi seçimine
uygulad›k. ﬁehir meclisi çal›ﬂmam›zdan çok
memnun kald›. Geçen ay 2006 seçimlerinin
haritalar›n› oluﬂturmam›z için tekrar
ça¤›rd›lar. Bu konuda akademik bir makale
de yazd›k. Bu projenin güzel taraf›,
uygulamal› bir araﬂt›rma olmas› ve insanlara
fayda sa¤lamas›, hayat› etkilemesi. Tabii bu
problem sadece ﬂehir meclisi seçimiyle
bitmiyor. Geliﬂtirmiﬂ oldu¤umuz yöntem ve
yaz›l›m her türlü bölgeleme projesi için
kullan›labilir. Örne¤in benzer bir çal›ﬂmay›
eﬂit gelir da¤›l›m›n› hedefleyerek Türkiye’yi
20 pazarlama bölgesine ay›rmak için de
yapabilirsiniz: ulaﬂ›m bölgeleri, polis
bölgeleri, okul bölgeleri, t›bbi bölgeler... Bu
alan bir ﬂirket kurup dan›ﬂmanl›¤a
baﬂlanacak kadar geniﬂ bir yelpaze.

vurgulamam›z gerekiyor. Bilkent’teki
hedeflerimden biri de böyle projeleri burada
uygulamak. Çok iyi ö¤rencilerimiz var,
potansiyellerini kullanmal›y›z.

Ambulans konusu da buna benzer bir ﬂekilde
baﬂlad›. Gazetede bizim ﬂehrin (Edmonton)
ambulans sisteminin yeniden yap›lanmas›
için bir proje tasarland›¤›n› okuduk ve biz
de baﬂvurduk. Beﬂ alt› y›ld›r ambulans karar
destek sistemleri üretiyorduk. ﬁehirde kaç
ambulans olmal›, kaç istasyon olmal›,
istasyonlar nerelerde olmal›, ambulans say›s›
kaça düﬂtü¤ünde elde kalan bütün
ambulanslar› yola ç›karmal›, vardiya saatleri
ne olmal›, hangi vardiyada kaç araç
çal›ﬂmal›, hangi talebe hangi araç cevap
vermeli gibi birçok problemle u¤raﬂt›k. Kuzey
Amerika’da ambulans ça¤›rd›¤›n›z zaman
dokuz dakika içinde gelmesi laz›m. Bu dokuz
dakika standard›n› gelen telefonlar›n %90’›
için tutturamazsan›z sisteminiz baﬂar›s›z
demektir. Bu konudan çok say›da makale ve
bir doktora tezi ç›kt›. Tezi yazan ö¤rencimiz,
Institute for Operations Research and
Management Sciences’›n düzenlemiﬂ oldu¤u
tez yar›ﬂmas›nda finale kald›. Akademik
yönünün yan›nda bu araﬂt›rma, takdir
edece¤iniz gibi pratikte de önemli. O dokuz
dakikay› sekiz buçu¤a çekebildi¤inizde daha
fazla hayat kurtarabilirsiniz. Bunu bilmek
büyük bir motivasyon. Bu çal›ﬂmalar› hem
araﬂt›rma olarak bas›yor hem de s›n›fta
anlat›yorsunuz ve ö¤rencilerin hoﬂuna
gidiyor. ‹ﬂçi çizelgelemesi (employee
scheduling) ﬂudur demek yerine gerçek
yaﬂamdan örnek veriyorsunuz. Böylece
ö¤renci gerçek verilerle çal›ﬂman›n tad›na
var›yor, dersi daha hevesle dinliyor ve e¤itim
kalitesi art›yor. Bu tür uygulamal› araﬂt›rma
projelerinden bahsederken, bizi ilgilendiren
projelerin s›radan bir dan›ﬂmanl›k ﬂirketinin
çözebilece¤i de¤il, akademik anlamda
araﬂt›rma gerektirecek projeler oldu¤unu

Sinemay› sevdi¤inizi söylediniz.
Be¤endiniz yönetmenler var m›?

Bilimsel konulardan hobilerinize bir geçiﬂ
yapabilir miyiz?
K›zlar›mla oynayarak vakit geçirmeyi ve
eﬂimle film seyretmeyi seviyorum. Filmleri
onunla konuﬂmay›, bir de internetteki film
yorumlar›n› okumay› seviyorum. Film biter
bitmez IMDB’ye (The Internet Movie
Database) girip saatlerce kald›¤›m oluyor.
Sadece Roger Ebert gibi tan›nm›ﬂ
eleﬂtirmenlerin ne söyledi¤ini de¤il, s›radan
izleyicilerin ne düﬂündü¤ünü de merak
ediyorum. Epey derin analizler oluyor,
hoﬂuma gidiyor. ‹nternette iﬂimle ilgili
yay›nlar› takip etmek de çok zevk veriyor
bana. Binlerce, hatta milyonlarca sayfan›n
her an elinizin alt›nda olmas› heyecan verici.
Ö¤renci kulüpleriyle organizasyonlar
yapmaktan da büyük keyif al›yorum. Futbol
oynard›m; ancak sakatl›klar yüzünden devam
edemiyorum. Spor turnuvalar›n› takip etmeyi
çok seviyorum. Indianapolis’e 12 Dev Adam’›
izlemeye gittim. Kore’de ve Belçika’da milli
futbol tak›m›m›z› izledim. K›ﬂ
olimpiyatlar›na ve dünya atletizm
ﬂampiyonas›nda da bulundum.

Cohen kardeﬂler var, Kieslowski var,
Crononberg var. Ba¤›ms›z sinemay› takip
etmeye çal›ﬂ›yorum. Kanada’da elimden
geldi¤ince yeni Türk yap›mlar›n› da izledim.
Sinema bir kaç›ﬂ asl›nda, spor da öyle. Her
ﬂeyden ar›nd›¤›n› hissediyor insan. Mesela
Beﬂiktaﬂ-Fenerbahçe maç›nda bir nevi
rahatlama f›rsat› buluyorsunuz.
Golü kim att›¤›nda sevindiniz peki?
Fenerbahçe, çünkü babam Fenerli. Ben
‹stanbulspor’u tutuyorum. Ankara’da düzenli
olarak bir tak›m›n maçlar›na gitmek istiyorum.
Gençlerbirli¤i olabilir mesela. Ersun Yanal
varken çok iyilerdi. 2-0’l›k Beﬂiktaﬂ maç›nda
Ankaraspor’u da çok be¤endim.
Eklemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
‹ﬂimi çok seviyorum. Akademisyenseniz
yapacaklar›n›z o kadar geniﬂ bir çerçeveye
yay›l›yor ki. Projelerde çal›ﬂ›yorsunuz,
araﬂt›rma yap›yorsunuz, makale
yaz›yorsunuz, program yaz›yorsunuz,
konferans veriyorsunuz, ders anlat›yorsunuz,
yöneticilik yap›yorsunuz... S›k›lmak mümkün
de¤il. Bazen ne kadar ﬂansl›y›m ki bana en
önemli hobim için bir de maaﬂ veriyorlar
diye düﬂündü¤üm oluyor. ‹nﬂallah buray›
rektörümüz Ali Bey okumaz.
Zaman ay›rd›¤›n›z için teﬂekkürler Erhan
Bey. Çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar.
Ben teﬂekkür ederim. ‹yi çal›ﬂmalar.
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Araﬂt›rma Birli¤i taraf›ndan yürütülen
bölgesel haberleﬂme a¤› tasar›m› projesi
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Dr. Erkut, Alberta Üniversitesi’nde
Centre for Excellence in Operations
adl› uygulamal› araﬂt›rma merkezini
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