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Biliflsel Psikoloji:
Düflüncenin Bilimi

Emre Özgen

Dünyam›z› nas›l alg›l›yoruz? Bir foto¤raf makinesi gibi d›fl dünyan›n
resmini mi çekiyoruz, yoksa fiziksel dünyay› etkin bir flekilde akl›m›zda

infla m› ediyoruz? Haf›zam›z yaflad›klar›m›z›, gördüklerimizi bir
bilgisayar gibi dosyalay›p kullan›lmak üzere kay›t m› ediyor?

Bilgilerimizi yaflam boyunca m› ö¤reniyoruz, yoksa do¤ufltan sahip
oldu¤umuz bilgiler de mi var? Bu bilgileri nas›l kullan›yoruz; nas›l

problem çözüyor, ak›l yürütüyor, tahmin ediyor, mant›k kullan›yoruz?
K›sacas› nas›l oluyor da “biliyoruz”? Bunlar, biliflsel psikolojinin

araflt›rma alan›ndaki çok çeflitli sorulardan baz›lar›. Psikoloji biliminin
alt dallar›ndan biri olan biliflsel psikoloji, bilginin edinilmesi sürecini

ve bu süreç içindeki çeflitli aflamalar› kuramsal ve deneysel olarak
araflt›r›r. 1960’l› y›llardan bu yana psikoloji biliminin en etkin alan›

say›lan bu dal, asl›nda hiç de o kadar yeni de¤ildir.
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Biliflsel Psikolojinin Tarihi

‹nsan akl›n›n nas›l çal›flt›¤›, alg›, ö¤renme,
hat›rlama, bir dili konuflma, mant›k yürütme
gibi ifllevleri nas›l baflard›¤› gibi sorular
insanl›¤›n tarihi kadar eskidir. Örne¤in Antik
Yunan felsefecisi Aristo, akl›n ve duygular›n
insan›n kalbinde yer ald›¤›n›, beynin ise
vücut s›cakl›¤›n› kontrol eden bir organ
oldu¤unu düflünüyordu. Bat› uygarl›¤›, akl›n
fiziksel süreçlerle aç›klanabilece¤i fikrine
bile karfl›yd›. Bugün, düfl görmenin kortekste
beyin kökünün neden oldu¤u bir olay oldu¤u
biliniyor. Birkaç yüzy›l önce en bilge
düflünürler bile rüyalar›n tanr›lardan gelen
mesajlar oldu¤unu savunuyordu. O dönemde
insan›n evrende özel bir yeri oldu¤u, bu
yüzden de onun ruhunu oluflturan zihinsel
ifllevlerin beyin ve sinir sistemi gibi fiziksel
ve biyolojik süreçlerle aç›klanmas›n›n
mümkün olmad›¤›na inan›l›rd›. Bu tür
düflünce sistemlerinin en ünlülerinden ve
önemini hala sürdürenlerinden biri, modern
felsefenin ve analitik geometrinin kurucusu
say›lan Descartes’la an›lan Dualizm’dir. Bu
ak›ma göre ak›l (veya ruh) ile beden
birbirinden çok farkl›d›r. Beden fiziksel ve
biyolojik bir yap›yken ak›l elle tutulamayan,
fiziksel dünyan›n d›fl›nda bir varl›kt›r.

Dünyan›n evrenin merkezi olmad›¤›, insan›n
tüm türler gibi evrim geçirerek flimdiki haline
geldi¤i ve di¤er türlerle çok büyük ölçüde
ortak noktalara sahip oldu¤u gibi bilgiler ve
düflünceler ortaya ç›kt›kça, insan akl›n›n
bilimsel olarak araflt›r›labilecek bir yap›da
oldu¤u fikri giderek kabul gördü. ‹nsanlar›n
uyaranlara tepki verifl süresinden yola
ç›karak zihinsel süreçlerin h›z›n› araflt›ran
Donders (1818-1889), haf›za deneyleri
yapan Ebbinghaus (1850-1909), psikoloji
biliminin ilk ürünlerinden biri olan 1890
bas›m› Principles of Psychology kitab›nda
haf›za, dikkat ve mant›k gibi konularda
deneyler anlatan William James, biliflsel
psikolojinin ilk temsilcilerinden say›labilir.

Kapal› Kutu, Bilgisayar ve
Biliflsel Devrim

Psikoloji biliminin tarihinde biliflsel
psikolojinin 1920’ler ile 1960’lar aras›nda
haritadan silindi¤ini görürüz. Bunun en önemli
nedeninin o dönemde son derece bask›n olan
Davran›flç›l›k ak›m› oldu¤u kabul edilir. Bu
ak›ma göre, psikoloji bir bilim olmak istiyorsa
sadece gözlemlenebilir fleylerle ilgilenmelidir.
Ak›l bir kapal› kutudur. Akl›n içinde ne gibi
fleyler olup bitti¤ini araflt›rmaya çal›flmak
olanaks›zd›r. Davran›flç›l›k’ta önemli olan
uyaran-cevap iliflkisidir: Bu kapal› kutu belli
uyaranlara belli cevaplar verir, annesini gören
çocu¤un gülümsemesi gibi. Amaç bu uyaran-
cevap iliflkisini ortaya ç›karmakt›r. ‹nsanlar›n
hangi durumlarda ne tepkiler verece¤ini
kestirmek bu bilimin amac› oldu¤una göre,
“içeride” neler olup bitti¤i önemli de¤ildir.
1950’li y›llarda bilgisayarlar›n
yayg›nlaflmas›yla birlikte bilgi ifllemleme
olarak bilinen yaklafl›m güç kazand›. ‹nsan

akl›n› anlamak için bir bilgisayar› model
olarak kullanabilece¤imizi düflünen psikoloji
bilimcileri, kapal› kutunun içinde neler olup
bitti¤ini anlaman›n gereklili¤ine dikkat
çektiler. Bir bilgisayar yapmak ya da onu
do¤ru anlamak için, bilgisayar›n çal›fl›rken
bilgiyi kesin olarak hangi aflamalardan
geçirdi¤ini bilmek gerekiyordu. Ayn› fley
insan akl› için de yap›lamaz m›yd›? Bu
anlay›flla, bilginin duyular ve alg› yoluyla
beyne girip k›sa dönemli ve k›s›tl› kapasiteye
sahip bir haf›za aflamas›na ulaflmas›, sonra
da bir çeflit filtreden geçerek uzun dönem
haf›zaya al›nmas› gibi birkaç aflamal›
modeller ortaya at›ld›. Bu modeller basit
veya karmafl›k, seri veya paralel ifllemleme,
dijital bilgisayar veya nöral net modelleri
gibi farkl› anlay›fllar› yans›tt›larsa da
aralar›ndaki ortak nokta fluydu: Bilginin
duyulardan geçtikten sonra dönüfltürülmesi,
indirgenmesi, anlamland›r›lmas›, saklanmas›,
depoland›¤› yerden ç›kar›lmas› ve
kullan›lmas› gibi çok çeflitli aflamalar›n her
biri deneysel olarak araflt›r›labilirdi. Bir
baflka deyiflle, biliflsel psikoloji do¤mufltu.

‹flte bu noktadan itibaren dünyada bir biliflsel
devrim yafland›¤› söylenebilir. Bir do¤a bilimi
yaklafl›m›yla çal›fl›lan bu alandaki say›s›z
bilimsel bulgu, günlük hayatta do¤rudan
kullan›lmaktad›r. Bu sayede biliflsel psikoloji
hem psikoloji biliminde hem de dünyadaki
akademik çevrelerde k›sa sürede kabul
görmüfltür.

Teoride ve Uygulamada
Biliflsel Psikoloji

Bilifl duyularla bafllar. Duyular›m›z ve alg›sal
sistemlerimiz, d›fl dünyayla etkileflimimizin
ilk aflamas›d›r. Duyular›m›z hakk›nda birçok
fizyolojik bilgiye sahibiz. Örne¤in retinadaki
üç çeflit reseptör (al›c› hücre) sayesinde renk
ayr›m› yapabiliyoruz. Peki ›fl›k retinadan
beyne do¤ru yola ç›kt›ktan sonra neler
oluyor? fiekilde dört büyük kare ve onlar›n
merkezinde dört küçük kare görüyorsunuz.
Bu küçük karelerin hepsi ayn› renkte!
‹nanmak güç de¤il mi? Bu karelerin etraf›n›
bir ka¤›tla örterseniz inanman›z
kolaylaflacakt›r.
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‹çteki karelerin hepsi ayn› renkte olmas›na ra¤men çevreleri farkl›. Bu yüzden onlar›
çok farkl› alg›l›yoruz.



Bu küçük örnekten anlafl›labilece¤i gibi,
duyular›m›zdan gelen sinyaller daha en
bafltan birtak›m matematik hesaplarla
anlamland›r›l›yor ve bu yeniden infla
sürecinde görsel sistemimiz bazen hatalar
bile yap›yor. Alg› hakk›nda, özellikle de
görsel alg› konusunda biliflsel psikolojinin
elde etti¤i bulgular, flu anda beyin hakk›ndaki
bilgilerimizin en büyük k›sm›n› oluflturuyor.
Bu da sadece akl›n iflleyifli hakk›ndaki
bilimsel merak›m›z› gidermekle kalm›yor,
ayn› zamanda gündelik hayat›m›zda
endüstriyel sistemlerin ergonomik
tasar›m›ndan e¤itimde kullan›lan
malzemelere, bilgisayarlarda kullan›lan
görsel sistemlerden jet pilotlar›n›n e¤itimine
kadar pek çok uygulama alan›nda önemli
katk›lar sa¤l›yor.

Konuya kendi araflt›rmalar›mdan örneklerle
devam etmek istiyorum. Biliflsel psikologlar,
insanlar›n görülemeyecek kadar küçük veya
belirsiz uyaranlar› (çok küçük ve silik bir
nokta gibi) günlerce, hatta haftalarca süren
laboratuvar e¤itimlerinden geçtikten sonra
görebilir duruma geldiklerini gözlemlediler.
Bir baflka ifadeyle bizler görmeyi
ö¤renebiliyor, yani görme duyumuzu
gelifltirebiliyoruz. Buna alg›sal ö¤renme ad›
veriliyor. Bu alanda son y›llarda say›s›z bulgu
elde edildi. Böyle bir ö¤renmenin beyindeki
görsel kortekste fizyolojik de¤iflimlere yol
açt›¤› keflfedildi. Bu son derece ilginç
bulgunun ne gibi uygulamalara olanak
sa¤layaca¤›n› kestirmek güç de¤il.

‹ngiltere’deki çal›flma arkadafllar›mdan
baz›lar›, kanser teflhisi yapabilmek için
röntgenlerde fark edilmesi çok zor hücreleri
görmek zorunda olan teknisyenlerin bu
bulgular do¤rultusunda e¤itilmesi üzerinde
çal›fl›yorlar.

Duyular›m›zdan ve alg›sal sistemlerimizden
geçen bilgilerin kullan›lmak üzere saklanmas›
gerekir. Bu görevi yerine getiren bellek, biliflin
çok önemli bir k›sm›n› oluflturmaktad›r.
Bellek konusundaki araflt›rmalar›n kökleri
çok eskilere dayansa da biliflsel psikolojide

nesnel ve deneysel yöntemlerle elde edilen
bulgular, ancak son elli y›lda belle¤in yap›s›
hakk›nda çok önemli bilgiler sa¤layabildi.
Belle¤in çeflitli mekanizmalardan ve
aflamalardan olufltu¤u konusunda birçok
bulgu var. Rehberde okudu¤umuz telefon
numaras›n›, çevirene kadar akl›m›zda
tutmam›z› sa¤layan k›sa dönem bellek veya
befl yafl›ndayken annemizin söyledi¤i sözleri
kelimesi kelimesine ömür boyu hat›rlamam›z›
sa¤layan uzun dönem bellek, bunlara örnek
gösterilebilir. Hat›rlaman›n bilgiler üzerinde
çal›flarak, onlar› di¤er bilgilerle
iliflkilendirerek, hat›ralar›m›z› infla ederek
mümkün oldu¤unu ö¤reniyoruz. Bunlar›
yaparken hatalar›n olabilece¤ini anl›yor,
gündelik hayat›m›zda bu gibi etkenleri göz
önünde bulunduruyoruz. Örne¤in, baz›
araflt›rmalar kimi durumlarda görgü
tan›klar›n›n bellek hatalar› yapabileceklerini,
baz›lar› da çocuklar›n sars›c› olaylar›
hat›rlay›fl› do¤rultusunda davalardaki
tan›kl›klar›n› inceliyor. Dolay›s›yla bellek
üzerine yap›lan kontrollü biliflsel laboratuvar
deneyleri, h›zla geliflen bir uygulama alan›
olan adli psikolojinin en önemli dayana¤›.
Bellek araflt›rmalar›n›n e¤itim
uygulamalar›nda, belle¤in ve okul baflar›s›n›n
gelifltirilmesi gibi konularda önemli katk›lar
sa¤lad›¤› bir gerçek.

Biliflsel psikolojinin tüm alanlar›nda elde
edilen ve güçlü bilimsel dayana¤› olan
bulgular, daha birçok alanda
uygulanmaktad›r. Felaketlerde veya
kazalarda insanlar›n nas›l düflündü¤ü,
bilgisayar veya cep telefonu gibi teknoloji
ürünleriyle insanlar aras›ndaki etkileflimin
en verimli flekilde, nas›l gerçekleflebilece¤i,
tüketiciye en kolay ulaflacak ürün
paketlemesinin nas›l olmas› gerekti¤i gibi
konular bunlara birkaç örnektir. ‹nsanl›¤›n
gelece¤i için büyük önem tafl›yan yapay zeka
alan› da biliflsel bilimin bulgular›ndan
yararlanmaktad›r. Yapt›¤›m›z iflleri
bilgisayarlar›n yapmas›n› istiyorsak,
öncelikle bunlar› nas›l baflard›¤›m›z›
kavramam›z gerekecektir. fiu örne¤i bir
düflünelim: Herkesin elyaz›s› farkl›d›r.

Renkli bölgeler, ak›lla ilgili ifllevlerin beyinde nerelerde meydana geldi¤ini gösteriyor.
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Bir illüzyon. Buradaki iki kutunun üst yüzeylerini oluflturan dört köfleli iki flekil,
birbirinin ayn› olmas›na ra¤men bize çok farkl› görünüyor. Kontrol amac›yla bu üst
yüzeylerin biçiminde bir ka¤›t kesip bunu bir yüzeyden di¤erine oturtarak iki yüzeyin
birbirinin ayn› oldu¤unu görmek mümkün. Bu illüzyonun nedeni, resimlere üç boyutlu
flekil izlenimi vermek için yerlefltirilmifl derinlik ve e¤imle ilgili ipuçlar›n›n, görsel
sistemimiz taraf›ndan çok farkl› hesaplanmas›d›r.



Oysa bir elyaz›s›n› daha önce hiç görmemifl
olsak da ço¤u zaman okuyabiliyoruz. Bu ifli
bir bilgisayara nas›l yapt›raca¤›m›z›
düflünürsek olay›n zorlu¤unu anlayabiliriz.

Biliflsel psikolojinin bugünkü durumu, daha
iyi bir gelece¤i müjdeliyor. ‹fllevsel MR
(manyetik rezonans görüntüleme) gibi h›zla
geliflen beyin görüntüleme teknikleriyle
deneysel bulgular›m›z› beynin yap›sal
özellikleriyle iliflkilendirmemiz ve
desteklememiz mümkün. Biliflsel nörobilim,
biliflsel nöropsikoloji ve fizyolojik psikoloji
gibi alanlarda elde edilen bulgularla birlikte
biliflsel psikoloji, akl›n iflleyifli hakk›nda
daha bütünsel bir resim çizebiliyor.
Psikolojinin do¤a bilimi aya¤› olarak
adland›r›lan bu alan, ilginç ve keyifli oldu¤u
kadar günlük yaflama do¤rudan katk›
sa¤layabilen bir dal olarak oldukça popüler.

Türkiye’de Biliflsel
Psikoloji ve Bilkent
Üniversitesi Psikoloji
Bölümü

Türkiye’de biliflsel psikolojinin durumu nedir?
Ne yaz›k ki yukar›da sözü edilen biliflsel
devrimin Türkiye’de bafllad›¤›n› söylemek
kolay de¤il. Bu alanda çal›flmalar yapan
Türk bilim insanlar›n›n say›s› dünya
ölçe¤iyle karfl›laflt›r›lamayacak kadar az.
Laboratuvar ve ekipman ihtiyac› oldukça
yüksek olan biliflsel psikoloji, Türk akademik
dünyas›ndaki olanaks›zl›klardan en çok
zarar gören alanlardan biri. Bu alanda hiçbir

doktora program›n›n olmamas›, yeni
akademisyenlerin yetiflmemesiyle eflanlaml›.
Yine de ümitlenmek için nedenlerimiz var.
Bat› üniversitelerinde biliflsel alanda
çal›flmalar yapan yeni kuflaklar Türkiye’ye
dönerek laboratuvarlar kurmaya bafllad›.
Araflt›rma olanaklar›n›n TÜB‹TAK
taraf›ndan yak›n zamanda psikolojiye de
aç›lmas› ve bütçenin geniflletilmesiyle birlikte
Türkiye’de psikoloji araflt›rmac›l›¤› daha
çekici bir konuma gelecek. Elde edilen teorik
bulgular›n uygulama alanlar› otoritelerin
dikkatini çektikçe biliflsel psikolojiye olan
talep de büyüyecek. Avrupa Birli¤i’ne girifl
sürecinde bu tür taleplerin artmas› olas›.
Araflt›rma olanaklar›n›n artmas›na Avrupa
Birli¤i’nin katk›s›, fon ve de¤iflim
programlar›yla flimdiden görülmektedir.
K›sacas› Türkiye’nin biliflsel devrimi
kaç›n›lmazd›r.

2005-2006 akademik y›l›nda aç›lan Bilkent
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde biliflsel
psikolojiye a¤›rl›k vererek, bu gecikmifl
devrimin gerçeklefltirilmesine önayak olma
görevini üstlendi¤imizi düflünüyoruz. Lisans
program›m›z her yerde oldu¤u gibi psikoloji
biliminin genel bir e¤itimi niteli¤inde; ancak
akademisyen kadromuzla, araflt›rma
alanlar›m›z ve olanaklar›m›zla, ö¤rencilere
sunaca¤›m›z seçeneklerle ve k›sa süre içinde
açaca¤›m›z yüksek lisans ve doktora
programlar›m›zla fark yarataca¤›z. Biliflsel
psikolojiye a¤›rl›k veren ilk bölüm oluflumuz
flimdiden akademik çevrelerde heyecan
yaratt›. Bu ilgi çekici bilim dal›nda
Türkiye’nin say›s›z akademisyenle, genç
araflt›rmac›larla ve parlak ö¤rencilerle
önemli bir yere gelmesi en büyük dile¤imiz.
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Kimdir?Yrd. Doç. Dr. Emre Özgen

Doktoras›n› 2000’de Surrey
Üniversitesi’nden alan Emre Özgen’in
makaleleri Current Directions in
Psychological Science, Journal of
Experimental Psychology: Genera, Visual
Cognition ve Vision Research gibi
dergilerde yay›mlanm›flt›r. Dr. Özgen’in

araflt›rmalar› insan görsel alg›s› alan›nda,
beyindeki görme duyusu gibi temel biliflsel
süreçlerin ne derece esnek oldu¤u ve
beynin çeflitli bölümlerinin birbirleriyle
haberleflip aralar›nda ne derece etkileflti¤i
konular›nda yo¤unlaflmaktad›r.
Çal›flmalar›n›n ana hatlar›n› görsel
alg›n›n nas›l çal›flt›¤›, ›fl›¤›n beyinde ne
gibi süreçlerden geçerek anlaml› bir resim
haline dönüfltü¤ü ve beynin di¤er
bölgelerindeki dil, kategorizasyon,
beklentiler ve ö¤renme gibi zihinsel
aflamalardan nas›l etkilendi¤i konular›
oluflturur. Bilkent Üniversitesi’ne
kat›lmadan önce ‹ngiltere’de Surrey
Üniversitesi ve IBM’de görev yapan Dr.
Özgen, ‹statistik ve Araflt›rma Yöntemleri,
Psikolojiye Girifl, Alg› ve Biliflsel Psikoloji
derslerini vermektedir. Özel ilgi alanlar›
müzik, tenis ve uzun mesafe koflu olan
Dr. Özgen’in ‹ngiltere’de BBC
Radyosu’nda verdi¤i canl› bir solo caz
konseri ve Akbaba adl› rock grubuna
vokal yapt›¤› bir de albüm bulunmaktad›r.
Dr. Özgen gitar, piyano, saksofon ve
trompet çalmaktad›r.
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Çok K›sa Bir Sürede
Büyük Bir Baflar›
Kazand›lar
Bilkent Üniversitesi Grafik Tasar›m Bölümü'nün
baflar›l› ö¤rencilerinden Birsu Çeltek, Defne Çorbac›o¤lu,
Gizem Güven, Bercis M›s›rl› ve Zeynep Orbay, ö¤rencilik
hayatlar›n›n belki de en zor karar›n› vererek InterAd'›n
düzenledi¤i uluslararas› yar›flmaya kat›ld›lar.
Çok az zamanlar› vard›. Sürprizler onlar› bekliyordu;
ama ald›klar› e¤itime, sahip olduklar› vizyona ve
kendilerini sürekli destekleyen ö¤retim elemanlar›na
güvenerek yola ç›kt›lar. Azmettiler ve büyük bir
baflar› kazand›lar. Bu baflar› öyküsünü sizlerle
paylaflmak istiyoruz.



InterAd yar›flmas›na nas›l kat›ld›n›z?

Asl›nda iki yar›flmaya kat›ld›k. ‹ki yar›flma
da Uluslararas› Reklamc›l›k Derne¤i (IAA)
taraf›ndan düzenleniyordu. Birincisi Türkiye
çap›nda düzenlenen K›zlar›m›z› Okula
Gönderelim kampanyas› projesiydi. Bu zaten
bizim her y›l tekrarlanan okul projemizdi
ve bu ders alt›nda Nokta Ajans olarak bir
araya geldik. S›n›fta befler kiflilik gruplar
oluflturulmufltu. Bunlardan üçü Türkiye'deki
yar›flmaya kat›lmak üzere hocalar›m›z
taraf›ndan seçildi. InterAd yar›flmas›n› ise
sonradan duyduk. Yar›flma uluslararas›yd›
ve böyle bir organizasyona Bilkent
Üniversitesi ilk kez kat›lacakt›. ‹ki yar›flmaya
da kat›ld›¤›m›z için vaktimiz pek yoktu.
Ayr›ca bitirme projelerimiz de söz konusuydu.
Yine de kat›lmaya karar verdik.

Peki kendi grubunuzu nas›l oluflturdunuz?
Nokta Ajans ortaya nas›l ç›kt›?

Zaten yak›n arkadaflt›k ve hepimiz ayn›
s›n›ftayd›k. Grubu oluflturmak zor olmad›.
S›n›ftaki befl gruba noktalama iflaretlerinden
isimler verilmiflti. Biz nokta grubu, yani
Nokta Ajans olduk. Türkiye'deki yar›flmaya
üç grup kat›ld› bizden. Nokta Ajans olarak
Türkiye yar›flmas›nda finale kald›k.
InterAd'›n Yahoo kampanyas› yar›flmas›nda
da Avrupa birincisi olduk. Ard›ndan da dünya
üçüncüsü seçildik.

Yar›flmaya kat›ld›¤›n›z projeyle ilgili bilgi
alabilir miyiz? Yar›flmaya nas›l
haz›rland›n›z?

‹ki yar›flma da birbirinden çok farkl›yd›.
Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan bafllat›lan
K›zlar›m›z› Okula Gönderelim Kampanyas›
sosyal içerikli bir projeydi. Türkiye çap›ndaki
yar›flman›n ana hatlar› bu kampanya
çerçevesinde belirlenmiflti. InterAd'›n
düzenledi¤i uluslararas› yar›flmada ise konu
13-17 yafl aras› gençlerin Yahoo kullan›m›n›
art›rmaya yönelik bir kampanya
çal›flmas›yd›. Bütçesi, tan›t›m› olan bafll›
bafl›na bir kampanyayd› yani. Biz mart
ay›nda yar›flmaya girmeye karar verip ifle
koyuldu¤umuzda çok geç kalm›flt›k asl›nda.

Yap›lacak çok ifl vard›. Bölüm derslerimiz
devam ediyordu, bitirme projemiz vard› ve
yar›flman›n son teslim günü 8 Nisan'd›. Vakit
kaybetmeden yar›flmayla ilgili her fleyi
internetten indirip okuduk. ‹lk baflta hepimiz
flok geçirdik. Projedeki pazar araflt›rmas›
bölümü gözümüzü korkuttu. Hemen bununla
ilgili çal›flmaya bafllad›k. Hem kitaplardan
bilgi toplad›k hem de ‹flletme Fakültesi
ö¤retim üyelerinden yard›m istedik. Bizimle
çok ilgilendiler. Özellikle Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Ekici çok yard›m etti bize. Do¤ru yolda
ilerleyip ilerlemedi¤imizi ö¤reniyorduk.
Proje raporunu haz›rlarken de onlara
dan›flt›k; çünkü projenin %60'›n› pazar
araflt›rmas› raporu oluflturuyordu. Di¤er
ekiplerde iflletme ve iktisat bölümlerinden
ö¤renciler olmas›na ra¤men her fleyi kendimiz
yapmak durumundayd›k. Hedef kitle
13-17 yafl aras› gençler oldu¤u için onlar›n
internet kullan›m›na yönelik bir anket
haz›rlad›k. En çok hangi arama motorunu
kullan›yorsunuz, girdi¤iniz müzik
siteleri neler gibi sorular haz›rlad›k.
Bilkent Üniversitesi Haz›rl›k Okulu (BUPS)
ve Bilkent Lisesi baflta olmak üzere anketi
çeflitli okullarda uygulad›k ve ç›kan sonuçlara
göre grafikler haz›rlay›p raporumuza
koyduk. Baz› özel flirketlerde çal›flan
araflt›rma ekipleriyle temas kurup onlardan
da veriler elde ettik. Yavafl yavafl ilk
bafllardaki kafa kar›fl›kl›¤›m›z kaybolmaya
bafllad›. Türkiye'de internet kullan›m›n› aktif
hale getirmeyi amaçlayan bu projede
Yahoo'ya bölgesel bir araflt›rma raporu
sunmufl olduk asl›nda. Sadece bir reklam
filmi de¤ildi bu. Promosyon ürünlerinden
tutun, afifller olsun internet reklam› olsun
Yahoo'nun bütün özelliklerini ve hizmetlerini
ele alan bir çal›flma yapmak gerekiyordu.
Hepsini bir fikir alt›nda toplad›k. Hedef kitle
profilini belirledik. Daha sonra iflin görsel
k›sm›n› tamamlad›k ve otuz iki sayfal›k proje
raporunu haz›rlay›p yar›flmaya gönderdik.

Bu baflar›y› bekliyor muydunuz?

Evet. En az›ndan Türkiye'den ç›kaca¤›m›z›
tahmin ediyorduk. Çok inanarak yapt›k
projeyi. S›k›nt›l› ve uykusuz geceler geçirdik,
ama de¤di. Baflard›k.

Yar›flmadaki baflar›n›z›n size katk›lar› ne
oldu?

Bu projede tak›m olmay› ö¤rendik. Bir ajans
çat›s› alt›nda, gerçek yaflamda insanlar nas›l
yard›mlafl›r, tak›m ruhuyla nas›l bir fleyler
ortaya ç›kar›l›r, bunlar› yaflayarak ö¤rendik.
Yar›flmaya kat›lma karar›n› verene kadar
okuldaki projelerde hep bireysel çal›flmalar
yap›yorduk. ‹lk defa Pazarlama dersinde,
hem Türkiye'deki yar›flma hem de Yahoo için
bir grup içinde çal›flmay›, paylafl›m› ve
sorumlulu¤u ö¤rendik. En önemli noktan›n
grup olarak çal›flmay› baflarmak oldu¤unu
gördük. Reklam ajanslar›nda baflar›n›n s›rr›
bu zaten. Bunu flimdi ifl hayat›m›zda
yafl›yoruz. Uluslararas› yar›flmada çok büyük
bir reklam ajans›n›n iflleyiflini befl kifli
bölüflerek hayata geçirdik. T›pk› bir reklam
ajans› gibi çal›flt›k. Bu deneyim bize her
bak›mdan çok fley katt›.

Bilkent Üniversitesi'nde ald›¤›n›z e¤itimin
yar›flmada size ne gibi katk›lar› oldu? ‹fl
yaflam›na Bilkent sizi nas›l haz›rlad›?

Bu yar›flmadaki baflar›m›zdan da anlafl›laca¤›
gibi Bilkent Üniversitesi'nde verilen e¤itimin
evrensel bir boyutu var. Burada ald›¤›n›z
e¤itimle dünyaya rahatl›kla
aç›labiliyorsunuz. Bir tasar›m ö¤rencisini
teorik olarak yetifltirmek mümkün; ama
tasar›mc›n›n ayn› zamanda genifl bir vizyona
sahip olmas› gerekiyor. Bu vizyonu Bilkent
Üniversitesi'nin sundu¤u olanaklarla
kazand›k. Uluslararas› standartlarda bir
e¤itim ald›k. Hem ö¤retim kadrosu hem ders
program› dünyadaki en iyi üniversitelerle
paralellik gösteriyor. Bize verilen e¤itimin
fark›n› ve kalitesini flu an daha iyi anl›yoruz.
Müflteri iliflkileri konusunda kendimize
duydu¤umuz güveni burada ald›k. Grafik
tasar›m e¤itimimizin ne kadar iyi oldu¤unu
bu yar›flmayla kan›tlam›fl olduk.

Zaman ay›rd›¤›n›z için hepinize
teflekkürler.

Biz teflekkür ederiz.
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Defne Çorbac›o¤lu

Bofl zamanlar›n› müzik, sinema ve edebiyatla
geçiriyor. Caz, klasik müzik ve rock müzik
dinliyor. Film festivallerini kaç›rmamaya
çal›fl›yor, bu festivallerde aktif olarak görev
almaya da u¤rafl›yor. Severek okudu¤u
yazarlar Gabriel Garcia Marquez,
José Saramago, Italo Calvino, Herman Hesse
ve J. D. Salinger. ‹stanbul'da Rafineri Reklam
Ajans›'nda çal›flan Defne, Bilkent'de ald›¤›
iyi e¤itimin ifl ortam›nda edinece¤i
deneyimlerle birleflece¤ine ve böylece kendini
daha da gelifltirece¤ine inan›yor.

Birsu Çeltek

Ankara'da Aren Ajans'ta grafik tasar›mc› olarak çal›fl›yor. Bafll›ca iki tutkusu foto¤rafç›l›k
ve sinema. David Fincher, Tim Burton ve Krzysztof Kieslowski en be¤endi¤i yönetmenler;
Willem Dafoe ve Anthony Hopkins de favori oyuncular›. Kedilerle oynamay›, bisiklete
binmeyi, kanaviçe yapmay› seviyor. Sevdi¤i müzik türleri rock ve heavy metal. Pearl Jam,
Radiohead ve Megadeth en sevdi¤i gruplar. Kitaplardan ve absürd tiyatrodan vazgeçemeyen
Birsu, Ferhan fiensoy, Anthony Burgess, Boris Vian ve Chuck Palahniuk okuyor. ‹leride
kendi tasar›m ajans›n› aç›p diledi¤i her fleyi tasarlamak istiyor. Çocuk kitaplar›na
illüstrasyonlar yapan Birsu'nun düfllerinden biri de çocuk kitaplar› üretmek.

Nokta Ajans Üyeleri
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Zeynep Orbay

‹stanbul'da Rafineri Reklam Ajans›'nda
sanat yönetmeni olarak çal›flan Zeynep,
bofl zamanlar›nda kitap okumaktan
hofllan›yor. Sait Faik, Tar›k Dursun K. ve
Italo Calvino'yu be¤eniyor. Köpeklere
bay›l›yor. Piyano çalmaktan zevk al›yor.
Sinema ve animasyonun hayat›nda önemli
bir yeri var. En sevdi¤i yönetmen Tim Burton.

Gizem Güven

Ankara'da Rekmay adl› reklam ve tan›t›m
flirketinde grafik tasar›mc› olarak çal›flan
Gizem, bofl zamanlar›nda tak› ve aksesuar
tasarl›yor. Müzikteki tercihleri rock, caz ve
blues. Tasar›mc› olarak Tibor Kalman ve
David Carson'u be¤enen Gizem, Charles
Bukowski ve Ahmet Hamdi Tanp›nar okuyor.
Reklam sektörünün aran›lan isimlerinden
biri olmak bafll›ca hedefi.

Bercis M›s›rl›

Bercis Ankara'da Pusula Reklamevi'nde
reklam yazar›. Reklam yazarl›¤›n›n sa¤lam
bir bilgi birikimi, güçlü bir iletiflim becerisi
ve analiz yetene¤i gerektirdi¤ine inan›yor.
Reklam alan›ndaki tüm ayr›nt›lar› ve
sektörün iflleyiflini ö¤renmeye, ifliyle ilgili
yenilikleri takip etmeye çal›fl›yor. Kitaplarla
ve filmlerle iç içe. Kiflisel olarak
foto¤rafç›l›kla, özellikle reklam
foto¤rafç›l›¤›yla ilgileniyor. Bercis, her türlü
kültürel ve sosyal etkinli¤i elinden geldi¤ince
takip ediyor.
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Bilkent Üniversitesi'nin ilk
kez kat›ld›¤› InterAd
yar›flmas›nda elde edilen
baflar›, Güzel Sanatlar,
Tasar›m ve Mimarl›k
Fakültesi'nin kazand›¤›
say›s›z ödül aras›nda
yerini ald›. Bu baflar›n›n
s›rr›n› Fakülte Dekan›
Prof. Dr. Bülent Özgüç'e
sorduk.

Ö¤rencileriniz y›llard›r yar›flmalardan
ödüllerle dönüyor. Bu istikrar›n nedenleri
nelerdir?

Ödüllerdeki süreklili¤in en önemli
nedenlerinden biri uluslararas› düzeyde bir
e¤itim program›m›z›n olmas›. Bunu
destekleyen unsurlardan biri de üniversitenin
zengin altyap›s›: kütüphane, bilgisayarlar,
laboratuvarlar... Uluslararas› arenada baflar›
için sanata evrensel bakmal› ve bunu e¤itime
yans›tmal›, e¤itim programlar›n› bu çerçevede
ayarlamal›y›z. Gerekirse ça¤›m›za uygun
yeni dersler aç›lmal›, bunlar sadece
teknolojiye de¤il toplumsal yap›ya da uyumlu
olmal›. ‹çinde bulundu¤unuz toplumun
sanata ve yaflama bak›fl aç›s›n› e¤itim
anlay›fl›n›za katamazsan›z dünyan›n, ça¤›n
gerisinde kal›rs›n›z; çünkü kendimize özgü
sanat yaklafl›mlar›n›, geleneklerimizi bu
evrenselli¤in içinde yaflatamazsak dünyay›
taklitten ileri gidemeyiz. Bu süreç içinde,
dünyada neler olup bitti¤inden kopmayarak,
geliflmeleri ders program›nda canl› tutarak
ilerliyoruz. Örne¤in, ö¤rencilerimiz ders
saatlerinde uyduyla di¤er ülkelerin
yay›nlar›n› izleyebiliyorlar ve baflka
ülkelerdeki uzmanlardan e¤itim alabiliyorlar.
Disiplinleraras› ve çok yönlü bir e¤itim
anlay›fl›m›z var. Ö¤rencileri de¤iflim
programlar›yla yabanc› ülkelere de
gönderebiliyoruz; yurtiçinde ve yurtd›fl›nda
etkinliklere kat›lmalar›n› sa¤l›yoruz ki
dünyay›, sanat›, farkl› görüflleri solusunlar.
Bunun bir yolu da d›flar›dan akademisyen
getirerek kan de¤iflikli¤i yaratmak, e¤itime
yeni bak›fl aç›lar› katmakt›r. Bunlar›
sa¤lad›¤›n›zda e¤itimin tad› bambaflka oluyor.
Örne¤in de¤iflim ö¤rencilerimizden biri flu
an ABD'de CNN’in genel merkezinde
çal›fl›yor ve çok baflar›l›.

Anlatt›klar›m uzun soluklu bir yap›. Bu
olanaklar› sa¤larsan›z meyvelerini de

toplars›n›z. Ö¤rencileri farkl› ülkelerde
lisansüstü e¤itime teflvik ediyoruz, sergilere
gönderiyoruz, onlara de¤iflik fakültelerden
dersler ald›r›yoruz. Bazen ifllevleri
sorgulanabiliyor bunlar›n; fakat
ö¤rencilerimizin bu organizasyonlarda
kurduklar› ba¤lant›lar sayesinde lisansüstü
programlara bafllad›klar›n›, ifl bulduklar›n›
görüyoruz. Dünyan›n birçok yerinden
sanatç›larla kurduklar› ba¤lar sayesinde
Almanya’ya, Hollanda’ya, Amerika’ya
e¤itime, çal›flmaya gidiyorlar.

Nokta Ajans’›n baflar›s› hakk›nda ne
düflünüyorsunuz?

Az önce belirtti¤im gibi yat›r›mlar›m›z uzun
vadeli. InterAd yar›flmalar›na uzun zamand›r
kat›l›yoruz ulusal düzeyde. Hepsinde finale
kald›k, birinciliklerimiz ve ikinciliklerimiz
var. Türkiye’de en fazla biz derece ald›k.
Uluslararas› Reklamc›l›k Derne¤i yurtd›fl›
ba¤lant›l› oldu¤u için ö¤renciler ve fakülte
için büyük bir deneyim. Y›llard›r edindi¤imiz
bu tecrübe bizi dünya ligine tafl›d›. Avrupa
birincisi, dünya üçüncüsü olduk. Befl k›tadan
birincilerin geldi¤i ve yar›flan ekiplerin say›s›
düflünüldü¤ünde, dünya üçüncüsü olmak
demek, k›talardan yüzlerce tak›m› geçmek
demek. Küçümsenmeyecek kalitede ve say›da
kurumu geride b›rakm›fl olmam›z gurur
verici bir baflar›.

Eklemek istedikleriniz var m›?

Baz› kurumlarda temel amac›n yar›flmalarda
baflar›ya ve sergiler gibi gösterilere
odakland›¤›n› görüyoruz. Bu kuflkusuz
önemli; ama e¤itim politikalar›n›n parolas›
bu olmamal›. Amaç kaliteli e¤itim olursa,
emekler e¤itim süzgecinden geçerse, uzun
vadede ö¤rencilerin altyap›s›n› belirli
standartlara getirebiliyorsunuz; yar›flma
projelerini de bu altyap›ya destek olarak
uyguluyorsunuz. Ö¤rencinin tak›m çal›flmas›
ruhu içinde, organizasyondan pazarlamaya
kadar birçok unsuru deneyerek belirli bir
disipline ulaflmas›n› sa¤l›yorsunuz. Böylece,
gerçek hayat›n bir projeyi çizip teslim
etmekten ibaret olmad›¤›n› görüyorlar. Hedef,
e¤itimle oluflturduklar› birikimlerini
uygulay›p yar›flmalar› kazanmak. Yar›flma
kazans›nlar diye e¤itim verirseniz hiçbir
yarar› olmayacakt›r.
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InterAd yar›flmas›nda
elde edilen baflar›da
Grafik Tasar›m
Bölümü'nün deste¤i ve
e¤itim kalitesi tart›fl›lmaz
bir gerçek. Bu konuda
ö¤retim görevlisi Cengiz
Gürer'in görüfllerini ald›k.

Bize InterAd yar›flmas›ndan söz eder
misiniz? Bu yar›flma kaç y›ld›r yap›l›yor?
Reklamc›l›k sektöründe ve uluslararas›
alanda yeri nedir?

IAA’nin bu yar›flmas›na dokuz y›ld›r
kat›l›yoruz. Reklam verenler, reklam ajanslar›
ve reklamla iç içe çal›flan araflt›rma flirketleri
ile halkla iliflkiler firmalar› gibi kurulufllar›n
yöneticilerini bir araya getiren dünyadaki
tek organizasyon, Uluslararas› Reklamc›l›k
Derne¤i’dir. Kâr amac› gütmeyen bu örgüt
1938’de kurulmufltur. 95 ülkede 4.500’den
fazla üyesi vard›r. IAA, Birleflmifl Milletler
ve Birleflmifl Milletler E¤itim Bilim ve Kültür
Kurumu (UNESCO) taraf›ndan tan›nm›fl bir
kurulufltur. Brüksel’deki European
Advertising Tripatite’de gözlemci
bulundurmakta ve Avrupa Birli¤i reklamc›l›k

ve medya çal›flmalar›na yard›mc› olmaktad›r.
Reklam sektörünü gelifltirmek ve bu
kapsamda okullarda ve okullar d›fl›nda e¤itim
çal›flmalar›na destek olmak, IAA’n›n görevleri
bafl›nda gelmektedir. Türkiye temsilcili¤ini
Pars McCann Erickson flirketinin yapt›¤›
IAA’n›n Türkiye yar›flmalar›nda bir birincilik,
iki ikincilik ödülümüz var ve her y›l finale
kalma baflar›s›n› gösterdik.

Bu y›l Türkiye'deki yerel yar›flma, di¤erinden
ba¤›ms›z bir organizasyon olan K›zlar›m›z›
Okula Gönderelim Kampanyas›'yd›.
Uluslararas› yar›flmadaki proje, Yahoo’nun
13-17 yafllar› aras›ndaki gençlerce
kullan›m›n›n özendirilmesine yönelikti.
Yahoo da yar›flman›n ana sponsorlar›ndand›.
Her iki yar›flma da içerik ve haz›rl›k
çal›flmas› aç›s›ndan hemen hemen ayn›yd›.
Uluslararas› yar›flmaya farkl›
üniversitelerden 50'ye yak›n grup kat›ld›.
Türkiye'den Bilkent Üniversitesi grubunun
Avrupa birincisi olmas› asl›nda çok büyük
bir olay. Avrupa'da isim yapm›fl görsel iletiflim
okullar›n›n aras›ndan s›yr›lmak hiç kolay
de¤il. Hele hele ‹ngiltere, Almanya, Hollanda
ve ‹talya gibi grafik tasar›m devlerinin
aras›ndan ç›kmak çok ses getirdi. Bu yar›flma
sadece grafik tasar›m bölümlerini de
ilgilendirmiyor. ‹letiflim ve iflletme fakülteleri
de bu yar›flmalara kendi gruplar›yla
kat›labiliyorlar. Yani yar›flman›n
disiplinleraras› bir boyutu var ve ayn›
zamanda üniversiteleraras› reklamc›l›k
yar›flmalar›nda reklamc›l›k oskar› olarak
nitelendiriliyor.

Yar›flmadaki baflar›n›z› neye borçlusunuz?
Yar›flmaya nas›l haz›rland›n›z?

Biz bu yar›flmay› geleneksel bir proje haline
getirdik ve son s›n›f ö¤rencilerine gerçek bir
proje gibi veriyoruz. Yar›flman›n en çok
destekledi¤imiz noktas›, yap›lan
kampanyalar›n hayata geçiriliyor olmas›.
Yar›flman›n sponsor firmalar›, kampanyas›n›
bas›nda yay›nlayarak birinciyi
ödüllendiriyor. Yay›nlanan kampanya
sayesinde, birinci olan ekipteki ö¤renciler
uluslararas› konferanslara kat›l›p profesyonel

reklamc›larla tan›flma f›rsat› buluyor. Bu
onlar için iyi bir f›rsat. Örne¤in, ilk
yar›flmada Türkiye birincisi olan gruptan
üç mezunumuz flu anda ABD'de çok iyi
flirketlerde çal›fl›yorlar. Di¤er iki mezunumuz
‹stanbul'da çokuluslu bir reklam flirketinde
gayet iyi pozisyonlarda. Bahsetti¤im
pozisyonlar› Kahire'deki konferans
s›ras›ndaki görüflmelerden sonra elde ettiler.
‹kinci olan grubumuzun üyeleri de iyi teklifler
ald›lar.

Yar›flmaya iyi bir grup kurarak haz›rland›k.
Bunun için önce bölümde, kendi aram›zda
yar›flma açt›k. Otuz ö¤renciden oluflan befl
grup kurduk. Bu gruplar›n en iyisini seçerek
yar›flmaya kat›lacak ana ekibi belirledik. Bu
ekiple uluslararas› yar›flmaya, di¤er üç
grubumuzla Türkiye'deki yar›flmaya kat›ld›k.
Bunlardan ödül alan grup Türkiye'de finalist
de olmufltu zaten. Ö¤renciler bu yar›flmaya
ders d›fl›nda haz›rlan›yorlar. Ayn› zamanda
mezuniyet projesi çal›flmas›na devam ettikleri
için programlar› çok yo¤un oluyor. Dersler
haricinde bizler de dan›flmanl›k
yard›mlar›m›z› yap›yoruz. Kendi aram›zdaki
elemeden sonra ortaya ç›kan gruplar›
be¤enmezsek karma gruplar oluflturuyoruz.
‹yi ö¤rencilerin bir araya gelmesine özen
gösteriyoruz. Bölüm d›fl›ndan da ö¤renci
al›yoruz gruplara. ‹lk y›l birinci olan
grubumuzda ‹flletme Fakültesi’nden bir
ö¤rencimiz vard›. Bu y›l sadece Grafik
Tasar›m ö¤rencilerinden oluflan Nokta Ajans
adl› grubumuzla kat›ld›k.

Bu yar›flmaya hangi ülkelerden ve
üniversitelerden kaç ekip kat›ld›?
Jürilerde kimler vard›?

Uluslararas› yar›flmada önce k›talar kendi
aralar›nda yar›fl›yor. Her k›tan›n birincisi
dünya çap›ndaki yar›flmaya kat›l›yor.
K›talar›n kendi aralar›nda yapt›¤› yar›flmada
bölgesel çal›flmalar yap›l›yor, örne¤in bölgesel
pazar araflt›rmas›. Proje sadece görsel de¤il.
‹statiksel çal›flmalar, anketler, piyasa
araflt›rmalar›, firman›n o ülkedeki gücü,
rakipleri gibi gerçek hayat simülasyonlar
yap›l›yor. Tüm bu analizlerin sonucunda,
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kampanyan›n oluflturulmas› yönünde görsel
çal›flmalar tamamlan›yor.

Türkiye'deki jüride Hürriyet ve NTV gibi
medya kurulufllar› ile ‹stanbul'daki çokuluslu
reklam flirketlerinin temsilcileri vard›.
Uluslararas› Reklamc›lar Derne¤i'nin New
York'taki merkezi, uluslararas› yar›flman›n
ana jürisini oluflturmufltu. Tabii ki Yahoo'nun
reklam kampanyalar›n› yürüten reklam
flirketinin elemanlar› da jüride bulunuyordu.

Yar›flmada elde etti¤iniz baflar› size ne
gibi faydalar sa¤lad›? Bu baflar›n›n bölüme
katk›s› ne yönde oldu?

Yar›flman›n sonuçlanmas› yaz aylar›na denk
geldi¤i için bunun duyurusu, yani reklam›
fazla yap›lamad›; ama bu aralar yavafl yavafl
yar›flmadaki baflar›m›z›n etkisi kendini
göstermeye bafllad›. Bu yar›flmadan sonra
gerek bölüm ö¤rencilerimizden gerek aile
çevrelerinden gelen olumlu tepkiler
sonucunda bölümümüze olan ilgi artt›. Bu
y›l baflvuru say›lar›nda büyük bir art›fl oldu.
Bölümdeki e¤itim atmosferi gerçekten çok
güzel. Y›llar›n getirdi¤i bir birikim ve
deneyim söz konusu. Ö¤rencilerimiz daha
mezun olmadan aran›l›r elemanlar oluyorlar.
Belli bafll› çokuluslu flirketlerde çal›fl›yor
birçok mezunumuz. Sektörde Bilkent
Üniversitesi Grafik Tasar›m Bölümü
mezunlar›n›n büyük bir prestiji var.

Daha önce de çeflitli yar›flmalarda ekiplere
dan›flmanl›k yap›p ödüller alm›flt›n›z.
Biraz da bunlardan söz edebilir misiniz?

On y›ld›r Bilkent Üniversitesi Grafik Tasar›m
Bölümü'nde görev yap›yorum. Yar›flmalar›n
öyküsü de bu on y›la dayan›yor. Bütün
gruplara dan›flmanl›k yapt›m. Daha önce
uluslararas› yar›flmalar yoktu. Böyle uzun
soluklu yar›flmalara özel haz›rlanmak laz›m.
Her yar›flmaya kat›lm›yoruz zaten ve
seçiciyiz bu konuda; çünkü ö¤rencilerimizi
sadece yar›flmalar için çal›flt›ramay›z. ‹tibar›
olan, üniversitemize ve ö¤rencilerimize
faydas› olacak ve ses getirecek sosyal içeri¤i
olan yar›flmalar› seçiyoruz. Ö¤rencilerimiz
bu aç›dan çok flansl›. Reklam piyasas›n›n
içinden gelen, akademik ba¤lant›lar› çok
güçlü ve di¤er disiplinlerle ortak çal›flma
becerisine sahip bir ö¤retim kadrosuna
sahibiz. Örne¤in, son yar›flmada ‹flletme
Bölümü ile birlikte çal›flt›k. Biz iflin tasar›m
k›sm›yla ilgilenirken onlar pazar araflt›rmas›
çal›flmalar›na destek verdi. Ekip üyeleri
‹flletme’den ö¤retim üyelerinin kap›s›n› birçok
kez çald›. Onlar›n baflar›m›zdaki katk›lar›n›
burada ifade etmem gerekiyor.

Türkiye'de reklamc›l›k sektörü
hakk›ndaki düflünceleriniz neler?

Asl›nda Türkiye çok yol ald› reklamc›l›kta.
Çok iyi flirketler kuruldu ve bunlar güzel
ifller yapt›lar. ‹stanbul'da uluslararas›
platformda ifl yapan firmalar›m›z var.
Sektörün merkezi ‹stanbul. Ö¤rencilerimize
özellikle staj dönemlerinde ‹stanbul'a gidip

çokuluslu flirketlerde tecrübe kazanmalar›n›,
mezuniyetleri sonras›nda yine böyle kaliteli
kurumlarda çal›flmalar›n› tavsiye ediyoruz.
Giriflimci mezunlar›m›z da var. Birçok
mezunumuz bugün kendi flirketlerinin
bafl›nda bulunuyor; ama o konuma gelmek
için önce büyük flirketlerde tecrübe
kazand›lar. Sonuçta reklamc›l›k giriflimcili¤e
dayal› bir ifl kolu. ‹flin akademik e¤itim yönü
de var kuflkusuz; fakat daha ticari ve
organizasyona ba¤l› bir ifl.

Grafik tasar›mc›l›k genç ve dinamik bir
meslektir. ‹nsanlar›n en verimli zamanlar›
gençlik dönemleri. Bu yüzden en aktif ve en
yarat›c› zamanlar›nda sayg›n firmalarda
deneyim kazan›p daha sonra kendi tasar›m
bürolar›n› açmak, mezunlar›m›z taraf›ndan
en çok tercih edilen yol. Zaten ülkede bu
yöne do¤ru bir gidifl var. Türkiye'deki reklam
flirketleri tarz olarak biraz de¤iflti. On y›l
önceki konumda de¤iller art›k. Grafik
tasar›m mezunlar› art›k çokuluslu büyük
reklam flirketlerinde uzun y›llar
çal›flm›yorlar. Tasar›m bürolar›nda çal›flmay›
tercih ediyorlar. Bu bürolar di¤er büyük
flirketlerin ifllerini yap›yor zaten. Tasar›mc›
ücretleri çok yüksek oldu¤u için büyük
reklam flirketleri kendi tasar›m gruplar›n›
da¤›tt›. Türkiye'deki son ekonomik krizlerden
sonra bu flirketler irili ufakl› ajanslarla
çal›flmay› seçti. Asl›nda büyük yabanc›
ortakl› flirketler, kendi içindeki idare
grubunda projeyi ele al›p reklam filmi çeken
en iyi ajansla ve yönetmenle çal›fl›yor.
Tasar›m yapt›raca¤› zaman alt tasar›m
flirketlerinden birkaç›yla anlafl›p ifli bu flekilde
yürütüyorlar. Art›k herkes her fleyi yapm›yor.
Bu yüzden küçük tasar›m gruplar› ve
ajanslar› çok artt› ve geliflti. Bunlar›n
aras›nda animasyon gruplar› ve çoklumedya
gruplar› var. Bir branfllaflma söz konusu.
Sadece yay›nc›l›k alan›nda faaliyet gösteren
ajanslar oldu¤u gibi ambalaj ifliyle u¤raflan
ajanslar da var. S›rf kurumsal kimli¤e
yönelen gruplar da var. ABD ve Avrupa'daki
gibi ajansl›k yapan küçük tasar›m bürolar›
anlay›fl›, Türkiye'de de benimsenmeye
bafllad›.

Reklam potansiyeli ekonominin iyi olmas›na
ba¤l›. Reklam bir hizmet sektörü oldu¤u için
toplumsal ve ekonomik geliflmelerden çabuk
etkileniyor. Türkiye'de en ufak krizde herkes
reklamdan k›sar, reklam flirketleri da¤›l›r ve
alt tasar›m gruplar› iflas eder. Reklamc›l›k
ekonomiye önemli ölçüde ba¤l›d›r. Bence hâlâ
sektörde problem var. Krizin geçti¤ini
düflünmüyorum. fiu da var ki iyi yetiflmifl
gençler isim yapm›fl reklamc›lar›n kalelerini
y›kt›lar. Baz› mezunlar›m›z ‹stanbul'da
bilinen isimlerin çok üstünde baflar›lar
kaydettiler. Öyle büyük isim aray›fl› kalmad›
art›k. Her fley bir yana, ‹stanbul'da çok zorlu
bir piyasa var.

Reklamc›l›k sektöründe kariyer yapmak
isteyen Bilkentlilere önerileriniz neler?

Öncelikle bu mesle¤i yapacak kifliler çok
disiplinli olmal› ve orta seviyeli bir pozisyon

düflünmemeli. Ald›klar› e¤itim onlar›n zaten
belli kap›lar› açmalar›n› sa¤l›yor; ama
disiplinli bir yaflam tarz›n› benimserlerse
daha baflar›l› olacaklard›r. Mezunlar›m›zla
her zaman iletiflim halindeyiz. Onlardan iyi
haberler al›yoruz.

Verdi¤iniz bilgiler için çok teflekkür
ederiz.

Rica ederim.

promotional items - mouse pad
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Dikkat fiahan Ç›kt›!
fiahan Gökbakar Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu.

Onu önce TV8'de Dikkat fiahan Ç›kabilir program›yla,
sonra da Ritmix ve Garanti Bankas› reklamlar›ndaki

performans›yla tan›d›k. fiahan flimdi ATV'de
her cumartesi bizleri güldürmeye devam ediyor.

H›rsl› kiflili¤i ve kararl›l›¤›yla bu baflar›y› yakalayan
fiahan'la sizler için görüfltük.



Öncelikle özgeçmiflinizle ilgili bilgi
alabilir miyiz? Nerede do¤dunuz, hangi
okullarda e¤itim ald›n›z?

22 Ekim 1980 ‹zmir do¤umluyum. Babam›n
görevi nedeniyle dört y›l Suudi Arabistan'da
kald›ktan sonra Ankara'ya yerlefltik.
‹lkokulu, ortaokulu ve liseyi ODTÜ
Koleji'nde tamamlad›m. Çocukluk ve gençlik
y›llar›m Ankara'da geçti. 1998'de girdi¤im
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatlar› Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden
2002'de mezun oldum. Mezuniyetimden bu
yana çal›flmalar›ma ‹stanbul'da devam
ediyorum.

Peki neden Bilkent Üniversitesi'ni tercih
ettiniz? Tiyatroyu seçmenizin sebepleri
neler?

Tercih edece¤im okullar› yerinde inceledim.
Bilkent Üniversitesi'ndeki ortam› ve
olanaklar› gördükten sonra okumam gereken
üniversitenin Bilkent olmas›na karar verdim.
Zaten ilk s›nav› da Bilkent Üniversitesi açt›.
Haz›rl›¤› atlad›m ve Tiyatro Bölümü'ne
bafllad›m.

Tiyatroyu, daha do¤rusu komediyi, üniversite
y›llar›ndan önce seçmifltim. Ben zaten mizaç
olarak komediye yatk›n›m. Vücut dilim
komiktir, olaylar› de¤erlendiriflim komiktir.
Küçüklü¤ümden beri hep böyle oldu. ODTÜ
Koleji'nin en komik birkaç ö¤rencisinden
biriydim; ama Tiyatro Bölümü'nü seçtikten
sonra biraz hayal k›r›kl›¤› yaflad›m asl›nda.
Arad›¤›m fleyin tiyatro olmad›¤›n›, daha çok
flov adam› olmay› tercih etti¤imi fark ettim.
Birinci s›n›fta pek uyum sa¤layamad›m; ama
bu dönem çabuk geçti. ‹kinci ve üçüncü
s›n›flarda iyi çal›flt›m. Derslerden keyif
almaya bafllad›m. Komedi benim bir art›md›
ve buna yatk›nl›¤›m flimdiki konumuma
ulaflmam› sa¤lad›. Bu yüzden mezun olunca
komediyi ve televizyonu seçtim.

Mezun olduktan sonra neler yapt›n›z?
Televizyon programlar›ndan önce hiç
sahne deneyiminiz oldu mu?

Mezun olduktan sonra ‹stanbul'a yerlefltim.
Buras› çok farkl›. Çevreye ve insanlara
bakt›m; beni kabullenifl biçimlerini inceledim.
Bir y›l boyunca reklam görüflmelerine gittim;
fakat istedi¤im çal›flmalar olmad›. Sonra
TV8 maceram bafllad›.

Okul oyunlar›n› saymazsak Yücel Ertem'in
özel tiyatrosunda, Azizname 95 adl› bir
oyunda oynad›m. Profesyonel olarak sahneye
Ankara'da ç›kt›m. ‹stanbul'da Semih Sergen

Tiyatrosu’nda bir oyunda rol alma plan›m
vard›, ama olmad›. Ben de televizyona
yöneldim. Amac›m biraz daha hareketli bir
hayat yaflamakt›. ‹leride ekonomik aç›dan
istedi¤im düzeyi yakalarsam, belki tiyatroyla
ilgili akl›mdaki fleyleri yapabilirim diye
düflünüyorum.

Televizyon maceran›z nas›l bafllad›? ‹lk
hangi programla tan›nd›n›z?

Tiyatroyla yollar›m› ay›r›nca komedi
tarz›nda televizyon programlar› yazmaya
bafllad›m. Kafamda bir içerik oluflturdum ve
çeflitli televizyon flirketleriyle görüflmeler
yapmaya bafllad›m. Televizyona ilk ç›k›fl›m
2003'ü 2004'e ba¤layan gece TV8'de
yay›nlanan Z›b›n program›yla oldu. Daha
sonra TRT1'de befl hafta süreyle pazar günleri
canl› yay›nlanan 7. Gün adl› programda
sunuculuk yapt›m; fakat TRT ile devam
edemedim. Televizyon kanallar›nda çok farkl›
durumlar var. Yeni ç›kan insanlara pek
güvenilmiyor. Kendinizi kan›tlaman›z
gerekiyor; ama bu f›rsat yarat›lm›yor size.
Bir süre televizyona ara verdikten sonra
TV8'de 13 bölümlük Zoka diye bir program›n
sunuculu¤unu ve oyunculu¤unu yapt›m.
Asl›nda ciddi bir yar›flma program›yd› bu.
Ben biraz daha e¤lenceli hale getirdim ve bu
insanlar›n dikkatini çekti. Zoka'y› bitirince
kendi program›m olan Dikkat fiahan
Ç›kabilir'e bafllad›m. Çok güzel yorumlar
geldi. Gerçi bu övgüler Zoka ile bafllam›flt›;
ancak Dikkat fiahan Ç›kabilir çok daha fazla
izleyiciye ulaflt›rd› beni.

Bu programlara bafllarken akl›n›zdaki
içerik nas›ld›? Planlad›klar›n›z›n ne
kadar›n› hayata geçirebildiniz? Esas
hedefiniz neydi?

Kafamda televizyonda gördü¤ümüz komedi
programlar›n›n d›fl›nda bir flov yapmak vard›.
Mevcut komedi flovlar›n›n ve medyan›n
üzerine giden bir tarz oluflturdum ve bunu
kendi yapt›¤›m skeçlerle dile getirmeyi
amaçlad›m. Türk halk›n›n yeni tür komediyi
sevmesini istiyordum. Nejat Uygur, Hamdi
Alkan, Levent K›rca ve Metin Akp›nar gibi
sanatç›lar›n komedi anlay›fl› yerleflmiflken
Cem Y›lmaz ile farkl› bir mizah anlay›fl›
do¤du. ‹nsanlar biraz daha ak›llar›n›
çal›flt›rmaya bafllad›lar. Sahnede bunu yapan
Cem Y›lmaz'd›r ve büyük bir mizah devrimi
yaratm›flt›r. Ben de bunun televizyon aya¤›n›
gerçeklefltirmeye çal›fl›yorum. Al›fl›lagelmifl
komediden uzak durup insanlar›n y›llard›r
izledi¤i fleylerden farkl› bir keyif sunuyorum.
Hep genellemeler yap›ld›. Türk halk› buna
güler, halk›n seviyesi budur, be¤enisi fludur

diye. Ben her yelpazeden insan› televizyon
potas› alt›nda birlefltirmeye çal›fl›yorum.
Dikkat fiahan Ç›kabilir devam ediyor; ama
on üçüncü bölümden sonra büyük olas›l›kla
bitecek. Belli fleylerin ömrünü çok
tüketmemek gerekiyor. Ben bu projede
kafamdakileri yapabiliyorum ve mutluyum.
Benim için bu doz yeterli.

Biraz canland›rd›¤›n›z tiplemelerden
bahsedelim, bu tiplemeleri nas›l
yaratt›n›z? Sizin en çok be¤endi¤iniz
tipleme hangisi?

Canland›rd›¤›m tipler asl›nda anl›k
esprilerden ç›k›yor. Çekime gitmeden önce
ekiple evde oturup konufluyoruz. Akl›m›zda
kalanlarla çekime bafll›yoruz sonra. O s›rada
ço¤unlukla do¤açlama ç›k›yor tipler, bir tip
belirlemiyoruz yani. Difli Yakar›fl
skeçlerindeki tipi, kad›n programlar›na
kat›lan kad›nlar› görünce yapt›k. Makyaj
yaparken birden olufluverdi. Zaten makyajdan
sonra hepimizin çok hofluna gitti ve epey
güldük. Asl›nda ekip arkadafl›m Alper
mizansenleri yarat›p bize haz›rl›yor.
Tiplerimiz halk›n be¤eni düzeyine uygun
tipler ve içlerinde çok güzel karakterler var.
Örne¤in Birac› Adam tipini pek
be¤enmemifltim. Oynarken de hofluma
gitmedi, ama çok tutuldu. Sonradan ben de
sevdim bu tiplemeyi. Bunun d›fl›nda Berkut
ve Bülent Binbafl ana karakterler haline
geldi. Metin Tok'u da unutmamak gerek.

Biraz da ekipten bahsedelim. Kaç
kiflisiniz? Görev da¤›l›m› nas›l? ‹lk
bafllarda nas›l bir çal›flma yap›yordunuz?
fiimdiki durum nedir?

Toplam 35 kifliyiz. ‹flin arka taraf›nda epey
insan çal›fl›yor. ATV'ye geçmeden önce 25
kifliydik. Bütçe art›nca ifl kollar› da artt›,
aram›za yeni insanlar kat›ld›. Çok keyifli
bir ekibimiz var. Görüntü yönetmenimiz
Hamdi kendi ekibini kurdu. Yönetmenimiz
ve editörümüz Alper, iflin yarat›c›l›k ve
görsellik k›s›mlar›nda görev yap›yor. Murat
Toktam›flo¤lu genel koordinatörümüz. Murat
her fleyin do¤ru ve zaman›nda yürümesini
sa¤lar ve ayn› zamanda benim menajerimdir.
Birlikte çal›flmas› çok keyifli dört yap›mc›
bayan arkadafl›m›z var. Herkesin birbirine
sayg› duydu¤u, zevkle çal›fl›lan, demokratik
bir ortam›m›z var. Budur yans›yan ekrana.
fiovumuz tek tabanca de¤il yani, ciddi bir
ekip var arkamda. Zaten ATV'ye de ekip
olarak geçtik. TV8'de befl farkl› bölüm
yap›yorduk her program için. Skeçleri uzun
tutuyorduk. fiimdi sekiz bölüm yap›p skeçleri
biraz k›saltt›k. Yine de skeçler uzun diye
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elefltiriler geliyor. fiimdi daha fazla
çal›fl›yoruz ve daha fazla yoruluyorum; ama
güzel gidiyor. Çok keyif al›yorum.

Peki ATV'ye geçifl nas›l oldu? Size
sa¤lad›¤› faydalar ya da olduysa
k›s›tlamalar neler?

ATV'ye geçtim, çünkü beni en fazla onlar
istedi. Ellerinde böyle bir flovlar› yoktu. fiov
olarak sunabilecekleri bir fley de yoktu.
Çeflitli insanlar› denedilerse de olmad›. Bana
Kanal D ve Show TV de teklifte bulundu;
fakat ATV daha ›srarl›yd›. Her koflulumu
kabul ettiler. Baflta Turgay Ciner olmak üzere
ATV yönetimindeki insanlar beni çok istedi.
Ayr›ca beni rahat b›rakan, istedi¤imi
yapabilece¤im, kendi içinde garantileri olan
ve beni çok memnun edecek bir ortam
sa¤layan bir sözleflmeyle geldiler. Ben de
kabul ettim ve bafllad›m. Program iyi gidiyor
bence flu anda. Mutluyuz.

Bilkent Üniversitesi'nde ald›¤›n›z e¤itim
mesle¤inize nas›l bir katk› sa¤lad›?
Üniversite hayat›n›z nas›l geçti?

Üniversite hayat›m çok güzel geçti; dört
dörtlüktü diyebilirim. Bilkent'te bizim fakülte
Orta Kampus’ta, kendi içimizde yaflad›¤›m›z
bir yerdi. Çok keyifliydi, çok güzel y›llar
geçirdim. Ne zaman Bilkent ad› geçse hep o
günleri hat›rl›yor ve iyi ki Bilkent'te
okumuflum diyorum. Bir de flu var. Ben okulu
çok güzel bir aflkla kar›fl›k okudum. Piyanist

bir sevgilim vard›. Çok zevkli geçti üniversite
zamanlar›m. Yani olmas› gerekti¤i gibi geçti.
Aflk, okul, ders ve baflar›. Hepsi bir aradayd›.
Bir veli baflka ne ister ki? fiaka bir yana,
Bilkent Üniversitesi'nin sa¤lad›¤› üniversite
ortam›, bir genç için gelece¤e haz›rlanma
yolunda önemli art›lar sa¤l›yor. Bilkent
denilince karn›ma hafif bir a¤r› girer. Ah ne
güzel günlerdi dedi¤im çok olur. Ankara'ya
gitti¤imde mutlaka u¤rar›m kampusa.

Mesle¤im olan oyunculuk alan›nda
üniversitemin bana katt›¤› birçok fley var.
Örne¤in ciddi oyunculuk gerektiren
performanslar yapaca¤›m zaman ö¤rendi¤im
baz› teknik ayr›nt›lar› kullan›yorum. Ses,
diyafram› kullanma, rahat olma, duyguya
girme gibi. Bölümde Zurab Sikharulidze
hocam›z vard›. Beni ikinci s›n›fta keflfetmiflti.
Beni fark etti, benimle ilgilendi, bana komedi
hakk›nda çok ince fleyler ö¤retti. Bunlar›
bana özel zaman ay›rarak yapt›, çok de¤iflik
tüyolar verdi. ‹flte flimdi üniversitede ald›¤›m
bu e¤itimi kullan›yorum.

Bilkent Üniversitesi mezunu
arkadafllar›n›zla iletifliminiz devam ediyor
mu? Ekipte baflka Bilkent Üniversitesi
mezunu var m›?

Ekipte bir Bilkent mezunu daha var: Cemil
Büyükde¤erli. Yeni mezun oldu. Daha önce
de Bilkent'ten arkadafllarla çal›flt›m de¤iflik
zamanlarda. Hâlâ görüfltü¤üm arkadafllar›m
var tabii ki.

Hayranlar›n›z›n açt›¤› siteleri ve forumlar›
takip ediyor musunuz? Hayranlar›n›zla
aran›z nas›l?

Etmiyorum. Sadece olduklar›n› biliyorum;
ama hiç girip bakmad›m. ‹nsan›n psikolojisini
bozan fleyler de yaz›yorlar çünkü. Hemen
herkesin kafas›nda flu var: Bu çocuk daha
az popülerken, sadece bizim keflfetti¤imiz
bir karakterken flimdi paraya, üne, güzel
manken k›zlara kavuflacak ve kendini
bozacak. Öyle bir fley olmad›. Burada kendi
halinde yaflayan bir adam›m. Ayn› flevkle
devam ediyorum. ATV’yle ilk konuflmam›zda
kendi çizgimizden ç›kmayaca¤›m›z›
belirtmifltik zaten ve bunu kabul ettirdik.
Program›m›za herhangi bir müdahale
olmuyor. Olsa zaten devam etmeyiz. Bu
transfer beni bozmad›. Hayat›mda de¤iflen
tek fley araba alm›fl olmam. Eskiden
Ankara'da arabam vard›, ‹stanbul'da yoktu.
fiimdi ‹stanbul'da da var. Bir de ünlü
arkadafllar›m oldu. En önemli kitlem
üniversite gençli¤i zaten ve onlar da yak›ndan
tan›yorlar beni.

Tiplemelerde Türk toplumunun son
zamanlarda tak›nt›s› haline gelen
televizyon programlar›ndan örnekler var.
Evlendirme programlar› ç›k›fll› Anne Ben
Manyak Oldum ve kad›n programlar›na
gönderme yapan Difli Yakar›fl bunlara
örnek. Bu skeçlerin gerçek hayattaki
örnekleri hakk›nda neler
düflünüyorsunuz?

Ben bu programlar› çok seviyorum. ‹yi ki
varlar ve ben böyle rahat rahat programlar
yap›yorum. Bana malzeme veriyorlar, sa¤
olsunlar. fiimdi ATV'ye geçmemi beklemifller
gibi hepsi ATV'ye geldi. En az›ndan neyin
izlenmemesi gerekti¤i hakk›nda bir fleyler
yapabiliyorum. ‹fl d›fl›ndaki hayat›ma
sokmuyorum onlar›. Daha çok NTV ve
CNBC-e izliyorum. Oturup saatlerce
bahsetti¤iniz programlar› izlemiyorum; ama
Semra Han›m döneminde çok e¤lendim,
hepsini seyrettim bafltan sona. ‹flte televizyon
böyle bir fleydir. ‹nsanlar içindekine
kar›flamazlar. Sadece izleyip izlememe
flans›na sahiptirler. Herkes kazanaca¤›
paraya bak›yor zaten, tamamen ekonomik.
Bu sektör böyle. Ekonomik düflünceler
yüzünden her gün yeni diziler ç›k›yor. Yetmifl
tane dizi ç›kt› mesela; bunlardan befl alt›
tanesi kalacak, gerisi elenecek. Televizyon
kanallar›nda ne yaz›k ki böyle bir sektör
olufltu. Asl›nda çok da önemli de¤il. Nas›l
olsa bizim tarz›m›zdaki programlar› da
koyuyorlar. Demek ki iyi bir fley yapt›¤›nda
yer veriyorlar sana.

Ritmix ve Garanti Bankas› reklamlar›nda
rol alman›z nas›l gerçekleflti? Asl›nda
ATV'ye geçifl öncesi yeni izleyici kitlenizle
bir ›s›nma, tan›flma f›rsat› oldu diyebilir
miyiz?

Ritmix ve Garanti Bankas› reklamlar›
zamanlama olarak bir fley amaçlanmadan
ç›kt›. Teklif geldi, koflullar hofluma gitti ve
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kabul ettim. Beni tan›mayan kitleyle tan›flm›fl
oldum. Özellikle Ritmix reklamlar› çok
etkiliydi. Sat›fllar›n› art›rd›m. Benim de
sat›fl›m artt›. ‹yi oldu.

Ne tür müzik dinliyorsunuz? Skeçlerde
sert müzikler var zaman zaman.

Ceza'y› dinliyor ve baya¤› seviyorum.
Genelde 80'lerden dinliyorum. Bir dönem
‹brahim Tatl›ses de dinledim. Demek ki o
zamanlar farkl›ym›fl›m. O dönemi öyle
geçirmiflim. Asl›nda daha romantik ve beni
etkileyen müzikleri seviyorum. Frank
Sinatra'ya bay›l›r›m. Küba müziklerini
severim. Programdaki müziklerle Alper
ilgileniyor. O Rammstein dinler. Ben de
dinlerim, ama onun kadar de¤il.

Sizi Ata Demirer ve Cem Y›lmaz'la
karfl›laflt›ranlar var. Hangi sanatç›lar›
izliyorsunuz? Be¤endi¤iniz komedi
sanatç›lar› kimler? Sizi kimler
güldürüyor?

Sayd›¤›n›z bu komedyenleri izliyor ve
seviyorum. Beni Peter Sellers, Cem Y›lmaz,
Okan Bayülgen, Beyaz›t Öztürk, Y›lmaz
Erdo¤an ve Ata Demirer güldürüyor. Cem
Y›lmaz'› çok severim. Ata ile benzerli¤im hiç
yok. Fiziksel olarak belki benziyorumdur;
ama yan yana gelmemiz laz›m. Göz var
nizam var. Onlar zaten stand-up'ç› olarak
ç›kt›lar. Ata k›sa süren bir televizyon
program› da yapt›.

Farkl› bir ses tonunuz var. Dublaj yapmay›
düflünüyor musunuz? Örne¤in moda
haline gelen Amerikan çizgi filmlerinde?

Farkl› m›? Yapaca¤›m o zaman. Yeni bir
çizgi film gelecekmifl; belki onda yapar›m
bir fleyler. Ben de istiyorum asl›nda. En
az›ndan yapmad› olmas›n.

De¤iflik tiplemeler için k›l›ktan k›l›¤a
giriyorsunuz. Bu rollere nas›l uyum
sa¤l›yorsunuz? Ses de¤iflikli¤i gibi
konular› nas›l hallediyorsunuz? Ya makyaj
ve kostümler?

Tiplemelerde makyaj›m› kendim yap›yorum.
Aynan›n karfl›s›nda ç›k›yor karakter. Makyaj›
kendim yapmam daha rahat çal›flma olana¤›
sa¤l›yor. Ses de¤iflikli¤i ise ald›¤›m e¤itimin,
daha do¤rusu komedyenlik yetene¤imin bir
parças›.

Gelecekle ilgili projeleriniz neler? Stand-
up, talk show gibi farkl› fleyler denemeyi
düflünüyor musunuz?

Herkese oldu¤u gibi bana da film ve dizi
teklifleri geldi. Ben ilk yapt›¤›m iflin özel
olmas›n› isteyen tiplerdenim. Böyle bir
rahats›zl›¤›m var. Keyif almad›¤›m bir iflte
baflar›l› olam›yorum. Kendi filmimi kendim
yapmaya karar verdim. Önce bir senaryo ile
ilginç bir konu bulduk ve yazd›k. Kardeflim
Togan zaten Sinema-Televizyon Bölümü
mezunu. Bu y›l çekmeyi düflündü¤üm güzel
bir film var. Türkiye'de al›flt›¤›m›z sinema
sisteminde de¤il de de¤iflik bir sistemde

olacak. Mesaj kayg›s› olmayacak. ‹nsanlar
öyküyü izleyip sonunda mutlu olacaklar.
Gelecekle ilgili projem bu. Ayr›ca ileride
evlenip çocuk sahibi olmay› düflünüyorum.
Bir yuva, bir ev, baflka da bir fley istemem.

K›sa film denemeleriniz de varm›fl. Bunlar
hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

Kardeflimin çekti¤i k›sa filmler var. Benim
oynamad›¤›m bir filmi ödül de ald›. Onun
d›fl›nda her ödevinde bir flekilde parma¤›m
oldu zaten. ‹yi bir ikiliyiz. Birbirimizi çok
severiz. O baflar›l› bir yönetmen olacak. Ona
çok güveniyorum. Benden dolay› bir flans›
da var. Onun yolunu abisi açt› diyecekler;
ama kendisi zaten yetenekli.

‹zleyici profilinizi tarif eder misiniz? Sizi
kimler izliyor?

Benim izleyici profilimle ilgili bilgileri
AGB'den al›yoruz. 12-19, 19-25, 25-35 yafl
aralar›nda ne kadar izlendi¤im belli. 12-19
ve 19-25'te çok iyiyiz. 25-35'te iyiyiz. 35-
45'te kötüydük de son hafta iyi olduk. 45
üstü ise beni hiç anlam›yor. O kufla¤›n alg›s›
biraz farkl›. Alg› çok önemli. Skeçlerin içinde
mant›k ar›yorlar. O yüzden ilk baflta saçma
geliyor onlara. Yeni nesil çok zeki yetifliyor
ve ak›ll› esprilere gülüyorlar. Arad›klar› bu
zaten.

Vakit ay›rd›¤›n›z için çok teflekkür ederiz.
Baflar›lar.

Ben teflekkür ederim. Büyük zevkti.
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bilkent’ten sonra...

Çankaya Süper Lisesi mezunu O¤uzhan Kâz›m Ery›lmaz, Bilkent Üniversitesi ‹flletme
Bölümü’nü 2001’de bitirdi. Purdue Üniversitesi Krannert Business School’dan MBA
derecesi alan ve Baflkent Üniversitesi Avrupa Birli¤i Enstitüsü’nde Avrupa Birli¤i
Politikalar› alan›nda yüksek lisans yapmakta olan Ery›lmaz, g›da sektöründe faaliyet
gösteren Serender Grup’un genel müdürü.

O¤uzhan Kâz›m Ery›lmaz, Bilkent y›llar›nda konsey seçimlerine yönelik etkinliklerin yan›
s›ra kulüp organizasyonlar›nda ve sosyal projelerde yer alm›fl. Bu sayede kendini birçok
platformda özgürce ifade edebilme becerisi kazand›¤›n› ve bunun ifl hayat›nda kendisini
baflar›ya götüren etkenlerin bafl›nda oldu¤unu düflünüyor. Kariyeri oldukça hareketli: Baflkent
Holding’de ürün müdürlü¤ü, fianl› Edessa Restoran’da iflletmecilik, Koluman Motorlu Araçlar
A.fi.’de kamu sat›fl yöneticili¤i ve flu anki genel müdürlük görevi.

“Yapt›¤›m birçok ifl ba¤lant›s›nda ve akademik çal›flmalar›mda Bilkentli olmam ifllerimi
kolaylaflt›rd›. Kimi zaman karfl›ma Bilkent mezunlar› ç›kt›, kimi zaman Bilkent’in kalitesini
bilenler. Ben de gerek personel al›mlar›mda gerek ifl ba¤lant›lar›mda Bilkentli olanlara
öncelik tan›yorum” diyor Ery›lmaz. ‹htiyaç duyduklar› elemanlar› seçerken aday›n kendisini
sosyal anlamda ne derece gelifltirmifl oldu¤una ve kendisini nas›l ifade edebildi¤ine önem
verdiklerini belirten Ery›lmaz, Bilkentlilerin bu konuda önde oldu¤unu gözlemlemifl.

Ery›lmaz'a göre Bilkent Üniversitesi’nin en büyük fark›, Türkiye’de birçok üniversite
ö¤rencisinin sahip olamad›¤› sosyal olanaklar›, zengin teknolojik ve akademik olanaklarla
birlikte ö¤rencilerine sunabilmesi.

Çal›flma yaflam›nda olabildi¤ince yükselmeyi, baflar›l› bir akademik kariyere sahip olmay›
ve politikada iyi bir yer edinmeyi hedefleyen Ery›lmaz, siyasi ad›mlar için biraz daha
zamana ihtiyac› oldu¤unu söylüyor.

Ekonomi, pazarlama ve siyaset üzerine kitaplar okumaktan hofllanan Ery›lmaz, binicilik,
tenis ve klasik danslarla da ilgileniyor.

“Bilkent ifl dünyas›nda çok önemli bir marka.”

O¤uzhan Kâz›m
Ery›lmaz
‹flletme 2001
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“Üç dilde e¤itim alm›fl olman›n fark›n› her zaman
yafl›yorum.”
Antalya Lisesi’ni birincilikle bitiren Sera Öner, 1996’da ÖYS ikincisi olarak girdi¤i
Bilkent Üniversitesi Mütercim-Tercümanl›k Bölümü’nden 2001’de mezun oldu. Konferans
tercümanl›¤› yap›yor. Virginia Polytechnic Institute and State University’nin Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü’nde yüksek lisans›n› tamamlayan Öner, Bilkent Üniversitesi Tarih
Bölümü’nde Amerikan Tarihi alan›nda yüksek lisans çal›flmalar›na devam ediyor.

Üç dilde (‹ngilizce, Frans›zca, Türkçe) ald›¤› lisans e¤itimi, derslerde edindi¤i metin
çözümleme becerileri ve baflta Çevirmenler Kulübü olmak üzere birçok toplulukta ald›¤›
organizasyon görevleri, Sera Öner’e genifl bir kültürel ve sosyal altyap› kazand›rm›fl, meslek
yaflam›na haz›rlanmas›nda yard›mc› olmufl.

‹fli vazgeçilmez bir tutku onun için. Birleflmifl Milletler, NATO, Avrupa Birli¤i Komisyonu,
Uluslararas› Para Fonu ve Dünya Bankas›’nda konferans tercümanl›¤› yapm›fl. Çeflitli
diplomatik görevlerde bulunmufl, bakanl›klarla ve birçok liderle çal›flm›fl. Sahra Çölü’ndeki
Timbuktu bölgesi gibi uzak co¤rafyalara bile gitmifl.

Öner dile yatk›nl›k yan›nda organizasyon becerileri, ekip çal›flmas› ve esneklik gerektiren
bir mesle¤i oldu¤unu belirtiyor. Kendisine bu özellikleri kazand›ran Mütercim-Tercümanl›k
Bölümü’nü seçmifl oldu¤u için çok mutlu.

Unutamad›¤› bir an›s›n› eklemeden geçemiyor: “Bir toplant›da ‹ngilizce konuflaca¤› söylenen
uzman›n bir anda Frans›zca konuflmaya bafllamas› her ne kadar bir anda yüre¤imi a¤z›ma
getirdiyse de çok iyi Frans›zca bildi¤im için çeviriyi hiç aksamadan devam ettirebildim.”

Konferans tercümanlar› olarak kültürleraras› bir iletiflim hizmeti verdiklerini ve hizmet
sektöründe çal›flt›klar›ndan müflteri memnuniyetinin çok önemli oldu¤una dikkat çekiyor.
Öner, yabanc› kültürlere ve dile merak duyanlara, Bilkent Üniversitesi Mütercim-Tercümanl›k
Bölümü’nü ilk s›raya koymalar›n› öneriyor.

Sera Öner
Mütercim-Tercümanl›k 2001

“Bilkent tercihlerimin en üstündeydi.”
Peyami Ç›klakalyoncu, D›fliflleri Bakanl›¤› Birleflmifl Milletler Dairesi’nde meslek memuru
olarak çal›fl›yor. Bahçelievler Deneme Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümü 2003 mezunu.

Ç›klakalyoncu, sekizinci s›n›fa kadar Pakistan Büyükelçili¤i’nin Ankara’daki okuluna
devam etmifl; Güney Asya, Uzak Do¤u, Do¤u ve Bat› Avrupa ülkelerinden ö¤rencilerle
birlikte okumufl. Bu çokkültürlü ortama olan ilgisi, arkadafllar›na sürekli ülkeleri hakk›nda
sorular sormas›, onlar›n dillerini ö¤renmeye çaba göstermesi, diplomatik kariyerinin belki
de ilk ad›mlar›n› oluflturmufl.

D›fliflleri Bakanl›¤›’ndaki biriminde, Türkiye’nin Birleflmifl Milletler sistemi içindeki
uluslararas› kurulufllara adayl›klar›n›n, bunlara iliflkin destek elde etme etkinliklerinin ve
di¤er adayl›k kampanyalar›n›n yürütülmesinde çal›fl›yor. Ç›klakalyoncu, Birleflmifl Milletler’e
yap›lan zorunlu ve gönüllü katk› paylar› ile Birleflmifl Milletler Sivil Toplum Örgütleri
Komitesi çal›flmalar›n›n takibinde de görev al›yor.

Bilkent’in ifl hayat› yan›nda sosyal yaflam›nda da önemli katk›lar› oldu¤unu düflünen
Ç›klakalyoncu, üniversitede çeflitli kulüp ve topluluklarda görev alm›fl. Toplumsal Duyarl›l›k
Projeleri kapsam›nda Ankara Mamak’taki bir okulda üniversiteye haz›rlanan ö¤rencilere
ders de vermifl. "Keflke daha çok zaman ay›rsayd›m bu faaliyetlere” diyor ve ö¤renci
arkadafllar›na sosyal etkinliklerden uzak kalmamalar›n› ö¤ütlüyor.

Bofl zamanlar›nda seyahat etmeyi seven Ç›klakalyoncu, bu y›l Güneydo¤u Anadolu turu
yapm›fl. A¤va’ya, Abant’a, Kalkan’a da gitmifl. Kapadokya ve Do¤u Karadeniz gezilerine
ç›kmak istiyor. Danstan vazgeçemiyor; salsa ve rumba dersleri al›yor. Kitaplara, sinemaya
ve spora merakl›. Kalkan’da küçük bir motorsiklet kiralay›p Kafl’›, Kekova’y›, Patara’y› ve
Sakl›kent’i gezen Ç›klakalyoncu, en yak›n zamanda bir motorsiklet almay› planl›yor.

Peyami Ç›klakalyoncu
Uluslararas› ‹liflkiler 2003
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“Bilkent gerçek bir bilim kenti.”

Narin Emeksiz
Bilgisayar Mühendisli¤i 1998

Narin Emeksiz Adana Anadolu Lisesi’nden mezun. ‹lk tercihi olarak kazand›¤› Bilkent
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nün 1998 mezunlar›ndan. ODTÜ Bilgisayar
Mühendisli¤i Bölümü’ndeki yüksek lisans› sonras›nda girdi¤i Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas›’n›n Biliflim Teknolojileri Genel Müdürlü¤ü’nde bilgisayar uzman›.

Narin Emeksiz, Bilkent Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nden ileri düzeyde bir bilgi
birikimiyle mezun oldu¤unu, bölüm mezunlar›n›n dünya ölçe¤inde her geçen gün daha ön
planda yer ald›¤›n› söylüyor. Lisans e¤itimi süresince bilgisayar mühendisli¤inin farkl›
alanlar›nda uygulamalar gelifltirdiklerini, bu çal›flmalar›n kendilerine problemleri h›zl› ve
do¤ru analiz etme, de¤iflik tasar›mlar üretme, yenilikçi ve etkin çözümler yaratma becerileri
olarak geri döndü¤ünü düflünüyor. Bu aflamalar›n mesleki yaflam için etkili bir ön haz›rl›k
oldu¤u kan›s›nda.

“fiu an yurtd›fl› piyasalar›yla ilgili bir projede görev al›yorum. Gelifltirdi¤imiz uygulaman›n
özelli¤i h›zl›, etkin ve hatas›z olmas›; çünkü ans›z›n ortaya ç›kabilecek durumlarda zamanla
yar›flarak sonuca ulaflmak esast›r. ‹flte bu noktada, ald›¤›m›z e¤itim ve üniversitede
oluflturdu¤umuz sa¤lam altyap› en büyük deste¤imiz.” diyor. Bilkent’in ça¤›m›za,
toplumumuza, gelece¤imize ivme kazand›racak bireyler yetifltiren, üniversite, üniversiteli
ve üniversite mezunu kavramlar›na yön veren bir e¤itim kurumu oldu¤unu düflünüyor.

Emeksiz, Bilkent mezunlar› aras›ndaki iletiflime ve dayan›flmaya önem verdi¤ini, bu
do¤rultuda hareket eden Kamuda Bilkent adl› grubun çal›flmalar›na kat›ld›¤›n› belirtiyor.

Türkçe, Osmanl› tarihi, Türkiye tarihi ve yabanc› diller ilgi alanlar› aras›nda. Yeni bir dil
ö¤renmek onun için, o dili kullanan toplumlar›n kültürel ve tarihi yap›lar›n› anlamada en
önemli anahtar.

“‹yi ki Bilkentliyim.”
Yükselifl Koleji mezunu olan Levent Özaygen, lisans e¤itimini 1995’te Bilkent Üniversitesi
Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Bölümü’nde tamamlad›. Ankara Hilton Oteli’nin insan
kaynaklar› direktörü olan Özaygen’in Baflkent Üniversitesi’nden MBA derecesi de var.

Levent Özaygen, bölümünün verdi¤i e¤itimi çok kaliteli buluyor. Stajlar›n ve uygulamal›
derslerin çok faydas›n› görmüfl. Dedeman ve Hilton otellerinde yapt›¤› stajlarla sektöre iyi
haz›rland›¤›n› ve ifle al›nmas›ndaki en büyük etkenin Hilton staj›ndaki performans› oldu¤unu
vurguluyor.

Kariyerine 1996’da Ankara Hilton’un Personel ve E¤itim Bölümü’nde bafllayan Özaygen,
daha sonra ayn› bölümün ve Güvenlik Koordinatörlü¤ü’nün müdür vekilli¤ine terfi etmifl.
Askerlik sonras› Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nin insan kaynaklar› müdürü olarak
ifl dünyas›na tekrar merhaba diyen ve 2001’in bafl›nda Ankara Hilton’un insan kaynaklar›
müdürlü¤üne geçen Özaygen, flimdiki pozisyonuna 2002 sonbahar›nda ulaflm›fl.

Gelece¤iyle ilgili hedeflerinden biri, Hilton’da operasyon müdürlü¤ü veya ifl gelifltirme
müdürlü¤üne geçifl yapmak, daha sonra da genel müdürlük. Di¤er hedefi yine Hilton
bünyesinde insan kaynaklar› üzerine çal›flmaya devam ederek Türkiye Hilton Otelleri’nin
insan kaynaklar› direktörü olmak. Özaygen bu hedeflerine Hilton’da ulaflamazsa, flans›n›
sayg›n uluslararas› zincir otellerde ya da farkl› sektörlerden tan›nm›fl flirketlerde denemek
istiyor. Sektördeki deneyimlerini ö¤rencilerle üniversite ortam›nda, bir e¤itmen kimli¤iyle
paylaflmak da istiyor.

‹flinden f›rsat buldukça mezun arkadafllar›yla iletiflimini sürdüren Özaygen, Bilkent
Üniversitesi Mezunlar Derne¤i’nin yan› s›ra Personel Yönetimi Derne¤i’nin de üyesi.
Üniversitede basketbol tak›m›nda oynam›fl olan Özaygen’in basketbol antrenörlü¤ü sertifikas›
da var. “Kimbilir belki bir gün bir tak›m çal›flt›r›r›m” diyor. Futbola da merakl›, Fenerbahçeli.
Gazeteleri ve ayl›k dergileri takip etmekten, müzik dinlemekten hofllan›yor. Seyahat etmek,
efliyle birlikte yeni yerler ve yemekler keflfetmek de hobileri aras›nda.

M. Levent Özaygen
Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i 1995
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“Tak›m ruhunu, ö¤renciyken yapt›¤›m›z grup
çal›flmalar›yla, ö¤rendim.”

Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar›m Bölümü’nü 1996’da bitiren
Ece Atefl, Özel Ayfleabla Lisesi mezunu. 1998’den bu yana Baflbakanl›k GAP Bölge
Kalk›nma ‹daresi’nin D›fl Kaynakl› Projeler Birimi’nde uzman olarak görev yap›yor.
Ankara Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler ve Çevre doktoras›na devam eden Atefl,
ayn› üniversitenin Kamu Yönetimi ve Siyaset Bölümü’ne ba¤l› olan Kent ve Çevre Bilimleri
Anabilim Dal›’ndan yüksek lisans derecesi sahibi.

Ece Atefl, üniversiteye girdi¤i andan itibaren akademik kariyer hedeflemifl; fakat karfl›s›na
ç›kan seçenekleri de¤erlendirip kamu sektörüne ad›m atm›fl. “Kendimi gelifltirme ve akademik
hedeflerime ulaflmada yöneticilerimden her zaman destek al›yorum” diyor Atefl. “‹fl seçimimde
do¤ru bir tercih yapm›fl oldu¤umu söyleyebilirim.”

GAP Bölgesi’nde d›fl kaynakla yürütülen projelerin koordinasyonu, Atefl’in sorumluluk
alan›nda. Bu projelere örnek olarak Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›’nca desteklenen
Sürdürülebilir Kalk›nma Program› ve Avrupa Birli¤i’nin destekledi¤i GAP Bölgesel Kalk›nma
Program›’n› gösteriyor.

Atefl, ifl yaflam›na att›¤› ilk ad›mdan bu yana Bilkent mezunlar›n›n tak›m çal›flmas›na çok yatk›n
oldu¤unu gözlemlemifl. Bunun Bilkent’in ö¤rencilere kazand›rd›¤› en büyük art›lardan biri
oldu¤unu düflünüyor. Derslerde kazand›¤› kuramsal bilgileri ifl hayat›yla beraber uygulamaya
bafllamas› ve bunlar›n deneyim olarak geri dönmesi ona büyük keyif veriyor.

“Her ortamda Bilkentli olman›n ayr›cal›¤›n› yaflad›m.”
Asl› Özaygen, Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Lisans diplomas›n› Bilkent Üniversitesi
Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Bölümü’nden 1996’da ald›. Ankara Hilton Oteli’nde grup
ve organizasyon sat›fl yetkilisi.

Dokuz y›ld›r Hilton’da Asl› Özaygen. Bilkent Üniversitesi Uygulamal› Teknoloji ve ‹flletmecilik
Yüksekokulu’nun staj olanaklar› sayesinde ilk ifl deneyimini Ankara Sheraton Oteli Ön
Büro ve Ziyafet bölümlerinde yaflam›fl. ‹kinci staj›n› Ankara Hilton Oteli Marco Polo Restoran
ve Ziyafet Bölümü’nde tamamlam›fl. Mezuniyet sonras› yine Ankara Hilton’da Personel ve
E¤itim Bölümü memurlu¤u, Ziyafet Bölümü sekreterli¤i yapm›fl; Konferans ve Ziyafet
Bölümü sat›fl yetkilisi olarak da çal›flm›fl. Kurumdaki yap›sal de¤ifliklik sonucunda flimdiki
unvan›n› alan Özaygen ifl tan›m›n›, grup ve organizasyonlar›n pazarlama ve sat›fl stratejileri
ile organizasyonlar süresince operasyon takibi olarak özetliyor.

Uluslararas› bir otel zincirinin ziyafet bölümünde çal›flmak, okul y›llar›ndaki tek amac›ym›fl
Özaygen’in. Bu düflünü gerçeklefltirmifl olman›n sevincini yafl›yor ve dört befl y›l daha otel
yöneticili¤i kariyerini sürdürmek istiyor. Hayalinde efliyle birlikte kendi ifllerini kurmak,
küçük bir butik otel, bir kafe ya da pasta evi açmak var.

Özaygen, “Bilkent zaman›ndaki staj dönemlerim benim için gerçekten çok önemliydi. ‹fl
bulma endiflesi yaflamad›m; kep giyme törenimin oldu¤u gün çal›flmaya bafllad›m; çal›flma
ortam›na uyum sa¤lama sorunum da olmad›” diyor. Üniversitede ald›¤› uygulamal› e¤itimlerin,
serviste ve mutfakta edindi¤i bilgilerin iflinde büyük faydas›n› gördü¤ünü belirten Özaygen,
bölümde ald›¤› iflletme derslerinin yöneticilik yaflam›ndaki katk›s›na da parmak bas›yor.

Özaygen üniversitesiyle ba¤lar›n› da koparmam›fl. Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne¤i
üyesi. S›ra arkadafllar›n›n ço¤uyla görüflüyor. ‹fli sayesinde karfl›laflt›¤› ve görüfltü¤ü mezun
arkadafllar› da var.

Efliyle seyahat etmek, farkl› yerler keflfetmek, de¤iflik mekanlarda yemekler tatmak Özaygen'in
en büyük zevkleri aras›nda. Yemek yapmay› da seviyor; fakat ifl yo¤unlu¤u nedeniyle
mutfa¤a pek giremiyor. Özaygen kitap okumaya, yogaya ve meditasyona merakl›. Hilton’un
fiarap Kulübü'nde düzenlenen faaliyetler de ilgisini çekiyor.

Özaygen Bilkent’e duydu¤u sevgiyi flöyle anlat›yor: “Bilkentli oldu¤um için çok mutluyum.
Sektörde büyük bir referans olmas›, ayr›ca eflim Levent’le tan›flt›¤›m yer olmas› nedeniyle
Bilkent Üniversitesi benim için çok önemli.”

S. Asl› Özaygen
Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i 1996

Ece Atefl
Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar›m 1996
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“Ald›¤›m e¤itimi iflimin her aflamas›nda kullan›yorum.”

Tolga Günel
Endüstri Mühendisli¤i 1996

Tolga Günel, Procter & Gamble Türkiye’de sa¤l›k ve güzellik ürünlerinden sorumlu
planlama müdürü. Gazi Anadolu Lisesi’nden mezun. Bilkent Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü’nü 1996’da bitirdi.

Procter & Gamble’da bugüne dek birçok görevde bulunan Tolga Günel flirketin ‹stanbul
fabrikas›nda malzeme-üretim planlamas› ve Belçika’da depo operasyon yönetimi üzerine
çal›flm›fl. SAP tedarik zinciri proje müdürlü¤ü de yapm›fl. fiirketinin de¤iflik kültürlerden
ve ülkelerden insanlar›n çal›flt›¤›, her gün yeni fleyler ö¤rendi¤i büyük bir okul oldu¤u
kan›s›nda.

Günel’in sorumluluk alan›nda sa¤l›k ve güzellik ürünleri için talep tahmini, tedarik ve yeni
ürün sunumu planlamas› var. Birçok flirket içi e¤itimi vermifl. ‹fl süreçleri yönetimi ve
optimizasyonu konusunda Procter & Gamble’›n Bat› Avrupa tak›m liderli¤ini yapm›fl.

Üniversite y›llar›n› flöyle özetliyor: “Bilkent’te edindi¤im proje ve tak›m çal›flmas› prati¤ini,
genifl bilgisayar olanaklar›n›n verdi¤i becerileri, ö¤retim üyelerimizin afl›lad›¤› araflt›rma
ve ö¤renme ruhunu ve Türkiye’nin en baflar›l› ö¤rencileriyle geçen senelerin getirdi¤i her
gün daha iyisini yapma arzusunu her zaman kullan›yorum. Ö¤renci Konseyi’ndeki Mühendislik
Fakültesi genel sekreterli¤imde ve Yöneylem Araflt›rmas› Kulübü’ndeki görevimde kazand›¤›m
yönetim ve organizasyon tecrübelerinden de faydalan›yorum.”

Günel arkadafllar›yla ba¤lant›s›n› koparmam›fl. Ayn› dönem mezunlar›yla bir e-posta grubu
kurmufllar ve s›k s›k haberlefliyorlar.

Bofl zamanlar›n›n ço¤unu üç buçuk yafl›ndaki o¤luna ay›r›yor. Düzenli olarak spor yap›yor.
Türkiye ekonomisi ve Avrupa Birli¤i hakk›ndaki yay›nlar› takip ediyor. Gitar çal›yor.

Günel, son olarak bir an›s›n› da paylafl›yor: “Belçika’da çal›fl›rken Hollandal› bir üniversite
çal›flma grubuna lojistik konusunda bir olay analizi yapt›rm›flt›m. Orada özgeçmiflimi
anlat›rken herkesin Bilkent’ten haberdar oldu¤unu görünce çok gururland›m.”

“Bilkent’te genifl bir vizyona sahip oluyorsunuz.”

Tolunay Tomruk
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1991

Tolunay Tomruk, Microsoft Telif Haklar› Gelifltirme Müdürü ve Business Software
Alliance Türkiye genel koordinatörü. Ankara Atatürk Lisesi’nden sonra girdi¤i Bilkent
Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü’nü 1991’de bitirdi. Bilgi
Üniversitesi’nden MBA diplomas› da var.

“Yapt›¤›m her iflte farkl›l›k yaratabilmeyi, risk almay› ve çevreye farkl› gözlerle bakabilmeyi
seviyorum. Bunlar› yapabilmek için de ürün ve kaynak olarak büyük kitlelere ulaflmak
gerekiyor. O nedenle kendime Microsoft’da çal›flmay› hedef seçmifltim; baflard›m” diyor
Tolunay Tomruk. Microsoft kariyerinde sistem mühendisli¤i ve Microsoft Office ürün
müdürlü¤ü de var. fiimdiki görevi, Türkiye’de yaz›l›m korsanl›¤›na karfl› bir bilinç
oluflturulmas› ile bunun ekonomiye ve telif hakk› sahibine verdi¤i zararlar›n önlenmesini
içeriyor. Bunun için biliflim sektörü liderleri ve devletle ortak çal›fl›yor. Microsoft’dan önceki
ifl deneyimleri Bilkent Üniversitesi’nde sistem analistli¤i ve programc›l›k, British Council’da
bilgi ifllem müdürlü¤ü.

Tomruk’un gelece¤e dair hedefi, Türkiye’de teknoloji kullan›m›na katk›da bulunacak, biliflim
sektörüne yön verecek bir yönetici olmak; elli yafl›nda da emekli olup dünyay› tekneyle
dolaflmak.

K›fllar› kayak, yazlar› tüplü dal›fl yapmay› seviyor. Köpekbal›¤› dal›fllar›nda büyük heyecan
duyuyor. En sevdi¤i spor basketbol. Efliyle her y›l bir hobi belirliyorlar; flu anki favorileri
Latin Danslar›. Seyahat etmek de ilgi alanlar› aras›nda.

Bilkent’le ilgili düflünceleri ise flöyle: “Bilkent’teyken buran›n farkl› bir okul oldu¤unu
hissediyordum; ama esas fark› ifl hayat›na girdi¤imde ve e¤itim için baflka okullara gitti¤imde
gördüm. Bilkent’te hem ö¤reniyorsunuz hem de araflt›rman›n ve ö¤renmenin yöntemlerini
kazan›yorsunuz. Okul bilgileri piyasada üç dört y›lda güncelli¤ini kaybetse de Bilkent’in
verdi¤i disiplin güncelli¤inizi koruman›za yard›m ediyor.”



‹zmir Özel Türk Koleji mezunu olan Burcu Aksoy, Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili
ve Edebiyat› Bölümü’nden diplomas›n› 1993’te ald›. Bodrum Rixos Oteli’nin bas›n
dan›flman›.

Ö¤renciyken bir dergide Bilkent hakk›nda yalan haberlerle dolu bir yaz› dizisi okumufl
Burcu Aksoy. Bir gece oturmufl ve sayfalarca yan›t yazm›fl dergiye. Mektup rektöre de
ulafl›nca üniversiteyle ilgili bas›n çal›flmalar› yapma teklifi alm›fl. ‹flte böyle bafllam›fl on
iki y›ll›k bas›n hayat› Aksoy’un. Üniversitenin son y›l›nda Ankara’n›n yerel bir televizyon
kanal›nda ve radyosunda program haz›rlay›p sunmufl. Bas›n dünyas›na olan bu ilgisi onu
ATV Ankara Haber Merkezi’ne kadar tafl›m›fl. Muhabir olarak bafllam›fl, bir süre Spor
Servisi’nin sorumlulu¤unu da üstlenmifl. Sabah Gazetesi Magazin Servisi’nde editörlük,
ATV’de Magazin Forever program›na muhabirlik ve ayn› kanal›n Yüz Yüze program›nda
asistanl›k yapm›fl. Daha sonra ‹zmir’e tafl›nan Aksoy, Sabah Gazetesi ve çeflitli dergiler için
de çal›flm›fl. Ayr›ca baz› sanatç›lara bas›n dan›flmanl›¤› da yapm›fl. Sonra Rixos Otel günleri
bafllam›fl.

Üniversitede ald›¤› e¤itimin mesle¤inde hep yarar›n› gördü¤ünü söylüyor Aksoy. Düfl gücünü
zenginlefltiren dersler ve okudu¤u onlarca roman, haz›rlad›¤› yaz›larda ve röportajlar›nda
ona çok yard›mc› olmufl. “Bilkent’te ald›¤›m dil e¤itimi beni hep farkl› k›ld›” diyen Aksoy,
bu konuyla ilgili bir an›s›n› flu sözlerle aktar›yor: Ünlü flark›c› Ricky Martin Türkiye’ye
gelmiflti. Bas›n toplant›s›nda Martin’e tercüme konusunda yard›mc› olan kifli yanl›fl bir
çeviri yapt›. Hemen söz al›p do¤rusunu söyledim. Salonda ç›t yok, herkes bana bak›yor.
Gazeteci arkadafllar hemen düzeltmiflti ald›klar› notlar›.”

Bir an›s› da ABD’nin Grammy ödüllü flark›c›s› Beyonce’un Rixos’ta kald›¤› günlerden:
“Beyonce’nin konaklad›¤› dönem çok s›k›nt›l›yd›. Gazeteci arkadafllar bir kare resim için
çabalad›, ben de o resmin çekilmemesi için; çünkü ortada foto¤raf› yasaklayan bir sözleflme
vard›. Gazetecilik taraf›m bu resim çekilmeli derken, bulundu¤um pozisyon buna izin
vermiyordu. Geceleri kabuslar gördüm Beyonce gidene kadar.”

Aksoy, iflten kalan zamanlar›ndan en büyük pay› annesine ay›r›yor. Hobileri sinemaya
gitmek, seyahat etmek, yüzmek ve uzun yürüyüfller yapmak. Dostlar›yla vakit geçirmekten
de büyük keyif al›yor.

“Aç›lmayaca¤›n› düflündü¤ünüz kap›lar› aç›yor Bilkent.”
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Burcu Aksoy
Amerikan Dili ve Edebiyat› 1993

“Bilkent, sosyal ve mesleki yaflam›mda bana büyük bir
özgüven sa¤lad›.”
Garanti Bankas› Bilkent fiubesi’nde Bireysel Pazarlama portföy yard›mc›s› olarak çal›flan
Burcu Önefl, Yükselifl Koleji ve Bilkent Üniversitesi Bankac›l›k ve Finans Bölümü 2004
mezunlar›ndan.

Burcu Önefl bireysel pazarlama ve flube bankac›l›¤›n› en güzel ve en yo¤un biçimde yaflad›¤›n›
düflünüyor. Bankac›l›k ürünlerinden yararlanmak isteyen müflterilere finansal dan›flmanl›k
çerçevesinde portföy hizmeti veriyor flubesiyle birlikte. Kendisini hep gelifltirme gayretinde.
Piyasay›, sosyal ve ekonomik geliflmeleri sürekli takip ediyor. Hedefi baflar›l› bir yönetici
olmak.

Bilkent Üniversitesi Ö¤renci Çal›flma Program›’nda geçirdi¤i bir y›l›, ifl yaflam›na güzel bir
haz›rl›k olarak de¤erlendiriyor. Bilkentli olmaktan ve bunu her ortamda dile getirmekten
büyük gurur duydu¤unu dile getiren Önefl, üniversitesine olan sevgisini “Bilkent’te geçirdi¤im
her günün benim için çok ayr› ve önemli bir yeri vard›r” diyerek belirtiyor.

Hafta içi çok yo¤un oldu¤undan kendine ancak hafta sonlar› zaman ay›rabiliyor. Kiflisel
ilgi alanlar› spor, sinema ve al›flverifl. Seyahat etmekten de hofllan›yor. Üniversitede Snowboard
ve Motor Sporlar› kulüplerine kat›lm›fl olan Önefl, Türkiye-Avrupa Birli¤i Derne¤i, Atl›
Spor Kulübü ve Sports International üyesi.

Burcu Önefl
Bankac›l›k ve Finans 2004




