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Üretken ve araflt›rmac› ö¤retim elemanlar›n›n
bireysel ilgi alanlar›ndaki çeflitlilik, Bilkent Üniversitesi’ndeki

kültürel atmosferin en önemli yap›tafllar›ndan.
Bu mozai¤in dikkat çeken renklerinden biri olan dansa

gönül vermifl ö¤retim elemanlar›m›zla
keyifli söylefliler gerçeklefltirdik.



Endüstri Mühendisli¤i
Bölümü ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. Barbaros Tansel,
dans alan›ndaki birikimini
Bilkentliler ve dans
tutkunlar›yla paylaflan bir
akademisyen.

Dansa ne zaman ilgi duymaya bafllad›n›z?
Bu alanda kendinizi nas›l yetifltirdiniz?

Dansa ilgim çok küçük yafllarda, ilkokulda
folklor yaparken bafllad›. 1975'te ABD’ye
gittim ve bulundu¤um flehirde dünya halk
danslar› (international folk dancing)
yapmaya bafllad›m. Ço¤u Balkan
ülkelerinden olmak üzere yüzlerce dans
ö¤rendim. Gainesville Folk Dancers adl›
grupta k›sa sürede yükselerek lider dansç›
oldum ve çok say›da gösteriye ç›kt›m. 1979'da
doktoram› tamamlay›p Atlanta’da Georgia
Institute of Technology’de genç bir ö¤retim
üyesi olarak görev yaparken dans faaliyetimi
Izvorni adl› grupta sürdürdüm. 1983'te
Southern California Üniversitesi’ne ö¤retim
üyesi olarak gitti¤imde ABD’de çok tan›nan
AMAN adl› dans kumpanyas›nda bir süre
çal›flt›m; ama akademik faaliyetlerimi
engelleyebilece¤ini anlad›¤›m zaman bu
kumpanyadan ayr›ld›m. Dansla olan
ba¤lant›m› amatör bir ruhla sürdürmeye
karar verdim. O y›llarda yine Los Angeles’da
çok popüler olan salsa ve swing gibi danslar›
ö¤renmeye bafllad›m. Daha sonralar› tango,
waltz, rumba ve cha cha gibi danslar› da
ö¤renerek da¤arc›¤›m› genifllettim. fiu anda

eflli danslardan 30 kadar›n› iyi biliyorum.
Dünya halk danslar›nda ö¤rendi¤im ve
yapabildi¤im dans say›s› ise san›r›m 800'e
ulaflt›; fakat bunlar› Türkiye’de yapan pek
bulunmad›¤› için art›k uygulama f›rsat›m
olmuyor.

Dans e¤itmenli¤inizle ilgili bilgi alabilir
miyiz?

Dansa bafllad›¤›mda çok çabuk ö¤rendi¤imi
fark ettim. Bir de baflkalar›n›n kaç›rabildi¤i
ayr›nt›lar› gören bir yap›m var.
Ö¤rendiklerimi pekifltirmek için bofl
zamanlar›mda tekrar yaparken, hareketleri
kolay ak›lda tutma yollar›n› keflfetmeye
bafllad›m. E¤itmenlerin ço¤u bu tür analizlere
yönelmedi¤i için bir süre sonra ö¤renmeyi
kolaylaflt›rma konusunda onlar›n önüne
geçtim. Dans ö¤retmenli¤i, gözlem yetene¤im
ve merak›m sayesinde  bende do¤al olarak
geliflti. Bunun için özel bir e¤itim almad›m.

Ailenizde dansa merakl› baflka kimseler
var m›?

Ailemde dansa merakl› hiç kimse yok. Bu
ilgimin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› aç›klayabilecek
hiçbir kal›t›msal etken de göremiyorum. 6
yafl›ndaki o¤lum müzikle hareket etmeyi çok
seviyor. Belki o dansa merak sarabilir.

Mesle¤inizle dans›n birlikteli¤ini nas›l
gerçeklefltiriyorsunuz?

‹kisini birbirine hiçbir zaman kar›flt›rmad›m.
Dans etkinliklerimi mesle¤ime müdahale
etmeyecek düzeyde tutmay› baflard›m.
Asl›nda zaman aç›s›ndan çok zor oluyor;
çünkü meslek hayat›mda çok yo¤un

çal›fl›yorum. Normal flartlarda dansa vaktim
yok; ama ben ne yap›p edip haftada hiç
olmazsa iki saatimi buna ay›r›yorum. Ailemle
geçirdi¤im saatler d›fl›nda kalan çal›flma
saatlerimin yüzde doksan befli iflime, yüzde
befli ise dansa ayr›lm›fl durumda. Dans›n
daha fazla zaman›m› almas›na izin
vermiyorum.

Dans etti¤im zaman hayal dünyam geniflliyor
ve müzi¤in ritmine uyarak bir tür trans
haline geçiyorum. Bu durum bende tazeleyici
ve canland›r›c› bir etki yarat›yor. Danstan
vazgeçmek istemem; çünkü dans ederek enerji
depolar›m› her hafta tazeleyebiliyorum.

Bilkent Üniversitesi'nde dans kurslar›
nas›l bafllad›? Devam eden kurslar›n›z
hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

‹lk dans kursunu 1988-89 akademik y›l›nda,
dünya halk danslar› ö¤retmek amac›yla
dönemin Akademik ‹fllerden Sorumlu Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Abdullah Atalar ile
birlikte açm›flt›k. Bilkent'e misafir ö¤retim
üyesi olarak Los Angeles’dan gelmifltim.
Y›l sonunda geri döndüm. 1991'de Bilkent’e
temelli dönüfl yapt›m. Bakt›m ki iki y›l önce
benden dans ö¤renen ö¤renciler bunu kendi
bafllar›na sürdürmeye gayret etmifller. Geri
geldi¤imi ö¤renince benden tekrar ders
vermemi istediler. Ben de tekliflerini
memnuniyetle kabul ederek yeniden dans
ö¤retmeye bafllad›m. Dünya halk danslar›
müziklerini bulmakta zorland›¤›m›z için eflli
danslarla devam etmeye karar verdik. O y›l
15 kadar ö¤renciyle sürdürdü¤ümüz bu
faaliyet ertesi sene de sürdü ve kat›l›m
25-30 kifliye ç›kt›. Daha sonraki dönemlerde
bu say› daha da artt›. Her dönem yaklafl›k
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60-70 ö¤renci dansa bafllamak üzere geliyor.
Bu y›l Arjantin tango ve Latin danslar›nda
bafllang›ç ve orta düzey olmak üzere üç ders
açt›m. Arjantin tangoyu geçen dönem
ö¤rettim. Bu dönem Latin Karma-1 ve Latin
Karma-2 kurslar› devam ediyor. Her ikisi de
cuma günleri 18:40 ve 19:40'ta Ö¤renci
Yurtlar› Spor Merkezi Step/Aerobik
salonunda yap›l›yor. 18:40’taki Latin Karma-
2'de en az bir dönem dans dersi alm›fl
ö¤renciler var. 19:40’taki Latin Karma-1 ise
dansa yeni bafllayanlar için. Latin-1’de salsa
ve swing ö¤retiyorum. Latin-2’deyse salsa,
swing’de daha ileri figürlerin yan› s›ra rumba
ve cha cha’ya girifl yapaca¤›z. Daha sonraki
y›llarda Latin Karma-3 ve 4 düzeyleriyle
devam etmek istiyorum. Ayr›ca Arjantin
tango kursunu yine açaca¤›m.

Bilkent Üniversitesi'ndeki kurslar d›fl›nda
dansla ilgili ne tür etkinliklerde
bulunuyorsunuz?

1999'da Tandans Dans Stüdyosu’nu kurdum
ve faaliyete geçirdim. Ayr›ca Jimnastik
Federasyonu Dans Teknik Komitesi
baflkanl›¤›n› yap›yorum.

Dans kurslar›na gelen kat›l›mc›lar›
gözlemleyebildi¤iniz kadar›yla
tespitlerinizi ö¤renebilir miyiz?

Bafllayanlar›n ço¤u danslar› hemen birkaç
ayda ö¤renip usta olaca¤›n› düflünüyor. ‹lk
derslerde bunun böyle olmad›¤›n›, ilerleme
kaydetmelerinin çok daha fazla zaman
gerektirece¤ini anl›yorlar. Baz›lar› dönem
ortas›nda s›navlar›n yo¤unlaflt›¤› s›rada dans

derslerinden kopmaya bafll›yor. Sabredenler
dönem sonuna kadar götürüyor ve daha ileri
düzey kurs açarsam yine geliyorlar. Bir dönem
devam edenlerin ço¤u dansa çok ba¤lan›yor
ve gelecekte ders almaktan vazgeçse bile dans
etmekten hiç vazgeçmiyor. Bu anlamda dans,
ö¤renimini alt› ay sürdürebilenlerin en az
yar›s› için bir yaflam tarz› haline geliyor.

Dans› zay›flamak için bir yol olarak
görenler var. Bunu aflmak için neler
yap›yorsunuz?

Bu flekilde gelen çok az insan oldu.
Bafllamadan önceki düflünceleri o olsa bile
ilk dans derslerinden sonra dans›n kendi
güzelli¤inin fark›na var›p zay›flama ve
benzeri hedeflerden vazgeçtiler. Dans› dans
için yapmaya bafllad›lar.

Dünyada gözde dans çeflitleri hangileri?
Ya sizin en sevdi¤iniz danslar?

Dünyada flu anda Arjantin tango, salsa ve
swing yayg›n olarak yap›l›yor. Arjantin tango
sadece Buenos Aires’te de¤il, Amerika, Avrupa
ve Asya’da birçok ülkede ö¤retiliyor ve
yap›l›yor. Salsa ise daha çok Amerika’da
yap›lmakla birlikte Avrupa’da ve ülkemizde
de son y›llarda çok yükselifl gösterdi. Swing
dans›n›n anavatan› ABD'dir. 1920’li y›llarda
Lindy Hop ile bafllay›p daha sonra charleston,
shag, east coast swing, west coast swing,
rock’n roll ve hustle gibi danslarla
çeflitlenmifltir. fiu anda ABD ve Avrupa’da
swing revaçta. Türkiye’de henüz istedi¤im
ölçüde ilerlemedi; ama swing’i benden
ö¤renen bir grup eski ö¤rencim, Ankara’da

Amarillo Grill Bar’da pazartesileri swing
geceleri bafllatt›lar. San›r›m bu atefl giderek
Ankara’y› saracak. ‹stanbul’da swing yapan
ya da bilen pek yok. Bunlar sosyal danslar
ve kiflisel doyum için yap›l›yor.

Bunlar›n d›fl›nda, yar›flma danslar› olarak
uluslararas› stil Latin Amerikan danslar›
kategorisinde rumba, cha cha, jive, samba
ve paso doble, uluslararas› stil standart
danslarda vals, tango, foxtrot, quickstep ve
Viyana valsi yap›l›yor. Ülkemizde yar›flma
danslar› ile ilgilenenler birkaç yüz kifli
civar›nda. Amerikan stil ritim danslar› olarak
an›lan kategoride rumba, cha cha, east coast
swing, mambo ve bolero yap›l›yor. Bunlar
ABD’de yayg›nd›r, ama Avrupa’da pek
bilinmez. Türkiye’deyse benim e¤itmenli¤imle
birçok insan Amerikan stil danslar› ö¤rendi.
Ayr›ca Amerikan stil smooth dedi¤imiz
danslar da var. Bunlar foxtrot, vals, Viyana
valsi ve tangodan  olufluyor. ABD d›fl›nda bu
stili tercih edenler fazla de¤il. Benden
ö¤renenler d›fl›nda bunlar› Türkiye’de
bilenlerin olmad›¤›n› ya da say›ca çok az
oldu¤unu san›yorum. Bir de bireysel olarak
yap›lan hip hop ve break dance gibi sokak
danslar› gençler aras›nda kabul görmüfl d
urumda. Ben en çok swing dans›n› seviyorum.
Ayr›ca salsa, rumba, cha cha ve Arjantin
tangoyu da çok seviyorum; ancak swing’in
yeri daha baflka.

Dünyada ve ülkemizde be¤endi¤iniz
dansç›lar var m›?

Dünyada en be¤endi¤im dansç› çift Arjantin
tango ustas› Osvaldo Zotto ve Lorena
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Ermocido’dur. Swing’de ise Paul Overton ve
Sharon Ashe çiftini çok severim. Türkiye’de
uluslararas› Latin’de Alize Sekman’› ve ‹smet
Müftüo¤lu’yu, Arjantin tangoda Servet ve
Figen Moran’›, Tanju Y›ld›r›m’›, Metin Yazir’i
ve Ira Osipova’y› be¤eniyorum. Kendi
ö¤rencilerim aras›nda çok güzel swing
yapanlar da var. Çok dikkatimi çeken bir
salsa dansç›s› henüz olmad›.

Türkiye'de dans›n yeri konusunda neler
düflünüyorsunuz?

Ülkemizde dans son y›llarda büyük bir
ilerleme gösterdi. ‹lgi her geçen gün art›yor.
Bu konuda sadece ‹stanbul ve Ankara de¤il
‹zmir, Eskiflehir ve Antalya gibi flehirler de
epey hareketli. Dans›n Türkiye’de
önümüzdeki on y›l içinde çok yol alaca¤›n›
ve giderek daha genifl kitlelere yay›laca¤›n›
düflünüyorum. Dans esteti¤i ve tekni¤i
konusunda befl on y›l öncesine göre çok
ilerleme oldu. Art›k dans edenler, kendi
kifliliklerini ve süslemelerini danslar›na
kat›yorlar.

Ekrandaki dans yar›flmalar› hakk›ndaki
görüfllerinizi alabilir miyiz?

Ben pek sevemedim bu yar›flmalar›; ama
ç›kan yar›flmac›lar aras›nda iyi olanlar var.
Müzikle uyum konusunda sorunlar yaflasalar
da fizik kondisyonu yeterli olanlar, akrobatik
hareketlere yo¤unlaflarak göz doldurmay›
baflarabiliyor. Yine de yar›flmalar, dans›n
akrobasiden ziyade müzik ve hareket
bütünlü¤üyle olufltu¤u gerçe¤ini yans›tm›yor.

Gelece¤e yönelik planlar›n›z neler?
Bilkent Üniversitesi bünyesinde dansla
ilgili yeni at›l›mlar›n›z olacak m›?

Dans etmeyi uzun y›llar sürdürmek ve yeni
dansç›lar yetifltirmeye devam etmek
istiyorum. Zaman›m›n çok az olmas›ndan
dolay› Bilkent’te daha önce sadece bafllang›ç
düzeyinde ders aç›yordum; fakat bu dönem

orta düzey dersi aç›nca ö¤rencilerimde
gördü¤üm heves beni çok memnun etti.
Bundan sonra orta ve ileri düzey derslerle
tekni¤i daha ilerlemifl dansç›lar yetifltirmeye
karar verdim. Bir gösteri grubu bile
kurabilirim.

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

Sa¤ olun. ‹yi çal›flmalar.
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Prof. Dr. Barbaros Tansel Kimdir?

Bilkent Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim
üyelerinden Dr. Tansel’in makaleleri
Operations Research, IIE
Transactions, Journal of the
Operational Research Society,
Transportation Science ve
Management Science gibi dergilerde
yay›mlanm›flt›r. Doktoras›n› 1979’da
Florida Üniversitesi’nden alan
Dr. Tansel’in ulafl›m a¤lar›nda tesis
yer seçimi ve da¤›t›m sistemleri, ana
da¤›t›m üssü problemleri, büyük
ölçekli intikal planlama sistemleri,
a¤ ba¤lant› tabanl› lojistik sistemler,
fabrika yerleflim düzeni
optimizasyonu ve veri belirsizli¤inde
sa¤lam çözümlü optimizasyon
üzerine araflt›rmalar› bulunmaktad›r.
Bilkent Üniversitesi’ne kat›lmadan
önce Southern California Üniversitesi
ve Georgia Institute of Technology’de
ö¤retim üyeli¤i yapan Dr. Tansel,
Matematiksel Programlama,
Modelleme ve Optimizasyon, Yerleflim
Düzeni Planlamas› derslerini
vermektedir. Dünya halk danslar›,
Latin danslar›, satranç, klasik müzik
ve edebiyat Dr. Tansel’in özel ilgi
alanlar›d›r. Dr. Tansel, 1999-2006
y›llar› aras›nda Endüstri
Mühendisli¤i Bölüm Baflkanl›¤›
görevini yürütmüfltür.



Pelin Ercan Bilkent
Üniversitesi Güzel Sanatlar,
Tasar›m ve Mimarl›k
Fakültesi Grafik Tasar›m
Bölümü'nde ö¤retim
görevlisi. O da dans›n
büyüsüyle yafl›yor, Arjantin
tangodan vazgeçemiyor.

Dansa ne zaman bafllad›n›z?

Dansla tan›flal› yaklafl›k alt› y›l oldu. ‹lk kez
New York’ta yüksek lisans yapt›¤›m dönemde
bafllad›m dans etmeye. Önceleri salsa dersleri
al›yordum. Gitti¤im kursta Arjantin tangoyu
keflfedip tango dersleri almaya bafllad›ktan
sonra di¤er danslar› ikinci plana att›m.
New York'ta bir y›ldan biraz fazla tango
yapt›m ve ard›ndan Türkiye'de devam ettim.

Tangonun tarihi hakk›nda bilgi
alabilir miyiz?

Tangonun kökeni çok uzun bir konu. K›saca
Arjantin’de do¤an ve yay›lan bir müzik ve
dans türü. Esas ç›k›fl› 1800’lerin sonlar›na,
1900’lar›n bafllar›na dayan›yor. Buenos
Aires'te do¤mufl. Oraya gelen göç dalgas›n›n
getirdi¤i Avrupa kültürleriyle yerel kültürün
birleflmesi sonucunda oluflmufl. 1920'lerden
sonra Avrupa'da da kabul görmüfl ve alt›n
ça¤›n› yaflam›fl. ‹lk dönemlerinde biraz
tepkiyle karfl›lanm›flsa da flu an Buenos
Aires'in sembolü.

Tangoya bafllamak nereden akl›n›za geldi?

Bir filmdeki dans sahnesinden çok
etkilenmifltim. Dans kursuna giden bir çifti
anlat›yordu. Böyle bafllad›m kurslara.
Asl›nda biraz beceriksiz görüyordum
kendimi. Ders al›rsam biraz daha iyi olurum
diye gittim. O dönem New York’ta Latin
danslar› ve salsa popülerdi. Arkadafllar›m›n
gitti¤i birçok kulüp vard›. Asl›nda salon
danslar›yla ilgiliydim; ama salsay› önerdiler
bana. Salsa sonras›nda tangoyla devam ettim
ve Arjantin tangoyu b›rakamad›m.
Tangolar›n sözlerini anlayabilmek ve
Arjantinli hocalarla konuflabilmek için
Bilkent Üniversitesi'nde ‹spanyolca derslerine
kat›ld›m bir süre. Ben Arjantin aksan›yla
konuflmak istiyordum; fakat hocam ‹spanyol
aksan›nda ›srar ediyordu. Tatl›
tart›flmalar›m›z olurdu bu yüzden. Daha
sonra Ankara'da bir Arjantinliden özel ders
ald›m ve san›r›m biraz olsun onlar gibi
konuflmaya bafllad›m.

Etkilendi¤iniz baflka tango filmleri
var m›?

Carlos Saura’n›n Tango’sunu (1998) çok
be¤eniyorum. ‹lk ö¤renmeye bafllad›¤›mda
çok etkilenmifltim. Sally Potter’›n yazd›¤›,
yönetti¤i ve Pablo Verón ile oynad›¤› Tango

Dersi (1997) filmini çok seviyorum. Daha
sonra Pablo Verón’dan özel ders de ald›m.
Eski tango flark›c›s› Carlos Gardel’in filmleri
de hofluma gidiyor.

Tangoyu yediden yetmifle herkes
becerebilir mi?

Tango, herkesin yapabilece¤i, yürüyüfl temelli
bir dans. Yürüyebilen herkes dans edebilir
diyebiliriz. Yafl s›n›r› yok. 13 yafl›nda
ö¤rencim de var, 50 yafl›n üstünde de.
Tango do¤açlama üzerine kuruludur. Bildi¤im
kadar›yla di¤er danslardan ayr›ld›¤› nokta
da bu. Tangoda her an her fleyi
yapabilece¤iniz, tamamen erke¤in
yönlendirmesi ve bayan›n takip etmesi
üzerine kurulu bir yap› var. Çok fazla vücut
esnekli¤i gerektiren bir dans de¤il. Belli bir
aflamadan sonra gerçekten iddial› konuma
gelirseniz esneklik önem kazanabiliyor, zor
antrenmanlar bafll›yor.

Tango dersleri de veriyorsunuz. Ne tür
e¤itimler ald›n›z?

Bitmeyen bir e¤itimi var tangonun. Ders
veriyorum diye e¤itim sürecim bitti diyemem.
F›rsat buldukça Arjantin'e gidiyorum.
Ö¤rencilik ve ö¤retmenlik bir arada devam
ediyor.

Tangoya New York'ta bir stüdyoda, Arjantinli
yafll› bir tango ustas›yla bafllam›flt›m. Ondan
sonra New York'ta gitmedi¤im hiçbir stüdyo

kalmad› neredeyse. Genelde Amerikal›lardan
çok Arjantinlilerle çal›flt›m. Arjantinli ustalar
ülkemizi s›k s›k ziyaret ediyor. Onlar geldikçe
derslerine kat›l›yorum.
Buenos Aires’e ilk kez 2003'te uluslararas›
bir festivale kat›lmak için gittim. Arkas›ndan
befl günlük yo¤un bir seminere kat›ld›m.
Genelde atölyelerde, festivallerde ve
seminerlerde düzenli olarak çal›fl›yorum.
E¤itim vermek de e¤itiyor. Kendinizi
gelifltirme ve dans›n yap›s›n› daha yak›ndan
inceleme flans›n›z oluyor. fiu anda Bilkent
Üniversitesi Spor Merkezi’nde ders
vermekteyim. Tamam›na yak›n› ö¤rencilerden
kurulu bir kulübümüz var. Derslere iki
grubum devam ediyor: bafllang›ç düzeyi ve
geçen dönem bafllayanlar için orta düzey.
Pazar günleri de Türk-Amerikan Derne¤i’nde
partnerim Ali Ifl›kl› ile kurslar›m›z var. Türk-
Amerikan Derne¤i’nde ders vermeye alt› ay,
Bilkent'te iki buçuk y›l önce bafllad›m.

Ayr›ca http://www.tango-capital.com
adresinde TangoCapital adl› bir oluflum
kurdum. Ders vermede, ba¤lant›larda ve
organizasyonlarda kolayl›k sa¤l›yor.

Arjantin'deki izlenimlerinizden söz
edebilir misiniz?

Buenos Aires'te tango çok baflka bir fley.
Her yafltan her tarzda dans eden insanlar
görüyorsunuz. Yeni kuflakta çok iyi dansç›lar
var. Dört befl sene öncesine kadar genç kuflak
taraf›ndan fazla ilgi gösterilmeyen tango,
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son dönemlerde Arjantinli gençlerin
kat›l›m›yla farkl› bir boyuta tafl›n›yor. Daha
modern ve yenilikçi bir anlay›fl gelmifl.
Buenos Aires'e ilk ziyaretim daha çok e¤itimle
geçmiflti. Her gün sekiz dokuz saat tango
yap›yor, ders al›yordum. fiehri gezecek vaktim
kalm›yordu. Kültürü yak›ndan
tan›yamam›flt›m. Ocak 2005’te tekrar
gitti¤imde daha bol zaman›m oldu. Düzenli
olarak gidince onlardan biri gibi hissetmeye
bafll›yorsunuz.

Yar›flmalara kat›ld›n›z m› ?

Arjantin tangosunda pek yar›flma olmuyor.
Yap›lmamas› da gerekiyor bence; çünkü belirli
kurallar› yok ve do¤açlama bu dans›n çok
önemli bir parças›. Yine de yar›flmalar
gözüme çarp›yor, fakat ben karfl›y›m biraz.
Arjantin'de de yap›l›yor; ama benim karfl›ma
ç›kmad›, kat›lmad›m hiç.

Akl›n›zda kalan gösterilerinizden söz
edebilir misiniz?

En son gösterimden çok keyif ald›m.
Ali Ifl›kl›'yla Ça¤dafl Sanatlar Merkezi’nin
aç›l›fl›nda dans ettik. Passion for Tango adl›
tango orkestras› vard›. Elemanlar›n›n bir
k›sm› Türk bir k›sm› Hollandal›, kemanc›
da Uruguayl›. Onlarla üç parçaya efllik
ederken do¤açlama bir gösteri yapt›k.
Bir koreografi olmadan grubun enerjisiyle
bütünlefltik. Çok zevkliydi.

Gösteri yapmay› düflledi¤iniz özel bir yer
var m›?

Sokak gösterisi yapmak gibi bir hayalim var,
Buenos Aires veya Ankara'da. Umar›m bir
gün gerçeklefltiririm. Bir de Buenos Airesli
dansç›lar›n kendilerine hedef koydu¤u
milonga gecelerine kat›lmay› isterim.
Milonga, hem tango yap›labilecek mekanlara
verilen isim hem de tangonun kökeninde yer
alan bir müzik ve dans türü. Daha ritmik ve
daha h›zl›. Buenos Aires'te büyük milongalar
oluyor. Genç kuflak dansç›lar›n hedefidir
örne¤in Canning’de dans etmek. Orada yeni
çiftleri camiaya tan›tmak amac›n› tafl›yan
gösteriler olur. Heyecan vericidir gerçekten.

‹flinizle dans›n birlikteli¤ini nas›l
sa¤l›yorsunuz?

Tasar›m›n tangoya katk›s›n› sormak belki
daha do¤ru olur. Tango organizasyonlar›mda
her fleyi kendim yap›yorum: afifl, logo, tan›t›m
kitapç›klar›... Tasar›mc› olmam bu noktada
bana çok fley kat›yor. ‹kisini birden yürütmek
fiziksel yönden biraz yoruyor asl›nda. Grafik
tasar›mdan da tangodan da vazgeçemem.
Bir flekilde dengeyi kurabiliyorum. Sadece
kendi mesle¤inizi yapmay›p baflka fleylerle
de u¤raflmak dünya görüflünüzü geniflletiyor,
fiziksel ve ruhsal bir enerji yarat›yor.

Kurslara gelen ö¤renciler için tango ne
anlam ifade ediyor? Geçici bir heves mi
yoksa devam ediyorlar m›?

Tangoyu sadece bir hobi gibi gören
ö¤rencilerim de var, bir yaflam biçimi olarak
benimseyenler de. Derslere devam yüzde elli
civar›nda. Asl›nda bu iyi bir oran say›labilir,
çünkü tangonun herkese ayn› derecede hitap
etmesi mümkün de¤il. Bundan önce tek
bafl›ma ders veriyordum ve oran çok yüksek
de¤ildi. fiimdi bir partnerle ders vermenin
avantaj›n› yafl›yorum.

Be¤endi¤iniz dansç›lar kimler?

Selim ve Melin. Liseden beri beraber olan,
‹stanbul'da yaflayan, evli bir çift. Dünyaca
tan›n›yorlar. Hem kendi mesleklerini
yap›yorlar hem de tango dersi vermek ve
gösteri yapmak için dünyay› dolafl›yorlar.
Türkiye'de tangoya birlikte bafllayan ilk
çiftlerden. Avrupa'da nereye gidersem Selim
ve Melin'i soruyorlar. Türkiye’nin tan›t›m›nda
önemli rol oynuyorlar. Arjantin'de yeni kuflak
dansç›lardan Pablo ve Dana çiftini seviyorum.
Onlardan da ders ald›m. Geraldine Rojas
ad›nda bir kad›n dansç› var. En be¤endi¤im
isimlerdendir.

Türkiye'de tangoya bak›fl nas›l?

Tangoya ilgi giderek art›yor. Arjantin tango
bize yak›n gelen bir dans. Onlar›n kültürüyle
bizim kültürümüz benzefliyor. Arjantin halk
danslar›n›n folklorumuza benzeyen yanlar›
var. Türkiye dünyada tango aç›s›ndan çok
popüler olmaya bafllad›. Arjantin'den sonra
insanlar›n tango yapmak için gitmek
istedikleri bir ülkeyiz. Özellikle ‹stanbul bu
aç›dan çok etkin. Festivaller ve özel
seminerler düzenleniyor. Ünlü tangocular
turnelerinde mutlaka Türkiye'ye u¤ruyor.

Televizyondaki dans yar›flmalar›yla ilgili
düflüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?

Fazla izlemiyorum o programlar›; fakat
dansa ilgiyi art›rd›klar› kesin. Bir kez denk
geldi¤imde tango vard›. Güzel bir tesadüf
olmufltu; ancak bana biraz ters geldi aç›kças›.
Bir haftada çok zor bir koreografi ezberletip
çocuklar› sahneye ç›karm›fllar. O kadar k›sa
sürede baflar›labilecek bir fley de¤il bu. Onlar›
çal›flt›ran kifliyi de biliyorum. ‹yi bir hoca
ve dansç›d›r. Yar›flman›n koflullar› bana uygun
gelmediyse de dans› sevdirmek ad›na iyi bir
yöntem belki.

Teflekkür ederiz kat›l›m›n›z için.

Rica ederim.

Pelin Ercan Kimdir?

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasar›m
Bölümü’nü 1997’de birincilikle bitiren
Pelin Ercan, Fulbright bursuyla gitti¤i
Pratt Enstitüsü'nden ‹letiflim ve
Tasar›m yüksek lisans derecesi
alm›flt›r. New York’ta Wonderlust
Industries adl› reklam ajans›nda
çal›flt›ktan sonra 2001’de Bilkent
Üniversitesi’ne ö¤retim görevlisi
olarak dönmüfltür. Grafik Tasar›m,
Görsel Tekniklere Girifl ve Teknik
Yaz› dersleri veren Ercan’›n kiflisel
ilgi alanlar› aras›nda çeflitli dans ve
spor dallar› yer almaktad›r.
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Öncelikle özgeçmiflinizle ilgili bilgi
alabilir miyiz?

1971'de Burdur'da do¤dum. Çocuklu¤um
genelde Malatya’da geçti. Ö¤renim hayat›m
boyunca yat›l› okullarda bulundu¤um için
çok yer dolaflt›m. ‹lkokulu Malatya’da
bitirdim. Ortaokulu Diyarbak›r ve Elaz›¤
Anadolu Liseleri'nde tamamlad›m. Daha
sonra Gaziantep Fen Lisesi'nden 1988'de
birincilikle mezun oldum. Bilkent Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü'nü 1988'de kazand›m; ama bir y›l
kayd›m› dondurup AFS kültürel de¤iflim
program›ndan yararlanarak yurtd›fl›na
gittim. 1989'da bafllad›¤›m Bilkent'ten 1993’te
bölüm ikincisi olarak diploma ald›m.

Neden Bilkent Üniversitesi'ni tercih
ettiniz?

Sn. ‹hsan Do¤ramac›’n›n özgeçmifli beni çok
etkiledi. Bilkent’te görev yapan ö¤retim
üyelerinin araflt›rmalar› ve yay›nlad›klar›
makaleler de dikkatimi çekti. Tabii ki burs
ve yurt olanaklar› da ald›¤›m kararda önemli
rol oynad›. Ailem de karar›m› destekleyince
ilk tercih olarak Bilkent Üniversitesi'ni
yazd›m.

Bilkent akademik alanda mükemmeliyeti
arayan bir üniversite. Çok çal›flt›¤›m›z›
hat›rl›yorum. Bir de çok iyi arkadafllar
edindim; zeki, dürüst ve çal›flkan insanlar
tan›d›m. Halen ABD'de her ay görüfltü¤üm

mezun dostlar›m var. Kimi çeflitli
üniversitelerde akademik kariyer yap›yor
kimi IBM ve Kodak gibi flirketlerde yeni
teknolojilerin gelifltirilmesinde rol al›yor.

Üniversiteden mezun olduktan sonra
neler yapt›n›z? ABD'deki e¤itiminizle
ilgili bilgi alabilir miyiz?

ABD'de iki alanda yüksek lisans yapt›m.
Kendi dal›mdaki yüksek lisans e¤itiminden
sonra iflletme ve yöneticilik alanlar›na
yöneldim. Massachusetts Institute of
Technology Solan School of Management’da
MBA yapt›m.
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Cesur Bir Giriflimci,
Baflar›l› Bir Yönetici

Bilkent Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü mezunu

Alper Turgut, ald›¤› e¤itimi giriflimci kiflili¤iyle birlefltiren,
ABD'de kurdu¤u Verkata LLC flirketiyle mobil yaz›l›m alan›nda

 önemli baflar›lara imza atan bir yönetici.
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Verkata LLC'deki görevinizi ve
sorumluluklar›n›z› ö¤renebilir miyiz?
Bu flirketi nas›l kurdunuz? Daha önceki
ifl deneyimlerinizden bahseder misiniz?

1996'da ‹stanbul’da McKinsey &
Company’de yönetim dan›flmanl›¤› staj›
yapt›m. 1997'de flirketin New York ofisinde
yönetim dan›flmanl›¤›na bafllad›m ve
dünyan›n önde gelen birçok kuruluflun strateji
ve büyüme projelerinde çal›flt›m.
Giriflimcilikle 1999 sonlar›nda tan›flt›m ve
ilk flirketim Aligo Inc.’i kurdum. fiirkete 24
milyon ABD dolar› finansman yaratt›m ve
yeni teknolojiler gelifltirilmesine olanak
sa¤lad›m. fiirketin 2 kifliden 50 kifliye
ç›kmas›n› görmek büyük bir zevkti.

Aligo, gelifltirdi¤i teknolojiler ve patentleri
sayesinde cep telefonu yaz›l›mlar› alan›nda
büyük kontratlara imza att›, Motorola ve
Sun Microsystems gibi teknoloji devlerine
kendini kabul ettirdi. fiu anda Aligo
yaz›l›mlar› dünya çap›nda kullan›l›yor. ‹kinci
flirketim olan Verkata LLC'yi 2004'te
kurdum. Verkata LLC mobil yaz›l›mlar ve
mobil medya konusunda at›l›mlar yapt›.
Verkata LLC’yi 2005 sonu itibariyle kârl›
duruma getirdim ve flu anda flirketteki genel
müdürlük görevime devam ediyorum.

Japonya'daki giriflimlerinizle ilgili bilgi
alabilir miyiz?

Aligo’nun Japonya ofisini açt›¤›mda NTI
(NTT/Itochu), Fuji Electric ve Kanematsu
Communications gibi Japon devleriyle ifl
ortakl›¤› kurdum. Japonya’da en h›zl› ifl
yapan flirketlerden biri olduk, üç ayda 1
milyon ABD dolar›n› aflan bir gelir sa¤lad›k.
Mobil yaz›l›mlar›m›z Japonya’da en geliflmifl
telefonlara hitap ederek devrim yaratt›.

Geçmiflten bugüne getirdi¤iniz ve gelece¤e
tafl›mak istedi¤iniz kariyer hedefleriniz
var m›?

Benim uzmanl›k alan›m yeni teknolojilere
ifl alan› açmak ve uluslararas› ifl ortakl›klar›
kurarak teknoloji flirketlerini büyütmektir.
Yeni teknolojiler bir ülkenin gelece¤idir. Her
Türk gibi ben de ülkemde yeni teknolojilerin

gelifltirilmesini istiyorum. Türkiye’de çok
kabiliyetli genç beyinler var. Bu yetenekler
yarat›c›l›¤a teflvik edilmeli, uluslararas›
tecrübeye sahip mühendisler taraf›ndan
yönlendirilmeli. Türk mühendislerin çabalar›
yurtd›fl›nda yap›lan ürünlerin Türkiye’ye
uyarlanmas›yla s›n›rl› kal›rsa at›l›m
yapamay›z. Büyük düflünmek ve dünya
çap›nda benimsenecek yeni teknolojiler
gelifltirmek gerekir. Türkiye’de üniversite
destekli Ar-Ge yapan, uluslararas›
mühendislik kadrosuna sahip bir yaz›l›m
flirketi kurup uluslararas› baflar›ya
ulaflt›rmak isterim.

Üzerinde çal›flmakta oldu¤unuz konular
neler?

U¤raflt›¤›m›z konu mobil yaz›l›mlar. Yani
cep telefonu kullan›c›lar›n›n istedikleri
bilgilere daha h›zl› ve verimli yollarla
ulaflmas›n› sa¤layan, kullan›c›ya zaman
kazand›ran, kullan›m› kolay mobil
yaz›l›mlar oluflturmak. Cep telefonlar›
yaflam›m›z› tamamen de¤ifltirdi ve
de¤ifltirmeye devam edecek. Bundan on befl
y›l önce, ulaflmak istedi¤imiz kiflinin iflyeri
ya da ev numaras›n› çeviriyorduk. fiimdi cep
telefonlar› sayesinde o insan› do¤rudan
arayabiliyoruz. Bu, yaflam tarz›m›z›
fazlas›yla etkileyen bir de¤ifliklik.
Günümüzde yer kavram› önemini yitirdi.
‹nsanlara her zaman ve her yerde
eriflebiliyorsunuz.

Bilgi için de ayn› durum geçerli. fiu anda
çal›flmak için ofise, internet için büro, ev ya
da internet kafeye gidiyoruz. Bu engeller
yak›nda kalkacak, bilgi istedi¤imiz yerde,
zamanda ve ölçüde ulafl›labilir olacak. Yeni
teknolojiler bilgi kirlili¤ini azaltacak ve bize
sadece diledi¤imiz bilgiyi diledi¤imiz zaman
sunacak. Cep telefonumuz kredi kart›m›za,
kimlik kart›m›za ve hatta iflyerine girerken
kulland›¤›m›z anahtar›m›za dönüflecek.
Çal›flmalar›m›z›n özünde bu kavramlar var.
New York’da Türk lokantas› m› arad›n›z?
15 saniye içinde size Türk lokantalar›n›n
yerlerini, kalite ve fiyatlar›n› veren,

bulundu¤unuz noktadan seçti¤iniz mekana
nas›l gidebilece¤inizi gösteren, lokantay›
aray›p an›nda rezervasyon yapabilece¤iniz
yaz›l›mlar oluflturuyoruz.

Geliflen teknolojiler sayesinde bilgi üretimi
ve paylafl›m› yeni bir boyut kazan›yor. Bir
gazeteci art›k yakalad›¤› haberi an›nda cep
telefonundan internet arac›l›¤›yla istedi¤i
kiflilerle paylaflabiliyor, hatta kendi internet
sayfas›nda yay›nlayabiliyor. Beklemeye ya
da ofise gitmeye ihtiyaç duymadan haber
tazeli¤ini ve önemini koruyor. Art›k metro
biletlerine de gerek kalmayacak. Cep
telefonunuzun bir tufluna dokundu¤unuzda
metro turnikesi aç›lacak ve ücret kredi
kart›n›zdan al›nacak. Cumartesi akflam› bir
yerde yemek yiyorsunuz ve o civarda
arkadafllar›n›z var m› diye merak
ediyorsunuz. Cep telefonunuzdaki yaz›l›m›
kontrol eder etmez çevredeki arkadafllar›n›z
ekranda beliriyor ve sizinle buluflmak
isteyenlerden cevap al›yorsunuz. K›saca bilgi
her yerde, her zaman ulafl›labilir ve
kullan›labilir duruma geliyor, kullan›c›ya
vakit kazand›r›yor.

Ödül alan çal›flmalar›n›zdan bahseder
misiniz?

Yaz›l›mlar›m›z birkaç dalda en iyi ürün
ödüllerini ald›. Bunlardan baz›lar› flunlar:
Java Developers Journal dergisinin
World Class ödülü, Software Development
dergisinin 4-Star ödülü ve Network World
dergisinin Blue Ribbon ödülü.

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

Bilkent sistematik düflünmeyi ö¤reten bir
e¤itim kurumu. Neden, nas›l gibi sorular›
kendinize, arkadafllar›n›za ve hocan›za
sormay› vurgulayan bir anlay›fl› var. ‹ster
mühendislik ister yöneticilik yap›n, Bilkent’te
kazanm›fl oldu¤unuz mant›¤a dayal›
düflünmeyi ve altyap›y› iflinizde her zaman
kullan›yorsunuz.

Bu yo¤unlukta kendinize zaman
ay›rabiliyor musunuz?

Yak›n geçmiflte bafllad›¤›m dalg›çl›¤a severek
devam ediyorum. Eflli danslar ve özellikle
Arjantin tango hobilerim aras›nda. K›fl›n
kayak yap›yorum. Planlar›m aras›nda uçufl
sertifikas› almak da var.

Katk›lar›n›z için teflekkürler.

Ben teflekkür ederim. Bilkent y›llar›m› tekrar
hat›rlatt›n›z bana.
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Fadik Sevin Atasoy, Bilkent
Üniversitesi Tiyatro Bölümü lisans
(1998) ve yüksek lisans (2000)
mezunu. 1 Ekim 1975’te dünyaya
gelmeden önce, annesinin
karn›ndayken ç›kt› sahneye.
Ad›n› babas›n›n yazd›¤› Fadik K›z

oyunundan ald›. ‹lk ödülünü
kazand›¤›nda 4 yafl›ndayd›,
son ödülünü ilk sinema filmiyle
ald›. Alt›n Portakal 2005’in
En ‹yi Yard›mc› Kad›n Oyuncusu
Atasoy’la sahne ve beyazperde
üzerine konufltuk.

“Sinemaya ad›m att›¤›m
andan itibaren

ayaklar›m yerden kesildi.”
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Oyunculu¤a nas›l bafllad›n›z?

Annem ve babam tiyatrocu. Sahneye 3-4
yafllar›nda onlarla ad›m att›m. O zamandan
bu yana sahnedeyim. Bir de Bilkent
Üniversitesi Tiyatro Bölümü var tabii.

Bilkent Üniversitesi’nde ald›¤›n›z e¤itimin
sanat yaflam›n›za katk›lar› oldu mu?

Bilkent’teki e¤itimim bana çok güzel bir
yol çizdi. Türk ve yabanc› hocalardan
çokkültürlü bir e¤itim ald›k. Farkl›
oyunculuk tarzlar›n› ve yaklafl›mlar› tan›d›k.

Tiyatro öncesinde ‹talyan Dili ve Edebiyat›
lisans diploman›z da var.

Asl›nda ben hep tiyatroyu istiyordum. Baflka
bir ifl yapabilir miyim diye merak ettim.
Yaparm›fl›m, bunu fark ettim; ama
oyunculu¤u sevdi¤im kadar de¤il. O yüzden
tiyatroyla devam ettim.

Oynamaktan en çok keyif ald›¤›n›z tiyatro
oyunu hangisiydi?

Lemi Bilgin’in yönetti¤i Oyunun Oyunu.
Bir inflaattan kereste al›p dekoru kendimiz
yapm›flt›k. Festivallere de kat›ld›k. K›sacas›
unutulmazd›. Sonra da Devlet Tiyatrolar›
dönemim var. Alt› y›l Antalya Devlet
Tiyatrosu’nda oynad›m.

Antalya Devlet Tiyatrosu'nda
oyunculu¤un yan› s›ra yöneticilik de
yapt›n›z de¤il mi?

Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans e¤itimi
de ald›m ve araflt›rma görevlisi olarak
çal›flt›m. Bu akademik çal›flmalar›m ve
yabanc› dil bilgim, görevin bana verilmesinde
san›r›m önemli rol oynad›. Bir de sahnede
büyüdüm. Oyuncularla, yönetmenlerle
repertuvarlar› bilerek konufluyordum.
Antalya Devlet Tiyatrosu’ndaki en genç
yöneticiydim. Yafl›m gençti, ama yeterliydim.

Tiyatroyu mu sinemay› m› tercih
ediyorsunuz?

Ben hep sinema istedim. Sinemaya ad›m
att›¤›m andan itibaren ayaklar›m yerden
kesildi. Sinema çok büyülü. Sonsuzlu¤a
kaz›n›yorsun bembeyaz bir perdede. Tiyatro
iflin er meydan›, temeli. Sinema biraz daha
farkl›, yönetmenin hükmü geçiyor. ‹kisinin
de lezzeti ayr›.

Bulgaristan Devlet Dram ve Müzikal
Tiyatrosu’ndaki deneyimlerinizden söz
edebilir misiniz?

Davet üzerine gitmifltim. Bafllarda so¤uktular;
fakat sonra o kadar kaynaflt›k ki veda
ederken a¤layanlar oldu. Orada Carmen
müzikalini sergiledik. Farkl› ülkeden
insanlarla düflünce al›flverifli yapt›m. Sanat›n
kültürleri birlefltirici etkisini yaflad›m.
Sinema yapmak için geri döndüm.

Bilkentli oyuncularla görüflme ya da
çal›flma f›rsat› yakal›yor musunuz?

Baflak Köklükaya ve Tamer Karada¤l› ile
görüflüyorum. Bilkentlilerle beraber
çal›flaca¤›m›z bir proje gelmedi daha, ama
çok isterim.

2005’te düzenlenen 42. Alt›n Portakal
Film Festivali’nde, ilk sinema filminiz
olan O fiimdi Mahkum’daki rolünüzle En
‹yi Yard›mc› Kad›n Oyuncu Ödülü’nü
ald›n›z. O süreçten bahsedebilir misiniz?

Erkan Can ve Zafer Alagöz’le çal›flmak büyük
keyifti. E¤lenceli bir setimiz vard›. Her fley
çok güzeldi. Zorluklar da yaflad›m. Sonbahar
filmini k›fl›n çektik mesela. Bu yüzden birçok
defa hastaneye gitmek zorunda kald›m.

O fiimdi Mahkum’da müzik dünyas›ndan
isimler de yer ald›. Farkl› bir enerji
do¤urdu mu bu durum?

Burhan Öcal, kendi sanat dal›nda severek
dinledi¤im müthifl bir yetenek. Onu filmden
önce bir ay kadar çal›flt›rd›k. Role de iyi
oturdu; ama oyunculuk, seyirciyi farkl›
karakterlere inand›rabilmektir. Bunu
yapabildi¤iniz an profesyonelsinizdir.

Ödül töreni nas›ld›? Mathilda May, Woody
Harrelson ve Michael Madsen gibi ünlü
oyuncular gelmiflti. Hatta Madsen’›n

taflk›nl›k yapt›¤›na dair haberler de
ç›km›flt›.

Yeni dostlar edindim, yurtd›fl› ba¤lant›lar›
kurdum. Mathilda May'le arkadafl olduk.
Sahilde yürüdük, konufltuk. Michael Madsen
olay ç›karmad› asl›nda. O haberler
abart›l›yd›. Biraz d›fllanm›fl hissetti kendini
o kadar; çünkü Woody Harrelson çok
sempatikti ve ilgiyi üzerinde topluyordu.
Ödülün do¤um günüme denk gelmesi de bir
bak›ma bana uluslararas› bir parti
yap›lmas›n› sa¤lad›.

Birçok televizyon dizisinde oynad›n›z,
flimdi de Kanal D’deki Sev Kardeflim adl›
dizide rol al›yorsunuz. Çekimleriniz nas›l
gidiyor?

Diziyi Bursa’da bir kasabada çekiyoruz.
Do¤as› çok güzel. Halk da al›flt› art›k bize.
Oradaki hayat›n bir parças› olduk.

Elefltirmen Alin Taflç›yan’›n “Genç, güzel
ve yetenekli aktris Fadik Atasoy nihayet
önemli bir rolde de¤erlendirildi.” fleklinde
bir yorumu var. Bu konuda ne
düflünüyorsunuz?

Alin Taflç›yan beni tiyatro günlerimden beri
tan›d›¤› için öyle yazm›fl san›r›m. Do¤ru bir
tespittir, çünkü geç kald›m sinemaya. Ben
tiyatroda, yani iflin mutfa¤›nda yetifltim.
Sahnede uzun zaman geçirdi¤im için de pek
popüler olamad›m. ‹yi roller oynad›m
tiyatroda, sa¤lam bir altyap›yla geldim, ama
geç oldu. Kendimi geç haz›r hissettim. ‹lk
filmimle ödül ald›ysam da keflke daha erken
gelseydim dedim. Alin Taflç›yan da san›r›m
bunlar› söylemek istiyor. Seyirciler taraf›ndan
geç keflfedildi¤ime de¤iniyor.
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O yorumdan, sinema için size yeterli flans
verilmedi¤i ya da zaman›nda hakk›n›z›n
elinizden al›nd›¤› gibi bir anlam da
ç›kabilir mi?

Haks›zl›k de¤il de flanss›zl›klar oldu.
U¤ur Yücel’in Yaz› Tura (2004) filminde
yer alacakt›m mesela; ama tiyatrom vard›,
olmad›. Belki de do¤ru zaman›
bekliyormuflum, flimdiyi yani.

Türk sinemas›nda en sevdi¤iniz oyuncular
kimler?

Türk sinemas›n›n taht› bence Müjde Ar’a
aittir. Kad›n oyuncu olman›n ötesinde, kad›n
imgesini sosyolojik aç›dan de¤ifltirebilmifl
tek oyuncudur. Sinemada kad›na onun
cesaretiyle kimse yaklaflamad›. Fahriye Abla
(Yavuz Turgul, 1984), Ah Belinda (At›f
Y›lmaz, 1986) ve Teyzem (Halit Refi¤, 1986)
gibi filmlerle toplumsal aç›dan kad›na yeni
bir yüz verdi. Hümeyra’y› da unutmamak
gerek. Senelerce tiyatro yapt›. Çok iyi bir
oyuncu olmas›na ra¤men o da geç keflfedildi.
Ancak Avrupa Yakas›’yla fark edilebildi.
Türk kad›n kuvvetleri diyorum ben onlara.
Güven K›raç’›n oyunculu¤unu da çok s›cak
ve keyif verici buluyorum.

Ya dünya sinemas›ndaki favorileriniz?

Billy Crudup, yeni Marlon Brando bence.
O da tiyatro sahnesinden inmemifl benim
gibi. Sonunda bir sinema filminde oynay›nca,
Alin Taflç›yan'›n hakk›mda söyledi¤i gibi,
nihayet bir film yapt› diye yazm›fllar. Cate
Blanchett’i de çok severim. Eskimeyen bir
yüz. Çok haks›zl›k yap›ld› ona. Elizabeth’de
(Shekhar Kapur, 1998) inan›lmaz bir
performans› vard›; fakat o y›l Afl›k
Shakesepare'deki (John Madden, 1998)
rolüyle Gwyneth Paltrow alm›flt› Oscar'›.

Sizce Cate Blanchett popüler kültüre mi
yenik düfltü?

Afl›k Shakespeare asl›nda güzel bir filmdi;
ama Cate Blanchett’in performans› Gwyneth
Paltrow’a oranla çok daha iyiydi. Kararlar

oyun gücüne de¤il sektöre göre verildi¤inde,
ödüller performans› gerçek anlamda
yans›tm›yor.

Hiç senaryo yazmay› düflündünüz mü?

Bir dizi için yazm›flt›m. O kanalda yönetim
de¤iflince geri çektim. Art›k sadece bana
gelen rollere hayat vermekle ilgileniyorum.

Tiyatroda ve sinemada benimsedi¤iniz
ak›mlar var m›?

Ayr›m yapm›yorum. Oynamak istemeyece¤im
rol yok. Kötü bir ideolojiyle ilgili olmad›¤›
sürece her fleyi denemeye aç›¤›m. K›sa film
çeken gençlerle de çal›fl›yorum. Onlara
elimden geldi¤ince katk›da bulunmaya
çal›fl›yorum. Hiçbir ücret almam, gider
oynar›m. Hatta cebimden para bile verdi¤im
oldu. Sinema olsun yeter. Kim sinema yapmak
isterse ben haz›r›m.

Kendinizi özdefllefltirdi¤iniz bir film ya
da bir rol var m›?

Geçmiflteki filmleri düflünüp
hay›flanmaktansa yeni projelere aç›lmay›
tercih ediyorum.

Be¤endi¤iniz filmlerden ve
yönetmenlerden örnekler alabilir miyiz?

Esaretin Bedeli ( Frank Darabont, 1994),
Jules ve Jim (François Truffaut, 1962),
Bir Uzay Maceras› (Stanley Kubrick, 1968),
Otomatik Portakal (Stanley Kubrick, 1971),
Yedi (David Fincher, 1995) ve Zü¤ürt A¤a
(Nesli Çölgeçen, 1985) en sevdi¤im filmlerdir.
Müzikallerden Chicago'yu (Rob Marshall,
2002) be¤enirim. Çarp›flma (Paul Haggis,
2004) ve fiiddetin Tarihçesi (David
Cronenberg, 2005) son dönemin iyi
yap›mlar›ndand›.

David Lynch, Alejandro Amenábar,
Jean-Luc Goddard ve Julio Medem favori
yönetmenlerim. Göklerin Hakimi'nde (2004)
biraz hayal k›r›kl›¤› yaratm›fl olsa da Martin
Scorsese'yi de sayabilirim. Ayr›ca Tim Burton
hayran›y›md›r. Son animasyonu Ölü Gelin’e
(2005) bay›ld›m. Terrence Malick’in son filmi
Yeni Dünya’y› çok merak ediyorum. Kendini
saklayan bir yönetmendir. ‹nce K›rm›z›
Hat’tan (1998) sonra biraz suskun kalm›flt›.

Türkiye’de U¤ur Yücel’in yönetmenli¤ini
be¤eniyorum. Onunla k›sa da olsa
çal›flm›flt›m. Nesli Çölgeçen müthifl bir
oyuncu yönetmenidir, Yavuz Turgul da öyle.

David Lynch, herkes anlas›n diye sinema
yapmad›¤›n› söylemiflti. Sizce sinema
mesaj vermeli mi izleyiciye?

‹nsanlar›n ak›llar›na ve yüreklerine
dokunabiliyorsam, kendilerini keflfetme
ad›na, var olufllar›n› sorgulamalar› ad›na
bir fleyler verebiliyorsam mesaj›m odur. Art›k
duyarl›l›klar›m›z› yitirme noktas›nday›z.
Çarp›flma’n›n yönetmeni, fiziksel olarak

birbirimize çarpmadan birbirimizi fark
edemedi¤imizi anlat›yordu. Kendimizi
bulamaz hale geldik, vicdan›m›z yok oluyor.
Sinemada vicdan› ve duyarl›l›¤› yukar›da
tutabilmek istiyorum.

Ya tiyatro yönetmenleri?

Ayflenil Çaml›o¤lu en ça¤dafl ve güçlü
kad›n yönetmenlerden biridir. Külhanbeyli
müzikalinde beraberdik. Mükemmeldi.
Christopher Martin’i çok severim.
Bilkent’teyken Zurab Sikharulidze ve
Gia Andatze’yle çal›flm›flt›k. Ne zaman
ça¤›rsalar giderim.

Avrupa ve Uzakdo¤u sinemas›n›n
Türkiye’de özel bir izleyicisi var. Sizin
böyle al›flkanl›klar›n›z var m›? Festivalleri
takip ediyor musunuz?

Kim Ki Duk’un filmleri güzeldi. Festivallere
de gidiyorum. Ne yaz›k ki bu ara IF
‹stanbul'u takip edemiyorum; çünkü
çekimlerim var. Kaliforniya’n›n güneyinde
yaflayan zencilerin dans öyküsünü anlatan
The Rize ad›nda bir belgesel var. Onu çok
merak ediyorum. Dans› kendilerini
kaybederek icra ediyorlar. Avrupa sinemas›
deyince Ryan’›n K›z› diye bir ‹ngiliz filmi
(David Lean, 1970) geliyor akl›ma. Bizde
çok k›sa gösterilmiflti.

Oyunculuk d›fl›ndaki ilgi alanlar›n›z
neler?

Dans, müzik, arkadafllar›m...
Çok e¤leniyorum dostlar›mla. Sinema
konufluyoruz, tart›fl›yoruz, filmlere gidiyoruz.
Bertolucci’nin Düfller, Tutkular ve
Suçlar’›ndaki (2003) filmlere düflkün
karakterler gibi yafl›yoruz hayat›. Sak›n
yanl›fl anlafl›lmas›n, iliflkilerini de¤il filmlere
ba¤l›l›klar›n› kastediyorum.

Sinema Yazarlar› Derne¤i (S‹YAD) En ‹yi
Yard›mc› Kad›n Oyuncu Ödülleri’ne de
aday gösterildiniz. ‹yi bir sonuç ç›kacak
m› sizce?

Güzel bir heyecan bu. Kategorimde
fierif Sezer, Füsun Demirel, Hülya Avflar ve
‹dil Üner var. Ödül almak de¤il, aday
gösterilmifl olmak ve o gecenin keyfini
yaflamak önemli benim için. Yaza da inflallah
iki yeni filmde oynayaca¤›m.

Bilkent Üniversitesi’yle iletifliminiz
sürüyor mu?

Mezuniyet törenlerini sunuyorum. Ayr›ca,
sunucu olarak Bilkent Senfoni Orkestras›’yla
iki y›l Türkiye’yi gezdim. Türkiye’de en
sevdi¤im senfoni orkestras›d›r. Alt› sene
burslu okudu¤um ve bana birçok de¤er katan
bu üniversite için her fleye haz›r›m.
Hocalar›mla da ba¤lant›lar›m devam ediyor.

Çal›flmalar›n›zda baflar›lar.

Teflekkürler, size de.
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"Say›" anlam›na gelen Su ve "tek" anlam›na gelen DOKU sözcüklerinin birleflmesiyle ortaya ç›kan SuDOKU,
bir yerlefltirme oyunudur. Say›lar, 3x3’lük dokuz alt kafese bölünmüfl 9x9’luk karenin içine,

1'den 9'a kadar kural›na uygun olarak yerlefltirilmelidir.

Kural I: Her sat›rda 1,2,3,4,5,6,7,8,9’dan birer tane olmal›d›r.
Kural II: Her sütunda 1,2,3,4,5,6,7,8,9’dan birer tane olmal›d›r.

Kural III: Her alt kafeste 1,2,3,4,5,6,7,8,9’dan birer tane olmal›d›r.
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Farkl› Bir Sektör,
Parlak Bir Kariyer

Mine Salari Özkaya,
Gardena-Dost D›fl Ticaret Mümessillik A.fi.’nin

kurucu orta¤› ve genel müdürü.
Kendisinden hobi bahçecili¤i ve

bu genç sektördeki cesur ad›mlar›
hakk›nda bilgiler ald›k.
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Sohbetimize özgeçmiflinizle bafllayabilir
miyiz?

Pierre Loti Lisesi’ni bitirdim. Bilkent
Üniversitesi ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü
1994 mezunlar›ndan›m. Marmara
Üniversitesi’nde pedagojik formasyon e¤itimi
ald›ktan sonra ifl hayat›na at›ld›m.

Bilkent Üniversitesi'nde ald›¤›n›z e¤itim
çal›flma yaflam›n›za nas›l yans›d›?

‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü’nün insan›n
hayat görüflüne katt›¤› de¤erler var.
Çevrenizde olup biteni pek çok noktadan
de¤erlendirmeyi ö¤reniyorsunuz. Olaylara
bak›fl aç›m›n geniflli¤i altyap›mdan geliyor.

Gardena-Dost hakk›nda bilgi verebilir
misiniz?

Gardena bir Alman firmas›, hobi
bahçecili¤inde dünya lideri. Profesyonel
anlam tafl›madan, bir ilgi alan› olarak kendi
bahçenizi ekip biçti¤iniz sürece bu hobi
bahçecili¤idir. 500 metrekareyi geçmeyen,
kendi kendinize u¤raflabilece¤iniz bahçeler
bu çerçeveye girer. Biz sadece bahçede de¤il,
evlerde de kullan›labilecek ürünler sat›yoruz.
Bu piyasadaki ürünlerin öncü markas›y›z.

Hobi bahçecili¤inin kapsam›na evde
yetifltirilen bitkiler de giriyor mu?

Hobi bahçecili¤i sadece bahçe temelinde
düflünülmemeli. Evinizde küçük bir balkonda
domates yetifltirirseniz, çiçek büyütürseniz
bu da hobi bahçecili¤idir. ‹sterseniz maydanoz
yetifltirin balkonunuzda ya da lale, limon
a¤ac›... Bunu ilgi alan›na dönüfltürdü¤ünüz
an hobi bahçecili¤i yap›yorsunuzdur.
‹nsanlar›n uzaktan bakacaklar› zorlukta
de¤il, ufak bir emekle bile yo¤urabilecekleri
bir u¤rafl. Yani mutlaka genifl alanlara ihtiyaç
yok.

Ninelerimiz eskiden pencerelerde, tenekelerde
sardunya yetifltirirdi. Bu yer yer devam da
ediyor. De¤iflen tek fley, ya¤ tenekeleri yerine
daha fl›k saks›lar›n gelmesi. ‹ki nesil önce
menekflelerle konuflanlar›n say›s› çok daha
fazlayd›. Bu tad› yaflatmak istiyoruz
insanlara. Bahçeyi sadece sözlük anlam›nda
düflünmeden, bitkileri, çiçekleri ve sebzeleri
zevkli bir ilgi alan›na dönüfltürmek
amac›nday›z.

‹ngiliz Dili ve Edebiyat› e¤itimi al›rken
böyle bir iflle u¤raflmay› planl›yor
muydunuz?

Bafllarda pek düflünmediysem de k›sa bir
süre bu alanda çal›flt›ktan sonra 2000’de
Dost flirketini kurduk. Eski distribütör
b›rak›yordu, distribütörlü¤ü biz devrald›k.
Gardena da ortak giriflim yapmak istedi ve
Dost olarak flirketin %49’una ortak olduk.

Gardena-Dost’un idarenizdeki büyüme
süreci nas›l oldu?

Önce Dost D›fl Ticaret’le bafllam›flt›k. Ufakt›k,
6-7 kifliydik. fiu an 15-16 kifliyiz. Büyümemiz
özellikle Gardena’yla yapt›¤›m›z ortak
giriflim sonras›nda ivme kazand›. Ekonomik
krizde bir duraklama geçirdiysek de 2003-
2004’te %20, 2004-2005’te %30 ciro art›fl›
sa¤lad›k. 300 bayiiden oluflan bir a¤›m›z
var. Bütün büyük yap› marketleriyle
çal›fl›yoruz. Bu ifle yeni soyunmufl birinden,
bahçecili¤i bir hayat tarz› olarak görenlere
kadar herkese yönelik ürünlerimiz mevcut.
Yanl›fl anlafl›lmas›n, biz sadece Gardena’n›n
Türkiye mümessili de¤iliz. Çim biçme
makinesi ve mangal ithalat›, hobi amaçl›
gübre ve kamping üzerine de çal›fl›yoruz.
Yaklafl›k 3000 çeflit mal›m›z var.

Sat›fllar›m›z büyük flehirlerde daha yo¤un.
Anadolu’da pek sat›fl›m›z yok; çünkü do¤a,
bahçeler ve bitkiler oralarda hayat›n zaten
bir parças›. Kentler büyüyor, betonlafl›yor ve
insanlar bu tafl y›¤›n›ndan kaçmak için flehir
d›fl›na, yeflil alanlara yöneliyor. Biz de bir
bak›ma o yaflam› seçenlerin tercihi oluyoruz.
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Bu alana ilginiz ne zaman bafllad›?

Anneannem ve dedem bahçelerle çok ilgiliydi.
Dedemin müstakil bir evi vard›. Her fleyi
kendi ekip biçerdi, sebzeler yetifltirirdi.
Anneannem halen çok merakl› bu ifle. Binlerce
çiçe¤i var. Böyle bir ortamda büyümüfl olmam
do¤al olarak ifl hayat›ma da yans›d›.

Türkiye’deki hobi bahçecili¤i hakk›nda
biraz bilgi alabilir miyiz?

1999’dan sonra insanlar deprem korkusuyla
müstakil evlere yöneldi. Özellikle büyük
flehirlerde böyle bir e¤ilim do¤du. Bu da
bahçelerin düzenlenmesinde alet, edevat ve
daha birçok ihtiyac› beraberinde getirdi.
Ülkemizde hobi bahçecili¤i büyüme
sürecinde. Evlerdeki ilgi de art›yor.
Bahçecili¤e bak›fl aç›s› yavafl yavafl daha
olumlu hale geliyor.

Bu sektör dünyada ne durumda?

Çok daha geliflmifl düzeyde. Avrupa’da
bahçelere merak ve düflkünlük çok fazla.
Bizdeki ilgi onlar›n onda biridir belki de.
Bahçecilik kültürel bir olay, insanlar›n
al›flmas›n› gerektiriyor. H›zla büyüyen bir
sektör.

Hobi bahçecili¤inde çal›flmak isteyenlere
neler önerirsiniz? Hangi e¤itim altyap›s›na
sahip adaylar ar›yorsunuz?

Peyzaj mimarlar›m›z, serac›l›k önlisans
mezunu arkadafllar›m›z var. Ziraat
mühendisleri de çal›fl›yor bu alanda. Asl›nda
üniversite e¤itimi birinci ölçüt say›lmayabilir.
Örne¤in yetenekli bahç›vanlara çok ihtiyaç

duyuluyor. Bütçesi olanlar tasar›m
aflamas›nda peyzaj mimarlar›yla çal›fl›yor;
ama insan›m›z daha sonra elini pek sürmüyor
bahçesine. ‹fli baflkas›na yapt›r›yor. Bu iflin
hayran› olan, her mevsim eldiveniyle
bahçesinden ç›kmayan, hafta sonunu çim
biçmeye ay›ranlar da var; fakat çok de¤il bu
insanlar›n say›s›.

‹lgi alan›n›z ayn› zamanda mesle¤iniz.
Sevdi¤iniz bir ifli yap›yor olmak
performans›n›z› ne yönde etkiliyor?

Evet, sevdi¤im bir ifl ve keyifle yap›yorum.
Yine de ayn› zamanda ticaret bu. Çok yo¤un
bir tempoda ticaret hayat›n›n zorluklar›n›
yafl›yoruz. Herkes kadar ben de mücadele
etmeye çal›fl›yorum ticaretin güçlükleriyle.

Baflar›l› bir yöneticisiniz. Bayan bir idareci
olman›n avantajlar› ya da dezavantajlar›
var m›?

Kendimi çok ayr› görmedim bu çevrede;
çünkü olumsuz bir davran›flla karfl›laflmad›m.
Erkek çal›flanlar›n yo¤un oldu¤u bir
sektördeyim ve san›r›m bayan oldu¤um için
daha kibar davran›l›yor.

‹ngiliz Dili ve Edebiyat› diploman›z›
kullanarak daha farkl› bir kariyere sahip
olabilirdiniz.

Akademisyenlik düflünmedim. Ö¤retmenlik
de yapabilirdim ki o yüzden formasyon
e¤itimi ald›m. Aileden gelen bir ticaret
kültürümüz oldu¤undan bu yolda yürümek
istedim. Bu sektörde k›sa da olsa bir geçmiflim
olmufltu. Sonuçta f›rsatlar dünyas›nday›z.
Bir f›rsat ç›kt› karfl›ma ve de¤erlendirdim.

Mesle¤iniz d›fl›nda ilgi alan›n›z var m›?

6 yafl›nda bir k›z›m›z var. Ço¤unlukla onunla
vakit geçiriyorum. Her türlü müzi¤i
dinlemekten keyif al›yorum. CD koleksiyonu
yap›yorum, 250’ye ulaflt›m san›r›m.
Sinemaya da zaman ay›rmaya çal›fl›yorum.
Sanat etkinliklerini elimden geldi¤ince takip
ediyorum.

K›z›n›z da bahçelere ilgi duyuyor mu?

Evet. Dedesinin, anneannesinin yazl›klar›nda
iki ay bahçeyle iç içe oluyor. Dedesi birçok
fleyin dal›nda yetiflti¤ini görmesi için ona
elli metrekarelik bir bahçe ay›rd›. Orada çok
zaman geçiriyor. Domatesleri, salatal›klar›,
kabaklar›, kavunlar›, karpuzlar› yetiflirken
görüyor. A¤açlar›, bitkileri tan›yor. K›sacas›
do¤ayla bafl bafla kalabilmenin keyfini
yafl›yor. Bahçecilikle ilgilenir mi ileride,
bilmiyorum; ama ne isterse onu yapmas›
taraftar›y›z. Sporcu olup madalya kazanmak
istedi¤ini söylüyor.

Keyifli bir söylefli oldu. Eklemek
istedi¤iniz bir konu var m›?

fiu an okuyan arkadafllar üniversite hayat›n›n
k›ymetini bilsinler. Bilkent gibi bir e¤itim
kurumunda okuman›n de¤erinin fark›nda
olsunlar. ‹fl ararken bu avantaj› yaflayacaklar,
ben yaflad›m. Çok özledim Bilkent’i. ‹fl
dolay›s›yla Ankara’ya pek u¤rayam›yorum;
ancak ilk f›rsatta üniversitemi görmeyi çok
istiyorum.

Çok teflekkürler. ‹yi çal›flmalar.

Rica ederim.
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bilkent’ten sonra...

Hedefi, ülkemizde yüksek teknoloji üretiminin
sa¤lanmas›na ve yenilikçili¤inin gelifltirilmesine katk›
yapabilmek.

Ankara Fen Lisesi mezunu A. Nihat Dilek, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü’nü 1991’de bitirdi. Tekim Teknolojik ve Kurumsal ‹flbirli¤i
Merkezi’nde genel müdür yard›mc›s› ve TOBB Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisli¤i Bölümü’nde yar› zamanl› ö¤retim üyesi olan Dilek, Bilkent Üniversitesi
‹ktisat Bölümü’nün 1993 y›l› yüksek lisans ve 2000 y›l› doktora mezunlar›ndan.

1991-2005 aras›nda çal›flt›¤› ASELSAN A.fi.’de son olarak planlama ve bilgi yönetimi
müdürlü¤ü yapan Nihat Dilek, Tekim Teknolojik ve Kurumsal ‹flbirli¤i Merkezi’nde ifl gelifltirme,
bilgi teknolojileri ve bilgi yönetiminden sorumlu. 2006’yla birlikte kariyerinde yeni bir sayfa
açt›¤›n› ve birikimlerini giriflimcilikle birlefltirme f›rsat›na kavufltu¤unu belirtiyor.

Üniversite girifl s›nav›nda tercih yapmadan önce Bilkent Üniversitesi’ni ziyaret ederken,
üniversitemizin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Baflkan› ‹hsan Do¤ramac›’yla karfl›laflan Dilek,
Hocabey’den ö¤renim hayat› ve sonras› için ald›¤› tavsiyelerin kendisine çok fley katt›¤›n›
düflünüyor.

“Problem çözme yetene¤imi, sistematik düflünmeyi, yeni fikirler üretebilmeyi ve araflt›rmac›l›¤›m›
Bilkent’te gelifltirdim.” diyor Dilek. Ö¤renci Konseyi’nde genel sekreter olarak görev yapt›¤›
dönemlerde sosyal organizasyonlar, ekip çal›flmas›, iflletme yönetimi, bütçe ve planlama gibi
konularda sorumluluk almas›, meslek hayat›na olumlu flekilde yans›m›fl.

Üniversitedeki Frans›zca derslerinde ve foto¤rafç›l›k kurslar›nda ö¤rendiklerinden halen
faydaland›¤›n› belirten Dilek, lisansl› basketbol da oynam›fl, üniversitedeki turnuvalar› hiç
kaç›rmam›fl, voleyboldan eskrime kadar birçok spor etkinli¤ine kat›lm›fl. Tak›m sporlar›n›n
ifl yaflam›ndaki iliflkilere büyük katk›s› oldu¤una inan›yor.

Mühendislik Fakültesi’nden arkadafllar›yla e-posta gruplar› arac›l›¤›yla iletiflim kuran Dilek,
bir dönem yönetim kurulunda görev yapt›¤› Ankara Fen Lisesi Mezunlar› Derne¤i’nin üyesi.

Seyahat etmek ve ailesiyle beraber yeni yerler keflfetmek, Dilek’in özel ilgi alanlar› aras›nda.
Mühendislik, temel bilimler ve internet teknolojileri konusundaki geliflmeleri de takip ediyor.
Tenis ve yüzmeyle ilgileniyor, iki k›z›yla zaman geçirmekten büyük mutluluk duyuyor.

A. Nihat Dilek
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i 1991
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Güntekin Noyan
‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› 1993

Bilkent Üniversitesi ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü’ndeki lisans e¤itimini 1993’te
tamamlayan Güntekin Noyan, Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü’nden mezun.
Serel Seramik A.fi’de tasar›m flefi olarak çal›fl›yor.

Lisede edindi¤i Almanca altyap›s›na Bilkent Üniversitesi’nde mükemmel bir ‹ngilizce
donan›m› ekledi¤ini belirten Güntekin Noyan, bulundu¤u pozisyona gelmesinde ald›¤›
e¤itimin büyük etkisi oldu¤unu düflünüyor.

Noyan, 1996’dan bu yana Elginkan Toplulu¤u’nda, SEREL Seramik A.fi.’nin tasar›m flefi
olarak görev yap›yor. Ürün tasar›m›ndan reklam ve tan›t›ma, e¤itmenlikten kalite ve çevre
yönetim sistemlerine uzanan genifl bir sorumluluk a¤› var.

Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne¤i’nin yönetim kurulu üyesi ve ‹zmir temsilcisi olan
Noyan, ‹ç Mimarlar Odas› Ege fiubesi’nin yönetiminde ve denetleme komitesinde yer al›yor.
Bir dönem Seramik Türkiye dergisinin yay›n kurulunda da görev yapm›fl. 

Noyan, yüksek teknoloji ürünleriyle ilgilenmekten hofllan›yor. DVD koleksiyonu var.
Yaza bir motosikletle girmeyi planl›yor.

Selin Soylu
‹ktisat 2000

“Bilkent ailesinin üyesi olmak beni gururland›r›yor.”
Bilkent Üniversitesi ‹ktisat Bölümü’nden 2000’de diplomas›n› alan Selin Soylu,
TED Ankara Koleji mezunu. Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yat›r›mc›lar Dairesi’nde
uzman olarak çal›fl›yor.

Dört y›ld›r Sermaye Piyasas› Kurulu’nda Selin Soylu. Çal›flt›¤› dairenin görev alan›n›
kurumsal yat›r›mc›lar›n kurulufl ve faaliyet ilkelerini düzenlemek, bu alanda yeni menkul
k›ymet ve kurumlar›n gelifltirilmesiyle ilgili çal›flmalar yapmak, bu kurumlar›n ihraç
edecekleri mali araçlar›n halka arz›na izin vermek, kamuyu ayd›nlatma ilkelerini belirlemek,
düzenlemek ve izlemek olarak özetliyor.

Soylu’nun Bilkent Üniversitesi’yle ilgili görüflleri flöyle: “Bilkent’in ö¤rencilerine kazand›rd›¤›
bak›fl aç›s›n›n yan› s›ra afl›lad›¤› sorgulay›c› ve kat›l›mc› olma arzusu, ifl yaflam›nda kendini
sürekli hissettiriyor. Yabanc› ülke mevzuatlar›n› takip etti¤im zamanlarda, ‹ngilizceyi
derslerimde sürekli olarak kullanm›fl olman›n avantaj›n› yafl›yorum.”

Bilkent Üniversitesi’nin voleybol tak›m›nda dört y›l oynayan Soylu, güçlü e¤itim altyap›s›
yan›nda ö¤rencilerin sportif ve sosyal alanlarda da kendilerini gelifltirmelerine olanak veren
bir üniversiteden mezun oldu¤u kan›s›nda.

Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne¤i (B‹LMED), TED Ankara Koleji Mezunlar Derne¤i
ve Sermaye Piyasas› Meslek Personeli Derne¤i üyesi olan Soylu, B‹LMED yönetiminde iki
y›l boyunca görev alm›fl. Birlikte kep giydi¤i arkadafllar›ndan Ankara’dakilerle s›k s›k
görüflüyor, yurtd›fl›nda ve ‹stanbul’da olanlarla ise sürekli haberlefliyor. Kamuda çal›flan
Bilkent Üniversitesi mezunlar› olarak bir grup kurmufllar ve sürekli dayan›flma içindeler.
Soylu, bofl zamanlar›nda spor yap›yor, tiyatro, konser ve sinema gibi kültür etkinliklerini
kaç›rmamaya çal›fl›yor.

Nefesli dal›fl ve sualt› avc›l›¤› hobileri aras›nda.
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Gülüm Eralp
Siyaset Bilimi 2002

“Üniversite yaflam›m hayat›m›n en güzel dönemiydi.”
Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›’nda proje asistan› olarak çal›flan Gülüm Eralp,
Terakki Vakf› Özel fiiflli Terakki Lisesi mezunu. Lisans diplomas›n› Bilkent Üniversitesi
Siyaset Bilimi Bölümü’nden 2002’de alm›fl. Londra Metropolitan Üniversitesi’nden
Uluslararas› ‹liflkiler yüksek lisans derecesi var.

“Uluslararas› bir organizasyonda çal›flma hayallerimi gerçeklefltirdim. ‹flimi çok seviyorum.”
diyor Gülüm Eralp. Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›’n›n Do¤u Anadolu’yu Kalk›nd›rma
ve GAP Bölgesi’nde Sosyoekonomik Farkl›l›klar›n Azalt›lmas› projelerinde asistan. Her iki
projenin de bütçeleri, ödemeleri, sözleflmeleri, proje kapsam›ndaki kampanyalar›n (Velim
Olur Musun gibi) yürütülmesi ve toplant› organizasyonlar›, Eralp’in sorumluluklar›n›
oluflturuyor. Kariyerine ayn› kurumda stajyer olarak bafllayan, Uluslararas› Göç Örgütü
bünyesinde yap›lan Irak Ülke D›fl› Seçimleri projesinde görev yapan ve Birleflmifl Milletler
Kalk›nma Program› geçici program destek sorumlusu olarak çal›flan Eralp, flu anki
pozisyonunu daha yukar›lara tafl›may› amaçl›yor.

Ülkelerin sosyoekonomik yap›lar›n› ve gerçeklefltirdikleri projeleri de¤erlendirme ve benzer
çal›flmalar›n Türkiye’de uygulanabilirli¤ini araflt›rmada Siyaset Bilimi Bölümü’nde
ö¤rendiklerinden faydaland›¤›n›, ‹ngilizce e¤itim alm›fl olmas›n›n da ifllerini kolaylaflt›rd›¤›n›
belirten Eralp, üniversite y›llar›n› flu cümlelerle özetliyor: “Bilkent bana büyük bir özgüven
verdi, insanlarla kolay iletiflim kurabilmeyi ö¤retti. Üç buçuk y›l Radyo Bilkent’in Halkla
‹liflkiler Bölümü’ndeydim. Bilkentli Kartallar’›n da üyesiydim. Çabuk karar alabilmeyi ve
uygulayabilmeyi, analitik düflünmeyi, çal›flma ahlak›n› ve tak›m ruhunu üniversitede
tan›d›m.”

Baflar›n›n tak›m çal›flmas›yla gelece¤i inanc›nda.
Alp Numano¤lu, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nin otel müdürü. Çankaya Lisesi
mezunu. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Bölümü’nü 1992’de bitirdi.

Alp Numano¤lu, uzun y›llar hizmet sektöründe çal›flm›fl bir isim. Bilkent Otel ve Konferans
Merkezi’ne gelmeden önce Bilintur Catering Centre’›n iflletme müdürüydü. fiimdi Bilkent
Otel ve Konferans Merkezi’ni daha yukar›lara tafl›may› hedefliyor.

Unvan› nedeniyle görev alan› hayli genifl olan Numano¤lu’nun bafll›ca sorumluluklar›,
otelde verilen hizmetlerin haz›rl›¤›n› ve sunumunu sa¤lamak, misafir memnuniyeti, bütçeleme,
pazarlama ve sat›fla yönelik gerekli altyap›y› oluflturmak ve personelini otel için kazanca
dönüflebilecek ifl olanaklar›na yönlendirmek. Çal›flma arkadafllar›n›n hedef odakl› görev
yapmas›n› ve mutlulu¤unu sa¤lamaya özel önem veriyor.

Turizmde yükselmek için azmin yan› s›ra do¤ru yerde e¤itim al›nmas› fikrini savunan
Numano¤lu, Bilkent Üniversitesi’nin de¤iflkenleri fazla olan bu sektöre rahatl›kla uyum
sa¤layabilen bireyler yetifltirdi¤ini düflünüyor. Ö¤renciyken Türkiye’deki erozyon gerçe¤ini
vurgulamak için a¤aç dikme kampanyalar› düzenlediklerini örnek vererek, Bilkent’in sosyal
aç›dan da aktif bir e¤itim kurumu oldu¤una dikkat çekiyor.

“Görmüfl oldu¤um dersler, stajlar›m ve de¤erli ö¤retim elemanlar›m›z›n e¤itim anlay›fllar›
beni bugüne getirdi.” diyen Numano¤lu, yöneticilerinden de çok fley ö¤rendi¤ini sözlerine
ekliyor.

Yo¤un tempodan f›rsat buldukça ailesine ve dostlar›na zaman ay›r›yor Numano¤lu. Hobileri
bisiklete binmek ve tenis oynamak. Felsefe ve an› kitaplar›n› takip ediyor. Üyesi oldu¤u
uluslararas› gastronomi kurumu Chaine Des Rotisseurs’ün toplant›lar›na kat›lmaya
çal›fl›yor. S›ra arkadafllar›ndan sürekli görüfltü¤ü bir grup da var.

Alp Numano¤lu
 Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i 1992
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Handan Durmuflo¤lu
Bilgisayar Mühendisli¤i 1994

Ülkemizin en büyük yaz›l›m projelerinden birine
yön veriyor.
Handan Durmuflo¤lu, HAVELSAN A.fi.’de proje müdürü. Ankara Anadolu Lisesi’nden
(Almanca) sonra girdi¤i Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nü 1994’te
bitirdi. Baflkent Üniversitesi’nden ‹flletme Yönetimi yüksek lisans diplomas› sahibi.

Handan Durmuflo¤lu, HAVELSAN A.fi.'nin Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HVBS) Projesi’nde
sistem, malzeme, personel, mali kaynaklar ve altyap›n›n bilgisayar destekli ve etkin
yönetimini amaçlayan Kaynak Yönetimi Alt Sistemi’nden sorumlu. Temmuz 1996’da
HAVELSAN A.fi'ye kat›lmadan önce k›sa bir süre ‹stanbul’da ve daha sonra Ankara’da
Likom A.fi.’de yaz›l›m mühendisi olarak çal›flm›fl. Bir y›l› aflk›n bir dönem Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu’nda uzman bilgisayar mühendisi olarak görev yapm›fl.

Geçmiflteki beklentilerini ve gelece¤e dair planlar›n› flu sözlerle aktar›yor: “Üniversitede
kazand›¤›m bilgileri en üst düzeyde kullanabilece¤im ve ülkeme katk› sa¤layabilece¤im bir
ifl hedefliyordum. Türkiye’nin en büyük yaz›l›m projelerinden birinde hem bilgisayar
mühendisi hem yönetici olarak istedi¤im noktaya vard›m. fiimdi Türkiye’de bu tip projeleri
gerçeklefltirebilecek bireylerin yetiflmesine katk›da bulunmak istiyorum.”

Üniversitedeyken kulüp ve konsey çal›flmalar›na aktif olarak kat›lm›fl Durmuflo¤lu. Bu
sosyal faaliyetlerin kariyerinde büyük faydas›n› görmüfl. Genç yaflta bir kulübü yönetmifl
olmas›n›n planlama, organizasyon ve ikna kabiliyetlerini gelifltirdi¤i kan›s›nda. Ö¤renci
Çal›flma Program› kapsam›nda Ö¤renci Konseyi’nde ve Mezunlar Ofisi’nde de görev yapm›fl.
Çözüme yönelik düflünmeyi bu deneyimler sayesinde ö¤renmifl.

Durmuflo¤lu, Bilkent Üniversitesi’nde ö¤renciye verilen önemi her fleyin üzerinde tutuyor.
Bu görüflünü destekleyen bir an›s›n› flöyle anlat›yor: “1992 ya da 1993’tü. Bir gün rektörümüze
zaman yönetimi konusunda bir atölye çal›flmas› yapma önerisi ilettim. Ertesi gün tüm
panolarda “Zaman Yönetimi Atölyesi, Düzenleyen: Handan Durmuflo¤lu” yazan ilanlar›
gördü¤ümde, Bilkent’in ö¤rencisine ne kadar güvendi¤ini anlad›m.”

Türkiye Biliflim Derne¤i’ne üye oldu¤unu, fakat ifl yo¤unlu¤u nedeniyle aktif görevde
bulunamad›¤›n› belirten Durmuflo¤lu, vakit buldukça tarih, felsefe ve popüler bilim yay›nlar›
okuyor. En büyük keyfi üç yafl›ndaki ye¤eni Alp’le oynamak.

Ahmet Diril
Fizik 1998

“Ald›¤›m e¤itim, sonuca giden yollara daha kolay
ulaflmam› sa¤l›yor.”

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’ndeki e¤itimini 1998’de tamamlayan Ahmet Diril,
‹zmir Fen Lisesi mezunlar›ndan. TÜB‹TAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nde araflt›rmac›.
Yüksek lisans yapm›fl oldu¤u Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü’nde
doktoras›na devam ediyor.

TÜB‹TAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nde, S›cakl›k Grubu Laboratuvarlar›’ndan Radyasyon
S›cakl›¤› Laboratuvar›’n›n faaliyetlerinden sorumlu olan Ahmet Diril, bu laboratuvar›n
kapsam›nda radyasyon termometreleri, pirometreler, siyah cisim kaynaklar›, lambalar ve
termal kameralar›n s›cakl›k kalibrasyonlar› ile karakterizasyonlar›n›n yer ald›¤›n› anlat›yor.
Ekip arkadafllar›yla uluslararas› standartlara uygun olarak radyasyon s›cakl›¤› ölçe¤ini
oluflturmak ve di¤er ülkelerin ölçekleriyle karfl›laflt›rarak do¤rulu¤unu ve güvenilirli¤ini
kan›tlaman›n yan›nda bu ölçe¤in do¤ru bir flekilde ikincil seviye kalibrasyon laboratuvarlar›na
aktar›lmas›n› sa¤lamakla yükümlü.

Üniversite arkadafllar›yla Ankara’ya yolu düfltü¤ünde görüfltü¤ünü, baz› mezunlarla da
konferanslarda ve seminerlerde bir araya geldi¤ini söyleyen Diril, iflinden ve doktora yeterlik
çal›flmalar›ndan f›rsat buldukça bilimkurgu ve tarih kitaplar› okuyor.

Diril, ifl baflvurusu esnas›nda di¤er adaylar aras›ndan, bölümünde edindi¤i fizik kültürü
ve analitik yaklafl›m sayesinde s›yr›ld›¤›n›n alt›n› çiziyor.
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Cumhur Dadak
Muhasebe Bilgi Sistemleri 1998

“Bilkentli olmam, birçok alanda tercih edilmemin bafll›ca
nedeniydi.”
Akbank T.A.fi. Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’nda müfettifl olarak görev yapan Cumhur Dadak,
1998’de Bilkent Üniversitesi Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü’nü bitirdi. Ankara
Gülveren Lisesi mezunu.

“Bilkentli olmaktan her Bilkentli gibi bende her zaman gurur duydum; çünkü bu kimlik
gerçekten bir ayr›cal›k.” diyor Cumhur Dadak. Üniversite y›llar›n› özlemle an›yor ve dönem
arkadafllar›n›n ço¤uyla iletiflimi sürdürdü¤ünü belirtiyor.

Lisans e¤itiminin flu anki ifline güçlü bir temel oluflturdu¤unu düflünen Dadak, Ö¤renci
Konseyi’nde iki y›l boyunca bölümünün baflkanl›¤›n› yapm›fl. Bu tecrübenin hem üniversite
yaflam›n› renklendirdi¤ini hem de kiflisel geliflimine katk›s› oldu¤unu söylüyor.

Dadak, müfettifllik görevinde bankan›n flube, departman ve ifltiraklerinin denetimi ve
raporlanmas› ile inceleme ve soruflturma raporlar›n›n düzenlenmesinde görev al›yor. Hedefi,
bankas›nda en üst noktaya kadar yükselebilmek. Motor sporlar›, binicilik, kayak ve bowling
Dadak’›n özel ilgi alanlar›.

Özge K›l›ç
‹flletme Bilgi Yönetimi 2005

Liseden bu yana çal›flmay› arzulad›¤› bilgi teknolojileri
sektöründe.

Özge K›l›ç, Hewlett Packard’›n Kiflisel Sistemler Grubu’nda, kamu sektörü müflteri
iliflkileri uzman›. Ayd›n Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Bilkent Üniversitesi ‹flletme
Bilgi Yönetimi Bölümü 2005 mezunu.

Özge K›l›ç, Microsoft’da bir y›l kanal ortaklar› program sorumlusu olarak çal›flm›fl.
Hewlett Packard’daki bafll›ca sorumluluklar› ihalelerde flartnamelere göre ürün
konumland›rmak, fiyat çal›flmalar›nda bulunmak ve arz yaratmak ad›na müflteri ihtiyaçlar›n›
araflt›rmak.

K›l›ç, Bilim Kenti’ndeki y›llar›n› flu sözlerle yans›t›yor: “Bölümümde do¤ru bilgiye en k›sa
sürede ve nereden ulaflabilece¤imi ö¤rendim. Birçok disiplinin ana derslerini içeren zengin
bir e¤itim program›m›z vard›. Dolay›s›yla Microsoft ve IBM’deki stajlar›mda, daha ö¤renciyken
bile ortama uyum sa¤lamakta güçlük çekmedim. Bunu staj yapt›¤›m yerlerdeki dan›flmanlar›m
da dile getirmifltir. Güçlü e¤itiminin yan› s›ra Bilkent, ilgi alan›n›za uygun topluluklara
dahil olabilece¤iniz, ortak zevklere sahip insanlarla bir araya getiren bir atmosfer yarat›yor.
‹fle al›mlarda s›rf teknik bilgiler de¤il, bu sosyal yönler de bize art›lar kazand›r›yor.”

Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarl›l›k Projeleri çerçevesinde iki y›l gönüllü e¤itmen
olarak görev yapan K›l›ç, bu tecrübeyle baflka insanlar›n hayatlar›n› daha yak›ndan
tan›yarak etkin bir gözlem gücü gelifltirdi¤ini düflünüyor.

K›l›ç, ö¤renci yurtlar›ndaki arkadafllar›n› unutamam›fl. “Farkl› yerlere da¤›lm›fl olsak da
ayda bir toplanmaya çal›fl›yoruz.” diyor. Kiflisel ilgi alanlar› squash ve sinema. Hafta sonlar›
flehir d›fl› gezilerine de ç›k›yor.
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Özge Yüksel
Uygulamal› ‹ngilizce-Türkçe Çevirmenlik
2005

“Birçok unutulmaz an›m var Bilkent’te.”
Band›rma Kültür ve E¤itim Vakf› Özel Lisesi’ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi
Uygulamal› ‹ngilizce-Türkçe Çevirmenlik Bölümü’nü kazanan Özge Yüksel, diplomas›n›
2005’te ald›. Ankara’da Karanfil Tercüme Bürosu’nda çevirmen.

Ortaokul y›llar›ndan bu yana ‹ngilizceye hep ilgi duymufl Özge Yüksel. Uygulamal› ‹ngilizce-
Türkçe Çevirmenlik Bölümü’nü, bu ilgisini en iyi flekilde devam ettirebilmek için seçmifl.

Bilkent Üniversitesi'nde ald›¤› e¤itimin ifline do¤rudan yans›d›¤›n› vurgulayan Yüksel,
kendisine olan güvenini Bilkent’in art›rd›¤›n› söylüyor. “Üniversitem kendimi toplumsal
anlamda da gelifltirmemi ve insan iliflkilerinde kendimi daha iyi ifade edebilmemi sa¤lad›.”
diyor.

Sinemaya gitmekten ve spor yapmaktan hofllanan Yüksel’in özel ilgi alan› film arflivcili¤i.
Yüksel, çevirmenlikte olabildi¤ince ilerlemeyi ve gelecekte bir çeviri bürosu açmay› hedefliyor.

Cihan Aktafl
‹flletme 1997

“Üniversitemi kamu sektöründe en iyi flekilde temsil
etmek istiyorum.”
Cihan Aktafl, Özel Yamanlar Fen Lisesi’ni bitirdi. Lisans diplomas›n› 1997’de Bilkent
Üniversitesi ‹flletme Bölümü’nden ald›. Harvard Üniversitesi Kennedy School of
Government’da Uluslararas› Kalk›nma ve Kamu Yönetimi yüksek lisans› yapt›. Bilkent
Üniversitesi ‹ktisat Bölümü’ndeki yüksek lisans› ise tez aflamas›nda. Rekabet Kurumu’nda
uzman.

Parlak bir kariyer için gereken bilimsel ve kültürel donan›m› Bilkent Üniversitesi’nde
kazand›¤›na inanan Cihan Aktafl, yaln›zca derslerin de¤il, kampustaki sosyal ortam›n da
ifl yaflam›na katk›s›n› dile getiriyor. Üniversitedeyken Yeni Ufuklar Kulübü’nün kurucu
baflkanl›¤›n› yapm›fl. Bu süreçteki kazan›mlar›, çal›flma yaflam›n› olumlu yönde etkilemifl.

Aktafl, Rekabet Kurumu’nun firmalar›n kartel oluflturmas›n› ve hakim durumdaki bir
firman›n bu konumunu kötüye kullanmas›n› engellemek, flirketlerin devir ve birleflmelerini
hakim durum do¤mamas› ad›na kontrol etmek gibi ana ifllevlerinin hayata geçirilmesinde
görev al›yor.

‹ki y›l Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne¤i’nin yönetiminde bulunmufl Aktafl. Bürokrasideki
mezunlar›m›z›n dayan›flmas›na katk› sa¤lamak ve devlet sektörünü hedefleyen Bilkentlilere
yard›m etmek amac›yla Kamuda Bilkent hareketini bafllatm›fl.

Vizyondaki filmleri kaç›rmamaya çal›flan Aktafl’›n en büyük zevki kitap okumak. Avrupa
Birli¤i süreci ve iktisatla ilgili derneklerin çal›flmalar›na da kat›l›yor.

Aktafl, iyi ki Bilkentliyim dedi¤i anlardan birini flu cümlelerle aktar›yor: “Harvard’a kabul
edilmemde Bilkent’in rolü tart›fl›lmaz. Üniversitemizin uluslararas› platformdaki sayg›nl›¤›,
baflvuru ve kabul edilme sürecimde önemi avantajlar getirdi.”




