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Bankac›l›k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar›ndan Yi¤it Bulut, finans
piyasalar›n›n nabz›n› tutan bir gazeteci ve yorumcu. Bu sektöre yak›n

olmayanlara da hitap eden yorumlar›yla dikkatleri üzerine çeken
Yi¤it Bulut, bize mesle¤iyle ilgili bilgiler vererek gündemdeki

konular hakk›nda düflüncelerini aktard›.

“‹nsanlar›n
zar zor

kazand›klar›
paray› sizin
sözlerinizle

yönlendirmesi
büyük bir sorumluluk.”
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Medyaya girifliniz nas›l oldu? Bankac›l›k
ya da finans üzerine de kariyer
yapabilirdiniz.

Portföy yönetimi uzman› olarak
Finansbank’ta çal›fl›yordum. Bir gün NTV’nin
bir ekibi bankay› ziyaret ederken onlardan
böyle bir teklif geldi. CNBC ile ortak olmay›
düflündüklerini, bu süreçte onlarla çal›flmak
isteyip istemeyece¤imi sordular. Böyle bafllad›.
NTV’den sonra Kanal 6’ya geçtim. Ö¤len ve
akflam haberlerinden sonra yay›nlanan
Günün Yorumu adl› ekonomi program›n›
yap›yordum. 2001’den beri CNN Türk’teyim.

E¤itim geçmiflinizle ilgili bilgi alabilir
miyiz?

Galatasaray Lisesi mezunuyum. O zamanki
müdürümüzün iste¤iyle liseden sonra
Fransa’da iki senelik bir okula gittim.
Pazarlama ve reklamc›l›kla ilgiliydi; fakat
verilen e¤itim beni tatmin etmedi. O yüzden
Bilkent Üniversitesi Bankac›l›k ve Finans
Bölümü’ne geldim. Hem Frans›zca hem
‹ngilizce e¤itim alacak olmam, Galatasaray
Lisesi’nden sonra Frans›zcay› kullanmak ve
‹ngilizcemi ilerletmek ad›na bu güzel bir
f›rsatt›. O y›llar hayat›m›n en güzel
dönemleriydi diyebilirim. E¤itim kalitesi ve
araflt›rma olanaklar› aç›s›ndan çok iyi bir
üniversitede okudum. Örne¤in internet daha
Türkiye’de yokken Bilkent bu konuda
at›l›mlar yap›yordu. Diploma sonras›
Fransa’da Paris-6 Üniversitesi’nde bankac›l›k
ve finans e¤itimime devam ettim. Bir süre
‹sviçre’de bulunduktan sonra askerlik
hizmetimi yapmak üzere Türkiye’ye döndüm.
Bilkent'teki bankac›l›k ve finans kökenimin,
yurtd›fl›ndaki e¤itimime çok ciddi bir temel
oluflturdu¤unu unutmadan eklemeliyim. Çok
de¤erli akademisyenlerden çift dilde e¤itim
almak, Avrupa ve Amerika piyasalar›n› takip
etmek aç›s›ndan büyük kolayl›k sa¤lad›.

Gazetelerde yay›mlanan yaz›lar›n›z da var.
Bize bu yaz›lar›n›zdan bahseder misiniz?

Yaz›lar›ma ilk olarak Radikal’de bafllad›m
ve halen oraday›m. Ben Radikal’deyken
Referans gazetesini ç›karmaya bafllad›
grubumuz. Orada da yazmaya bafllad›m.
Ayn› zamanda Referans’›n genel yay›n
dan›flman› oldum. Ekonomist dergisinde
ekonomi ve reyting yorumlar› yazmaya
bafllad›m. Hürriyet’in Almanya ve ABD
bask›lar›na özel ekonomi yaz›lar› kaleme
al›yorum. Hürriyet’in emlak ekinde emlak
piyasalar› hakk›nda da yaz›yorum.

Yo¤un bir temponuz var. Bize bir
gününüzü anlat›r m›s›n›z?

Haftada 4 yaz› Radikal’e, 6 tane Referans’a,
1 tane Ekonomist'e, 2 tane Hürriyet’e, 1 tane
de emlak ekine olmak üzere 14 yaz›
yaz›yorum. Yaz› olay› çok a¤›r. Günler
yetmiyor. Yaz› gibi televizyon da çok zor.
Sabah 9:00-10:00 aras› program yapt›¤›m›z
için 5:00-5:30 gibi kalk›p CNN Türk’e
gidiyorum. 9:00’a kadar önce Uzak Do¤u,
sonra ABD ve Avrupa piyasalar›n› izliyorum.
‹nterneti tar›yor, haberlere bak›yorum. Sonra
programda kendimle ilgili içeri¤i
ayarl›yorum. Program bittikten sonra
yaz›lara odaklan›yorum. Bir de üstüne
konferanslar, uluslararas› toplant›lar ve
yolculuklar eklenince çok yorucu oluyor
gerçekten.

Piyasalar› sürekli takip etti¤im için CNN
Türk’teki sistemin ayn›s›n› eve de kurduk.
22:00-24:00 aras›nda Amerika k›tas›ndaki
piyasalar›n kapan›fl aflamas›nda birçok
de¤ifliklik oluyor. Alt›n ve petrol fiyatlar›
hareketlenebiliyor. Brezilya borsas›ndaki
hareket Türkiye’ye sabah yans›yaca¤› için
bu tür verilerin analizini yapmam gerekiyor.
Bu yüzden ABD ve Brezilya’n›n kapan›fllar›na
göre gece 22:00-24:00 aras› evde mutlaka
çal›flmam gerekiyor.

Hedef kitlenizde kimler var? Tarz›n›z›
nas›l belirliyorsunuz?

Radikal daha çok gençlerin takip etti¤i bir
gazete. Referans ise sadece ifl gazetesi. ‹fl
dünyam›z›n kilit noktalar›ndaki yaklafl›k
15.000 kiflinin izledi¤i bir yay›n. Tarz›m› bu
de¤iflkenlere göre ayarlamak durumunday›m.
Ekonomist için ekonomi a¤›rl›¤› yüksek,
borsayla, endekslerle, reytinglerle ilgili
yaz›lar oluflturuyorum. Hürriyet’in yurtd›fl›
bask›lar› için daha çok orada yaflayan
Türklerin ekonomik durumlar›n› ilgilendiren
fleyler yazmak gerekiyor. Bunlar›n hepsi
analiz isteyen ayr› ayr› da¤›t›m kanallar›.

Finans piyasas› yorumlar›n›z, ekonomi
dünyas›na yak›n olmayanlar›n da
anlayaca¤› bir dilde. Halk bunu nas›l
karfl›l›yor?

‹lk defa TL-ABD dolar› grafi¤i kulland›¤›m›z
zaman garipsendi. fiubat 2001 sonras›, kur
patlad›ktan sonra dalgal› kur sistemine

geçildi. Dalgal› kura geçifli halk›n daha iyi
anlamas› gerekti¤ini düflünmüfltük. Bu
yüzden grafik yöntemini kulland›k ve hakl›
ç›kt›k. fiimdi bak›yorum da hep kullan›l›yor
o grafikler. Asl›nda finans piyasalar› öyle
göründü¤ü gibi zor de¤il; ama o kadar çok
sembole ve dinami¤e büründürülüyor ki
insanlar ürküyor ve anlamakta zorlan›yor.
Oysa sistem net. Belli bir yerden
toparlanmaya bafllayan ve belli bir noktaya
kadar gelen bir piyasa var. O noktada
patlama ve ard›ndan çöküfl gerçeklefliyor.
Dünyadaki sistem zaten bu patlama ve çöküfl
mant›¤›na dayal›. Hep yukar› giden bir borsa
endeksi olmaz. Mutlaka bir yerde inecektir.
Vatandafl›n da yat›r›mc›lar›n da bunlar›
anlamas› gerekiyor. Biz de bu ba¤lamda her
kesimden insan›n faydalanabilece¤i flekilde
yapmaya çal›fl›yoruz yorumlar›m›z›. Art›k
insanlar gerçekten dikkatle takip ediyorlar
piyasalar›. Burada çöker, flurada k›r›l›r, orada
döner diye tahminler yap›yorlar. Bunlar›
görünce mutlu oluyorum. Art›k ABD
dolar›n›n hareketleri daha iyi anlafl›lmaya
baflland›. CNN Türk yönetimi benim ilk
program›m› hakl› olarak gece yar›s›na
koymufltu. ‹lk program›mda flöyle bir cümle
kullanm›flt›m: "Bu bir ekonomi program›
de¤il, ulusal bilinç program›d›r." Bizimki bu
bilincin oluflmas›na katk›da bulunacak bir
yay›nd›. 2000’de Türkiye'de bu tip
programlar yap›lm›fl olsayd›, yani insanlar
piyasalar› daha iyi analiz edebilseydi üzücü
olaylar yaflanmazd›. Benzer bir durum Ocak-
fiubat-Mart 2006 döneminde yafland›; ama
insanlarda oluflan bilinç sayesinde kimse
doldurufla gelip yabanc›lar›n istedi¤i hareketi
yapmad›. Bu bilinci biz mi oluflturduk? Hay›r.
Biz sadece katk›da bulunduk. Finans
piyasalar› tüm dünyada sapt›r›lmaya aç›kt›r.
‹nsanlar›n bu tuzaklara düflmemesi gerekiyor.
ABD Irak'a sald›rmasayd›, 12 dolarl›k petrolü
75 dolara satamazd›. ABD'deki Texas
kaynakl› petrol flirketleri, son befl y›lda bu
kadar büyük kâr elde edemezdi. Biz halka
iflin perde arkas›n› anlatmaya çal›flt›k.
Olaylar› da grafik üzerine yerlefltirince ilgi
toplad› anlatt›klar›m›z.

Yöntemlerinizi meslektafllar›n›z nas›l
karfl›l›yor?

En baflta dirençle karfl›laflt›k; ama halktan
gelen talep artt›kça durumlar de¤iflti. Bugün
kimse uzman geçinen birtak›m insanlar›n
sözlerine bakarak borsada al›m veya sat›m
yapm›yor. Tam tersine endeks destek ve direnç
bölgesi aras›nda m›, direnci k›rar m› diye
araflt›r›p ona göre hareket ediyor. Yani bir
bilinç olufltu. Bunun son örne¤ini yak›n bir
zamanda yaflad›k. Endeks 48 binin üzerine
geldi. Yabanc›lar çok zorlad›lar. Her türlü
haberi kulland›lar; ama Türk halk› ilgi
göstermedi. K›rksekiz binin üzerine
götüremeyip mecburen sat›fla geçtiler. ‹flte bu
çok önemli. Do¤ru bir flekilde anlatt›¤›n›zda
ve halk da buna taleple yan›t verdi¤inde kötü
niyetli yorumculara itibar eden kalm›yor.
Art›k Türkiye'de halk›n birilerinin pefline
tak›l›p 2,50 YTL olur diye ABD dolar›
alaca¤›n› sanm›yorum. Fakat bunun geçmiflte
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örnekleri var. Halk› bilinçli olarak
yönlendirdiler. Art›k mümkün de¤il böyle bir
fley; çünkü o kiflilerin inan›l›rl›klar› kalmad›.

Okuyucular›n›zdan ve izleyicilerden gelen
yorumlar nas›l?

Çok olumlu. F›rsat buldukça konferanslar
düzenliyoruz. fiimdiye kadar 24 ili ziyaret
ettim ve oradaki insanlara finans konusunda
bilgiler verdim. Daha gidece¤im çok yer var.
‹nsanlar ö¤renmek istiyorlar. ‹ddia ediyorum
ki normal bir vatandafl do¤ru bilgiyle
donat›l›rsa, en az bir emeklilik fonunun
getirece¤i kadar para kazanabilir borsada.
Bu fonlar 10 y›lda ne kadar para
getirebiliyorsa borsada ifllem yaparak da bu
para kazan›labilir. Zaten emeklilik
fonlar›ndan yüksek bir yönetim ücreti
kesiliyor. Vatandafl›n bu ifli ö¤renmesi ve
kendi paras›n› kullanmas› bence en do¤rusu.

Görüfllerinizden yararlanarak yat›r›m
yapan bir kesim var. Bu durum stres
yarat›yor mu sizde?

‹nsanlar›n zar zor kazand›klar› paray› sizin
sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir
sorumluluk. ‹yi niyetli oldu¤um sürece, bana
inananlara zarar verecek bir davran›fl›m
olmayaca¤›n› düflünüyorum. Bazen riskli
zamanlar da oluyor tabii. Ocak-Mart 2006
döneminde endeks 46 bin oldu¤unda, 46
binin üzerinde mal alan›n çok büyük zarar
edece¤ini ve endeksin çökece¤ini söyledim.
Endeks bir ara 48 bine geldi¤inde strese
girdim. ‹nsanlar› yan›ltt›k m› diye bir endiflem
olduysa da endeks dönünce ve hakl› ç›k›nca

rahatlad›m. Burada önemli olan, inand›¤›n›z›
korkmadan söylemek. Kesinlikle ABD dolar›
almay›n veya elinizdekini sat›n diye ç›k›p
ana haberlerde söyledi¤imiz zaman bunun
sorumlulu¤u büyük oluyor. Bu yüzden gece
uyuyamad›¤›m zamanlar oldu; ancak hep
inand›¤›m› söyledi¤im için rahatt›m.
Dediklerim do¤ru ç›k›p insanlar›n para
kazand›¤›n› görünce çok seviniyorum.

Ülkemizin ekonomik durumu hakk›nda
neler söyleyeceksiniz?

Ekonomik gidiflat s›cak paran›n etkisiyle iyi
görünse de alt›n› kaz›d›¤›n›z zaman 80
milyar ABD dolar› cari aç›k ç›k›yor. Herhalde
100 milyar› geçecek veriler aç›kland›¤›
zaman. Yüzde 33 büyüme var deniyor.
Haks›zl›k etmemek için geçmifl dönemlere
dönüp bakal›m. Bu kadar korkunç bir cari
aç›k yok. Neredeyse 10 kat›na ulaflm›fl. Yanl›fl
giden bir fleyler var yani. Tamam büyüme
var, fakat cari aç›k veriyorsunuz. Neye
ra¤men büyüdü¤ünüz çok önemli. fiöyle bir
örnek vereyim. Kap›dan ç›k›nca size s›f›r
kilometre bir Mercedes araba verece¤im.
Görenler ne güzel bir hayat yafl›yorsunuz
diye düflünecek. Sonra gelip diyece¤im ki flu
300 milyarl›k senedi imzalay›n. D›flardan
bakan iflte bu borç senedini görmez.
Türkiye'nin durumu da buna benziyor.
Alg›lama sadece Mercedes'e yönelik, ama
borçlusunuz asl›nda. TÜPRAfi'›, Ere¤li'yi,
Telekom'u, bankalar› satarak, cari aç›k
vererek ve s›cak parayla bunu finanse ederek
büyümeye çal›flmak çok gerçekçi de¤il.
Bir kazan su düflünün. Bu suyu ya alttan
atefl yakarak ›s›t›rs›n›z ya da üstten fön

makinesiyle hafiften s›cak hava üfleyerek.
Finans piyasalar›na giren s›cak para da fön
makinesiyle üflemeye benzer. Türkiye'ye 10
milyar ABD dolar› s›cak para sokarsak faiz
ve döviz düfler, borsa yükselir. Ne var ki esas
olan suyu alttan ›s›tabilmektir. Yani
ekonominin üretim dinamiklerini harekete
geçirip üretti¤inizin sa¤lad›¤› faydayla
borsan›n de¤erini ona göre belirlemektir.
Bizdeki sorun paran›n do¤rudan döviz olarak
gelmesi. Bu para bozuluyor, faiz düflüyor,
borsa yükseliyor. Bunun tam tersi olmal›.
Öyle bir üretim gücüne sahip olacaks›n›z ki
sizin paran›z de¤erlenecek.

Türkiye’de bugüne dek yukar›dan ›s›tma
modeli tercih edildi. Kimse kendini
kand›rmas›n. 2001'de borç almak yerine
düze ç›kmak için çaba göstermeliydik.
Arjantin o dönemde büyük bir kriz yaflad›;
ama azmetti ve önce borçlar›n› kapatt›. Bunu
yaparken kulland›¤› en önemli silah s›f›rlama
ve konsolidasyondu. Türkiye asl›nda bilinçli
borçland›r›l›yor. Osmanl›'dan beri süregelen
bir fley bu. Sorun içimizdeki bozuk
mekanizmalardan kaynaklan›yor. Yabanc›lar
Türkiye'yi borçland›rmak için ellerinden
geleni yap›yor. Türkiye'nin 2004’te ödedi¤i
faiz 52 milyar ABD dolar›. Haftada 1 milyar
ABD dolar›d›r bu. Bu faizi ödeyen bir ülke
kalk›nabilir mi? Halk›m›z gerçekte kimin
Türkiye'ye iyilik, kimin kötülük yapt›¤›n›
anlayam›yor. S›cak para girifli bir yerde elbet
k›r›l›r. K›sacas› ekonomik durum pek
iç aç›c› de¤il.
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Bankalar›n sat›lmas› ve birleflmesi
konusunda neler düflünüyorsunuz?

Almanya'da bankalardaki yabanc› pay› %5,
Fransa'da %19,6. Yunanistan'da %19,7,
Avusturya'da %10 civar›nda, ‹ngiltere'de
%20’nin alt›nda. ‹spanya ve Portekiz'de bile
bu oran çok düflük. Geliflmifl Avrupa
ülkelerinde bu oranlar varsa ve bankac›l›k
sektörünü koruyorlarsa biz neden
bankalar›m›z› sat›yoruz? Bankalar›n milli
sermayenin elinde ne kadar kald›¤› ve ne
kadar büyüdü¤ü, bir ülke için belki de en
önemli fleydir. Reel sektöre kan pompalayan,
para basan bir kalp olmazsa ki burada o
kalp bankac›l›k sektörüdür, o zaman
ülkenizdeki reel sektörün yaflamas› mümkün
de¤ildir. Biz bu banka sat›fllar›n›n ikincil
etkilerini 10 sene içinde görece¤iz.
‹hracatç›lar›m›z ithalatç› olacaklar. ‹thalat
yapan ve üreten firmalar, tüketen ve ithalat
yapan konuma geçecekler. Tüketim artacak.
Üretimin yerini bunlar alacak. Bunlar›
görece¤iz derken üzülüyorum.

Patronlar bankalar› sat›yorlar; ama o
bankalar patronlar›n mal› de¤ildir. Banka
bir ruhsatt›r. Devlet size o ruhsatla mevduat
toplama yetkisi verir. Siz bu yetkiyle finansal
bir dinamik kurars›n›z. Banka dedi¤iniz
yaln›zca bir masa ve kasad›r. Bankay›
destekleyip büyüten halk›n kat›l›m›d›r.
Patronlar satt›klar› bankay› kendi mallar›
gibi görmesinler. ‹stedi¤imi yapar›m
demesinler. Halk›m›z yüksek gümrük
duvarlar› alt›nda yaflamasayd›, bugün
Türkiye'deki otomotiv sektörü olmazd›. Biz
y›llarca kalitesiz arabalara bindi¤imiz için
flimdi o fabrikalar var. Bunun fedakarl›¤›n›
hepimiz yapt›k. Peki niye bu s›k›nt›ya
katland›k? Kald›r›rd›k gümrük duvarlar›n›.
10 bin, 20 bin mark verip araba getirtirdik
Avrupa'dan. Yani bankalar› ve sektörleri
koruduk y›llarca. Neden? Türk halk›n›n
birikimiydi bunlar. Birileri al›p bunlar› sats›n
yurtd›fl›na gitsin diye de¤il. Patronlar›n bunu
anlamas› laz›m.

Bankalar›n sat›lmas›na, yabanc› ortak
al›nmas›na hay›r demiyorum. Yabanc›
sermaye karfl›t› de¤ilim. Özellikle
destekliyorum yabanc› sermayeyi, hele
Türkiye gibi yabanc› sermayenin az geldi¤i
bir yerde; fakat toptan teslim olmak,
bankan›n tamam›n› satmak, kontrolü
devretmek yanl›fl. Çok güzel örnekler var
asl›nda. Baz› bankalar›n ortakl›¤›nda hisse
da¤›l›mlar› sa¤l›kl› oldu. Bunlar› desteklerim,
ama bankam› satar giderim modelini
benimseyemem. O parayla Türkiye'de yeni
bir yat›r›m yap›p istihdam yaratacaksan›z
bu anlafl›labilir. Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) belli bir
orandan sonra bu sat›fllara izin vermemeli.
‹talya'da izin ç›km›yor mesela.
Avrupa Birli¤i ‹talya'ya ceza bile verdi
yabanc› sermayenin giriflini engelledi¤i için.
Blok sat›fla izin vermiyorlar Avrupa'da.
Devlet kontrolü elde tutuyor. Her fley para
de¤il çünkü. Strateji ön plana ç›k›yor. Kilit
sektörler korunmal›.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i (AB) süreci
hakk›ndaki fikirleriniz?

Ben 11 yafl›nda Galatasaray Lisesi'ne girdim.
Yani bir bak›ma AB üyeli¤im 11 yafl›mda
bafllad›. O kültürü yaflad›m. Bence Avrupa
Birli¤i'nin Türkiye'yi almak gibi bir niyeti
yok. Geçen hafta ‹talya'dayd›m. AB'nin kafas›
çok kar›fl›k. ‹stedikleri Balkanlar m› Türkiye
mi belli de¤il. AB'nin yeralt› kaynaklar› yok,

enerjisi yok, yeni enerji hatlar› nereden
geçecek belli de¤il. AB'nin güçlü bir yap›
kurmas› için bir merkez bankas›, bir ordusu
ve anayasas› olmas› laz›m. Bir baflka deyiflle
AB bir çeflit hayal. AB'nin iyi bir proje
oldu¤una inanm›yorum. AB süreci Türkiye
için yararl›d›r; ancak ne projenin ne de
AB'nin sonu var. Türkiye'nin AB üyeli¤ini
ABD'nin de istedi¤ini sanm›yorum.

Ülkemizin yeni bir aç›l›ma ihtiyac› var.
1945’te kurulan Birleflmifl Milletler ve
NATO'lu dünya düzeni 2001'de çöktü. Ka¤›t
ekonomisinin yetmedi¤i görüldü. Bundan
sonraki yap›lanma, yeni bir askeri ve
endüstriyel oluflumun d›flavurumlar›yla
flekillenecek. Türkiye buna haz›rl›kl› olmal›.
Türkiye'nin bat›s› bitti. Art›k do¤uya, Rusya
co¤rafyas›na, Orta Asya’ya, Uzak Do¤u’ya
bakmam›z, devaml› büyüyen Çin’e,
Hindistan’a yönelmemiz laz›m. AB bize bofl
bir tüpü pazarlamaya çal›fl›yor. ‹flin üzücü
taraf›, bu yeni anlay›fl› ortaya koyup halka
anlatacak birilerinin olmamas›.

S›k s›k yurtd›fl›na ç›k›yorsunuz.
Yurtd›fl›ndan Türkiye nas›l görünüyor?

Türkiye, ekonomik aç›dan çok büyük
çeliflkiler içinde yüzse de sosyal anlamda
baz› de¤erlerini korumay› baflaran,
yozlaflmayan bir ülke. Geçen hafta
‹talya'dayken bir olay oldu. ABD'den gelen

Wisconsin eyaleti senatörü ve arkadafllar›
Venedik'te gece gittikleri restorandan otele
dönmek için taksi aram›fllar. Gittikleri
restoran bunlara kaçak taksi ça¤›rm›fl.
AB ülkesi ‹talya'da kaçak taksi! fioför 10
avroluk yolu uzat›p 80-90 avrolar›n› alm›fl.
Ertesi gün olay oldu bu. Amerikal›lar bir
ülkede kaçak taksicilik nas›l olabilir diye
düflünüp durdular. Bizde böyle bir sorun
kalmad›; fakat ‹talya'da, Fransa'da örnekleri
görülüyor. Sadece taksi de¤il birçok fleyde
bozukluk var Avrupa’da. Bizden üyelik için
her fleyi istemesini biliyorlar ama.
Sistemleri k›rm›z› ›fl›k veriyor art›k.
Avrupa'dan bak›ld›¤›nda Türkiye baz›
aç›lardan kötü durmuyor. Sadece içine
düfltü¤ümüz ekonomik boyunduruktan
kurtulmam›z gerek.

Meslektafllar›n›z aras›nda en çok kimleri
be¤eniyorsunuz?

Güngör Uras, Emin Çölaflan, Enis Berbero¤lu
ve Abdurrahman Y›ld›r›m. Türkiye'de genel
gidiflatla ilgili bilgi vermeye çabalayan
gazeteciler var; ama bir k›s›m gazeteciler
bunun tersini yap›yor. Adeta bilinç
karartmaya programl›lar. Yapt›klar›
yorumlarla insanlar› yanl›fl yönlendiriyorlar.
Yurtd›fl›ndaki para baronlar›n›n ç›kar›na
finans yorumu yaparak halk› do¤rudan
uzaklaflt›ranlar var.

Eklemek istedi¤iniz bir nokta var m›?

Ö¤rencilerimize ve yeni mezunlar›m›za bir
mesaj›m olacak. Çarka uyar›m, sisteme
uyar›m, rahat yaflar›m diyorlarsa hiç sorun
yok. ‹çi bofl bir ülke istemiyorum, bu ülkenin
üretimi olsun, katk› sa¤lans›n, insanlar›
mutlu olsun diyorlarsa olaylar› sorgulas›nlar.
Giriflimci olsunlar. www.finansanaliz.net ve
www.parametre.tv adl› iki internet sitem var.
Benzer ad›mlar atmak, benzer içerikler
yaratmak isterlerse her zaman yard›mc›
olaca¤›m› söylemek istiyorum.
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“Çal›fl›rken bir macera filminin
içindeymifliz gibi hissediyoruz.”

Bora Batur (2002) ve Talat ‹çbilen (2003), ‹ç Mimarl›k ve
Çevre Tasar›m› Bölümü’nden mezun oldular.

Yarat›c›l›klar›n› giriflimci kimlikleriyle birlefltirdiler ve
yap›m tasar›m› alan›nda h›zla ilerleyen BORATALAT’› kurdular.
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Özgeçmifllerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?

Talat ‹çbilen: Özel Yükselifl Koleji'nden
mezun oldum. Daha sonra da Bilkent
Üniversitesi ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›
Bölümü’ne girdim. ‹kimiz de Ankara
do¤umluyuz. Ailemin yönlendirmesinin yan›
s›ra iç mimar olmay› çok istedi¤im için bu
bölümü seçtim.

Bora Batur: Ben de Özel Yükselifl Koleji'nde
ö¤renim gördüm; fakat liseyi Frans›z
elçili¤inin haz›rl›k s›n›f›n› bitirdikten sonra
girdi¤im Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde
tamamlad›m. Bilkent Üniversitesi'ni
seçmeden önce ‹stanbul'da da yetenek
s›nav›yla ö¤renci alan birkaç bölüm
kazanm›flt›m; ancak hem Ankaral› oldu¤um
için hem de çok kaliteli bir üniversite oldu¤u
için Bilkent'i seçtim. Benim babam mimard›r,
ama meslek tercihimde pek etkisi olmad›.

Yap›m tasar›m› ve prodüksiyon hizmetleri
veriyorsunuz. Bu kavramlar› ve faaliyet
alanlar›n›z› aç›klayabilir misiniz?

Bora Batur: BORATALAT olarak reklam,
moda foto¤raf› ve uzun metrajl› film
çekimleriyle ilgileniyoruz. Yap›m tasar›m›
bir projeyi, bir fikri, bir hayali s›f›rdan
bafllayarak sonuna kadar yönetmenle,
foto¤rafç›yla, ›fl›k flefiyle ortak çal›flarak
hayata geçirmektir. Uzun metrajl› ifller için
kullan›lan bir tabirdir asl›nda. Filmi ya da
reklam› bir bütün olarak ele al›p foto¤raf
karesinde görünen her fleyden sorumlu olmak

demektir. Bir film karesinde görünen ›fl›k,
mekan›n rengi ve tarz›, eflyalar›n
yerlefltirilmesi gibi ayr›nt›lardan, k›sacas›
her fleyden sorumlu olmakt›r. Hem sinema
ve televizyonda hem foto¤raf veya reklam
çekiminde o karenin profesyonelce
oluflturulmas›d›r. Her fleyin bir ekip
taraf›ndan hayata geçirilmesidir. Biz reklam
filmi ve foto¤raf çekimleri için bu hizmeti
veriyoruz. Bunlar›n d›fl›nda prodüksiyon
hizmeti de veriyoruz.

Talat ‹çbilen: Sanat yönetmenli¤i ve yap›m
tasar›m› ad› alt›nda ifller yürütürken burada
A'dan Z'ye bütün iflleri yapmaya çal›flt›k.
‹flveren bize daha fazla güvenmeye ve
sorumluluk yüklemeye bafllad›.
Nakliyesinden oyuncu transferine kadar, bir
bakt›k, prodüksiyonu da biz yapmaya
bafllam›fl›z. Bu anlamda iflin sanat
yönetmenli¤ine ek olarak prodüksiyonunu
da yap›p bunun ad›n› koyal›m dedik. ‹yi bir
müflteri veya iyi bir isim bize ileride referans
olarak bir fayda sa¤layacaksa böyle
sorumluluklar al›yoruz. Yoksa prodüksiyonun
getirisi fazla de¤il. Her noktayla biz
u¤raflmak istemiyoruz asl›nda. Prodüksiyon,
önceli¤imiz olmasa da verdi¤imiz
hizmetlerden biri.

BORATALAT’› nas›l kurdunuz?

Talat ‹çbilen: Yap›m tasar›m› okul s›ralar›nda
akl›mdayd›. Askerlik hizmetimin ard›ndan
‹stanbul’a tafl›nd›m ve FDR Prodüksiyon’un
genel sanat yönetmenli¤ini yapmaya

bafllad›m. O s›rada Bora ‹talya'dan döndü.
Onunla okulda çok yak›nd›k zaten.
‹stanbul'da da görüflmeye bafllad›k. O da
farkl› müflterilerle ayn› ifli yürütüyordu.
Birbirimize rakip olaca¤›m›za beraber
yürüme karar› ald›k.

Bora Batur: ‹talya'dan döndükten sonra
Alt›oklar Prodüksiyon’da genel sanat
yönetmenli¤i yaparken Talat'la mant›kl› bir
birleflmeye imza att›k. Sanat yönetmenli¤ini
yap›m tasar›m› seviyesine ç›kar›p birçok
dalda çal›flmak hep kafamda vard›; ama
böyle bir ortakl›k kurmak de¤ildi amac›m.
Bu birliktelik sinerjiden do¤du.

Talat ‹çbilen: Farkl› bir sektörde gibi
görünsek de baz› müflterilerimizin ›srar›yla
evlerini, ofislerini tasarlad›k. Tasarlad›¤›m›z
ve kurdu¤umuz setleri görüp ard›ndan iç
mimarl›k projeleriyle kap›m›z› çalanlar› geri
çevirmiyoruz; ama biz bu tür çal›flmalar›
ticari öncelik olarak görmüyor ve
portföyümüze eklemiyoruz. Sanat yönetmeni
olarak tan›nmay› tercih etsek de her ikimiz
de Bilkentli iç mimarlar›z ve bununla gurur
duyuyoruz.

Müflteri size nas›l bir taleple geliyor?
Hizmeti nas›l biçimlendiriyorsunuz?

Talat ‹çbilen: fiöyle bir sistem var. Müflteri
ürününü ya da hizmetini tan›tmak ister.
Bunun için bir reklam ajans›na gider. Çekim
fikri belirlenir. Bu fikir do¤rultusunda bir
dekor tasarlanmas› ve kurulmas› gerekiyorsa
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bize gelirler. ‹fli yapmam›z› isterler. Biz
ajanslarla ve prodüksiyon flirketleriyle
ba¤lant›l› çal›fl›r›z. Genelde prodüksiyon
flirketleri ajanslardan ifli al›p bizden sanat
yönetmenli¤i, yap›m tasar›m› ya da set ve
sahne tasar›m› için bütçe isterler. Sinema
filmi ve reklam çekimleri için senaryo
do¤rultusunda gerçekçi mekanlar
yaratmam›z istendi¤i gibi bazen renk, doku
ve derinli¤in ön planda oldu¤u tasar›mlar
da istenir. Bizim tercihimiz bize bir fleyler
katabilecek, bizim severek çal›flabilece¤imiz
ifllere imza atmak. Tekliflerimize onay
ç›karsa iflin tasar›m uygulamas›
gerçeklefliyor. Ortak çal›flma söz konusu
tabii. Baz› müflteriler ans›z›n gelebiliyor. Biz
sizi duyduk, çok be¤endik, haydi flu ifli yap›n
diyorlar. Bu iflin bir sistemi var. Ajanss›z
olmaz. Biz ajans yoluyla gelen müflterileri
tercih ediyoruz. Kurumsal olmayan
flirketlerde ajans› devre d›fl›nda tutmak gibi
bir tutum var. Önermiyoruz bunu. Gelen
müflterileri ajansa yönlendiriyoruz.

Bora Batur: Foto¤rafç›, marka ya da ajans
üçlüsünden biri bir fikirle kap›m›z› çal›yor.
Bu genellikle elle tutulur de¤il, soyut bir fley
oluyor. Bir sürü soru iflaretiyle geliyorlar.
Biz bu sorularla dolu iflleri daha çok
seviyoruz; çünkü ortak bir fleyler üretme
flans›m›z daha fazla oluyor. Mekan ve fikir
yarat›l›yor. Markan›n tan›t›m›yla ba¤daflacak
birtak›m fleyler ç›k›yor foto¤raf çekimlerinde.
Sinema ve reklam çekimlerinde bu süreç
biraz daha farkl›. Orada çizimler yap›l›yor.
Onaylan›nca plato veya set araflt›rmas›na
geçiliyor. Mekan araflt›r›l›yor. Mekan›n
durumu düzenleniyor. Çekim yap›l›yor.
Çekimden sonra da tüm bu fleyler imha
ediliyor. Uzun metrajda çok farkl› bir çal›flma
tarz› var. Zaman çok uzun. Ön çal›flmalar›n
alt› ay sürdü¤ü oluyor. Uzun metrajda
özellikle mekan ve dekorlarla ilgili çok hassas
çal›flmalar yap›l›r. Görsel senaryoda çizilen

film çekilir. Reklamda her zaman ajans bize
gelir. Onlar›n zaten kendi plan› olur ve buna
eklemeler yap›labilir. Ajans ifllerinde pek
plan d›fl›na ç›k›lmaz. Ayr›nt›l› bir ifl beklenir.
Müflteriyle çok uzun süren toplant›lar yap›l›r.
Belli bir zaman içinde uygulama gerçekleflir.
Reklam filmi çekilir ve televizyona verilir.
Asl›nda bütün bunlar ufak tefek farklar› olan
benzer çal›flmalar. Teknik olarak ekiplerin
bir araya gelip fikir üretmeleri ve bunu
ka¤›da dökmeleri olarak aç›klayabilirim
bu süreci.

Sektördeki yeni e¤ilimleri izleyebiliyor
musunuz? Müflterilerinizin yeniliklere
yaklafl›m› nas›l?

Talat ‹çbilen: Bu de¤ifliyor. Kurumsal
müflterilerde sorun ç›km›yor. Bizi tan›yan,
tarz›m›z› ve isteklerimizi kabul edenlerle
çal›fl›yoruz zaten. Bir tasar›m çal›flmas›nda
verdi¤imiz sunumun içinden baz› fikirleri
al›p kendisi uygulayan müflteriler de olmad›
de¤il. Bu üzücü olsa da bizim mesle¤imizin
ortak sanc›s›. Bunu ancak bir kere yaparlar
zaten. Bizde fikir çok. Bu sektörde tasar›m›
ve fikri koruyamamak yayg›nd›r.
Karfl›n›zdaki insan, niyeti bu olduktan sonra
her flekilde fikrinizi al›r ve kullan›r. Burada
güven devreye giriyor. Güvenmedi¤imiz kifli
ya da kurulufllarla ifl yapm›yoruz. Bu tip
fleylerle karfl›laflmamak için belli bafll›
isimlerle, bizimle çal›flman›n getirilerini
öngörebilecek, yenilikleri takip eden, bize
güvenen, bilinçli ve uyumlu müflterilerle
çal›flmay› tercih ediyoruz.

Hangi foto¤rafç› ve yönetmenlerle
çal›fl›yorsunuz?

Talat ‹çbilen: Çok s›k çal›flt›¤›m›z isimler
var. Nihat Odabafl› mesela. Birlikte olmaktan
keyif ald›¤›m›z bir insan. Süleyman Yüksel
de zevkle çal›flt›¤›m›z bir yönetmen. ‹fl
yapt›¤›m›z müflteriler ne istediklerini bilen,
yap›lan iflin nereye varaca¤›n›, bütçesinin
ne olaca¤›n› önceden kestiren müflteriler.
Çal›flt›klar› isimlere güveniyorlar. Bizi
dekordaki suntan›n hesab›n› yapan müflteriler
çok zorluyor ve ç›kan ifl hemen kendini belli
ediyor.

Bora Batur: Mustafa Alt›oklar’la çal›flm›flt›m.
Cüneyt Akero¤lu, Yaflar Saraço¤lu, Murat
Sarg›n ve daha birçok kifli...

Son dönem çal›flmalar›n›zdan örnek
verebilir misiniz?

Talat ‹çbilen: En son Derimod için ‹brahim
ve Demet Kutluay çiftinin çekimlerinde sanat
yönetmenli¤i yapt›k. Derimod'un yaz
koleksiyonu çok ses getirdi. Issue One adl›
bir ‹ngiliz dergisinde set tasar›m›n›
yapt›¤›m›z bir çekim yay›mland›. Bu dergide
yer almak bizim için önemliydi. Son dönemde
sanat yönetmenli¤ini yapt›¤›m›z ifllere örnek
olarak Gizia k›fl koleksiyonu, Hepsi
grubunun ve Gülben Ergen'in, Murat Boz’un
son klipleri gösterilebilir. Ayr›ca foto¤raf
çekimlerini Cüneyt Akero¤lu’nun yapt›¤›

Harvey Nichols çal›flmas›n›n da sanat
yönetmenli¤ini üstlendik.

Çekimlerde ilginç anlar yaflan›yor mu?
Bir çekim ne kadar vakit al›yor?

Talat ‹çbilen: Bir çekimde arkada çarflaf
sall›yorduk. Beraber çal›flt›¤›m›z Fatofl
Han›m "Siz bunlar için mi okudunuz
çocuklar, bunu sallamak için mi?" demiflti.
O an öyle denk gelmiflti ve elimize
tutuflturmufllard› kumafl›. Biz bazen her ifli
yap›yoruz. Elimiz yüzümüz bat›yor baz›
çekimlerde. Marangozluk, boyac›l›k
yap›yoruz desek yeridir. Yerimizde
duram›yoruz. En iyisinin olmas›n› istiyoruz.
Zaman zaman günlerce uyumad›¤›m›z oluyor.
Yine de bofl vaktimiz kal›yor. Mesela bir ay
içinde bir hafta deli gibi çal›fl›yoruz. ‹fl bitince
üç hafta zaman›m›z oluyor. Bu zaman›
iflimizi ve kendimizi gelifltirmeye, yeni
projeler oluflturmaya ay›r›yoruz. Bazen iflin
yo¤un olmad›¤› dönemlerde küsüyoruz
kendimize. ‹yice duruluyoruz. ‹nsan belli bir
süre sonra istiyor o koflturmacay›. Bizim
iflimizde her an her fleye ihtiyaç
duyabiliyorsunuz. Bir pazar günü çekimde
malzeme bitti. Gittik Tahtakale’ye, dükkan
arad›k. Bütün Tahtakale’yi birbirine katt›k,
bir adama telefonla ulafl›p ç›ra¤›n›n
vas›tas›yla dükkan› açt›r›p malzemeyi ald›k
ve çekime yetifltik. Çal›fl›rken bir macera
filminin içindeymifliz gibi hissediyoruz.
Bizimle staj yapmak isteyen arkadafllar da
ço¤ald›. Çok iyiler ç›k›yor aralar›ndan.

Bora Batur: Bir çekim haz›rl›¤›nda Talat’›n
beli tutuldu ve ben de ciddi bir motosiklet
kazas› geçirdim. Birbirimizden destek alarak
yürüyor ve ifllere yetiflmeye çal›fl›yorduk. Ne
mutlu ki pek bir fleyi aksatmadan
tamamlad›k iflimizi. Çekimler bazen gece
saat 3'te bitiyor. ‹stanbul'da o saatte bile

22



istedi¤inizi yapabilirsiniz. Biz de bu flans›
kullan›yoruz. Bofl vakit deyince ekleyeyim:
hobimiz motosiklet. Eski mahalleler olsun,
flehir d›fl› olsun motorla geziyoruz. Mekan
araflt›rm›fl da oluyoruz bu sayede. Bilgisayar
oyunlar›n› seviyoruz. Hiçbir fley olmazsa
Bo¤az’da bir bardak çay içiyoruz.

Ülkemizde yap›lan ifllerle yurtd›fl›n›
karfl›laflt›rabilir misiniz? Sektörde neler
yaflan›yor, belli bafll› sorunlar›n›z neler?

Bora Batur: Bizim Amerika’y› yeniden
keflfetmek gibi bir derdimiz yok. Bu ifllerde
standartlar var. Yap›m tasar›m› diye ›srar
etmemizin nedeni bu. Yurtd›fl›nda yap›lan
çal›flmalar› hep takip ediyoruz. Yabanc›
reklamlar›n kamera arkas› çekimlerini
bulmaya çal›fl›yoruz. Set tasar›m›yla ilgili
dergiler al›yoruz. Yüksek bütçeli filmlerin
kamera arkas› DVD’lerini sat›n al›yoruz.
Bu bize yeni tekniklerle ilgili güzel fikirler
veriyor. Yurtd›fl›ndaki meslektafllar›m›z›n
bizden daha ileride olmalar› onlar›n bizden
daha iyi olmalar›yla ilgili de¤il. Tamamen
bütçelerinin çok genifl olmas›yla ilgili.

Talat ‹çbilen: Ne yaz›k ki ülkemizde set,
dekor, kamera, ›fl›k gibi öncelikli kalemlerden
çok oyuncular›n popüler olmas›na önem
veriliyor ve bütçenin büyük ço¤unlu¤u buna
harcan›yor. Siz de geriye kalanla iflinizi en
iyi flekilde yapmaya çal›fl›yorsunuz. Asl›nda
çok iyi bir ekiple yap›lan ve hakketti¤i bütçeyi
alm›fl her çal›flma, e¤itimli herhangi bir
oyuncuyu zirveye tafl›yabilir. Ne var ki ifller
öyle yürümüyor. Ünlü birileriyle çal›fl›l›p
gifle has›lat› hedefleniyor. Birçok yap›mc›

için filmlerini kimin gelip izledi¤i de¤il, kaç
kiflinin izledi¤i daha önemli. Seçilen isimlerin
o ifli nereye tafl›yaca¤›, kimlerin takip edece¤i
bafltan bellidir zaten. Baz› yap›mc›lar oyuncu
üstüne oynamay› tercih ededursun, set, ›fl›k
ve görüntü üstüne gidenlerin daha sa¤lam
ad›mlar att›klar› ve daha baflar›l› olduklar›
ortada. Bu yap›mlar kendi y›ld›z
oyuncular›n› kendileri yarat›yor.

Bora Batur: Kurumsal olarak yap›m tasar›m›
ve sanat yönetmenli¤i hizmeti verilmesi pek
görülmüfl bir fley de¤il. Bu bir gider demek.
Bu maliyeti göze alacak bir yap› var m›
sektörde? Yeterli de¤il bence. Bu sektör halen
biraz Yeflilçam yap›mc›lar›n›n elinde.
Yeflilçam'da seri üretim söz konusudur. Seri
üretime geçti¤inizde baz› fleylerden k›sman›z
gerekiyor. Emek azald›kça kalite düflecektir.
Yine de, reklam ve sinemada ciddi bir
flahlanma var Türkiye'de. Reklam bütçeleri
astronomik rakamlar› bulabiliyor. En
profesyonel ifller zaten reklam sektöründen
ç›k›yor. 70 dakikal›k bir k›sa film bütçesiyle
2-3 dakikal›k bir reklam çekiliyor. Buna
ra¤men yap›mc›lar çok h›zl› ifller yap›yorlar.
Yurtd›fl›yla karfl›laflt›r›rken bunlara dikkat
etmeli. Bilgi ve emek aç›s›ndan ayn›
düzeydeyiz; ama bunun için gereken
profesyonellik, sistem ve para ülkemizde
yok. Bütçe olursa dünyadaki her iflin
Türkiye'de yap›labilece¤ini düflünüyorum.

Talat ‹çbilen: Mesela G›lgam›fl Destan› filmi
bir daha ele al›n›yor. Biz de ekipte yer
alaca¤›z. Buraya gelenler Türkiye'de yap›lan
iflleri hayranl›kla izliyor. Biz Yunanistan’dan
bir grupla çal›flt›k ‹zmir Büyücüleri adl›

filmde. Bizim kadar fazla çal›flm›yorlar.
Mesai saatleri belli. Belki de olmas› gereken
bu; ama biz bir sorun ç›kt›¤›nda hemen o
problemi çözüp yola devam ediyoruz. Halbuki
onlar ifli durduruyor mesai bittiyse. Biz
durdukça zaman ve para kaybedece¤imiz
için devam ediyoruz. Bizde ifller h›zl›
yap›l›yor. Yabanc›lar› flafl›rtan, fakat
sömürülmeye aç›k bir özelli¤imizdir bu.
Onlar kadar rahat olmak da do¤ru de¤il.
‹kisinin ortas› san›r›m en iyisi.

Bora Batur: Bizde belki de bütçe olmad›¤›
için harikalar yarat›l›yor. Ifl›kç›s›ndan set
iflçisine kadar pratik zeka sayesinde dahiyane
ifller ç›k›yor. Yap›mc›lar da buna güveniyor.
Problem çözen bir ekibi bulan yap›mc› bir
sonraki projesinde yine ayn› kiflilere güvenip
flartlar› zorluyor.

Sektörde gözünüze çarpan bafll›ca
sorunlar neler?

Talat ‹çbilen: Sektörde kan kayb› var. Yirmi
y›ll›k ›fl›kç› koflullar›n zor olmas› nedeniyle
ifli b›rak›yor. Çok ihtiyaç duyulan set iflçileri
devaml› durmuyor bu sektörde. H›zl›
çözümler üreten bu insanlar olmadan eliniz
kolunuz ba¤lanabiliyor.

Bora Batur: Herkes bir yerden sonra
yönetmen olmak istiyor. Tabii ki yönetmenlik
bir üst basamakt›r; fakat kimse iyi bir ›fl›kç›,
görüntü yönetmeni ya da set amiri olmak
istemiyor. Ak›llar›nda ya yap›mc›l›k ya
yönetmenlik var. Halbuki bu bir ekip ifli.
Müflteriler de bunun fark›nda olmazsa
yönetmen do¤al olarak ön plana ç›kar›l›yor.
Bunu hakkeden de var, hakketmeyen de.
Yurtd›fl›nda bu böyle de¤il. Yönetmen ekibin
bir parças›d›r ve birlikte çal›fl›l›r. En yüksek
bütçe kalemleri yönetmene ve oyunculara
aktar›l›nca dengesizlik do¤ar ve ifller zorlafl›r.
Yurtd›fl›yla karfl›laflt›rma yaparken bence
bizdeki en önemli sorun hiyerarfli eksikli¤i.

Mesle¤inizin zorluklar› ve sevdi¤iniz
yanlar› neler?

Talat ‹çbilen: Ben bu ifle bafllamadan önce
bir ay kadar bir yat›r›m ortakl›¤›nda iç
mimar olarak çal›flt›m. ‹stanbul'daki ilk
iflimdi, gelece¤i vard›, ama yarat›c›l›¤›m›
öldürüyordu. fiimdi iflimizi çok seviyoruz.
Bir hafta her fleye zaman ay›rabilirken bir
ay uyku yüzü görmeden çal›fl›yoruz.
Yoruluyoruz, y›pran›yoruz. Her fleye ra¤men
iflin keyfi ç›k›yor sonra. Dergilerde,
televizyonda yapt›¤›m›z iflleri görünce çok
seviniyor ve gurur duyuyoruz.

Bilkent günleriniz hakk›nda neler
diyeceksiniz?

Bora Batur: Çok e¤lenceliydi. Ankara’da
ö¤renci olmak zaten keyiflidir. Hem Ankaral›
ve üstüne üstlük Bilkentli olmak çok güzeldi.
Sosyal yönden de hareketliydik. Kulüplere
üyeydik. Ankara'n›n ve Bilkent
Üniversitesi'nin tad›n› ç›kartt›¤›m› rahatl›kla
söyleyebilirim.
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Talat ‹çbilen: Bahar flenliklerini ve flenliklerle
ayn› zamana denk gelen proje ve s›navlar›
unutamam.

Çevrenizde Bilkentliler var m›?

Talat ‹çbilen: Yay›nc›, editör, iç mimar
arkadafllar tan›yoruz. Birçok sektörden
Bilkentli var etraf›m›zda. Burada bizimle
çal›flan Bankac›l›k ve Finans Bölümü mezunu
Cengiz Coflkun’u da örnek gösterebiliriz.
Mali ifllerimizle ilgileniyor. Hatta çizim ve
boya da yap›yor. Çok yarat›c›d›r.
Mezunlar›m›zla ifl yaparak birbirimize destek
olmaya çal›fl›yoruz. Kimisinden mobilya
kiral›yoruz, kimisinden mekan bulmada
yard›m al›yoruz. B‹LMED’in e-posta grubunu
sürekli takip ediyoruz. Bilkentlileri seviyor
ve onlarla ba¤lar›m›z› koparm›yoruz.

‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›
Bölümü’nde kazand›¤›n›z temeli çal›flma
yaflam›n›zda kullan›yor musunuz?

Talat ‹çbilen: Bölümde ald›¤›m›z e¤itimden
çok faydalan›yoruz. Bize çok iyi bir e¤itim
verildi. Çok güzel projeler ortaya
ç›kar›yorduk. Gerçek hayatta ifller biraz
daha kar›fl›k. Mezun olduktan sonra fark
ettik ki Bilkent'te ald›¤›m›z e¤itimi
destekleyecek müflteri ve malzeme potansiyeli
ile ekonomik ve teknik altyap› Türkiye'de
yok. Karfl›n›zda ifli tamamen ticari olarak
gören insanlar var. Biraz da bu yüzden bu

sektöre girdik; çünkü can›m›z›n istedi¤ini
yapabiliyoruz. Biz hayal kurmaya ve bunlar›
gerçeklefltirmeye devam ediyoruz. Ben okulda
hep flunu düflünürdüm: ben çizece¤im,
tasarlayaca¤›m, ama ondan sonra param›
al›p gidece¤im ve baflka insanlar gelip benim
tasar›m›m› kullanacak. Bana göre de¤ildi
bu. Bizim iflimizde bir tasar›m› ifli bitince
y›k›p at›yoruz. Yâr etmiyoruz kimseye.

Bora Batur: Bilkent Üniversitesi’nin e¤itimi
çok yönlü ve Türkiye standartlar›n›n
üzerinde. Film sektöründe bile bizim
altyap›m›z› arayanlarla karfl›laflt›k.
E¤itimimiz ile yapt›¤›m›z ifl aras›nda birçok
ba¤lant› var. Biz mekan kurgusu yap›yor,
malzeme üretiyor, doku yarat›yoruz. Belli
tasar›m unsurlar›n› kullan›yor ve bir mekan
oluflturuyoruz. Üniversitede ö¤rendiklerimizi
uyguluyoruz aç›kças›. fiu anki iflimizde iç
mimarl›k ve çevre tasar›m›yla ciddi anlamda
ba¤daflan noktalar var. Tek fark› uzun vadede
dayanacak malzemelere ba¤l› kalm›yoruz.
Herhangi bir s›n›rlama yok. Açmam›z
gereken kolon ya da kirifl aral›klar› yok.
Hayallerimizi çok daha rahat ve çok daha
k›sa bir sürede gerçeklefltirebiliyoruz. Bizim
en uzun projemiz, uzun metraj film de¤il de
reklamsa, en fazla bir hafta sürüyor. Halbuki
bir iç mimarl›k projesinde bafllang›ç aflamas›
neredeyse bir hafta al›r. ‹kimiz de sab›rs›z›z
biraz. Bu yüzden genel kal›plar›n aras›ndan
s›yr›l›p bu sektöre girdik. Yapt›¤›m›z ifli çok
seviyoruz.

Gelecek için hedeflerinizden ve
hayallerinizden söz edebilir misiniz?

Talat ‹çbilen: Hiçbir altyap›s› olmadan sanat
yönetmenli¤i yapmaya çal›flan çok kifli var.
Bu yüzden iç mimarl›k gibi ilgili bölümlerin
mezunlar›n›n dikkatini bu sektöre
çekebilmeyi hedefliyoruz. ‹fli bütün gün
bilgisayar bafl›nda planlay›p, projeler
ç›kartmakla s›n›rl› kalmas›n diyoruz.
Gelsinler sahaya, suntayla, boyayla
tan›fls›nlar, çekim stresi yaflas›nlar, uykusuz
kals›nlar, yorulsunlar. Sonunda her anlamda
memnun olacaklar›na flüphemiz yok. Kendine
güvenenlere kap›m›z her zaman aç›k.

Bora Batur: Farkl› ekipler kurarak ayn›
anda birçok yerde BORATALAT imzas›yla ifl
yapmak gibi bir hedefimiz ve hayalimiz var.
Alt›m›zda bize ba¤l› çal›flan yap›m tasar›m›
tak›mlar› kurmak istiyoruz. Bunun k›sa
zamanda olmayaca¤›n› da biliyoruz.

Talat ‹çbilen: Daha yolun bafl›nday›z. Bizim
yapt›¤›m›z ifllerin dörtte birini yap›p ben
oldum art›k diyenler var. Biz ifli biliyorduk;
ancak sektörü, müflteriyi, ‹stanbul'u
bilmiyorduk. Yavafl yavafl insanlar›, çevreyi
ve sektörü tan›yoruz. Kal›n bir kitab›n
önsözünü okuyoruz daha.
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Nilüfer Gökflin, Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Bölümü 2000
mezunlar›ndan. MESA Hastanesi’nde VIP hasta iliflkileri sorumlusu.

“Sa¤l›¤›n turizm ve otelcilikle
ba¤daflan en önemli yan›,

hizmet sektörü olmas›.”



Üniversite hayat›n›z nas›l geçti?

‹lk, orta ve lise ö¤renimimi Antakya’da
tamamlad›ktan sonra 1993’te üniversite
e¤itimim için Ankara’ya geldim. Bilkent
Üniversitesi'nin akademik alandaki baflar›s›,
e¤itim sistemi ve kampus hayat› o kadar
etkileyiciydi ki baflka bir yerde okumay›
akl›mdan bile geçirmedim. ‹lk y›llar›m çok
renkli ve keyifliydi. Mezun olmadan
çal›flmaya bafllamam bu güzel süreyi biraz
k›saltt›. Bir yandan derslere girip ard›ndan
hemen ifle yetiflmek gibi bir kayg›m vard›.
Bu yüzden son dönemlerin tad›n› yeterince
ç›karamad›m. Bazen bölümden
arkadafllar›mla bir araya gelip eski
günlerimizi an›yoruz. Uzun zamand›r haber
alamad›¤›m kiflilerle iflim sayesinde
karfl›laflt›¤›m da oluyor.

Bilkent Üniversitesi'nde ald›¤›n›z e¤itim
mesle¤inize ne türlü bir katk› sa¤lad›?
Mesle¤iniz e¤itim geçmiflinizle hangi
aç›lardan örtüflüyor?

Bilkent Üniversitesi verdi¤i sistemli ve planl›
e¤itim sayesinde her zaman ayr›cal›kl›
hissetmemi, ayn› zamanda sosyal anlamda
ve özellikle insan iliflkilerinde kendimi daha
iyi ifade etmemi sa¤lad›. Sa¤l›¤›n turizm ve
otelcilikle ba¤daflan en önemli yan›, hizmet
sektörü olmas›. Hastanede çal›fl›yor olman›n
manevi aç›dan insan› tatmin eden farkl› bir
yönü de var.

Bize flu anki görevinizden ve iflyerinizden
bahseder misiniz?

Mesa Hastanesi'nde, VIP hasta iliflkileri
sorumlusu olarak görev yap›yorum. Yani
bakanlar, milletvekilleri ve büyükelçiler gibi
protokol hastalar›n›n hastaneye kabulü,
hastane içinde onlara dair iflleyiflin

planlanmas› ve hastane d›fl›nda da
buraylaolan iliflkilerinin yürütülmesini ve
takibini sa¤l›yorum. Mesa Hastanesi, gerek
alanlar›nda profesyonel uzman hekim
kadrosu gerek mimari tasar›m› ve teknolojik
donan›m›yla Ankara’n›n en çok talep gören
hastanelerinden biri. Burada olmaktan çok
mutluyum. Ankara’n›n en güzel oteli
oldu¤unu düflündü¤üm Sheraton’daki
staj›mdan yedi ay sonra, henüz mezun
olmam›flken karfl›ma ç›kan f›rsat›
de¤erlendirip ayn› otelde rezervasyon
sorumlusu olarak göreve bafllad›m. Hareketli
temposuyla göz aç›p kapay›ncaya kadar
geçen y›llardan sonra sat›fl koordinatörlü¤ü
görevimden ayr›ld›m. Birikimimi yine
hizmete dayal› olan sa¤l›k sektörünün halkla
iliflkiler alan›nda de¤erlendirmek üzere Mesa
Hastanesi'nde çal›flmaya bafllad›m.

Hasta kabul ifllemlerindeki yayg›n
uygulamalar neler? VIP hizmetlerinin
di¤er hizmetlerden fark› nedir? Alan›n›zla
ilgili geliflmeleri takip ediyor musunuz?

Hastanenin hizmet alanlar›na ve hedeflerine
göre de¤ifliyor. Örne¤in, baz› hastanelerde
hasta kabulleri giriflte bir görevlinin
yönlendirmesiyle gerçeklefltirilirken,
baz›lar›nda hastan›n durumuna göre refakat
edecek bir çal›flan eflli¤inde de ifllemler
gerçeklefltirilebiliyor. Hastanemizde hasta
memnuniyeti esas› ve hasta odakl›
yaklafl›m›m›z do¤rultusunda hizmet
veriyoruz. VIP hasta iliflkileri sorumlusunun
yan› s›ra yatan hasta iliflkileri sorumlusu,
ayaktan hasta iliflkileri sorumlusu ve yabanc›
hasta iliflkileri sorumlusu da görev yap›yor.
Hepimizin ortak görevi tüm hastalar›m›z›n
hastanemizden mutlu bir flekilde ayr›lmas›n›
sa¤lamak. Her kesimden insana hizmet
vermekteyiz. Dolay›s›yla bunlar›n içinde
tan›nm›fl kifliler de var. Hastanemizi s›k
kullanan ve VIP kategorisinde olan
hastalar›m›z›n da ifllemlerini herhangi bir
aksakl›k olmadan tamaml›yoruz. Bu
ba¤lamda hastanemizdeki VIP hizmetlerinin
ola¤an hizmetimizden çok büyük bir
fark› yok. Mesa Hastanesi olarak ülkemizde
geliflmekte olan sa¤l›k turizmi ile ilgili
geliflmeleri yak›ndan izliyor, ulusal ve
uluslararas› düzeyde hizmet politikas›n›
uyguluyoruz. Buna ba¤l› olarak hastanemiz
1 Temmuz 2006’dan itibaren Ankara’da Joint
Commission International (JCI) taraf›ndan
akredite edilen ilk hastane oldu.
Hastanemizin uluslararas› platformda
tan›n›rl›¤›n› art›rmak ve d›fl ülkelerdeki
hastalar›n bize güven duymalar› için önemli
bir ad›m.

‹flinizin sevdi¤iniz yanlar› ve zorluklar›
neler?

Özellikle benim takip etti¤im hasta say›s›
çok fazla. Bu durum yo¤un bir tempoyla
sonuçlansa da benim için büyük bir s›k›nt›
yaratm›yor. Konusunda uzman kiflilerle
çal›flt›¤›m için hiç kimse bir baflkas›n›n iflini
takip etmek zorunda kalm›yor ve herkes
kendi ifline yo¤unlaflabiliyor.

Sektörde en çok hangi konularda eleman
ihtiyac› var? Hangi bölümlerden mezunlar
sa¤l›k merkezlerinde istihdam ediliyor?

Öncelikle sektörde sa¤l›k personeli, daha
sonra idari ve destek personel ihtiyac›
duyuluyor. Kadrolar, sa¤l›k alan›ndaki
teknolojik geliflmeler ve hastalar›n talepleri
do¤rultusunda da flekillenebiliyor. Bölümlere
örnek vermek gerekirse, hastanemizde turizm
d›fl›nda sa¤l›k iflletmecili¤i ve iflletme gibi
bölümlerden mezunlar da çal›fl›yor.

Kariyer hedeflerinizden söz edebilir
misiniz?

Profesyonel hayat›mda her fleyden önce
yapt›¤›m her iflin kiflisel geliflimime katk›da
bulunmas›na özen gösteririm. Sürekli
kendimi yenileyerek yeni geliflmelerden
haberdar olmaya ve bunu profesyonel
hayat›ma yans›tmaya çok önem veriyorum.
Bilgimin eksik oldu¤unu hissetti¤im bir
konuyla karfl›lafl›rsam araflt›rmaktan
çekinmiyorum. Bunun yan› s›ra bilgilerimi
uzman kiflilerle paylafl›p de¤erlendirmenin
de faydal› oldu¤una inan›yorum.

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

Yüzmek ve aç›k havada yürüyüfl yapmak,
günün yorgunlu¤unu üzerimden atmama
yard›mc› oluyor. Kitaplar› ve sinemay› çok
seviyorum. Vizyondaki filmleri, özellikle
Oscar aday› olanlar›n› kaç›rmamaya özen
gösteriyorum.
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bilkent’ten sonra...

Bilkent Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü’ndeki lisans e¤itimini 1992’de
tamamlayan Mahmut fiener, ayn› bölümden yüksek lisans diplomas›na da sahip.
Milli Savunma Bakanl›¤› Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› Uluslararas› ‹flbirli¤i Daire
Baflkanl›¤›’n›n ‹kili ‹flbirli¤i fiube Müdürlü¤ü’nde uzman.

Üniversite hayat› hareketli geçmifl Mahmut fiener’in. Ö¤renci Konseyi seçimlerine girmifl,
Uluslararas› ‹liflkiler Kulübü’nün kurucular› aras›nda yer alm›fl ve kulüp etkinlikleri
kapsam›nda de¤iflik kurumlar› tan›ma f›rsat› bulmufl. O dönemlerde edindi¤i tecrübelerin,
hem üniversite yaflam›na hem ifline olumlu yans›d›¤›n› düflünüyor.

“Bir konuyu araflt›r›rken hangi kaynaklardan hangi yöntemlerle faydalanaca¤›n›z› bilmeniz,
konuya de¤iflik yönlerden bakabilmeniz ve analiz yapabilmeniz çok önemli.” diyen fiener,
bu özellikleri Bilkent Üniversitesi’nde kazand›¤›na inan›yor.

fiener, 1998’den bu yana sürdürdü¤ü Milli Savunma Bakanl›¤›’ndaki görevinde Türkiye’nin
belirli ülkeler ve bölgelerle kurabilece¤i savunma sanayii iflbirlikleri üzerine çal›fl›yor.
Üç y›l D›fliflleri Bakanl›¤› Stratejik Araflt›rmalar Merkezi’nde de görev yapm›fl.

Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne¤i ve Kamuda Bilkent Grubu’nun düzenledi¤i etkinliklerde
dostlar›n› görme ve yeni arkadafllarla tan›flma f›rsat›n› yakalad›¤›n› belirten fiener, yurtiçi
ve yurtd›fl›ndaki ifl ba¤lant›lar›nda Bilkentlilerle s›k s›k karfl›lafl›yor ve bundan mutluluk
duyuyormufl.

fiener, sinemaya gitmekten, yürüyüfl yapmaktan, tarih üzerine yay›nlar okumaktan hofllan›yor.
Arkadafllar›yla yeni yerler bulup farkl› lezzetlerle tan›flmaktan ayr› bir keyif ald›¤›n› da
sözlerine ekliyor.

“Ö¤rencili¤imde belirledi¤im hedeflere yavafl yavafl
ulafl›yorum.”

Mahmut fiener
Uluslararas› ‹liflkiler 1992
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MNG Kargo’nun yurtd›fl› hizmetler müdürü Hüseyin Deniz, Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Bölümü’nü 1996’da tamamlad›.

Hüseyin Deniz, MNG Kargo’nun tüm yurtd›fl› operasyonlardan sorumlu. Bunlar aras›nda
ithalat, ihracat, kurye ifllemleri, yurtd›fl› acente ve a¤ anlaflmalar› var. MNG Kargo'ya
gelmeden önce Hollanda’n›n önde gelen uluslararas› nakliye flirketi Fransmaas’da Türkiye
sat›fl müdürü, uluslararas› nakliye firmas› Kar›nca’da sat›fl müdürü, Golden Çikolata
Fabrikas›'nda pazarlama ve sat›fl müdürü, Jüt Sanayi ve ‹thalat A.fi.’ de sat›fl sorumlusu
olarak görev yapm›fl.

‹fl hayat›ndaki baflar›lar›n›, bölümünde kazand›¤› bilgiler üzerine kurdu¤una inanan Deniz,
üniversite arkadafllar›yla ba¤›n› hep sürdürmüfl ve bu iliflkilerin kariyerine ve sosyal
yaflam›na çok katk›da bulundu¤unu görmüfl.

Deniz etkin, h›zl›, müflteri memnuniyeti odakl› çözümler üretecek, nakliye ve kargo
hizmetlerini bir arada bar›nd›racak, tüm dünyaya internet arac›l›¤›yla takip ve siparifl
olana¤› sa¤layabilecek bir flirket kurarak lojistik ve kargo sektöründeki tecrübelerini
giriflimcilikle pekifltirmek istiyor.

“Bofl zamanlar›m› eflime ve o¤luma ay›r›yorum.”

Hüseyin Deniz
Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1996

“‹flimin en sevdi¤im yan› sürprizlerle dolu olmas›.”
Sibel Koral, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nden 1997’de ald›¤›
lisans diplomas›n›n yan›na Bilkent’ten MBA derecesini de eklemifl. AstraZeneca ‹laç
Türkiye’nin Onkoloji Grubu’nda ürün müdürü.

fiiflecam’da stratejik planlama uzman› olarak bafllad›¤› ifl hayat›na Pfizer’in Stratejik
Planlama Bölümü’nde iki y›l proje müdürü, üç y›l ürün müdürü olarak devam eden Sibel
Koral, AstraZeneca’da sorumlu oldu¤u ürünlerin Türkiye’deki pazarlama stratejisi ve
etkinlik plan›n› gelifltirip hayata geçirilmesini yönetiyor. Ürünleriyle ilgili pazarlar› izlemek,
gerekli araflt›rmalar› yapmak, raporlar› haz›rlamak, AstraZeneca Türkiye ve küresel ürün
grubunu temsil etmek, sat›fl ekibine e¤itim vermek ve pazarlama stratejilerini aktarmak
sorumluluklar› aras›nda.

“Bilkent Üniversitesi’nde gelifltirdi¤im problem çözme, yeni fikirler üretebilme ve araflt›rmac›l›k
özelliklerimi farkl› konular› iflime uygularken kullanabiliyorum.” diyen Koral, üniversitenin
yurtd›fl› ba¤lant›lar›n›n kendisi gibi çokuluslu flirketlerde çal›flanlara önemli avantajlar
sa¤lad›¤›na inan›yor.

Koral, ö¤renciyken üniversitenin sosyal etkinliklerinde sürekli rol alm›fl. Yöneylem
Araflt›rmalar› Kulübü’nün baflkan›ym›fl. Y›ll›k komitesi, Radyo Bilkent ve MBA Kulübü’nde
görev alm›fl. ‹lk Kariyer Fuar›’n›n gerçekleflmesi için çaba harcayanlardan. Bu aktif yönü
mezuniyetten sonra da devam etmifl. Befl y›l yönetim kurulunda yer ald›¤› Bilkent Üniversitesi
Mezunlar Derne¤i’nin ikinci baflkanl›¤›n› da yapm›fl.

Koral’›n özel ilgi alanlar› spor yapmak, kitap okumak, sinemaya gitmek ve kültürel
etkinlikleri takip etmek. Seyahat etmek ve yeni yerler keflfetmek onun için vazgeçilmez bir
tutku.

Sibel Koral
Endüstri Mühendisli¤i 1997
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“Yaz›l›m sektörüne kal›c› bir imza atmak istiyorum.”

Metin Özkan
Matematik 1998

Metin Özkan, Bilkent Cyberpark’daki E-‹mza Biliflim ve Bilgi Güvenli¤i flirketinin
kurucu orta¤› ve genel müdürü. Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü 1998
mezunlar›ndan. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Bilgisayar Mühendisli¤i yüksek
lisans derecesi var.

Daha önce Docuart Bilgisayar’da genel müdür yard›mc›l›¤›, Havelsan A.fi.’de uzman yaz›l›m
mühendisli¤i ve TÜB‹TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü’nde
araflt›rmac›l›k yapm›fl olan Metin Özkan’›n E-‹mza’daki ana sorumluluklar› projelerin
oluflturulmas›, ekiplerin haz›rlanmas› ve bunlar için gereken finansal altyap›n›n kurulmas›.
Bilgi teknolojileri ve iletiflim güvenli¤i hizmetleri veren, bu alanlarda araflt›rma-gelifltirme
çal›flmalar›nda bulunan flirketin kadrosu akademisyenlerden ve elektronik imza, aç›k anahtar
altyap›s›, yaz›l›m ve donan›m güvenli¤i uzmanlar›ndan meydana geliyor.

Özkan, E-‹mza’y› kurarak ulaflt›¤› hayalini flöyle dile getiriyor: “Kamuda ve özel sektörde
edindi¤im deneyimleri bir firma çat›s› alt›nda kullanmay› amaçl›yordum. Ne mutlu ki ayn›
hedefi paylaflan arkadafllar›m›zla böyle bir oluflumun temellerini att›k. Çal›flmalar›m›z›
uluslararas› platforma tafl›y›p ülkemizin yaz›l›m dünyas›ndaki ilerleyifline katk›da bulunmak
istiyoruz.“

Hangi bilgiye en h›zl› nerede ve nas›l ulaflabilece¤ini, özgür ve çözüm odakl› yaklafl›mlar
üretebilmeyi Matematik Bölümü’nde ö¤rendi¤ini vurgulayan Özkan, Ö¤renci Konseyi’ne
seçildi¤i dönemin kendisine büyük bir özgüven ve sosyal iletiflim becerisi getirdi¤ine inan›yor.

Bofl zamanlar›n› kiflisel geliflim seminerlerine kat›larak ve teknolojik geliflmeleri izleyerek
geçiren Özkan, ailesiyle yolculuk yapmay› ve alt› yafl›ndaki o¤luyla spor etkinliklerine
gitmeyi de ihmal etmiyor.

“Bilkentli arkadafllar›mla her hafta sonu görüflüyorum.”

Zeynep Evrensel
‹letiflim ve Tasar›m 2005

Zeynep Evrensel, ODTÜ Teknokent’teki IES E¤itim ve Bilgi Teknolojileri A.fi.’de görsel
tasar›m dan›flman› olarak çal›fl›yor. Bilkent Üniversitesi ‹letiflim ve Tasar›m Bölümü’nden
2005’te diploma ald›.

Üniversitedeyken Bilnews için bir haber yazm›fl Zeynep Evrensel. Bundan çok keyif alm›fl,
kendini ifade etme f›rsat› bulmufl. Yay›nc›l›k sektörüne yönelmesinde bu deneyimin etkili
oldu¤unu düflünüyor. Elektronik e¤itim ürünlerinin animasyonlar›n› ve görsel malzemelerini
tasarlamak, çal›flt›¤› flirketteki bafll›ca sorumluluklar›ndan. Ayn› zamanda e¤itim
animasyonlar›n›n senaryo çal›flmalar›na da kat›l›yor. Türkiye’de elektronik yay›nc›l›¤a ve
çocuk kitaplar›na gereken önemin verilmedi¤ini düflünen Evrensel, gelecekte hem içerik
hem de tasar›m aç›s›ndan dikkat çekecek etkileflimli çocuk kitaplar› yay›nlamak istiyor.

Evrensel, bölümü hakk›ndaki görüfllerini flöyle özetliyor: “‹letiflim ve tasar›m okurken hem
kuramsal hem pratik yönden güçlü bir altyap› kazand›m. Alan›m hakk›nda her aç›dan fikir
sahibi oldum ve kendimi gelifltirme f›rsat› buldum.” Bir sivil toplum kuruluflu olan AFS
Gönüllüleri Derne¤i’nde ö¤renci de¤iflim programlar›yla ilgili aktif görev alan Evrensel’in
kiflisel ilgi alanlar› yürüyüfl, sinema ve kitaplar.
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Kubilay Eler, MilSOFT Yaz›l›m Teknolojileri A.fi.’de pazarlama yöneticisi olarak çal›fl›yor.
Lisans diplomas›n› Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri
Bölümü’nden 1998’de ald›. University of Hertfordshire’dan MBA derecesi var.

Kubilay Eler, kariyerine ‹ngiltere Büyükelçili¤i Kültür Müsteflarl›¤›’nda pazarlama ve a¤
yönetimi asistan› olarak bafllam›fl. MilSOFT’daki sorumluluk alan›, pazarlama etkinlikleri
çerçevesinde flirketin yurtd›fl› ve yurtiçi fuarlar›n›n gerçeklefltirilmesi, proje tan›t›mlar›n›n
haz›rlanmas›, internet sitesi yönetimi, bas›n ve halkla iliflkileri kaps›yor.

Bölümünde edindi¤i akademik temel ve kampusta kurdu¤u sosyal iletiflim, mesleki hayat›na
önemli katk›larda bulunmufl. ‹fl dünyas›na ad›m atarken bu de¤erleri çok daha iyi kavrad›¤›n›,
sa¤l›kl› toplumsal iliflkiler kurabilmek için gereken özgüveni üniversitede kazand›¤›n›
belirtiyor. Eler, Bilkent Üniversitesi futbol tak›m›nda da yer alm›fl. Tak›m arkadafllar›yla
üniversitesini en güzel flekilde temsil etti¤ini söylüyor.

Eler, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne¤i’nin yönetim kurulu üyesi. Çal›flkan ve baflar›l›
bir grupla beraber olmaktan çok mutlu.

Yaklafl›k yirmi senedir tenisle u¤raflan Eler, zaman zaman sinemaya ve tiyatroya da gidiyor.
‹ki senedir Frans›zca ö¤reniyor ve bundan büyük keyif al›yor.

Kubilay Eler
Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim
Sistemleri 1998

“Spor yapmaktan vazgeçemem.”

“Bilkent insana yaratma ve düflünme flevki kazand›r›yor.”
Bilkent Üniversitesi ‹flletme Fakültesi 2006 mezunlar›ndan fiebnem Tanyel, Arçelik’te
iç denetim asistan›.

fiebnem Tanyel, mezun olur olmaz ifl buldu¤u ve görevi lisans e¤itiminin hemen her alan›yla
örtüfltü¤ü için çok mutlu. ‹ç Denetim Bölümü’ne girerek Arçelik’in hem yurtiçi hem yurtd›fl›
yap›s›n›, iflleyiflini ve süreçlerini bir bütün olarak k›sa zamanda kavrayabilme f›rsat›n› elde
etti¤ini, gelecekte uluslararas› platformda baflar›l› bir yönetici olmak ad›na kariyerine
sa¤lam bir bafllang›ç yapt›¤›n› düflünüyor.

Tanyel, Bilkent y›llar›n› flu sözlerle anlat›yor: “Alanlar›nda uzmanlaflm›fl ö¤retim üyeleriyle
çal›flma ve yak›n iletiflim kurma flans›na sahip oldum. Bilkent’in araflt›rmaya, tak›m
çal›flmas›na, uluslararas› ba¤lant›lara, kulüp, kültür ve sanat etkinliklerine önem veren
sistemiyle hem mesleki hem kiflisel geliflimime katk› sa¤lad›¤›n› belirtmek isterim. Tango
kurslar›yla bafllad›¤›m sosyal etkinliklere kulüplerle devam ettim. Bas›n ve Yay›n Kulübü’nde
baflkan yard›mc›l›¤›, Pazarlama ve Reklamc›l›k Kulübü’nde yönetim kurulu üyeli¤i yapt›m.
Son senemde ‹flletme ve Ekonomi Toplulu¤u’nda pazarlama ve reklamc›l›k grubu sorumlusu
olarak çal›flt›m. Her günüm çok güzeldi.”

F›rsat buldukça arkadafllar› ve ailesiyle ‹stanbul’u keflfetmeye çal›fl›yor Tanyel. Hobileri
müzik dinlemek ve kitap okumak. Özel ilgi alan› tarih ve politika eserleri. Seçmeli derslerde
Jean Jacques Rousseau, Jean Paul Sartre, Edward Said ve Samuel Beckett gibi birçok düflünür
ve yazar›n yap›tlar›yla tan›flm›fl oldu¤u için kendini flansl› görüyor. Latin müzi¤inden Türk
sanat müzi¤ine, klasik müzikten Türk halk müzi¤ine birçok türle ilgileniyor.

fiebnem Tanyel
‹flletme 2006



32

Bilkent Üniversitesi ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü’nden 2004’te diplomas›n› alan
Merve Sa¤lar, Marcon Çeviri ve Telif Ajans›’n›n kurucusu ve genel müdürü.

Çal›flma hayat›na üniversitedeyken ad›m atan Merve Sa¤lar, mezuniyetten sonra MG
fiirketler Grubu ve Soda Reklam Ajans›’nda metin yazarl›¤› yapm›fl. The New Anatolian
gazetesinde bir y›l muhabir, çevirmen ve yazar olarak çal›flan Sa¤lar, daha sonra Marcon
Çeviri ve Telif Hakk› Ajans›’n› kurmufl. Ajans›nda dünya dillerinde çeviri ve düzelti üzerine
çal›fl›yor ve yeni yazarlar›n kitaplar›n›n hem yurtiçinde hem yurtd›fl›nda pazarlamas›yla
ilgileniyor. Dergi tasar›m›n›n yan› s›ra her türlü kurumsal kimlik ve matbu evrak tasar›m›
hizmeti de veriyor. Ayn› zamanda The New Anatolian’da yar› zamanl› olarak sanat haberleri
derliyor ve bir ticaret firmas›n›n yurtd›fl› görüflmelerini ve yaz›flmalar›n› takip ediyor. Sa¤lar,
bu yo¤unlukta kendine gelecek için hedefler yaratmay› ihmal etmiyor. Lisansüstü e¤itim
al›p akademisyen olmak istiyor.

Piyasada Bilkentlilerin üretti¤i ifllere ayr› bir güven duyuldu¤unu belirten Sa¤lar, “Üniversitede
yabanc› dil bilgimi ilerletmemin yan› s›ra bir edebiyat ö¤rencisi olarak insan iliflkilerinde
daha duyarl› davranmay› ve olaylara farkl› yönlerden bakmay› ö¤rendim.” diyor. ‹fl hayat›na
kolayca al›flmas›n›, ayr›nt›lara önem veren ve analize dayal› bir e¤itim alm›fl olmas›na
ba¤l›yor.

Sa¤lar’›n kiflisel ilgi alanlar› piyano çalmak, kara kalem desen çal›flmak, deneme yazmak,
kitap okumak ve dijital sanat programlar›yla u¤raflmak.

“Yazd›¤›m denemeleri kitaplaflt›rmak istiyorum.”

Merve Sa¤lar
 ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› 2004

“Müzeler ve sanat galerileri hep ilgimi çekmifltir.”
Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Bölümü 1996 mezunlar›ndan
Ebru Karabulut, ABD’de Miami Marriot Dadeland’da grup sat›fl müdürü.

Ebru Karabulut, üniversite y›llar›nda ald›¤› e¤itimin, kendisine verilen sorumluluklara
sa¤lam bir temel oluflturdu¤unu düflünüyor. Bilkent Üniversitesi’nde kazand›¤› yabanc› dil
bilgisini yaz›flmalardan operasyona, sat›fltan pazarlamaya kadar birçok alanda uygulad›¤›n›n
alt›n› çiziyor. Bu sayede ABD’deki çal›flma ortam›nda yabanc›l›k çekmemifl.

Miami Marriot Dadeland’a baflta Kuzey Amerika olmak üzere tüm dünyadan gelen gruplar
için yap›lan her türlü seminer, konferans ve toplant› sözleflmelerinin alt›nda onun imzas›
var. Bir baflka deyiflle otelin en yüksek kazanca ulaflmas›na yarayacak etkinliklerde do¤rudan
rol al›yor.

Karabulut, “Hep büyük bir turizm elçisi olmay› ve ülkemi, her nerede olursam olay›m, en
iyi flekilde temsil edebilmenin hayalini kurdum. Yoruldu¤um zamanlar oldu, ama hiç
y›lmad›m. Çok uzun bir yolum olsa da ö¤renmeye olan merak›m beni hedeflerimden
flafl›rtmayacak.” diyerek baflar› u¤rundaki kararl›l›¤›n› dile getiriyor.

Dergi Bilkent’i takip ederek ve hocalar›yla da ba¤lant›ya geçerek üniversitesinden kopmad›¤›n›
söyleyen Karabulut, bofl zamanlar›n› genellikle seyahatlere ay›r›yor.

Ebru Karabulut
Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i 1996



"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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