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“‹fl bireyin do¤as›yla,
 hayata bak›fl›yla örtüflünce

anlam kazan›r.”
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Human Resources Management’da
insan kaynaklar› dan›flman› olarak görev yapan

Sinem Genç (‹ktisat 1997), çal›flt›¤› sektörün özellikleri ve
güncel insan kaynaklar› uygulamalar› hakk›nda

bilgiler aktard›.



Sohbetimize özgeçmiflinizle bafllayabilir
miyiz? 

1971 ‹stanbul do¤umluyum. Bilkent
Üniversitesi ‹ktisat Bölümü’nü 1997’de
bitirdim. Bilkent’i Türkiye’nin ilk vak›f
üniversitesi olmas› ve yüksek e¤itim kalitesi
bak›m›ndan öncelikle tercih ettim. ‹ktisat ise
finans ve iflletme gibi popülerli¤ini halen
yitirmeyen bir alan. Her aç›dan bilinçli bir
seçim yapm›fl oldu¤umu düflünüyorum. 

‹fl dünyas›na girifliniz nas›l oldu? 

‹fl dünyas›na finans sektöründe, Alfa Menkul
De¤erler’de bafllad›m. Okurken insan
kaynaklar›na merak duymufl, bu alanda
seçmeli dersler alarak ve kulüp etkinliklerine
kat›larak ilgimi beslemifltim. Alfa’da
çal›fl›rken gerek bireysel becerilerimi
gelifltirme gerek kariyer hedefime ulaflabilme
ad›na insan kaynaklar›yla ilgili bir sertifika
program›n› bitirdim. Sertifika, bu alanda
lisans e¤itimi olmad›¤› için profesyonelleflmek
aç›s›ndan gerekli bir belgeydi. Sektöre bir
Hong Kong firmas› olan Li Fung’un Türkiye
aya¤›nda insan kaynaklar› uzman› olarak
ad›m att›m ve sonras›nda k›sa sürede müdür
yard›mc›l›¤›na yükseldim. Tepe ‹nflaat’ta
personel ve insan kaynaklar› müdür
yard›mc›s› unvan›yla çal›flt›ktan sonra
Human Resources Management’a (HRM)
kat›ld›m. 

Bize buradaki görevinizden ve
firman›zdan söz eder misiniz?

‹stanbul’dan Ankara’ya eflimin ifli sebebiyle
4 sene önce geldim ve Tepe ‹nflaat sonras›
HRM’de çal›flmaya bafllad›m. Burada k›demli
dan›flman ve e¤itim koordinatörüyüm.
Sektörde tan›nan, 1992’de kurulmufl, Ankara
merkezli, ‹stanbul, ‹zmir ve Antalya’da
ofisleri olan, bu alanda Türkiye’de 4 farkl›
ilde etkin ilk ve tek flirketiz. Ana iflimiz,
eleman seçme ve yerlefltirme konusunda
firmalara dan›flmanl›k hizmeti vermek. Daha

do¤rusu genelde bu flekilde tan›n›yoruz;
çünkü 15 senedir pek çok iflkolunu kapsayan,
yerli ve yabanc› birçok müflterinin önemli
profiller için baflvurdu¤u güncel ve genifl bir
veri taban›na sahibiz. Bu tarz dan›flmanl›k
flirketlerinin kalpleri genelde ‹stanbul’da
atar. Ankara merkezli oluflumuzla fark
yaratt›¤›m›za inan›yorum. 

Zaman zaman sadece eleman seçme ve
yerlefltirme çizgisindeymifl gibi an›lan
insan kaynaklar›n›n s›n›rlar› nereye
uzan›yor?

Çok daha genifl bir çerçeve çizmek gerekiyor
asl›nda. Kiflinin ifle al›n›fl›ndan ayr›l›fl›na
kadar geçen süreçteki tüm etkinlikleri bu
kapsama katabiliriz. Biraz daha açarsak:
do¤ru ifle do¤ru kifliyle bafllama, kiflinin ifle
bafllarkenki görev tan›mlar›, flirkete
uyumunun sa¤lanmas›, verimli olabilmesi
için performans yönetim sistemi içerisinde
takibi ve performans›na göre kariyer
planlamas›, gelifltirilmesi... Elbette özlük
iflleri dedi¤imiz y›ll›k izinler, Çal›flma
Bakanl›¤›, sigorta ifllemleri, ifle al›m ve ç›k›fl
prosedürleri gibi evrak a¤›rl›kl› alt çal›flma
konular› da var. Sözün özü: ‹nsan kaynaklar›;
eleman seçme ve yerlefltirme, performans,
e¤itim, ücret yönetimi, kariyer planlama ve
yedekleme sistemi gibi ana ifllevleri içeren,
ifl analizleri, görev tan›mlar›, organizasyon
flemas›ndaki yeri, alaca¤› e¤itimler gibi
flirketin verimli¤ini yükseltecek, motivasyon
ve terfiler gibi çal›flan memnuniyetini
art›racak noktalar› da içeren bir bütün.
Diyelim ki kiflinin terfi zaman› gelmifl, ama
kadro yok. Dikey bir hiyerarfli var. Kendisini
bu süre zarf›nda haz›r tutmak, flevkinin
k›r›lmas›n› önlemek için onu yüreklendirecek,
baflar›l› oldu¤unu duyumsatacak flekilde ifl
tan›m›n› gelifltirebilirsiniz. Yollar› daha aç›k
oldu¤undan yatay hiyerarfliler daha çok
tercih edilebilir diyebiliriz. 

Yatay ve dikey hiyerarflileri biraz daha
açabilir misiniz?

Dikeylere eski organizasyon yap›lar›nda,
insan kaynaklar› uygulamalar›n›n bu kadar
gündemde olmad›¤› firmalarda rastlan›r.
Genelde ast-üst çat›flmalar› yaflan›r.
Hiyerarflik iliflkilerin yo¤unlu¤u azal›p yatay
organizasyonlara geçilince tak›mlar
oluflmaya bafllam›flt›r. Bu uygulamalarda
örne¤in bir eleman sadece görevli oldu¤u
projede de¤il, flirketin baflka bir projesinde
de yer al›p di¤er bir tak›m liderine de
ba¤lanabilir. Bu, hem proje matris hem yatay
özellikler tafl›r. Kifli a¤›r bir hiyerarfliyle
çal›flmaz ve farkl› konumlarda geliflip kendini
daha kolay motive edebilir.

Müflterilere ne çeflit hizmetler
sunuyorsunuz? 

Di¤er illerdeki dan›flman arkadafllar›m›zla
birlikte belli çal›flmalar sonras› adaylar›n
ön görüflmelerini yap›p detayl› raporlar›n›
iflletmelere iletiyoruz. Kurumlara
dan›flmanl›k veriyoruz, bireysel hizmetimiz

yok. Ben daha çok orta ve üst düzey profillerle
ilgileniyorum. Ana sorumlulu¤um bu, yani
eleman seçme ve yerlefltirme sürecini
yönetmek. Ayr›ca yaklafl›k iki senedir flirketin
e¤itim alan›nda faaliyetlerini gelifltirip e¤itim
koordinatörlü¤ü pozisyonunu da üstlendim.
fiirket olarak d›flar›ya verdi¤imiz e¤itimleri
de vermeye bafllad›m. Genel kat›l›ma aç›k
ve kurum içi e¤itimlerin yan› s›ra
üniversitelerle insan kaynaklar› yönetimi
sertifika programlar› düzenliyoruz.

fiirketimizin di¤er hizmetleri ise kariyer,
ücret ve performans yönetim sistemleri
dan›flmanl›¤›. Bu hizmetler çal›flanlar›n
kariyerlerini nas›l yönlendirmeleri gerekti¤i,
kurumlarda performans yönetimi sisteminin
nas›l kurulaca¤› gibi aç›l›mlar› içeriyor. Bu
sistemleri kurmak zordur asl›nda. Duygusal
de¤erlendirmelerin oldu¤u, önceden
kullan›lmam›flsa temel bir yap›yla
bafllanmas› gereken, zaman zaman sadece
evrak ve rakam ifli olarak görülmesine
ra¤men kiflinin hedeflerini ve yeteneklerini
do¤ru yorumlayabilmeyi gerektiren ifllerdir.
Örne¤in, performans yönetiminin 360 Derece
ad›nda geliflmifl bir sistemi vard›r. Kiflinin
hem üstünden ve ast›ndan hem de
müflterisinden ve çal›flma arkadafllar›ndan
alaca¤› geri bildirimlerin süzgeçten
geçirilmesiyle oluflur. Etkili oldu¤u kadar
ayr›nt›l›d›r da. Bundan dolay› flirketin daha
önce tecrübe etmedi¤i veya yapt›¤› ifle uygun
olmayan bir sistemse fayda yerine zarar
getirebilir.

Televizyonlarda canl› ifl görüflmeleriyle
eleman al›m› yap›lmas›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? 

Teknolojiyi kullanmak, ki bu kapsama
görüntülü özgeçmifli de kat›yorum, yenili¤i
sunabilmek hofl bir fley. Sektöre emek veren
biri olarak geliflmeleri heyecan verici
buluyorum. Televizyon mülakatlar› özellikle
yeni mezunlar aç›s›ndan avantajl›; çünkü
birçok yeni mezun taze bir diplomayla bu
denli üst düzey yöneticilere ulaflacaklar›
platformu yakalayamayabilir.
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Mülakat, teknik bilgilerin kullan›ld›¤›, bu
yüzden mülakat› gerçeklefltirenin altyap›s›n›n
güçlü olmas›n› gerektiren, duygusal boyutu
da olan bir süreçtir. Televizyon ortam›nda
duyguyu do¤all›kla vermek zordur. Baz›
sorular›n yap›land›r›lm›fl olabilece¤i, canl›
yay›n gerginli¤inin iki tarafa da
yans›yabilece¤i hesaba kat›l›rsa, normal bir
görüflmede usta bir mülakatç› daha sa¤l›kl›
sonuçlar elde edebilir diye bir ç›kar›mda
bulunabiliriz. Ayr›ca zaman k›s›tlamas› da
aday›n veya iflverenin kendini tam ifade
edememesine yol açabilir.

Yaz›l› özgeçmifle oranla görüntülü
özgeçmiflin art›lar› ve eksileri nedir?

Zaman ve h›z aç›s›ndan, o ifle olan iste¤in
beden diliyle sunumu aç›s›ndan görüntülü
özgeçmifl çok pratik. En kayda de¤er özelli¤i,
size aday›n kendini ifade yetene¤ini keflfetme
flans›n› vermesidir. Görüntü k›sa da olsa
baflvuru sahibinin anlat›m becerisini, konuya
hakimseniz, yakalayabilirsiniz. Burada
vurgulamak istedi¤im; seçilen kadar seçenin
donan›m›n›n da bir o kadar önemli oldu¤udur.
Bu avantajlar›na ra¤men görüntülü özgeçmifl
tek bafl›na yeterli olmaz. ‹fle girifllerde yap›lan
psikometrik testleri veya kiflilik envanterlerini
düflünün. Bu da öyle bir uygulama, süreci
tamamlayan bir araç. De¤erlendirmeyi yaz›l›
özgeçmifl olmadan yapmak pek uygun
olmayacakt›r.

Önceden üstlenilen görevlerin tan›mlar› yaz›l›
özgeçmiflte çok önem tafl›r. Deneyimlerinizi
aç›klamazsan›z ifle uygun olup olmad›¤›n›z
konusunda iflveren fikir edinemez. Kiflinin
özel ilgi alanlar› da es geçilmemelidir. Örne¤in,
daha önce denetim firmas›nda çal›flan bir
arkadafl›m›z› yetenekleri do¤rultusunda

çok farkl› bir sektöre yönlendirmifltik.
Basketbol tak›m›nda oynad›¤›n› belirtse de
kiflinin tak›m ruhunu tam anlam›yla
kavrad›¤›n› söyleyemeyebiliriz; ama bu ruhun
ifline katk› yapaca¤› aç›kt›r ki bu da mesleki
bilginin sosyal yönlerle desteklenmesidir.
Kulüp etkinlikleri, dernek üyelikleri tek
bafl›na bir fley ifade etmese de resmin
bütününde önemli parçalar haline gelebilir.  

Bir özgeçmiflte fark yaratabilecek
özellikler neler olabilir?

Ön mektup önemlidir, özellikle yeni mezunlar
için. En fazla 2 sayfa uzunlu¤unda ve hedefin
belli oldu¤u bir özgeçmifl haz›rlanmal›d›r.
Çok uzun ya da çok k›sa olmamal›, kiflisel
hedef ve becerilere yönelik düzenlenmelidir.
Daha teknik ve tecrübe gerektiren bir
pozisyona baflvuruyorsan›z, deneyimlerinizi
ve amac›n›z› ön mektupta belirtmeniz çekici
olabilir; çünkü zaman k›s›tlar› yüzünden
sadece ön mektuplara göz gezdiren yöneticiler
ç›kabilir. Bu demek de¤il ki ön mektubun
sonras› önemsiz. Yaz›l› özgeçmifl kesinlikle
unutulmamal›. Ön mektupta bahsettikleriniz
yaz›l› özgeçmiflinizle uyum göstermelidir;
çünkü eninde sonunda de¤erlendirilmesi
gereken ana bölüm yaz›l› özgeçmiflinizdir.
Ön mektup özgeçmiflinizi destekleyen
bir özettir.

Resim ve referanslar da s›kça gündeme gelir.
Resim flart de¤ildir, ama destekleyici bir
etkendir. ‹flin resmiyet derecesine uyacak
bir vesikal›k profilinizi güçlendirebilir.
Referanslar kapal› olmal›, istendi¤inde
verilmeli ve dostlardan de¤il, çal›flma
tarz›n›z› bilen idarecilerden meydana
gelmelidir. Özel ilgi alanlar› da az önce
söyledi¤imiz gibi güzel bir pencere açabilir.

Görüflmelerde ücret telaffuz edilip
edilmeyece¤i hep merak uyand›r›r.
Siz bu konuya nas›l yaklafl›yorsunuz? 

Ücret odakl› olmak kötü bir özellik de¤ildir.
Bireysel bir yaklafl›md›r. Adaylara tavsiyem,
ücreti gündeme getirme yöntemine, yani
konuyu ifade etme biçimi ve zamanlamaya
dikkat etmeleri. Beklentilerini mant›k
çerçevesinde yans›tan biri ya da ücrete çok
öncelik veren biri olarak görülmek sizin
elinizde. Kurumlar›n genelde bir maafl
politikas› vard›r ve bu sizin isteklerinizle
kolay kolay de¤iflmeyecektir. Bir baflka
deyiflle, yaflam standard›n›z›n gereklerine,
önceki maafl›n›za ve pozisyondan
beklediklerinize uyacak ücret aral›¤›n› içeren
genel bir cevap sunmak daha yararl›
olacakt›r. Çok ›srar edilir ve kesin rakam
istenirse, top biraz kontrolünüzden ç›km›flt›r
ve akl›n›zdakini dile getirmede pek sak›nca
yoktur. Maafl söylerken sizi flevkle
çal›flt›racak faktörleri de belirtirseniz;
akl›mdaki ücret budur, ama bunun yan› s›ra
beni motive edecek di¤er faktörler de
flunlard›r dedi¤inizde hedeflerini ortaya
koyan, ne istedi¤ini bilen bir portre çizmifl
olursunuz. K›sacas›, kritik olan nokta
kendinizi iflverene do¤ru tan›mlayabilmektir.
Özellikle yeni mezunlar›n bunlar› dikkate
almas› gerekir. Deneyimli kifliler ise daha
farkl› bir konumdad›r; çünkü alacaklar›
sorumluluklar› kadar maafl da ifl de¤iflikli¤i
için belirleyici bir de¤iflken haline gelmifltir.

Aktif çal›flma hayat› sürerken ifl aramak
bir B plan› olarak m›, yoksa
konsantrasyonu bozan bir etken olarak
m› alg›lanmal›d›r?

Çal›flt›¤›m tüm flirketlerde hiç
ayr›lamayacakm›fl gibi yüksek bir
motivasyonla görev yapt›m; ancak yar›n
ayr›lacak flekilde de donan›ml› ve haz›rl›kl›
oldum. O bilinçle gelifltirmeye gayret ettim
kendimi. Bunu patronunuza anlatma
zorunlulu¤unuz da yok. Kiflisel bir taktik
çünkü. Özel sektör olsun, kamu olsun
herkesin bafl›na gelebilir iflten ayr›lma. ‹stifa
eder, ç›kar›l›r, isteyerek b›rak›r, her fley
olabilir. Di¤er bir bak›flla; ifl ahlak›na uygun
bir aç›dan yaklafl›rsak, iflyerinizle duygusal
sözleflmeniz bittiyse iflverenin bunu bilme
hakk› vard›r. Motive de¤ilseniz, akl›n›z baflka
flirketteyse durman›z›n anlam› yok. Yo¤un
bir aray›fla girdiyseniz veriminiz kalmaz.
Karfl›l›kl› sayg› çerçevesinde bu durumu
yöneticinize dile getirmeniz gerekir.

Birikimlerinizi do¤ru de¤erlendirirseniz
gerekti¤inde uygun bir ifle zaten yönlenirsiniz.
Bu da içsel bir B plan› oluflturmaktan geçer.
Girdi¤i yerden emekli olmak isteyen de vard›r.
Sonuçta bireysel kararlard›r bunlar. Ne var
ki flartlar› her zaman kontrol edemeyebiliriz
ve ani bir manevrada maddi ve manevi
çöküntüye u¤rayabiliriz. Kifli bunu
engellemek için bir alternatif mutlaka
gelifltirmelidir. Daha iyi bir teklif mi ald›n›z?
O güne dek profesyonelli¤i elden b›rakmadan,
her koflulda yapabilece¤inizin en iyisini
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yapt›ysan›z, bir kariyer s›çramas›nda
patronunuzun size anlay›fl göstermesi
muhtemeldir. Önerim, özellikle kariyer ve
performans de¤erlendirme görüflmelerinde
yöneticilerinizle bunlar› konuflman›z,
beklentileriniz karfl›lanam›yorsa bildirmeniz,
beklentileri karfl›layam›yorsan›z bunun
nedenlerini ö¤renmenizdir. Böylece, yap›lacak
hamleler her iki taraf için de sürpriz
olmaktan ç›kar. 

fiirketler nitelikli çal›flanlar› kazanmak
ve elde tutmak için ne yapmal›?

Burada daha önce vurgulad›¤›m gibi
beklentiler konusu ön plana ç›kar. Baz›
insanlar çok ufak fleylerle mutlu olurken,
baz›lar›n›n doyum noktalar› daha üsttedir;
karakterleri, kariyer hedefleri farkl›l›k
gösterir. ‹fle al›n›fltan ayr›l›fla kadar geçen
zamanda çal›flan nas›l mutlu olur, nas›l
motive edilir? ‹flveren bunun yan›t›n› aramal›.
Kimileri dura¤anl›¤› sever, kimileri yarat›c›
iflleri. Tak›m çal›flmas›yla mutlu olan biri
varsa onu masa bafl›na ba¤lamak mant›kl›
olmaz. Baz›lar› ücret odakl›d›r. Onlara
maafllar›n› yükseltmeyle sonuçlanacak
sorumluluklar yükleyebilirsiniz. Bu gibi
etkenler iyi analiz edilmelidir.

Örne¤in benim di¤er sorumluluklar›m›n yan›
s›ra mesle¤imde e¤itim vermeye de
yönelmem, kendimi keflfetmemin ve ayn›
zamanda yöneticimin deste¤inin sonucudur.
fiirkete ba¤l›l›¤› da etkileyen faktörlerdir
bunlar. Do¤ru kifliyi do¤ru ifle almak bir
basamakt›r. Önemli olan o kiflinin uyumunu
ve kal›c› olmas›n› sa¤layabilmektir. Burada
insan psikolojisi ve davran›fl bilimleri devreye
girer ki bunlar da ilgi duydu¤um alanlard›r.
‹nsan› sevmek ve onu do¤ru yönde alg›lamaya
çal›flmak... ‹fl dünyas› fazlas›yla karmafl›k.
‹çinden ç›k›lmaz durumlar, kurumsal
olmayan seçimler, mobbing diye an›lan
y›ld›rma politikalar› her an karfl›n›za
ç›kabilir. 

Y›ld›rma politikalar›n› açabilir miyiz? 

Tam karfl›l›¤› psikolojik terör veya duygusal
terör. Mesleki ya da bireysel olgunlu¤a
eriflmedi¤ini düflündü¤ümüz kiflilerin
çal›flana uygulad›¤› bask›. HRM olarak bu

konuda bir anket yapt›k ve genelde güçlerini
kullanarak üstlerin astlara bask› yapt›¤›n›
gördük. Bu eylemler insan› ç›kmaza sürükler.
Birey verimsiz çal›flmaya, sadece eve para
götürmek zorunda oldu¤u için ifle gelmeye
bafllar. ‹flyerinde fiziksel olarak vard›r; fakat
duygusal ve zihinsel olarak baflka yerlerdedir.
Prensentieesm dedi¤imiz bu kavram,
flirketlerin verimlili¤ine önemli bir tehdittir.

Son zamanlarda internetteki kariyer
sitelerinin say›s› art›yor. Adaylar bu
sitelerin güvenilirli¤ini nas›l ölçebilir?

Birçok internet sitesi var; ancak insanlar
y›llard›r Türkiye’de birkaç siteye en fazla
güveniyor ve adaylar genelde buralarla
bilgilerini paylafl›yor. Sitelerin güvenilirli¤i
istikrara ve tecrübeye bak›yor asl›nda. Aday
nereden ifl buluyor veya ifl bulabilme flans›n›n
yüksek oldu¤una inan›yorsa, hangi siteden
cevap geliyorsa, kimde kiflisel bilgiler gizli
kal›yorsa, o site do¤ru ve güvenilir seçim
oluyor.

Gazete ilanlar›ndan ziyade firmalar art›k
kariyer sitelerine yöneliyor. Yer yer gazeteler
de tercih ediliyor; ama art›k her e¤itim
düzeyinden insanlar›n internetten özgeçmifl
haz›rlad›¤› bir ça¤day›z. Mali durumu evden
ba¤lanmas›na yeterli olmasa da internet
kafeden girip baflvuru yapanlar var.

Mezunlara kariyer basamaklar›nda neler
önerirsiniz? 

Yüksek performans inanc› tafl›yan, günü
yakalayan, de¤iflimi geliflim olarak gören,
araflt›ran, insanlarla sa¤l›kl› iletiflim
kuranlar baflar›ya ulafl›yor. Ben de
kariyerime öncelikle mesle¤imle ilgili bir
sertifika alarak ad›m atm›fl görünsem de
tabii ki tek bafl›na yeterli olmuyor;
destekleyici bir unsur olsa da emek vermeden
sonuç alam›yorsunuz. ‹nsan kaynaklar›
alan›nda uzman kadrosunda bafllad›¤›m ilk
iflim en az iki senelik deneyim gerektiriyordu.
Demek ki karfl› tarafa kendimi do¤ru ifade
edebilmem, haz›r ve çok istekli oldu¤umu
hissettirebilmem, ifle al›nmamda sertifika
kadar etkili oldu. Bu alana ad›m att›¤›m
y›llarda ailem de hedefi vurdu¤umu
hissetmiflti. Bunu neden söylüyorum? ‹fl;
bireyin do¤as›yla, hayata bak›fl›yla örtüflünce
anlam kazan›r. 

Söyleflimizi hobilerinizle noktalayabilir
miyiz? 

Bartu ad›nda bir o¤lum var. Bofl
zamanlar›m›n önemli k›sm›n› ailem ve o¤lum
kaplasa da okumaktan ve spordan
vazgeçemiyorum. Üniversiteden önce okul
tak›m›nda basketbol oynad›m ve tak›m
ruhunun de¤erini anlad›m. Üniversitemin
genifl spor olanaklar›ndan fazlas›yla
faydalanm›flt›m. Bilkent’te bafllad›¤›m tenise
amatör olarak devam ediyorum. Bir baflka
deyiflle bu üniversitede dersler d›fl›nda da
ö¤rendi¤im ve gelece¤e tafl›d›¤›m fleyler oldu.
Okumaya gelirsek, ilgimi çeken bir
makaleden bir romana kadar aç›labilir
yelpazem. ‹flimin bir parças› olarak e¤itim
veriyor oldu¤umdan genelde mesleki
yay›nlara a¤›rl›k veriyorum. Örne¤in son
olarak meslek yaflant›mdan da tan›y›p çok
sevdi¤im bir arkadafl›m›n, Özden Aslan’›n
Bir ‹nsan Kaynaklar› Masal› adl› kitab›n›
okudum.
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Vehbi Koç ve Ankara
Araflt›rmalar›
Merkezi’nde proje
koordinatörü olarak
çal›flan Ece Ery›ld›z
(Arkeoloji ve Sanat
Tarihi 2005), yapt›¤›
çal›flmalarla baflkentin
tarihine ›fl›k tutuyor.

“Çok sevdi¤im
bu flehir hakk›nda
yeni bilgiler ö¤rendikçe,
bilmedi¤im daha birçok fley
oldu¤unu görüyorum ve
ö¤renmeye büyük bir hevesle
devam ediyorum.”
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Vehbi Koç ve Ankara Araflt›rmalar›
Merkezi (VEKAM) ile ilgili bilgi alabilir
miyiz?

VEKAM, Vehbi Koç Vakf›'n›n bünyesinde
faaliyet gösteren, kap›lar›n› 1994’te dünyaya
açm›fl bir araflt›rma merkezi. Vehbi Koç,
do¤up büyüdü¤ü flehir olan Ankara üzerine
bilimsel çal›flmalar›n yap›ld›¤› bir araflt›rma
merkezinin kurulmas›n› arzuluyormufl.
Bunun üzerine Koç ailesinin uzun y›llar
yaflad›¤›, Ankara’n›n son ba¤ evlerinden
birisi olan Keçiören’deki iki katl› ba¤ evi
restore edilerek bugünkü haline getirilmifl.

Merkezin bünyesinde çal›flanlar olarak
dünyada Ankara üzerine araflt›rma yapan
herkesin ilk baflvuru kayna¤›n›n VEKAM
olmas›n› hedefliyoruz. Çal›flmalar›m›z iki
ana konu üzerinde yo¤unlafl›yor. Birincisi,
Vehbi Koç ile ilgili görsel ve yaz›l› belgeleri
bir araya getirmek ve bu belgeleri
s›n›fland›rarak araflt›rmac›lar›n hizmetine
sunmak. Di¤eri, Ankara ve çevresinin tarihi
ve kültürel geliflimini incelemek, bu konularla
ilgili çal›flmalara yönelik yaz›l›, görsel ve
iflitsel belgeleri toplamak, derlemek ve
yay›mlamak yoluyla bilimsel araflt›rmalara
katk›da bulunmak.

Merkezde hangi kaynaklara eriflebiliriz?

VEKAM’›n üst kat›nda Vehbi Koç’a ait
belgelerin ve eflyalar›n sergilendi¤i Vehbi Koç
Salonu, Ankara ve çevresi ile ilgili 5.000’i
aflk›n kitap, süreli yay›n, makale ve tezin
bulundu¤u Ana Kütüphane var. Kütüphane
Vehbi Koç’un kitapl›¤›ndan do¤mufl. Ayn›
katta Ankara ve folklor üzerine
araflt›rmalar›yla an›lan baflkentli yazar Ali
Esat Bozyi¤it’in ailesi taraf›ndan VEKAM’a
ba¤›fllanan ve 5.000’in üzerinde yay›n
bar›nd›ran koleksiyon da yer al›yor. Arfliv
Odas›’nda ça¤dafl arflivleme yöntemleriyle
korunan 3.500 özgün foto¤raf ve kartpostal,
100 film, 155 plan ve harita, sosyal tarih,
sosyoloji ve hukuk gibi konular›n
araflt›rmac›lar›na yönelik 100’ün üstünde
belge, 450 Ankara türküsü ve oyun havas›
kayd› yer al›yor.

Merkezimizin girifl kat› akademik ve kültürel
etkinliklere ayr›lm›fl durumda. Ana Sergi
Odas› ile Sevgi Gönül Odas›’nda Ankara’n›n
kültür miras› ve tarihiyle ilgili çeflitli sergiler
düzenliyoruz. 50 kiflilik Çok Amaçl› Kültür
Salonu’muz sergi, panel, söylefli, konferans,
atölye çal›flmalar› ve belgesel gösterimlerine
ev sahipli¤i yap›yor.

Hedef kitlenizi kimler oluflturuyor?

Buras› flehir merkezinden biraz uzak
olmas›na ra¤men konusuna ve mevsimine
göre ziyaretçi ak›n›na u¤rayabiliyor. Öncelikli
hedef, konumumuz itibariyle Keçiörenliler
ve ilçenin ilkö¤retim ö¤rencileri.
Faaliyetlerimize ö¤rencilerin kat›l›m›
konusunda Kaymakaml›k ve ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlü¤ü ile bir arada çal›fl›yoruz.
Ö¤renciler gencecik zihinler ve ö¤renmeye

çok aç›klar. Kütüphanemizi kullanmalar›n›
sa¤layarak sorgulama al›flkanl›¤›n›
edinmelerini, araflt›rma yapmalar›n›, yepyeni
bilgilerle donanmalar›n› amaçl›yoruz. Sadece
ödev yapmak için de¤il, Ankara'n›n tarihine
ve kültürüne özgü neyi merak ediyorlarsa
onu ö¤renmek için VEKAM’a gelebileceklerini
ve kendilerine karfl›l›ks›z yard›m edilece¤ini
her f›rsatta anlat›yoruz. Ulusal bayramlar
konusunda duyarl›y›z. Ö¤rencilerin kendi
toplumlar›na karfl› hassas bireyler olarak
yetiflmelerine katk›da bulunmay›
amaçl›yoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram›, Cumhuriyet Bayram›, Gençlik ve
Spor Bayram› dönemlerinde ziyaretçi say›m›z
çok art›yor. Sadece ö¤renciler de¤il, civardaki
ailelerin çocuklar› da geliyor.

Hedef kitlemiz tabii ki Keçiören’le s›n›rl›
de¤il. Ankara baflkentimiz. ‹flte bu nedenle
uluslararas› misyon temsilcileri de hedef
kitlemizin içinde. Ankara ve çevresini
tan›mayan diplomatlara, onlar›n efllerine
baflkentin tarihini ve kültürünü anlatan ve
yaflatan faaliyetler düzenliyoruz. Ankara’da
okuyan üniversite ö¤rencilerine ulaflmak da
amaçlar›m›z aras›nda. Panel ve sempozyum
türü etkinliklerimiz onlara yönelik.

Merkezdeki sorumluluklar›n›z neler?

Proje koordinatörüyüm. Proje yöneticimize
do¤rudan ba¤l›y›m. Genifl bir ifl tan›m›m var.
Öncelikli olarak VEKAM’›n sergilerinden
sorumluyum. Sergilerle desteklenen konferans
ve panel benzeri akademik içerikli
faaliyetlerde de aktif görev al›yorum. Yaln›zca
koordinasyon aflamas›nda de¤il, sergilerin
ya da di¤er etkinliklerin araflt›rma ve
belgeleme aflamalar›nda da çal›fl›yorum;
çünkü teflhir etti¤imiz nesnenin tarihi ve

kültürel özellikleri hakk›nda do¤ru bilgiyi
bulmak ve sunmak zorunday›z. Bunlara
k›saca kalite kontrol çal›flmalar› da
diyebiliriz.

Sergilerden örnekler verebilir misiniz?

Bu y›l›n ilkbahar›nda açt›¤›m›z Eski Dostlar
Aram›zda: Reklamlarda Ankara (1935-1967)
sergimizi örnek verebiliriz. Cumhuriyet
dönemi Ankara's›nda hangi ifl alanlar›n›n
geliflmifl durumda oldu¤unu, Cumhuriyet
de¤erleri ve ça¤dafllaflma e¤iliminin baflkentin
reklam sektörüne nas›l yans›d›¤›n› merak
etmifltik.

Ayn› mevsimde Ankara Valili¤i ‹l Kültür ve
Turizm Müdürlü¤ü Adnan Ötüken ‹l Halk
Kütüphanesi'nde, Ankara ‹zdüflümleri:
Çarflamba Toplant›lar› ad›yla ticaret konulu
sohbetler gerçeklefltiriyorduk. VEKAM
arflivindeki eski Ankara telefon rehberlerini,
turist rehberlerini, ticaret y›ll›klar›n› tarad›k.
Seçti¤imiz reklamlar› sektörlerine göre
s›n›fland›rd›k. O y›llar›n t›rafl kremlerini,
pudralar›n›, bardaklar›n›, kalemlerini,
kolonya ve bira fliflelerini, menülerini,
saatlerini, daktilolar›n›, hatta bigudilerini
bile teflhir ettik. Bu materyallerin VEKAM
Dostlar› bünyesindeki ailelerden, özel
kiflilerden, derneklerden toplanmas› ifli bana
düflüyor tabii.

En güncel örne¤imiz, Cumhuriyet’in
kuruluflunun 84. y›l› dolay›s›yla 10 Kas›m'da
açt›¤›m›z Ulus’la Buluflma: Zafer An›t›'n›n
Hayat›nda Bir Gün sergisidir. Ulus semti
temas›na devam edece¤iz. Roma Hamam›
son dura¤›m›z olacak. Sürpriz sergiler
düzenleyece¤iz. Amac›m›z görülüp de
bak›lmayanlar›, önünden geçilip fark
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edilemeyenleri ortaya koymak. Örne¤in
Ulus'taki Zafer An›t›'n›n kim taraf›ndan
yap›ld›¤›n› ve daha birçok özelli¤ini
bilmiyoruz. At›n hangi aya¤› havada diye
hep sorulurmufl Ankara’da. Halbuki hiçbir
aya¤› havada de¤il. Müdürümüz Zeynep
Önen'in de yüreklendirmesiyle bu sefer iflin
foto¤rafç›l›¤›n› da üstlendim. An›t› yak›n
arkadafl›m An›l Uluda¤ (Arkeoloji ve Sanat
Tarihi 2005) ile birlikte foto¤raflad›k. Yepyeni
ayr›nt›lar ö¤renmifl oldum.

Yak›n dönemde en çok ilgi gören serginiz
hangisiydi?

Cumhuriyet Dönemi Ankara's› Sosyal
Hayat›ndan Sahneler sergisi çok ilgi çekti.
Gazete, dergi ve televizyonlarda birçok
olumlu haber ç›kt›. Bir sosyal tarih çal›flmas›
ürünü niteli¤i tafl›yan bu sergi, baflkentlinin
ça¤dafllaflma yolunda ilerleyen Ankara’da
kendine nas›l bir harita çizdi¤ini, foto¤raflar
ve aksesuarlar eflli¤inde anlat›yor. 1900’lerin
bafl›ndan 1960’lara dek Ankara'da yaflam›fl,
balolara, resepsiyonlara, hay›r cemiyetlerinin
toplant›lar›na kat›lm›fl devlet büyükleri ve
han›mefendilerin yan› s›ra halk›n içinden
insanlar›n kulland›¤› flapkalar, eldivenler,
çantalar ve ayakkab›lar›n; atk›lar, fularlar,
kravatlar ve benzeri nesnelerin teflhir edildi¤i
bir sergiydi. A¤›rl›k flapkalardayd›.

Han›mlardan ve beylerden ya da ailelerinden
tek tek evlerine giderek flapkalar› ald›k ve
varsa o flapkalarla çekilmifl resimlerini rica
ettik. An›lar›n› dinledik, o döneme ait bilgiler
ö¤rendik. Yani flapkalar› sergilerken dönemi

de sergilemifl olduk. Bu çerçevenin devam›
olarak Turan Tanyer’in kaleme ald›¤› ve
Cumhuriyet dönemindeki Ankara'n›n e¤lence
hayat›yla ilgili bir kitap yay›mlad›k, serginin
katalo¤uyla beraber.

fiapkalardan sonra Cumhuriyet balolar›nda
Ankara Palas'ta giyilmifl k›yafetleri
sergiledik. Atatürk’ün efli Latife Han›m’›n
1920’lerden kalma üç muhteflem k›yafeti de
vard›. Bu sergide sadece k›yafetleri de¤il
kiflilerin o dönemlere ait yaflamlar›ndan
kesitler sunmaya çal›flt›k. Örne¤in milli
e¤itimimize büyük hizmetlerde bulunmufl
de¤erli kültür insan› Hasan Âli Yücel’in
k›z›n›n, Canan Yücel’in anlatt›klar›ndan çok
etkilenmifltim. ‹lk dans›n› 18 yafl›nda Ankara
Palas'ta, bize verdi¤i k›yafetle yapm›fl. Biz
flimdi rahat giysilerle, mesela kotla sinemaya
giderken, onlar özel ve fl›k giysileri tercih
ediyorlarm›fl o dönemlerde.

O k›yafetler halen ziyarete aç›k m›?

VEKAM bir müze olmad›¤› için k›yafetleri
bu mekanda saklama olana¤›m›z yok.
Özellikle tekstil malzemelerinin nem
kontrollü yerlerde tutulmas› gerekiyor. Biz
arfliv odam›zda saklad›¤›m›z bas›l›
malzememizi korumak için ayn› teknolojiyi
kullan›yoruz. Nemölçerimizi her gün kontrol
ediyoruz. Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m
Müzesi flemsiyesi alt›nda bir birim
oldu¤umuz için bize ba¤›fllanan flapkalar›
ve k›yafetleri bu müzeye devrettik. 26 y›ll›k
bu müzenin hem saklama koflullar› dünya
standartlar›nda hem de uzman kadrolar› var.

Vehbi Koç’un k›z› Sevgi Gönül, müzeye annesi
Sadberk Han›m›n ad›n› vermifl. Sadberk
Han›m Osmanl› kumafllar›na ve ifllemelerine
çok merakl›ym›fl. Müze onun
koleksiyonundan do¤up büyümüfl.

Sergilerin d›fl›nda etkinlikleriniz oluyor
mu?

‹flimiz sadece anlatt›klar›mla s›n›rl› de¤il
tabii ki. Ankara ve çevresini konu alan
nitelikli akademik çal›flmalar› destekliyoruz.
Misyonumuza paralel çal›flmalar yürüten
kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i yap›yoruz.
Bunlardan bir tanesi Milli Kütüphane'yle
beraber gerçeklefltirdi¤imiz fiiir Günleri. Her
ay›n son cuma günü Mustafa fierif Onaran
ve Rüfltü Asyal› bir tema haz›rl›yor ve o
temay› bir sohbet ortam›nda fliirlerle iflliyor.
Bilgi da¤arc›¤› çok zengin bir edebiyatç› olan
Onaran o ay›n flairleriyle ilgili bilgileri
aktar›rken, Asyal› da tiyatro ve seslendirme
kökeni fark›yla fliirleri okuyor. Daha önce
sözü geçen, Ankara ‹zdüflümleri: Çarflamba
Toplant›lar› ad› alt›nda gerçeklefltirdi¤imiz
çal›flmalarda ise her hafta Ankara’yla ilgili
bir konuyu iflliyoruz.

Ankara araflt›rmalar›yla ilgilenen baflka
kurumlar var m›?

Ortak çal›flmalar yürüttü¤ümüz, hatta sosyal
tarih projemize k›yafet, flapka ve benzeri
malzemenin bulunmas›nda bize büyük destek
olan Ankaral›lar Vakf›’n› sayabiliriz. Ankara
Valili¤i'nin de bir çal›flma grubu var san›r›m.
VEKAM gibi tarihsel ve kültürel araflt›rmalar
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yürüten, açt›¤› etnografik nitelikli sergileri
sosyal tarihle harmanlayan ve bu konularda
yay›n yapan baflka sivil toplum kuruluflu
Ankara’da olmayabilir. Bildi¤im kadar›yla
projelerimize yak›n çal›flmalar yürüten aktif
kurulufllar Ankaral›lar Vakf›, Kavakl›derem
Derne¤i ve Ankara Enstitüsü Vakf›.

E¤itim geçmifliniz mesle¤inizle hangi
aç›lardan ba¤dafl›yor?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü
seçmemdeki neden Bilkent’te her iki dal›n da
bir arada okutulmas›yd›. Arkeoloji çok
keyifliydi; ama bir müzede çal›flma hayalim
oldu¤undan sanat tarihi de epey ilgimi çekti.

Üniversitede ö¤rendiklerimi uygulamak için
VEKAM güzel bir atmosfer. Marangozdan
›fl›kç›ya, sergilenecek nesnelerin seçiminden
vitrine kadar her fleyle ilgileniyorum.
Derslerde bunlar›n tekni¤ini ö¤rendik; fakat
ifl hayat›nda bunu prati¤e dökmeniz ve
yarat›c›l›¤›n›z› konuflturman›z gerek. Bu
dengeyi kurabilmeme fayda sa¤layacak bir
e¤itim ald›m. Örne¤in materyallerin nas›l
sergilenmesi ve korunmas› gerekti¤ini
üniversite s›ralar›nda kavrad›m. Gerek dönem
ödevlerimde gerek araflt›rma ödevlerimde
yaz›l› ifade yetene¤imi ve okuma kültürümü
ilerlettim. Sanat tarihi program›m›z çok
kapsaml› oldu¤u için birçok ülkenin sanat
tarihini inceleme f›rsat› yakalad›m. Bu
özelliklerin ifl hayat›ma olumlu etkisi var.

Tarihe tan›k kiflilerle görüflüyorsunuz.
‹lginç hat›ralar›n›z oldu mu?

fiapka sergimizin afifli için tasar›mc›m›zla
çal›fl›yorduk. 250 flapka aras›ndan bir flapka
seçilecekti. Tasar›mc›m›z›n ve müdürümüzün
iste¤i üzerine Meftune Gençosmano¤lu (80)

ad›nda bir bayan›n flapkas› seçilmiflti.
Meftune Han›m, bana 1940’larda o flapkayla
çekilmifl bir foto¤raf›n›n oldu¤unu
söyledi¤inde çok heyecanlanm›flt›m.
Foto¤rafta rahmetli efli Hüsnü Bey’le birlikte
poz vermifller. Afiflimize gerçekten renk
katt›lar. San›r›m benim için en önemli
an›lardan biri, Meftune Han›m’›n sergiyi
gezerken yüzüne yans›yan gurur ve sevinçtir.
O ifadeyi unutamam. Yine flapka ve k›yafet
sergimiz için materyal toplarken bir
han›mefendi de birçok k›yafetini vermifl, ama
pembe flapkas›n› halen takt›¤›n› söyleyerek
vermemiflti. Oysa evinden hemen hemen hiç
ç›km›yordu. Belki özel bir anlam› vard›
flapkas›n›n. O yüzden üstelememifltim.

Sözünü etti¤im kiflilerle olsun, di¤erleriyle
olsun bütün ba¤lant›lar›m›z› hep VEKAM
Dostlar› ve onlar›n dostlar› sayesinde kurduk.
Koyun Pazar›’ndaki Pirinç Han’da flapka
dükkan› sahibi olan Ece Gençosmano¤lu’yla
konufltuk ilk önce. Konu önce handa, sonra
da Ankara’da kulaktan kula¤a yay›lmaya
bafllad›. Sadberk Han›m Müzesi’nden, Koç
ailesinden, onlar›n dostlar›ndan ve daha
birçok kaynaktan da katk›lar geldi. Sergide
flapkalar› grupland›rmak için her birinin
kime ait oldu¤unu bilmem gerekiyordu.
‹lk 50’de iflim kolayd›; ama say› 250’ye
ç›k›nca epey zorlanm›flt›m. Bu bilgilerin
halen ezberimde olmas› da ilginçtir.

Ba¤ evleri tarih kokan yap›lar. Bu evlerin
ne gibi özellikleri var?

Bulundu¤umuz ba¤ evinden örnek vereyim.
Buras› 1. Derecede Korunmas› Gerekli Kültür
Varl›¤› statüsündedir. Odalar›n konumu ve
tavan yüksekli¤i flehirdekinden farkl›d›r. Yaz
mevsimine göre infla edilmifl kal›n duvarl›
bir tafl ev olarak nitelendirilebilir. Bu ev

Mareflal Fevzi Çakmak'tan sat›n al›nm›fl.
Keçiören'in her yeri ba¤ eviymifl o zamanlar.
Yaz aylar› ba¤ evlerinde geçirilir, pestiller,
reçeller yap›l›r ve daha sonra k›fll›k evlere
gidilirmifl. Zamanla araziler ve içindeki evler
sat›lmaya bafllay›nca ba¤ evi kültürü de gün
geçtikçe yok olmaya yüz tutmufl.

Merkezimizin yaklafl›k 100 metre ötesinde
Vehbi Koç’un büyük k›z› ve vakf›m›z›n
baflkan› Semahat Arsel’in vakfa ba¤›fllad›¤›
bir ba¤ evi bulunuyor. 1900’lerin bafl›nda
Vehbi Koç’un enifltesi Ali Gedikzade
taraf›ndan yapt›r›ld›¤› tahmin edilen bu ev,
restorasyon sonras› kas›m ay› bafl›nda
ziyarete aç›ld› ve o da koruma alt›nda.

Yaflad›¤›n›z kentin köklerine inmek size
neler hissettiriyor?

Neler hissettirmiyor ki… 1981’de Ankara'da
do¤dum. Babam subay oldu¤u için okul
hayat›m çeflitli illerde geçtiyse de lise
mezuniyetim Ankara Bahçelievler Deneme
Lisesi’nden. Çok sevdi¤im bu flehir hakk›nda
yeni bilgiler ö¤rendikçe, bilmedi¤im daha
birçok çok fley oldu¤unu görüyorum ve
ö¤renmeye büyük bir hevesle devam
ediyorum.

Bilkent zamanlar›n›zdan bahsedebilir
misiniz?

Radyo Bilkent ö¤renim hayat›mda çok önemli
bir yere sahip. Gururla söyleyebilirim ki
Radyo Bilkent Haber Birimi’nin ilk
koordinatörüyüm ve neredeyse
kurucular›ndan say›l›r›m. Mehpare Çelik’ten

23



ald›¤›m e¤itimle Radyo Bilkent’te haber
spikerli¤i yapt›m. Radyoda çal›fl›rken ayn›
zamanda GE100 Üniversite Hayat›na Girifl
dersi kapsam›nda birçok kez sunuculuk
yapt›m ve Ö¤renci Çal›flma Program›nda
aktif görev ald›m. Çal›flt›¤›m kurum bana
izin verdi¤i sürece Bilkent’in çeflitli
organizasyonlar›nda sunuculuk yapmaya
devam edece¤im. Bu, gerek benim için gerek
radyoya yeni ad›m atm›fl arkadafllar›m için
çok iyi oluyor. Hem onlar›n heyecan›n› biraz
azaltm›fl oluyorum hem de eski günleri
an›yoruz. Üniversitemden kopamad›m,
kopmak da istemiyorum. Sadece radyoyla
da s›n›rl› de¤ilim. Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Bölümü’nde yaflad›¤›m dostluklar›, kaz›larda
ö¤retim elemanlar›m›zla geçirdi¤im keyifli
ve verimli günleri hiçbir zaman
unutam›yorum. Bundand›r ki vakit buldukça
arkeolojik gezilere kat›lmaya çal›fl›yorum.

Söyleflimizin bafl›nda foto¤rafç›l›ktan
bahsetmifltik. Bu alana nas›l merak
sald›n›z?

Üniversitede hem kendi bölümümden hem
de ‹letiflim ve Tasar›m Bölümü'nden
foto¤rafç›l›k dersleri alm›flt›m. Arkeolojiyle
foto¤rafç›l›k iç içe oldu¤u için ilgim gittikçe
artt›. ‹flin mutfa¤›n› ö¤renince daha da

hofluma gitti. Çekti¤im foto¤raflar›n
banyosunu yap›p onlar›n nas›l ç›kaca¤›n›
görmek çok heyecan vericiydi. Asl›nda
profesyonelli¤e yönelik bir e¤ilimim yok;
ama deklanflöre bir kere basan bir daha kolay
kolay b›rakam›yor san›r›m.

Gelece¤e yönelik planlar›n›z neler?

VEKAM benim için bir okul. Burada çok fley
ö¤reniyorum ve ö¤renmeye de devam
edece¤im; ama daha önce de de¤indi¤im gibi
kalbimde bir müzede çal›flmak yat›yor.
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Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü
mezunlar›ndan
(1990 yüksek lisans,
1995 doktora) Ogan Ocal›,
bilgisayar destekli
elektronik devre tasar›m›
yaz›l›mlar› üzerine ABD'de
gerçeklefltirdi¤i baflar›l›
projelerin ard›ndan
birikimlerini Türkiye'de
kurdu¤u flirkette
kullanmaya karar verdi.
Dr. Ocal›, yüksek teknoloji
yaz›l›mlar› alan›nda
ülkemizde bafllatt›¤› yeni
giriflimini anlatt›.

“Art›k güçlü
bilgisayarlar sayesinde
yeni nesil bilgisayarlar›
tasarlayabiliyor ve
onlara göre program
yazabiliyoruz.”



Elektrik ve elektronik mühendisli¤ine
nas›l yöneldiniz?

Küçüklükten gelen elektronik merak›m ve
elektronik mühendisli¤ine olan ilgim beni
bu alana yöneltti. Asl›nda ailem t›p doktoru
olmam› istiyordu. Ankara Fen Lisesi ve
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
mezunuyum. Yüksek lisans ve doktoram›
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü’nde tamamlad›m.

Bilkent Üniversitesi’ne gelifliniz nas›l
oldu?

Bilkent’i seçiflimin öyküsü tesadüflerle bafllar.
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Özay Oral ile
ODTÜ'deki bir briç turnuvas›nda tan›flm›flt›k.
Kendisi, Prof. Dr. Erol Sezer ile karfl›
tak›mdayd›. Bir gün Dr. Oral beni Bilkent
Üniversitesi'ne davet etti. Ziyaretim s›ras›nda
Prof. Dr. Abdullah Atalar olsun, di¤er ö¤retim
üyeleri olsun, bölümde birçok sayg›n
bilim insan›n›n bulundu¤unu gördüm.
Dr. Oral’›n yönlendirmesi sonucunda kendimi
Dr. Sezer’in asistan› olarak buluverdim.

Bilkent Üniversitesi'ndeki lisansüstü
çal›flmalar›m benim için çok özeldir. Orada
hayat›m›n en güzel günlerini geçirdim.
Ö¤rencili¤in keyfini tekrar yaflad›m. Dersleri
severek ald›m ve kendimi farkl› bilimsel
alanlarda yetifltirdim. Yo¤un ve kaliteli bir
e¤itim atmosferi, seçkin ö¤renciler vard›.

Doktoran›z› tamamlad›ktan sonra neler
yapt›n›z?

Bilkent'ten sonra Johns Hopkins Üniversitesi
T›p Fakültesi’nin Radyoloji Bölümü'nde
doktora sonras› araflt›rmalar yapmaya
gittim. Yani ailemin beni görmek istedi¤i
t›p alan›na bir flekilde girmifl oldum. Orada
manyetik rezonans (MR) alan›nda 2,5 y›l
kadar çal›flt›m. T›p doktorlar›na yard›mc›
olacak biçimde, MR cihazlar› üzerine

araflt›rmalar yapt›m. Hastane ortamlar›n›
pek sevmesem de orada Prof. Dr. Ergin Atalar
ve ekibiyle yo¤un çal›flmalarda bulundum.

‹fl deneyimlerinizden ve ABD’deki
giriflimlerinizden bahseder misiniz?

Johns Hopkins'ten sonra Silikon Vadisi'nde
bilgisayar destekli elektronik devre tasar›m›
konusunda faaliyet gösteren Avanti adl› bir
flirkete girdim. Yaz›l›m alan›na Avanti’yle
ad›m att›¤›m› söyleyebilirim. Intel, IBM,
Toshiba gibi dünyan›n entegre devre üretim
devlerine yaz›l›m sat›yorduk. Di¤er bir
deyiflle entegre devre tasar›mc›lar›n›n ifllerini
mümkün k›lan yaz›l›mlar haz›rl›yorduk.
Avanti'de ifle bafllar bafllamaz 1990
mezunlar›ndan Murat Alaybeyi (Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i yüksek lisans) ile
yeni bir yaz›l›m projesi gelifltirdik. 1998'de
oluflturdu¤umuz bu projenin ilk ürünü
2001'de sat›fla ç›kt›. Sonradan Avanti el
de¤ifltirdi; fakat ürünün sat›fl› aynen devam
etti. 350 milyon Amerikan dolar›n› aflan
toplam ciromuzla büyük bir baflar› elde ettik.

‹fller art›nca grubumuzu biraz daha büyüttük.
Yan›m›za mali konulardan iyi anlayan
arkadafllar›m›z› da alarak yine Silikon
Vadisi'nde Mojave isimli bir flirket kurduk.
Akl›m›zda belli bir plan vard›. Projemizi
oluflturup hemen ifle bafllad›k. Orada iflin özünü
ürününüz oluflturuyor ve projenin herhangi
bir noktas›nda flirketler el de¤ifltirebiliyor.
Bu süreci biz de yaflad›k. Magma Design
Automation bizi sat›n almak üzere bir teklifle
geldi. Demek ki projemizi takip etmifller ve
ç›kacak ürünümüzü kendi yelpazeleri alt›nda
pazarlamak istemifller. O dönemde projemiz
henüz bitmemiflti; ama belli ki onlar›n ilgisini
çekecek düzeye gelmiflti. Mojave’yi onlara
satt›k ve sonra yine ayn› yerde yaz›l›m
yapmaya devam ettik. Özel bir statüyle, bir
alt flirketmifl gibi çal›flmalar›m›za devam ettik.
‹fl sahibinin Magma Design oldu¤u yeni bir
proje daha bafllatt›k. Daha sonra ailece
Türkiye'ye dönme karar› ald›k ve kendi yaz›l›m
flirketimizi bu sefer ‹zmir’de kurduk.

Türkiye'ye dönme sebepleriniz neler?

Eflim Gülcan Ocal› Bilkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü'nden mezun.
1987'de tan›flt›k. fiirketimiz Ocal› Yaz›l›m’›
kurmaya ve Türkiye'ye dönmeye ABD'de
beraber karar verdik. Ekibimizi 2006'da
ABD'deyken oluflturduk. 2007'de ‹zmir’e
gelerek dü¤meye bast›k. Ortaklar›m Ali Erol
(Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i 1992)
ve Umut Sezen. Umut da Bilkentli say›l›r.
Birinci s›n›ftayken burs kazan›p tüm
itirazlar›ma ra¤men ABD'ye gitti. Halen
verdi¤i karardan piflmanl›k duyar. ABD'deki
ifl arkadafllar›m aras›nda birçok Bilkentli
vard›. Burada komflu flirketimiz Cabot'ta da,
ço¤unlu¤u yönetici pozisyonunda olmak
üzere, birçok Bilkent Üniversitesi mezunu
mevcut.

Asl›na bakarsan›z yurtd›fl›ndaki
arkadafllar›m›n ço¤u Türkiye'ye dönmek
istiyor; ama gerek bilimsel araflt›rma ve gerek
yaflam flartlar› yeni yeni uygun duruma
geliyor. Ben 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme
Bölgeleri Kanunu'ndan yararlanmak için
geldim. ABD'de yeni bir proje giriflimim vard›.
Bunu Türkiye'de gerçeklefltirmek istedim ve
gerek vergiler gerek eleman bulma konusunda
önemli avantajlara sahip olaca¤›m› gördüm.
Bu geliflmeleri ve flirketimi takip eden, bu
sayede Türkiye’ye dönmeye daha s›cak
bakmaya bafllayan tan›d›klar›m oldu¤unu
söyleyebilirim.

Neden ‹zmir?

Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir'deki teknoloji
gelifltirme bölgeleri aras›ndan ‹zmir’inkini
seçtim; çünkü eflim ve ben ‹zmirliyiz.
‹zmir Teknoloji Gelifltirme Bölgesi’nde,
deniz manzaral› bir yerde do¤ayla iç içe
bir ortamda çal›fl›yoruz. Ulafl›m sorunumuz
yok. Büyük flehir karmaflas›ndan uzaktay›z.
Yurtd›fl›nda al›flm›fl oldu¤umuz banliyö
havas›n› soluyoruz. Urla-Karaburun-
Seferihisar-Çeflme bölgesinde, körfezin güney
ucunday›z. Yollar›n kalitesi sayesinde kentin
merkezine ulafl›m çok kolay. Gelece¤i parlak,
ilerlemekte olan bir yerdeyiz. Di¤er
taraf›m›zda Kufladas›-Özdere-Ürkmez
bölgesi var. Buralar Türkiye'nin sevilen tatil
yerleri. Bar›nma ve yaflam flartlar› ideal.
‹klim mükemmel. Daha güzel bir çal›flma
ortam› olabilir mi? Bunlar insan› ruhsal
aç›dan da rahatlatan fleyler. Cennet gibi bir
yerde yaflamak ve araflt›rma yapmak çok
farkl›.

Çevrenizdeki flirketlerin etkinlikleri ne
yönde?

Genelde yaz›l›m üzerine. Çal›flanlar›n kalitesi
üst düzeyde ve her geçen gün nitelikli eleman
ihtiyac› art›yor. Teknoloji gelifltirme
bölgesinde yer alan ‹zmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü birkaç bölümle bu ihtiyaca cevap
vermeye çal›fl›yor. Lisans düzeyinde e¤itim
veriliyor olsa da lisansüstü e¤itimin a¤›rl›¤›
daha fazla. Bir araflt›rmada beraber
çal›flman›n keyfi Bilkent'teki an›lar›m›n
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önemli bir parças›d›r. Enstitüde o günlere
benzer samimi bir hava görüyorum.

fiu anki projelerinizden söz edebilir
misiniz?

Foto¤raflardan veya film karelerinden üç
boyutlu modelleme elde etmeyi içeren bir
yaz›l›m program›. Tüm haklar› bizde olan
bu yaz›l›m› ç›kard›¤›m›zda yurtd›fl› veya
yurtiçinde bir firma bunu al›p ürünlerinde
kullanabilecek. ‹flin özünde çözülmesi
gereken çok problem var; ama bunlar›n
hepsini de sonuca kavuflturmak gerekmiyor.
Önemli nokta sat›lacak ürünün versiyonunda
neler olaca¤›d›r. Üç boyutlu modellemede
aç›kl›¤a kavuflmam›fl birçok nokta var.
Oturup bunlar›n hepsini çözmenize ya da
bir yerlerde çözülmesini beklemenize gerek
yok. Buna talep de yok. Ticari dinamikler,
mesela ürünün nas›l paketlenece¤i çok daha
önem kazanabilir.

Üzerinde çal›flt›¤›m›z konu kapsam›nda,
dijital foto¤raf makinesi olan herkes
potansiyel müflterimiz olabilir. Ne var ki
pazar›n durumu de¤iflken. Biz özel
müflterilere göre yaz›l›m yap›yoruz. Örne¤in
estetik cerrahlar›n kulland›¤›, yaz›l›mla
beraber sat›lan, sürekli 20 kadar foto¤raf
çekip bunlar› dijital ve eflzamanl› biçimde
ekran üzerinde yans›tan bir ürün var.
Çal›flma ortam› ve standartlar›n›n belli
olmas› iflimizi kolaylaflt›r›yor. As›l zor olan
sokaktaki müflterinin özelliklerine göre
bir fley yapmak. Parametreler de¤ifliyor ve
bunlar›n ço¤unu bilmiyorsunuz. Ifl›k koflullar›
ideal olmayabilir, makine sallanm›fl olabilir,
ortak görünen alanlar sorunlu olabilir.
De¤iflen koflullar alt›nda iflleyecek bir yaz›l›m
tasarlamak gerçekten çok zor.

Elektronik mühendisli¤inden yaz›l›m
sektörüne geçifliniz nas›l gerçekleflti?
Alanlar›n farkl› olmas› sizi etkiledi mi?

Yaz›l›mda kod yazma bölümü geneldir.
Bilgisayar mühendisleri burada devreye girer
ve müflterilerine, yani di¤er bilgisayar
mühendisleri ve programc›lar›na sat›fl›
gerçeklefltirir. Bizim yaz›l›mlar do¤rudan
kullan›c›ya yönelik oldu¤u için farkl› bir
uzmanl›k gerektiriyor. Bir baflka deyiflle
elektronik ve elektromanyetik üzerine yaz›l›m
üretmek için hem bu alanlarda hem bilgisayar
programc›l›¤›nda uzman olman›z gerekiyor.
Yaz›l›m üretip satmak için yaz›l›ma ait
uyman›z gereken birtak›m kurallar var.
Bunlar› deneyimle ö¤renebiliyorsunuz.
Silikon Vadisi'nde bize rakip firmalar›n
uzmanl›klar› iyi düzeydeydi; ama yaz›l›m
kaliteleri düflüktü. Avanti’de rakiplerimizi
geçti¤imiz nokta yaz›l›mlar›m›z›n
baflar›s›yd›. Müflterilerimiz elektronik
mühendisli¤i alan›nda ürün ç›kard›klar›
için biz de onlar›n ihtiyaçlar›n› biliyor ve
bilgisayar›n yapabilece¤i fleyleri buna
göre flekillendiriyorduk. Taleplere cevap
verebilecek durumda olmam›z bizi avantajl›
k›l›yordu. Müflterilerimizin dilinden
anlad›¤›m›z için fark›m›z ortaya ç›k›yordu.

Yaz›l›m dünyas›nda ne gibi geliflmeler
göze çarp›yor?

Yaz›l›m sektöründeki devinim çok h›zl› de¤il.
Sokaktaki müflteriye ulaflan yaz›l›mlarda
güzel geliflmeler var. Donan›m teknolojisinin
ilerlemesine paralel gidiyor her fley. Modern
bilgisayarlar›n kapasiteleri ve h›zlar› artt›kça
eskiden kotaramad›¤›m›z yaz›l›mlar›
yazabilir hale geliyoruz. Çözemedi¤imiz
sorunlar daha rahat sonuçlan›yor. Art›k
güçlü bilgisayarlar sayesinde yeni nesil
bilgisayarlar› tasarlayabiliyor ve onlara göre
program yazabiliyoruz. Yazd›¤›m›z
programlar daha karmafl›klaflabiliyor,
daha büyük haf›za ve ifllemci gerektiren
ifllemleri program›m›z›n içine koyabiliyoruz.

Ufuktaki teknolojik geliflmeler de¤iflik
aç›l›mlar getirecektir. Bunlar› henüz
kestiremiyoruz. Yak›nda kuvantum
bilgisayarlar ç›kacak. Bu gerçekleflirse
onlar›n program› herhalde yeni bir yöntemle
yaz›lacak. ‹lginç fleyler bizi bekliyor. Ne
olaca¤›n› flimdiden tahmin etmek zor.

Nanoteknolojinin çal›flmalar›n›za etkisi
oluyor mu?

Biz yaz›l›mc›lara do¤rudan etkisi, mevcut
haf›za ve ifllemci teknolojisinin kapasitesiyle
ilgili. Nanoteknolojiyle çok küçük bir alana
çok büyük bir haf›za s›¤d›r›labilece¤i için
ben de buna göre program yazabilece¤im.

Bu yo¤unluktan hobilerinize vakit kal›yor
mu?

Foto¤rafç›l›¤a merakl›y›m. Söyleflinin
bafl›nda konufltu¤umuz üç boyutlu
modellemeyi düflünürsek, foto¤rafç›l›k iflimin
de bir parças›. Metal iflleme de ilgi alanlar›m
aras›nda. Bir atölyem ve bilgisayarl› say›sal
kontrol (CNC) tezgah›m var. fiirketimiz yeni
oldu¤undan atölyeme yeterli zaman

ay›ram›yorum. ABD'den getirdi¤im cihazlar›
test edebildim sadece. Yeni flirketler bebe¤e
benzer. Bir iki y›l içinde kendi ayaklar›m›z
üzerinde durmaya bafllay›nca
rahatlayaca¤›m san›r›m.

Genç giriflimcilere önerileriniz neler?

Giriflimcilik için mali durumunuzun
planlanm›fl olmas› laz›m, bu kesin. Teknoloji
gelifltirme bölgelerinin sundu¤u olanaklardan
da mutlaka yararlan›lmal›. Devlet teknik
elemanlar›n gelir vergisini alm›yor. Kurumlar
vergisi yok. Yani kâr›n›z firman›zda kal›yor.
Ayr›ca yaz›l›m ürünleri genelde katma de¤er
vergisinden muaf. Ayn› çaptaki bir flirketi
ABD'nin benzer bir bölgesinde kurmak için
Türkiye’dekinin üç kat› bütçe gerekebilir.
Bütün bunlar müthifl avantajlar. Tabii ki
piyasay› ö¤renmek de gerekli. Yeni mezun
giriflimcilere önerim önce tecrübe
kazanmalar›, en az›ndan yanl›fl bir bafllang›ç
yapmamak için. Daha önce hiç denenmemifl
bir proje yap›lacaksa deneyimsizlik sorun
olmayabilir; ama piyasadan haberdar olmak
her zaman faydal›d›r. fiimdiki ö¤renciler
zaten kendilerini üniversitede çok iyi
yetifltirip belirli bir donan›ma h›zla ulafl›yor.

Akademik yaflama dönmeyi düflünüyor
musunuz?

Üniversite ortam›n›, akademik dünyay›
çok seviyorum; ama hayat flartlar› sevgimin
önüne geçiyor. Burada yo¤un bir tempomuz
var. Bu hareketlilik hafifleyince ‹zmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü'nde bir ya da iki ders
vermeyi düflünüyorum. Kesin de¤il, ama
dile¤im bu yönde. De¤iflik alanlarda
yay›nlar›m oldu¤u için farkl› dallarda
ders anlatmam mümkün. Bilkent'teyken
mikroifllemci yap›lar› üzerine ders vermifltim.
Akademik hayat›m d›fl›nda elektromanyetik,
manyetik rezonans ve bilgisayar destekli
tasar›m konular›nda çal›flmalar yapt›m.
Üç boyutlu modelleme, optik taray›c›lar gibi
alanlarda da araflt›rmalar›m oldu.
Dolay›s›yla epey genifl bir çerçevede ders
anlatabilece¤imi düflünüyorum.
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