Arş. Gör. Mustafa FİDAN’ın
Anısına Armağan

In Memory of
Res. Assist. Mustafa FİDAN

Arş. Gör. Mustafa FİDAN
1978-2007
Mustafa Fidan, 25 Mart 1978’de İstanbul’da
doğdu. 1992-1996 yılları arasında İstanbul
Maçka Akif Tuncel Teknik Lisesi Elektronik
Bölümü’nde okudu. 1996 yılında Ankara’da

Mustafa Fidan was born on 25thof March,
1978. He studied in Istanbul Maçka Akif
Tuncel Technical High School, Electronics
Department between 1992 -1996. Mustafa

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği
bölümünde okumaya başlayan Mustafa Fidan,
2001 yılında derece ile mezun oldu. Boğaziçi
Üniversitesi,
Biyomedikal
Elektronik
Mühendisliği bölümünde yüksek lisans
programına kabul edildi. Yüksek Lisans
çalışmalarını sürdürürken, 1 Ekim 2002
tarihinde Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi, Fen Bilimleri Bölümü’nde Fizik
Birimi Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya
başladı. 2005–2006 yılları arasında askerlik
görevini yaptı ve Doğuş Üniversitesi’ndeki
görevine kaldığı yerden devam ettti. 7 Eylül
2007 tarihinde Gülşah Kaçur ile evlendi.
Mustafa, kendisini kaybettiğimiz elim kazanın
olmasından önce, yüksek lisans programını
bitirdiği Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde 2006
yılında başladığı doktora programına devam
etmekteydi.

started his B.Sc. studies in Ankara, Physics
Engineering Department of Hacettepe
University and graduated in 2001 with a
high degree. In the same year, he was
accepted by the Biomedical Electronics
Engineering Department of Bogazici
University (BU). While he was studying for
his M.Sc. degree at BU, he started to work
as a research assistant in the Faculty of
Arts and Sciences at Dogus University.
After a short leave for his military service
during 2005-2006, he resumed his work at
Dogus University and married Gülşah
Kaçur on 7th of September 2007. He was
working on his Ph.D. degree at the
Department of Biomedical Electronics
Engineering since 2006, before we lost him
in a painful plane crash.
It was very well known that Mustafa had
also excelled not only in the physics area
but also in electronics and computer
sciences. He was an extraordinarily smart
person with knowledge on different areas
and was able to use this knowledge at the
right place, at the right time. Last year, we
witnessed his brightness many times with
four colleagues sharing the same office. As
for myself, I feel very lucky to have had the
chance to work with him, a person who
was able to turn work into fun. Not only
because of his knowledge, but also for his
charm and extraordinary personality, he
was a beloved friend of us. We feel his
absence very deeply, but remembering his
energy and joy gives us the power to carry
on from where he has left.

Mustafa’nın yalnız fizik değil, elektronik ve
bilgisayar da dâhil olmak üzere birçok alanda
kendini geliştirdiği çevresindeki herkes
tarafından bilinen bir gerçekti. Her konu
hakkında bilgi sahibi olmaya çalışan ve bu
bilgiyi doğru zamanda doğru yerde
kullanabilme zekâsına sahip sıra dışı bir
insandı. Aynı ofiste altı asistan olarak
beraberce çalıştığımız bir sene boyunca buna
defalarca şahit olduk. Ben şahsım olarak,
onunla çalışırken, çalışmayı bu kadar keyifli
hale getiren bir meslektaşım olduğu için
kendimi şanslı hissediyordum. Sadece sahip
olduğu bilgiler değil, dostluğu, yardımseverliği
ve sıra dışı kişiliği ile her ortamda aranan bir
arkadaşdı. Eksikliğini derinden hissettiğimiz
bu günlerde, bitmek tükenmek bilmeyen neşe
ve enerjisini hatırlamak, yarıda bıraktıklarını We wish his loved ones our deepest
tamamlamak için bize güç vermektedir.
condolence and we wish him to rest in
peace.
Eşine, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı
diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Res. Assist. Fulya ÇİFTER
Arş. Gör. Fulya ÇİFTER

