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Merhaba değerli Bilkent Endüstri
Mühedisliği Mezunları,
Yeni
adımlar,
değişimler
ve
başlangıçlar… Hayat bize bir koşuşturma
içinde yenilikler sunmaya devam ederken
bir an olsun durmayı becerip yaşananlara
bakabilmek ve onlara
sahip çıkabilmek insan
hayatına değer katandır.
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mezunlarımız
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ekibimize yeni katılan Eril Gün Ezerel, Erdem Dinçer ve Ömer Tunçel ile beraber
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elinizde kahvenizle BİZ-E Bülten’in tadını
çıkarma fırsatınız olur.

MEZUNLARIMIZDAN
Taze Mezunlarımızdan Sizlere
Sizden Haberler
Mor Endüstriciler - İPEK YOLU Sıradışı Bir Çizgide Strateji,
Performans ve Risk
Kamu Sektöründe İçimizden Bir
Başarı: Anıl Yılmaz
BÖLÜMÜMÜZDEN
Proje Fuarı ve Bölüm Seminerleri
Akademik Dünyamızda Yeni Biri:
Canan Güneş
OR Yeniliklere Yelken Açıyor
Yeni Nesil Bültenciler

Sevgilerimle,
Melodi Türkili / IE-4

ÖMER TUNÇEL
Haber Editörü

MELODİ TÜRKİLİ
Editör

ERİL GÜN EZEREL
Haber Editörü

TUĞÇE VURAL
Yazı Direktörü

ERDEM DİNÇER
Tasarım & Dizgi

BİZE UL AŞIN
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Merkez Kampüs Mühendislik Binası 06800, Bilkent, Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 290 1262 Faks: +90 312 266 4054

Sevgili Mezunlar,
Kimimizin 10 yıl 15 yıl
önce hissettiği burukluğu, 2011
yılı mezunları olarak bizler de
şimdi hissediyoruz. Bu dört
senelik ve hepimizin hayatını
şekillendiren-eğitim
sürecinin
içinde bulunduğumuzda fark
edemediğimiz;
ancak
geriye
baktığımızda özlem duyduğumuz
birçok anıyı barındıran kampüsü,
derslikleri ve daha da önemlisi, en güzel yıllarımızı beraber
geçirdiğimiz
arkadaşlarımızla/
meslektaşlarımızla geçirdiğimiz
vakitleri özleyeceğiz.
Başta hocalarımıza olmak
üzere, tüm Bilkent ailesine bizlere verdikleri eğitim, disiplin
ve kazandırdıkları dostluklar için
teşekkür ederim.
2011 yılı mezunları adına,
Ali İnay
Aralık 2011 | 2

Bilgimiz dahilinde olan mezunlarımızın haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bütün
mezunlarımıza mutlu ve başarılı bir hayat diliyoruz.

Akademik kariyerine devam eden mezunlarımız…
Ali İnay			
McGill University, Faculty of Management, Ph.D
Cem Diniz			
Oklahoma State University, MSIE
Merve Özen		
University of Wisconsin, Madison da Industrial and Systems 		
					Engineering, Ph.D.
Aslıcan Arınsoy		
Ohio University, Industrial and Systems Engineering, MS
Ahmet Çolak		
Northwestern University, Kellogg School of Management,
				Operations Management Ph.D.
Gizem Özbaygın		
Bilkent University, Industrial Engineering Department, Ph.D
Başak Yazar		
Bilkent University, Industrial Engineering Department, MS
Caner Canyakmaz
Koç University, Industrial Engineering and Operational 			
					Management

İş dünyasına atılan mezunlarımız…
İdil Berke			
Ceren Ünal		
Özde Duygu Aktaş
Bora Can Şekerel
Başar Yenidünya
Elif Aksoy			
Yiğit Dizdarer		
Neslihan Kahyaoğlu
Tankut Yıldız		
Pamir Öktem		

Unilever, Planing and Logistics MT
Unilever, Process Development IC R&D
Turkcell, Marketing
McKinsey&Company, Business Analyst
PDF Corporate Finance, Analyst
Akbank, Alternative Delivery Channels Management
Philip Morris International, Sales & Marketing Trainee
Turk Telekom, Pricing Assistant Expert
Coca Cola, Finance
Doğuş Otomotiv, Service Engineer

SİZDEN HABERLER
2001 mezunlarımızdan Cem Sonat Yüksel, Şükran Kasnak ile dünya
evine girmiştir. Kendisine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
2009 mezunlarımızdan Elif Kübra Küçükali
(Durukan)’nin ikiz kız bebekleri dünyaya
gelmiştir.
Mezunlarımızdan Cansu Acar Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
mezunlarından Can Çakır ile geçtiğimiz ay
evlendi. Kendilerine bir ömür boyu beraber
mutlu bir yaşam diliyoruz.
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Çağrı Haksöz’den

İPEK YOLU

Sıradışı Bir Çizgide Strateji, Performans ve Risk
1999
mezunumuz
Çağrı
Haksöz'ün Sridhar Seshadri ve Ananth
I. Iyer ile birlikte yazdıkları ilk kitabi, Managing Supply Chains on the Silk Road:
Strategy, Performance, and Risk,
Taylor and Francis tarafından Aralık
2011'de New York'ta yayımlanacaktır.
Çağrı Haksöz 1999'da Bilkent
Endüstri Mühendisliğini bitirdikten sonra, New York Üniversitesi Stern School
of Business'de Operasyon Yonetimi
doktorasını tamamladı. 2004-2008
arasında Cass Business School, City
University of London, UK'de öğretim
üyesi olarak çalıştı. Çağrı Haksöz, su
an Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ve Regent's Centre for
Transnational Studies, Regent's College, Londra'da misafir öğretim üyesi
olarak çalışmalarına devam etmektedir. Araştırma uzmanlık alanları tedarik
zincirinde risk yönetim stratejileri, tedarik kontrat tasarımı ve operasyonel
risktir. Akademik hayatinin yanında
2000-2004 yıllarında New York'ta
Yaren Ensemble adli Otantik Türk Halk
Müziği düosunu kurmuş ve ABD'de
yirminin üstünde konser vermiştir.
Kitap, tedarik zinciri yönetiminin tohumlarının ilk olarak İpek Yolu'nda toprağa
atıldığını farklı örneklerle ortaya koyduktan sonra günümüzde İpek Yolu üstündeki
başarılı tedarik zinciri stratejilerini okuyucu ile paylaşmaktadır. Çin, Hindistan, Pakistan,
Orta Asya, İran, Türkiye, Orta Doğu, İsrail ve Macaristan gibi İpek Yolu'ndaki önemli
bölgelerdeki ilginç ve yararlı perspektifleri içinde barındıran kitap, gelecekte bu alandaki çalışmalara bir öncü olmayı hedeflemektedir. Kitap Amazon web sitesinden sipariş
edilebilir.

Aralık 2011 | 4

KAMU SEKTÖRÜNDE İÇİMİZDEN BİR BAŞARI

ANIL YILMAZ
1970 yılında Ankara’da doğdu, ortaokul ve
lise eğitimini TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesinde
tamamlayan Anıl Yılmaz 1992 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bilkent Üniversitesinde ekonomi yüksek
lisansı, Owen Graduate School of Management’da
e-ticaret ve finans ağırlıklı işletme yüksek lisansı
derecelerini aldı.

O yıllardan aklımda kalan ve beni en çok
etkileyen şey ise üniversitenin bizim ve kendisi
için koyduğu dünya çapında yüksek hedefler ve
çıtalardır. Daha kayıt yaptırmadan bunun farkına
varmıştık. Girdikten sonra da gördük ki bizden
beklenti çok yüksekti. Ayrıca okulun bizlere yeni lise
mezunu gibi değil de büyük işler başarmış önemli
insanlarmışız gibi davranması beni çok etkilemişti.

Endüstri Mühendisliği eğitimi size neler
1993 yılında Devlet Planlama Teşkilatında
planlama uzman yardımcısı olarak başlayan kamu kattı?
kariyeri kendisini bugün Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü vekâleten
Bence endüstri mühendisliğinin bize
verdiği teknik bilgilerin yanında bize kattığı en
genel müdürlük pozisyonuna kadar yükseltmiştir.
önemli şey problemleri çözmeye giden yolBilkent’teki yıllarınızdan aklınızda kalan- da nasıl yaklaşımlar izleyeceğimizi göstermesi, çözme yeteneği kazandırması ve bunları
lardan bahseder misiniz?
yapabileceğimizin potansiyelini göstermesidir.
İlk
olarak,
kaydımı
yaptırdıktan
sonra hazırlık atlama
sınavına gidişim ve
üniversite daha yeni
olduğu için toprak ve
dar olan yolu aklıma
geliyor. Kısa bir süre
sonra okulun açılışına
Turgut Özal geleceği
için yollar asfaltlanmıştı.
Kampüs de tabii şimdiki
gibi değildi; kıraç bir
alanın ortasında bir-iki
bina. O zamanlarda
diktiğimiz
ağaçlar
şimdi
büyümüş
ve kampüsü iyice
gelişip,
güzelleşmiş.
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Diğer bir deyişle, geleceği şekillendirecek gücün
bizdeki varlığını gösterdi. Zor durumlar altında bile
en iyi çıktıları alabilmeyi sağlayan yetiler kazandırdı.

Yeni mezunlara tavsiyeleriniz var mı?

Ben tam olarak hangi alanda çalışacağıma
karar vermemiştim ama tabi gönlümde yatan bir
aslan vardı. Turizm veya bilişim sektörünün endüstri
mühendisliğiyle kesiştiği noktalarda bulunmak istiyordum; tabi her zaman istediğimiz şeyler olmuyor.
Yine de şimdi geriye dönüp baktığımda herhangi
bir pişmanlık duymuyorum. Mezuniyetten önce
veya sonra kamuda çalışmayı düşünmüyordum
ama böyle şekillendi ve şimdi gayet memnunum.

İş dışında pek bir vaktim kalmıyor ama mümkün olduğunca aileme vakit ayırmaya çalışıyorum.
İki kızımız var. Birisi 6 birisi diğeri 2 yaşında. Özellikle Lego’larla (Mindstorms) uğraşmayı seviyorum ama işimden ve günlük işlerimden vakit
buldukça onlarla vakit geçiriyorum. Bir de teknolojik gelişmelerle çok ilgiliyim; mümkün olduğunca
yakından takip etmeye çalışıyorum.

Yeni mezunlara öncelikle bol şans diliyorum,
çünkü bizim zamanımızla kıyasladığımızda rekabet
Çalışma hayatında başka Bilkentlilerle oldukça zorlu ve giderek artıyor. Tavsiye için ise,
çalıştınız. Sizce bir Bilkentliyi diğerlerinden kendilerini geliştirme ve yaptıkları işin kalitesi söz
konusu olduğunda en iyiyi ve mükemmeli hedefleayıran özellikler neler?
melerini öneririm. Endüstri mühendisliğinin temel
Bilkent öğrencisi her açıdan kendisini çok felsefesi öğretilirken kullanılan maliyet-kalite eğrisi
geliştirmiş oluyor. Yani hem teknik hem de sosyal ve “good-enough” kavramı burada geçerli değil.
açıdan üst seviyede, çok yönlü, “well-rounded” in- Yani sizden istenmese bile mükemmeli hedefleyen
bir yaklaşım, kısa vadede olmasa da uzun vadede
sanlar çıkıyor Bilkent’ten.
öne geçmenizi sağlayacaktır.
Mezun olmadan önce aklınızda kariyer
İş dışında nelere vakit ayırıyorsunuz?
için ne vardı?

Mezunlarla ilişkileriniz nasıl?
Kamudaki endüstri mühendisleri neler
yapıyor?
Kamuda şu anda, özellikle merkezi politika
geliştirme alanında çok sayıda endüstri mühendisi
çalışıyor. Endüstri mühendisliğinin ayrıntılı tekniklerini doğrudan kullanmasa da, temel öğretisi olan
endüstri mühendisinin sorun çözücü olma özelliği
fark yaratıyor. Sistem şekillendirme noktalarında
geniş bakış açılarıyla ve çözüm odaklı bakabildikleri
için endüstri mühendisleri iyi iş çıkarıyor. Böyle olunca da kamu sektöründe endüstri mühendislerine
talep son yıllarda oldukça arttı ve ilerleyen yıllarda
da artmaya devam edecek.

Bölümle bağlantımı mümkün olduğunca
koparmadım. Bu konuda da İhsan Hoca’ya özellikle teşekkür ediyorum; kendisi mezun bağlarını
sağlamlaştırmak için elinden geleni yapıyor. Bir de
bizim İhsan Hoca’yla özel olarak yürüttüğümüz projeler sayesinde irtibatımız kesilmedi, ayrıca bölümden benim yönetici olduğum birimlere staj için gelen bir çok endüstri mühendisi var. Genel olarak
da mezunların aktivitelerine elimden geldiğince
katılmaya çalışıyorum. Bilkent’teki etkinliklere de
zaman zaman katılmaya devam ediyorum.
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Röportaj:
Melodi Türkili
Eril Gün Ezerel
Ömer Tunçel

9. Endüstri Mühendisliği Proje Fuarı ve Yarışması
9. Proje Fuarı ve Yarışması 20 projenin ve
250 kişinin katılımıyla 2 Haziran 2011 tarihinde
Mithat Çoruh Amfi ’de gerçekleştirildi. Üniversitesanayi işbirliğinin sağlanmasında bir köprü vazifesi
gören fuarda, projelerde yer alan 18 şirketin TUSIAV Başkanı Veli Sarıtoprak tarafından teşekkür
plaketi takdim edilmesinin yanı sıra üniversitemizin
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Doğramacı,
Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, KOSGEB Ar-Ge Projeleri ve Destekler Daire Başkanı

Danışmanlık Şirketlerinde Kariyer
Paneli
Dördüncü sınıf öğrencilerimize danışman
olarak sektörde yer almanın tüm yönleriyle tanıtılması için IE 496 dersi kapsamında
“Danışmanlık Şirketlerinde Kariyer Paneli” düzenlendi. McKinsey&Company Şirket ortağı Mehmet
Şakir Güvendi, Karaca Kestelli ve Accenture'da
müdür olarak görev yapan İbrahim Kürkçü panelde konuşmacı olarak yer alıp, deneyimlerini
katılımcılarla paylaştılar.

Ömer Pak, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel
Kayaaslan, Başkent Üniversitesi ve Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Dekanları dereceye
giren yarışmacılara ödüllerini sundular.
Birinciliği “Karışık Palet Tasarımı Destek Sistemi–Coca Cola” projesi, ikinciliği “Stok Tahsisi ve
Yerleşim Tasarımı–Unilever” projesi, üçüncülüğü
ise “Makinesi Montaj Hattı İs Sıralama ve İsçi Atama Sistemi Tasarımı-Arçelik” projesi kazandı. Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü,
“Esnek Kaporta Üretim Hattı
Elektrot Bileme Frekansları
İçin Karar Destek Sistemi
Tasarımı–Oyak Renault”nun
olurken, “En Başarılı Kobi
Projesi ”Yalın Üretime DoğruUlusoy Elektrik”in oldu. Ayrıca,
“Bulaşık Makinesi Montaj
Hattı Is Sıralama ve İsçi Atama Sistemi Tasarımı-Arcelik”
projesi En Başarılı Sunum’a ve
“Rafta Urun Bulunurluğunun
Geliştirilmesi–P&G”
projesi
de En Başarılı Poster ödülüne
layık görüldü.

Bilişim Sektörü Paneli
IE 496 dersi çatısı altındaki diğer bir panel
de bilişim üzerineydi. Microsoft Kamu ve Eğitim
Sektörü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cemal
Akyel, IBM Satış/Servis Teknik Müdür ve IBM Ülke
Teknoloji Lideri(CTO) Kıvanç Uslu ve Cisco Kamu
Sektöründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Güner panelde konuşmacı olarak yer
aldı. Panelde bilişim sektöründeki fırsatlar, sektörün artıları ve eksileri öğrencilerle birlikte tartışıldı.
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Bora Dilik Bölümümüzde Seminer Verdi
IE 496 dersi kapsamında dördüncü
sınıf öğrencilerimize “Etkili Yazışma ve Toplantı
Yönetimine Dair Bilgilendirme” başlıklı seminer,
Deloitte Yönetim Danışmanlarından olan mezunumuz Bora Dilik tarafından verildi. Seminerde
konuyla ilgili öğrencilerimize tavsiyelerde bulunan
Dilik, kişisel deneyimlerini öğrencilerimize paylaştı.

Arda Çetiner Öğrencilerimize Seminer
Verdi
“Özgeçmiş Yazımı” üzerine seminer vermek
için Ericsson Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Doğu
Afrika, Multimedya hizmetlerden sorumlu genel
müdür yardımcısı Arda Çetiner dördüncü sınıf
öğrencilerimizle IE 496 dersi kapsamında buluştu.
Seminer de öğrencilerimize çok değerli ipuçları
veren Çetiner, tecrübelerini de bizlerle paylaştı.

Hakan Ergen’den Mülakat Teknikleri
Semineri
Johnson&Johnson Ulusal Satış Müdürü
Hakan Ergen dördüncü sınıf öğrencilerimize,
mülakat öncesi hazırlık ve mülakat sırasında nasıl
davranılması gerektiğine dair önemli noktaları bizimle paylaştığı bir seminer verdi. IE 496 dersi
kapsamında gerçekleşen “Mülakat Teknikleri”
başlıklı seminerde Ergen katılımcıların sorularını
yanıtladı ve kişisel deneyimlerini bizlerle paylaştı.

Erdem Çelik Girişimcilik Üzerine Seminer Verdi
Sayın Erdem Çelik dördüncü sınıf
öğrencilerimize IE 496 dersi kapsamında
“Girişimciliğe Doğru 6 Adim” başlıklı bir seminer verdi. Seminerde girişimcilik hayatinin ilk 6
adımından bahseden Çelik Çetiner kişisel tecrübelerini de katılımcılarla paylaşarak çeşitli tavsiyelerde bulundu.
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Akademik Dünyamızda Yeni Biri:

CANAN GÜNEŞ
Neden Endüstri Mühendisliğini tercih ettiniz?
Ben fen lisesi mezunuydum, dolayısıyla da sayısal bir alan
seçecektim. O sıralarda da mühendislik revaçtaydı, ama hangi
mühendisliği seçeceğim belli değildi. Bir gün bir üniversiteden
tanıtıma gelmişlerdi, mühendislik dallarını anlatmışlardı. “Bilgisayar olmaz herhâlde, elektrik de pek bana göre değil, makina da
olmaz” deyince geriye endüstri mühendisliği kalmıştı.
Sonra işin içine girince benim yapıma da uygun olduğunu
gördüm. Gerçekten iyi ki endüstri mühendisliğini seçmişim dedim.
Neden akademik kariyer yapmayı seçtiniz?
Birçok ders alıyorsunuz ve derslerin bir kısmında bazı
şeyler size direk olarak veriliyor ama altında yatan nedenler
anlatılmıyordu. En fazla “merak edenler bakabilir” denilip kaynak
gösterilirdi. Ben her zaman “evet doğru ama neden?” dedim ve
o tarz şeyleri öğrenmek istedim. Bunu da en iyi yapmak akademik hayata girerek olacaktı.
O sırada acaba araştırmaya karşı ilgili miyim, yapabilir miyim diye düşünerek 3. sınıf sonunda bir
independent study almıştım; çok da güzel geçmişti, güzel sonuçlar almıştım. Tabi bu da beni biraz daha
iştahlandırmıştı akademik hayatı seçmek için. Daha sonra başvurup güzel bir okuldan kabul alınca da,
akademik hayatı seçmiş oldum.
Doktoranızı tamamladıktan sonra neden tekrar Bilkent’e döndünüz? Bu kararı nasıl
aldınız?
Doktoraya başlayıp işler biraz biraz yoluna girmeye başlayınca, acaba dönsem mi diye düşünmeye
başladım. Güzel bir fırsat çıkarsa Türkiye’ye dönmek istiyordum. Bitirmeye yakın, Mustafa Akan (Bilkent
Mezunu, Carnegie Mellon Operations Management Öğretim Görevlisi) ile konuşmuştum. Ona biraz
dönme planlarımdan bahsetmiştim; o da bana Bilkent’te benim alanımdan birilerini aradıklarını söylemişti.
Bilkent Üniversitesi zaten çalışmak isteyeceğim bir okuldu; sonrasında çok da düşünmedim zaten.
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Herhangi bir konuda Koç – Bilkent ve o problemin business ile bir alakası olması gerekiCarnegie Mellon’u nasıl karşılaştırırsınız?
yor. Bir problemin çözümünün hangi şirketin ne
işine yarayacağını bilmeniz gerekiyor. Yani sadUndergraduate yıllarımın geçtiği Koç Üni- ece çözmüş olmak için bir problem çözmemeniz
versitesi daha küçük bir okuldu; 40 kişiydik endüstri gerektiği öğretiliyor.
mühendisliğinde. Curriculum’lara baktığımızda
aslında hemen hemen aynıydı ama Bilkent’e göre
Okul dışında nelerle uğraşıyorsunuz?
seçmeli dersler biraz daha kısıtlıydı.
Vakit buldukça spor yapmaya çalışıyorum.
Carnegie Mellon’a bakacak olursak, orada Arada bir 1 saatlik doğa yürüyüşlerine çıkıyorum.
ben business school’da bulundum, bir engineer- Kitap okumayı çok seviyorum. Özellikle Malcolm
ing school değildi. Gerçi oldukça ok sayısal ilerliyor Gladwell tarzı kitapları okumaya özen gösteridaha çok mühendislik tarzı işler yapıyorduk. Diğer yorum. Bir de ailemle sık sık vakit geçiriyorum.
okullarla karşılaştırmak adına şunu söyleyebilirim; Amerika’dayken yılda 10 gün görüşüyorduk, şimdi
Bilkent’in ABET Akreditasyonuyla Amerika’daki arayı kapatıyoruz.
diğer okullarla aynı seviyede. Bilkent ÜniversitesYurtdışındaki
akademik
hayattaki
ini başka Amerikan üniversiteleriyle karşılaştırınca
herhangi bir eksiklik değil de fazlalıklar gördüğümü mezunlarımızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
söyleyebilirim.
Aslında çok mezun var ama benim yakınen
Business School olarak Carnegie Mel- tanıdığım olarak Mustafa Akan ve Bahar Hoca
var. Bahar Hoca benim advisorumdı, onunla yakın
lon size neler kattı?
çalışma fırsatı buldum. Mustafa da komitemdeydi.
Business school ile engineering schoollar Onlara ve diğer mezunlarımıza baktığımızda şu
arasındaki en büyük fark, uğraştığınız problemlerin anda çok iyi yerdeler ve bence o insanlar Türkler’in
türüdür. Yani bir problem üzerinde çalışıyorsanız, saygınlığını çok yükselttiler.
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YENİLİKLERE
YELKEN
AÇIYOR...
BusinessPoint, 2011 yılında, 20 yıllık deneyime
sahip Operational Research Kulübünün, birçok şirketin
insan kaynakları uzmanları ve CEO’larıyla işbirliği çerçevesinde oluşturduğu bir sektörel eğitim kampıdır.
Amacı kendi sektörlerinde lider şirketleri, Türkiye’nin
yönetim
ve
mühendislik
alanındaki lider altı üniversitesi olan Bilkent, Boğaziçi,
Ortadoğu Teknik, İstanbul
Teknik, Koç, Sabancı Üniversitelerinden seçilmiş 90 kişi ile buluşturmaktır. Oluşum
süreci ve amacı göz önünde bulundurulduğunda
diğer kulüp organizasyonlarından çok daha yeni
ve farklı olan BusinessPoint’in en önemli özelliği organizasyonun yaratılışı sırasında birçok şirketin insan kaynakları uzmanları ile görüşülmesi ve onlardan
alınan geribildirimler sonrasında organizasyonun
yapısının oluşturulmasıdır. BusinessPoint üniversite
öğrencilerinin günümüz sektörleri konusunda bilgilenmesini sağlayarak, öğrencilerin kariyer yolunda
daha emin adımlar atmasına yardımcı olacak bir organizasyondur.

BİZ’İM YENİ
YÜZLERİMİZ
ERİL GÜN EZEREL
3 kelimeyle Bilkent:
Bilim, Özgürlük, Gelişim
Endüstri:
Bakış Açısı, Bolluk,
Sistem
Gelecek:
Teknoloji, Yenilik, Merak
16 Mart 1991'de İzmir'de doğdu.
İlköğretimini İzmir'de tamamladıktan
sonra, ailesinin işi nedeniyle Denizli'ye
taşındı; orada Denizli Erbakır Fen Lisesi'ni
bitirdi. 2009 yılında Bilkent Endüstri
Mühendisliğinde, çok isteyerek okumaya
başladı. Eril şimdi 2. sınıfı okuyor, bir yandan da kendi projeleriyle uğraşıyor.

ÖMER TUNÇEL
3 kelimeyle Bilkent:
Üç kelime yetmez
Endüstri:
Tek kelimeyle muhteşem
1989'da Çanakkale'de
dünyaya geldi. Liseyi
Bursa Fen Lisesinde bitirdikten sonra Bilkent Endüstri Mühendisliğini kazandı. Lisede edindiği ders dışı aktivite kültürünü
üniversitede de devam ettirerek Genç
Girişimciler ve Akademik Kariyer Kulüplerinin kurulmasına öncülük etti. Şu anda
3. Sınıfta olan arkadaşımıza hayatında
başarılar dileriz.

Aralık 2011 | 11

