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BIZ e-bülten

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Editör’den

Merhaba değerli Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
mezunlarımız,

İlk sayısını Ekim 2007’de çıkaran
BİZ E-Bülten ekibi, her oluşum
gibi değişmeye ve kendisini
yenilemeye devam ediyor.

Geçen yıl bültenimizin baş editörü olan ve
çok büyük emekleri bulunan sevgili Melodi
Türkili’nin de Bilkent Endüstri mezunları
arasına katılması sebebiyle bu yıl onun görevini
ben devam ettireceğim. Ekibimizde yeni yer alan
Ali Bozkurt ve diğer arkadaşlarım ile birlikte
bölümümüz ve mezunlarımız arasındaki bağı
güçlü ve devamlı kılmak için sizlerden gelen
haberleri yine sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
Umuyoruz ki, yıllarca koruyacağımız
bağlarımızın birer temsilcisi olan bültenimizi
hazırlarken duyduğumuz keyfi, okurken, siz de
paylaşırsınız.
Daha nice sayılara ve yıllara...
Tuğçe Vural

Mezunlarımızın Kurban
Bayramlarını kutlar, sevdikleriyle
birlikte nice bayramlar dileriz.
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Taze Mezunlarımız:
Kep Töreni & Kim Nerede?
İki Yeni Şirket: oBilet & Nishmoda

Evlilik, Doğum ve Terfi Haberleri
Derya & Hayri Culum

TurkishWIN

Serhan OK - GoodJob
MOR Endüstriciler

Röportaj
Pınar Keskinocak

2. Bölümümüzden
Bölümümüzde İki Yeni Yüz:
Emre Nadar & Özlem Çavuş

Yeni Nesil Haber Editörümüz:
Ali Bozkurt

Tedarik Zinciri Düşünce Liderleri
Toplantısı

10. Proje Fuarı

taze
Kim Nerede?

Sevgili Mezunlar,

Ahmet Cenk		
			
			
Burcu Tekin		

Peking University HSBC Business School

Ayşegül Yıldız		

Boğaziçi IE Master			

Taha Yıldız		
			

Queen Mary MS Finans Uni. Of
London		

Oğuz Çetin		
			
Nil Karacaoğlu
			
Murat Tiniç		
			

Bilkent IE

Büşra Çakmak
		
lar, hayaller ve planlarla gelmiştik Bilkent Üniversitesi’ne; Süheyl Bilgel		

Bundan 4-5 yıl önce her birimizde farklı heyecan-

bugün ise çok sevdiğimiz üniversitemizden beraber geçirilen
en güzel yıllarda biriktirilmiş ortak anılarımızla ayrılıyoruz.
Bu ayrılık her ne kadar daha zorlu ve çetin bir hayatın
başlangıcı anlamına gelse de üniversitemizde aldığımız
eğitim, kazandığımız değerler ve edindiğimiz arkadaşlıklar
bizleri bu yeni başlangıca en iyi şekilde hazırladı. Bütün bu
hazırlık, edindiğimiz donanım ve aldığımız eğitimin yanı
sıra bizler için en büyük artılardan biri, iş hayatında veya
akademik hayatta ilerlerken sizlerin arasında yer almak,
Bilkent Üniversitesi mezunları ailesinin birer bireyi olmak.
Her bir bireyi alanında başarılı bu aile bünyesinde yer almak profesyonel hayatta karşılaşacağımız birçok zorluğun
üstesinden gelmemize yardımcı olacaktır. Bu yüzden
öğrencilik yaşamından, kampusumuzdan ve en önemlisi birçok arkadaşımızdan ayrılmanın getirdiği burukluğa rağmen
kendimizi Bilkent mezunları olduğumuz için şanslı görüyoruz.

B

Bilkent IE
Business School Caussanne MS
Finance			
OHIO Uni.MS IE		
Deloitte Consulting			

Serkan Pekçetin

ODTÜ Oyun Teknolojileri		

Ezgi Uzuncan		
		
Ali Bora Duru		
		
Serra Nizamoğlu

Politecnico Milano MS		

Nehir Şamcı		
		
Hüseyin Gürkan
		
Onursal Bağırgan

Ecole de Mines de Nantes		

Melike Şen		

Tor Vergata

N. Faruk Dinçer

Accenture (Analyst)

Müge Muhafız

Anadolu Hayat Emeklilik

Bilkent İşletme			
ODTU MBA			
Bilkent IE
Bilkent Econ. Master			

A. Çağatay Altıntaş Avea

izlere dünya çapında kaliteli bir eğitim sağladıkları,
bu güzel yılları yaşattıkları için başta bölümümüz ve Muttalip Olgun
hocalarımız olmak üzere tüm Bilkent ailesine teşekkür ederiz. Burak Yıldırım
2012 yılı, mezunları adına

Bilkent IE Master			

Ekin Beste Dalgıç

Hüseyin Gürkan
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Türk Telekom
Unilever
Unilever

Bilkent Endüstri’den
Girisimcilige
˘
,

Bilkent Endüstri Mühendisliği Bölüm
Başkanı
İhsan
Sabuncuoğlu’nun
akademik danışmanlığını yürüttüğü oBilet.com,
bölümümüz öğrencileri olan Yiğit Gürocak ve
Ali Yılmaz tarafından, Nisan ayında Bilkent
Cyberpark’ta kurulan oBilet Bilişim Sistemleri
şirketinin ilk projesidir. Eylül ayının ilk haftasında
yayına açılmış olan www.oBilet.com, otobüs sektörünün firmalarını tek bir platformda toplayan
Türkiye’nin ‘online otobüs bileti’ gişesi olmayı
hedefleyen bir girişimdir.

Gitmek istediğiniz iki nokta arasındaki tüm
firmaları listelemesinin yanısıra, aktarmalı seyahat algoritması, oBilet parapuan ve detaylı filtreleme gibi kendine has özelliklere sahiptir. Kamil
Koç, Pamukkale, Ulusoy ve Varan gibi Türkiye’nin
en büyük otobüs firmaları başta olmak üzere
ayrıca bölgesinde lider 20’nin üzerinde otobüs
firmasını da bünyesinde bulunduran oBilet’in
yakın zamanda otobüs biletinin en büyük adresi
olması beklenmektedir.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yeni
mezunlarımızdan Melodi Türkili ve Koray Üster
tarafından kuralan www.nishmoda.com, bünyesinde bulunan ekiple beraber Türkiye’deki en
iyi tasarımlarından seçtiği en tarz ürünleri bir
platform altında topluyor. Kendime ve Evime
olmak üzere iki ana kategoride toplanan ürünler, Nişantaşı’nın en seçkin tasarımcılarından
Ayvalık’ın keşfedilmemiş tasarımcılarına kadar
geniş bir yelpazede sunuluyor.
Sosyal e-ticaretin Türkiye’deki öncülerinden
olmayı hedefleyen nishmoda.com, satın aldığı
ürünü kendi sosyal platformunda paylaşan üyelerine bir sonraki alışverişlerinde hediye ürün
kazandıran ‘nishpara’ fırsatını sunuyor. Sitede
yakın zamanda başlayacak uygulamalar arasında
her hafta farklı bir dünya tasarımcısını sitede misafir edecek olan ‘Dünya’dan Tasarımlar’ bölümü
yer alacak.
Bundan yaklaşık beş ay önce tohumları atılan platform, Tasarımcılar arasında yapılan araştırmalar
sonucunda onların istekleri doğrultusunda
şekillendirilmiştir. Seçilmiş bu tasarımcılar, kendi
online mağazalarını açıp burada kendi hikayelerine ve sınırlı sayıda ya da tek üretilmiş ürünlerine
yer verebileceklerdir. Nishmoda.com çok yakında
eşsiz ürünlerin ilk adresi haline gelmeyi hedeflemektedir.
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Evlilik, Dogum
˘
ve Terfi Haberleri
2006 yılı mezunlarımızdan Erim Özer, Eylül 2012’de Vodafone Türkiye’de Kurumsal
Temel Ürün ve Servisler Birim Müdürü olarak terfi etmiştir. Kendisine bir ömür boyu
başarı ve mutluluklar diliyoruz.

Mezunlarımızdan Özge Erdem’in Kasım 2010’da İsmail Ali adlı bir oğlu dünyaya geldi.
Kendisi aynı zamanda P&G’de Marka Operasyonları bölümünde householdcare, health
& wellbeing ve scale’den sorumlu grup müdürlüğüne terfi etti. Özge Erdem’e aile ve iş
hayatında başarılar diliyoruz.
2004 mezunlarımızdan ve BİZ E-Bülten Projesi’nin kurucularından Nur Parlar 24 Mart 2012
Cumartesi günü İstanbul’da Onur Özdemir ile dünya evine girdiklerini bildirdi. Kendisine aile
ve iş hayatında ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Kariyer Basamaklarında Hızlı ve Sıradışı Bir Tırmanış

Derya & Hayri Culum

Derya Culum ‘03 Şubat 2012’de Nike European Headquarters’da Europe Business Planning
Manager görevine terfi etti. Şu anda Avrupa genelindeki stratejik müşterilerin satış-planlama
faaliyetlerini geliştirme, karlılık ve büyümelerini iyileştirmeden sorumludur. Son iki yıldır Rotterdam School of Management’da yaptığı MBA’den valedictorian olarak mezun olan Culum,
23 Mart’ta Rotterdam World Trade Center’da sınıfı adına konuşma yaptı. RSM’de okurken pek
rastlanılmayan bir proje olan “Women Empowerment in Business” temalı liderlik seçmeli dersi
ile 15 bayan öğrenciyle beraber Afrika’nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro’ya tırmandı. Bu aktiviteden beri gönüllü olarak hem Nike hem de RSM bünyesindeki organizasyonlarda bu konudaki farkındalığı artırmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Hayri Culum ‘03 ise bir süredir yönetici strateji danışmanı olarak çalıştığı IBM firmasından
ayrılarak kısa bir süre önce fiyatlandırma danışmanlığında dünya lideri olan Simon-Kucher
& Partners (SKP)’daki yönetim takımına transfer oldu. Son olarak Hollanda’da sektöründeki
lider şirketlere “Satış Transformasyonlarının
Başarı Faktörleri ” konulu seminer verdi.
Mezun çiftimizin iş dışındaki vakitlerden yapmaktan zevk aldıkları hobiler seyahat etmek
ve Felemenkçe öğrenmek.
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Turkish Women’s International Network

Bölümümüz ‘95 mezunlarından Aslı Karahan-Ay 10 Ocak 2012’de New York’ta her sektör ve
ülkeden, cesur, cömert ve paylaşımcı kadınları bir araya getirmeyi amaçlayan TurkishWIN
kapsamında ‘Policy Matters’ isminde bir seminer verdi. Karahan bu konuşmasında ekonomik
politikaların günlük yaşamımızda karşılaştığımız boyutlarının ötesinde, gelecek nesilleri ve
bizi nasıl etkilediğini, ve devlet kararlarının ne kadar önemli olduğunu ele aldı. Konuşmanın
tamamı için tıklayınız: http://www.turkishwin.com/public/videos.aspx?cid=1&vid=43

TurkishWIN’in ana misyonu bilgiyi, başarıyı başta TurkishWIN üyeleri olmak üzere herkes
ile paylaşıp, değişimci davranışları ve fikirleri güçlendirmek, kültürel katkıda bulunmak
ve Türk kadının insan sermayesi olarak farkına varılmasını sağlayarak, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri için destek vermektir. Kasım 2010’da kurulan bu platform, bünyesindeki
konuşmalar ile Türkiye’nin ilk online kadın konuşmacı kütüphanesini oluşturmaktadır. Detaylı
bilgi almak isteyen mezunlarımız www.turkishwin.com’u ziyaret edebilirler.

Bir Girisimcilik
Hikayesi:
,

2008 mezunlarımızdan Serhan Ok, kabaran girişimcilik ruhuyla kendi danışmanlık şirketini kurdu.
Kariyerine marka danışmanlığı yaparak başlayan ve bu doğrultuda 4 yıl boyunca 10’un üzerinde
markaya hizmet veren Serhan Ok, eski iş arkadaşı Eren Özata ile Goodjob Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Danışmanlığı’nı kurdu.

Büyüyen Markaların Stratejik İş Ortağı olarak kurulan Goodjob, markaların pazarlama ve iletişim
anlamında sorunlarına çözüm bulmak, markalara konumlandırma stratejisi belirlemek ve gelecek
stratejisi çizmek amacıyla çalışıyor. Bunun yanında yeni ürün lansman danışmanlığı, marka
yönetimi danışmanlığı, marka denetimi danışmanlığı hizmetleri de mevcut. Hali hazırda 6 markaya danışmanlık yapan Goodjob bazı markaların pazarlama departmanı olarak faaliyet gösteriyor.
Bazı markalar içinse yurt dışı markalaşma faaliyetleri için stratejik danışmanlık hizmeti veriyor.
Goodjob’ın asıl amacı, Türk markalarının yurt dışında markalaşması için çalışmak.

Merkezi İstanbul’da olan Goodjob, 2015 yılına kadar Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetlere açılmayı
planlıyor.
Mezunumuz Serhan Ok ve çalışma arkadaşlarına başarılarla dolu bir çalışma hayatı diliyoruz.
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Gorkem Saka (’01)
Saka Bilkent’ten mezun olduktan sonra Amerika’da Pittsburg
Üniversitesi’nde sağlık sistemleri alanında doktorasını yaptı. Eylül
ayından itibaren Bayer Türk’ün Sağlık Ekonomisi bölümünün yeni
koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.

Raşid Türkmen (’06)
Türkmen, Bayer Türk’de Mayıs 2009’dan beri “Süreç Geliştirme
Uzmanı” olarak sürdürdüğü işine, Eylül 2010’dan itibaren “Süreç
Geliştirme Şefi” olarak devam etmektedir.
Cem Sonat Yüksel (‘01)
Yüksel, 2001 yılından beri çalıştığı Siemens Türkiye’de 01.07.2010
tarihinden itibaren, Supply Chain Management bölümünde Endüstri Sektörü’nden sorumlu Satınalma ve Lojistik Birim Yöneticisi
görevini üstlenmektedir.
Barış Karakullukçu (‘96)
Koç Üniversitesi MBA ve Boğaziçi Üniversitesi MIS programlarından
sertifikası olan Karakullukçu, daha önce IBM ve PwC şirketlerinde
danışmanlık görevini yürütmüştür. Eylül ayı itibariyle Accenture
Partner’lığına terfi etmiş bulunmaktadır.
Ukbe Uçmaklı (‘09)
Robert Koleji mezunu Uçmaklı, mezun olduktan sonra 1 buçuk yıla
yakın Business Analyst olarak Garanti Teknoloji’de çalışmıştır. 3 ay
önce Peppers & Rogers Group’un Türkiye ofisinde Senior Analyst
olarak çalışmaya başlamıştır.

Zümbül Atan (MS’04)
Atan geçtiğimiz sene Lehigh University’den doktorasını almış bulunmaktadır. Eindhoven
University of Technology’de Industrial Engineering and Innovation Sciences Bölümünde assistant professor olarak işe başlamıştır.
Mehmet Oğuz Atan (BS’02, MS’04)
Atan geçtiğimiz sene Lehigh University’den doktoralarını almış bulunmaktadır. Yakın zaman
önce de dünyada cip üreten makineleri üreten en büyük şirket olan ASML’de işe başlamıştır.
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“Carnegie Mellon University’nin oldukça
yoğun ve teorik ders programında Bilkent’in sağlamış olduğu altyapı çok faydalı oldu. “

Pinar Keskinocak
Bilkent-Endüstri tercihi sizin için nasıl başladı?
Ben lise son sınıftayken (1986-1987) Bilkent henüz
çok yeni bir üniversiteydi, daha ilk yılındaydı. O zamanlar tercihler de sınav öncesinde yapılıyordu. Ben
Boğaziçi ve ODTU düşünürken Bilkent’ten eve büyük
bir zarf geldi, içinde üniversiteyi ve mühendislik
fakültesindeki bölümleri ve burs olanaklarını anlatan güzel bilgilerle. Daha sonra üniversite hakkında
başka kaynaklardan da bilgi aldım, ve çok etkilendim. Endüstri Mühendisliği de matematiği çok
sevdiğim için ve de uygulama alanlarının çok esnek
olması nedeniyle çok cazip geldi, ve sıralamamda
Bilkent Endüstri bir numaraya yerleşti.

Burada hem doktoram sırasında, hem de daha
sonrasında, Bilkent’te aldığım eğitimin ne kadar
faydalı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.
Özellikle doktoranın ilk iki yılında Carnegie Mellon University’nin oldukça yoğun ve teorik ders
programında Bilkent’in sağlamış olduğu altyapı çok
faydalı oldu.

Yurt dışında Bilkent’in konumu sizce nedir?
Bilkent özellikle mühendislik alanlarında USA’de
çok iyi tanınan bir üniversite. Mesela endüstri
mühendisliği doktora programlarına öğrenci
alırken biliyorum ki pek çok iyi üniversite
Bilkent’ten iyi dereceyle mezun olan öğrencilere
iyi imkanlar sunuyor. INFORMS, Institute for Industrial Engineers (IIE) gibi organizasyonlarda da Bilkentliler cok aktif. Mesela 2013’reki International
IIE konferansının ev sahipliğini Bilkent yapacak,
değerli hocamız ve endüstri mühendisliği bolum
başkanı Ihsan Sabuncuoğlu’nun başkanlığında.
Profesyonel hayatınız dışında uğraşlarınız nelerdir?
İş dışındaki zamanımın çoğunu sevgili çocuklarımla
(10, 6 ve 1.5 yaslarında) geçiriyorum. Onun dışında
zaman buldukça kitap okumayı ve yüzmeyi çok seviyorum. Dans ve fotoğraf da çok sevdiğim uğraşlar,
ama yaşamımın bu yoğun tempolu döneminde fazla
zaman ayırmak mümkün olmuyor.

Akademik kariyerde ilerlemeye nasıl karar verdiniz?
Akademik kariyere her zaman ilgim vardı, ve tam
olarak sanırım Bilkent’te uçuncu sınıftayken karar verdim. Bu kararda Cemal Dinler, Mustafa Akgül, Selim Aktürk, Ülkü Gürler ve diğer değerli
hocalarımızın çok pozitif etkisi oldu. Dördüncü
sınıftayken birkaç tane master düzeyinde ders aldım
ve çok sevdim. Ayrıca Mustafa Akgül Hocamızla da
dördüncü sınıf bitirme projem üzerinde çalıştım.
Mezuniyet sonrası Bilkent’te master icin kaldım, ve
o proje daha da gelişerek benim master tezim oldu.
Çok yoğun bir tempoyla çalışarak master’ı bir senede
bitirdim ve daha sonra doktora için USA’e geldim.

Diğer mezunlarımızla ilişkileriniz nasıl?
Bilkent mezunlarıyla, özellikle de endüstri
mühendisliği alanında akademik kariyer yapanlarla
bağlantılarım oldukça iyi. Konferanslarda düzenli olarak görüşüyor, bazılarıyla ortak çalışmalar
yapıyoruz. Akademik ortam dışında çok iyi arkadaş
olduğum ve ailecek görüştüğümüz pek çok Bilkentli
de var. Esim Bülent Başaran da Bilkent 91 (EE) mezunu. Son yıllarda özellikle Ihsan Hocamızın güzel
çabalarıyla Bilkent endüstri mühendisliği mezunlar arasında bağlantılar iyice güçlendi. Mail’lerin
yani sıra yakin zamanda hizmete giren Mezuna Sor
sayfasının bu bağlantıları iyice güçlendireceğini
ve özellikle genç mezunlarımız için çok faydalı
olacağını düşünüyorum.
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Bölümümüzden
Bölümümüzde İki Yeni Yüz

Bu yıl bölümümüze katılan Yrd. Doç. Dr. Emre Nadar, 2007’de Bilkent Endüstri Mühendisliği’nden
mezun oldu, ardından master ve doktora
eğitimini de Carnegie Mellon University’de
tamamladı.

Yrd. Doç. Dr. Özlem Çavuş da, lisans ve master
eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde aldıktan
sonra, Rutgers University’de doktorasını
tamamlayıp bölümümüze katıldı.

The Supply Chain Thought Leaders (SCTL)
2012 Tedarik Zinciri Düşünce Liderleri
Toplantısı

Dünyada tedarik zinciri ve lojistik sistemler üzerine
yürütülen bilimsel çalışmaları ve teknolojileri yönlendiren, bu alanın duayenleri olarak kabul edilen 30
civarında bilim adamı Bilkent Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde İstanbul’da
Hilton Otel’de düzenlenen bir toplantıda bir araya
geldiler. Türk iş ve sanayi dünyası yöneticileri ile de
yuvarlak masada buluşturup sektörlerinde yaşanan
zorluklar, çözümler ve fırsatlar üzerine oturumlar
gerçekleştirdiler.
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Yeni Nesil Haber Editörümüz

Ali Bozkurt , IE-2

3 Kelimeyle Bilkent:
yenilik, düzen, gelişim
Endüstri:
gereklilik, katma değer, bilinç
1992’de ailesinin görev yaptığı
Erzurum’da doğdu. Mersinli ve 2
yaşından 18 yaşına kadarki hayatını
Mersin’de geçirdi. Özel Yıldırım Han
Lisesi’nden 2010’da mezun oldu
ve halen hayatının en doğru seçimi
olarak gördüğü Bilkent Endüstri
Mühendisliği’ne geldi. İkinci sınıf,
tasarım yapmayı pek seviyor.

10. Proje Fuarı

.

BIZe-bülten

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Editör

Tuğçe Vural
tgcvural@gmail.com

Haber Editörü

Erİl Gün Ezerel
erilezerel@gmail.com

Bu yıl, 10. Proje Fuarı ve Yarışması 22 proje, 17 firma ve 250’den
fazla kişinin katılımıyla 25 Haziran 2012 tarihinde Mithat Çoruh
Amfi’de gerçekleştirildi. İş dünyası, üniversiteler, çeşitli kurum ve
kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte; Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız, Verimlilik Genel Müdürü
Anıl Yılmaz, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) Başkanı Fatih Yülek, TUBİTAK Bilim İnsanı Destekleme (BİDEB)
Daire Başkanı Şemsettin Turkoz, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı
(TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof.
Abdullah Atalar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Levent Onural
ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. İhsan Sabuncuoğlu
dereceye giren öğrencilere ve proje gerçekleştiren şirketlere ödüllerini verdiler.
Finale kalan 9 takım projelerinin sunumunu gerçekleştirdikten sonra
birinciliği Coca Cola için geliştirilen “MIT İş Tasarımı ve Uygulaması
Projesi” alırken, ikinciliği A101 Yeni Mağazacılık için geliştirilen
“Depo Tasarımı ve Sistem Geliştirilmesi” projesi ve üçüncülüğü de
Unilever için geliştirilen “Algida Tedarik Zincirinin Talebe Cevap
Verilebilirliğinin ve Duyarlılığının Artırılması” projesi aldı. Bu yılın
en başarılı poster ödülünü de ETİ Gıda için geliştirilen “Yükleme
Faaliyetlerinin Çizelgelenmesi için Karar Destek Sistemi Tasarım”
projesi kazandı.
Ayrıca Fuar’ın 10. Yılı olması sebebiyle, Arçelik Bulaşık Makinesi İşletmesi’ne, MAN Türkiye’ye, Coca-Cola İçecek’e ve Unilever
Türkiye’ye, şimdiye kadar en çok işbirliği yapan 4 şirket olmaları
şerefine “10. Yıl ÜSİM Ödülü” verildi.
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