Bölüm Başkanımızdan
Mezunlarımızdan Haberler
Barbaros Tansel Memorial Lecture Series
Değerli mezunlarımız,
Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle buluşmanın
heyecanını yaşıyoruz. Bu uzun arada bültenimiz bünyesine yeni nesil editörler ekleyip güçlendik. Ekibimizde
yer alan Utku Karaca, Tutku Altun, Aslıhan Özdemir,
Ezgi Ulu ve Ali Bozkurt ile mezunlarımız arasındaki
bağı güçlü ve devamlı kılmak için mezunlarımızdan ve
bölümüzden gelen haberleri yine sizlerle paylaşmayı
sürdüreceğiz.
Maalesef ki bu uzun arada bölümümüzün değerli hocası
Barbaros Tansel’i kaybettik. Kendisini saygıyla anmakla birlikte, bizlere ve bölümümüze kattıklarını asla
unutmayacağımızı söylemek istiyorum.
Ayrıca, eski bölüm başkanımız İhsan Sabuncuoğlu’nu,
Abdullah Gül Üniversitesi’ne rektör olarak uğurladık.
İhsan Hocamız’a bölümümüze yaptığı katkılardan dolayı
teşekkür eder, ileriki çalışmalarında başarılar dileriz.
Bölüm başkanlığı meşalemizi artık değerli hocamız
Selim Aktürk taşıyor. Kendisine Bilkent Endüstri ailesi
olarak hoşgeldiniz der ve başarılar dileriz.

12. Endüstri Mühendisliği Proje Fuarı
Tedarik Zinciri ve Lojistik Çalıştayı 2014
Undergraduate Operations Research Prize
(INFORMS)
MUDO’dan Mülakat Etkinliği
10. Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması
Bilkent Endüstri Ailesinin Yeni Üyeleri
Röportaj: Özge İşlegen
(IE ‘05, Northwestern University)
Röportaj: Erhan Bostan (IE ‘91, A101)
Yeni Nesil Haber Editörlerimiz

Umuyoruz ki, yıllarca koruyacağımız bağlarımızın bir
temsilcisi olan bültenimizi hazırlarken duyduğumuz
keyfi, okurken siz de paylaşırsınız.
Daha nice sayılara,
Tuğçe Vural
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Değerli Mezunlarımız,
BİZ e-Bülten’in 12. sayısıyla yeni yayın kuruluna başarılar
dilerim. 1990 yılında lisans düzeyinde ilk mezunlarını veren
Bilkent Üniversitesi ve bölümümüz 25. yıl yaklaşırken yeni
bir stratejik plan hazırlama aşamasında. Bu doğrultuda
bölümümüzde hem lisans hem de lisansüstü eğitim
programlarımızın stratejik hedeflerinin, öncelikli alanlarının
belirlenmesi ve bu alanlarda yeni öğretim üyelerinin bölüme
kazandırılması için yoğun bir çaba içerisinde olacağız. Bu
süreçte güçlenen mezun ağımız danışma kurullarında bizlere
önemli geri bildirimler sağlamaya devam edecektir. Lisans
programımız bünyesinde kurulan ‘Danışma Kurulu’na ek
olarak bu yıl araştırma alanlarında önceliklerimizi belirlemek
ve yeni işbirlikleri oluşturmak için sizlerle birlikte ‘Graduate
Advisory Board’umuzu kuracağız.
Bilkent Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği bölümü
mezunlarının son sınıf öğrencileriyle bağlarını pekiştirmek
ve onları mezun ailemize katmak için sizlerin öncülüğünde
başlattığımız ve son iki yıl Johnson&Johnson ve Mudo’nun
ev sahipliğinde düzenlediğiniz ‘Mezunlarla Mülakat Deneyimi’ etkinliğine bu yıl sonuna doğru LC Waikiki’nin ev
sahipliğinde devam edeceğiz. Sizlere yoğun iş temponuz
arasında paneller, seminerler, davetli konuşmacılar ve mezunlar ağı olarak bölümüze sürekli desteğinizden dolayı teşekkür
ederim.
Saygılarımla,
Prof. Dr. M. Selim Aktürk
Bilkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
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Utku Karaca

2004 mezunlarımızdan Ömer
Faruk Emrah önce Hyundai Assan, sonra Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndaki
tecrübesinden sonra Magna
Avrupa’nın Türkiye Satınalma
Yöneticisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Değerli mezunumuza yeni işinde başarılar
dileriz.

Bilkent
Üniversitesi
Endüstri
Mühendisliği (2001) ve Columbia Üniversitesi MBA programı
(2010) mezunu olan Devrim Dirik,
iş hayatına 2001 yılında Deutsche
Post World’de stajyer olarak başladı
ve ardından sırasıyla Amrop, Memorial Sağlık Grubu ve Deloitte
şirketlerinde farklı danışmanlık
görevlerinde bulundu. Haziran
2010’da Lilly’e katılmıştır. Lilly İlaç
Türkiye’de Satış ve Marka Müdürü
olarak görev yapmaktayken 1 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla Lilly
Global Pazarlama ekibinde Marka
Danışman Yardımcısı pozisyonuna
terfi etmiştir. Yeni görevinde sorumlu olduğu markanın global marka stratejisinin iyileştirilmesinden
sorumlu olan Dirik’e yeni görevinde
başarılar.

92 mezunumuz Kaan Hakan
Novartis firmasındaki yönetici
pozisyonundan sonra Aralık
ayından bu yana ülkemizde
faaliyet göstermeye başlayan
Cooper Vision Kontakt Lens
firmasının ülke müdürü pozisyonunu üstlenmiştir. Kendisine Bilkent IE ailesi olarak
yeni işinde başarılar dileriz.

2008 (BS IE), 2010 (MS IE)
mezunlarından Gökçe Akın, 6
Temmuz’da yine 2008 (BS IE),
2010 (MS IE) mezunu olan
Korhan Aras ile evlenmişlerdir.
Çiftimize ömür boyu mutluluklar dileriz.

Bilkent IE mezunlarından ve
MUDO CEO’su Barış Karakullukçu Ankara Genç İşadamları
Derneği Kadın Platformu’nun 4. Kez
düzenlemiş olduğu “Sivil Toplumda,
İş Dünyasında, Sanat’ta, Siyasette Aktif ve Güçlü İş Kadını” ödülüne layık
görülmüştür.
Ayrıca, Bilkent IE mezunları gün geçtikçe Mudo’ya katılmaya devam ediyor. Üst yönetiminde Barış Karakullukçu (CEO), Tarkan Özkan (Mudo
Concept GM), Abdülkerim Korucu
(Direktör) ve yeni katılımlarla birlikte
Mudo şirketinde Bilkent IE mezunu
sayısı 11’e ulaşmış durumda.

Mezunlarımızdan
Köksal
Yılmaz 11 Mayıs 2013 tarihinde Ekaterina Kozyreva dünya
evine girmiştir. Çiftimize mutluluk dolu bir evlilik dileriz.

Mezunlarımızdan Sezin Güner Orun,
Temmuz 2013’te iş değişikliği yaparak
Türk Telekom Teknoloji Başkanlığı,
Uygulama Geliştirme Direktörlüğü,
Kurumsal Uygulamalar Müdürlüğü’nde
Uzman İş Analisti olarak görev yapmaya başlamıştır.
Ayrıca 17 Aralık 2013 tarihinde ise
Muzaffer Orun ile evlenmiştir. Bilkent
IE ailesi olarak değerli mezunumuza
yeni işinde ve evliliğinde mutluluklar
dileriz
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Geçen yıl kaybettiğimiz değerli hocamız Prof. Barbaros
Tansel anısına düzenlenmesi planlanan derslerin ilki 30
Nisan günü gerçekleşti. Program Endüstri Mühendisliği
bölüm başkanı sayın Prof. M. Selim Aktürk’ün açılış
konuşması ile başladı, ardından yurt dışı ve yurt içindeki üniversitelerden gelen konuşmacılar farklı konularda
dersler verdiler. Gün boyu süren dersler öğrenciler ve akademik kadro
tarafından ilgiyle karşılandı.
Gün boyu süren programın ilk konuşmacısı, Universite Libre de Bruxelles
profesörlerinden, Prof. Martine Labbe’nin “Bilevel Programming and Price
Optimization” üzerine olan yararlı sunumunun ardından program ODTÜ’den
katılan Prof. Murat Köksalan ‘ın “Multiobjective Combinatorial Optimization:
Some Approaches” üzerine olan başarılı sunumuyla devam etti. Son konuşma
ise Koç Üniversitesi’nden gelen Prof. Ceyda Oğuz tarafından yapıldı. Prof.Ceyda Oğuz “Operational Problems in Container Terminals” üzerine bir sunum
gerçekleştirdi.
Sayın Prof. Barbaros Tansel’in anısına bu ders dizilerinin her yıl düzenlenmesi
planlanıyor.
Ezgi Ulu
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Ülkemizin seçkin kuruluşları ile Endüstri
Mühendisliği Bölümü’müzün işbirliği içinde
gerçekleştirdiği projeler 20 yıldır başarıyla
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Proje Fuarı ve Yarışması organizasyonu çerçevesinde sergileniyor. Bu süre içerisinde
farklı sektör ve büyüklükte 75 şirketle toplam
347 proje gerçekleştirildi. Bu yıl, 12.si düzenlenen Proje Fuarı ve Yarışması 28 projenin
ve 160 öğrencinin katılımıyla 29 Mayıs 2014
Perşembe günü Mühendislik binasındaki
Mithat Çoruh Konferans Salonu ve fuaye
alanında gerçekleştirildi. Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar
ödül töreninin acılış konuşmasında “Su yutmadan yüzme öğrenilmez; buraya bir yüzme
şampiyonu gelse, teorik olarak yüzmeyi anlatsa, yüzmeyi öğrenemezsiniz. Nasıl yüzmeyi
öğrenmek için suya girip su yutmak gerekiyorsa, mesleki bilgilerin sadece teoride
kalması ile iş öğrenilmez, mutlaka tecrübe edinmek gerekir. İşte bu projeler hayatı öğretiyor.

Gerçek iş hayatıyla böyle bir çalışma
başlatmaya
Endüstri
Mühendisliğimiz
öncü oldu şimdi bütün bölümlerimizde bunu gerçekleştirmeye calışıyoruz.”
diyerek öğrencilere ileriki iş hayatlarında bu
organizasyonun ne kadar destek sağladığını
vurguladı. Ayrıca final jürisinde yer alan T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik
Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Tepe Home Üst
Düzey Yöneticisi Fırat Türkfiliz, LC Waikiki
Üst Düzey Yöneticisi Murat Aksu ve Bilkent
Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr Kemal
Göler dereceye giren giren öğrencilere ve proje gerçekleştiren şirketlere ödüllerini verdiler.
Birinciliği “Marketlerdeki Kategorilerin
Yerleşmesi ve Optimizasyonu - Coca-Cola”
projesi, ikinciliği “Gövde Alanı Hammadde
Envanter Yönetimi için Karar Destek Sistemi
- Tofaş” projesi, üçüncülüğü ise “Uçuş Maliyetlerini En Azlayan Talep Tahmin ve Fifo
Atama Sistem Tasarımı - Anadolu Jet” projesi
kazandı. “Bitmiş Ürünlerin Kurumsal Kaynak

Planlama Sistemi Üzerinde Stoğa Alım Sürecinin İyileştirilmesi - Doğadan” projesi En
Başarılı Poster ödülüne layık görüldü.
Ayrıca firmaların yoğun ilgisini gören projeler
arasında; “Mal Kabul Sürecinin İyileştirilmesi
İçin Sistem Tasarımı ve Uygulaması - Arçelik Bulaşık Makinası İşletmesi” projesi,
“Ford Otosan İnönü Fabrikasının Fazla Envanter Miktarının Azaltılarak Verimliliğin
Arttırılması - Ford Otomotiv” projesi, “Acil
Bölümü Hata Transferi ve Yatış İşlemleri
Süreç Analizi ve İyileştirilmesi - Güven
Hastanesi” projesi, “Abone İptal Analizi
İyileştirilmesi - Türk Telekom” projesi ve
“İndirimli Satış Mağazaları Kanalındaki
Kişisel Bakım Ürünleri için Tedarik Zinciri
İyileştirilmesi- Unilever” projesi yer aldı.
Gizem Tutku Altun

Gizem Tutku Altun
Bu yıl 8.si düzenlenen Tedarik Zinciri ve Lojistik Çalıştayı’na ülkemizden ve uluslararası
camiadan
artan
sayıda
katılımcının
bulunduğu organizasyon, 9 Haziran 2014
tarihinde Ankara’da gerçekleştirild,. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nin
ev sahipliğini yaptığı bu çalıştayda Bilkent, Koç, Türkiye Odalar Borsalar Birliği,
Sabancı, Doğuş, Boston College, Cornell University, University of New Castle,
Pennsylvania State University, University
of Chicago, New York University, İzmir
Ekonomi, Çankaya, Başkent, Dokuz Eylül
ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi birçok

üniversiteden katılımcılar yer alıdı Ayrıca iş
dünyasından da IBM, CCİ, Ford, Roketsan,
Güven Hastanesi, Ekol Lojistik, Hava Kuvvetleri Karargahı, TAI, Mikes ve Doğadan gibi
büyük şirketlerden de katılımcılar çalıştayda

bulundu. Konuyla ilgili çalışmalar yapan akademisyenleri ve iş dünyasını bir
araya getirmeyi amaçlayan organizasyonda,
sektörde yaşanan zorluklar, çözümler ve
fırsatlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
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Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü
yeni mezunlarından Nazlı Akar, Başak Kepir, Çağıl
Koçyiğit, Işıl Koyuncu, Melis Beren Özer ve Tunca
Türkoğlu gerçekleştirmiş oldukları projeleri “Flight
Scheduling Optimization and Automation for
AnadoluJet” ile değerli hocamız Bahar Yetiş Kara’nın
danışmanlığında INFORMS ödülünü almaya hak
kazanmışlardır.
INFORMS dünya çapında seçkin bir topluluktur ve
üyeleri genellikle yön eylem araştırmalarında başarılar
elde etmiş kişilerden oluşmaktadır. INFORMS
topluluğu tarafından her yıl gerçekleştirilen bu yarışma
“Undergraduate Operations Research Prize-2013”,
hala lisans öğrenimi devam eden öğrencileri yöneylem
araştırmalarında veya yönetim bilimleri alanlarında
özgün yer almalarını hedefler. Her yıl bu yarışmaya
katılımcıları şevklendirmek için yarışmada birinci
olan kişi veya gruplara $500 para ödülü ve INFORMS
toplantısına katılım için seyahat desteği verilmektedir.
Bilkent Üniversitesi öğrencileri de birincilik elde ettikleri bu yarışma sebebiyle bu hakları elde etmişlerdir.
Ezgi Ulu

‘dan
Mülakat Etkinliği

Mudo, bölümümüzün 4. sınıf öğrencilerini mülakat
süreçlerine hazırlamak için 15 Şubat 2014’te bir günlük bir etkinlik düzenledi. Mudo’nun ev sahipliğinde,
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M.
Selim Aktürk’ün da katılımıyla İstanbul’da gerçekleşen
etkinlikte yer alan diğer mezunlarımız: Erhan Bostan
(1991, A101), Emre Oskaylar (1992, Telekom), Tarkan
Özkan (1993, Mudo), Murat Aksu (1996, LCWaikiki), Engin Evren Cantürk (1996, Odeabank), Barış
Karakullukçu (1996, Mudo), Gülsevinç Selçuk (1996,
LeGrand), Hakan Ergen (1997, Johnson & Johnson),
Zeynep Baktır (1999, Mudo), Hazım Gümrükçüler
(2001, Reckitt Benckiser), Kerem Mutlu (2001, Ashmore, Turkey), Özhan Özesenli (2001, PepsiCo), A.
Latif Latifoğlu (2003, Hay Group), Hakan Şentürk
(2003, BASF) , Zeynep Yıldız (2003, Bosch), Mehmet
Hilmi Akarsu (2005, Sabancı), Agah Hınç (2005,
Akfel), Abdülkerim Korucu (2008, Mudo), Serhan
Ok (2008, Goodjob), Bahar Türkeli (2013, Mudo),
ve Muhlis Yücebıyık (2013, Mudo)’a etkinliğe katılan
tüm öğrencilerimiz ve bölümümüz adına teşekkür
ederiz.
Utku Karaca
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Lojistik Derneği (LODER) tarafından Mars Logistics
ana sponsorluğunca düzenlenen 10. Üniversiteler Arası
Lojistik Vaka Yarışması’nda, “Program Adında Lojistik Kelimesi Olmayan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul
Öğrencileri” dalında bölümüz öğrencilerinden, Simge
Erzurumlu, Çiğdem Ünver, Saygın Yağ, Mustafa Yücel ve Başak Yazar çalışmalarıyla birinci oldular. Onları
buradan tebrik ederiz.
Tuğçe Vural

Geçtiğimiz yıl bölümümüz üç yeni hocamızı daha kadrosuna kattı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Selin Kocaman, Yrd. Doç.
Dr. Alp Akçay ve Dr. Nil Şahin. Kendilerine hoş geldin
der, başarılar dileriz.
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Röportaj: Tuğçe Vural, Aslıhan Özdemir

İlk sorumuzdan başlıyorum. Bilkent Endüstri Mühendisliği’ni neden tercih ettiniz? Tercih etme sebepleriniz nelerdi?
Bornova Anadolu Lisesi son sınıfta iken okulumuzdaki kariyer günlerinde, lisemiz mezunu bir endüstri mühendisinin
konuşması benim bu bölümü seçmemde etkili oldu. Optimizasyon tekniklerini kullanarak nasıl daha az malzeme ile
televizyon kumandaları ürettiklerini anlatmıştı. Bu örnek o
zaman çok ilgimi çekmişti ve herhangi bir sistemin nasıl daha
verimli olabileceğine dair teknikleri öğrenebileceğim, çok
geniş bir uygulama sahası vaad eden bu alanda karar kıldım.
Hem öğretim üyelerinin kalitesi, hem de üniversitenin sağladığı olanaklar bakımından Bilkent Endüstri
Mühendisliği Bölümü de benim ilk tercihim oldu.

“Bilkent isminin yurt dışında da ciddi bir saygınlığı var ve bu saygınlık mezunlarının akademik
yaşamda da önlerini açıyor.”
Kariyerinize
vam etme

akademik
kararını nasıl

yoldan
aldınız

depeki?

Bilkent Üniversitesi ile Amerika’daki üniversiteler
arasındaki farklardan biraz bahsedebilir misiniz?

Peki, iletişimde olduğunuz mezunlarımız var mı?
Amerika’dan bir göz olarak ne demek istersiniz?

Lisans eğitiminin üçüncü sınıfında iken Ülkü
Gürler Hocamız ile beraber çalışma şansına sahip
oldum. Bölümümüz, “Independent Study” olarak
adlandırılan bu tip seçmeli dersler sayesinde, lisans
düzeyindeki ilgili öğrencilere araştırma yapmanın
kapısını açıyor. Benim için böyle bir fırsatın olması
gerçekten çok önemliydi. Araştırma projemde
çalışırken derslerde öğrendiğimiz matematiksel
modelleme tekniklerini nasıl kullanabileceğimizi ve
üzerinde çalışılan sistemleri bu yolla nasıl daha verimli hale getirebileceğimizi görmem, araştırmacılığın
ruhunu daha iyi anlamamı ve sevmemi sağladı.
Böylece akademisyen olmaya karar verdim.

Bilkent’te lisans eğitimimi aldığım için,
karşılaştırmayı da öğrenci gözüyle yapmam daha
uygun olur. Bence Bilkent’in öğrencilerine sağladığı
olanaklar gerek kütüphanesi, sosyal aktiviteleri
ve tesisleri, gerekse öğretim üyelerinin kaliteleri
bakımından Amerika’daki üniversitelerle boy
ölçüşebilecek düzeyde ve gerçekten potansiyeli çok
yüksek öğrenciler var Bilkent’te. Burada dikkatimi
çeken en büyük fark, öğrencilerin bu olanakları
nasıl kullandığı. Amerika’da öğrenciler sadece
kendi bölümlerindeki başarılarını arttıracak dersler
değil, sanat, felsefe, dil ve sporla alakalı; onların
entelektüel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine de katkı
sağlayacak dersler de alıyorlar ve aktivitelerde bulunuyorlar. Aynı zamanda, tabii sizin de kulüpler
bazında yaptığınız gibi, konferanslar ve çalıştaylar
düzenleyerek mezunlarla devamlı iletişim halinde
oluyorlar. İş yaşamına ait bilgilerini daha mezun olmadan önce arttırıp kariyer seçimlerini son
derece bilinçli yapıyorlar. Bilkent’te de bu tip çok
yönlü gelişimi destekleyecek ve bilinçli kariyer
seçimini sağlayacak olanaklar fazlasıyla mevcut.
Örneğin, “Cultures, Civilizations and Ideas”, “Science, Technology and Society” gibi Stanford’da da
okutulan dersler, eleştirel düşünmeyi tetikleyen, ufuk
açıcı, son derece önemli deneyimlerdi. Bilkent’te
mühendislik öğrencilerine bu tip olanaklar sağlayan
bir vizyonun olması benim için çok değerliydi.

Amerika’da akademik kariyerlerine devam eden
mezunlarımızla sık görüşme olanağımız oluyor.
Mesela INFORMS tarafından yıllık düzenlenen
toplantılara birçok mezunumuz düzenli olarak
katılıyor. Özellikle INFORMS toplantıları sırasında
düzenlenen Bilkent mezunları geceleri, bir araya
gelmemiz için önemli bir fırsat. Bunun dışında New
York ve San Francisco gibi bazı büyük şehirlerde de
Bilkent mezunlar derneği buluşmalar düzenliyor.
Şu an bir araştırma projesi üzerinde iki
Bilkent mezunuyla birlikte çalışıyorum: University of Chicago Booth School of Business’tan
Prof. Barış Ata ve Northwestern Kellogg School
of Management’ta doktora öğrencisi olan Serasu
Duran. Bilkent’in başarılı mezunlarıyla birlikte
Amerika’da da çalışabilmek son derece gurur verici.

Bilkent’ten sonra Stanford’da doktora yaptınız,
devamında
da
Northwestern’de
çalışmaya
başladınız. Peki, Bilkentli olmak kariyer tercihlerinizde size nasıl bir ayrıcalık kattı ve fayda sağladı?
Kariyerimde Bilkent’ten mezun olmanın çok
faydasını gördüm. Öncelikle doktoraya başvururken,
hocalarımızdan çok destek ve yardım gördüm. O
zamanki bölüm başkanımız Barbaros Tansel, akademik danışmanım Ülkü Gürler ve Mustafa Pınar
Hocalarımız başvurularım ve okul seçimim konusunda bana çok yardımcı olmuşlardı. Barbaros
Tansel’i bu vesile ile tekrar saygıyla anmak istiyorum.
Ayrıca Amerika’da bana rol model olabilecek
birçok Bilkent mezunumuz vardı; yani benim
hedeflediğim kariyer yolunu daha önce katetmiş
olanlar ve deneyimlerini benimle paylaşanlar. Bu
mezunlarımız bana yol gösterdiler; Bilkent’in akademik yaşama kazandırdığı mezunlar kariyerimin
daha ilk adımlarında benim için çok faydalı olmuştu.
Bir de ziyaret ettiğim her üniversitede Bilkent’in
adının biliniyor olması da dikkatimi çekmişti. Ve bu
da, hem oralara giden mezunlarımızın başarılarını,
hem de o öğrencileri yetiştiren öğretim üyelerinin
yüksek kalitesini gösteriyor. Bilkent isminin yurt
dışında da ciddi bir saygınlığı var ve bu saygınlık
mezunlarının akademik yaşamda da önlerini açıyor.

Akademik hayatınızın dışında nelerle ilgileniyorsunuz?
Şu sıralar tango öğrenmeye çalışıyorum. Doktoradan beri tekvandoyla ilgileniyorum, ona fırsat
buldukça devam etmeye çalışıyorum. Kışın zaman bulabilirsem kayak yapmaya çalışıyorum,
yaz tatillerinde de rüzgâr sörfü yapıyorum.
Devamlı olarak farklı spor dallarına ve sanatsal
aktivitelere ilgimi yoğunlaştırmak hoşuma gidiyor.

Mezunlarımıza ya da yeni mezun olacaklara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Daha önce de belirttiğim gibi Bilkent’te öğrenci
olmak çok önemli bir fırsat ve Bilkent’in sağladığı
olanakları çok iyi değerlendirmelerini tavsiye ederim.
Özellikle akademik kariyer düşünen arkadaşlarımız
için ise bazı ek tavsiyelerim olabilir. Derslerde
başarılı olmaları akademik araştırmayı sevip
benimseyecekleri anlamına gelmiyor. Akademik kariyer planlayan öğrencilerin lisansın son
yıllarında araştırma projelerinde yer almaları, akademik araştırmanın onlara uygun olup olmadığını,
beklentileri ile örtüşüp örtüşmediğini daha iyi
anlamalarını sağlayacaktır. Akademik kariyer yapmaya karar verdikten sonra da, daha lisanstan
mezun olmadan önce, hangi dersleri almalarının
faydalı olabileceği, böylece doktora programlarına
kendilerini nasıl hazırlayabilecekleri konusunda
ve okullara başvuruları sırasında hocalarımıza ve
mezunlarımıza danışmaları onlar için yararlı olabilir.
Peki, o zaman çok teşekkür ederiz Özge Hanım.
En son belirtmek istediğiniz bir şey var mı?
Mezunlarla öğrenciler arasındaki iletişimi böyle
röportajlarla güçlendirdiğiniz için teşekkür ederim.
Biz
teşekkür
ederiz.
Hazırlayan: Tuğçe Vural, Aslıhan Özdemir
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Röportaj: Aslıhan Özdemir

“...iş dünyası için söylüyorum, kısa ve orta vadede ‘optimum’,
uzun vadede ‘mükemmel’ için uğraşın.”
Öncelikle Bilkent Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği yolculuğunuz nasıl başladı?
Bir gazetede, “en sosyal mühendislik” tanımını
gördüğümde, Endüstri Mühendisliği aklıma
düştü. Sosyaldim ama sayısalda da iyiydim. Bir an
önce de para kazanmaya başlamam gerekiyordu.
Endüstri Mühendisliği “optimum” çözüm oluyordu. Sonradan öğrettiler ki bu “optimum” bizim meslekmiş ciddi oranda. Bir de, 1987 yılında
Bilkent burs teklifi gönderince, olan oldu.
Bilkent Endüstri Mühendisliği ile ilgili aklınızda
kalanlar nelerdir?
Hemen hepsi benden daha iyi sayısalcı olan
sınıf arkadaşlarım, futbol maçıma yetişmem için
beni sınava erken alan Selim Hocam, hatırlar mı
bilmem ama beni okulu bırakmamaya ikna eden
Cemal Dinçer Hocam, son yıldaki proje dersleri.
Bilkent’ten sonra kariyeriniz nasıl şekillendi?
CEO’luk maceranız nasıl başladı?
1991’de okul biter bitmez, önce fabrikada
Endüstri Mühendisliği ve bolca Japon üretim
teknikleri. Sonra fark ettim ki hizmet sektörü
daha cazip geliyor.
Aynı grubun içinde ürün müdürlüğü ve ihracat
satış müdürlüğü yaptım. Ardından, 2000-2006

arası Vestel Dış Ticaret Genel Müdürlüğü.
Buradaki dünya ölçeğinde ticaret, pazarlık, iş
yapış deneyimi çok kıymetli benim için. Türkiye
77 milyon, dünya ise 7 milyar kişi. Sat sat bitmez!

timum”, uzun vadede “mükemmel” için uğraşın.

A101 CEO’su olarak, A101 hakkında neler
söylemek istersiniz?

Her zaman. 1991’de mezun olduğumda, bize çok
normal gelen donanımımız, piyasa koşullarının
çok çok üzerindeydi. Eğitim süresince,
okuduğumuz kaynaklar, kullandığımız teknoloji,
her zaman yarışa önde başlattı. Umarım bugün
de, bu fark devam ediyordur.

6 yaşında bir firma A101. Ama 3500 mağazayı
aştık, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biri
olduk. Büyüme tam gaz sürüyor. Nasıl olduğu
sorulursa, bilimsel yaklaşım derim. Uluslararası
kabul görmüş, objektif, sayısal değerlendirmeler
hayatımızın bir parçası. Bir de, müşterimizin sesini dinleyen bir altyapı.
Profesyonel hayata atılacak Endüstri
Mühendislerine tavsiyeleriniz?
Önce atılın! Beklemeden kariyerinize başlayın.
Sonra, size daha uygun disiplinlere kayarsınız.
Aldığınız eğitim, sayılara güvenmenizi ama
insanı da dinlemenizi sağlayacaktır. Ne görevde
olursanız olun, kendi kıyaslamanızı Dünya
ölçeğinde yapın. Hep yazılı hedefleriniz olsun.
Bol bol, edebiyat okumanızı öneririm. İnsanı
anlamanın güzel bir yoludur.
Anlayınca, birlikte iş yapmak kolay olur. Her
insanın mutlaka faydalı olduğu bir alan vardır.
Çalışma arkadaşlarınıza bu gözle bakın. Bir de, iş
dünyası için söylüyorum, kısa ve orta vadede “op-

Kariyerinizde Bilkentli olmanın
hissettiğiniz zamanlar oldu mu?

farkını

Mezunlarla ilişkileriniz nasıl?
Kendi dönem arkadaşlarımla çok güzel devam
eden bir muhabbetimiz var. Yakın alt dönemlerle de görüşüyorum, birlikte çalışıyoruz. Ara
sıra da, İhsan Hocamızın başlattığı toplantılarda
görüşüyoruz.
İş hayatınız dışında nelere vakit ayırıyorsunuz?
Ailem; eşim, 19 yaşında üniversite öğrencisi
oğlum, 9 yaşındaki kızım..
Kendimi bildim bileli okurum. Edebiyat, siyaset,
tarih, ekonomi..
İşin de bir parçası, sürekli geziyorum.
Biraz basketbol ile biraz da sinema ile ilgileniyorum.
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3 kelimeyle, Bilkent
Gelecek ,yenilik , arkadaşlık

3 kelimeyle, Bilkent
Marka, Arkadaşlık, Gelecek

3 kelimeyle, Bilkent
İnovasyon, Bilim, Farkındalık

Endüstri Mühendisliği
Gelişim, kurumsal, yenilik

Endüstri Mühendisliği
Yalın, Yaşam Tarzı, Plan

Endüstri Mühendisliği
Verim, Farklı Bakış Açısı, Etik

Gelecek
Amaç, zaman, hedef

Gelecek
Kariyer, Başarı, Mutluluk

Gelecek
Yenilenebilir Enerji, Teknoloji, Ar-Ge

11 Haziran 1993 tarihinde Edirne’nin
Keşan ilçesinde doğdu. Daha sonra
Denizli’ye taşındı. İlk ve orta okulu
Denizli’de tamamladı. 2007’de Özel
Bilkent Erzurum Lisesi’nde lise
hayatına başladı. 2012 yılında liseden
mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi
Endüstri
Mühendisliği
bölümünde lisans eğitimine başladı.
Şu an 3. Sınıf öğrencisi olan Ezgi,
hayatındaki en iyi tercihin Bilkent’te
okumak olduğunu düşünüyor.

10 Eylül 1993 tarihinde Aksaray’da
dünyaya geldi. Aksaray Anadolu
Öğretmen
Lisesi’nden
birincilikle mezun olduktan sonra, en
büyük hayali olan Bilkent Endüstri
Mühendisliği’ni kazandı. Üniversite
hayatı öncesi kazanmış olduğu ders
dışı aktivite alışkanlığını, Bilkent’te
çeşitli kulüplerde yer alarak üniversitede de devam ettirdi. Aslıhan, şu
anda 3. sınıfta okuyor. Bir yandan
da, 2011 yılından beri çalışmakta
olduğu GazeteBilkent’te Spor Birimi
Editörlüğü görevini yerine getiriyor.

22 Nisan 1993’te Ankara’da doğdu.
İlköğretim ve liseyi de Ankara’da
tamamladıktan sonra 2011 yılında
Bilkent
Üniversitesi
Endüstri
Mühendisliğini kazandı. 2. sınıfı
bitiren Utku şu sıralar kendi fikirleriyle projeler geliştiriyor.

3 kelimeyle, Bilkent
Başarı, Arkadaşlık, Azim
Endüstri Mühendisliği
Gelecek, Umut, Üretkenlik
27 Nisan 1992 tarihinde Ankara’da
doğdu. 2010 yılında Sıhhıye Atatürk
Anadolu Lisesi’nden (Ankara Atatürk
Lisesi) mezun oldu. Bilkent’in kişisel
ve akademik hayatı için en doğru tercih olduğu bildiği için 2010 yılında
Bilkent Endüstri Mühendisliği’ni tercih etti.3.sınıf öğrencimiz olan Tutku
Bilkentli bir Endüstri Mühendisi
olduğu için çok mutlu.

