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Merhaba değerli Bilkent Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği mezunlarımız,
BİZ E-Bülten ekibi olarak bir yıllık aranın ardından
tekrar sizlere ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Hayattaki her şey gibi BİZ E-bülten ekibimiz de
değişmeye ve yenilenmeye devam ediyor.
Ekim 2012’den beri başarıyla baş editörlük görevini sürdüren ve büyük emekler veren sevgili Tuğçe
Vural’a teşekkür ederek görevini devralıyorum.
Aramıza yeni katılan Banu Ulusoy’a da hoşgeldin
demek istiyorum.
Bu sayıyı hazırlamada bizlere katkıda bulunan
herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Siz değerli
mezunlarımızın istek ve önerilerini bekler, keyifli
okumalar dilerim...
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Gizem Tutku Altun

2012 yılı mezunlarımızdan Cansu Alanoğlu ile 2010 yılı mezunlarımızdan
Arda Kahraman, endüstri mühendislerinin kurduğu Brand Club’ın
gerçekleştirdiği seminerinde tanışarak, 23 Ağustos 2014 yılında
hayatlarını birleştirdiler.

Bilkent MAN 2013 mezunu Meltem Çelikkaya ve IE 2013 mezunu Fatih
Buldum 17/05/2014 tarihinde dünya evine girmişlerdir. Bilkent adına
çiftimize mutluluklar dileriz.

Bilkent Endüstri Mezununa
INFORMS Ödülü

Ezgi Ulu

Geçtiğimiz kasım ayında San Francisco’da , INFORMS
tarafından “Doing Good with Good Operations Research Student Paper” yarışmasının kazananları belirlendi. Bu yarışmada
2.’lik ödülüne Feyza Güliz ŞAHİNYAZAN (E BSc ‘10 and MSc
‘12) layık görüldü. Doing Good with Good OR her sene bilimsel alanda hazırlanan araştırmaları değerlendirmeye ve iyi
projeleri belirlemeye yönelik gerçekleştirilen bir yarışmadır.
Bu yarışmada yarışmacılar bireysel olarak veya grup olarak
yarışabilirler. Feyza Güliz ŞAHİNYAZAN’ın bu yarışmada
2.lik ödülü aldığı araştırması, bölümümüz hocalarından Bahar
Yetiş KARA ve Mehmet R. TANER ‘in danışmanlığını yaptığı,
yüksek lisans tezinin bir parçasıdır. Şahinyazan’ın tezi, Türk
Kızılay’ı için etkili bir mobil kan toplama sistemi oluşturmaya
yöneliktir.
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San Francisco’da

Birlikte Bir Akşam
Ezgi Ulu

Geçtiğimiz Kasım ayında, 1992’den 2011’e
Bilkent
Endüstri
Mühendisliği
bölümü
mezunlarımız, bölüm öğretim üyelerimiz
ve doktora öğrencilerimiz olarak 70 kişinin
katılımıyla San Francisco’da keyifli bir akşam
yemeği etkinliği düzenlendi. Bu güzel etkinliğin
düzenlemesinde yoğun çaba harcayan ve bu güzel grubun bir araya getirilmesinde emeği olan
bölümümüz 2007 mezunlarımızdan Emrehan
Kırımlı, bölümümüz 1994 mezunlarından Sıtkı
Timuçin ve bölümümüz 1993 mezunu Alper
Şen’e teşekkür ederiz.
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Gizem Tutku Altun

IE’13 mezunlarından Gökhan Murali
ve Pınar Pelit “Online Doktor Randevusu Platformu” fikriyle yola çıkarak
kendi girişimlerini kurdular. doktorin.
com, kullanıcıların istedikleri uzmanlık
alanından doktorların özgeçmişlerini,
diğer hastalar tarafından yapılan yorumları
inceleyebildikleri ve anında online
randevu alabildikleri bir platform. Çağrı
merkezlerinde dakikalarca beklemeye ve
takviminize uyan bir saat bulabilmek için
harcanan zamana son veriyor ve hatta size
en uygun olan doktoru da seçme imkanı
veriyor. 2014’ün sonunda hayata geçen
doktorin.com’da okulumuz mezunlarından
Bahadır Bozdağ, Nihan İçöz ve Selin Gökkuş
yazılım departmanında, Erhan Tunalı ise
tasarım departmanında görev alıyorlar. Liv
Hospital, Medicana International Ankara Hastanesi, Koru Hastaneleri, gibi büyük hastane grupları başta olmak üzere
birçok özel hastaneyi bünyesinde bulunduran doktorin.com, TÜBİTAK2238 Üniversite Giri şimcilik ve Yenilikçilik
Yarı şması’nda Teknoloji alanında 3.lük, Ankara Start Up Zirvesi’nde 1.lik, Global Girişimcilik Yarışması Seedstars’ta
3.lük elde etti. Aynı zamanda bir PİLOTT mezunu da olan girişim Türk Telekom ile işbirliği sözleşmesi imzalamış
olup oluşturulan planın ilk parçası olarak doktorin Android uygulaması Türk Telekom tarafından dağıtılan Dect E4 ev
telefonlarında ön yüklü olarak veriliyor. Ortak girişimin güzel bir örneğini bizlere sunan ve aday girişimcilere örnek
olan ekibimize Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ailesi olarak başarılar dileriz.

IE’13 mezunumuz Kemal Apaydın “Chain Network Builder”
uygulaması fikrini hayata geçirdi. Fuar, konferans ve seminer gibi
etkinliklerde yararlı iş ortaklıkları yapmak amacıyla bir araya gelen
binlerce ziyaretçinin, çevrelerinde bulunan diğer kişilerin hangi işte
ve pozisyonda çalıştıklarını bilmesi oldukça zordur. Bu nedenle ziyaretçiler etkinliklerde harcadıkları uzun zaman sonunda, ancak
birkaç kişiyle tanışabilmektedirler. İşte bu verimsiz ortamı daha
verimli hale getirmek amacıyla “Chain Network Builder” ortaya
çıkmıştır. Uyguluma aracılığıyla bir etkinlik boyunca çevrenizde bulunan diğer katılımcıların hangi kurum ve pozisyonda çalıştıklarına
dair bilgileri içeren profillerini inceleyebilir, online kartvizit değişimi
yapabilirsiniz. Aynı zamanda tanıdıklarınızın yakınınızda bulunup bulunmadığını da bu yolla öğrenebilirsiniz. Kemal Apaydın ve Ömer Can Gökdere tarafından geliştirilen ve gün geçtikçe kullanımı artan bu uygulama Türkiye’de yılın
girişimlerinden biri seçilmekle birlikte ODTU’nün yürüttüğü Teknojumpp programına seçilerek Amerika’da ki yayılımını
sürdürmektedir. Yakın zamanda gerçekleşen Türkiye’nin en kapsamlı yarışmalarından biri olan Yeni Fikirler Yeni İşler
yarışmasında Bilişim kategorisinde Türkiye genelinde 1. olan Chain uygulamasının öncelikli amacı Türkiye’den global de
başarılı bir girişim çıkarmaktır. Mezunumuzun yaptığı bu girişimin pek çok girişimci adayına örnek olmasını diliyor ve
mezunumuza başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.
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Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
yolculuğunuz nasıl başladı?
İzmir Fen Lisesi mezunuyum, analitik yönüm
sebebiyle hep Mühendislik hayal etmiştim.
Endüstri Mühendisliği, iş alanının geniş olması
ve insana dokunan sosyal yönü nedeniyle benim
için doğru karar oldu. Neden Bilkent olduğunu
da şöyle açıklayım; o dönemlerde sağladığı alt
yapı, teknoloji, eğitim ve tüm olanaklarıyla en
donanımlı ve prestijli üniversitelerden biriydi,
hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Hatta
25 yıl öncesine göre imkânları katlanarak arttı,
şimdi öğrenci olanlar bizden çok daha şanslı.
Bilkent Endüstri Mühendisliği ile ilgili aklınızda
kalanlar nelerdir?
Seçilmiş öğretmenler, çıtayı yüksek tutan öğrenciler, yüksek teknoloji, harika bir
kütüphane, güzel arkadaşlar, sizi farklı kılan
bir eğitim… Unutmadığım ve iş hayatında da
sürekli paylaştığım bir anıyı aktarmak isterim.
Son sınıfta, tüm sene sürecek bir proje dersimiz
vardı ve 4-5 kişilik gruplar halinde çalışmamız
gerekiyordu. Hemen herkes, yakın olduğu
arkadaşları ile bir ekip kurup sene boyunca
beraber çalışmayı istiyordu. Ali Doğramacı
hocamız şöyle demişti:
‘’İş hayatında beraber çalıştığınız insanları seçme
şansınız olmayacak, yakınlık duymadığınız insanlarla birlikte çalışmayı öğrenmelisiniz’’. Bu
doğru yaklaşımla karma ekipler kurduk ve tüm
sene çok başarılı projeler yaptık. Bu öğüdün
ne kadar haklı olduğunu defalarca tecrübe ettim, hep hatırladım. Yönetici bile olsanız, ekibi
değiştirme şansınız olmayacak, o yüzden farklı
kişiliklerle beraber yürümeyi öğrenmenizi tavsiye ederim.
Bilkent’ten sonra kariyeriniz nasıl şekillendi?
Mezuniyet sonrası 2-2,5 yıl iş hayatını test etmekle geçti, sonra otomotiv sektöründe gelişimim
başladı. Üretim olması, lokomotif sektörlerden
biri olması, benim için çok cazipti. Bir bayan
için zor bir yolu seçtiğimin farkında değildim. 6
yıl General Motors’da çalıştım, Global bir şirket
olmasının avantajıyla yurt dışında bu işlerin
nasıl yapıldığını öğrenme şansım oldu, çok disiplinli bir mühendislik okumam değişik görevlere geçişimi kolaylaştırdı.
Planlama
ve
Kalite
Departmanlarında
çalıştıktan sonra yönetici olarak GM’den
ayrıldım. Yine otomotivde kariyerime devam
ediyorum, 14 yıldır Delphi’de değişik görevlerde
bulundum. Proje Yönetimi, Kalite, Operasyon,
İnsan Kaynakları ve en son Fabrika Müdürlüğü
yaptım. 2013 yılında bir yol ayrımına geldim, bundan sonraki görevler için artık yurt
dışına gitmem gerekiyordu. Son 1,5 yıldır
Lüksemburg’da çalışıyorum. Sorumlu olduğum
Ürün Grubu’nda Global HR Direktörü olarak
çalışıyorum.

İletişimde olduğunuz mezunlarımız var mı?
Önceleri İzmir’de, şimdi de yurt dışında
yaşadığım için sadece yakın arkadaşlarım
dışında diğer mezunlarla çok fazla bir iletişimim
olamadı maalesef ama mezunların güzel haberlerini derginiz vasıtasıyla takip ediyorum.
İş hayatınız dışında nelere vakit ayırıyorsunuz?
Boş vakitlerimde önceliği spora vermeye
çalışıyorum. Pilates, trekking, spinning, yüzme
ve yogaya ilgim var. El sanatları ve resim konusunda yetenekliyim, biraz uğraştım, ama seyahat
ve yoğun iş temposu nedeniyle şu anda benim
için daha çok bir emeklilik projesi gibi.
Mutfak konusunda, Türkiye ortalamasında
olduğumu düşünüyorum ama yurt dışındaki
arkadaşlarım bu konuda sıradan olmadığımı
söylüyorlar, sanırım onların kriterlerine göre
doğru bir değerlendirme.
Mezunlarımıza ya da yeni mezun olacaklara
söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
a. Mobil olun: Global şirketler üst düzey için
yetiştirecekleri yeteneklerin, farklı ülke ve ürün
gruplarında tecrübe edinmesini önemsiyorlar.
Bu, sizin farklı kültürlere uyum ve farklı kültürlerle çalışma yeteneğinizi ölçen bir deneyim. Özellikle bir aile kurmadan önce lokasyon
değiştirmeniz daha kolay olacaktır, kariyerinizin
erken dönemlerinde bunu yaşamanız bir avantaj
olacaktır.
b. Sebat edin: Mükemmel iş yeri yoktur, canınızın
sıkıldığı her durumda ceketinizi alıp gitmeyi
düşünmeyin. Şirkette uzun süre çalışıyorsanız,
şirketi de uzun süredir tanıyorsunuz demektir.
Bu tecrübe şirket için önemlidir, sizin için de
Kariyerinizde Bilkentli olmanın farkını avantajdır. Ancak sizi tanıyan yöneticiler size
yeni kapılar açacaktır. Uzun yıllar çalıştığınız
hissettiğiniz zamanlar oldu mu?
Bunu en çok mezun olduğunuzda his- şirket sizin başka neler yapabileceğinizi
sediyorsunuz, sahip olduğunuz bilgiler sizi değerlendirip yeni disiplinler öğrenmenizi
diğerlerinden farklı kılıyor. Ama teknoloji o destekleyecektir.
kadar hızlı ilerliyor ki, gelişiminizi devam et- c. En az 2 yabancı dil öğrenin: Özellikle
tirmezseniz çok kısa bir süre içerisinde bu artık Avrupa’da sınırlar olmadığı için, herkes her ülavantaj olmaktan çıkabilir. İş hayatında tercih kede iş arayıp çalışabiliyor, bu sebeple CV’ler en
edilebilir kalmak için hep ne kadar up-to date az 3 yabancı dil ile başlıyor, 6 dili konuşan aday
olduğunuz kaygısıyla seçimlerinizi yapmanızı sayısı hiç de az değil.
tavsiye ederim. Bana göre ‘’Yaptığım bu işten d. MBA yapın: Her ne kadar iş hayatındaki
ne öğreniyorum, beni nereye taşıyacak?’’ kısa bir tecrübeden sonra bunun daha yararlı
sorusu kısa vadeli maddi değerlendirmelerin olduğuna inansam da bu arayı vermek mümkün
olmayacaksa, mezuniyet sonrası yapın ve bunu
biraz daha önünde gelmeli.
ilerde değerlendirebileceğiniz bir temel olarak
2012 yılında Ekonomist dergisinin yaptığı hazırlayın.
araştırmalara göre Türkiye’nin En Güçlü 50 e. Meraklı olun: Soru sorun, araştırın, hayatla
Kadını arasında gösterildiniz. Bununla ilgili bir ilgilenin, seyahat edin, yeni insanlar tanıyın,
hayatınıza kattığınız her yeni insandan bir şeyler
şeyler söylemek ister misiniz?
Türkiye Dizel operasyonundan sorumlu öğreneceksiniz.
olduğum dönemde, böyle bir değerlendirme f. Kendinizi tanıyın: Kendi SWOT analizinizi
yapılmıştı,
otomotiv
gibi
erkeklerin yapın, ekibinizi buna göre seçin. Kendinizi
çoğunlukta olduğu bir sektörde bunun takdir sorgulayın, hayatta ne yapmak istiyorsunuz,
edilmiş olması hoş bir durum tabii ki. Kolay neleri seviyorsunuz bunlara karar verin. Mutlu
olduğunu söyleyemem, içinde insan fak- olduğunuz işin peşinden koşun.
törünün olduğu çok bilinmeyenli bir denklemi g. Kariyerinize siz karar verin: Kariyeriniz konuçözmek gibi. Çok büyük bir ekibi yönetiyor- sunda daha bilinçli olun, akışına bırakmak yersunuz, iş güvenliğinden ciroya kadar türlü he- ine kariyerinizi siz planlayın, hedefinize ulaşmak
defleri tutturmaya çalışıyorsunuz. Bu üçgende için hangi adımları atmanız gerekiyor belirleyin,
sıkışıp kalmadan çalışanlarınız, yöneticiler- düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.
iniz ve sosyal iş ortaklarınızı mutlu etmeye
çalışıyorsunuz.
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Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yolculuğunuz nasıl başladı?
Lisans eğitimime Bilkent’te Bilgisayar Mühendisliği’nde basladim. Fakat
Bilgisayar Mühendisliği’nin bana uygun olmadığını çok çabuk anladım. Bu
sırada Endüstri Mühendisliği hakkında daha çok bilgi edindim ve 1.yılın
sonunda tekrar sınava girip Endüstri Mühendisliği’ne transfer oldum. Beni
Endüstri Mühendisliği’ne çeken ise “Matematiksel modeller ile pratik konularda önemli kararları nasıl verilir?” sorusuna cevap vermeye çalışmasıydı.
Bilkent Endüstri Mühendisliği ile ilgili aklınızda kalanlar nelerdir?
Hatırladığım en önemli şey, eğitim ortamının kalitesi ve öğrencilere sağlanan
imkânlardı. Burada en önemli hususta eğitim kadrosunun kalitesinin yüksek
olmasıydı. Bundan 20 yıl önce de böyleydi, bugün de öyle. Bilkent Endüstri
Mühendisliği Bölümü, her zaman çok değerli bir öğretim üyesi kadrosuna
sahip olmayı başardı. Bu bağlamda diğer bir faktör de öğrencilerin kalitesiydi. Sınıf arkadaşlarım birbirinden yetenekliydi. Nitekim bugün bütün
arkadaşlarım çok iyi konumlara geldiler. Bu kadar seçkin bir ortam benim
kendimi geliştirmem için son derece faydalı oldu. Aslında bu açıdan hep çok
şanslıydım. Lise, üniversite, yüksek lisans, doktora sırasında hep çok seçkin,
yetenekli insanlar arasında bulundum. Bilkent’e ilk geldiğimde etrafımdaki
öğretim üyelerinin ve diğer öğrencilerin ne kadar yetenekli olduğunu
anladığım da çok etkilenmiştim. Aynı şeyi iki yıl önce Chicago Üniversitesi’nin
İşletme Fakültesi’nde çalışmaya başladığımda bir kez daha hissettim. Ben
başladıktan bir iki ay sonra fakültemizden iki kişi Nobel ödülü aldı. Bu kadar yetenekli insanlar ile aynı ortamda çalışmak ne kadar motive edici anlatamam. İşte Bilkent’te öğrencilik hayatımda da hep böyle hissetmiştim.
Dolayısıyla Bilkent denilince hatırladığım ilk şeyler, kaliteli eğitim ortamı ve
orada tanıdığım yetenekli insanlar.
Kariyerinize akademik yoldan devam etme kararını nasıl aldınız?
Bu kararı lisans eğitiminin 2.yılında verdim ve 3. yılında ise kesinleştirmiştim.
Kararımda da Bilkent’te tanıdığım üç hocamın çok etkisi oldu. Daha
lisans programındayken onlardan akademik hayatın ne demek olduğunu
öğrenmiştim. Öncelikle merhum Barbaros Tansel ile tanıştığımız andan itibaren çok iyi bir ilişkimiz oldu. Çok değerli bir akademisyen, her yönden
örnek bir insandı. Benimle hep çok yakından ilgilendi ve zaman ayırdı. Yapmak istediğim her şey de destek oldu ve her fırsatta beni teşvik etti. Ayrıca
çok prensipliydi ve üstün bir çalışma disiplinine sahipti. Her zaman kendisini örnek aldım. Yine üzerimde çok etkili olan bir diğer hocam merhum
İzzet Şahin; kendisinden rassal süreçler derslerini (hem lisans, hem de yüksek lisans seviyesinde) almıştım. Bana bu konuları o kadar sevdirdi ki, doktora tezimi bu konuda yazdım. Zira doktora tezimi de kendisine adadim.
Araştırmalarımda da kendisinden öğrendiğim teknikleri veya onların üzerine
bina edilen teknikleri sürekli kullanıyorum. Son olarak ta Hasan Sait Ölmez
in üzerimde çok emeği ve etkisi oldu. Kendisinden akademik araştırmaların
hem zorluklarını, hem de ne kadar keyifli olabileceğini öğrendim. Bu üç
değerli akademisyen bana vakitlerini ayırarak akademik hayat, araştırma
hayatı, doktora süreci ve benzeri konularda o kadar önemli bilgiler verdiler
ki akademik hayatin benim için iyi bir seçim olduğunu çok erken anladım.
Dolayısıyla benimki oldukça bilinçli ve kolay bir karar oldu. Sanıyorum işimi
çok sevmemin arkasında da zamanında bilinçli bir seçim yapmış olmam var.
Bilkent Üniversitesi’nde eğitim aldıktan sonra eğitim için Amerika’ya gittiniz.
Bilkentli olmak kariyer tercihlerinizde size nasıl bir ayrıcalık kattı?
Öncelikle Stanford Üniversitesinden kabul almamda Bilkentli olmamın
çok faydası olmuştu. Ayrıca Bilkent ile Stanford arasında ciddi benzerlikler
vardı. Dolayısıyla Stanford’a alışmam çok kolay oldu. Kariyerim boyunca da
Bilkent’te aldığım eğitimin işimi kolaylaştırdığına inanıyorum.
Bilkent Üniversitesi ile Amerika’daki üniversiteler arasındaki farklardan biraz
bahsedebilir misiniz?
Amerika’daki her üniversiteyi iyi bilmiyorum, ama doktora yaptığım Stanford Üniversitesi ve daha sonrasında çalıştığım Northwestern ve Chicago
Üniversiteleri ile karşılaştırdığımda farklılıktan çok benzerlikler var diyebilirim. Bu okulların ortak özelliği araştırma ağırlıklı okullar olmaları. Ayrıca
dördü de akademik kadronun kalitesine ve öğrenci kalitesine önem veriyor. Aklıma gelen farklar şöyle: Birincisi Amerika’daki öğretim üyelerinin
çalışma şartları biraz daha iyi. Örneğin, burada bizim ders yükümüz sene de
sadece 90 saat ve toplam 10 hafta alıyor. Böylece araştırma için daha fazla
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vaktimiz var. Öğrenci iken fark ettiğim bir diğer husus da şuydu:
Stanford’da Bilkent’e göre daha fazla ödev veriyorlardı. Northwestern
ve Chicago ‘da da durum böyleydi. Amerika’daki sistemde konuları
zaten ödev yaparken öğreniyordum. Bilkent’te ise ödevler biraz daha
azdı ama konuları derste ve sınavlara çalışırken öğreniyorduk. Son
olarak da sanıyorum okulların finansal modelleri farklı, Amerika‘daki
okullar çok daha varlıklı. Bu sayede öğretim görevlilerine çok daha iyi
çalışma imkânları sağlayabiliyorlar.
İletişimde olduğunuz mezunlarımız var mı? Amerika’dan bir göz olarak
ne demek istersiniz?
Elbette ki var. Öncelikle iş hayatında yolumun kesiştiği, birlikte
çalıştığım Bilkentliler var. Hepsi birbirinden değerli ve başarılı insanlar. Ayrıca halen görüştüğüm Bilkentli pek çok arkadaşım var.
Henüz “Re-union” a katılma şansım olmadı ama ilk fırsatta Bilkent’i
ziyaret etmek istiyorum, uzun zamandır yüz yüze görüşemediğim
arkadaşlarımla görüşebilmeyi istiyorum. Bunun dışında hem akademik hayatta hem de iş hayatında başarılarını gurur duyarak takip
ettiğim çok sayıda Bilkentli var.
Akademik hayatınız dışında nelerle ilgileniyorsunuz?
Çok güzel bir soru! Geçenlerde ikizlerimiz bir yaşına girdiler. Sevgili eşim Zeynep ve ben bütün vaktimizi onlara ayırdık desem yalan
olmaz. Ama öncesinde seyahat etmeyi, kitap okumayı, yazları yelkenli
ile açılmayı, bol bol yeni restoranlar keşfetmeyi severdim. Ayrıca son
3-4 yıldır çok düzenli spor yapıyordum ama ikizlerimizle bolca vakit
geçirebilmek için bunların çoğunu şimdilik askıya aldım.
Mezunlarımıza ya da yeni mezun olacaklara söylemek istediğiniz bir
şeyler var mı?
İşim gereği hemen her sene mezuniyet törenlerimize katılıyorum ve
dolayısıyla çok mezuniyet konuşması dinledim. Beni en çok etkileyen
Steve Jobs’ın Stanford Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde yaptığı
kısa ama anlamlı konuşma oldu. Eğer vakitleri varsa onu izlemelerini
tavsiye ederim:
“Steve Jobs Stanford Commencement Speech 2005”
https://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA
Son olarak da yeni mezun olacak arkadaşlarımızı şimdiden tebrik
ediyorum!
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“2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Sonrasında
Columbia Üniversitesi’nden 2009 yılında Yöneylem Araştırması yüksek lisansı ve 2014 yılında
Sürdürülebilir Enerji üzerine doktora aldım. 2014 Bahar döneminden beri Bilkent’teyim. 6 yaşında bir
oğlum var. Hayatım iş ve ev arasında dengeyi sağlamaya çalışmakla geçiyor diyebilirim.”
Neden Bilkent Üniversitesi?
Bilkent Üniversitesi, araştırmaya verdiği önem ve destek dolayısıyla akademik anlamda calışılabilecek
en iyi yerlerden bir tanesi. Büyük şehirde, güzel ve rahat bir kampus hayatı vaadediyor, bu da yaşamı
kolaylaştırıyor.
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü nasıl buluyorsunuz?
Bölümümüzü gayet başarılı buluyorum. İyi bir öğrenci profiline sahibiz, öğrencilerin burada aldıkları
eğitimle mezuniyetten sonra gittikleri yerlerde farklılık elde ettiklerini gözlemliyorum.
Bilkent’i 3 kelimeyle tanımlamak isteseydiniz bunlar ne olurdu?
Kalite, başarı, uyum
Ezgi Ulu

“Eskişehir doğumluyum. Eskişehir Anadolu Lisesi ve Eskişehir Fatih Fen Lisesi mezunuyum. Lisans
eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladım. 20082010 yılları arasında aynı bölümde yüksek lisans ve araştırma görevliliği yaptım. 2010 yılında doktora
çalışmalarımı yapmak üzere Londra Ekonomi Üniversitesi (London School of Ecnonomics, LSE) Yöneylem Araştırması Grubuna katıldım. Doktora çalışmamı yöneylem araştırmasında eşitlikçi yaklaşımlar
ve çok kriterli karar verme üzerine yaptım. 2014’te doktora derecemi aldıktan sonra Bilkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği bölümüne katıldım.”
Neden Bilkent Üniversitesi’nde akademisyenliği tercih ettiniz?
Bilkent Üniversitesi dünya çapında tanınmış ve kendini pek çok bilim alanında ispatlamış bir üniversite.
Burada yürütülen çalışmaların bir parçası olmak benim için gurur verici.
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü nasıl buluyorsunuz?
Endüstri mühendisliği bölümü Türkiyenin en iyi Endüstri mühendisliği bölümlerinden bir tanesi. Bunu,
bölüm mezunlarının mezuniyet sonrası başarılarından da görmek mümkün. Bölüm çalışanlarının,
öğrencilerinin ve mezunlarının birlikte bölümü her geçen gün daha ileriye taşıdığını düşünüyorum.
Bilkent’i 3 kelime ile tanımlamak isteseydiniz, bunlar neler olurdu?
Araştırma, gelişim, dinamizm.
Aslıhan Özdemir
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Değerli hocamız Prof. Dr. Barbaros Tansel’in
anısına düzenlenen derslerin bu yıl ikincisi 8 Mayıs
2015 tarihinde gerçekleşti. Programın açılışı Endüstri
Mühendisliği bölüm başkanı Prof. M. Selim Aktürk’ün
konuşması ile başladı.
Hocalarımızdan Prof. M. Selim Aktürk, Prof. Hande
Yaman Paternotte, Assoc. Prof. Bahar Kara Yetiş ve Doç.
Doc. İbrahim Akgün’ ün iş birliğinde bu program organize edilmiştir.
Gün boyu süren etkinlikte yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden gelen
konuşmacılar katılım göstermiştir.
Programın açılışında Georgia Institute of Technology professorlerinden Prof.
Dr. Shabbir Ahmed ders vermiştir. Programı San Francisco State University
doçent doktorlarından Özgür Özlük’un sunumu takip etmiştir. Son katılımcı
olarak da mezunlarımızdan Vedat Bayram yer almıştır.
Geçen yıl ilki düzenlenen etkinlik bu yıl da öğrenciler ve akademik kadro
tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştır.

Gizem Tutku Altun
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Ezgi Ulu
29 Kasım 2014’de Bölümümüz mezunları, bölümün son sınıf
öğrencileriyle İstanbul’da LC Waikiki’nin ev sahipliğinde bir
araya geldi. LC Waikiki CEO’su Mustafa Küçük’ün de açılış
konuşmasıyla katıldığı ve üçüncüsünü düzenlediğimiz bu
başarılı etkinliğe katılan ve gün boyu deneyimlerini öğrencilere
aktaran mezunlarımız Orhan Dağlioğlugil (1991), Koray
Doğan (1991), Emre Oskaylar (1992), Erdem Gündüz (1994),
Engin Evren Cantürk (1996), Barış Karakullukçu (1996), Emre
Darıcı (1997), Deniz Batuman (1998), Köksal Yılmaz (1998),
Hazım Gümrükçüler (2001), Özhan Nuri Özesenli (2001),
Abdullah Çerekçi (2002), Mehmet Demirbaş (2002), Gürkan Üstünkar (2002), Hakan Şentürk (2003), Hilmi Akarsu
(2005), Fatih Ergen (2005), Gökhan Aydın (2008), Serhan Ok
(2008), Seda Sagus (2008), Özlem Erdem (2009), Merve Arslan (2013) ve ev sahibimiz Murat Aksu (1997)’ya tüm son sınıf
öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz.

Vektora, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü iş birliğiyle 16-17-18 ve
20 Nisan 2015 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi’nde SAP çözümleri ve yeni teknoloji
trendlerinin anlatıldığı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, çoğu Bilkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan Vektora yöneticilerinden ve takım liderlerinden oluşan konuşmacılar; SAP Kurumsal
Kaynak Planlama (ERP), SAP Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve SAP İş Analitikleri ve Teknolojileri (BA&T) alanlarında önemli sunumlar gerçekleştirdiler.
Etkinliğin amacı hem yeni teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında mühendislik öğrencilerini bilgilendirmek hem de SAP dünyasında yeni mezunları bekleyen
iş fırsatları konusunda öğrencilere yol göstermekti. 4 gün olarak planlanan etkinlik
programında Genel SAP Tanıtımı, SAP Projeleri Yönetimi Metodolojisi, SAP Finans
Modülleri, SAP Lojistik Modülleri, SAP İnsan Kaynakları Yönetimi Modülleri, SAP İş
Analitikleri ve Teknolojileri, SAP CRM - Müşteri ilişkileri sistemleri ve Yeni Jenerasyon SAP Çözümleri ve teknoloji trendleri anlatıldı. Eğitim sonunda, katılan 107 3. Ve
4. Sınıf öğrencilerine eğitim sertifikaları verildi.
Vektora’dan sunum yapan kişiler: Genel Müdür Köksal Yılmaz, Genel Müdür
Yardımcısı Mehmet Demirbaş, Proje Yöneticisi Cengiz Öztürk, SAP Finans Modülleri
Takım Lideri Burak Başarslan, SAP Lojistik Modülleri Takım Lideri Kutay Emeksiz ve
SAP Lojistik Modül Danışmanı Uğur Bayrakdar, SAP İnsan Kanyakları Takım Lideri
Dilek Adak, SAP İş Analitikleri ve Teknolojileri Takım Lideri Evren Temiz.
Vektora Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbaş, mezunu oldukları okulda böyle
önemli bir etkinlikle fayda sağlamaktan ve geleceğin mühendislerine yol gösterme
fırsatı yakalamış olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Sayın Demirbaş,
ayrıca Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Profesör Dr. M. Selim Aktürk’e
etkinlik için kendilerine verdikleri destekten dolayı Vektora adına teşekkürlerini iletti.
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Bilkent Üniversitesi mezunlar arası iletişi artırma amacıyla yeni bir uygulamaya başlıyor. Uygulama kapsamında her yıl bölümler, mezunlarından gönüllü olarak dönem temsilcileri seçiyor. Dönem temsilcilerinden mezun buluşmaları, mezunlar arası ilişkileri güçlendirme amaçlı
olarak çalışmalar düzenlemeleri bekleniyor. Aşağıdaki listede dönem temsilcilerini ve iletişim
bilgilerini bulabilirsiniz. Eğer siz de temsilci olmak isterseniz lütfen iletişime geçiniz.
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Banu Ulusoy
3 kelimeyle, Bilkent
Arkadaşlık, ayrıcalık, vizyon
Endüstri Mühendisliği
Azim, tutku, başarı
Gelecek
Umut, IE, sürdürülebilirlik
15 Ağustos 1994 tarihinde Ankara’da doğdu.
İlköğretim ve liseyi TED Ankara Koleji’nde
okudu. 2013 yılında Bilkent Ünivesitesi Endüstri
Mühendisliği bölümüne girdi. 4. Sınııf öğrencisi
olan Banu endüsti mühendisliğini seçmenin
yaptığı en doğru tercih olduğunu düşünüyor.

