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“

Editörden
Değerli mezunlarımız,

Ekim 2007’den bu yana siz mezunlarımızla
aramızdaki bağı güçlü tutmak adına çıkardığımız
BİZ E-Bülten’in yeni sayısıyla karşınızdayız. Son
sayımızdan bu yana bölümümüz adına gerçekleşen yenilikleri sizlere ulaştırmanın mutluluğu
içerisindeyiz.
Her sayıyla birlikte sizler gibi bizler de yenileniyor, ekibimize yeni kişileri katıyoruz. Ekibimize
yeni katılan haber editörleri Gözde Orhan, Gülin
Tuzcuoğlu, Deniz Emre, İrem Ünay, Büşra Karkılı’ya ve yeni tasarımcımız Melisa Ek’e hoşgeldiniz
diyor, bu sayının hazırlanmasında yaptıkları çok
kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum.
Bültenimizi hazırlarken duyduğumuz keyfi ve
mutluluğu umuyoruz ki sizler de okurken hissedersiniz.
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Mezunlarımızdan

haberler

2013 mezunlarımızdan İdris Kaplan ile Figen İpek
6 Haziran 2015’te evlenmişlerdir. İdris Kaplan
Aselsan’da Proje Planma Mühendisi, Figen İpek
ise Roketsan’da Satın Alma Mühendisi olarak çalışmaktadır. Bilkent
IE ailesi olarak çiftimizin mutluluklarının ve başarılarının
daim olmasını dileriz.

2013 mezunlarımızdan Fulya Bolkol, Pınar Okutgen ve M.Muhlis Yücebıyık Şubat ayı itibariyle terfi alarak Mudo Concept’te Kıdemli Satış Uzmanı
pozisyonuna yükselmişlerdir. Bu güzel terfi haberlerine ek olarak Fulya Bolkol’un Şubat ayında
dünya evine gireceği haberini vermekten mutluluk duyarız. Değerli mezunlarımıza yeni görevlerinde başarılar diler, mutluluklarının daim olmasını temenni ederiz.
Gözde Orhan

1991 Mezunu Pınar Keskinocak 20162017 dönemi INFORMS Genel Sekreteri
Seçildi
Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan
sonra yine Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan
Keskinocak, doktorasını 1997
yılında Carnegie Mellon Üniversitesi’nde tamamladı. IBM T.J. Watson Araştırma
Merkezi’nde çalışmalarını yürüttükten sonra
1999 yılında Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde
asistan profesör olarak ders vermeye başlayan Keskinocak hâlen üniversitenin Endüstri
ve Sistem Mühendisliği okulunda profesörlüğe
devam etmektedir. Keskinocak aynı zamanda
Georgia Teknoloji Enstitüsü İnsani Sistemler
Merkezi (Center for Humanitarian Systems) kurucularından ve yöneticilerindendir. Operations
Research, Management Science, M&SOM gibi

alanında öne çıkan birçok dergide 50’den fazla
makalesi yayımlanmış olup, kariyeri boyunca INFORMS Moving Spirit Award dâhil birçok ödüle
layık görülmüştür.
1996 yılından beri INFORMS’un aktif bir üyesi olan ve birçok farklı pozisyonda görev yapan
Keskinocak, son olarak 2015 seçimleri sonucu
komite tarafından genel sekreter olarak seçilmiştir. Bu yeni görevinde INFORMS üyelerinin
pozitif bir etkisi olacağına inandığı yeni alanlara
erişmeye çabalayacağını belirten Keskinocak,
akademik ve endüstriyel alanlar arasındaki bağı
güçlendirmenin ve alışılanın dışındaki alanlarda
da komitenin analiz tekniklerinin kullanımının
hem iş dünyasına hem bilime olumlu katkısı olacağını vurgulamıştır.
Büşra Karkılı
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2015INFORMSGenelKonferansı
1-4Kasım2015TarihleriArasındaABD’de
Philadelphia’daDüzenlendi.
Her yıl düzenlenen ve alanında öncü birçok akademisyen, iş adamı ve devlet adamını bir araya getiren konferansın bu yılki ayağında ana sunum başlıkları sağlık hizmetleri, bilişim, enerji, optimizasyon
metotları ve eğitim olarak belirlendi. Bu yıl Lehigh Üniversitesi’nden Tamás Terlaky’nin genel organizatörlüğünü yürüttüğü toplantıda bu başlıklar altında konuşma yapmak üzere Google ve Siemens
gibi şirketler ile Stanford, Toronto, Northwestern, California ve Brown gibi birçok üniversiteden iş
adamı ve akademisyen konferansa katıldı. Bunun yanında artık bir klasik haline gelen Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği INFORMS buluşması bu yıl da mezunlarımızın ve akademisyenlerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu güzel
etkinliğin düzenlenmesinde ve organizasyonun yapılmasında emeği geçen ve
katılanlara bölümümüz adına teşekkür
ederiz. Ayrıca konferansın bu yılki ayağı
13-16 Kasım tarihleri arasında ABD’nin
Nashville eyaletinde düzenleneceğini
tüm mezunlarımıza duyurmak isteriz.

Büşra Karkılı
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Tedarik Zinciri ve
Lojistik Çalıştayı 2015
Her yıl düzenlenen Tedarik Zinciri ve Lojistik
Çalıştayı, geçtiğimiz yıl 9. kez 5 Haziran 2015
tarihinde Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bir
günlük etkinlik boyunca konuyla ilgili çalışmalar
yapan akademisyenler ve iş
dünyası, sektörde yaşanan
zorluklar, çözümler ve fırsatlar üzerine fikir alışverişinde
bulundu.
Katılan üniversiteler arasında University of Melbourne,
University College London, Sabancı Üniversitesi, ODTÜ, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi vardı. Memorial Healt-

hcare Group ve Ekol A.Ş. de etkinliğe katıldılar.
Çalıştayda sunulan çalışmalar özetle, Supplier
Competition with Option Contracts for Discrete Blocks of Capacity, Replenishment and
Fulfillment Based Aggregation for General Assemble-to-Order Systems, Supply
Chain Management in Healthcare,
Intertemporal Pricing and Strategic
Rationing When Selling to Snobbish
Consumers, Bid Price Optimization
for Truckload Carriers in Simultaneous Transportation Procurement
Auctions, Operational Excellence Management
and Logistics at Ekol A.Ş. sunulmuştur.
Banu Ulusoy

Büşra Karkılı

Bilkent Üniversitesi Öğrencileri Lisans Bitirme
Projeleri ile 2015 INFORMS Lisans Öğrencileri
Yöneylem Araştırması Finalinde Yarıştı
Endüstri Mühendisliği bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden Kaan Yavuz, Beril Burçak, Hakan Şentürk, Ayça Karatepe, Osman Karaaslan ve Alaz Şenol’dan oluşan proje grubu akademik danışmanları Dr. Kemal Göler ve
Pegasus Havayolları Network Planlama Direktörlüğü’nden mezunumuz Elifnur Doğruöz (IE, B.S. 2010, M.S
2013) ile yürütttükleri “Uçak Kullanımı ve Zamanında Kalkış Performansını İyileştiren Tarife Çizelgelemesi”
başlıklı lisans bitirme projeleri ile 23 projenin yarıştığı Bilkent Endüstri Mühendisliği 13. Proje Fuarı ve Yarışması’nda birinci seçildi. Proje grubu bu başarının ardından TÜBİTAK’tan Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı ve 2015 INFORMS Lisans Öğrencileri Yöneylem
Araştırması Ödülü (INFORMS Undergraduate O.R. Prize) finalinde jüriye projelerini sunma şansını yakaladı.
Grup üyeleri geliştirdikleri ilk optimizasyon modeliyle uçakların havada geçirdikleri süreyi artırmayı hedefledi. Sefer saatlerinde izin verildiği ölçüde değişiklik yapılarak ve uçakların yerde kalış süresi gibi birçok değişkene dikkat edilerek bu amaca ulaşıldı. İkinci optimizasyon modelinde ise rötarların mümkün olduğunca
azaltılarak gecikme süresinin en aza indirgenmesi hedeflendi. Örnek veriler üzerinde çalışılarak denenen
modellerden olumlu sonuçlar alındı. Bu optimize modellerden şirket içerisinde yürütülen çalışmalarda da
faydalanılabileceği kaydedildi.
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Prosis Danışmanlık
Bilkent Üniversitesi’nde
Prosis Danışmanlık, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü iş birliği ile 12 Ekim
2015 - 9 Kasım 2015 tarihleri arasında, Bilkent
Üniversitesi’nde mezun adaylarına, 4 haftalık
“Yeni Mezun İçin İş Arama Stratejileri” isimli eğitim verdi. Etkinlikte, Bilkent Üniversitesi mezunu, Prosis Danışmanlık çalışanlarından Dilek Şen
Güven, Eren Enacar Özsüt ve Merve Avcı Malkan, “Ben Kimim?”, “Suit Up”, “Mülakat Hakkında
Her Şey”, “İş Görüşmesine Çağırıldım!” konulu
eğitimlerde Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezun adayları ile buluştular.
Etkinliğin amacı, iş hayatına başarılı bir başlangıç yapılmasına yönelik katkı sağlamaktı. Profesyonel iş yaşamından örneklerle desteklenen
interaktif eğitim programının tüm aşamalarına
katılan mezun adaylarının tam olarak donanımlı
bir şekilde iş arama sürecine hazır olmaları hedeflendi. Etkinliğin ilk aşaması olan ve Bilkent
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
2003 mezunu, aynı zamanda Prosis Danışmanlık yöneticilerinden olan Dilek Şen Güven tarafından verilen “Ben Kimim?” konulu eğitimde, kendini tanıma, beklentilerini tanımlama ve

doğrul iletişimin önemi üzerinde duruldu. Eğitime, tanışma ve iletişim oyunları ile interaktif bir
başlangıç yapıldı. Ardından katılımcılara önceden doldurmuş oldukları kişilik envanterlerinin
raporları teslim edildi ve nasıl incelemeleri gerektikleri anlatıldı. Eğitimin ikinci haftasında ise,
“Suit Up” konulu eğitimde, katılımcılara özgeçmiş ve ön yazının önemi, mülakata hazırlanırken
nelere dikkat edilmesi gerektiği, işe alım sürecindeki değerlendirme aşamasında neler yaşanabileceği hakkında bilgi aktarıldı. Eğitimin üçüncü
aşamasında, “Mülakat Hakkında Her Şey” konulu eğitimde ise, katılımcıların önceden hazırlamış
oldukları özgeçmişler değerlendirildi. Bir atölye
çalışmasında gerekli güncellemelere değinildi.
Mülakat teknikleri hakkında genel bilgiler verildi. Son hafta, “İş Görüşmesine Çağırıldım!” adlı
eğitimde ise tüm eğitim hakkında genel bir tekrar yapıldı. Mezun adaylarına, iş başvurularını
yapılabilecekleri kanallar anlatıldı. İki gönüllü
mezun adayı ile mülakat simulasyonu gerçekleştirildi. Bu sayede, mülakat deneyimi kazanmaları
sağlanmış oldu.
Aslıhan Özdemir
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Mezunlarımız&
Mezun Adaylarımız
Deneme Mülakatları Etkinliği’nde Buluştu

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarımız ile, profesyonel hayata hazırlanma sürecinde olan 4. sınıf öğrencilerimiz, 20 Şubat 2016’da, A101’in ev sahipliğinde düzenlenen Deneme Mülakatları etkinliğinde biraraya geldiler. Tüm gün süren bu etkinlikte, şirketlerinde üst düzey yönetici konumunda bulunan mezunlarımız ile mezun adaylarımız deneme
mülakatlarına katıldılar. Bu sayede, mezun adayları hem bir mülakat deneyimi kazandılar hem
de mezunlarımızın, adaylara mülakat sonrası yaptıkları geri bildirim sayesinde, iş görüşmelerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenmiş oldular. Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. M. Selim Aktürk’ün de katılımıyla İstanbul’da A101 Genel Müdürlük binasında gerçekleşen etkinlikte yer alan mezunlarımız: Erhan Bostan (A101), Orhan Dağlioğlugil (A101), Erkin
Öztürk (A101), Tarhan Gürhan Özesenli (A101), Emre Oskaylar (İçtaş İnşaat), Tarkan Özkan
(Mudo), Murat Aksu (LCWaikiki), Barış Karakullukçu (Mudo), Çağıl Koçyiğit Çavuşoğlu (Türk
Telekom), Deniz Şahin (Yıldız Holding), Gülsevinç Selçuk (LeGrand), Hakan Ergen (Johnson
& Johnson), Emre Darıcı (Solvoyo), Dr. Koray Doğan(Solvoyo), Seda Sagus(Turkcell), Sibel
Öcal (Türk Telekom International), Engin Güven (Vodafone), Merve Arslan(PepsiCo), Özhan
Özesenli (PepsiCo), Mehmet Mithat Çınar(Procter&Gamble), Umut Akbaş (Procter&Gamble), Köksal Yılmaz (Vektora), Mehmet Demirbaş(Vektora), Turgut Kahraman (ETCBASE), Köken
Güneş (STFA Group), Dr. Gürhan Kök (Invent Analytics), Şeyma Anasoy (Ernst&Young), Eray
Eskikan (Reckitt Benckiser), Emre Kara (Bain&Company), Hakan Şentürk (BASF), Serdar Özdemir(Ericsson), Kemal Saraçoğlu (Mavi Dokuz Consultancy Services), Pınar Okutgen (Mudo),
Bahar Türkeli (Mudo), ve Muhlis Yücebıyık (Mudo)’a etkinliğe katılan tüm mezun adaylarımız ve
bölümümüz adına teşekkür ederiz.
Aslıhan Özdemir
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ÇAĞIN
ARARAT
Röportaj: Berkay Büke

Bilkent endüstri mühendisliği bölümünden mezun
olduktan sonra, dünyanın alanında en iyi okullarından Princeton’dan kabul aldınız. Bu başarınızı
nasıl açıklarsınız?
Bilkent’teki lisans eğitimim sırasında akademik olarak iyi bir durumdaydım. Özellikle son yıllara doğru
olasılık ve stokastik süreçler dersleri daha çok ilgimi
çekmeye başlamıştı. Bu alanda neler yapabilirim ve
kendimi nasıl geliştirebilirim diye biraz araştırma yaptım. Finans alanı da bu araştırmam sırasında karşıma
çıktı. Finansta olasılığın ve stokastik süreçlerin önemli bir rolü olduğunu gördüm ve bu konuda bölüm hocalarına fikir danıştım. Özellikle rahmetli Barbaros
Hoca’nın ve Savaş Hoca’nın çok iyi yönlendirmeleri
olmuştu. Onların yönlendirmeleri sonucu çeşitli
okullara doktora başvurusunda bulundum. Finansın
kendisine olan ilgim doktora sırasında gelişti diyebilirim. Sonuç olarak hem hocaların doğru yönlendirmesi hem de bireysel araştırmalarım sonucu kendim için uygun olan bir yere gittiğimi düşünüyorum.
Princeton dışında da çok iyi okullara başvurmuştum,
ancak bazılarından reddedildim. O okulların çalıştığı
konularla benim çalışmak istediğim konular birbirine
fazla uymuyordu. Dolayısıyla okulların beni doğru
elemiş olmasıyla benim için iyi bir eşleşme olduğunu
düşündüğüm Princeton Üniversitesi’ne kabul edildim.
Bilkent’te verilen endüstri mühendisliği eğitimi oldukça üretim odaklı bir eğitim. Finans ise apayrı
bir alan. Finans eğitimine kendinizi hazırlamak
için neler yaptınız, bu eğitimi alırken zorlandınız
mı?
Özellikle matematik alanında kendimi çok geliştirmem gerekti. Ama ben zaten bunun farkında olarak
oraya gittim. Hatta oraya gitmeden önce Bilkent’te
kendimi bu konuda hazırlamaya başladım. Matematik bölümünden birkaç ders aldım. Analiz dersleri
almıştım; bu dersler de olasılığın temeli olan mate-

matik konularını içeriyor, mesela derslerin birinde
ölçü teorisi anlatılıyor. Bu konuları biliyor olmak doktorada işime yaradı. Buna rağmen birçok konuyu da
doktora sırasında sıfırdan öğrenmem gerekti. Ama bu
da doktora eğitiminin bir parçası.
Princeton’daki doktora eğitimini bitirdikten sonra
ABD’de kalmak yerine Bilkent’e dönmeyi seçtiniz.
Bu seçiminizde ülkenize dönme isteği mi rol oynadı yoksa Bilkent’i akademik açıdan Ivy League
okullarına göre daha mı cazip buluyorsunuz?
Akademik olarak buranın benim için uygun olduğunu düşündüm. Çünkü Bilkent Endüstri Mühendisliği
Bölümü birçok konuda araştırmaya açık bir bölüm.
Finans, enerji, lojistik, optimizasyon gibi çeşitli konularda çalışan hocalar var. Bu kadar geniş bir yelpazede çalışma yapılan bir yerin akademik gelişimim için
iyi olacağını düşündüm.
Bilkent öğrencilerine hayatta mutlu ve başarılı bir
kariyer izlemeleri için önerileriniz neler olurdu?
Keşfetmeye açık olmalarını öneririm. Önlerine sunulanla yetinmeyip yeni şeyler aramalarını, “Ne yapabilirim?”, “İlgimi çeken şey ne?” sorularını kendilerine sormalarını öneririm. Bilkent’in o açıdan güzel
olanakları olduğunu düşünüyorum. Seçmeli dersler
bunun bir yolu, bir diğer yolu da kulüp etkinlikleri.
Burada kilit nokta öğrencilerin hırslı olmaları: ne yapmayı istediklerini keşfetmek için hırslı olmaları, akıllarına gelen denemelerin daha çok üzerine gitmeleri.
Bu noktada da öğrencilerin aktif olmaları gerekiyor.
Hocalarla konuşmak, internetten araştırma yapmak,
fazla not kaygısı olmadan ilgilerini çeken dersleri almak yapabilecekleri arasında. En önemlisi de gerektiğinde burnunun dikine gidebilmek ve bir yerden
ışık görünüyorsa onu takip edebilmek. Severek çalışabilecekleri alanı bulduktan sonra o alanın kendine
özgü zorluklarını aşmalarının daha kolay olacağını
düşünüyorum.
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FİRDEVS
ULUS
Röportaj: Deniz Emre

“

2008 yılında Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri (Endüstri) Mühendisliği ana dal ve Matematik yan
dal programlarından mezun oldum. Yüksek lisansımı aynı üniversitenin Matematik Bölümü’nde 2010 yılında
tamamladım. 2010 yılında Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümünde
başladığım doktora eğitimim süresince çok amaçlı eniyileme algoritmaları ve finans uygulamaları üzerinde çalıştım. 2015 yılında doktoramı alarak Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne katıldım.

”

Neden Bilkent Üniversitesi?
Bilkent Üniversitesi öğrenci profili ve sağladığı olanaklar sayesinde Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri
olmakla kalmayıp; mezun başarıları ve bünyesindeki araştırmacıların kaliteli çalışmaları sayesinde dünya çapında adını duyurmayı başarmış bir kurum.
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü nasıl buluyorsunuz?
Endüstri Mühendisliği bölümü Türkiye’nin en iyilerinden biri. Hem akademik hayata devam eden hem de iş
yaşamına atılan mezunlarının başarılarından bölümümüzün kalitesini fark etmemek mümkün değil.
Sanata olan merakınız nereden geliyor? Güzel sanatların hangi alanına ilgilisiniz?
Ailemde ya da yakın çevremde sanatla uğraşan kimse yok. Kendi içimden çıkan
bu ilgiye şans verip onu besledikçe sanata olan merakım da arttı. Sanatın hemen
her dalını sevmekle beraber görsel sanatlara, özellikle resime ilgi duyuyorum. Lisans eğitimim boyunca Sabancı Üniversitesi, doktora eğitimim boyunca da Princeton Üniversitesi Görsel Sanatlar Fakültelerinden resim dersleri alma şansım
oldu. Fırsat buldukça resim yapmaya devam ediyorum.
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13.

Endüstri Mühendisliği
Proje Fuarı

Ülkemizin seçkin kuruluşları ile bölümümüzün işbirliği içinde gerçekleştirdiği projeler 20
yıldır başarıyla Bilkent Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Proje Fuarı ve Yarışması’nda sergilenmektedir. Bu süre içerisinde farklı sektör
ve büyüklükte 75 şirketle toplam 347 proje gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz yıl 13.sü düzenlenen
Proje Fuarı ve Yarışması 23 proje ve 160 öğrencinin katılımıyla 28 Haziran 2015 tarihinde Mühendislik binasındaki Mithat Çoruh Konferans
Salonu ve Fuaye alanında gerçekleştirilmiştir.
Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencileri, sanayinin önde gelen firmalarının sorunlarına 8 ay
boyunca çözüm ürettikleri projelerini sergilediler.
Arçelik, Pegasus, Unilever, Mado, Eti Gıda,
Tepe Home, Man, Enerjisa, Havelsan, Anadolu
Jet, LCW gibi şirketlerin katılımıyla gerçekleşen
çalışmalar hem öğrencilere iş hayatını öğretmesi
açısından hem de şirketlere ürün, yöntem veya

Banu Ulusoy

hizmet süreçlerine ait karar destek sistemlerinde ölçülebilir faydalar sağlamıştır. 13. Proje yarışmasının jüri üyeleri arasında A101’den Orhan
Dağlıoğlugil, Arçelik’ten Güney Özaltan, Ortadoğu Rulman Sanayi (ORS)’den Alptekin Demiray ve bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd.
Doç. Dr. Emre Nadar bulunmaktadır.
Bu sene birincilik ödülünü Pegasus Havayolları
işbirliğinde gerçekleştirilen “Uçak Kullanımı ve
Zamanında Kalkış Performansını iyileştiren Tarife Çizelgelemesi”, ikincilik ödülünü “AnadoluJet
işbirliğinde gerçekleştirilen “Dalga Modeli Entegre Edilmiş Uçuş Çizelgeleme Optimizasyonu”, üçüncülük ödülünü ise Eti Gıda işbirliğinde
gerçekleştirilen “Perakende Lojistiğinde Depo
Süreçlerinin Optimizasyonu” projeleri almıştır.
Poster ödülünü ise Yunus Marketler Zincirinde
gerçekleştiren proje grubu almıştır.
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RÖPORTAJ:

ÖZALP
ÖZER
Gülin Tuzcuoğlu

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yolculuğunuz nasıl başladı? Neden Bilkent’in lisans programını tercih ettiniz?
O zamanlar Ankara Fen Lisesi’ndeydim. Bizim zamanımızda Bilkent’in akademik olarak çok sağlam bir itibarı
vardı. O zamanki üniversiteler arasında ilk özel üniversite olması ve öğrencilerine sağladığı imkanlar çok güzel
görünüyordu. Eğitim açısından bakıldığında hocaların dünya akademik camiası içindeki yerleri çok iyiydi. Bilkent Üniversitesi’nin böylesine çalışkan ve başarılı bir akademik kadroya sahip olması ister istemez beni de etkiledi. Üniversiteye Türkiye derecesiyle girmiştim. O zamanlar elektrik elektronik ve endüstri mühendisliğinin
puanları oldukça yüksekti ama bölüm ve okul tercihimi yüksek puandan çok üzerinde eğitim aldığım mesleğin
beni nasıl bir hayat tarzına götüreceğini düşünerek karar vermiştim. Başarılı akademik kadrosu ve insan kalitesinden dolayı Bilkent yönünde bir tercih yaptım.
Bilkent Endüstri Mühendisliği ile ilgili aklınızda kalanlar nelerdir?
Bilkent’e dair pek çok güzel şey hatırlıyorum. Bilkent dalış topluluğunun kurucularındandım. Şubat ayında
Bodrum’a ilk kez topluca dalışa gidişimizi hiç unutmam. Bir yandan sosyalken bir yandan da oldukça çalışkandım. İhsan Sabuncu Hoca’nın simülasyon projesi için gece gündüz harcadığım vakitleri, kütüphanede geçirdiğim uzun saatleri hala hatırlıyorum. Sabah kütüphane çalışanlarıyla kütüphaneyi açıp akşam onlarla beraber
çıktığım zamanlar olurdu. Onca seneden sonra hala haberleştiğim Bilkent kütüphane çalışanları var. Ayrıca
bizim zamanımızda öğrenci derneğinin orada çok güzel bir kafeterya vardı, orada çok keyifli kahvaltılar yapar,
güzel bir şekilde güne başlardık. Mayfest de oldukça eğlenceli geçerdi. Bilkent bizim zamanımızda hem sosyal
hem akademik olarak oldukça hareketliydi. Benim mezun olacağım sene MSSF binası açıldığı zaman orada,
arkadaşlarımla beraber gittiğim ilk konseri hatırlıyorum. Bilkent bana çok güzel anılar hatırlatıyor.
Kariyerinize akademik yoldan devam etme kararını nasıl aldınız?
Aslında bana öğretilen şey yaptığım işte en iyisi olmak, en başarılı olmaktı. Babamdan bunu duydum, bunu
öğrendim. Dolayısıyla üniversitedeyken bu işi yapıyorsam, öğrenmek istiyorsam en iyisi olmalıyım diye çalıştım
(notum yüksek olsun diye çalıştığımı hiç hatırlamıyorum). Ama aynı zamanda sosyalliğimden de ödün vermedim. Bu yolun başındayken aklımda akademisyen olayım diye bir düşünce yoktu. Üniversitedeyken arkeoloji
bölümünden doktora ve yüksek lisans dersleri alıyordum çünkü sualtı batık kazılarında çalışmayı çok istiyordum. O derslerden aldığım iyi notlar, Dr. Gates ve Dr. Chery Haldane’in bana yazdıkları referanslar sayesinde
bir defasında batık kazısında çalışmalara gitmiştim. Bir yandan da iş dünyasıyla ilgili modellemeler yapmak ve
bunlar üzerinde akademik çalışmalar yapmak çok ilgimi çekiyordu. En son Selim Hoca’yla yaptığım projede
çalışırken endüstri mühendisliğinin genel olarak çok hoşuma gittiğini fark ettim ve bu alanda devam etmek
istedim. O zaman bir de Manhattan’da yaşama hayalim vardı. Başvurduğum 15 üniversitenin hepsinden kabul
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aldım. Aynı zamanda arkeoloji alanı için de başvuruyorsun ve bu düşünce tarzıyla hayata başlıyorsun. O
lar yapmıştım. Hatta en son Princeton Üniversitesi
açıdan Bilkent’teki eski hocalarımızın (bir kısmı vefat
arkeoloji bölümü ve Columbia Üniversitesi IEOR
etti ya da emekli olup üniversitemizden ayrıldılar)
arasında kaldım ama hem Manhattan’da yaşamak
çok büyük bir katkısı oldu. Umarım yeni nesil hocaistediğim için hem de yöneylem (OR) araştırmasına
larınız da sizlere örnek olduklarının bilinci içerisinde
olan ilgimden dolayı Columbia Üniversitesi’ni tercih
çalışıyorlardır. Öğrenci olarak bizim için hocalarımız
ettim. Başta da söylediğim gibi bu yola akademisyen
çok önemliydi. Bizim terbiye ve kültürümüzde öğretolma amacıyla başlamadım. Asıl başlama sebebim
menin yeri anne babanın yeri ile neredeyse denktir.
öğrenme isteğim ve yeni şeylere karşı olan merakımÜmit ediyorum öğrenciler olarak sizler de bunun bidı. O merak duygusundan dolayı devam etmek istelincindesinizdir.
dim. Mezun olacağım sene P&G ve benzeri pek çok
şirkette çalışma seçeneğim olmasına rağmen içimYurt dışında Bilkent’in konumu sizce nedir?
deki merak ve öğrenme arzusu beni akademiye yönTürkiye’de gerçekten başarılı üniversitelerimiz var.
lendirdi. Beni çok
Bunların arasından
para kazanmaktan
özellikle Bilkent, Koç,
ziyade yeni şeyler
Sabancı ve ODTÜ
Akademik
ortamlara
baktığımız
keşfetmek daha
oldukça öne çıkıyor.
zaman Bilkent’ten başarılı bir öğrenci
çok heyecanlanBen Stanford, Columbaşvurduğunda
bütün
üniversiteler
onu
dırıyordu.
bia, MIT gibi pek çok
almak istiyor çünkü şu ana kadar Bilkent
üniversitede
dersmezunları
akademik
camiada
oldukça
Bilkent Üniverler veriyorum ve bu
başarılı oldu.
sitesi’nde eğitim
üniversitelerin kabul
aldıktan sonra
komitelerinde de yer
eğitim için Amealdım. Akademik orrika’ya gittiniz. Kariyerinizde Bilkentli olmanın
tamlara baktığımız zaman Bilkent’ten başarılı bir öğfarkını hissettiğiniz zamanlar oldu mu? Endüstri
renci başvurduğunda bütün üniversiteler onu almak
mühendisliği eğitimi size neler kattı?
istiyor çünkü şu ana kadar Bilkent mezunları akadeBen Ankara Fen Lisesi’yle beraber çok yoğun bir eğimik camiada oldukça başarılı oldu. Bunda Bilkent’tetim sürecine başladım. Çalışma terbiyesini, zamanki hocaların ve eğitimin epey bir katkısı var. Bilkent bu
lamayı, planlamayı orada öğrendim. Kendi kendime
anlamda akademik camiada yüksek bir itibara sahip.
başarılı olabilmek için Ankara Fen Lisesi’nde aldığım
Hocaların araştırma yapabilme fırsatlarının ellerinbu çalışma terbiyesinin çok faydasını gördüm. Oraden alınmaması ve onlara sunulan imkanların daha
dan gelen çalışma terbiyesi Bilkent’te daha da akada iyi olmasını isterim ki üniversitelerimiz çok daha
demik boyutlara ulaşarak devam etti. Dersler bizim
başarılı olsun.
zamanımızda hiç kolay değildi. Çalışma ve kafa yapısı
olarak bizleri zorlayan bir program içerisindeydik. O
Bilkent Üniversitesi ile Amerika’daki üniversiteler
bana sabırlı ve yoğun bir çalışma sürecinin önemini
arasındaki farklardan biraz bahsedebilir misiniz?
öğretti. Şimdiyse eskiye göre kolaylaştırılmış bir sisAslında çok büyük farkların olduğunu söyleyemem
tem var. Biz o zamanlar lisans öğrencisi olarak yüksek
öğrencilik açısından. Gözlemlediğim en önemli fark
lisans seviyesinde dersler görüyorduk. Hocalarımız
Amerika’daki üniversitelerde spor aktivitelerine, ünigerçekten işini en iyi şekilde yapmak isteyen ve işinin
versiteler arası spor müsabakalarına daha fazla yer
hakkını veren, çalışkan insanlardı. Onları görünce isverildiği. Bu sadece Bilkent’ten kaynaklanan bir duter istemez bizler de o şekilde çalışkan, terbiyeli, aklı
rum değil. Daha çok Türkiye’deki üniversite yapısınbaşında ve etrafına katkıda bulunmak isteyen bireydan kaynaklanıyor. Amerika’daki üniversiteler hem
ler olmayı öğrendik. Mesela Ali Doğramacı hocamız
akademik başarıya hem de spor faaliyetlerine çok
restoranda öğrencilerle sıraya girerdi. Sırada önüönem veriyor. Atatürk’ün de dediği gibi “Sağlam kafa
müze geçtiğini bir gün bile görmedim. Sırada bizlerle
sağlam vücutta bulunur”. Biz sağlam kafaları yetişkonuşurdu. Öğrencilerle hep iç içeydi. Etrafında bu
tiriyoruz ama bu kafaların da sağlam vücutta olması
kalitede insanlar olduğu zaman ister istemez hayata
lazım. Spor, vücudu olduğu kadar ruhları da bir araya
bakış açın daha farklı oluyor. Güzel insan olmak istigetiren bir aktivite. Öğrencileri birbirine yaklaştıran,

“

”
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onların birbirini sevmesini sağlayan, onlara hem birliktelik hem de rekabet ve mücadeleyi öğreten bir
aktivite. Bunların da vatanın birlik ve bütünlüğüne
olan etkisi çok büyük çünkü birbirine kenetlenmiş
bir gençlik demek birbirine kenetlenmiş bir vatan
demek. Bu konuda Türkiye’deki üniversiteler yetersiz
kalıyor maalesef. Önemli olan sadece akademik başarı olmamalı, onun yanında bu tarz sosyal faaliyetlere de daha çok yer vermeliyiz.

sanız yapın siz bu vatanın evlatlarısınız. Ülkeniz için
birbirinize kenetlenin. Etrafınızdaki insanlara ve toplumunuza sağladığınız katkı sizi bireysel başarılardan,
kazandığınız paradan çok daha mutlu edecek. Ayrıca
Amerika’yı, Avrupa’yı bir kaçış gibi görmeyin. Hayatın
burada çok farklı olacağını da zannetmeyin. Burası
bir rüya ülkesi değil. Güzelliği ve mutluluğu kendi
içinizde bulmanız lazım. Bunu da sürekli uzaklarda
aramak yerine etrafınızda ve içinizde arayın.

İletişimde olduğunuz mezunlarımız var mı?
Çoğuyla hala görüşüyoruz. Hepsi çalıştıkları işlerde
çok başarılı oldular ve onlarla gurur duyuyorum. Şirket CEO’su olanlar, üniversitede profesör olanlar ve
bambaşka alanlarda çok başarılı olan arkadaşlarım
var. Umarım bir gün Türkiye’yi idare eden politik kadro içerisinde de bizlerden birileri yer almaya başlar.

Akademik hayata atılmayı düşünen endüstri mühendisliği öğrencilerine ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz?
Ne olursa olsun aldığınız derslerin size bir şekilde
faydalı olacağını düşünerek öğrenin. Aslında bu bütün öğrenciler ve hayat için geçerli. Öğrencilik yüksek not alayım, mezun olup işime başlayayım gibi
bir düşünce tarzından ibaret olmamalı. Akademik
düşünen arkadaşlar için tabii ki not ortalaması, GRE,
GMAT gibi sınavlar önem arz ediyor ama bunlar yeterli değil. İleride başarılı olmak
istiyorsanız her şeyi canı gönülden, merak duygusuyla öğrenmeye çalışın. Bu sadece akademik hayat için değil iş hayatında
da geçerli. Ayrıca akademik düşünen arkadaşlara gitmek istedikleri üniversitelerden çok
çalışmak istedikleri hocaları iyi
düşünmelerini tavsiye ederim.
Çok iyi bir üniversitede ilgisiz
hocalar arasında olmak yerine,
hakikaten çok iyi akademik işler
çıkarmış, çok başarılı öğrenciler yetiştirmiş bir hocanın yanına gidip çalışmak sizin için daha faydalı olur.

Akademik hayatınız dışında nelerle ilgileniyorsunuz?
En büyük ilgi alanım dalış ve
sualtı. Yakın zamanda sualtı fotoğrafçılığıyla da ilgilenmeye
başladım. Yeni kültürler görmek, yeni insanlarla tanışmak
ve yeni yemek kültürleri keşfetmek en önemli hobilerim arasında. Bu aralar tarih okumaya
olan ilgim de arttı. Bilkent tarih
alanında çok başarılı hocalara
sahipti bizim zamanımızda. Bazen keşke üniversitede okurken
bu alanda da bir şeyler yapsaydım diye geçiyor aklımdan - yakın Türkiye ve dünya
tarihini okumuş olmayı çok isterdim. Ama hayatta
hemen hemen hiçbir zaman yeni bir şey öğrenmek
için geç değil.
Mezunlarımıza ya da yeni mezun olacaklara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Aklınızda, gönlünüzde denemek istediğiniz ne varsa
mutlaka peşinden gidin ve başarısızlıktan korkmayın
çünkü başarısızlık arkasından her zaman başarı getirir. Sürekli başarının peşinde koşmak yerine gönlünüzde olanın peşinden giderseniz başarı ardından
gelecektir. Eğer aklınızda şef olmak, aşçılık dersi almak varsa gidin yapın. İkinci olaraksa birbirinizi sevin.
Birbirinize güvenin. Birbirinize ve etrafınıza ne katkıda bulunabilirsiniz, onu düşünün. Benden çok bizi
düşünün çünkü nereye giderseniz gidin ve ne yapar-

Son olarak bunların dışında belirtmek istediğiniz
bir şey var mı?
Öğrencilik dönemlerinde hep bir gelecek kaygısı
oluyor. Ne yapacağım, üniversite bitince işe mi girsem yoksa akademik mi devam etsem gibi düşünceler sürekli gelecekte yaşamamıza neden oluyor ama
hayatın bir yolculuk olduğunu unutmayın ve bulunduğunuz günün kıymetini bilmeyi öğrenin. Sürekli
geçmişte ve gelecekte yaşamayın. Şimdi de ve şimdiyi yaşamayı öğrenin. O anda olabilmek gerçekten
çok önemli. Çünkü seni mutlu edecek, şu an elinde
olan ve değerlendirebileceğin tek şey o an.
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RÖPORTAJ:

DENİZ
ŞAHİN

İrem Ünay
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yolculuğunuz nasıl başladı?
1994 yılında lise son sınıftayken, resim yapmaya
olan ilgim yüzünden uzun bir süre mimarlık istediğimi
düşünerek sınavlara hazırlandım. Ancak o dönemde hayatıma giren insanların tecrübeleri beni önce
endüstri mühendisliğine ve ardından da Bilkent’e
yönlendirdi. Ağabey’im vasıtasıyla tanıştığım bir Endüstri Mühendisi bana Endüstri Mühendislerinin ne
yaptığından ve mesleğin ne kadar çok yönlü çalışma
alanı bulabileceğinden bahsettiğinde, biraz da mimarlıktaki geçim kaygısından endişelenerek ve de
sert bir dönüş yaparak “işte seçmem gereken meslek
bu” dedim. Ardından aynı lisede beraber okuduğum
ve Bilkent’i tercih etmiş olan bir arkadaşım bana bir
gün kampüsü gezdirmeyi teklif etti. O dönemler
Bilkent’in ilk özel üniversite olması nedeniyle, gerçekten bir üniversite konumunda olup olmadığının
tartışıldığı bir dönemdi. Çekinerek de olsa kampüs ziyaretini kabul ettim. Zamanın otellerinden daha lüks
yapılmış mühendislik binasının, yerlerdeki cilanın,
kütüphanenin ve en sonunda da asistanların orman
içine serpiştirilmiş yurtlarının beni ne kadar etkilediğini anlatamam. Bunun yanı sıra anlatılan burs ve
yurt imkanları da cabasıydı. Yıllar sonra dedim ki, bir
genç dimağı demek ki eğitim ve öğretim kalitesi kadar
okuyacağı ortamın konforu, sosyal imkanlar da bir o
kadar etkileyebiliyormuş. Ya da zaten eğitim kalitesi
kendini ispatlamış bir kurum için bu tür dokunuşlar,
fark yaratabiliyormuş.
Bilkent Endüstri Mühendisliği ile ilgili aklınızda
kalanlar nelerdir?
Ortaokul ve lise yıllarında okuldaki en başarılılar
arasında iken, Bilkent mühendisliğe geldiğim zaman
benim gibi ve benden çok daha akademik yönü güçlü
insanlar arasında buldum kendimi ve birden sıradan-

laştım. Ancak çok da iyi arkadaşlıklar kurduğum için,
hayatı akademik başarılarla dolu insanların oluşturduğu bu ortam beni rahatsız edecek seviyede zorlayacağına, farkında olmadan sağlıklı ve dengeli bir
rekabetin içinde olduğumu hissettirdi. İyileştirmem
gereken yönlerimi daha iyi farketmemi sağladı ve
hangi alanlarda arkadaşlarımdan farklılaşabildiğimi
de bana gösterdi. Bilkent’in katkısı; akademik olarak
belli kalibrasyondaki ancak kişilik ve yetkinlik olarak
çeşitlilik gösteren insanları bir araya getirerek, sizdeki farkındalığın artırmasına vesile olmasıydı. Bu daha
sonraki yıllardaki iş seçimlerimi de şekillendirdi tabii
ki.
Bir diğer aklımda kalan ise, aslında o yıllarda farkedilmeyen ama iş hayatına girdiğiniz zaman farkettiğiniz bir özellik... Bir şekilde karşınıza hangi sorun çıkarsa çıksın nasıl çözmeniz gerektiğini bilir buluyorsunuz
kendinizi. Hangi adımları atarak, neye bakarak, neyi
dikkate alarak süreç analiz etmelisiniz ve sorun tespit
etmelisiniz ve çözüm ortaya koymalısınız... Bir şekilde
bir çok konuda bir şey bildiğinizi de farkediyorsunuz.
İçindeyken ve okurken farkında olmadan, belli bir
nosyon almış olduğumu görmekten dolayı Bilkent’de
gördüğüm eğitim için şükranlık duydum.
Bilkent’ten sonra kariyerinize nasıl bir yön verdiniz?
Bilkent Endüstri’de okurken meslek derslerinden
çok hoşlandığımı farketmiştim. Bir fabrikada çalışmak, süreç analiz etmek, iyileştirme yapmak benim
için son derece haz veren konulardı. Bunun yanısıra
bilgisayarla aram ise hiç yoktu Bir fabrikada endüstri
mühendisi olarak iş hayatına girmeyi planlarken, hayat planladığınız gibi gitmeyebiliyor. 1994 de, ekonomik kriz yüzünden çok kısıtlı iş imkanının olduğu
bir yılda mezun olduk. Bir çok arkadaşım bankacılık
sektöründe iş bulurken, ben ERP yazılımları gelişti-
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ren IAS isimli bir şirkette “sistem analisti” olarak buldum kendimi !!! Korkularınızla yüzleşmelisiniz... Ancak 3 yıl bu işi severek yaptım, zira büyük küçük bir
çok işletmenin iş süreçlerini öğrenmem, 80 den fazla
lokal firma ile tanışmam ve süreç tasarlama konularında bana ciddi tecrübe kazandırdı. Ardından eşimle 1 yıl kadar Amerika’da yaşadık, ve döndüğümüzde
SAP’de eğitmen-danışman olarak çalıştım. 4 yıllık
IT sektöründeki tecrübeden sonra bizzat operasyon
yapan, soyut değil ama somut süreçleri yöneten olmak isteyerek iş aramaya başladım. Mobilya yan sanayinde yeni kurulan bir fabrikada “Lojistik Müdürü”
olarak işe başladım. 1 yıl kadar 11 depo çalışanı ve
nakliye şöföründen oluşan ekibimle farklı ortam ve
yönetim tecrübeleri yaşadım. Tekrar bir ekonomik
krizin ardından şirket küçülme kararı aldı ve işten çıkartıldım. Bu durum benim için o an şok ediciydi ama
yıllar sonra bir o kadar da ders verici olduğunu gördüm: Her an her şeye hazırlıklı olmak lazım, kapanan
bir kapı mutlaka daha iyi bir kapının açılacağının habercisidir. Bize düşen ise her zaman iyi niyetle, gayretle çalışmak ve kendimizi geliştirmek...
İşsiz kalmamın ardından büyük bir tesadüfle P&G
de bir iş fırsatı yakaladım ve 4. işim olarak P&G ailesine katıldım. 14 yıl büyük bir zevkle, heyecanla
ve her yıl farklı bir tecrübe yaşayarak tedarik zinciri
organizasyonunda 6 farklı görev yaptım. Daha farklı
sorumluluklar ve tecrübeler kazanmak için yurtdışında geçmesi gereken bir hayat seçimi yapmam gerekiyordu ve bunu istemediğim için P&G’den ayrılarak
Yıldız Holding’de kariyerime devam etme kararı aldım. Şuan Yıldız Holding üretim şirketleri için Süreç
Geliştirmeden Sorumlu Tedarik zinciri direktörüyüm.
Kariyerinizde Bilkent’ li olmanın farkını hissettiğiniz zamanlar oldu mu?
Bilkent ile ilgili aklınızda kalanlar sorunuza verdiğim
cevap, aslında burası için de geçerli. Tedarik zinciri ile
ilgili konularda, analitik düşünme yeteneğinizde ve
sorun çözmede farkında olmadan bir yetkinlik geliştirdiğinizi gözlemliyorsunuz.
Bununla birlikte iş hayatında karşılaştığım bir Bilkent’li meslektaşımla, şirketlerinde çalıştırdıkları
profil hakkında konuşuyorduk. Tedarik zinciri üzerinde optimizasyon araçları geliştiren ve proje/çözüm
üreten bir firmanın yöneticisiydi. Birçok Endüstri
Mühendisinin şirketlerinden gelip geçtiğini ama en
çok Bilkent mezunlarının kalıcılık sağladığını belirtti-

ler. Aslında genel değerlendirmemiz şu şekilde oldu;
belli bir çalışma alışkanlığı ile gelen ve üzerine akademik olarak güçlü eğitim alan Bilkent mezunları zor
şartlarda çalışmaya daha yatkın. Şaka bir yana, belli
bir kalibrasyonda yoğrulmuş analitik düşünme yetkinleri sayesinde istekli ve başarılı olabiliyorlar.
Tedarik zinciri yönetimi alanında uzmanlaşmak
isteyen meslektaşlarınıza ne gibi önerileriniz var?
Tedarik zinciri özetle en uygun maliyetle en iyi hizmetin verilmesini sağlamak için; malzeme, para ve
bilgi akışının koordine edilmesini sağlayan işlerin
bütünüdür. Bu koordinasyon için en önemli yetkinlik
ise “sistemdeki ilişkileri iyi anlayabilmek”. Bu da süreçlere bütünsel bakabilmekle daha iyi sağlanabiliyor. İyi bir planlama yetkinliği, iş disiplini de bunlara
ek olarak gerekenler. Meslektaşlarımın kendilerini bu alanlarda yetiştirecek, geliştirecek seçimlere
yönelmelerini tavsiye ederim. Belirttiğim yetkinlik
alanlarını en iyi geliştirme yollarından birisi de yaptıkları işlerde çeşitlilik yaratabilmeleridir. Farklı işler
yaparak, farklı deneyimler kazanmaları, ilişkileri daha
iyi gözlemlemeleri tedarik zinciri yönetiminde kendilerini güçlü kılacaktır. Bununla birlikte tedarik zinciri
bir çok organizasyon için destek fonksiyon olarak düşünülür. Ancak herkes işi yaptıkları ile anlamlandırır.
Bir satış ve pazarlama kadar stratejik konumdadır
tedarik zinciri. Bunun değeri de çalışanların yaklaşımı ile şekillenir. Bu alanda çalışanlar ticarete ne
kadar yakın kalabilirlerse, destek verdikleri iş birimlerinin dilinden ne kadar konuşabilirlerse, yaptıkları
işin stratejik konuma gelmesi de o kadar mümkün
olacaktır. Haliyle iç ve dış müşteriyi tanımak, müşteri
ihtiyaçlarını bilmek ve tedarik zincirini de bu temelde
geliştirebilmek yetisi de bir o kadar önemli.
Mezunlarla ilişkileriniz nasıl?
Çok yakın arkadaşlarım Bilkent yıllarında tanıştığım
arkadaşlarım ve onlarla görüşmeye devam ediyoruz. Ancak bir sınıf ve okul birliğini diğer üniversite
mezunlarının yapabildiği kadar yapabildiğimizi düşünmüyorum. Alumni ruhu başka önceliklerin önüne geçebilir bir noktada değil çoğumuz için. Değerli
hocalarımızın biz mezunlarla kurmaya çalıştığı bağlar
oluyor, mümkün oldukça ve elimizden geldikçe okulumuz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bu sayede görüştüğümüz mezun arkadaşlarımız da oluyor.
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İş hayatınız dışında nelere vakit ayırıyorsunuz?
18 ve 13 yaşında iki oğlum var. Onlarla sinemaya gitmeyi, dizi izlemeyi seviyorum. Ailemle seyahate gitmek
bana en çok keyif veren şeylerden biri. Bununla birlikte çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra kişisel gelişim
için kendinize zaman ayırmaya başlayabiliyorsunuz. Örneğin 35 yaşından sonra bir süre piyano çalmayı denedim, 3 sene deneyip bıraktım. Şimdi ise yeni bir yabancı dil öğrenmeye çalışıyorum.
Mezunlarımıza ya da yeni mezun olacaklara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Kendimce toparladığım öğrenimler listem var sizle onu paylaşmak isterim;

o Kariyer Seçiminizde kararlı olun : Başarılı
olacağınız alanının ardından gidin, moda’ya
bakmayın
o Hayatınız boyunca öğrenmeye devam edin
o Terfi etme odaklı olmayın, aldığınız işi en iyi
şekilde yapmaya bakın
o İşinizde lider olun – kişisel lider, topluluk
lideri
o İşbirlikçi olun, iş baltalayıcı değil
o Güvenilir olun, kendine güvenen olun
o İnsan yönetiminde duyarlı, değer veren, saygı
gösteren olun
o Yönettiğiniz işi bilin, gerekirse derine inin, gerekirse tepeden bakın
o İş her şey değil, değerlerinizi koruyun
o Aile ve iş dengesi hayatta mutluluğun sırrı...
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