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“

Editörden
Değerli mezunlarımız,

Öncelikle her geçen yıl büyüyen Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ailesinin yeni yılını kutlar ve 2017’nin bizleri daha güzel günlere
taşımasını dilerim.
Ekibim ve ben dergimizin 15. sayısında sizlerle
yeniden buluşmaktan ve aramızdaki bağı daha
da sıkılaştırmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Bu sayımızda sizlere mezunlarımızdan
gelen haberleri, Barbaros Tansel hocamız adına
yaptığımız etkinliğimizi, Tedarik Zinciri Çalıştayı’mızı, bölümümüzde gerçekleşen seminerleri,
değerli mezunlarımızdan Evren Cantürk ve Feryal Erhun röportajlarını, ve aramıza yeni katılan
mezunlarımızın başarılarını sunmaya çalıştık.
Huzurlarınızda, gönüllü olarak bu derginin hazırlanmasını sağlayan ekibime ve çalışmalarımıza
destek veren tüm bölüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.
Hazırlarken duyduğumuz hazzı umarız siz de
okurken hissedersiniz.
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Mezunlarimizdan
Haberler

Gözde Orhan

• 2001 mezunlarımızdan Devrim Dirik, 2010 yılında çalışmaya başladığı Lilly Türkiye’de sırasıyla Tıbbi
Satış Mümessili (Diyabet), Marka Müdürü ve Satış ve Marka Müdürü olarak görev aldı. Devrim Dirik,
2013-2015 tarihleri arasında ABD’de Global Pazarlama ekibinde görev aldıktan sonra Altı Sigma Kara
Kuşak lideri olarak görev yaptı. Dirik, 1 Temmuz 2016 tarihinde Etik ve Uyum Direktörü pozisyonuna
atandı. Değerli mezunumuza yeni görevinde başarılar dileriz.
• 2006 mezunlarımızdan Aykut Bolat, 2011
yılında çalışmaya başladığı AstraZeneca’da, Finansal Planlama ve Analiz Müdürü görevinden
Afrika ve Türkiye Bölgesi Finans İş Ortağı görevine terfi etmiştir. Değerli mezunumuza yeni görevinde başarılar dileriz.
• 2009 mezunlarımızdan Elif Seda Alptekin, 11
Mart 2016’da kızı Defne’yi kucağına almıştır. Değerli mezunumuza ve ailesine sağlıklı ve mutlu
bir hayat dileriz.

• 2008 mezunlarımızdan Ömer Özdemir ile
2009 Bilgisayar Mühendisliği mezunlarımızdan
Duygu Coşkun Özdemir, 1 Ekim 2016’da dünya
evine girmişlerdir. Bilkent ailesi olarak çiftimizin
mutluluklarının daim olmasını dileriz.
• 2013 mezunlarımızdan Ayşe Büyüktosunoğlu,
26 Kasım 2016 tarihinde Ali Akarçay ile hayatını
birleştirmiştir. Bilkent ailesi olarak çiftimize mutluluklar dileriz.

Dekatlon Buzz uluslararası pazarlama grubu ALTAVIA tarafından satın alındı.
• Dekatlon Buzz, 2009 yılında Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine girişimci olarak devam etmeye karar veren Samet Ensar Sarı’nın bir girişimi olarak Şubat 2010’da
kurulmuştur. Şirket, Samet Ensar Sarı ve Vadi Efe ortaklığında işletilmekte, ajans başkanlığı ve müşteri
ilişkileri, değerli mezunumuz Sarı tarafından yürütülmektedir.
Dekatlon Buzz, 40 kişilik bir ekiple pazarlama iletişimi, sosyal medya ve yaratıcı prodüksiyon alanında
hizmet veriyor. Ajansın hizmet verdiği markalar arasında Nestle, Türk Telekom, LC Waikiki, Türk Hava
Yolları, Bayer, İpragaz, Eczacıbaşı Topluluğu, Garanti Bankası, Rixos Hotels, Cargill, Fibabanka, Tahincioğlu, Stanley Black & Decker, Çırağan Palace Kempinski gibi alanında lider birçok marka bulunuyor.
Şirketin hizmet alanları sosyal ağlar, cep telefonları, tabletler, akıllı TV’ler, bloglar, e-posta pazarlaması, dijital prodüksiyon ve animasyon geliştirme gibi hizmet alanlarında yoğunlaşıyor. Ajans şu ana
kadar 35’ten fazla ülkede geliştirdiği kampanyalarla Cannes Lions, European Excellence Awards, Mixx
Awards Europe, Travel Marketing Awards gibi bir çok ödülü ülkemize getirmiştir.
2001 senesinde Türkiye’deki kuruluşundan bu yana perakende sektörüne yönelik olarak sunduğu pazarlama iletişimi çözümleri ve baskı hizmetleri ile güçlü bir bilinirliğe sahip olan Altavia Türkiye, Aralık
ayında, mezunumuzun başarılı bir girişimi olan Dekatlon Buzz’ın çoğunluk hisselerini satın aldı. Bu satınalma hakkında Altavia Europe CEO’su Didier DeJaeger: “Dekatlon, Altavia’nın Türkiye pazarında
sunduğu hizmetler açısından önemli bir katma değer yaratacak. Birlikte fark yaratacak ve 360 derece
hizmetler sunan bir ajans modeli oluşturuyoruz, bu yeni oluşum perakende sektörüne katma değer
yaratacak ve DNA’sında dijital teknolojiler ve inovasyon bulunacak.” dedi.
Mezunumuz için olduğu kadar ülkemiz için de oldukça gurur verici olan bu gelişme adına mezunumuzu tebrik eder, kendisine başarılarla dolu bir yaşam dileriz.
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Barbaros Tansel

2013 yılında kaybettiğimiz değerli hocamız
Prof. Dr. Barbaros Tansel’in anısına düzenlenen
derslerin bu yıl üçüncüsü gerçekleşti. Hocalarımızdan Prof. M. Selim Aktürk, Prof. Hande Yaman
Paternotte, Prof. Bahar Kara Yetiş ve Doç. İbrahim
Akgün’ün organizasyonu ile 23 Mart 2016 tarihinde
Mithat Çoruh’ta gerçekleşen program, bölüm başkanımız sayın Prof. M. Selim Aktürk’ün açılış konuşması ile başladı. Ardından yurt dışı ve yurt içindeki üniversitelerden gelen konuşmacılar,
çeşitli konularda dersler verdiler. Gün boyu süren dersler öğrenciler
ve akademik kadro tarafından ilgiyle karşılandı.
Programdaki ilk sunum, “Alternative Pricing Policies and Market
Design in Electricity Markets” üzerineydi. Sunum, Chicago Üniversitesi akademisyenlerinden sayın Prof. Dr. John R. Birge anlatımında
gerçekleşti. Bir diğer sunum ise Koç Üniversitesi akademisyenlerinden ve aynı zamanda eski öğretim üyelerimizden sayın Prof. Dr. Emre
Alper Yıldırım anlatımında gerçekleşti. Sunum, “Copositive and
Compeletely Positive Optimization: Theory and Tractable Approximations” konusu üzerineydi.
Sayın Prof. Barbaros Tansel’in anısına olan bu ders dizileri her yıl
düzenlenmektedir.
Gözde Orhan
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14. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Proje Fuari ve Yarism
asi
.
Bölümümüz son sınıf öğrencilerinin sanayinin
önde gelen firmalarının sorunlarına çözüm ürettiği projeler bu yıl 14.sü düzenlenen Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Proje Fuarı ve
Yarışması’nda sergilendi. 16 Mayıs 2016 Pazartesi günü Mithat Çoruh Amfi’de gerçekleştirilen
etkinlikte 27 proje ve 158
öğrenci yer aldı.
A101 Yeni Mağazacılık,
Anadolu Jet, Arçelik, Boyner, Doğadan, Enerjisa, Ekol
Lojistik, Erkunt Traktör, Eti
Gıda, Koru Hastanesi, IBM
USA, MAN, Mudo, Pepsico Türkiye, Roketsan, Tepe
Home, Tusaş, Türk Kızılayı,
Unilever ve Vivense gibi
sanayi devleriyle bölümümüz öğrencilerini biraraya getiren projelerde
öğrencilerimiz iş hayatını
yaşayarak öğrenme deneyimi kazanırken firmalar da
ürün, yöntem veya hizmet
süreçlerine ait karar destek sistemlerinde ölçülebilir faydalar sağladılar. 8
ay boyunca oluşturdukları
ekiplerle hem firma ortamında hem de üniversite-

deki danışman hocalarının rehberliğinde çalışan
öğrencilerimiz şimdiye kadar 86 şirketle gerçekleştirilen 397 projede olduğu gibi bu yıl da yeni
tecrübe ve başarılara imza attılar.
Üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının örnek
uygulamalarından biri haline
gelen fuarda bu yıl birincilik
ödülünü Eti Gıda işbirliğiyle
gerçekleştirilen “Sıcak Satış
Sistemi Lojistik Optimizasyonu” projesi, ikincilik ödülünü
Türk Kızılayı işbirliğiyle gerçekleştirilen “Bağışların Etkin Kullanımı için Şubeler
Arası Yönetim Planlaması”
projesi, üçüncülük ödülünü Roketsan işbirliğiyle
gerçekleştirilen “İç Lojistik
İş Yükü Dengelemesi ve İş
Ataması” projesi ve poster
ödülünü ise yine Eti Gıda
işbirliğiyle
gerçekleştirilen
“Sıcak Satış Sistemi Lojistik
Optimizasyonu” projesi aldı.
Öğrencilerimizi tebrik ediyor,
tüm katılımcılara hayatlarında
başarılar diliyoruz.
Büşra Karkılı

4

6
1
0
2 INFORMS Haberleri

Bilindiği üzere Bilkent Endüstri Mühendisliği Proje Fuarı ve Yarışması kapsamında birincilik elde
eden proje The Institute for Operations Research and Management Science (INFORMS) tarafından düzenlenen Lisans Projeleri Yarışması’na katılma hakkı kazanıyor. Geçen senelerden farklı olarak
bu sene tam üç Bilkent Projesi INFORMS Konferansına katılmaya hak kazandı.
İki projemiz “Undergraduate OR Prize” kategorisinde finalist olma başarısını elde etti. Toplamda 7
finalistin bulunduğu bu kategoride bölümümüzden 2 projenin yarışması bizleri oldukça heyecanlandırdı.
IE477-478 bitirme projesi kapsamında birinci olan ve ETİ Gıda Sanayi AŞ. işbirliği ile yapılan “Sıcak
Satış Sistemi Lojistik Optimizasyonu” finale kalan projelerden biriydi.

ETİ Projesi Katılımcıları : , Umut Müdüroğlu , Deniz Berfin Karakoç , Başak Erman ,
Egehan Yanık, Zeynep Yaprak Beşik, Yekta Jehat Mızraklı

Diğer finalistimiz Hale Erkan ise IE490-491 (Introduction to Research in IE/OR) derslerinde iki dönem boyunca üzerinde çalıştığı “Hava Operasyonları Yönetiminde İşbirlikçi Karar Merkanizması”
projesi ile bölümümüzü finalde temsil etti. Prof. Nesim Erkip ve Özge
Şafak ile çalıştığı bu projeyle finale kalan Hale Erkan bölümümüz tarihinde INFORMS Lisans Projeleri Yarışması’na bireysel olarak katılan
ilk öğrenci olma özelliğini de elde etmiş oldu.
Hale Erkan ve Nesim Erkip Hocamız

İki finalistimize ek olarak IE477-478 bitirme projesi kapsamında
ikincilik ödülünü elde eden ve TÜRK KIZILAYI işbirliği ile yapılan
“Bağışların Etkin Kullanımı için Şubeler Arası Yönetim Planlaması” projesi “Doing Good with Good OR” kategorisinde INFORMS
Konferansına katılmaya hak kazandı.
Deniz Emre
Türk Kızılayı Projesi Katılımcıları: Mirel Yavuz, Bilge Kaycıoğlu, Buse Eylül Oruç, Eren Özbay, Semih Kaldırım, Semih Boz
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IE 496
Seminerleri
IE 496 dersi bilindiği üzere öğrencileri çeşitli
sektörlerdeki insanlarla bir araya getiren seminerler dizisinden oluşur. Bu seminerlerde çeşitli
disiplinlerde uzmanlaşmış konuklar, tecrübelerini ve iş hayatında edindikleri önemli bilgileri
öğrencilerle paylaşırlar.
Bölümümüz bu seneki seminerlerde bankacılık &finans, danışmanlık , havacılık ve ulaşım,
savunma sanayi ve hızlı tüketim sektörlerinden
uzmanlara ev sahipliği yaptı.
Peki bu sektörlere nasıl karar veriliyor?
- İlk olarak Bölüm Başkanımız Prof. M. Selim
Aktürk ve Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörümüz Yeşim Gülseren her sene öğrencilerin en
çok yöneldikleri ve o dönem popüler olan sektörleri göz önüne alarak bir liste belirliyor.

Savunma Sanayi Şirketleri:
Roketsan, TAI, Aselsan, FNSS

- Daha sonra belirlenen sektörlerde çalışan
mezunlarımız ve öğrencilerin ilgisini çeken şirketlerde çalışan endüstri mühendisleri ile iletişime geçiliyor. En az 3 kişiden oluşan sektör
panelleri hazırlanarak, katılımcılardan hem sektörü, hem şirketi hem de şirkette çalışan endüstri mühendislerinin yaptıkları işlerden ve kariyer
planlarından bahsetmesi isteniyor. Panelistler
kendi tecrübe ve bilgi birikimlerinden yararlanarak katılımcıları bilgilendiriyorlar.
Uzun ve meşakkatli bir organizasyon süreci olan
bu seminerlere bölümümüz ev sahipliği yapıyor.
Peki bu sene IE496 seminerlerine kimler katıldı?

Deniz Emre

Bankacılık & Finans Şirketleri:
Türkiye Finans Katılım Bankası,
Garanti Bankası, Mercedes Benz
( Finansman Tahsilat ve Risk
İzleme Birimi)

Hızlı Tüketim Sektörü Şirketleri:
PepsiCo, Unilever, L’Oreal

Danışmanlık Şirketleri: Oliver
Wyman, Accenture, Invent
Analytics, SAP

Havacılık ve Ulaşım Şirketleri:
AnadoluJet
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Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yolculuğunuz nasıl başladı?
			
Bilkent Endüstri, lise son sınıftayken üniversite için kararlı bir şekilde he def		
lediğim 2 tercihimden birisiydi. Diğer tercihim de Bilkent’in bir mühendisliği idi,
ama daha okula girdiğim ilk günden itibaren hem Bilkent’e hem de Endüstri Mühendisliği’ne hızla
ısınıp, yaptığım tercihin kendime en uygun seçim olduğunu anladım. Açıkçası buna rağmen ilk yılım
oldukça zorlu geçti. Öncelikle Sivas’ta herkesin birbirini tanıdığı bir liseden sonra, Ankara’da evimden
uzakta büyük bir üniversite ortamına uyum sağlamak o yaşta hiç de kolay bir durum değildi. Bunun
üstüne bir de lisemdeki en başarılı öğrenciyken, başka bir şehirde kendimden çok daha başarılı onlarca öğrencinin arasında zorlu derslerde aynı başarı yakalamaya çalışmanın bana yaşattığı ağırlığı halen
çok iyi hatırlıyorum.
Bilkent Endüstri Mühendisliği ile ilgili aklınızda kalanlar nelerdir?
İlk yıldan sonra bazen eğlenceli, bazen yorucu ve yıpratıcı dönemler yaşadım Bilkent Endüstri’de.
Fakat yıllar sonra en çok aklımda ve hayatımda kalanlar, arkadaşlarımla olsun hocalarımla olsun insan ilişkilerine bağlı konulardı. Mesela, zor dersleri projeleri değil, o projeler için ekip arkadaşlarımla
yaşadığım acı-tatlı maceraları çok daha iyi hatırlıyorum. Son yıl projesinde veya stajlarda çalıştığım
şirketlerdeki insanları, yöneticilerimi ve onlarla yaşadıklarımı hatırlıyorum. Üye olduğum kulüplerdeki
insanları ve birlikte yaptığımız ortak işleri zevkle anımsıyorum. Yurtlarda bazen projeler, sınavlar için;
bazen de eğlence amaçlı arkadaş toplantılarımızı hatırlıyorum. Hocalarımla o da dönem her ne kadar
dersler ve sınavlar özelinde bağlantı kurmuş olsam da, onları o dönemde daha az dikkat ettiğim ders
dışı kişilikleriyle ve bize insan olarak yaklaşımlarıyla hatırlıyorum.
Bilkent’ten sonra kariyerinize nasıl bir yön verdiniz?
Bilkentli olmanın ayrıcalığını en çok Bilkent’i bitirirken fark ettim. Diğer üniversitedeki akadaşlarım
gibi şirket şirket veya ilanlardan iş arama çabasına o dönemde hemen hemen hiç girişmedim. Onun
yerine bize kendini tanıtmaya gelip, kendilerine almaya çalışan onlarca değerli kurum arasından seçim yapma ayrıcalığını yaşadım. Bankacılık sektörünü de o dönemde bize sunum yapan bire bir görüşme yapan bankaladan tanıdım ve bu sektöre ilgi duydum. Aslında o dönemde kısıtlı bir algımız vardı:
Endüstri Mühendisleri ya fabrikalarda planlamacı olarak, ya da akademisyen olarak kariyer yapabilir
gibi. Okula gelip bize en çok ilgiyi gösteren bankacılık sektörü olunca bakış açımız değişmeye başladı.
Gerçekten yeterince bilinçli değildim belki, ama maddi manevi birçok faktörü birleştirince kariyerime
bankacı olarak başlamaya karar verdim. Sonrasında zamanla eğitimim, yetkinliklerim, kişisel özellikle-
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rim ve hayat tercihlerimin bankacılıkla çok uyuştuğunu anladıkça bankacılığı daha fazla benimsedim. 20 yılı aşkın bir süredir de Türkiye’deki
yerli veya uluslararası birçok bankada çeşitli
alanlarda bankacılık yaptığım kariyer yoluma, şu
anda da kuruluşundan beri yer aldığım bankamda devam ediyorum.

veya kulüp arkadaşlarımla, hocalarımla, üniversite dışında inanlarla uzun vadeli ilişkilere yatırım
yapmak ve ilerideki kariyer hayatımın provasını
o günden yapmak için çok daha fazla çaba sarfederdim. Son olarak da üretilen işin kalitesine
hep en üst düzeyde önem vermek, mükemmeliyetçi olmak bankacılık/finans sektörünün niteliği gereği fazlaca önemli. Bilkent ve bölümdeki
dersler bu anlamda bize çok şey katıyor aslında,
bunun değerini iyi bilip, verilen eğitimin bu anlamdaki farklılığını iyi benimsemek gerekli.

Kariyerinizde Bilkentli olmanın farkını hissettiğiniz zamanlar oldu mu?
20 yıldan fazla bir süre oldu ama, Bilkentli olmanın farkını kariyerimde hep hissettim, halen
de hissediyorum. Çalışma kalitesi ve disiplini, Bankacılık sektöründe çalışmanın avantajları
sorunları ele alma şekli, global bakış yeteneği ve ve getirdiği zorluklar nelerdir?
iş hayatında çok
Bankacılık sekönemli olduğutörü benim için en
İlk
yıldan
sonra
bazen
eğlenceli,
bazen
nu sonradan fark
çok iki avantajıyla
yorucu
ve
yıpratıcı
dönemler
yaşadım
ettiğim birçok
ön plana çıkıyor: BiBilkent Endüstri’de. Fakat yıllar sonra
özelliği Bilkent
en çok aklımda ve hayatımda kalanlar, rincisi insan kaynağı
ve Bilkent Enarkadaşlarımla olsun hocalarımla olsun kalitesi. Banka çalıdüstri Mühenşanları, özellikle bir
insan ilişkilerine bağlı konulardı.
disliği sayesinde
endüstri mühendisikazandım. Bunnin çalışacağı genel
ların beni diğerlerinden ne kadar farklı göster- müdürlük ortamlarında, hep iyi üniversitelerin
diğini, yöneticilerimin ve iş arkadaşlarımdan bu iyi bölümlerinden mezun olmuş, değişik sınav
yönde aldığım geri bildirimlerle emin oldum.
ve mülakatlarla seçilmiş, ortalamanın üzerinde
yetkinlik ve kaliteye sahip çalışanlar. İkincisi, fiBankacılık ve finans alanında uzmanlaşmak nans sektörü son derece kurumsal ve etik yöneisteyen meslektaşlarınıza ne gibi önerileriniz tilen bir sektör. Müşteriye verilen hizmet, insan
var?
kaynağı politikaları, kurum içi organizasyonlar
Belki bazıları fianans piyasalarıyla / borsayla ve günlük işlerin gibi birçok şey belli kurallara,
ilgilenmek, daha çok para/yatırım bilgisi sahi- kanunlara uygun ve disiplin içinde yapılıyor. Kişibi olmak gibi öneriler bekleyebilir, ama onların sel yanlışlar nedeniyle yaşanan sorunlar, birçok
inanın en kolayı. Bence Bankacılık ve Finans’ta sektör veya şirkete göre çok daha az. Bilkent Ensahip olunması gereken en önemli yetkinlikler düstri kalitesinden gelenler için, kariyer mutlu“rakam”, “ilişki” ve “kalite” başlıkları çevresinde luğunda bunların çok fazla pozitif etkisi var.
toplanıyor. Bilkent Endüstri mezunu zaten sayıTabii bir yandan da çok talepkar bir sektör
sal analiz yeteneğinde herkesten önde başlıyor, bankacılık. Büyük holdingler veya uluslararası
ama finansal matematik ve ekonomi konusunda bankaların dev sermayeler yatırdığı bankalar, bu
kendini erkenden ve çok geliştiren her zaman sermayelerin karşılığında yatırımcısına sürekli
daha avantajlı olur. İlişki yönetimi ise aslında her dev kârlar vermek ve bunu durmaksızın sağlaişteki başarının özü, ama bankacılıkta biraz daha mak zorunda. Bu da en üst kademeden en alta
önemli diyebilirim. Üniversite döneminde sorsa- kadar sürekli kendini hissettiriyor, bitmeyen bir
lar bu konuda iyi olduğunu söyleyecekler arasın- tempo ve normalin üstünde bir stres ortamı getida yer almazdım, ama bunun önemini anladıkça riyor. Ara sıra rahat dönemler isteyen, hedeflere
her geçen gün kendimi geliştirdim. Şimdi üniver- koşturmaktan zevk almayan biri için finans seksite yıllarımda olsam bölüm arkadaşlarımla, yurt törü zor olabilir.

“

”
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Mezunlarla ilişkileriniz nasıl?
Bilkent’te yakın olduğum arkadaş grubumla
çok sık olmasa da halen süren bağlantımız var,
ara ara görüşüp buluşuyoruz. Belki bizim bölümün geniş kariyer alanları olmasının eksi bir
yönü, mezunların yurt içinde değişik şehirlere,
yurtdışında değişik ülkelere dağılmış olması. Tabi
üzerinden yıllar da geçtikçe bu dağınıklık kopukluk yaratıyor. Bazı okulların mezunlarının düzenli
olarak büyük buluşmalarını ile karşılaştırınca,
Bilkent Endüstri mezunlarının çok fazla bir araya
gelebildiğini söyleyemem. Neyse ki son yıllarda
sosyal medya sayesinde, mezunların bağlantısı
ve birbirinden haberdarlığı artmaya başladı.
Geçtiğimiz yıllarda bölüm başkanlığımızın başlattığı bir insiyatifle kurulan ve benim de üyesi
olduğum Bilkent Endüstri Mühendisliği Danışma Kurulu’nun da mezun ilişkilerine katkı sağladığını düşünüyorum. Bu sayede hem değişik
dönemlerden mezun arkadaşlarımızla bir araya
geliyor, hem de mezunlarla öğrenciler arasında
bir köprü ve geribildirim yolu oluşmasına destek
veriyoruz.
İş hayatınız dışında nelere vakit ayırıyorsunuz?
Ben evli ve ilkokul çağlarında 2 çocuk babasıyım; dolayısıyla iş hayatım dışında en büyük ve
en zevkli vaktimi aileme ayırıyorum. Bankacılığın
ofis dışına çıkmayan ve haftasonunu işgal etmeyen bir iş olmasının da avantajını kullanarak,
kendime ve arkadaşlarıma da mümkün olduğunca vakit ayırabiliyorum. Haftada en az 2 akşam dışarıda arkadaş buluşmaları ve aktiviteler
yapmaya özen gösteriyorum. Yüzmenin günlük

“

hayatımda önemli bir yeri var, her sabah yarım
saat yüzerek güne başlıyorum ve haftasonları da
buna vakit ayırmaya çalışıyorum. İnternet’te yeni
konular araştırmak, değişik ilgi alanlarında videolar izlemek, Kindle’dan roman veya iş kitapları
okumak ve sosyal medyada da sürekli interaksiyon halinde olmak iş dışı hayatımın önemli bir
parçası.
Mezunlarımıza ya da yeni mezun olacaklara
söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Bilkent Endüstri mühendisliği mezunu olmak
gerçekten Türkiye’de önemli bir ayrıcalık. Mezunlarımız bunun avantajlarını sürekli görecekler. Ama bunun üzerine her zaman bir şeyler
katılması ve o değerin katlanarak artırılması gerekiyor. Her sektör, her iş sürekli gelişiyor yenileniyor; globallik, uluslararası bakış her işte çok
daha önem kazanıyor. O yüzden yurtdışında en
başarılılar arasında olan bir üniversitede MBA
ya da endüstri dışında başka bir alanda yüksek
lisansı olmazsa olmaz görüyorum. Bununla da
kalmayıp, en geç her 3 yılda bir kariyerime nasıl
bir yenilik kattım, kişisel gelişimimde nasıl “büyük
bir adım attım” diye kendilerini sorgulamalarını
ve asla paslanmaya fırsat vermemelerini öneriyorum. Belki de hepsinden önemlisi, bize okulda doğrudan verilmeyen en önemli konulardan
olan organizasyonel ilişkiler, toplum psikolojisi,
oyun stratejileri vs gibi daha çok insan ilişkilerine yönelik konularda gelişimin bizim için önemli
olduğu; bu konuda okumaya ve öğrenmeye Bilkent Endüstri mezunları olarak çok daha fazla
vakit ayırmamız gerektiği düşüncemi paylaşmak
istiyorum.

”

Bilkent Endüstri mühendisliği mezunu olmak gerçekten Türkiye’de
önemli bir ayrıcalık. Mezunlarımız bunun avantajlarını sürekli
görecekler. Ama bunun üzerine her zaman bir şeyler katılması ve o
değerin katlanarak artırılması gerekiyor.

9

RÖPORTAJ:

FERYAL
ERHUN

Eğitim

rsitesi
kent Ünive
95’ B.S. Bil nt Üniversitesi
ilke
iversity
97’ M.S. B
Mellon Un rsity
ie
g
e
rn
a
C
n Unive
99’ M.S.
egie Mello
rn
a
C
.D
h
02’ P

i
nter,
İş DeneyimWatson Research Ce

.J.
99’ IBM T
Y
Heights, N
n
Yorktow
urgh, PA
b
ts
A
it
P
Ops,
tanford, C ,
01’ Smart
iv
n ersity, S
ge
U
d
ri
rd
b
fo
m
n
a
02’-14’ Sta ity of Cambridge, C
rs
e
iv
15’-… Un
UK

Gülin Tuzcuoğlu

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yolculuğunuz nasıl başladı? Neden Bilkent’in lisans
programını tercih ettiniz?
Aslında lise sona kadar en büyük hayalim tıp okuyup psikiyatrist olmaktı. Sonra biraz da çevremdeki doktorların etkisiyle tıbbın bana çok da uygun olmadığına karar verdim ve mühendisliğe yöneldim. Ben Ankaralıyım. Zaten üniversite için Ankara’da kalmayı istiyordum. Önümde iki seçenek vardı:
ODTÜ veya Bilkent. Akademik bir gelecek düşündüğüm için tercihimi Bilkent’ten yana kullandım.
Endüstri mühendisliğini seçmem ise biraz tesadüf oldu. O zaman bölüm başkanı Halim Doğrusöz’dü.
Halim Hoca ile yaptığım bir telefon konuşması sonrasında, sanırım biraz da Halim Hoca’nın motivasyonuyla, endüstri mühendisliği bölümünün benim için uygun olacağına karar vermiştim. Endüstri
mühendisliği okumak benim için çok bilinçli bir tercih olmasa da sonradan çok doğru bir karar olduğunu anladım. Bu sayede iki büyük hayalimi birleştirebildim: Hem doktora yaptım hem de tıp doktoru
olamasam da sağlık sistemleri üzerinde çalışma imkânı yakaladım.
Bilkent Endüstri Mühendisliği ile ilgili aklınızda kalanlar nelerdir?
Nedense ilk olarak aklıma üçüncü sınıftayken simülasyon labından gecenin geç saatlerinde çıkıp
karlar üstünde şarkılar söyleyerek (bir yandan da acaba kurt var mıdır diye çevremizi kolaçan ederek)
yurda dönüşümüz geldi. Sonra kendimize çorba yapıp bir türlü çalıştıramadığımız kodu kâğıt üzerinde
kontrol ederdik. Tüm sınıf 10 günlük bayram tatilini labda geçirmiştik projeyi tamamlayabilmek için.
Bilkent benim için kendimi tanımama yardımcı olan, hayat arkadaşımı ve çok yakın dostlarımı bana
kazandıran, bana geleceğimle ilgili şahane imkanlar sunan, her gittiğimde evime dönmüşüm hissi veren bir yer. Biraz yanlı oldu belki ama gerçekten duygularım bunlar.
Kariyerinize akademik yoldan devam etme kararını nasıl aldınız?
Bu benim daha üniversiteye başlamadan aldığım bir karardı. Sanki doktora yapmadan eğitim hayatımı tamamlamam mümkün değilmiş gibi hissettim hep. Belki de Ankaralı bir memur çocuğu olmanın bir yansıması bu. O yüzden çok da üzerinde düşündüğüm bir karar olduğunu söyleyemem. Geri
dönüp baktığımda görüyorum ki benim dönemimden çok yakın arkadaşlarımın çoğunun kararı da bu
yöndeydi, yani çok organik bir şekilde gelişti akademik kariyerim.
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Bilkent Üniversitesi’nde eğitim aldıktan
sonra eğitim için Amerika’ya gittiniz. Kariyerinizde Bilkentli olmanın farkını hissettiğiniz zamanlar oldu mu? Endüstri mühendisliği eğitimi size neler kattı?
Daha doktoramın ilk gününden Bilkent’in
bana neler kattığını anlamıştım. Bizim zamanımızda Bilkent akademik vurgusu çok yüksek
bir üniversiteydi. Akademiye devam etmeyi
seçen mezunlar için tabii ki bu çok büyük bir
avantajdı. Özellikle doktoranın ilk senesindeki dersler Bilkent’te lisans ve yüksek lisans
seviyesinde gördüğümüz derslerle hemen
hemen aynı seviyedeydi. Bunun dışında ben
Bilkent’teki lisans eğitimimden başlayarak
araştırma yapma imkânı bulmuştum. Tabii ki bu da doktorada
teze geçiş dönemini
çok daha kolaylaştırdı
benim için.
Yurt dışında Bilkent’in konumu sizce
nedir?
Bilkent’in yurtdışında çok iyi bir ismi var.
Bunda seneler içinde hem akademik hem iş
hayatında büyük başarılar elde etmiş mezunlarımızın çok katkısı var. Bunun dışında hocalarımızın konferanslarda bizleri bir araya getirmeleri de çok önemli. Bu şekilde birbirimizi
daha iyi tanıyıp daha sağlam bir ağ oluşturma
imkânımız oluyor.
Bilkent Üniversitesi ile Amerika ve İngiltere’deki üniversiteler arasındaki farklardan
biraz bahsedebilir misiniz?
Bu soruya karşılaştırma yaparak cevap vermek çok da adil olmaz çünkü çok uzun zamandır Bilkent’ten uzağım. İngiltere’de ise
çok yeniyim ve sanırım kendimi hala Amerikan sistemine çok daha yakın hissediyorum.
Bence Amerikan sistemi, özellikle lisans seviyesinde, öğrencilere derinlikten çok genişlik
vermeyi amaçlayan bir sistem. Öğrencilerin
kendilerini nasıl ifade ettikleri, fikirlerini nasıl
sundukları önemli. Benim daha tanıdık oldu-

ğum öğrenciler Stanford öğrencileri. Biraz da
okulun yeri dolayısıyla öğrenciler son derece
girişimci. Bunun dışında, Amerikan sistemi
ödev ağırlıklı bir sistem. Notların büyük kısmını sınavlara yığmak yerine öğrencilerin dönem boyunca düzenli olarak verilen ödevler
ve projelerle öğrenmesi sağlanıyor.
İngiliz sistemi ise (Cambridge demek
daha doğru olur) çok farklı. Stanford’dayken yapmaktan çok hoşlandığım bir şey zaman kapsüllerinin üzerinde yürüyüp (her
dönem mezun olurken bir zaman kapsülü
oluşturuluyor - http://news.stanford.edu/
thedish/2016/06/12/125-sealed-capsules-hold-momentos-of-student-life/),
100 yıl önce kampüste dolaşan insanları
hayal etmekti. Cambridge’de bu süre sekiz
yüz küsür yıl – hem çok
güzel hem de biraz ürkütücü bir duygu. Doğal olarak böyle köklü
bir okulun kendine ait
gelenekleri ve bağlayıcı kuralları oluyor. Bu kurallar beni hâlâ biraz zorluyor. Amerikan sisteminin tam tersine
Cambridge’de notlar dönem dışı aktivitelerle
(proje, sınav, vs.) veriliyor, bu da benim için
çok yeni bir sistem. Bir diğer farklılık ise buradaki lisans eğitiminde “supervision” denilen,
küçük gruplar halinde yapılan hoca-öğrenci toplantıları- http://www.undergraduate.
study.cam.ac.uk/courses/how-will-i-be-taught. Bu da sanki eğitmenin sınıftaki rolünü
biraz azaltıyor.
İletişimde olduğunuz mezunlarımız var mı?
İngiltere’den bir göz olarak ne demek istersiniz?
Tabii ki iletişimde olduğum birçok Bilkent
mezunu var, hatta bazıları artık ailemin bir
parçası. Bazen konferanslarda yeni mezunlarımızla tanıştığımda çok mutlu oluyorum ve
gurur duyuyorum.
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Akademik hayatınız dışında nelerle ilgileniyorsunuz?
Akademik hayatımın dışındaki zamanım tamamen ailemle geçiyor. Biri 8 biri 4 yaşında iki
çocuğumuz var. Onlarla mümkün olduğunca
fazla zaman geçirmeye çalışıyorum. Çocuklardan önce kitap okumayı, film seyretmeyi ve
seyahat etmeyi çok severdim. Şimdi de bunları yapmaya çalışıyorum ama kitap olarak
Harry Potter ve film olarak Komşum Totoro
seviyesindeyiz bu aralar.
Mezunlarımıza ya da yeni mezun olacaklara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Yaptığınız işi, her ne olursa olsun, tutkuyla,
aşkla yapın. Stanford’da iş arkadaşlarımdan
biri (rahmetli Dr. Bob Carlson) hep şöyle derdi: “Find what you love to do and then find a
way to make money doing it.” Bu strateji kısa
vadede hoşunuza gitmeyen sonuçlara yol
açabilir; ama kısa vadede üzülseniz de uzun
vadede geriye dönüp baktığınızda “benim
için doğru olan yol buydu” deyip çok daha
güçlü bir şekilde ayağa kalkıp devam etmenizi sağlıyor.
Akademik hayata atılmayı düşünen endüstri mühendisliği öğrencilerine ne gibi
tavsiyeler verebilirsiniz?
Teknik altyapı çok önemli. Acele etmeden,
alt yapınızı sağlam oluşturarak ilerlerseniz
ileriki yıllarda çok faydasını görürsünüz. Akademide çok kullanılan bir deyim vardır, “It is
not a sprint, it is a marathon.” Yirmili yaşlarda

“

insan biraz daha aceleci oluyor, ama zaman
içinde durup nefes almanın ne kadar yenileyici bir sey olduğunu öğrendim ben. Sevdiğiniz, fayda sağlayabileceğiniz bir alan seçmeye
özen gösterin, hatta bu konuda ısrarcı olun.
Endüstri mühendisliği okumanın en güzel
yanı bu, önünüzde o kadar çok seçenek var ki
sizi mutlu ve tatmin edecek bir alan her zaman bulunuyor.
Son olarak bunların dışında belirtmek istediğiniz bir şey var mı?
Ben Bilkent’ten mezun olalı 25 sene oluyor.
Hala ne zaman bir konuda yardıma ihtiyacım
olsa Bilkentli hocalarımı aramaktan çekinmiyorum. Ve düşündüğümde Bilkent’te aldığım
bu kültürün benim kendi öğrencilerimle ilişkilerimde de çok belirleyici olduğunu görüyorum.
En son INFORMS konferansında Selim
Hoca, Ülkü Hoca ve Emre Hoca’yı görmek,
onlarla sohbet etmek çok güzeldi. Bunca yıl
sonra bile hala benim için, bizim için, bir şeyler yapmalarına tanık olmak bana güven veriyor. 17 yaşındayken biraz da tesadüfen verdiğim bir kararın ne kadar doğru olduğunu her
seferinde bir kere daha hissediyorum.
Her zaman böyle bir fırsatımız olmuyor, o
yüzden biraz bencilce de olsa bana verdiğiniz
bu imkânı bizi yetiştiren tüm hocalarımıza teşekkür etmek için kullanmak istiyorum. Bize
her zaman severek dönebileceğimiz bir ortam
sağladığınız için çok teşekkürler. İyi ki varsınız.

Bilkent benim için kendimi tanımama
yardımcı olan, hayat arkadaşımı ve çok yakın
dostlarımı bana kazandıran, bana geleceğimle
ilgili şahane imkanlar sunan, her gittiğimde
evime dönmüşüm hissi veren bir yer.

”
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Supply Chain Workshop
Dünyada tedarik zinciri ve lojistik sistemler üzerine yürütülen bilimsel çalışmaları ve teknolojileri
yönlendiren katılımcılar eşliğinde her yıl düzenlenen Tedarik Zinciri ve Lojistik Çalıştayı, geçtiğimiz
yıl 10. kez 27 Mayıs 2016 tarihinde Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Bir gün süren etkinlik boyunca konuyla ilgili çalışmalar yapan akademisyenler ve iş
dünyasından katılımcılar; sektörde yaşanan zorluklar, çözümler ve fırsatlar üzerine fikir alışverişinde
bulundu.
Katılımcılar arasında ESMT European School of Management and Technology’den Tamer Boyacı,
Kühne Logistics University’den Joern Meissner, The University of Texas at Dallas’tan Özalp Özer, Koç
Üniversitesi’nden Yalçın Akçay, ODTÜ’den Melih Çelik, Bilkent Üniversitesi’den Bahar Yetiş Kara ve
Nesim Erkip gibi isimler vardı. Ayrıca Optiyol Decision Analytics’ten Ozan Gözbaşı ve ETİ’den Engin
Çölova etkinliğe iş dünyasından katılan isimler arasındaydı.
Çalıştayda sunulan çalışmalar arasında, “Perishable Commodity Allocation in Humanitarian Supply Chains with Multiple Demand Types: Effects of Usage Policy and Centralization”, “Pricing When
Customers Have Limited Attention”, “Dynamic Route Optimization: Mathematical Optimization and
Real Life Challenges”, “Establishing Trust and Trustworthiness in Global Supply Chains”, “Revenue
Management for Intermodal Transportation: the Role of Dynamic Forecasting”, “Logistic Network
Optimization for ETİ Gıda Supply Chain” gibi konular yer aldı.
Gülin Tuzcuoğlu

2016

Mezunlarimiz

2016 yılında mezun olan 170 arkadaşımız, yüksek lisans – doktora programlarıyla eğitime devam
etti ya da iş hayatına atılmayı tercih etti. 12 Mezun arkadaşımız, okulumuzda kalıp Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisansa başlayarak akademisyenlik yolunda oldukça etkili bir adım attı. Endüstri Mühendisliği alanında uzmanlaşma hedefi olanlar sadece Bilkent değil; ODTÜ, Koç ve diğer
birçok üniversiteden de kabul aldı. Eğitimine yurtdışında devam etmeye karar veren mezun sayısı
ise 18. Kariyerine yön verme tercihinde bulunan mezunlarımız finans, yönetim, bilişim, otomotiv ve
savunma sanayii gibi birçok sektörde işe başladı.
İrem Ünay
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MURAT

Petroleum Platform Association

GÖLBAŞI

UMUT

MAN Türkiye

GÜLSERLİLER

ECE GÜLİZ

Eindhoven Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

GÜNER

CAN

Turkcell

GÜRBÜZ

ÖYKÜ

Özel Koru Hastanesi

HAN

ÇAĞLA

Akbank

HİSAR

TAMER

Yönetişim Teknoloji ve Bilişim Sistemleri

İPEK

ALTUĞ YASİN

EPİAŞ

İSTANBULLU

ERDEM

Deloitte

KAHRAMAN

CANER

Deloitte

KANDEMİR

MEHMET CAN

Vestel
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KARACA

UTKU

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

KARAGÖZ

AYŞENUR

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

KARAKOÇ

DENİZ BERFİN

Avivasa

KARAMAN

ÖZGE

Linktera

KARAPINAR

MEHMET MUTLU

Vakıfbank

KARATEPE

AYÇA

Vodafone

KELEZOĞLU

AHMET ASIM

Garanti Bankası

KILIÇ

ECE

Koru hastanesi

KONUR

SELİN

Saint Vincent College Master

KÜRKÇÜ

BURAK

Aselsan

METİN

MEHMET ÖNDER

IÉSEG School of Management Master

MIZRAKLI

YEKTA JEHAT

Yapı Kredi

MUTAF

EKİN

Mercer

ORUÇ

BUSE EYLÜL

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

ÖNCÜ

HAKAN

Philip Morris

ÖREN

BERKAN

Akbank

ÖRÜÇ

ÇAĞLA

Johns Hopkins University - MS Health Care Management

ÖZCAN

GÜLBEN

Intelligence TR

ÖZCAN

SERHAT

Migros

ÖZDEMİR

ASLIHAN

Garanti Teknoloji

ÖZDOĞAN

DURAN

Philip Morris

ÖZEK

BURCU

Vektora

ÖZGÜL

ZEYNEP EZGİ

Vektora

ÖZTÜRK

ÖZGE

Vestel

PAMUKÇİ

DİLARA

Çankaya Toplu Konut

PELİN

URAS AYDIN

EY

SARISAKAL

YAVUZ MERT

P&G

SELÇUK

İDİL DENİZ

Vodafone

SÜMER

HANDE

Mobile Action

SÜMER

NESLİŞAH

Doğuş Grubu

SÜNBÜL

ABDÜL KUDDÜS

Kuveyt Türk

ŞAHİN

MERVE

Intelligence TR

ŞAHİN

MUNİSE KÜBRA

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

ŞEKERCİ

TAHA FURKAN

Kuveyt Türk

ŞENTÜRK

HAKAN

Philip Morris

TAPSIZ

FURKAN

Unilever

TATAR

NURDAN

TOBB Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

TAYŞİ

EYLÜL EGE

General Electric

TEKİN

BURCU

TAİ

TOSUN

MUHAMMET KÜRŞAT

ING Bank

TUĞCU

GİZEM

Universitat Pompeu Fabra - Masters of Management

TUNA

BUKET

LM Wind Power

TURAN

HANDE

ING Bank

TURHAN

CEREN

Garanti Bankası

TUTAR

ZEYNEP

Anadolu Hayat

TÜRK

AYŞEGÜL

Deloitte

TÜRKAY

UĞUR

Aston Business School International Business

ULU

EZGİ

Borusan

ULUSOY

BANU

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

ÜÇEL

CANBERK

The Wharton School PhD

ÜSTÜN

ESİN

Politecnico di Milano Yüksek Lisans Programı

YANIKKAYA

TAYYİBE TUĞÇE

Garanti Teknoloji

YAVUZ

KAAN

Politecnico di Milano Yüksek Lisans Programı

YAVUZ

MİREL

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

YILAN

BATURALP

Tallinn University of Technology Endüstri Mühendisliği

YILDIRIM

EYLÜL

Vestel

YILMAZ

FİKRİ

Garanti Bankası

YILMAZ

GİZEM

Chicago Üniversitesi Doktora Programı

YILMAZTÜRK

ELİF YAĞMUR

Endurance International Group - India

YÜRÜR

CEREN

Doğuş Grubu

YÜZBAŞI

AYŞE BEGÜM

DowAksa

ZENGİN

BURCU

Renault
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