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Mezunlarımızdan

Söyleşi: Mehmet Yörükoğlu
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı
Hayatlarını Birleştiren Mezunlarımız
Bölüm başkanımız Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu bu sefer de
New York’da yaşayan Bilkentliler ile buluştu. 23 Mayıs’ta
Manhattan 3 West Club otelinde gerçekleşen toplantıda
mezunlar ile olan ilişkiler, bu ilişkilerin iyileştirilmesi ve
Bilkent’in son yıllardaki değişimi üzerinde duruldu. Ertesi
gün onbinlerce Türk’ün katıldığı ünlü New York yürüyüşüne
katılan bölüm başkanımız ve 30’a yakın Bilkentli kortejde
en ön saflarda yer alarak Bilkent’i tüm Amerikalılara ve korteji izleyen yabancılara tanıtma gururuna sahip oldu.
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Öğrencilerimizden
BİZ’ e iki yeni yüz
III. Genç Akademi

BİZE ULAŞIN...
Bilkent Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü
Merkez Kampüs Mühendislik Binası
06800, Bilkent, Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 290 1262
Faks: +90 312 266 4054

6. EM Fuarı Düzenlendi
Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan
projelerin sunulduğu ve bu sene altıncısı düzenlenen EMFuar Proje Fuarı ve Yarışması, Sanayi
ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, rektörümüz
Prof. Ali Doğramacı, ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından gelen temsilciler, bölümümüz öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla
16 Mayıs 2008 Cuma günü Mithat Çoruh Konferans salonunda yapıldı. Fuarda yarışan 8 takım
arasından ödül alan takımlarımız:
İkincilik Ödülü

Birincilik Ödülü
BENLİ GERİ DÖNÜŞÜM
Evsel Atık Toplama Ağı Tasarımı ve Geri Kazanım
Süreçlerinin İyileştirilmesi
Hande Aydın, Deniz Başoğlu, Melih Demirel, Ali
Güleç, Ekin Palaoğlu, Aslı Şimşek

TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.
Boeing 737-800 Uçakları Bakım Malzemeleri
İhtiyaç Planlama Sistemi Tasarımı ve Uygulaması
A. Efe Çetin, Ahmet B. Kadıoğlu, Cem E. Kansu,
Gülbahar Kanyılmaz, Barış C. Şal, Ö. Fırat Şengün
Üçüncülük Ödülü
PROCTER & GAMBLE
Market Zincirleri Dağıtım Ağı İyileştirmesi
Mehmet Onur Karadağ, Mustafa Ergin Sarıkaya,
Yazgülü Sezer, Mustafa Şahin, Ahmet Serdar Şimşek
Mansiyon Ödülü
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
3G Uygulamaları İçin Geniş Bant İnternet
Mobil Modem Pazarlama Stratejileri Geliştirilmesi
Alp Eren Can, Mehmet Fatih Güven, Tunç Haydaroğlu,
M. Bilal Okatan, Başak Pehlivan, Cansu Zorluer

En İyi Poster Ödülü
COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş.
Otomat Yer Seçimi ve Servis Sistemi Tasarımı
Gökhan Bozyiğit, Mustafa Çavdar, İrem Erkaya,
Abdülkerim Korucu, F. Nur Parlar,
E. Sonat Yalçınkaya
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Bir Bilkent Endüstri Mezunu:
					

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı

Mehmet Yörükoğlu ile Söyleşi
Hayat hikayenize Bilkent ile başlayan kısımdan
başlayacak olursak...

Siz akademik düşünürken buraya geçişiniz nasıl
oldu?

Bilkent Endüstri Mühendisliğine 1987’de girmiştim.
Hatırlıyorum 61. yurttaydım ben, pek ağaç yoktu, çamurlu bir yoldan bölüme inerdik. Ama eğitim çok iyiydi.
Seçkin arkadaşlar vardı, hocalarımız mükemmeldi. 1991
yılında mezun oldum. Endüstri mühendisliğini çok severek okudum, her zaman iyi ki endüstri mühendisliğini
seçmişim diyorum. 91 yılında mezun olduktan sonra
Amerika’da Rochester Üniversitesi’nde 5 yıl ekonomi
doktorası yaptım. Ekonomi doktoram sırasında makroekonomide özelleştim. 96 yılında doktoramı aldım.
İlk işim University of Chicago’da İktisat Bölümü’nde
öğretim üyeliği idi. Orada 7 yıl bulundum, 2003’e kadar. Bir yıl da bu arada Wharton Finans Bölümü’nde
öğretim üyeliği yaptım. 2003’de Türkiye’ye döndüm
ve Sabancı Üniversitesi’nde ekonomi programında,
2006’ya kadar öğretim üyeliği yaptım. Daha sonra
da Merkez Bankası’na geldim ve 2006’dan bu yana
Başkan Yardımcılığı yapıyorum.

Bürokrasiyi düşünmüyordum, kendimi hep akademik
hayata ait hissediyordum. Şu anda da aklımın hep bir
ucunda akademik çalışma var. Şu andaki pozisyonum
sınırlı süreli bir pozisyon ve bir noktadan sonra yeniden
tamamen akademiye dönüş kuvvetle muhtemel. Ama

Merkez Bankası sizin çalışmak istediğiniz bir
kuruluş muydu? Bankacılığı hep düşünüyor muy- bu arada da Türkiye’ye ne kadar faydalı olabilirsem
dunuz?
bulunduğum çizgide o bir artı olacak, buradan elde
ettiğim tecrübeyi de akademiye ileride taşımak benBankacılık ve Merkez Bankacılığı birbirinden
im artım olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda böyle
farklı şeyler. Merkez Bankacılığında daha çok makdüşünüyorum ama zaman ne gösterir bilemiyoruz tabii
roekonomi ve para politikası ön plana çıkıyor. Ben de
ki.
daha çok bu noktaya kadar makroekonomi üzerinde
çalıştım. Makroekonominin de daha çok reel ekonomi
Şimdi biraz Bilkent’e dönecek olursak...Bilkent ile
kısmıyla ilgilendim. Merkez Bankası’nda böyle bir
ilişkileriniz hala devam ediyor mu?
görevi daha önce düşünmemiştim. Ancak genel olarak
Merkez Bankası’nı yöneten kişilerin para politikası Bilkent ile ilişkim devam ediyor. Farklı mezun
ve bankacılığın yanında ekonominin reel kısmı üzeri- kurulları kuruldu, ben de Dış Finans Kurulu üyesiyim.
nde de iyi çalışmış, iyi yetişmiş olmaları gerektiğini Mezunlarımızın bölümümüz ve üniversitemize katkıda
düşünüyorum.
bulunabilecekleri aktivitelerde bulunmaları onları çok
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memnun ediyor diye düşünüyorum. Bu tür aktivitelere isteyen öğrenciler bölüme gelmeye başlamıştır diye
iştirak ederek bölümümüze ve üniversitemize olan sev- düşünüyorum. Heyecan açısından belki daha da iyi bir
gi ve minnettarlıklarını gösterebiliyor mezunlarımız. noktaya gelindi böylelikle. Kişinin hayattaki başarı ve
tatmini için önemli olan yaptığı işi severek yapması. Bu
Peki siz Amerika’da gördüğünüz okullardan sonra noktada ülkemizde almamız gereken mesafe büyük, anBilkent’i nasıl konumlandırırsınız?
cak geçmişe göre gençlerimizin daha fazla seçenekleri
var bugün.
Bilkent mühendislik bölümleri öğrenci, öğretim üyesi ve eğitim kalitesi bakımından bence dünyada ilk
Konudan konuya geçiyoruz ama sizin hakkınızda
sıralarda olabilecek seviyede. Ben Chicago Üniversdaha fazla konuşabilmek adına... Mesela boş
itesinde Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak
zamanlarınızda neler yaparsınız? Var mı özellikle
çalıştım. İktisat ve İşletme alanlarında çok iyi bir üniilgilendiğiniz bir konu, hobi?
versitedir. Dolayısıyla orada Ekonomi Bölümü çok iyi
öğrencileri çeker. Kıyasladığımda Bilkent öğrecilerinin Şu sıralar çok fazla boş zamanım olmuyor açıkçası. Ama
kalitesi, özellikle mühendislik öğrencilerinin kalitesi, genel anlamda kitap okumayı severim. Sosyal bilimlere
en az Chicago Üniversitesi’ndeki öğrencilerin seviyes- özel bir merakım var, sosyoloji, psikoloji, tarih...İktisat
indedir, belki daha da iyidir diyebilirim.
ve sosyal bilimler çerçevesinde okuyorum genellikle.
Onun dışında da iyi bir sinema seyircisiyim diyebilirim.
Peki şimdi okul için ne düşünüyorsunuz? Sizin Yeni yerler görmeyi de seviyorum ve şu anda görevim
zamanınızda 50 kişi alınıyordu.. Şimdi bu sayı 150 gereği daha önce görmediğim bir çok ülkeyi kısa ve iş
oldu... Son Bilkent Endüstri mezunları ile ilk mezun- çerçevesinde de olsa görme fırsatım oluyor.
lar arasında bir kıyaslama yaptığınızda ne görüyorsunuz? Yani sizce Bilkent Endüstri Mühendisliği Mezunlarla iletişiminiz var mı? Görüştüğünüz,
nereye gidiyor?
toplandığınız bir grup?
Bizim zamanımızda belki sayı az olduğu için ortala- Maalesef arzuladığım seviyede değil. Fırsatlar yaratmada daha iyi öğrenciler alınabiliyordu, ama bana göre maya çalışıyoruz arkadaşlarla ama istediğimiz noktada
bölümdeki sinerji çok daha önemli. Öğrencilerin iste- değiliz ne yazık ki.
yerek bölümlerini seçmeleri çok önemli. Geleceklerine
yönelik bilinçli bir bakış açısına sahip olmaları önemli. Öğrenci kalitesi açısından önemli bir düşmenin
olduğunu zannetmiyorum. Tabii ki matematiksel olarak
50 kişi seçmekle 150 kişi seçmek arasında fark olacaktır.
Ama önemli olan o 150 kişideki heyecan, bölüme
isteyerek gelmeleri, severek, heyecanla okumaları.
Bu anlamda endüstri mühendisliğinin çok mesafe kat
ettiğini düşünüyorum. Ben 87’de girmiştim, o zaman
endüstri mühendisliği çok da bilinen bir dal değildi. O
dönem mezunları, sadece Bilkent için konuşmuyorum,
Boğaziçi mezunları, ODTÜ mezunları çok başarılı
oldular ve endüstri mühendisliği daha bilinir bir dal
haline geldi. Böylece daha bilinçli ve özellikle bu dalı
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Distinguished Teaching Award
Bu Yıl Bizde

Yeni EndüstricilerYolda

Büyük bir mutluluk içinde bolumuz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selim Aktürk Bilkent Üniversitesinin artık geleneksel hale gelen 2007-8 akademik yılı “Distinguished Teaching Award” ‘nu
kazandığını bildirmek istiyoruz.

Endüstride bir TUBA-GEBIP ödülü
2008 yılı mezuniyet balosu 06.06.2008 tarihinde
Bilkent Otel Sakarya Salonu’nda düzenlendi. Yeni
hayatlarına birer Endüstri Mühendisi olarak devam
edecek mezunlarımız, Bilkent’te öğrenci olarak
geçirdikleri son gecelerinde doyasıya eğlendi.

Ülkemizin akademik alanda en önemli ödüllerinden biri olan TUBA-GEBIP ödülleri ile bu yıl 31
genç bilimcinin desteklenmesi uygun bulundu.
Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara bu ödülü alan 31 genç bilimcinin
arasına giren tek Endüstri Mühendisi oldu. Kendisini bu önemli başarısından ötürü tebrik ediyor ve
başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.

Hayatlarını birleştiren mezunlarımız:

Alptekin & Elif Dinçerler IE 04
27 Nisan 2008 Ankara

Kemal & Başak Saraçoğlu IE 92
31 Mayıs 2008 İzmir
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Bin’i Aşkın Öğrencisiyle 18 yıldır Bilkent’in Üretim Mutfağında Bir İsim…

Prof. Dr. M. Selim Aktürk
“Bilkent tarihinde ben Bilkent mezunuyum diyen

ama benden ders almayan, 1000’i aşkın kişi arasından
galiba ya 3 ya da 4 kişi vardır.”
Öncelikle bu endüstri mühendisliği macerası nasıl
başladı?
1976 senesinde ODTÜ Endüstri Mühendisliği’ne ilk
tercihimi yaparak girdim. Neden ilk tercihim diye
sorarsanız, o zamanki bölüm başkanımız da bize
sormuştu ve ben o zamanlarda da yanıtını bilmiyordum aslında. Elektrik ve makineyi istemiyordum ve
geriye endüstri kalmıştı. ODTÜ’den mezun olup yüksek lisansımı da yapınca, doktora için Amerika’ya gittim. Doktoramın son yılında sevgili hocam Ömer Benli
Amerika’ya geldi. Bana Bilkent’i anlattı. Türkiye’ye
dönüp dönmeme konusunda kafamda soru işaretleri
vardı, Bilkent’i de hiç bilmiyordum. Yine de, tam da
Saddam Hüseyin’in Kuveyt’e girdiği sırada bize bir şey
olmaz diyerek bavullarımı topladım ve geldim. Şenlikli
bir dönemdi, gelir gelmez 4. Sınıflara ders vermeye
başladım. Bu aslında hoş bir şey oldu. O sınıfı, 1991
mezunlarını, hala çok severim. İşte; Reha Tütüncü,
Pınar Keskinocak, Orhan Dağlıoğlugil, Erhan Bostan,
Haluk Yılmaz, Cenk Serdar, Dalınç Arıburnu, Okan
Balköse, Boğaç Üner, 39 kişilik, yarı burslu yarı ücretli
bir kombinasyona sahip güzel bir sınıftı. Gerçekten çok
iyi bir deneyimdir benim için, eğer 18 yıldır hala burada
çalışıyorsam bunda o sınıfın katkısı çok fazladır.
Peki, neydi bu sınıfı bu kadar özel yapan?
Sınıf bir bütün olarak birbirleriyle çok kaynaşmış bir
sınıftı. Sistem Tasarımı dersi için bile mümkün

olduğunca dengeli gruplar kuruyorlardı. Ben içyapısı o
kadar sağlam, birbirine bağlı ve birbirini kollayan bir
sınıf pek görmedim. Tabi o dönemde ben de bekârdım,
yaşımda daha gençti o açıdan onlarla sosyal olarak da
ilişki kurma şansımız vardı. Benim ilk yüksek lisans
öğrencilerim o sınıftan geldi. Haluk, Orhan, Elif, Okan.
İlk yüksek lisans öğrencim de İhsan Durusoy’ dur. 4.
Sınıflara ders vermemin bir güzel yanı da, Bilkent tarihinde ben Bilkent mezunuyum diyen ama benden ders
almayan, 1000’i aşkın kişi arasından galiba ya 3 ya da
4 kişi vardır. Benden başka üniversitede bunu söyleyebilen pek yoktur. Ben gelmeden 1990’da 8 kişilik bir
sınıf mezun olmuş, oradan da 4’ü yüksek lisans kaldı,
bir tek geride kalan o 4 kişiyi bilmiyorum. Yani bu üretim
dersini geçenlerde saydım 19.keredir anlatıyorum.
Bilkent’te aile yapısı oluşabildi mi? Ya da o zaman
oluştuysa şimdi nasıl?
Bilkent’in, yönetim açısından söylüyorum, daha yolu
var. Sınıfların sayılarının artması doğal olarak öğrenci
profilinde farklılaşmaya yol açıyor. Mesela endüstri
mühendislerinin kendi düzenledikleri mezuniyet partileri 1996-97 yıllarında bitti, daha resmileşti her şey.
Yani o küçük ortam, kuruluşta birarada olmak bitti.
Şimdi farklılıklar daha belirgin ve daha resmi. Sayı
arttıkça, farklılaşma artıyor ve gruplar oluşuyor, böyle
bir durumda da aile yapısını koruyabilmek pek kolay
değil.
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O döneme baktığımızda herkes daha
destekleyiciymiş, şimdi ise rekabet çok fazla, bunun
etkileri nasıl gelişecek sizce?

ortamınıza bir minnet duygunuz var. Bunu aslında bir
şekilde bütünleştirememiştik. Sınıflar aslında bunu
kendi içlerinde yapıyorlardı, birbirlerine göz kulak
oluyorlardı ama bir bütün olarak mezunlarımız arasında
Ama o dönemin farklılığı, mesela bir grup vardı orçok kuvvetli bağlar yoktu. Ama artık yavaş yavaş son
taokuldan beri arkadaşlardı. Hani daha çok Ankara
bir senedir bunlar da başladı. O konuda ben, Bilkent
Fen Liseli bir grup vardı çünkü Bilkent çok fazla bilEndüstri olarak bir sıkıntı olacağını sanmıyorum, hatta
inmiyordu. Şu anda baktığımızda öğrenci profili daha
çok rahat kaynaşmaların olacağına inanıyorum.
dağınık. Çok farklı liselerden geliyorlar ve o arkadaşlığı,
sosyal klüp ve derneklerde kurmaya çalışıyorlar. Ama
Bilkent dışında sizin yaptıklarınız,
Bilkent’te her zaman ciddi bir rekabet ortamı vardı.
danışmanlıklarınız?
Öğretim üyeleri olarak da bu konuda katkımız çok
büyüktür, bilinçli ya da bilinçsiz desteklediğimizin Benim verdiğim bu dersi, eskiden 4’teydi sonra 3’e
farkındayız. Ve doğal olarak not ön plana çıktığı için, aldık, aslında ben tasarladım. Ben buraya geldiğimde ne
gruplaşmalar başlıyor, sizler de daha iyi notlar almak olacağı belli değildi. Ben geldim, belirli bir yapıya sokiçin başarısına inandığınız insanlarla bir araya geli- tuk ve biraz çocuğum gibi oldu. İlk geldiğime bu deryorsunuz. O zamanlarda da tabi notlar önemliydi ama sin içindeki MRP, ERP gibi kavramlar Türkiye’de pek
şu andaki öğrencilerin bu konuda daha hassas ve daha bilinmiyordu. Doğal olarak mezunlar kulak dolgunluğu
rahatsız edici olduğunu düşünüyorum.
ve biraz bilgiyle, piyasaya çıktıklarında bu kavramlar

“Örgütlenmeyi bilmeyen, dünya hakkında vizyonu olmayan, beni
ilgilendirmez ben işimi yaparım diyen insanları her zaman bir robotla
değiştirmek ve otomatik bir ortama koymak çok daha kolaydır.”
Sizce Bilkent’in mezunlarla olan ilişkisi nasıl?
Ben Bilkent mezunlarının genel olarak üniversiteyi
sevdiklerini, bölümlerini sevdiklerini söyleyebilirim.
Hem kendi dersim için hem de sistem tasarımı projeleri
için, benim davet ettiğim mezunlarımızdan, ben çok
meşgulüm ya da işim var diyene pek rastlamadım. Hatta daha komiği yol biletiydi, nerede kalacaklarıydı diye
bir şey de duymadım. Sürekli olarak benim duyduğum
saat kaçta ve nerede olmamız gerekiyor soruları oluyor.
Bu bir çeşit minnet duygusu bence. Sonuçta üniversiteyi bitiriyorsunuz, burada size gayet güzel olanaklar
sağlanıyor, şu anda hayatınızda bir yerlere gelmişsiniz,
sınıf atlamışsınız ve doğal olarak bütün bunların
aldığınız eğitim sonucunda olduğunuzun farkındasınız.
Bundan dolayı, üniversitenize, hocalarınıza ve

önlerine geldikleri zaman büyük avantaj yakalıyorlardı.
Bu yüzden de o dönemlerden hocam bizim şirkette
birkaç gün eğitim verir misiniz gibi talepler oluyor. Son
dönemde bir de TOFAŞ için bir projede görev alıyorum
yine planlamayla ilgili ama danışmanlık işine çok
sıcak baktığımı söyleyemem. Benim yaptığım, MAN,
Eczacıbaşı, Vestel gibi firmalara birkaç günlüğüne dersi
sıkıştırıp anlatmak. Mezunlarımız dönünce biz de bu
şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Onun dışında TMMOB’de Makine Mühendisliği Odası içerisinde Endüstri
Mühendisliği isimli bir dergi çıkartıyoruz.1993’ten
2007’ye kadar yayın kurulundaydım ve yayın kurulu
başkanlığı yaptım. Bu dergi ismi Endüstri Mühendisliği
olan Türkiye’deki ilk dergidir. Bilkent akademik olarak
çok yoğun bir yerdir ama piyasadan kopmamak için bu
dergiyle de yoğun bir şekilde ilgilendim.
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Mezunlarımıza son olarak söylemek istedikleriniz.

olan insanlar, her zaman altlarındakilere yardımcı olurlar ve kazandıkları geri dönüşüm çok büyüktür. Çünkü
Gerçekten üniversitede çalışmanın en büyük keyfi
altınızdakinin en küçük başarısı, katkınız olsun olmasın,
öğrencilerdir. Mezunlarımız benim için o açıdan çok
yöneticiye yazılır.
önemli, onlarla mümkün olduğunca bağlantılarımı
sürdürmeye çalışıyorum. Benim isim ezberleme gibi
bir özelliğim vardır, insanların isimlerini mümkün
olduğunca aklımda tutmaya çalışıyorum. Onların ne
yaptıklarını hep takip etmeye çalışıyorum. Sonuç

“Feryal Erhun inanılmaz düzenli ve titiz bir
kızdı… Cenk Serdar ve Mehmet Güvendi
çok sorgulayıcıydılar… Mustafa Akan
sınıftaki herkesten daha farklıydı…”
olarak 2 farklı kuşak var dersek; bir 90’larda mezun olan kuşak, bir de 2000’lerde mezun olan kuşak,
aralarında fark var mı? Zannettikleri kadar yok aslında.
Bilkent eğitim sistemi olarak, biraz da bireyselliği ön
plana çıkaran bir sistem. Çok yoğun çalışma beklentisi var ve biz sizleri burada çok yoruyoruz ama iş
hayatında bunların artılarını fazlasıyla görüyorsunuz.
Bilkent’te analitik düşünme ve bilimsellik hep ön planda ama yine de ben Bilkentlilerde özgüven eksikliği
görüyorum. Belli bir süre sonra çok çabuk kayboluyor ama başlangıçta o özgüven eksikliğini sezebiliyorum. En büyük önerim şu olabilir: insan faktörü bizim
mesleğimizde çok önemlidir, kendi üstüne olan saygı
zaten mezunlarımızda oluşmuş bir şey ama mühim olan
altlarında çalışan kişilere gösterdikleri saygı olacaktır.
Özellikle de altlarında çalışan insanların eğitim ve
gelişimleri konusunda çok çaba göstermelerini ve bu
konuda destek olmalarını öneriyorum. Bu onların daha
bağımsız, daha isyankâr olmalarını, belki daha örgütlenmeye müsait ve patronların işine gelmeyen bir
takım eğilimleri öğrenmelerini de sağlayacaktır. Örgütlenmeyi bilmeyen, dünya hakkında vizyonu olmayan,
beni ilgilendirmez ben işimi yaparım diyen insanları
her zaman bir robotla değiştirmek ve otomatik bir ortama koymak daha kolaydır. Dünya görüşü ve vizyonu

Hiç, sınıflarınızda size göre diğerlerinden daha
farklı öğrencileriniz oldu mu?
Gerçekten her yıl bazı öğrenciler, diğerlerine göre
farklıdırlar. Reha Tütüncü, Pınar Keskinocak, bir sonraki
sene mezun olan Alper Atamtürk çok iyi öğrencilerimdi
ve akademik olarak mezuniyet sonrasında da çok başarılı
oldular. Ve yine o sınıf içerisinde Elif Poshor, Cenk
Serdar, Haluk Yılmaz, Orhan Dağlıoğlugil gibi isimler
de piyasa tarafında çalışmak istiyorlardı. Feryal Erhum
Stanford’da öğretim üyesi oldu, inanılmaz düzenli ve
titiz bir kızdı. Cenk Serdar ve Mehmet Güvendi çok
sorgulayıcıydılar. Mustafa Akan sınıftaki herkesten
daha farklıydı, hatta o yıllar 100 kişiye ders verdiğim,
sadece 1 kişiye A verdiğim dönemde, Mustafa Akan
çok başarılı olmuştu. Boğaç Üner ve Şaban Özhamurlar, kişi olarak da öğrenci olarak da çok farklıydılar. İşte
bunlar Türkiye’de iyi patron olurlar diyebiliyordum.
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Bülten Ekibine İki Taze Kan
3 Kelimeyle;

3 Kelimeyle;

Bİlkent:
Hayat, Arkadaşlık, Şans
Endüstrİ:
Yasam tarzı, Optimizasyon,
Proje
Gelecek:
Kariyer, Seyahat, Keyif

Bİlkent:
Takım ruhu, Uykusuzluk,
Gelecek
EndÜstrİ:
İnsan, Strateji, Gelişim
Gelecek:
Başarı, Akademi, Öğrenciler

Sezen Sayoğlu IE-3

Çağatay Karan IE-4

9 Kasım 1987 tarihinde Eskişehir’de öğretmen
bir anne ve mühendis bir babanın çocuğu olarak
dünyaya gelen Sayoğlu bebek, doğumundan 15 gün
sonra Sezen adını aldı. Murat Atılgan İlköğretim
Okulu’nda öğrenim hayatına başlayan Sezen
Eskişehir Fen Lisesi’ni bitirdikten sonra çok önceden
kafasına koyduğu endüstri mühendisliğine istediği
gibi İstanbul’da değil Bilkent’te adımını attı. Şimdi
Bilkent’te ve endüstrici olduğu için çok mutlu.

19 Şubat 1987 tarihinde Ankara’da avukat bir
anne ve doktor bir babanın ilk ve tek çocukları
olarak dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini
ODTÜ Kolejinde tamamladıktan sonra ailede
çeşitlilik olması adına mühendisliği tercih edip
Bilkent Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde kariyerine ilk adımını attı. 4.sınıfa gelmiş bir mühendis adayı olarak aldığı karardan oldukça memnun.

3.GENÇ AKADEMİ
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Operational Research Kulübü
tarafından düzenlenen Türkiye’nin Üniversite Buluşması Genç AKADEMİ,
17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Bu seneki konusu LİDERLİK
olan 3. Genç AKADEMİ, 51 farklı üniversite ve 65 farklı bölümden toplam 160 öğrenciyi Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde bir araya getirdi. Meclis Başkanı Köksal Toptan’dan Serdar Bilgili’ye, Sinan Aygün’den
Ali Sabancı’ya, Vakıflar Genel Müdürü’nden Bülent Şenver’e, Rekabet Kurumu Başkanı’ndan Nasuh Mahruki’ye kadar birçok alanında lider isim
4 gün boyunca öğrencilerle buluştu. Açılışa ve oturumlara katılan toplam
87 basın mensubuyla, 146 adet internet haberinde ve birçok yazılı ve görsel basında yer alan Genç AKADEMİ, tüm Türkiye’de büyük ses getirdi.
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