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Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Editörden
“BİZ” neden varız?....

Değerli mezunlar ve öğrenci arkadaşlarım,
BİZ e- bülten, ABET tarafından ABD
dışında ilk akredite olan ve dünyada ilk
altıda yer alan Bilkent Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği bölümünü mezunlar ve öğrencileriyle birlikte
biraz daha kurumsallaştırmak ve “biz”i geleceğe taşıyacak
en önemli etkenlerden biri olan bağlılık duygusunu oluşturup
yaşatmak için hayata konan bir projedir. Amacımız, sizlerin
yoğun iş temposu arasında “biz”e de bir kahve molanızı
ayırmanızı sağlamak ve hep beraber büyük bir aile olduğumuzu
hissettirmeye çalışmaktır. Bizler daha yolun çok başındayız,
görkemli olacak olan bugün temelleri atılan bu projenin yıllar
sonra Bilkent Endüstri Mezunu olmanın vereceği gurura
karışması ve sonraki nesillere başarıyla aktarılmasıdır. Sizden
gelecek eleştiri ve öneriler, gelişmemizde ve bir bütün olarak,
“BİZ” olarak, ilerlememizde en önemli yol göstericilerimiz
olacaktır.
Daha nice sayılara ve yıllara…
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Özgün Yanaz IE/4

Bölümümüzü daha da özel kılacak olan
logomuzu BİZ oluşturalım. Logomuz için
tüm görüş ve önerilerinizi mail adresimize
bekliyoruz. ebulten@ie.bilkent.edu.tr
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Yaz Süprizi: Yağmur Bebek
Sibel Alumur’un Mutlu Günü
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Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi (YA/EM’09), Bilkent Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından, 22 - 24 Haziran 2009 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir.

“Bu kongre ‘nin uzun yıllardır Bilkent Endüstri Mühendisiliği bölümü
tarafından gerçekleştirilecek en büyük organizasyon olacaktır. Bu kongrede diğerlerinden farklı olarak üniversite-iş dünyası ve üniversite-sanayi
işbirliğiyle, gerek akademik dünyadan gerekse iş dünyasından çok değerli
katılımcıların katılacağı özel eğitim oturumlarla beraber sanayi ve
öğrenci proje yarışmaları da düzenlenecektir. Mezunlarımızın özellikle
katılmasını rica ediyorum. Yurt dışından ve yurt içinden çok fazla mezunumuzun katılacağı bu organizasyonun bir nevi mezunlar buluşması
olmasını diliyorum.” Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu

YA/EM’09 Kongresi’nin ana teması “Teknoloji ve rekabetin öne çıktığı, insan faktörünün giderek öneminin arttığı
küreselleşen bir dünyada, üniversite ve iş dünyası ortaklığının getireceği yeni fırsatlar” olarak belirlenmiştir. Bu
konuda sunulacak bildiriler dışında düzenlenecek özel oturumlar, paneller, öğrenci ve sanayi proje yarışmaları gibi etkinlikler ile desteklenecektir. Ayrıca Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması’nın disiplinler arası olma özelliği
nedeniyle, çok sayıda yerli ve yabancı araştırmacı ve uygulamacı “Bildiri Konuları” başlığı altında belirtilen geniş
yelpazedeki konulardaki araştırmalarını aktardıkları bildirilerini sunabileceklerdir.

Mezunlarımızdan Arda Çetiner mülakat teknikleri
ile ilgili workshop vermek üzere aramızdaydı....
Arda Çetiner, 2001 mezunudur. Mezuniyetin ardından Koç Üniversitesinde MBA
ve London Business School’da değişim öğrencisi olarak öğrenimine devam etmiştir.
3 yıl kadar Türkiye, Orta Doğu ve Güney Afrika’da yönetim danışmanlığı yapmış,
devamında bir yönetici geliştirme programı ile Ericsson’a katılmıştır. İsveç ve Hong
Kong’daki son iki görevinin ardından halen Türkiye’de iş geliştirme ve satıştan sorumlu
müdür olarak çalışmaktadır. Öğrencilik yıllarında OR kulüp başkan yardımcılığı, 3 yıl
TEMÖB temsilciliği ve kulüp denetim kurulu üyeliği yapmıştır.

“Okul yıllarımda eksikliğini hissettiğim, ve sonrasında gerekliliğini daha da fazla anladığım, okul
yıllarında bana örnek olacak ve yol gösterecek birilerinin varlığıydı. Yıllar sonra mezunların aslında, şu
anki öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek, yol gösterecek grup olduğunu gördüm.
Bu nedenle şimdiki öğrencilere nasıl katkı yapabilirim diye araştırırken, Türkiye’ye dönüşümün ardından
bölüm mezunlar komitesine katıldım. Kulüp faaliyetleri ile başlayan gönüllü çalışmalara bir mezun olarak
devam etmek çok keyifli. Yeni mezunları en iyi yerlerde görmek benim için en büyük mutluluk olacak.”
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Mustafa Akan’ın Büyük Başarısı
Mustafa Akan Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden
lisans derecesini 2004 yılında 4.0 tam ortalamayla fakülte birincisi olarak
aldı. Doktora calışmalarını 2004-2008 yılları arasinda Northwestern Üniversitesi, Kellogg School of Management’ta, Endüstri Muhendisliği bölümü
1997 mezunu Doç. Dr. Barış Ata’nın gözetiminde yapti. Yönetim Ekonomisi ve Strateji alanında doktorasını Haziran 2008’te alarak, Carnegie Mellon Üniversitesi, Tepper School of Business’ta yardımcı doçent olarak göreve
başladı.
Dr. Mustafa Akan Northwestern Üniversitesi’ni 2006 yılında Almanya’nın
Lindau kentinde ikinci kez yapılan Nobel Ödüllü Ekonomistler Toplantısı’nda
temsil etti. INFORMS (Institute for Operations Research and Management
Science) tarafından düzenlenen 2006 yılı George Nicholson ve 2008 yılı
MSOM (Manufacturing and Service Operations Management) Öğrenci
Makale Yarışmaları’nda mansiyon ödüllerini aldi. Doktora tezi INFORMS
tarafından 2008 yılında havacılık uygulamaları alanında yazılmış en iyi tez
ödülüne layık görülmüştür.

Bölümümüzde yaz sürprizi…Hoşgeldin Yağmur Bebek…
Bölümümüz ACU Koordinatörü Burcu Uslu Özdemir’in 12
Haziran’da Yağmur isimli bir kızı oldu. Yağmur’a bölümümüz adına hoşgeldin diyor, ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu
uzun bir ömür diliyoruz.
Bölümümüz asistanlarından Sibel Alumur,
Bahadır Alev ile hayatını Bahar Yetiş ve
Ege Gönüllü şahitliğinde birleştirdi.
Kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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Gurur Duyduk:
Alper Şen’e
HP Ödülü
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Alper
Şen, dünyanın önde gelen yazılım ve donanım
firmalarından Hewlett Packard (HP) tarafından
Yenilikçi Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.
HP, 28 ülke ve 200 üniversiteden gelen 450’den fazla
araştırma projesini inceledikten sonra 34 üniversiteden
41 projeyi ödüllendirdi.
Türkiye’den ödüle layık görülen tek
akademisyen olan ve yaklaşık 3 yıl
boyunca California, Palo Alto’daki
HP Laboratuvarları’nda satın alma
ihale süreçleri ve tedarik zinciri yönetimi üzerine
çalışmalar yürüten Yrd. Doç. Dr. Alper Şen, rekabetin
hızla arttığı dünyada firmaların bir çok ürünün satışında
kar oranlarının sürekli baskı altında bulunduğunu ve
karlılığın sürdürülebilir olması için, özellikle teknoloji
piyasası gibi dinamik piyasalarda, ürünlerin stoklarda
uzun süre kalmaması gerektiğini kaydetti. Şen, bu
nedenle HP gibi milyarlarca dolarlık ciroya sahip bir çok
şirkette tedarik zincirinden ürünün satışına kadar olan
sürecin çok dikkatli planlanması gerektiğine işaret etti.
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Bilkent Endüstri Mühendisliği
Bölümü Olarak Bir İlke Daha
İmza Attık
1932 yılında Amerika’da Engineers’ Council for
Professional Development (ECPD) adı altında kurulan ABET, mühendislik ve teknoloji eğitiminde
kalite ve yenilikçilik amacı güdmektedir.
Uzun yıllardır, ABET Amerika dışındaki bölümleri “Tam
Akreditasyon” yerine “Akredite Eşdeğerliği”ne uygun buluyordu. Bölümümüz, 1995 yılında bu belgeyi Türkiye’de
ilk alan Endüstri Mühendisliği bölümü
olmuştu. Bu seferde 2008 yılında, bölümümüz yine bir ilke imza atarak Bilkent Üniversitesini tam akreditasyon belgesini ABD dışında alan Dünyada ilk 6
kurum arasına sokmuş bulunmaktadır.
Bölüm başkanımız İhsan Sabuncuoğlu, “ABET kurulu bu seferki ziyaretlerinde bölümümüzü, öğrenciler,
öğretim üyeleri, olanaklar, öğretim hedefleri ve program
beklentileri açısından değerlenderek çok başarılı buldu.
Bölümümüzün bu başarısından dolayı gurur duyuyorum. Bu sayede bölümümüz uluslararası platformda tam
akreditasyonu kazanan ilk bölümler arasında olmuştur.
Öğrencilerimize sağladığımız yüksek eğitim kalitesi, diğer
öğretim kurumlarının da ilgisini çekecektir.

HP Laboratuvarları Yenilikçi Araştırma Ödülleri, her
bir üniversiteye yılda 100 bin dolara kadar proje fonu
sağlıyor ve hem araştırmanın ilerleyişine, hem de HP’nin
iş ihtiyaçlarına bağlı olarak üç yıl boyunca yenilenebiliyor.
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Bizden Biri: Barış Karakullukçu’96

“Hayattaki en büyük ideallerimden bir tanesi, kitap ya da
senaryo yazmaktır. Bunlar için hala daha yoğunlaşabileceğim bir
zaman dilimini bekliyorum,,
Hayatınızdaki Bilkent macerası nasıl başladı?….
Fen lisesi mezunu olarak hangi bölümleri istediğimizi
değerlendirdiğimizde, o aralar endüstri mühendisliği en moda
olanlardan bir tanesiydi, yani yeni trendlerden diyelim. Mühendisliklerden hangisini istediğimi netleştirirken endüstri
mühendisliğini istediğimi netleştirince puan sıralamalarına
göre kendimi Bilkent’te buldum. 91 İzmir Fen Lisesi’nden ben
ve iki arkadaşım Bilkent endüstriye geçtik. Daha önceden hiç
Bilkent üniversitesini görmemiştim bile.
Peki, şu anda mezunlarla, bölümünüzle olan ilişkileriniz nasıl?
Zaten yakın olduğunuz kişilerle ilişkileriniz hiç kopmuyor,
o anlamda dönemimizden sürekli iletişimde olduğum, en
az haftada bir konuştuğum, dünyanın neresinde olursa olsun görüştüğüm en az dört beş arkadaşım var. Onun dışında
endüstri’96 mezunları olarak pek sık bir araya gelmiyoruz.
Ancak İhsan Sabuncuoğlu’nun teşvikleriyle yaptığımız organizasyonlarda görüşebiliyoruz. Hatta bu sene o organizasyonlara yardımcı olanlardan biriydim. Yani kendi mezunlarımızla
çok sıkı bir ilişkim yok. Zaten diğer ilişkilerde yakın olduğunuz
dostlarınız haline gelmiş insanlar ama kendi dönemimizden olmasa da iş sebebiyle kurduğumuz ağlar içerisinde yakın ilişki
içerisinde olduğum Bilkent Endüstri mezunları var.
Bilkent sizde neleri değiştirdi ve size neler kattı?
Bilkent benim sınırlarımı ilk zorlayan yerdi. O yüzden bana
kendimi ne kadar zorlayabileceğimi daha doğrusu isteyince sınırlarımızın olmadığını gösterdi. Çok büyük işlerden
korkmamamı sağlayan ilk şey Bilkent hayatıdır. Tabi ki diğer
üniversiteler de bir şekilde öğrencilerini zorluyor ama Bilkent
kadar zorlayanı özellikle hani ikinci sınıfın ikinci döneminde,
üçüncü sınıfın birinci ve ikinci döneminde yaşadığımız zorlu

hayatı geçiren pek okul yok. Ben gerek kardeşlerimden gerekse arkadaş çevremden gördüğüm kadarıyla sınırlarımızı yeterince zorladığımız için iş hayatına girdiğimizde, diğerlerinin
zorlandığı kadar zorlanmıyoruz. Bu da bizi öne geçiyor. Benim şu anda kendi ekibimde de Bilkentlileri tercih etmemdeki
ana sebeplerden bir tanesi o. Biliyorum ki biz zorlu projeler
yapacağız, karşımıza Türkiye de ilk defa yapılmış projeler de
çıkabilir. Burada hedeflerimize inanıp onun için benimle birlikte koşacak ve limitlerini zorlayacak insanlara ihtiyacım var.
Dolayısıyla aklıma hep Bilkent hayatım geliyor, o yüzden ben
de kendi mezunlarımızla çalışmayı tercih ediyorum tabi ki
diğer okullardan da çalıştığım insanlar var. Başka, meslek olarak
ne öğrettiğini düşündüğümde, ilk iş ilişkilerinin kurulmasını
sağlayan ve bunların önemini öğreten yerlerden bir tanesidir.
Zaten fen lisesinden ve yatılı okuldan gelen bir yapımız vardı
ve bu yapı Bilkent ile daha güçlenerek ilerledi. Sonuçta iyi bir
ekibin parçası olarak, iyi bir ekip çalışmasıyla bir yerlere geliyorsunuz, tek başına kazanmanız mümkün değil ve bu anlamda ekip çalışması bilincini ve onun faydalarını vurgulayan ve
öğreten ilk yer Bilkent’tir.
Bitirme projesi dersi kapsamında etkili iletişim hakkında panellere geliyorsunuz…
Biz mezun olarak nasıl yardımcı olabiliriz, hani ne tarz seminerler sizin durumunuzu geliştirir diye düşünüp oradakilerin
de listesini çıkartmıştık. Ben verebileceğim bir iki semineri
söyledim. Oradakilerin bir kısmını paylaştık. Etkili iletişim
bence önemli noktalardan birisiydi, vurgulanması gerekenlerden özellikle; satış, iş geliştirme, pazarlama, danışmanlık üzerine yoğunlaşacak arkadaşların mutlaka bilmesi gerekiyordu.
Geçen sene öyle bir seminer verdik. Bu sene de farklı alanlarda
destek vermeyi çok istiyorum.
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Accenture’daki Barış Karakullukçu ne yapıyor?
Ben üç senedir Accenture’da kıdemli müdür olarak çalışıyorum.
Bu organizasyon içerisindeki sorumluluğum üretim sektörü.
Bu sektörde tüketim malları, perakende, otomotiv ve ilaç gibi
konular var ve sektördeki her türlü projeden ben sorumluyum.
Sektördeki danışmanlığın hacminin büyümesinden, oradaki
ekiplerin yaptığı projelerin kalitesine kadar her şeyleriyle ilgilenmem gerekiyor. Bunlara ek olarak Accenture’ın global
liderlik programının bir üyesiyim. Geleceğin lideri olarak
firmamız dünyada üç yüz kişiyi seçiyor kıdemli müdürlerinden
ve seçilenler için özel bir program tayin ediyor. Bu programında
yoğun bir çalışma temposu var. Dolayısıyla bunlarla ilgilenmem
gerektiği için bazı şeyleri ertelemem gerekebiliyor.
Yazı yazmayı çok sevdiğinizi öğrendik. Neler üzerine
yazıyorsunuz?
Özellikle bu yazma konusu son dört beş senedir beni çok fazla
cezbeden bir konu. Genel olarak farklı işlerle ilgilenmeyi seven
bir karakterim var. Bilkent zamanında iki sene Radyo Bilkent
deneyimim var. İlk DJ’lerden biriyim. Ayrıca farklı kulüplerle
de zamanında ilgilenmiştim. Mezun olduktan sonra da yoğun
olarak yaptığım işlere ek olarak, yapabildiklerim en fazla;
spor, seyahat ve okumak. Özellikle fazla seyahat ve okumaktan çıkarttığım notları, bir blok halinde yazdıkça bunlardan
zevk aldığımı daha çok hissettim. Çok olumlu geribildirimler geldikçe bu beni daha çok yazmaya teşvik etti ve daha çok
yazdım. Hayattaki en büyük ideallerimden bir tanesi, kitap ya
da senaryo yazmaktır. Bunlar için hala daha yoğunlaşabileceğim
bir zaman dilimini bekliyorum. Önümüzdeki beş senelik
hedeflerim içerisinde var. Mezun olduktan sonra ya da mezun
olmaya yakın, sizde bir takım hedefler koyuyorsunuz kendinize; önümüzdeki beş, on, on beş sene içerisinde yapmayı
istediklerim bunlar diye. Bu hedeflerinizi hayatın gerçeklerine
ve zamana göre sürekli olarak güncellemeliniz gerekiyor. Çok
seyahat etmenin aslında en pozitif taraflarından biri şu oldu;
New York’ta bir proje yapıyordum ve sinema ile filmlere çok ilgim vardı ve orada New York Film Akademisi’nde yönetmenlik
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kursu aldım. Bu arada yazdığım hikayelerin aslında daha çok
görsel tarafıyla ilgilendiğimin farkına vardım. Aslında kitaptan
çok senaryo yazmak istediğime karar verdim. En azından bir
kere de olsa deneme isteğim var. Tabi yoğun bir iş hayatı içerisinde bu tür bir işle uğraşmak gerçekten çok zor.
Mezunlara ve arkadaşlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var
mı?
Bence bizim Bilkent’in bizlere kattıklarını düşünerek, okulumuza daha fazla yardımcı olmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Hepimizin iş hayatı çok yoğun, özel hayatları çok yoğun
hani kendimize ayıracak zamanı bile zor buluyoruz ama son
zamanlarda yardımcı olabilme fırsatını yakalayabilmişlerden
birisi olarak bunun duygusal tatminin çok yüksek olduğuna
inanıyorum. Kendimizden sonra gelenlere yardımcı olmak
adına zaman ayırabilirlerse Bilkent aktivitelerine katılırlarsa
onlar içinde faydalı olacağına eminim.

“Sonuçta iyi bir ekibin parçası olarak, iyi bir ekip çalışmasıyla bir yerlere geliyorsunuz, tek başına kazanmanız mümkün değil ve bu anlamda ekip çalışması bilincini ve onun faydalarını vurgulayan ve öğreten ilk yer Bilkent’tir ,,
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Mustafa Ç. Pınar’la Bilkent’te 15 yıl
Bu sayımızda yıllardır Bilkent’in bir parçası olan hocamız
Mustafa Ç. Pınar ile söyleşi yaptık. 15 yıldır Bilkent’te olan
Mustafa Ç. Pınar bize Bilkent’e gelişinden bugüne, akademik hayatını, öğrencileriyle ilişkilerini ve yurt dışı deneyimlerini anlattı.

Öncelikle Bilkent’e gelişinizden başlayalım, ne zaman
Bilkent’e gelmeye karar verdiniz?
Ben Danimarka’dayken Bilkent’le anlaştım bundan
yaklaşık 15 sene önce, o dönem başka nedenlerden dolayı
Türkiye’ye dönmem söz konusuydu zaten, Bilkent’in de o
zamanki bölüm başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Kendisinden gelmem konusunda telkinler alınca gelmeye karar
verdim. Bilkent’te yardımcı doçent olarak başladıktan sonra 2 kere yurt dışında bulundum. Bir yıl Belçika’da öğretim
iletişim içinde olduğumuz, arada arayıp hatır soran, onları
görevlisi olarak çalıştım, geçen yıl da Princeton’daydım.
da küstürmeyelim. Mesela çok ilginçtir, bazı öğrenciler
için hiçbir şey yapmamışsınızdır ama sizi hiç unutmazlar
Peki, Bilkentte öğrencilerinizle ilişkileriniz nasıldı?
ama bazıları da vardır ki çok yardımcı olmuşsunuzdur onAslında ilk yıllarda pek fazla sınıfa ders vermedim o yüzden lara ama hiç arayıp sormazlar.
çok fazla öğrenciyi tanıyamadım o dönemde. Çünkü bir
yere ilk gittiğiniz zaman kimsenin yapmak istemediği işler Hiç sordunuz mu o özel birşey yapmadığınız
sizin üzerinize yıkılır. Burada da öyleydi, kimsenin vermek öğrencilerinize neden sizi unutamadıklarını? Belki
istemediği dersleri ben verdim. Çok fazla sınıfım olmadığı farkında olmadığınız bir şey yapmışsınızdır ve bu onlara
için geçtiğimiz 15 sene içinde benden ders almadan mezun çok dokunmuştur…
olmuş öğrenci çoktur. Ama unutamadığım öğrencilerim
Yok, sormadım, ama benim de olmuştur öyle hiç
de var tabi. Bir de o zaman sınıflar 50 kişilikti şimdiki
unutamadığım hocalarım değişik zamanlarda. Bazı ingibi section section bölünmüyordu, bir ders verdiğinizde
sanlara dokunuyor demek ki birşeyler, bilemezsiniz
herkesi tanıyordunuz. Mesela 98 senesi öğrencilerine 3
onun nedenini. Can Dalokay vardır mesela hala arayıp
ayrı ders verdim, onları çok iyi hatırlarım. Sündüz Keleş
sorar. Yine bir dönem Tunuslu öğrenciler vardı Bilkentvardı, Berkeley’e gitti bioistatistik dalında doktora yaptı,
ten bursa alıp Türkiye’de okuyorlardı. Onlardan bir kız
bende bir konferens için Berkeley’e gittiğimde buluştuk
ve bir oğlan vardı benim mastır öğrencilerimdi, sonra evkahve içtik.Yine aynı sınıftan Eray yücel vardı, o da iktisat
lendiler Kanada’ya yerleştiler. Onlarla da hala temaslarım
doktorası yaptı Bilkent’te, merkez bankasında uzmandı.
devam ediyor. İnsanın hoşuna gidiyor tabi böyle şeyler,
Tolga Günel vardı daha büyük sınıflardan, Tolga Şahin
hatırlanmak, arada bir hatır sorulması, kapının çalınıp
ve Ahmet Gül’de yine sevdiğim öğrencilerimdendir.
merhaba hocam diye gelenler, yolda karşılaşıp durduraŞimdi isimleri aklıma gelmeyen başka öğrencilerim de var
nlar.

“Amerika’ da mezunlarının okullarına en düşkün olduğu üniversite Princeton di-

yebiliriz. O yüzden de çok parası var okulun, mezunları hep çok başarılı olmuş, çok
para kazanmış kişiler ve okullarına sürekli büyük miktarlarda bağış yapıyorlar,,
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“Enerji üzerine çalışmak istiyorum, ileride elektrik pazarları ve doğal gaz rekabete
açılacak, herkes üretici ve tüketici olabilecek, kullanmadığınız enerjiyi satabileceksiniz. Enerjide opsiyonellik gelecek farklı şirketlerden enerji alabileceksiniz,,
Peki, Princeton Anılarınıza gelecek olursak... Nasıl oldu
Princeton’a gidişiniz, neden gitmek istediniz?
Birincisi, ben finansla ilgileniyordum, 4-5 yıldır okuyordum bu konuyla ilgili, Princeton’ın da bu konuda iyi
olmasıyla bilinir. Orada bir bölüm var Operational Research and Financial Engineering diye, orası ilginç bir
yer finansla bağlatılı olarak, o yüzden orayı tercih ettim.
Bir de kişisel sebepler var tabi, bir çocukluk arkadaşım
vardı orada oturan ona yakın olmak istedim, o yüzden
tercih ettim Princeton idi. Princeton 250 senelik bir üniversite, 4000 kadar öğrencisi var butik üniversite diyebilirz. Az öğrenci alıyor, kabul oranı %9, biliyorsunuzdur
Amerika’da nasıl olduğunu, testlere giriyorsunuz, tavsiye
mektupları, sizin kendi yazdığınız essayleriniz, sosyal
hayatınız ve ilgi alanlarınız cok önemli. Orada öyle bizimkisi gibi bir sınav yok, daha çok özel yetenekleri olan
çocukları almaya çalışıyorlar.
Zor girilen bi okul çok da pahalı bir okul ama bir yandan
da çok fazla burs olanakları var çünkü mezunları okullarına
çok bağlı. Amerika’ da mezunlarının okullarına en düşkün
olduğu üniversite Princeton diyebiliriz. O yüzden de çok
parası var okulun, mezunları hep çok başarılı olmuş, çok
para kazanmış kişiler ve okullarına sürekli büyük miktarlarda bağış yapıyorlar. Mesela ben oradayken büyük
miktarda bir bağış oldu ve bu parayı Energy and Environment diye bir bölüm açmak için kullandılar. Okulda
genelde bölümler küçük, çok fazla öğretim görevlisi ve
fakülte yok ama bu öğretim görevlileri arasında alanında
çok başarılı olmuş isimler var. Hatta bu öğretim görevlileri
orada ders vermekten daha çok kendi işlerini yapıyorlar,
iki yılda bir belki bir ders veriyorlar. Zaten amaç onlara
ders verdirmek değil o isimleri üniversitenin bünyesinde
bulundurarak saygınlığı arttırmak. Derslere öğrenciler
laptoplarıyla geliyor, kimisi ders dinleyip not alıyor, lap-
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toptan slaytları takip ediyor kimisi mail yazıyor kimisi
başka işlerle uğraşıyor. Sınıflar öyle dizayn edilmiş ki her
yerde kablo girişi var ve çok paralar harcanarak dizayn
edilmiş sınıflar.
Peki, Bilkent mezunlarına neler söylemek istersiniz
Bilkent’i daha kurumsal bi yapıya oturtup daha çok
geliştirebilmek için?
Bilkent henüz genç bir üniversite, Bilkent’in ilk
mezunlarının öyle büyük yerlere gelmesi ve öyle büyük
bağışlar yapabilmesi için daha zaman gerekli. Üniversite de
bir Bilkentlilik ruhu yaratmak için uğraşıyor, toplantılar
düzenleniyor, organizasyonlar yapılıyor. Bunlar zamanla
oluşacaktır, Bilkent de o çok eski, saygın üniversitelerin
sahip olduğu yapıyı oturtacaktır.
Bitirmeden önce gelecekle ilgili planlarınızı öğrenebilir
miyiz? Bilkent’te mi kalacaksınız yoksa daha
gerçekleştirmek istediğiniz başka hayalleriniz var mı?
Ben bundan sonra Bilkent’te kalmayı planlıyorum.
Çözmek istediğim problemler var üzerinde çalıştığım,
sürekli bir yerinden kazıyorum. Şimdi 3 senedir üzerinde
çalıştığım finansal marketlerde fiyatlama ile ilgili bir problem var, onu bitirene kadar onun etrafında döneceğim.
Ondan sonra başka bir probleme geçeceğim. Enerji üzerine çalışmak istiyorum, ileride elektrik pazarları ve doğal
gaz rekabete açılacak, herkes üretici ve tüketici olabilecek,
kullanmadığınız enerjiyi satabileceksiniz. Enerjide opsiyonellik gelecek farklı şirketlerden enerji alabileceksiniz.
Enerji sektörü çok büyük bir sektör Türkiye’de, ülke
büyüdükçe enerji kullanımı da büyüyor. O yüzden bence
enerji alanında da yapılacak çok şey var Türkiye’de. Şimdi
o konularda okumaya başladım…
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