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Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Editörden

Sezen Sayoğlu IE 4
Merhaba Değerli Bilkent IE Mezunları,

Yeni dönemde yenilenen ekibimizle yolumuza devam ediyoruz. Editörümüz Özgün
Yanaz’ın mezun olmasıyla boşalan editörlük koltuğunda bir sene sizlere seslendikten sonra ben de yerimi aramıza yeni
katılan arkadaşımız Ali İnay’a devredip
uzaklaşıyor olacağım, sizler gibi. Yine bu sene mezun olan
Yazı Direktörümüz Çağatay Karan Bilkent’te mastırını yaparken ekibimizin bir parçası olmaya devam edecek.
Önümüzdeki yıl boyunca sizleri BİZlerden haberdar edecek
olan BİZ e-bültenlerde görüşmek üzere.

Amerika’da Mezunlar Buluşuyor!

Sayın Bölüm Başkanımız İhsan Sabuncuoğlu 12 Ekim
Pazartesi günü San Diego’da ve 16 Ekim Cuma günü
San Fransisco’da Bilkent Üniversitesi mezunlarıyla
buluşacaktır. San Diego ve San Fransisco’da yaşayan
değerli mezunlarımız, katılımınızı bekliyoruz!
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Mezunlarımızdan

2009 Mezuniyet Balosu ve Töreni
Erdem Çelik ile Girişimcilik Üzerine
NATO, STK, Belçika : Pınar Akçayöz
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BİZ’deki Başarılar

Emre Alper Yıldırım’a TÜBİTAK’tan
“Tübitak Teşvik Ödülü”
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Bölümümüzden

Endüstri Mühendisliği 7. Proje Fuarı
Üniversite Sanayi İşbirliği:
Uygulamalı Projeler Sempozyumu
Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi kuruldu
Back to Bilkent:
Savaş Dayanık ve Niyazi Onur Bakır
BİZ’de Yeni Bir Yüz
Artık Dersler İnternette

Bölümümüzü daha da özel kılacak olan
logomuzu BİZ oluşturalım. Logomuz için
tüm görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
sayoglu@ug.bilkent.edu.tr
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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
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ÜNİversİte-Sanayİ
İşbİrlİğİ
Endüstri Mühendisliği 7. Proje Fuarı
Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan projelerin sunulduğu ve bu
sene yedincisi düzenlenen EMFuar Proje Fuarı ve Yarışması, rektörümüz Prof.
Ali Doğramacı, ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından gelen temsilciler, bölümümüz öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla 15 Mayıs 2009
Cuma günü Mithat Çoruh Konferans salonunda yapıldı. Yarışmanın jüri
üyeliğini iş dünyasından önemli isimler ve Endüstri Mühendisliği bölümünden bir akademisyenimiz yapmıştır.
Jüri Üyelerimiz:
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: Prof. Dr. M. Selim Aktürk
ECZACIBAŞI: Aydemir Özbek (Tedarik Zinciri Müdürü)
FRITO LAY: Özhan Nuri Özesenli (Saha Lojistik Müdürü)
McKINSEY: Mehmet Şakir Güvendi (Şirket Ortağı)
MICROSOFT Türkiye: Cemal Akyel (Genel Müdür Yardımcısı)
Fuarda yarışan 8 takım arasından ödül alan takımlarımız:
Birincilik Ödülü:
MAN Türkiye A.Ş.- Boru üretim hattı için çizelgeleme ve görsel takip sistemi tasarımı
İkincilik Ödülü:
ARÇELİK - Değişken tedarikçi ve talebe göre
yurtiçi araç sevkiyat ve rotalama sistemi
Üçüncülük Ödülü:
BAKIRKÖY BELEDİYESİ - Afet acil eylem
planı-kaynak atama, takip ve geçici depolama
sistemi
Mansiyon Ödülü:
BAKIRKÖY BELEDİYESİ - Afet sonrası insan
ve araç kaynakları yönetim sistemi tasarımı
En İyi Poster Ödülü:
COCA-COLA - Ankara satış ve dağıtım
operasyonlarının entegrasyonu
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ÜNİversİte-Sanayİ
İşbİrlİğİ
Uygulamalı Projeler Sempozyumu (UPS’09)
50 nin üzerinde şirket + 3 üniversite = 115 katılımcı
Üniversite Sanayi İşbirliği: Uygulamalı
Projeler Sempozyumu (UPS’09) Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü tarafından 17 Temmuz 2009
Cuma günü gerçekleştirildi. Bu sempozyumun amacı bölümümüzün iş ve
sanayi dünyası ile birlikte gerçekleştirdiği projelerin sonuçlarını ve kazanılan deneyimleri katılımcılarla paylaşmaktır. Ayrıca UPS’09 akademisyenler ile uygulayıcıları
bir araya getiren bir platform oluşturmaktadır. Bu yıl sempozyumda “Dağıtım
Lojistiği” ve “Üretim Planlama-Çizelgeleme” olmak üzere iki ana konu başlığı
olarak tartışılmıştır.

USiM

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Üniversite&Sanayi İşbirliği Merkezi

Bilkent Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğine verdiği önem çerçevesinde
USIM’i kurmuştur. Kurulan birim şu an için Endüstri Mühendisliği ile iç içe
çalışmaktadır. Cyberpark’ta bulunan bir ofis, iki çalışma ofisi ve toplantı salonu
bulunan USIM’in idari kordinatörlüğünü İnsan Kaynakları konusunda deneyimli olan Yeşim Erdoğan yapmaktadır.
USIM’in Cyberpark’ta bir ofisinin bulunması öğrenciler ile şirketlerin profesyonel bir ortamda buluşmalarını sağladığı gibi, şirketlerin faaliyet alanlarında
karşılaştıkları ortak problemleri karşılıklı işbirliği ile çözerek, bilgi alışverişini
sağlayacak platformlar oluşturulmasıdır.
Birimimizin üniversite sanayi işbirliği konusunda başarılı olacağına inanıyor,
ülkemizde eksikliği duyulan bu tip işbirliklerinin devam etmesini diliyoruz.
Merkezin Amaçları:
• EM bölümünün sanayi ve iş dünyası ile işbirliğini tesis etmek ve
güçlendirmek,
• EM bünyesinde yürütülen uygulamalı projelerin daha profesyonel bir
şekilde yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak,
• EM bölümünün sanayi ve iş dünyası ile işbirliğinin gelişmesini sağlayacak
bir platform hazırlamak ve bu doğrultuda bölümün toplumda bilinirliğini
artırmak,
• EM öğrencilerinin sanayi ve iş dünyasıyla yapılan uygulamalı projelerle
geleceğe daha güçlü ve bilinçli hazırlanmasını sağlamak.
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Birimin kordinatörü olan Yeşim
Erdoğan otomotiv sektöründe,büyük
bir üretim şirketinde on yedi yıl
İnsan Kaynakları ve Kurumsal
İletişim konularında uzman olarak
çalıştımıştır. Alanında büyük bir
deneyime sahip olan kordinatörümüzün uzmanlık alanları; Seçme
ve Yerleştirme Süreci, Hedef Bazlı
Eğitim, Staj Yönetimi, ÜniversiteSanayi İşbirliği çalışmaları, Öneri
ve Ödüllendirme Süreci, Sosyal
Sorumluluk Projeleri Yönetimi,
Çalışan Memnuniyetini Ölçme
ve Projelendirme Çalışmaları ve
Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim
Faaliyetleri’dir.
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İSTATİSTİKLER:
•
•

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak, Yöneylem Araştırması ve
Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi’ni (YA/EM’09) düzenlemekten ve Bilkent Üniversitesi’nde bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmış olmaktan mutluluk
duymaktayız.
YA/EM’09 Kongresi’nin amacı, Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması
alanlarında araştırma yapan bilim insanlarıyla, iş ve sanayi dünyasının seçkin temsilcilerini bir araya getiren bir platform oluşturmak, akademik ve uygulamaya yönelik
çalışmaların paylaşımını sağlamak ve bu alanlarda üretilen bilgi ve kazanılan deneyimleri toplum yararına geliştirilecek bilim ve teknolojilerde kullanmaktır.
Kongrenin 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. Kongre, bu konuda sunulan bildiriler
dışında düzenlenen özel oturumlar, paneller, öğrenci ve sanayi proje yarışmaları etkinlikleri ile desteklenmiştir.
Tübitak Başkanı, Ankara Sanayi Odası Başkanı, Yalın Enstitüsü Başkanı
ve Reno, Microsoft, Arçelik ve Unilever CEO’ları gibi sanayi dünyasından
önemli insanlar katılım gösterdi.
Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlenen açılış kokteyli, Osmanlı
mutfağından izler taşıyan kongre yemeği, açık havada düzenlenen kapanış
partisi ile YA/EM 2009’da bilimsel olduğu kadar sosyal anlamda da kuvvetli
bir paylaşım yaşanmıştır.
Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu
YA/EM’09 Düzenleme Kurulu Başkanı
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489 kayıtlı katılımcı
%26 oranında iş dünyası ve
resmi kurumlardan katılımcı
%53 oranında öğrenci
8 salon
286 bildiri sunumu
63 paralel oturum
3 eğitim oturumu
3 panel

Katılan öğrenci sayısının yüksekliği
göz önünde bulundurulursa özellikle eğitim oturumları büyük ilgi
görmüştür. Bundan sonraki kongrelerde de eğitim oturumlarının
devamına karar verilmiştir. Salonlarda %75 doluluk oranıyla
tamamlanan kongrenin Endüstri
Mühendisliği adına başarılı geçen
bir etkinlik olduğuna karar
verilmiştir.
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Bölümümüzden
Savaş Dayanık ve Niyazi Onur Bakır Yuvaya Geri Döndü

Savaş Dayanık: Bilkent Üniversitesi’nde sırasıyla 1994 ve 1996 yıllarında lisans ve lisanüstü
derecelerini tamamlayan Savaş Dayanık 2002 yılında, Columbia Universitesi IEOR
departmanında doktorasını tamamladı. 2002-2009 yılları arasında Princeton Üniversitesi
Yöneylen Araştırması ve Finans Mühendisliği’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Akademik çalışmaları IEEE Transactions of Information Theory, Mathematics of Operations Research, Operations Research gibi dergilerde yer aldi. 2002 yılında INFORMS 2002 George
Nicholson Öğrenci Tez yarısmasını kazandı. 2009 YAz döneminde Bilkent’e dönen Savaş Dayanık 2009 güz
dönminde IE 325 Stochastic Modeling dersini vermektedir.
Niyazi Onur Bakır: EM diplomasını Bilkent Üniversitesi’nden aldıktan sonra, Texas A&M
Üniversitesi’nde İktisat mastırı yaptı. 2004 yılında yine aynı üniverstede doktora derecesini
alan Bakır, araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce University of Southern California Center for Homeland Security’de (CREATE) çalışmalarını
sürdürüyordu. 2009 güz döneminde Bilkent Üniversitesi’nde IE 342 Engineering Economic Analysis dersini vermeye başlamıştır.

Emre Alper Yıldırım’a TÜBİTAK’tan ödül
Endüstri Mühendisliği öğretim üyelerinden
Emre Alper Yıldırım Yöneylem Araştırması
alanında büyük ölçekli geometrik eniyileme
problemleri için etkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi konularındaki uluslararası
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle
Tübitak Teşvik Ödülü kazandı. Kendisini bu başarısından dolayı
bir kez de biz tebrik ediyoruz.

BİZ’de Yeni Bir Yüz
3 Kelimeyle;
Bilkent:
Disiplin, kış, muhabbet
Endüstri:
Proje, analiz, zamanlama
Gelecek:
Araştırma, yönetim, rekabet

Artık Dersler İnternetten de İzlenebiliyor

Ali İnay EM 3

Türkiye’de ilk ve tek olan Online Ders Vidyo Kütüphanesi
yayın hayatına başladı! Geçtiğimiz Güz Yarıyılı’nda çekimlerine
başlanan Modelleme ve Optimizasyona Giriş, Rassal Modeller,
Doğrusal Programlama, Tedarik Zincirleri için Analitik Modeller
ve Serimlerde Tesis Yer Seçimi dersleri artık internetten de izlenebiliyor. Dersleri kaçıran veya bu konulara ilgi duyan kişilerin
kolayca ulaşabileceği şekilde tasarlanan sistem Bilkent dışından
da erişilebiliyor.

1 Ocak 1989 tarihinde Ankara’da veteriner hekim anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.
TED Ankara Koleji’nde başlayan eğitim hayatına
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde devam etti ve
diplomasını alır almaz soluğu Belçika’da aldı. AFS
yılından sonra Bilkent Endüstri Mühendisliği’ne
başladı. 3. Sınıfa geçtiği bu senede kararının hala
arkasında.

Ekim 2009 | 5

BIZ
I
Mezunlarımızdan
Erdem Çelik ile Girişimcilik Üzerine
e-bülten

Bir pazar günü akşamı bölümümüzden 2000 yılında mezun olan Erdem
Çelik’le güzel bir söyleşi yaptık. Bilkent’ten, kariyerden ve aslında daha
çok girişimcilikten bahsettik. Çünkü Erdem Çelik’in hayatı girişimcilik
hikayeleriyle ve yaptığı farklı seçimlerle şekil almış. İşte burada bu tatlı
sohbeti sizinle paylaşıyoruz, keyifle okuyun.
Not: Röportajın fotoğrafını çekebilmek için bulduğumuz yöntemler ise
ayrı bir girişimcilik hikayesi :)
Öncelikle Bilkent’in sizin için neler ifade ettiğinden
bahsedelim.

Derslerle ilgilenemeyişinizin sebebi neydi? Öğrencilik
döneminde müzik, spor ya da öğrenci kulüpleriyle
uğraşıyor muydunuz?

Bol bol şamata ifade ettiğini söyleyebilirim. 96 senesinde
girdim ben Bilkent’e burslu olarak. Dört senede büyük Uğraştım uğraşmaz olur muyum bir tanesi şuydu: Şimdi
bir mucize ile mezun oldum. Biraz daha gecikeceğini bunu söylediğimde bir çok sınıf arkadaşıma komik gelecek
düşünüyordum ama özellikle son yıl epey fazla ders aldım. ama bilkent judges diye bir takım vardı, amerikan futBilkent Üniversitesi’nde ne kadar kıymetli ve elit insan- bol takımı. İlk kurucu ekipte bizler vardık bundan 11 yıl
larla beraber çalışmış olduğumuzu daha sonra iş hayatına önce. Heyecanlı bir dönemdi. Bir de ben 98 senesinde
girince anladık. Bunu nezaket amacıyla söylemiyorum Bilkent 1 Konutları’nda waffle cafe açtım. Yani 98 yılında
akıllı insanlarla bir şeyler yapıyor olmanın verdiği keyiften girişimcilik hikayem başladı.
bahsediyorum. Çok keyifliydi ama akademik
“Türkiye’de okudu, çok başarılı, Amerika’ya gitti geri
açıdan pek bir şey kazanmadım çünkü çok
ders çalışan ve işleri zamanında yapan di- geldi, değil. Benim hikayem biraz değişik olmalıydı.”
siplinli bir adam değildim. Endüstri mühendisi ne yapar sorusunun cevabını da çok iyi bilmiyo- O zaman ilk girişiminiz olan Waffle kafeden bahsedelim,
rum. Çünkü endüstri mühendisliğinin var olduğu işlerde kafeyi nasıl açtınız?
de çalışmadım hayatım boyunca. Ama o imkanların 3 arkadaş, üçümüz de Bilkentli, 2500’er dolar kosunulduğu ortamlarda bulunuyor olmak çok keyifliydi. yarak cafe kurduk ve 2.5 sene kadar işlettik. Dükkanı
Ve ne çıkardın bu dört senelik yaşantıdan dersen, güzel kiraladık, ruhsatları aldık, waffle yapmayı öğrendik. Yudostluklar çıkardık. Güzel, akıllı insanlarla tanıştık değişik murta kırdığın zaman beyazı ile akını ayırmayı kendimiz
bir dünya görüşü kazandık. Bilkent Üniversitesi’nin bi- öğrendik. Yaklaşık 2.5 yıl boyunca 2,3 personel çalıştırdık.
zlere sunduğu o zamanlar kimsede olmayan imkanlar- 1.5 yıl vergi ve SSK borçlarını biriktirip mayıs festivalinde
dan faydalandık. Ki bizim için çok büyük artı değerdi. bütün hasılatla borçlarımızı ödedik. Bilkent’ten mezun
Vizyonumuzu genişlettik. Belki biraz çalışsaydım akade- olurken de artık Ankara’da bulunamayacağımızdan cafeyi
mik olarak da bir şeyler yapabilirdim. Çok aklımda kalan devretme kararı aldık. Ve o zamanın parasıyla yaklaşık
2-3 milyarlık bir vergi borcuna istinaden kafeyi bedelsiz
bir ders yok biraz derslerden atılan bir adamdım.
devrettik.
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da var ve birisine yaptığınız işi rapor olarak sunmanın
verdiği rahatsızlık da var. Huysuzluk yaratıyor sizde. “Ne
demek yani , ben yapabiliyorken neden ben bu işleri kendim yapmayayım” gibi. İkinci olarak, girişimci insanlarda
gözlediğim olayların daha çok iyimser kanadında yer alan
bir bakış açıları olması. Mesela “Bu iş tutar mı? Evet tutar.” diye düşünürler. Böyle bir iyimser başlangıç havaları
var. Bu iki noktanın birleşimini kendisinde barındıran
insanların plaza işlerinde ya da iş dünyası içerisinde iş
yapma ve tutunma ihtimalleri, kariyer yapma ihtimalleri birçok insana göre daha zayıf. Peki, bu doğuştan mı
geliyor? Bilmiyorum, o sorunun cevabı bende yok. Ama
insanların neden girişim yaptıklarına dair birçok sebep
görüyorum.
Maddi açıdan çok karlı bir girişim olmamış anlaşılan?

Bence o doğuştan değil de biraz deneyimden geliyor?
Çevremizi genişletmek açısından çok karlı oldu. Gayet Örneğin sizin cafe deneyiminiz var…
güzel bir sosyal çevre edindik, amacımız da oydu zaten. Bu önemli bir saptama ama bu benim kariyerimdeki
Çok fazla kar etmedik bu işten ama cebimize kalan küçük attığım diğer adımları da çok iyi açıklamıyor. Çünkü
harçlıklarla güzel vakit geçirdik. Biz bu girişimimizi ilerde ben bir bankada görev aldıktan sonra gittim yine kendi
yaptığımız görüşmelerde de kullandık ve çok ilgi çekti. İş firmamı birkaç arkadaşımla kurdum ve ondan sonra tekrar
başvurularımızda hatta MBA başvurularımızda anlattık. bir maaşlı işe döndüm buradaki gelgitlerimi zamanında
Çünkü o yaşlarda girişimde bulunan
“Girişimci insanların içinde ciddi anlamda bir özgürbir insanın yapabileceklerinin sınırının
normal insanlara göre daha fazla lük duygusu da var ve birisine yaptığınız işi rapor olarak
olduğunu görüyor karşındaki insanlar.

sunmanın verdiği rahatsızlık da var. Huysuzluk yaratıyor
Mezun oldunuz ve İstanbul’a geldiniz sizde. “Ne demek yani , ben yapabiliyorken neden ben bu
Mayıs 2000’de mezun olduktan sonra işleri kendim yapmayayım” gibi. İkinci olarak, girişimci inulusal bir bankada portföy yöneticiliği
ile işe başladım. Dünyanın en sıkıcı sanlarda gözlediğim olayların daha çok iyimser kanadında
işini, şubede bankacılık denen işi yer alan bir bakış açıları olması. Mesela “Bu iş tutar mı?
yaptım ve Kasım 2000 ve Şubat 2001
Evet tutar.” diye düşünürler”
krizlerini bankacılık sektöründe management trainee programına adım atarak yaşadım. Zorlu
bir dönemdi. Çok bir şey kattı mı sana derseniz, tecrübenin
kötüsü olmuyor maalesef. Bankacılıkta böyle bir deneyim
elde ettim, 2 sene içerisinde yaklaşık 5-6 farklı pozisyonda
çalıştım. Ve iki sene sonrasında istifamı verdim. Girişimci
insanların içinde ciddi anlamda bir özgürlük duygusu

yönetemedim mi tecrübe eksikliğim mi vardı onu bilmiyorum. Çünkü o yaşlara kadar hala ben girişimci mi
olmalıyım yoksa ücretli bir işte mi çalışmalıyım, büyük bir
firmada görev mi almalıyım diye bir karar verememiştim.
Bu kararı vermek kolay değil. Üniversiteden mezun olduktan sonra bu kararı vermek imkânsız kanımca, bunu
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hepiniz göreceksiniz zaten.
Bu yollardan hepimiz geç- “61 farklı milletten ülkeden insanla beraber bu programda butik o kadar basit kararlarlundum. Her gün farklı proje gruplarında bu insanlarla beraber
dan bahsetmiyoruz; ama
tabii ki sabır, bu işlerde olmak, aynı sorunlara farklı insanların nasıl baktığını görmek ve
büyük avantaj. Dolayısıyla,
bu tecrübeyi edinmek çok güzel bir deneyimdi.”
dönecek olursak bankada çalışmamdan sonra
yaptığım harekete, ben artık takım elbiseyle plazada ya da Bu sırada hiç “Bunu Türkiye’ye de getirmek lazım”
bir banka şubesinde ya da bir kurumda çalışamayacağım dediğiniz bir şey oldu mu?
diye bir düşünceye kapıldım ve bu düşüncenin sonunda İşte bu soru CV’mi tamamlayan son aşama. “Tamam
gittim kendi şirketimi kurdum.
uluslararası bir bakış açısı kazandım; ama şimdi ne
yapacağım?” sorusunun cevabını bu yıl başında çok fazla bulamamıştım. Girişimcilik, danışmanlık, finans ve
Kurduğunuz bu şirket ne üzerineydi?
üretim olası seçeneklerdi. Seçmeli derslerimi girişimciliğe
O şirket mobil pazarlama teknolojileri üzerine bir firmaydı. yoğunlaşarak almıştım. İşte o noktada yeni bir iş açmam
Yenilikçi ve biraz geleceği erken gören bir ekibin kurduğu gerektiğini düşündüm; ancak buradaki kendi çevremi kulbir oluşumdu. O ekipte yer almaktan çok keyif duyum.
lanarak bir iş açmanın daha avantajlı olacağını düşündüm.
Daha önce de bahsetmiş olduğum gibi bu girişimi yaklaşık Nisan ayında İstanbul’da Pera Bilişim Teknolojileri Pazarüç yıl süren bir ücretli iş deneyimi takip etti ki o da bir lama ve Ticaret Limited Şirketi’ni ve Hong Kong’da da
medya kuruluşundaki profesyonel rolüm idi.
Pera Group Limited’i kurdum.
Peki Hong Kong’daki ayağı nasıl işliyor?
MBA’e gitmeye nasıl karar verdiniz?
Türkiye ile Asya Pasifik arasındaki iş bağlarını kurmaya
İstanbul’da her ne kadar değişik pozisyonlarda farklı yardımcı olan, doğru partnerleri bulmaya aracı olan bir
görevler almış olsam da bir şeylerin eksik olduğuna ka- şirket profiline sahip. Bunun ilk örneğini de başarıyla
naat getirdim ve bunun sonucunda 2006 yılının sonun- gerçekleştirdim. Alibaba.com’un, ki bu Çin menşeili
da GMAT almaya karar verdim. Bu noktada ufkumun kuruluş dünyanın en büyük online ticaret portalıdır,
genişlemesine olanak sağlayacak bir kapının aralandığını Türkiye’deki stratejik ortağını bulmasını sağladım. 13
fark ettim. Amerika’da veya Avrupa’da okumak çok keyi- Mayıs 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen bir basın
fli gözüken bir şey ancak bana biraz klişe geldi.Türkiye’de toplantısı ile tüm dünya basınına duyurulan bu işbirliği
okudu, çok başarılı, Amerika’ya gitti geri geldi.” Benim anlaşması Pera’nın ilk önemli başarısıdır.
hikayem biraz değişik olmalıydı. Yaptığım yurt dışı gezilerinde bana Asya hep farklı gelmiştir dolayısıyla Asya’daki Bu hikaye nereye kadar gidecek?
üniversitelerin MBA programlarına başvurdum. Bir tanesi
Hong Kong University of Science and Technology diğeri Sonuna kadar. Hayatta şu ana kadar öğrendiğim en önemli
de INSEAD’dı. İkisinden de kabul aldım ancak tercihimi şeylerden biri odağınızı kaybetmemek. Ekonomik gücüm
INSEAD’dan yana kullandım. Hayatımda, vizyonumu el verdiği sürece devam etmeye çalışacağım.
genişletecek bu programa katıldım. 61 farklı ülkeden insanla beraber bu programda bulundum. Her gün farklı
proje gruplarında bu insanlarla beraber olmak, aynı sorunlara farklı insanların nasıl baktığını görmek ve bu
tecrübeyi edinmek çok güzel bir deneyimdi.
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Mezuniyet Balosu ve Töreni
2009 Mezunu ve Yazi Direktörümüz Çagatay Karan’in yorumuyla

2009 Endüstri Mühendisliği mezunları olarak, 5 Haziran Cuma günü Bilkent Otel’de gerçekleştirilen mezuniyet balosuna katıldık. Bayan arkadaşlarmızın güzellikleriyle baloya damgasını vurduğu bu gecede, erkek
arkadaşlarımız da şıklıklarıyla göz doldurdular. Gecemiz balo başlamadan önce toplu fotoğrafların çekilmesiyle başladı. Çünkü kabullenmek istemesek de gerçeğin farkındaydık; belki de son defa beraberdik. Hüzün ve
mutluluğun beraber yaşandığı büyülü bir geceydi. Lisans hayatımızın bitişini sevinçle karşılıyorduk çünkü bizim
için bu bir son değil, başlangıçtı. Kimimiz yurt dışında eğitimine devam edecekti, kimimiz kırgındık birbirimize,
kimimiz ise çok fazla tanışmıyorduk bile; ancak o akşam biz bir aileydik. Aile bireyleri birbirlerine bağlı olmalılar
onun için buradan benim dönemimdeki arkadaşlarıma ve diğer dönemlerdeki Bilkent Endüstri Mezunlarına
sesleniyorum. Ailenize sahip çıkın, mezun buluşmalarına katılın ve bülteninizi okuyun. Her zaman hatırlayın,
hayatta sahip olduğumuz en önemli değer ailemiz.
Hepimizin lisan eğitimi mühendislik, iktisat ve b binası ile kütüphane
arasında mekik dokuyarak geçmiştir. Her sene bu yolları kat etmeye devam
ederken bizleri rahatlatan, doyasıya eğlendiğimiz Bahar Şenliklerini iple
çekiyorduk. Şenliklerin konserleri de Bilkent Odeon’da oluyor, senenin
bitişini kutluyorduk. Ancak 19 Haziran’da bu sefer Odeon’a başka bir
nedenle gidiyorduk; Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olmanın verdiği gururu arkadaşlarımız ve ailelerimizle paylaşmaya.
Keplerimizi havaya ataraken geleceği umutla selamlayan arkadaşlarımın
arasında olmak hüzünüme bir parça sevinç katmıştır. Dönem arkadaşlarım,
umarım bundan sonraki hayatınız sağlık, mutluluk, başarı
ve hep birlikle geçer.
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NATO, STK, BELÇİKA: Pınar Akçayöz
2007 Bilkent Endüstri Mühendisliği mezunumuz
Pınar Akçayöz’le 18 Temmuz 2009 tarihinde Çayyolu Liva’da, Bilkent’teki eski günler, kariyeri ve gelecek
hakkında konustuk. Bizlere, su ana kadar hangi yollardan geçtiğinden, Bilkent Endüstri Mühensiliği’nden
mezun olmanın getirdiği avanantajlardan ve gelecekle
ilgili planarından bahsetti.
Bilkent ‘i nasıl seçtiniz?
Birçok MF öğrencisinin aksine ben, sadece mühendislik fakültesi bölümleri arasından tercih yapmak
yerine İşletme, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği ve
Uluslararası İlişkiler gibi bölümler arasında karar vermeye çalışıyordum. Lise eğitimim sırasında ülkeme
ve çevreme daha geniş bir çerçevede hizmet etmeme
yardımcı olacak bölümlere yönelmeye başlamıştım.
Tercih yapmadan önce aklımdaki üniversiteleri -ki
benim için bunlar Bilkent, Boğaziçi ve Sabancı’ydı tek tek gezerek, bu bölümlerin hocalarıyla görüştüm;
okullar, bölümler ve mezunlara yönelik olanaklar
hakkında bilgi aldım. Edindiğim bilgiler ışığında da
sağlam bir Endüstri Mühendisliği eğitimi aldıktan
sonra bu alanlarda kendimi geliştirmeye karar verdim
ve Bilkent Endüstri’yi tercihlerimin en üst sıralarına
yerleştirdim.

görüyorum. Öğrenim gördüğüm okullar içinde en
çok “benim” diyebileceğim okul Bilkent oldu. Bu
nedenle de Ankara’ya geldiğimde ziyaret etmeye özen
gösterdiğim yerlerden biridir hala Bilkent.
Belçika maceranız nasıl başladı?

Henüz üniversitede öğrenci iken planım yurt dışında
mastır yapmaktı. Bilkent’te takip ettiğim Fransızca
derslerinin de etkisiyle öğrenimime bu dili de kullanıp,
geliştirebileceğim bir yerde devam etmek istedim. Son
sene yaptığım araştırmaları bu yönde yoğunlaştırdım.
Başvurduğum okullar“Geriye dönüp baktığım zaman, Bilkent’in Türkiye’deki diğer dan da Bilkent’in olumlu
sayesinde kolaylıkla
üniversitelerden özellikle kütüphanesi, bilgiye ulaşma kolaylığı, imajı
kabul aldım. Belçika’daki
sosyal hayati ve akademisyenlerle öğrenciler arasındaki ilişkiler mastır programı finyönden daha çekici
açısından farklı olduğunu görüyorum. Öğrenim gördüğüm okul- ansal
olduğu ve sıkıştırılmış
lar içinde en çok “benim” diyebileceğim okul Bilkent oldu.” program uzunluğu-1
sene- benim hedeflerime
Geriye dönüp baktığım zaman, Bilkent’in Türkiye’deki daha çok uyduğu için tercihim Gent oldu; Belçika’daki
diğer üniversitelerden özellikle kütüphanesi, bilgiye ilk senem Fransızcadan çok Flamanca öğrenmekle
ulaşma kolaylığı, sosyal hayati ve akademisyenlerle geçti ve mastır programı çok yoğun olduğundan
öğrenciler arasındaki ilişkiler açısından farklı olduğunu planladığım kadar Avrupa’yı tanıma imkânım olmadı.
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Ancak, tam da mastırımın bitimine yakın, NATO’dan staj
başvuruma kabul alınca soluğu Brüksel’de aldım. Avrupa’yı
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Mezunlarla ilişkileriniz nasıl?

Mezun olduğum dönemdeki arkadaşlarımla ilişkilerim
hala devam ediyor; ancak Türkiye’de bulunmadığım ve
Belçika’da da herhangi bir mezun buluşması olmadığı için
ne yazık ki buluşmalara katılamadım şimdiye kadar. Her
ne kadar katılamasam da, bu organizasyonları olabildiğince
takip etmeye çalışıyorum. Mezun olduğumdan bu yana
bizden önce de
“Uluslararası projelere özellikle ilgi duyuyorum. Bilkent’te –bilmiyorum
böyle miydi- giderek artan bir meUluslararası Öğrenciler Kulübü’nün başkanıydım, ayrıca va- zun dayanışması var. Mezun listesi
sayesinde Avrupa standartlarında
kit buldukça AFS aktivitelerine katılıyorum.”
bir mezun ağından faydalanıyoruz.
Bu ağ, biz mezunlara iş başvurularından tutun da, hangi
Fakat uluslararası organizasyonlarda genelde tabandan ele- alanlarda hangi olanakların olduğuna kadar pek çok konu
man alınıp yetiştirilmediğinden, özellikle gençler için yeni hakkında bilgi sahibi olma fırsatı veriyor. Bunda kesinsorumluluklar yüklenmek ve ilerlemek zaman alıyor. Bu- likle Sayın İhsan Hocamızın da büyük payı var. Beklennun üzerine, daha hızlı sorumluluk alabileceğim bir kuru- timin çok üstünde bir iletişim var mezunlar ve bölüm
ma geçmeye karar verdim. Büyük bir Amerikan şirketinde arasında. Bu sayede, okula gittiğiniz zaman kendinizi hala
6 ay kadar proje yöneticisi olarak çalıştım; ancak mali kri- evinizdeymiş gibi hissediyorsunuz.
zle beraber şirket projelerinde revizyona gidip beni kabul
ettiğim görev tanımı dışında çalışmaya zorlayınca, orada Tekrar yurt dışına gitmeyi düşünüyor musunuz?
yollarımızı ayırdım. Zaten ben de Türkiye’ye dönüp, beni
yetiştiren ülkeme faydalı olmak ve ülkenin gelişimine Aslında evet; ama Belçika’ya değil. Orada yeterince
katkıda bulunmak istiyordum uzun süredir. Bunu fırsat kaldığımı düşünüyorum. Olabildiğince fazla yer görmek
bilerek, öğrendiklerimi ülkemin hizmetine sunmak fikri- ve farklı kültürler tanımak istiyorum. En azından 4-5
sene Türkiye’de çalışıp, deneyim sahibi olduktan sonra
yle geri dönüyorum şimdi.
kamu politikası ve kalkınma alanlarında eğitim almayı
düşünüyorum. Yakın zamanda yaşadığımız kriz de gösProfesyonel hayatınız dışında ne gibi işlerle
teriyor ki küresel bir bakış açısına sahip olmak artık
meşgulsünüz?
neredeyse bir zorunluluk. Türkiye’yle ilgili sorunları
Uluslararası projelere özellikle ilgi duyuyorum. Bilkent’te bulunduğumuz çevreden bağımsız ele almak, sadece
Uluslararası Öğrenciler Kulübü’nün başkanıydım, ayrıca yanı başımızdaki olaylara odaklanmak yerine küresel gervakit buldukça AFS aktivitelerine katılıyorum. Yurt çeklerin ve gerekliliklerin farkında olup, buna uygun yerel
dışına gidince Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına politikalar üretmek bana daha yapıcı geliyor. Bu eğitimin
direk olarak katkıda bulunmam zorlaştığı için, ben de ardından da yine Türkiye’ye dönerek, simdi yaptığım gibi,
Belçika’daki STK’larda çeşitli görevler alıyorum. Mesela öğrendiklerimi burada uygulamaya koymayı umuyorum.
geçen ay “The Comrads” adlı Brüksel merkezli uluslararası Bir 15 sene sonra tekrar konuşursak bu isteklerimi ne
bir STK ile Afrika’ya gidip, projelerimiz için partner ölçüde gerçekleştirebildiğimi hep beraber göreceğiz.
arayışında bulunduk.
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