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Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Sınıf Temsİlcİlerİ Toplantısı

Bölümümüz sınıf temsilcileri, bölüm başkanımız Prof. İhsan
Sabuncuoğlu ve mezunlar merkezinden Ayşe Tuğcu ve Filiz Güleryüz ile birlikte İstanbul’da toplandılar. Bölümün mezunlar ile
olan ilişkilerini arttırmaya yönelik fikir alışverişinde bulunulan
toplantıya, mezunlarımızdan Aycan Kulaksız (‘90), Mehmet Özkan (‘91), Aydemir Özbek (‘92), Mehmet Şakir Güvendi (‘93),
Erdem Çelik (‘00), Osman Kerem Mutlu (‘01), Mehmet Yitmen
(‘04), Engin Güven (‘04) ,Fatih Ergen (‘05), Güneş Postlu (‘07),
F. Nur Parlar (‘08), Kutay Pınarcı (‘08), İrem Erkaya (‘08) ve Can
Tümer (‘09) katıldı.
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Mezunlarımızdan
Sınıf Temsilcileri Toplantısı

San Diego ve San Fransisco Buluşması
Eindhoven Üniversitesi’nde 4 Bilkentli
Röportaj: Perin Ünal
Mezunlarımız Öğrencilerimizle Buluşuyor:
Erdem Çelik ve Arda Çetiner

Evlilik Haberleri:
Ayşegül Altın Kayhan
Hakkı Can Saylan
Toplantıda mentörlük, seminerler, panel ve mezun bilgi sistemi
hakkında çeşitli kararlar alındı. Öğrenci ve mezun bilgi paylaşımını
artırmayı amaçlayan mentörlük altyapısını oluşturmak için Bilkent mezunlar ofisi koordinatörü Ayşe Tuğcu’nun başkanlığında
İrem Erkaya, Nur Parlar ve Can Tümer’den oluşan bir çalışma
grubu oluşturuldu.
Buna ek olarak, öğrencilerle mezunlarımızı bir araya getirecek
çeşitli seminer ve toplantılar yapılmasına karar verildi. Bunun için
Fatih Ergen başkanlığında Kerem Mutlu, Engin Güven ve Aycan Kulaksız’dan oluşan bir ekip öğrencilerimizin sektör, şirket ve
çalışma alanları hakkındaki tercihlerini ve eğilimlerini belirleyebilmek için bir anket çalışmasına başladı.
Mezun ve öğrenci işbirliği kapsamında 8 Mart 2010 Pazartesi
günü Mehmet Şakir Güvendi, Kartaca Kestelli, Kutay Pınarcı ve
Kerem Mutlu’dan oluşan bir ekip son sınıf öğrencilerimize panel
düzenleyerek günümüzde giderek önem kazanan danışmanlık
sektörünün farklı boyutlarını tartışacaklar.
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Bölümümüzden
Röportaj: Savaş Dayanık
Üniversite Sanayi İşbirliği:
IE477 Projeleri ve USIM Açılışı
IE 490 Proje Sunumları
IE271 Dersi Proje Ödül Töreni
Hande Yaman’ın bebeği oldu
Uptown’da Yılbaşı Partisi

BIZ
I
Mezunlarımızdan
San Diego ve San Fransisco Buluaşmaları
e-bülten

Bölüm Başkanımız
İhsan Sabuncuoğlu 12
Ekim Pazartesi günü
San Diego’da ve 16
Ekim Cuma günü San
Fransisco’da Bilkent
Üniversitesi mezunlarıyla
buluştu.
Bilkent
ruhunun bir
kez daha
hissedildiği
buluşmadan
akılda
kalanlar...

Mezunlarımıza Mutluluklar Diliyoruz
Bölümüzde doktorasını tamamlayan Ayşegül Altın Kayhan 27 Eylül
2009’da Mydonose Plaza’da gerçekleşen düğünde Mehmet Kayhan ile evlendi. Davetliler arasında Endüstri Mühendisliği Bölüm
hocalarından Nesim Erkip, Mustafa Ç. Pınar, Barbaros Tansel, Ülkü
Gürler, Alper Şen, Hande Yaman, Oya Ekin Karaşan, Emre Alper
Yıldırım ve 2002-2007 arasında lisanüstü eğitim ve aynı zamanda
asistanlık görevi yapanlardan Sinan Gürel, Banu Yüksel Özkaya, Sibel Alumur Alev, Esra Aybar, Seda Nalbant, Murat Kalaycılar, Onur
Özkök, Halil Şekerci, Evren Körpeoğlu vardı.
2005 mezunlarımızdan Hakkı Can Saylan 24 Ekim
2009 da Kayseri Hilton’da Fazilet Saylan ile evlendi.
Yurt dışından 3 ay önce dönen ve Kayseri’de kendi
işiyle uğraşan Hakkı Can Saylan’ın düğününe Bilkentten yaklaşık 30 arkadaşı katıldı.
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Bilkentliler Eindhoven’dan Bildiriyor
e-bülten

Eindhoven... alçak ülkenin güneyinde, nüfusunu öğrencilerin, Philips çalışanlarının ve emeklilerin
oluşturduğu kendi halinde bir şehir. Dört IE’09 mezunu olarak geldik buraya, Ezgi, Fırat, Tuğçe ve Zeynep.
Burada kaldığımız dört ayda neler oldu neler bitti kısaca bahsedelim.
Gelir gelmez üç haftalık oryantasyon programına katıldık. Bu süre içinde Hollandalı olmayan diğer mastır
Fırat Kılcı’09 ve değişim programı öğrencilerini tanıma şansımız oldu. Kanodan bira partisine kadar bir çok aktiviteye
katıldık.

Tuğçe Tali’09

Zeynep Yetiş’09

Ezgi Arslantay’09

Bizi en çok şaşırtan bölümün kendi pub’ı olmasıydı. Her perşembe hocalar ve öğrenciler Villa adlı pub’da
toplanıp haftanın yorgunluğunu üzerlerinden atıyorlar. Saat 7’de ara verilen eğlenceye yemekten sonra Stratumseind adlı Hollanda’nın en uzun barlar sokağında devam ediliyor. İnanması güç ama Perşembe denildi
mi tüm öğrenciler ne kadar sınavı, ödevi varsa boşverip kendini içmeye ve eğlenmeye veriyor. Bir diğer sürpriz
ise 7 Eylül 2009, akademik yılın rektör tarafından açılışı. Her sene rektör konuşmasını yapar ve öğrencileri
o senenin sürprizi ile başbaşa bırakırmış. Bu sene de sambacılar ve bedava bira çıktı şapkadan! O gün de
burada geçirdiğimiz günler arasında unutulmayacaklar arasına girdi.
Eğitim sistemi burada biraz değişik. Harf notu yerine 1’den 10’a kadar notlandırıyorlar. İnsanlar dersler
yerine sınavlara kayıt oluyor. Bu da öğrencinin içeriğini beğenmediği ya da yapamayacağı bir dersi almış gibi
görünmeden dönem ortasında bırakabilmesini sağlıyor. Bunun dışında, neredeyse her dersin projesi var ve
projeler 3’lü 4’lü gruplar halinde yapılıyor. Her ne kadar projeler uğraştırsa da yeni insanlarla kaynaşmak ve
her tür grup çalışmasına adapte olmak için birebir. Derslerden sıkıldığınız anda uygun fiyatlardaki uçak ve
trenler imdadınıza yetişiyor. Böylece bir yandan Master yapıp diğer yandan da Avrupa’yı tanıma imkanına
kavuşabiliyor insan. Unutmadan, bisiklet! Yazın sıcağında, kışın soğuğunda, baharın yağmur ve rüzgarında,
kısaca her koşulda bisikletinizi kullanmaya hazır olun!

Mezunlarımız Öğrencilerimizle Buluşuyor
Erdem Çelik: “Girişimcilik”
Bir önceki sayımızda röportajını yayınladığımız mezunumuz, Pera Bilişim’in kurucusu Erdem Çelik dördüncü sınıf öğrencilerimize IE 477 dersi kapsamında
“Girişimcilik” başlıklı bir seminer verdi. Girişimciliğin tanımı ve bir kariyer
seçeneği olarak girişimcilik hakkında bilgi veren Çelik, girişimcilik üzerine
kişisel tecrübelerini katılımcılarla paylaşarak çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Arda Çetiner: “Özgeçmiş Yazımı”
Ericsson İş Geliştirme ve Satıştan Sorumlu Müdürü Arda Çetiner dördüncü
sınıf öğrencilerimize IE 496 dersi kapsamında “Özgeçmiş Yazımı” başlıklı
bir seminer verdi. Seminerde özgeçmişin amacı, yapısı, içeriği, yerleşimi ve
formatıyla ilgili bilgiler veren Çetiner kişisel tecrübelerini de katılımcılarla
paylaşarak çeşitli tavsiyelerde bulundu.
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Yönetici, Öğrenci ve Anne: Perin Ünal
e-bülten

Sınavlar, projeler derken bir türlü ekip olarak bir araya gelip ziyaret
edemedik Perin Hanım’ı. Derken bir cuma günü telefon görüşmesinin
ardından kitapları kütüphanede bırakıp taksiye atlayıp bu başarılı, hoş
ve güler yüzlü mezunumuzla buluşmaya gittim. Kahkahalar ve kahveler eşliğinde çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik.
Röportaj: Sezen Sayoglu
Bilkent’e dair aklınızda kalanlar?

duyurabilmekten mutlu olmuştuk. Doğu kampüsünde
pek çok ağaç dikmiştik. Mühendislik fakültesi olarak
bir dergi çıkarmıştık, adını koymak için uzun süren
toplantılar yapmıştık, derginin adı “Değişim” di. Derginin 2. sayısını saklamışım.
Bilkent bizim dönemimizde çok özel bir zaman
yaşıyormuş, bunu şimdi daha iyi görebiliyorum. O zamanlar biz bunu yemekhanede tabldot sorunu, yollarda
çamur, çevrede inşaat gürültüsü olarak algılıyorduk ama
geriye dönüp baktığımda o dönemin çok önemli temellerin atıldığı, yeni bir oluşumun yapılandırıldığı yıllar
olduğunu görüyorum.
Bilkent, yüksek öğretimde çıtayı çok yükseklere taşıdı.

Benim girdiğim sene Bilkent’in 2. senesiydi, Bilkent’te toplam 500 kişi kadardık. Mühendislik Fakültesinin toplamı,
Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri 50 şer kişi olmak üzere,
hazırlık okuyanları da düşersek, 120 kişi civarındaydı.
Dolayısıyla hocalar, asistanlar, öğrenciler herkes birbirini
tanırdı. O dönemde Türkiye’de ilk 300’e giren öğrencilerin
150’si Bilkent’e burslu olarak girmişti. Hocalarımızın
her biri kendi alanında isim yapmış son derece değerli
kişilerdi. Asistanlarımız genelde ODTÜ’nün en başarılı
mezunlarıydı. Dolayısıyla Bilkent’te seçkin bir topluluk
bir aradaydı. Bilkent personelini de
atlamak istemiyorum. Her zaman na- “ Çok güzel arkadaşlıklarımız vardı. Çok çalışır, çok güler,
zik, öğrenciye yardımcı olan bir persçok eğlenirdik. Mühendislik fakültesi ve Bilkent geneli
onel yapısı vardı Bilkent’in.
Bilkent’ten aklımda kalan pek çok konsey seçimleri yapılırdı ve çok renkli geçerdi. Değerli Horesim karesi var. Hayatımız Mühendislik binası, kütüphane, yeme- cabey, Rektörümüz Mithat Çoruh ve eşi Figen Çoruh bikhane/sosyo arasında geçerdi. Çok
zlerle tek tek ilgilenir sohbet ederlerdi.”
güzel arkadaşlıklarımız vardı. Çok
çalışır, çok güler, çok eğlenirdik. Mühendislik fakültesi Diğer devlet üniversiteleri ve sonradan açılan vakıf üniverve Bilkent geneli konsey seçimleri yapılırdı ve çok ren- siteleri için rekabetçi bir model sundu. Bilkent’in yarattığı
kli geçerdi. Değerli Hocabey, Rektörümüz Mithat Çoruh bu ortamla birlikte, yeni üniversiteler, yeni yatırımlar,
ve eşi Figen Çoruh bizlerle tek tek ilgilenir sohbet eder- öğretim üyeleri ve öğrenciler için yeni fırsatlar çıktı.
lerdi. Barbaros Hoca bizlere dünya halk dansları kursu
verirdi, o dönem için en renkli sosyal etkinlikti. Çevre Bilkent’ten sonra kariyeriniz nasıl şekillendi?
Kulübü’nde faaldim, Bilkent çevre kulübü olarak TRT’de Bilkent’ten sonra ASELSAN’da işe başladım. Yüksek
bir açık oturuma katılmıştık ve bu şekilde çalışmalarımızı lisansımı ODTÜ Ekonomi de yaparken aynı zamanda
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ASELSAN’da çalışıyordum. ASELSAN’da işe Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) sisteminin- o zaman MRP
II olarak anılıyordu- uygulamaya alınması için kurulan
proje grubunda başladım. Uygulamaya aldığımız paket
MANMAN isimli bir yazılımdı. HR ve Finans ayağı zayıf
olan lojistik tarafı güçlü bir uygulamaydı. Bu uygulamayı
implemente ederken danışmanlık hizmeti almadık.
İngiltere’de aldığımız birkaç eğitim oldu ancak uygulama
ve uyarlamalar tamamen bize aitti.
MRP II uygulamalarının zamanla yeterli gelmeyişi ve entegre bir çözüm arayışı bizi yeni bir KKP uygulama sürecine
soktu. SAP uygulamasında güçlü bir danışmanlık hizmeti
aldık. Profesyonel bir ekipti. ASELSAN uygulaması oldukça kısa sürede gerçekleştirilen kapsamlı bir uygulamaydı.
Dünyada SAP Başarı hikayesi olarak yayımlanan toplam
121 uygulama var ki bunlar içinde Havacalık ve Savunma
Sanayii’nden 3, Türkiye’den ise 1 başarı hikayesi var ve
bu hikayede ASELSAN’a ait. Bu kıyaslamayı kendimiz de
yapma fırsatı bulduk. Proje implementasyon döneminde
İsrail Savunma sanayi şirketlerini ziyaret ettik ve ASELSAN olarak genel anlamda bilgi sistemi uygulamalarında
ve KKP özelinde yerimizi görme fırsatımız oldu. Örneğin
bizim uygulamamızda merkez üssü rolü oynayan proje
modülü dünyada çok az sayıda firmada uygulanabilmiş
durumda.
Bahsetmiş olduğum KKP projelerinde ve fonksiyonel
yapıda bazen matris organizasyon yapısında, bazen ise
uygulamaya aldığımız modüllerle ilgili fonksiyonel
yapıda çalıştım. Benim için en özel ve verimli dönem ise
ASELSAN’ın kurucu Genel Müdür’ü Hacim Kamoy’a
doğrudan bağlı olarak çalıştığım 5 yıllık dönemdi. Kendisinden çok şey öğrendim, hem profesyonellik, hem
yöneticilik hem de insan ilişkileri anlamında. Benim için
rol modeliydi. Bu düzeyde donanımlı insanlara her zaman
rastlanmıyor, bunun benim için büyük bir şans olduğunu
düşünürüm.
Şu andaki ünvanım ise Mali Analiz ve Planlama Müdürü ve
KKP Proje Koordinatörü. Uygulamaya almış olduğumuz
Proje sistemini de kullanarak projelerin izlenmesi,
raporlanması, planlanması, fizibilitelerinin hazırlanması
ve fiyatlandırılması faaliyetlerini yürütüyoruz. AR-
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GE merkezi teşvikleri, sanayi destek teşvikleri, yatırım
teşvikleri, Avrupa Birliği çerçeve programları teşvikleri de
projelerimizin finansmanı açısından yararlandığımız ensrtümanlar. KKP sisteminde ise implementasyon dönemini tamamlamış durumdayız, bu dönemde karar destek
uygulamalarının geliştirilmesi, kullanım etkinliğinin
artırılması, uygulamaların kurumsallaştırılması amaçlı
çalışmalarımız devam ediyor.
Mezun olduğunuzdan beri ASELSAN’da çalışıyorsunuz.
ASELSAN hakında neler söylemek istersiniz?
Bilkent’te bahsettiğim gibi steril bir ortamda eğitim
gördük, sonrasında ASELSAN’da da benzer bir ortamda
çalışma hayatımı sürdürüyorum. Yine seçkin insanlar, iyi
bir sistem ve düzen. Bir dış çeperde daha acımasız ve adil
olmayan bir dünya olduğunun farkındayım, ancak bizden
oldukça uzakta.
ASELSAN’da çalışmaktan duyduğum memnuniyet zaman içinde daha da arttı. Kariyer seçimleri yapılırken
sunulan imkanlar ve fırsatlar belirleyici olsa da, zamanla
geçmişin muhasebesini yapmaya başlıyorsunuz. Bu muhasebeyi yaptığınızda katma değer üretebildiğinizi fark etmek güzel. ASELSAN’ın Türkiye ekonomisi ve teknolojik
gücü için çok önemli katkıları olduğunu düşünüyorum.
İşe ilk başladığım yıllarla bugünleri kıyasladığımda
gerek ciro, gerek verimlilik, gerekse teknolojik gelişim
anlamında çok önemli gelişmeler hatta sıçramalar yaşadık.
ASELSAN dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi
şirketinden biri. Bugün pek çok alanda dünyada ki ilkleri
gerçekleştiriyoruz. ABD, Hollanda, BAE gibi ülkelere
yaptığımız yüz milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri bizi
şaşırtmıyor yalnızca tebessüme yol açıyor.
Profesyonel hayata atılacak Endüstri Mühendislerine
tavsiyeleriniz?
İşlerini sevmelerini ya da sevdikleri işte çalışmalarını tavsiye edebilirim. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı isimli bir
kitap yayınlanmıştı çokça ses getiren. En etkili sonucun
“insanların güvenini kazanarak” elde edilebileceğini
söylüyordu. Bunu önemsiyorum. Kısa vadede pragmatizm
kazanabilse de orta ve uzun vadede güvene dayalı ilişkiler
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“Kısa vadede pragmatizm kazanabilse de orta ve uzun vadede güvene
dayalı ilişkiler kalıcı oluyor. İnsanların güvenini kazanabilmek için
kişinin hem iş ahlakı olması hem de işinin ehli olması gerekli.”
kalıcı oluyor. İnsanların güvenini
kazanabilmek için kişinin hem
iş ahlakı olması hem de işinin
ehli olması gerekli. Endüstri
mühendisi olarak yönetime, bilgiye ve paraya diğer mühendislik
dallarına kıyasla daha yakınız. Bu konum bize makro bir
bakış açısı kazandırıyor. Bunun avantajları olsa da aynı
zamanda kurumsal süreçlerde değişikliğe gitme, yeniden
yapılandırma gibi konularda esneklik ve hareket kabiliyetiniz fazla olmuyor. Bu anlamda sabırlı olunması gerekiyor.
Kariyerinizde Bilkentli olmanın farkını hissettiğiniz
zamanlar oldu mu hiç?
İş hayatına ilk başladığım dönemde Bilkent mezunları
tanınmıyordu, ve profesyonel hayatta yoktular, bu anlamda bir tanınma ve kabul edilme süreci yaşadık. Benim
işe başladığım yer olan ASELSAN’da ise büyük çoğunluk
ODTÜ’lüydü. ODTÜ Türkiye için yalnızca eğitim boyutuyla değil siyasi ve kültürel boyutlarıyla da bir fenomen. Bilkent ise sanata ve bilime yaptığı yatırımlarla, insan kaynaklarının zenginliğiyle, doğuda açtığı ve açmayı
planladığı okullarıyla farklı bir vizyon ortaya koymuş ve
hak ettiği saygınlığı kazanmıştır.
Mezunlarla ilişkileriniz nasıl?
Yanımda çalışan arkadaşlar arasında Bilkent Endüstri
Mühendisliğinden mezun olanlar var. Bilkent’ten proje
çalışmaları için ASELSAN’a gelen arkadaşlar var. 3 yıldır
ben bölüme gidip proje yönetimi konusunda seminer veriyorum, son sınıf projelerinin jüri değerlendirmelerinde
görev aldım. Bu şekilde bölümüme katkıda bulunabildiğim
için mutluyum. Mezunlar arasında iletişimin artması konusunda İhsan Hoca’nın başlattığı çalışmalar amacına
ulaşıyor. Onun liderliğinde düzenlene toplantı ve yeme-

klerle daha fazla bir araya gelir olduk. Bilkent Endüstri
mühendisliğini bir camiaya dönüştürmak için gösterdiği
gayreti takdirle izliyorum. Yurtiçi ve yurtdışında mezun
buluşmaları organize ediliyor, ben Ankara’dakine katıldım
ve uzun süredir görmediğim bazı arkadaşlarımı görme
fırsatı buldum. Mezun mail grubumuz aktif durumda
ve çıkarmakta olduğunuz bu bülten iletişim konusunda
önemli bir misyonu yerine getiriyor.
İş hayatınız dışında nelere vakit ayırıyorsunuz?
İş hayatımın yanı sıra ODTÜ Bilişim sistemlerinde doktora
programına devam ediyorum. Hem çalışmakta olduğum
konular hem de Avrupa Birliği çerçeve programları
kapsamında yer almayı hedeflediğimiz ICT konu başlığı
ile örtüşmesi nedeniyle Bilişim sitemlerini tercih ettim.
İş ve doktora dışında kalan zamanımda ailem, arkadaşlarım
ve çocuklarıma zaman ayırıyorum. En önemli hobim tabiî
ki çocuklarım. Onlarla nitelikli vakit geçirmeye gayret
ediyorum. Eğitim ve öğretimlerinin yanı sıra sanat ve spor
faaliyetlerinde de onları desteklemeye çalışıyorum. Bunun
dışında kendime kalan zamanlarda ise genellikle okuyorum. İnternet sayesinde artık her konuda bilgiye ulaşmak
ve hayatı takip edebilmek kolaylaştı; ben de bunun keyfini sürmeye çalışıyorum. Teknolojideki gelişmeleri takip
etmek, dünya ve Türkiye ekonomisini izlemek dışında internetten yaşam trendlerini de izleyebiliyorum; Örneğin
artık Monopoly oyununu çocuklarımla Google Maps
üzerinde oynuyorum. Düzenli olarak takip ettiğim haber
portalları, köşe yazıları, bloglar var. Ancak ben yine de
klasik anlamda kitap okumaktan vazgeçmedim. Kitap
satın alma hızım, okuma hızımdan daha yüksek olsa
da, ya da hakkını vererek okuma isteği ile ertelesem de
kitap okumaktan zevk alıyorum. Bunun dışında resim
galerilerini gezmekten zevk alıyorum, ve çağdaş Türk
ressamlarının resimlerinden oluşan ufak çaplı bir koleksiyon yapıyorum.
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Ünİversİte-sanayİ İşbİrlİğİ
IE 477 Bitirme Projeleri

Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen IE 477
projelerinin final raporları ilgili öğretim görevlilerine sunuldu.
Bu projeleri daha kurumsal bir yapıya oturtmak amacıyla
kurulmuş olan USİM’in (Üniversite-Sanayi
İşbirliği Merkezi) açılış töreni Şubat ayında
Sanayi Bakanımız Nihat Ergün’ün katılımıyla
gerçekleşecektir.
Alp Özler Nakliyat, Arçelik, Bosch Siemens,
Coca Cola, Çankaya Belediyesi, FNSS, Ford,
Güven Hastanesi, Intel, Kamik Koç, MAN,
Mikes, Renault, TAI, Tofaş, Unilever, Ulusoy
Elektrik şirketleriyle ortak yürüten projelerin
çözüm aşaması ikinci dönemde devam edecektir. Sunum yapan gruplardan birkaçını görüntüledik. Bütün takımlara çalışmalarında başarılar
diliyoruz.

FNSS Proje takımı

Unilever Proje takımı

Coca Cola İçecek Proje takımı
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Ünİversİte-sanayİ İşbİrlİğİ
Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi Açılış Töreni

Hepinizin bildiği gibi bölümümüz son sınıf öğrencileri
çeşitli şirketlerin veya kurumların gerçek problemlerini çözmek için bitirme projeleri yaparlar. Bu projelere kurumsal bir yapı kazandırmak ve bölümüz ile
sanayi arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla
5 Şubat 2010’da USIM (Üniversite Sanayi İşbirliği
Merkezi) Bilkent Cyberpark’ta ASO Başkanı Sayın
Nurettin Özdebir, T.C. Sanayi Bakanı ve Ticaret
Bakanı Sayın Nihat Ergün ve Rektörümüz Sayın Ali
Doğramacı’nın katılımıyla açılmıştır.
Açılışı medyadan temsilcilerde yakından takip ettiği
açılışta ASO Başkanı ve Sanayi Bakanımız ile kısa süreli
röportaj yapma imkanı bulduk ve onların açılış ile ilgili
görüşlerini aldık.
T.C. Sanayi Bakanı ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün:
“Merkezi Türkiye’nin geleceği için önemli buluyorum. Bu
konuları biz diğer üniversitelerlede konuşacağız, böyle
merkezlerin diğer üniversitelerde açılmasını diliyoruz.”

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: “Açılışta gerçekten
duygulandım, herşey çok güzeldi. Türkiye’nin gerçekte bu
tür meseleri konuşmasını istiyoruz ve biz ASO olarak
buradaki merkeze sonuna kadar destek olacağız.”
Haber: Çağatay Karan
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Bilkent, Columbia, Princeton:
					
Savaş Dayanık
Bilkent’ten 1994’te lisans derecesini 1996 yılında da yüksek lisans derecesini
alan Savaş Dayanık’la akademik hayatı, sosyal yaşamı ve geleceğe dair fikirleri
hakkında konuştuk.
Röportaj: Ali İnay
Türkiye’ye dönme kararını nasıl aldınız?
Çok zor olmadı aslında. Buradan gitmemin sebebi doktora programıydı. Rassal süreçler üzerine daha çok bilgi
edinmek için. Aslında burada hem mastır hem doktora
programına başlamıştım. Ancak çok uzun yıllar burada
eğitim görünce –hem lisans hem mastır hem de doktora
programının başlangıcını Bilkent’te yapınca- buradaki
insanların bildikleri her şey hakkında az çok fikri oluyor
insanın. Yeni şeyler öğrenmek istedim. Geri dönmek niyeti vardı zaten. Doktora olduğu için uzun kalıyorsunuz.
Princeton’daki pozisyonum da dolmak üzereydi. Bu arada
bir de oğlum oldu. Bu noktadan sonra Amerika’da bir
pozisyonda kalırsam geri dönmemiz mümkün olmazdı.
Zaten buradan evlenip gitmiştim. Eşim bilgisayar mühendisi. Bunun dışında kişisel sebeplerimiz de vardı. Onun
dışında sosyal açıdan Amerika’yı da çok cazip görmedik.
Sevdiklerimize de yük olmak istemedik. Biraz hızlı karar vermek zorundaydık. O sıralarda Bilkent, niyetimizi
açıkladıktan sonra bir teklif verdi ve şimdi buradayız.
Princeton’da neden çalışmak istediniz?
Doktoramı Columbia’dan aldım. Princeton’dan yardımcı
doçent ünvanımı aldım. Aslında direkt olarak Princeton’a
doktoraya gidebilirdim; ancak benim başvurduğum
zaman Princeton’da henüz benim ihtiyaçlarımı veya
öğrenmek istediklerimi tamamen içeren bir bölüm
kurulmamıştı. Daha çok İnşaat Mühendisliği ile Yöneylem Araştırması’nın birleştirilmiş şekli vardı. Oranın kendine göre problemleri vardı. İstatistik bölümü kapanınca o
bölüme dahil olması gibi. Ben aslında Cornell’de başladım

doktorama. Emre Alper Yıldırım’ın oda arkadaşıydım.
Ben burada mastır yaparken o lisanstan başvurup gitmişti.
Eşim de Rutgers’taydı. Ayrı kalmak istemedik. Bir sene
içerisinde ya o yaklaşacaktı ya ben ona yaklaşacaktım.
Bir sene içerisinde Columbia’ya geçmek bana nasip oldu.
Columbia, aslında iyi bir üniversite. Cornell özellikle ben
ayrıldıktan sonra Rassal süreçler açısından iyi bir noktaya
geldi.
Akademik hayat dışında ne gibi sosyal aktivitelerle
ilgileniyorsunuz?
Ben okumayı çok seven bir insanım. Kocaman bir listem
var; ancak çoğu zaman onlara vakit olmuyor; çünkü günlük hayatta sosyal olaylarla ilgili, Türkiye’nin durumuyla
ilgili kitaplar çıkıyor, ülke problemleri üzerine yazılmış,
onları okuyorum. Şimdi, çocuğumuz olunca çocuk eğitimi
vb. konularla kitaplar okuyorum. Fırsat buldukça egzersiz
yapmaya çalışıyorum. Akademisyen olmak kolay iş değil.
Mezunlarla olan ilişkileriniz nasıl?
Buraya geleli beri daha iyi oldu. Uzağa düşenlerle
pek görüşemiyoruz açıkçacı; ancak konferanslarda
görüşüyoruz. O da benzer konuları seçen insanları bir
araya getiriyor daha çok. İnsanlara her zaman internetten ulaşabilmek mümkün; ancak çok fazla görüşmek
fırsatı olmuyor. Buradaki arkadaşlarımız var. Bir iki insan vasıtasıyla diğerlerinden haber alıyorsunuz. E-Bülten
sayesinde olan biteni takip ediyoruz.
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Bölümümüzden
Doç. Dr. Emre Alper Yıldırım TÜBİTAK Teşvik Ödülünü Aldı

2009 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, 25 Aralık 2009
tarihinde Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül tarafından sahiplerine verildi. Bölümümüz öğretim üyelerinden aynı zamanda 1997 yılı Bilkent Endüstri Mühendisliği mezunlarımızdan Emre Alper
Yıldırım, “Yöneylem Araştırması alanında büyük ölçekli geometrik eniyileme
problemleri için etkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi konularındaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Mühendislik Bilimleri alanında Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu
Hindistanda düzenlenen Cosma Konferansı’nda
“Simülasyon Alanındaki Teknolojik Gelişmeler ve Güncel
Uygulamalar“ başlıklı açılış konuşmasını yapmıştır.
Detaylı bilgi için:
http://www.nitccosma.org/view_keynote_speakers.php?id=7

Türkiye’de ilk defa bölümümüz tarafından başlatılan
Bilimsel Araştırma dersi sunumları yapıldı
Bölümümüzün lisans programı son sınıf öğrencilerine akademik
hayatı tanıtmak için tasarlanan IE490 Bilimsel Araştırma I dersi
kapsamında dördüncü sınıf öğrencilerimiz; Aslıgül Serasu Duran,
Çağın Ararat, Emre Kara, Enes Bilgin, Feyza Güliz Şahinyazan,
Müge Tekin, Olcay Sarmaz, Pelin Diren, Sercan Altun, Sertalp Bilal
Çay ve Sibel Sözüer yaptıkları çalışmaları 12 Ocak günü bölümümüz öğretim üyelerine ve öğrencilerine sundular.
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Bölümümüzden
Faaliyetler Analizi ve Tasarımı Dersi Proje Ödülleri Verildi
IE 271 - Faaliyetler Analizi ve Tasarımı dersinin geleneksel proje ödül töreni 9 Ocak
günü yapıldı. Dereceye giren takımlar ödüllerini Prof. İhsan Sabuncuoğlu, Yrd. Doç. Dr.
Osman Alp, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Rüştü
Taner ve Yrd. Doç. Dr. Yiğit Karpat’tan aldılar.
Tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz. Ödül alan gruplar ve proje
yaptıkları kurumlar:
Galip Oral Okan, Ezgi Erdinç, Olgu Aldıran: Çankaya Belediyesi
Aras Görkem Akyunak, Cansu Alanoğlu, Sencer Öztekin: Üzümcü Tıbbi Cihaz ve Medikal
İsmail Ozan Sert, Murat Karataş, Serkan Pekçetin: Telmek A.Ş.
Enes Deveci, Numan Faruk Dinçer, Yazgülü Bildik: Yiğit Akü

Uptown’da Yılbaşı Partisi
Bölümümüz
öğretim
üyeleri ve
lisansüstü
öğrencileri
Uptown
Bistro’da
düzenlenen
Yılbaşı Partisinde biraraya
geldi.

Bölümümüz öğretim görevlilerinden Hande
Yaman’ın 22 Kasım 2009 günü Naomi isimli
bir kız çocuğu oldu. Kendisine ailesiyle mutlu
ve sağlıklı bir hayat diliyoruz.
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Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

2010 yılının ilk bülteniyle BIZ ailesine sağlıklı, başarılı, ödüllü
ve en önemlisi mutlu bir yıl diliyoruz. BİZimle kalın.
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