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Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Değerli Bilkent IE Mezunları,
Sizler için yılda 3 kez çıkardığımız BİZ e-bülteni geliştirmek
ve sizin istekleriniz doğrultusunda değiştirmek üzere bu anketi
hazırladık. Anketi doldurup fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız
daha iyi bültenlerle size ulaşabiliriz. Aşağıdaki linkten ankete
ulaşabilirsiniz: http://tiny.cc/wk37h
BİZ e-bülten ekibi adına son kez imzalıyorum bu yazıyı ve editörlük görevini başarıyla devam ettirmek üzere Haber Editörümüz Ali İnay’a devrediyorum. Önümüzdeki yıl BİZ e-bülten
yeni ekibiyle sizlerle buluşmaya devam edecek.
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Mezunlarımızdan

		İstanbul’da Boğaz Turu
Pınar Akçayöz’06 Evlendi
Hakan Ergen’97 Bilkent’teydi
Taze Mezunlarımız:
Fotoğraflarla Balo ve Kep Töreni
Yeni Bir Hayata Atılanlar

Güzel bir yaz geçirmeniz dileğiyle,

MOR Endüstriciler
BİZ e-bülten Editörü
Sezen Sayoğlu

Prof. Dr. İhsan Doğramacı’yı Özlüyoruz
25 Şubat 2010’da kaybettiğimiz Bilkent Üniversitesi’nin
kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İhsan
Doğramacı, üniversitemizin mezuniyet töreninde saygıyla
anıldı. Hocabey’i uzun meslek yaşamı boyunca sağlık ve
yükseköğretim alanlarına yapmış olduğu katkılarla sonsuza dek hatırlayacağız.

Röportaj: Abdullah Çerekçi
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Bölümümüzden
8. Endüstri Mühendisliği
Proje Fuarı
Ideatrophy Bu Yıl Bizde

Yeni Nesil Haber Editörümüz:
Melodi Türkili
Tedarik Zinciri ve Lojistik Çalıştayı
Röportaj: Niyazi Onur Bakır
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MEZUNLARIMIZDAN
İstanbul’da Boğaz Turu

Mezunlarımız 29 Mayıs’ta, mezun komitesinin düzenlediği bir akşam
yemeğinde bir araya geldiler. Tekne turuyla İstanbul Boğazı’nda
gerçekleşen yemekte mezunlarımız tekrar bir araya gelmenin keyfini
çıkardılar.

Mezunumuza Mutluluklar Diliyoruz
2006 yılı mezunlarımızdan Pınar Akçayöz 20 Mart 2010 tarihinde Ankara Palas’ta yapılan düğünde Jan-Walter De Neve ile
evlendi. Çoğunluğu bölümümüzden olmak üzere, Hukuk’tan,
İktisat’ tan, İşletme’ den ve İletişim-Tasarım’dan yaklaşık
yirmi arkadaşının katıldığı gecede Bölüm Başkanımız İhsan
Sabuncuoğlu da eşiyle beraber oradaydı.
Pınar Akçayöz şu anda T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek
ve Tanıtım Ajansı’nda, Proje Direktörü olarak görev yapıyor.

Hakan Ergen: “Mülakat Teknikleri”
Semineriyle Bilkent’teydi
Johnson&Johnson Ulusal Satış Müdürü Hakan Ergen dördüncü sınıf
öğrencilerimize IE 496 dersi kapsamında “Mülakat Teknikleri” başlıklı
bir seminer verdi. Seminerde mülakat öncesi hazırlık ve mülakat
sırasında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiğine dair bilgiler
veren Ergen kişisel tecrübelerini de katılımcılarla paylaşarak çeşitli
tavsiyelerde bulundu.
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MEZUNLARIMIZDAN

4 Haziran 2010
2010 yılı Mezunları Balosu

15 Haziran 2010
2010 yılı Mezunları Kep Töreni
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MEZUNLARIMIZDAN
İşe Girenler

Bölümümüzden mezun olan arkadaşlarımızın her biri
hayatlarına farklı yollarda devam edecekler. Bilgimiz dahilinde olan mezunlarımızın haberlerini burada paylaşıyoruz.
Diğer bütün mezunlarımıza da başarılı ve mutlu bir hayat,
birbirinden kopmadan geçirilen uzun yıllar diliyoruz.

TÜRKER BİLGİN: Unilever
AYHAN ŞEBİN: Procter&Gamble
FARUK YURDUSEVER: AT Kearney
SERCAN ALTUN: Yoğurt

Masterdan Doktoraya
EMRE UZUN : Rutgers Business School Ph.D. in Information Technology
GÖKCE AKIN : North Carolina State University - Ph.D. in Operations Research
PELİN DAMCI : Ohio State University - Ph.D in Industrial and Systems Engineering
AHMET KORHAN ARAS : North Carolina State University - Ph.D. in Operations Research
GÜLŞAH HANÇERLİOĞULLARI : Old Dominion University - Ph.D in Management and Systems Engineering

Lisans Eğitiminden Yurt Dışında Master/Doktoraya
OLCAY SARMAZ : Georgia Institute of Technology Business School - Ph.D in Operations Management
ÇAĞIN ARARAT : Princeton University - Operations Research and Financial Engineering
KAYA ULUSAY : Politecnico di Milano - Management, Economics and Industrial Engineering
ASLI ÖZEN : University of Massachusetts - Operations Research Applied to Healthcare Systems
ENES BİLGİN : Boston University - Ph.D in Systems Engineering
SİNEM ERDEMLİ : Bocconi University - Marketing Management
ÇİĞDEM ŞEFTALİOĞLU : Bocconi University - International Management
SUZAN DUYGU ÇOKER : Bocconi University - International Management
CANSU TÜRKAY : Bocconi University - Marketing Management
MERVE GÜRAY : ETH Zurich - Management, Technology and Economics
DEFNE AŞKAR : Erasmus Mundus Masters in Complex Systems Science :
Joint Masters Programme in University of Warwick,
Ecole Polytechnique, Chalmers University,
and University of Gothenburg

Doktoradan Üniversiteye
ÖNDER BULUT : Yaşar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Temmuz 2010 | 4

Endüstriciler

OR

BIZ
I

e-bülten

Bültenimizin bu sayısında yeni bir köşeye başlıyoruz! Mezunlarımızın
kariyer başarılarını sizlerle paylaşacağız. Böylelikle bir kez daha Bilkent
Endüstri’nin bir parçası olmanın gururunu yaşayacağız. Bu köşeyi devam ettirebilmemiz için sizlerden Bölüm Başkanımız’a gelecek mailleri bekliyoruz.

İŞ DÜNYASI

AYDEMİR ÖZBEK ‘92: 2008 senesinde Ezcacıbaşı Girişim Pazarlama’da çalışan Özbek, şu
anda kariyerini İpek Kağıt Lojistik Müdürü pozisyonunda sürdürüyor.
CENK SERDAR ‘91: Daha önce Superonline, Ekolay.net, Ixir gibi Türkiye’nin öncü
şirketlerinde çalışan Serdar şu an Vodafone Avrupa Ürün Geliştirme Müdürü olarak kariyerine devam ediyor.
HAKAN ERGEN ‘97: 1997 yılından beri Procter & Gamble’da Satış Müdürü olarak çalışan
Ergen, kariyerine şu anda Johnson&Johnson’da Satış Müdürü olarak devam etmektedir.
RAMAZAN DEMİR ‘95: Yöneylem Araştırmaları konusunda MIT, Sloan School of
Management’dan doktora yaptıktan sonra uzun yıllar Yahoo!’da çalışan Demir şu an kariyerine Türk Telekom Başkan Yrd. olarak devam etmektedir.
SERTAN ERATAY ‘99: Garanti’de mobil bankacılık, mobil finansal servisler ve alternatif
dağıtım kanalları biriminde yöneticilik yaptıktan sonra 2005 yılında Turkcell bünyesine
katıldı. Şu an Turkcell İçerik ve Telco Servisleri Bölüm Başkanı olarak çalışıyor.
HÜSEYİN GÖREN ‘04: 2004’te TÜBİTAK’ta çalışmaya başlayan Hüseyin Gören, 2007
yılından itibaren TÜBİTAK’ta EUREKA Ulusal Proje Koordinatörü olarak görev yapmıştır.
Haziran 2010 tarihinde Avea’da Ar-Ge Proje Müdürü olarak göreve başlamıştır.

AKADEMİK DÜNYA
BURHANEDDIN SANDIKÇI ‘01: University of Pittsburgh’da 2008 yılında doktorasını
tamamlayan Sandıkçı akademik yaşamına The University of Chicago Booth School
of Business’ta devam etmektedir. Belirsizlik altında karar mekanizmaları ve sağlık
operasyonları alanlarında çalışmaktadır.
MUSTAFA AKAN ‘04: Bölümümüzü birincilikle bitiren Akan, Carnegie Mellon Universitesi
Tepper Business School’ta akademisyen olarak çalışmaktadır. 2004 yılında mezun olduktan sonra doktora calışmasını Northwestern üniversitesinde yine bir Bilkent IE mezunu
olan Prof. Barış Ata ‘97 ile yapmıştır.
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MEZUNLARIMIZDAN
Üretim, Texas, Danışmanlık:
Abdullah Çerekçi

ESTIEM (European Students of Industrial
Engineering and Management)’ in Avrupa
çapında düzenlediği vaka analizi yarışmasının
Bilkent’te düzenlenen yarı-final’ine jüri üyesi
olarak katılan Abdullah Çerekçi ile yarışma
sonrası röportaj yapma şansını yakaladık.
RÖPORTAJ: SEZEN SAYOĞLU
Aslında Bilkent yıllarımdan hiçbirşeyi unutmuş değilim,
o yüzden tek tek belirtmeyeceğim. Türkiyenin en
değerli öğrencilerini biraraya getiren okulumuzun bizlere çok şey kattığını düşünüyorum. Herkes gibi ben
de mezuniyetimin ilk yıllarında Bilkent’te olmayı çok
özlediğimi hatırlıyorum. Bilkentli olmak bizlerin ömür
boyu taşıyacağı büyük bir ayrıcalıktır.
Bilkent’e dair aklınızda kalanlar?

Bilkent’ten sonraki kariyer seçimleriniz nasıl oldu?

Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi iken bitirme
En başta Ankara’nın en güzel bölgesindeki kampüsü- projemi Unilever firmasının lojistik departmanı
müzü hiç unutamıyorum. Uzun süre sonra ilk defa bünyesinde yapmıştım. Bu proje sürecinde üretim
kampüsümüze gelme şansım oldu ve kendimi yuvamda planlama, envanter yönetimi ve genel tedarik zinciri
gibi hissettim. Bu kampüste yapılan bahar şenlikleri o ka- konularına ilgim çok arttı. Mezun olduktan sonra üredar keyifliydi ki, diğer okullardan arkadaşlarımız bizden tim planlama alanında çalışmayı çok istedim ve Ford’un
önce şenliklerin tarihlerini takip ederlerdi. Tabi müh- Gölcük’teki fabrikasında üretim planlama uzmanı
endislik öğrencileri olarak kampüsün tadını çıkarmak olarak çalışmaya başladım. Üretim planlamanın hem
konusunda biraz şanssızdık. Özellikle sınav dönemler- keyifli hem de stresli yönlerini görme şansım oldu. 1
inde sadece kütüphanenin
“ Türkiye’nin en değerli öğrencilerini biraraya getiren okutadını çıkarmak zorunluluğu
doğuyordu. Bu arada yeri lumuzun bizlere çok şey kattığını düşünüyorum. Herkes gibi
gelmişken belirtmek isben de mezuniyetimin ilk yıllarında Bilkent’te olmayı çok
terim, Bilkent kütüphanesinin bizim zamanımızdaki özlediğimi hatırlıyorum. Bilkentli olmak bizlerin ömür boyu
imkanları Türkiye’de başka
taşıyacağı büyük bir ayrıcalıktır.”
bir kütüphanede yoktu.
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MEZUNLARIMIZDAN
sene sonra Texas A&M Üniversitesi Endüstri ve Sistem
Mühendisliği doktora programına katıldım. Doktora
araştırmamı yarı-iletkenler endüstrisinde dinamik çizelgeleme yöntemleri üzerine yaptım. Araştırmam
süresince Maxim Integrated firması ile çalıştım ve bu
sayede geliştirdiğim yaklaşımları gerçek bir ortamda
test etme ve uygulamaya alma şansım oldu.
Doktora sonrasında yönetim danışmanlığı sektöründe
çalışmaya karar verdim. Yaklaşık 1.5 yıldır Booz &
Company danışmanlık firmasının İstanbul ofisine bağlı
olarak çalışıyorum. Tedarik zinciri yönetimi, talep ve
satış yönetimi alanlarında projelerde görev aldım.
Danışmanlık sektörünün dinamik ve sürekli gelişimci
yönünü çok seviyorum. Aynı zamanda tedarik zinciri
yönetimi ve istatistiksel veri analizi konularında üniversitelerde dönemsel dersler açıyorum.
Kariyerinizde Bilkentli olmanın farkını hissettiğiniz
zamanlar oldu mu hiç?

Kesinlikle. Üniversitemizde aldığım eğitim hem iş
hayatımda hem de doktora süresince bana çok
kolaylıklar sağladı. Özellikle doktora eğitimimde,
Bilkentte verilen mühendislik temel eğitiminin çok
faydasını gördüm. Farkında olmadan Bilkent yıllarında
kazandığım kendine güven ve problem çözme yetisi, iş
hayatımda zaman zaman karşılaştığım zor kararları hızlı
ve emin bir şekilde almama yardımcı oldu. Bilkentte
öğrenci olmak, hayatımda yaptığım en güzel tercihlerin
başında geliyor.
Mezunlarımızla ilişkileriniz nasıl?

İhsan
Sabuncuoğlu
hocamız
Endüstri Mühendisliği mezunları
arasında bir ağ oluşturmak için
çok çalışıyor. Her sınıftan dönem
arkadaşları ile ilişkiyi sağlayabilecek
birer sınıf temsilcisi seçildi. Ben de
2002 yılı endüstri mühendisliği sınıf
temsilciliği yapmaya çalışıyorum.

Fırsat buldukça dönem arkadaşlarımızla değişik organizasyonlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ayrıca
Bilmed’in İstanbul’daki faaliyetlerine de katılmaya
çalışıyorum.
İş hayatınız dışında nelere vakit ayırıyorsunuz?

Fırsat buldukça spor yapmaya çalışıyorum. Buluşup
tenis oynadığımız küçük bir grubumuz var. Bunun
dışında İstanbul değişik outdoor aktiviteleri yapmak
için cennet bir şehir. Denizcilik ve özellikle de yelkenli
merakım var. Fırsat buldukça doğa ve kültür gezilerine
katılıyorum. Ayrıca evime de fazlasıyla zaman ayırmaya
çalışıyorum. Danışmanın iş hayatının maalesef hatırı
sayılır bir kısmı şehirdışında, evinden uzakta geçiyor.
Bu yüzden İstanbul’da bulunduğum vakitlerde, en
sevdiğim hobim olan aşçılığa da vakit ayırıyorum. Zaman zaman arkadaşlarımı davet edip, aşçılık becerimi
onlar üzerinde deniyorum.

“ Bilkent yıllarında farkında olmadan kazandığım kendine güven ve problem çözme yetisi, iş hayatımda
zaman zaman karşılaştığım zor kararları hızlı ve emin
bir şekilde almama yardımcı oldu.
Bilkent’te öğrenci olmak, hayatımda yaptığım en güzel
tercihlerin başında geliyor.”
Temmuz 2010 | 7
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8. Endüstri Mühendisliği Proje Fuarı

Ülkemizin seçkin kuruluşlarının katkılarıyla,
Türkiye’de ilk defa Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün
gerçekleştirdiği
Üniversite
Endüstri
İşbirliği Programı’nı 16 yıldır başarıyla
sürdürmekteyiz. Bu program kapsamında
Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf
öğrencilerinden oluşan proje ekipleri firma
ve üniversite danışmanlarının katkılarıyla
firmaların belirlediği gerçek problemleri çözmektedirler. Yapılan bu projeler firmanın kullandığı bir ürün, yöntem
veya hizmet şeklinde ilgili firmaya önemli yarar ve katma değer sağlamaktadır.
Bu sene yapılan projeleri katılımcılarımızla paylaşmak, çeşitli sektörlerden gelen farklı firmaların birbirleriyle ve
üniversiteyle olan etkileşimini ve işbirlikteliğini arttırmak amacıyla Bilkent Endüstri Mühendisliği Proje Fuarı ve
Yarışmasını düzenlemiş bulunmaktayız.
Dereceye giren proje ekip üyeleri aşağıda verilmiştir.
1. Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.- Otobüs ve Mürettebat Atama ve Çizelgeleme Sistemi Tasarımı
Ali Can Canoruç, Büşra Ergün, Emre Haliloğlu, Yusuf Mercan, Tolga Şahin, Melek Şendil
2. BSH Ev Aletleri A.Ş.- Fabrika İçi Lojistik Aktivitelerinin Optimizasyonu
Yasemin Arslan, Enes Bilgin, Ahmet Bora, Mehmet Fatih Çabıoğlu, Cansu Çakır, Sertalp Bilal Çay
3. Oyak Renault A.Ş. - Renault Fluence Kapi Imalat Hücrelerinde Süreç Tasarimi ve Optimizasyonu
Ceren Çakmak, Şeyma Evirgen, Özde Kamer Görçin, Serkan Kabali, Arda Kahraman, Efe Can Örkiz
Mansiyon Ödülü: Çankaya Belediyesi Şikayet Yönetim Sistemi Tasarımı
Nur Muhammed Akbulut, Çağın Ararat, Irmak Aydınol, Elif Keten, Zeynep Sarı
Poster Yarışması Birincisi: Ford Otosan Parça İhracat Merkezi için Malzeme Toplama
Sistemi Tasarımı
Özgür Utku Duran, Talat Kasımoğlu, Melis
Sarıbay, Umut Türeli, Duygu Uçan, Başak
Zileli
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4. Tedarik Zinciri ve Lojistik Çalıştayı

Bilkent Üniversitesi 4. Tedarik Zinciri ve Lojistik Çalıştayı 25
Haziran’da gerçekleştirildi. Konuyla ilgili çalışmalar yapan akademisyenleri ve iş dünyasını bir araya getirmeyi amaçlayan
çalıştay aşağıda sıralanan değerli konuşmacıların sunumlarına
ev sahipliği yaptı.
Feryal Erhun, Stanford Üniversitesi
Gurhan Kok, Duke Üniversitesi
Ulas Ozen, Alcatel-Lucent Bell Laboratuvarı
Baris Tan, Koç Üniversitesi
Hande Yaman, Bilkent Üniversitesi
Çalıştayla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.ie.bilkent.edu.tr/workshop

Ideatrophy Bu Yıl Bizde

Yeni Nesil Haber Editörümüz:
Melodi Türkili IE-3

Bölümümüz öğrencilerinden Türker Bilgin   ve
Çağatay Özcan’ın da içinde olduğu “Team
Consensus” takımı,   Unilever IdeaTrophy
2010 yarışmasını kazandılar. Unilever IdeaTrophy yarışması, gerçek hayatta iş dünyası marka ve
müşteri kitlelerinini baz alan katılımcıların da bu
konularda yaratıcı fikirler geliştirdiği bir organizasyon. Ödüllerini Unilever CEO’su İzzet Karaca’dan
alan öğrencilerimiz Londra’da Axe Şirketi’nin
yöneticileri ile de tanışma fırsatı yakaladılar.

3 Kelimeyle;
BİLKENT:
Arkadaşlık, disiplin, hız
ENDÜSTRİ:
Hayat, renklilik, rekabet
GELECEK:
Yenilik, hareket, idealler
5 Temmuz 1989 tarihinde Ankara’da doğdu. Bilkent
İlköğretim Okulu’ndan sonra Gazi Anadolu Lisesi’nde
eğitim hayatına devam etti. Uluslararası değişim
programı olan AFS ile bir yıl Norveç’te kaldıktan sonra
AFS gönüllüsü olarak çalışmaya başladı. Geçtiğimiz sene
ESTIEM(European Students of Industrial Engineering
and Management)’in Bilkent sorumluluğunu üstlendi.
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Onur Niyazi Bakır’ 98
BILKENT RELOADED
RÖPORTAJ:

ÇAĞATAY KARAN
Bilkent hayatınız
nasıl başladı?
Endüstri
Mühendisliği seçmeye nasıl karar
verdiniz?

Ben 1994 yılında Bilkent Endüstri Mühendisliği
programına girdim. Matematiksel modellemeye her
zaman ilgim olmuştur. Kafam endüstri mühendisliğine
yatmıştı ama hangi okulda olacağının tercihine lise
sonda karar verdim. Bilkent tercihimin nedenlerinden
biri üniversitenin akademik kadrosuydu. Hasan Ertan
Hocamız okulumuza gelmişti o dönem Bilkent’in bana
iyi imkanlar vereceğini düşünüyordum. Tabi ki şehir
faktörü de önemliydi. Ama birinci etken okulun kalitesi
ve verdiği eğitim olanaklarıydı.
Peki Niyazı Onur Bakır, Akademik hayatla iş hayatı
arasındaki tercihi nasıl yaptı?

Benim çevremde akademisyen olarak çalışan insan
yoktu. Dolayısıyla önceden kafamda akademisyen olmak yoktu, sonradan şekillendi. O dönemde ekonomi
konularına ilgim vardı. Fakat yön eylem araştırmasına
da ilgim vardı. Yani ikisinin arasında kalmıştım. Micro Ekonomi daha çok karar vermeyle ilgili açılardan
baktığınız zaman bizim bölüme daha yakın. Zaten biz
endüstri mühendisliğinde maliyetleri azaltıyoruz ya
da karı iyileme yöntemleri uyguluyoruz. Ekonomi ise
bu karar verme mekanızmasını biraz daha alternatif
metodlar ve yöntemlerle ele alıyor. Ben bu bağlamda

ekonomiye ilgi duymuştum. Hatta ekonomiden baya
da ders almıştım. Dolayısıyla ekonomi doktorosına gittim. Doktoraya ve akademiye gitme sebebim, problemleri daha derinlemesine inceleme konusunda bir
motivasyon oluşmasıdır. İş hayatında çalışmaktansa akademide daha mutlu olacağımı düşündüm. Akademiye geçersem Türkiye’de daha rahat iş bulabileceğimi
düşündüm. Hepimizin karar verirken belirli bir risk alma
limiti var diyebiliriz. Ben risk almayı sevmeyen biriyim. Akademiye girerseniz, kolay değil ama iş hayatına
dönebilirsiniz. Ancak iş hayatında akademiye giremezsiniz. Her ne kadar çalışma yoğunluğu itibariyle biraz
daha derinlemesine konulara girsenizde, akademinin
benim için doğru karar olduğunu düşünüyorum.
Peki Türkiye dönme kararı aldıktan sonra, neden
Bilkent?

Bilkent sevdiğim bir okul, çalışma imkanı olarak çok
iyi. Bilkent’te olmaktan son derece memnunum. Zaten
çok sevidiğim hocalarım burada. Akademik anlamda
dünyada kendini kanıtlamış bir okul. Şu anki durumu
devam ettiği sürece ben de Bilkent’te kalmaktan büyük
memnuniyet duyacağım.
Türkiye’ye dönüş kararını nasıl aldınız?

Amerika’ya giderken de Türkiye’ye dönme kararım
vardı. Sonuçta burası benim doğup büyüdüğüm yer.
Amerika’da acaba dönmesem dediğim zamanlar çok
olmadı. Sadece zamanlama konusunu bilemiyorsunuz.
Sonuçta zaman doğru gibi gelebiliyor ancak yine de
iyi düşünmek lazım. Benim zamanlama konusunda bir
sıkıntım oldu ama kararımdan mutluyum. Zaten eğer
istemeden dönüyorsanız çok zorlanırsınız. Ben de 2 ay
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BÖLÜMÜMÜZDEN
“Bilkent’in bilinen bir gerçeği, endüstri mühendisliği mezunlarının
akdemik ve iş hayatında çok iyi yerlere geldiği.
Biz de mezun arkadaşlarımla bu geleneğin bir parçası olduk.”

geçtikten sonra alıştım buraya. Kısacası yaşadığnız ülkeyi değiştirdiğiniz zaman iyi bir planlama yaparsanız,
mutlu olma ihtimaliniz yükselir.

ben Bilkent’teki öğrencilerin kalitesinin de gayet iyi
olduğunu düşünüyorum.

Kendi döneminizle şimdiki dönem arasında nasıl
farklılıklar var? Neler kaybetmiş ya da kazanmış
Bilkent?

Benim açıkçası burada okurken çok sosyal bir hayatım
yoktu. Fakat sonraki yıllarda bir takım hobilerim oldu.
Doktoraya giden arkadaşlara tavsiyem kendilerine hobi
edinmeleri, sosyalleşmeleri. Ben dans etmeyi çok seviyorum. Yıllardan beri yapıyorum. Bunlar insanın sosyal
anlamda ilerlemesinde kafasını dağıtmasında önemli.

Bizim dönemimize göre son derece sosyal, biz bu kadar sosyal değildik. Ben bunda kız erkek oranının etkili olduğunu düşünüyorum. Bunlara ek olarak bir
okulun geriye gitmiş olması lazım kaybettiği şeyler olabilmesi için, yani Bilkent bir şey kaybetmemiş diyebiliriz. Kazancımızı konuşmak ise daha zor, örneğin bizim
zamanımızda da akademik kadro güçlüydü, şimdi de
çok güçlü. Ancak şimdiki dönemlerin şöyle bir kazancı
var, onlara yol gösterecek Bilkent mezunu abi ve
ablaları... Biz hocalarımızın yönlendirmeleriyle hayata
başlamıştık.
Amerika’da çalıştığınız üniversitelerle Bilkent’i
kıyaslarsak…

Bilkent üniversitesinin eğitim anlamında bir eksiği
yok. Bunun en büyük göstergesi de bölümümüzün
ABET belgesini almış olması. Amerika’daki okullarda
tabi ki sosyal aktivitelere daha çok önem veriliyor.
Akademik anlamda ben Bilkent’in oradaki okulların
çoğundan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak
tabi ki Bilkent’in Amerika’daki yüz yıllık tarihi olan
okulların önüne geçmesi kolay değil. Onun dışında
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Akademik hayatın dışında nelerle ilgileniyorsunuz?

Hala iletişimde olduğunuz mezunumuz var mı?

Evet görüştüğüm arkadaşlar var. Onlar da çeşitli yerlerde; gerek Amerika gerek Avrupa. Geçmiş dönemlerde
Avrupa’da bulunmuş şu an Türkiye’de olan arkadaşlar
var. Amerika’da çalışan arkadaşlar var. Zaten Bilkent’in
bilinen bir gerçeği, endüstri mühendisliği mezunlarının
akdemik ve iş hayatında çok iyi yerlere geldiği. Biz de
mezun arkadaşlarımla bu geleneğin bir parçası olduk.
Mezunlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Bizim dönemimizin toplanması çok güzel olurdu. Tabi
bu çok kolay bir organizasyon değil. Şimdi mezun
olacak arkadaşlarımıza da kararlarını verirken kendilerini iyi dinlemelerini tavsiye ediyorum; çünkü işe
başlayacakları sektör çok önemli. Bu konuda ciddi bir
araştırma yapmalarını tavsiye ediyorum. Bunlara ek
olarak sosyal hayata da çok önem versinler. İnsanları
tanımak, ağ oluşuturmak, el sıkmak önemli şeyler. Bu
konularda girişken olsunlar.
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