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Merhaba Değerli Bilkent IE Mezunları,
Ekim 2007... BİZ E-Bülten ilk
sayısını çıkarıyor. Takvim bu sefer
Ocak 2011’da duruyor. Her geçen
gün kendini geliştirmeyi esas almış
bu camianın bir parçası olarak,
bülten ekibimiz de her dönemde
kabuk değiştirerek yoluna devam ediyor. Aramıza bu
sene katılan Tuğçe Vural ve Melodi Türkili ile birlikte
daha geniş yelpazeden haberler ve röportajlarla sizlerle birlikte olacağız. Dergimize iki yıldır emek
veren eski editörümüz Sezen Sayoğlu’nun ekibimizden
ayrılmasından sonra bu görevi ben devam ettireceğim.
Önümüzdeki günlerin hepimize sağlık, mutluluk ve
güzel haberler getirmesi dileğiyle..

Mezunlarımızdan

		

BİZ e-bülten Editörü
Ali İnay

Evlilik ve Doğum Haberleri
Taze Mezunlarımız: Kim Nerede?
Mor Endüstriciler
Röportaj: Aslı Karahan

2

Bölümümüzden
USIM’ in adı Değişti

Bahar Yetiş Kara’ya Tübitak Ödülü
Yeni Nesil Haber Editörümüz:

Mezunlarımızın
yeni yılını kutlar;
2011 yılının
sağlık,başarı ve
mutluluk
getirmesini
temenni ederiz.
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Tuğçe Vural
Röportaj: Ülkü Gürler

BIZ
I

e-bülten

BIZ
I

taze

e-bülten

Mezunlarımızdan Mezunlarımızdan
Mezunlarimiza Mutluluklar Diliyoruz...

2005 Mezunlarımızdan Ziya Çokgünlü 9 Ekim 2010 Cumartesi günü Didem Andıç ile hayatını birleştirdi. Mersin’de
gerçekteşen düğüne 2005 dönem mezunlarımızın bir çoğu
katıldı. Ziya Çokgünlü’ye ve eşi Didem Andıç’a mutluluklar
dileriz.

Taze mezunlarımızdan Pelin Diren ile Sertalp Bilal
Çay, 15 Ocak 2011’de hayatlarını birleştirdi.İlerki
yaşamlarından mutluluklar dileriz.

2010 mezunlarımızdan Muhammed Nur
Akbulut ve Elif Keten 6 Ağustos 2010’da
Kastamonu’da hayatlarını birleştirdi. Genç
çiftimize mutluluklar dileriz.

Bölümümüzün 2003 mezunlarından Gökçe Toğay’ın
Nisan ayında İlda adında bir kızı oldu. Ailemizin yeni üyesi
İlda’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir hayat dileriz.

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.

serkan kabalı: Ford Otosan, Metod Mühendisi
emre ilbars: Accenture, Analist
muge yayıcı: Opet Petrolcülük, CRM Asistanı
rıfat oğuz: Garanti Bankası, CRM Marketing
Ali cağatay ozcan: Avea, Strateji Uzmanı
melek sendil: Gıpta A.Ş., Uretim Planlama
burcın ozcan: TTNET, Satış/Pazarlama
ozge aydın: Yapı Kredi Bankası, MT
Emır mutlu: Hewlett Packard , Kurumsal Satış
Merve Güray: Deloitte, Business Analyst
ayda koksel: Accenture, Analist
CAndost volkan: Garanti Bankası, Kurumsal Bankacılık
aylin karakas: Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
kerıme ozge baltacı: Bilgi ve Teknoloji Grubu
cansu candan: Retosan, Üretim Mühendisi
efe can orkız: Accenture, Analist
cıgdem baytaz: Arcelik, Üretim Mühendisi
sezer ozcan: Fintek, İş Analisti
sera aybar: Aselsan, Proje Mühendisi
duygu sarı: Yapı Kredi Bankası, İş Analisti
duygu ucan: Garanti Bankası, MT

Lisans Eğitiminden Master’a
Bölümümüzün 2007 mezunlarından Onur
Özkök’ün 15 Mayıs 2010 tarihinde Tunçalp
adında bir oğlu oldu. Ailemizin yeni üyesine
uzun, sağlıklı ve mutlu bir hayat dileriz.

Ocak 2011 | 2

Melıs sarıbay : Boğaziçi Üniversitesi, MBA
semıha kara : Sabancı Üniversitesi, MBA
berk yayvak: İ.D. Bilkent Üniversitesi, MS in Finance
emın rodoslu: Koç Üniversitesi, MS in IE/OM
umut turelı: ODTU, MBA
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Bültenimizin bir önceki sayısında başladığımız köşemize devam ediyoruz. Her yeni sayıda sizlerden bu güzel haberleri diğer mezunlarımızla
paylaşmak bize onu veriyor. Bu köşeyi sürdürebilmemiz için sizlerden
Bölüm Başkanımız’a gelecek mailleri bekliyoruz.

İş Dünyası

gÖrkem saka ‘01: Bilkent’ten mezun olduktan sonra Amerika’da Pittsburg
Üniversitesi’nde sağlık sistemleri alanında doktorasını yaptı. Eylül ayından itibaren Bayer
Türk’ün Sağlık Ekonomisi bölümünün yeni koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.
Raşid Türkmen ‘06: Türkmen, Bayer Türk’de Mayıs 2009’dan beri “Süreç Geliştirme
Uzmanı” olarak sürdürdüğü işine, Eylül 2010’dan itibaren “Süreç Geliştirme Şefi” olarak
devam etmektedir.
Zümbül Atan ‘04: Atan ve eşi Mehmet Oğuz Atan (BS’02, MS’04) geçtiğimiz sene Lehigh
University’den doktoralarını aldılar. Zümbül Atan Eindhoven University of Technology’de
Industrial Engineering and Innovation Sciences Bölümünde assistant professor olarak akademik hayatına devam etmektedir. Eşi de dünyada çip makineleri üreten en büyük şirket
olan ASML’de kariyerini sürdürmektedir.
Cem Sonat Yüksel ‘01: Yüksel, Temmuz 2010’dan itibaren Siemens Türkiye, Supply
Chain Management bölümünde Endüstri Sektörü’nden sorumlu Satın-alma ve Lojistik
Birim Yöneticisi görevini üstlenmektedir.
Barış Karakullukçu ‘96: Koç Üniversitesi MBA ve Boğaziçi Üniversitesi MIS
programlarından sertifikası olan Karakullukçu, daha önce I-Bimsa ve PwC şirketlerinde
danışmanlık görevini yürütmüştür. Eylül ayı itibariyle Accenture Partner’lığına terfi etmiş
bulunmaktadır
UKBE UçMAKLI ‘09: Robert Koleji mezunu Uçmaklı, mezun olduktan sonra bir buçuk yıla
yakın Business Analyst olarak Garanti Teknoloji’de çalışmıştır. 3 ay önce Peppers & Rogers
Group’un Türkiye ofisinde Senior Analyst olarak çalışmaya başlamıştır..
ERBİL YAMAN ‘07: Mezun olduktan sonra Booz & Co’da danışman olarak başladığı kariyerine, Eylül 2010’dan itibaren Boston Consulting Group’ta Associate olarak devam etmektedir.
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Mezunlarımızdan
Mısır, Venezüella, Amerika: Aslı Karahan ‘95

Kariyerini farklı ülkelerde, farklı kıtalarda yönlendirmeyi seçmiş
mezunlarımızdan Aslı Karahan ile telefonla bir röportaj gerçekleştirdik.
Keyifli geçen bu görüşmeyi sizinle paylaşıyoruz.
röportaj:
alİ İnay
melodİ turkİlİ
ÇAğatay karan
sezen sayoğlu

Öncelikle Bilkent Üniversitesi hayatınızla
başlayalım. Neden Bilkent’in lisans programını
tercih ettiniz?
Ben öncelikle üniversiteyi değil, lisans programı
olarak endüstri mühendisliğini seçmiştim. Endüstri
mühendisliği programının en iyi olduğu üniversitelere
gitmek önceliğimdi. Seçimimi Boğaziçi ve Bilkent Üniversiteleri arasından yaptım.

projelerden biri, Erzurum’daki Bilkent lisesinden gelen
öğrencilerin her sene bir hafta New York’ta ağırlanması.
İkinci olarak Türk Çağdaş Sanatı ile yakından ilgileniyorum. New York’ta ilk defa bir galeride sadece Türk
Çağdaş sanatçılarını içeren sergiyi Haziran 2010’da
açtık. Eşimle beraber, ailemiz için bir Türk Çağdaş sanat
koleksiyonu yaratmak hedefimiz var önümüzdeki 3-5
sene içinde. Üçüncü olarak, Amerika’daki lider Türk
organizasyonlarına destek veriyorum, American Turkish Society ve Turkish Philantropic Fund gibi. Bunun
dışında son bir kaç aydır eşim ile New York yakınında
aldığımız bir çiftliğin işleri ile uğraşıyoruz.
Çok dolu bir kariyeriniz var. Bu kadar
yoğunluğun içinde özel hayatınıza ne kadar
vakit ayırabiliyorsunuz?

Yoğun bir iş hayatınız var. İş hayatınız dışında
ne yapıyordunuz?

Özel hayatıma istediğimden az ama beni mutsuz etmeyecek kadar zaman ayırabiliyorum. Normalde çok
Tam zamanlı çalışıyorum. New York’ta yaşayan, bir seyahat ediyorum. Londra’dan New York’a geldikten
bebeği olan ve de ikinci bebeğine hamile olan bir kadın sonraki üç yılda zamanımın 70%’ini seyahat ederek
olarak oldukça meşgulüm. İş hayatı dışında meşgul geçirdim. Çocuğum olduğundan beri seyahatlerimi
olduğum bir kaç konu var - Bilkent’in Amerika’daki azalttım. Zamanımı nasıl kullandığıma da dikkat edimezunlar kulübüne destek veriyorum. Yaptığımız yorum – yalnızca değer katabileceğim ve de önemine
inandığım konulara zaman harcamaya çalışıyorum.
Örneğin,
New
“ Türkiye’nin en değerli öğrencilerini biraraya getiren okulumuzun York’ta
olduğum zabizlere çok şey kattığını düşünüyorum. Herkes gibi ben de mezuniy- manlarda saat kodisiplinetimin ilk yıllarında Bilkent’te olmayı çok özlediğimi hatırlıyorum. nusunda
17.30’da işten
Bilkentli olmak bizlerin ömür boyu taşıyacağı büyük bir ayrıcalıktır.” liyim.
çıkıyorum. 19.30’da
bebeğimi yatırdıktan
sonra tekrar bilgi-
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Mezunlarımızdan Bölümümüzden
sayar karşısına geçip çalışmaya başlıyorum. Bu iki saat
boyunca çok acil bir konu olmadığı surece artık beni
kimse aramıyor.
Üniversiteden mezun olduğunuzda akademik hayat ve iş hayatı arasında seçmekte
zorlandınız mı? Finans sektöründe çalışmanız
bir tesadüf mü?
Akademik hayatı hiç düşünmedim. İş hayatı her zaman tercihim oldu. Akademik hayatta problemleri varsayımlar yaparak, basitleştirerek çözmeye
çalışırsınız; ama ben daha karmaşık ortamları severim. Üniversitesi’nde bir senelik bir sertifika programına gitFinansa girmem biraz tesadüf biraz da deneme yanılma tim. Harvard’da önceden tanıdığım pek çok arkadaşım
yöntemi ile oldu. Mezun olduğumda, seyahat et- vardı ve Boston’da geçirdiğim bu senenin sonunda
mek ve başka ülkelerde çalışmak istediğim için pet- Harvard’da MBA yapmaya karar verdim. Bir hafta
rol şirketlerine teknik servis veren Schlumberger ‘de sonra GMAT’e girdim, başvurularımı tamamladım
çalışmaya karar verdim.
ve kabul edildim.
Hindistan, Venezüella,
“ Bilkent yıllarında farkında olmadan
Harvard
Business
Mısır, Trinidad gibi yerlSchool’da geçirdiğim
kazandığım kendine güven
erde çalışmak ve yaşamak
iki sene boyunca
gibi ilginç deneyimlerim ve problem çözme yetisi, iş hayatımda zaman aldığım derslerden
oldu. Örneğin, Trinidad zaman karşılaştığım zor kararları hızlı ve emin çok
kazandığım
& Tobago’da oturma ve
dostlukların
ne kabir şekilde almama yardımcı oldu.
çalışma izni alan ilk Türk
dar önemli olduğunu
oldum. Ancak birkaç yıl Bilkent’te öğrenci olmak, hayatımda yaptığım gördüm.
çalıştıktan sonra yasam
en güzel tercihlerin başında geliyor.”
MBA eğitimini alırken,
stili bana zor geldi, “ben
büyük şirketlere ya
operası olan bir şehirde yaşamak istiyorum” diyerek bu yatırım bankacılığında ya da danışmanlık sektöründe
işten ayrıldım.
hizmet vermek istediğimi biliyordum, ancak hangisini
İstanbul’da, mezun olduğumda teklif aldığım P&G’de istediğimden emin değildim. Birinci sınıfın yazında
brand manager olarak çalışmaya başladım. İyi patron- JP Morgan’da staj yaptım ve yatırım bankacılığını
larla, iyi bir takımla ve iyi arkadaşlarla çalıştım. 3.5 sene sevdiğime karar verdim. Hangi yatırım bankasında
sonra 100 milyon dolarlık ciro yapan bir marka yöneti- çalışmak istediğime karar vermeye çalışırken bir akşam
yordum ve piyasa liderliği bize geçmişti. Ancak kariyeri- üniversitede UBS’in işe alım günü oldu. UBS in eski
min ilerlemesi için çok beklemem gerektiğini anladım CEO’su Ken Moelis ile akşam yemeğinde tesadüfen yan
- bölge genel müdürünün yerinde olmak için 15-20 yana oturdum. 45 dakikalık konuşmadan sonra UBS’e
yıl çalışmak gerekiyordu; benim de bu kadar beklem- başvurmaya karar verdim. Ken Moelis’in “öncü bir baneye sabrım yoktu, o yüzden çok sevdiğim bu şirketten ka kurmaya çalışıyoruz ve bu büyüme sürecinin parçası
ve keyifle çalıştığım bu ortamdan ayrıldım, Harvard olmak isteyen insanlar arıyoruz” demesi ana sebep
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Bahar Yetiş Kara’ya
bir ödül de Tübitak’tan

USIM’den USIUAM’a

2010 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik
Ödülleri, 28 Aralık 2010 tarihinde Çankaya
Köşkü’nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül tarafından sahiplerine verildi. Bölümümüz öğretim üyelerinden Bahar Yetiş Kara,
“Dağıtım lojistiği alanında özellikle ana dağıtım
üssü yer seçimi ve tehlikeli madde taşımacılığı
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Mühendislik Bilimleri
alanında Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

2010 Şubat ayında Sanayi ve Üniversite işbirliğini güçlendirmek
amacıyla açılan, her geçen gün bu
bağlamda aşama kaydeden USIM
(Üniversite ve Sanayi İşbirliği
Merkezi) faaliyetlerini YÖK’ün
de onayıyla USIUAM (Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi) adıyla sürdürecektir.

BİZ E-Bülten’de Yeni Bir Yüz:
3 Kelimeyle;

Tuğçe Vural, IE-2

Bİlkent:
Motivasyon, Dostluk, Ankara
Endüstrİ:
Gelişim, Profesyonellik, Dinamizm
Gelecek:
Hedef, Emek, Zaman

OR Piknik’te

Bilkent Üniversitesi Operational Research Kulübü,
Ekim ayında OR Piknik adı verilen bir etkinlik
düzenledi. OR Piknik, bölümüze yeni gelen endüstri
mühendisi adaylarını ve bölüm başkanımız İhsan
Sabuncuoğlu’nu eğlenceli ve sıcak bir atmosferde
bir araya getirdi. Büyük bir katılımın sağlandığı etkinlik dönem başında, sınavlardan once herkesi
motive etti.

4 Kasım 1990 tarihinde Sakarya’da doğdu. İlk ve ortaokulu Sakarya’da okudu. 2004 yılında lise giriş sınavlarında
İstanbul Atatürk Fen Lisesi’ni kazandıktan sonra lise
hayatını İstanbul’da yatılı olarak geçirdi. İstanbul’u çok
sevse de 2008 yılında Bilkent Endüstri Mühendisliği’nde
eğitimine devam etme kararı aldı. Şimdi 2. sınıfta okuyan
Tuğçe Bilkent’te olduğu için çok mutlu.
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Bölümümüzden Bölümümüzden
Ülkü Gürler
röportaj:
alİ İnay
melodİ turkİlİ
ÇAğatay karan
sezen sayoğlu
Bilkent’te yer almaya başladığınız yıldan bu yana, mezun profilindeki değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bilkent’te çok uzun zamandır bulunuyorum. 1990 yılında
doktoramı University of Pennsylvania’dan aldıktan sonra, Bilkent’te yardımcı doçent olarak göreve başladım.
1995’te doçent ve 2002’de de profesör oldum. Zamanla
çok değişti öğrenci profili. Bilkent’e ilk geldiğim zamanlar, bölümümüze 50 öğrenci alınıyordu. Bu 50 öğrenci
ilk birkaç yüzde yer alan burslu öğrencilerdi. Belli bir
süre sonra bölümümüzün 50 öğrencilik kapasitesi 100
öğrenciye çıkartıldı. Bana göre üniversitenin büyümesi
bu noktada bir motivasyon olarak görülebilir. Öğrenci
sayısının çok olması, öğretim görevlisi sayısının artması
ve buna bağlı olarak da araştırma alanlarının çeşitlenmesi
demek. Elbette bu çeşitlilik öğrenciye yansıyacaktır. Bana
göre 50(burslu) 50(burssuz), bölümümüz açısından iyi
bir kombinasyondu. Daha sonra bölümümüzün kapasitesi 150’ye ve ardından 160’a çıkartıldı. Her ne kadar
üniversite giriş sınavları birçok açıdan eleştirilse de bu
sınavların öğrencideki çalışma disiplinine ilişkin ayırt
edici bir özelliği olduğuna inanıyorum. Burslu ve burssuz
öğrenci arasındaki tek farkın eğitime, çalışmaya ve derse olan bakış açısından kaynaklandığını düşünüyorum.
Bu sebeple, 150 ya da 160’ın çok yüksek olduğunu
düşünüyorum. Bu sayının dominant kısmının burssuz
olması şu anki öğrencilerimizin eskidekilere oranla biraz daha az çalışma disiplinine sahip olması ile paralel.
Tüm bunlara rağmen bence Bilkent öğrenci profilinin
gerçekten de Türkiye’deki en iyi öğrenci profili olduğunu

düşünüyorum. Bunu içinde çalıştığım bölüm olduğu
için söylemiyorum, böyle düşünmemin büyük bir kısmı
öğretim görevlisi kadrosunun geniş ve nitelikli olmasından
ve yine öğrencilerin kaliteli ve iyi öğrenciler olmasından
kaynaklanıyor. Sonuçta mezunlarımızın, ekonomik krizden
dolayı yaşanan işsizlik dönemi dışında, piyasada iş bulma konusunda başarılı olduğunu gözlemliyorum. Başka
üniversitelere göre yüksek bir oranla mezunlarımızın
büyük kısmı yüksek lisansa ve doktoraya gidiyor. Mezun profilimizin genelde başarılı olduğu yönündeki
düşünceler sadece bize ait değil, bu durum ABET akreditasyonu, mezunlarımızdan ve onların çalıştığı iş yerlerinden gelen geri bildirimler sayesinde de destekleniyor.
Mezunlarımızın akademik niteliğini biraz daha
açarsak, bu konuda onları nasıl gördüğünüzü
söyleyebilirsiniz?

Bölümümüz ilk başlarda daha çok akademisyen
yetiştirme üzerine kurulmuş bir bölümdü. Öğretim üyesi
kadromuza ve ders programına baktığınızda optimizasyon ağırlıklı olduğunu görebilirdiniz. Bizim akademik
idealimiz bölüm programımızın daha teorik ve bilimsel içerikli olmasıydı. Zamanla öğretim üyesi kadrosu
çeşitlendi, öğrenci sayısı arttı. Biz yine de, özellikle yüksek lisans ve doktora programı anlamında hep akademik
ağrılığı, yani teorik bölümü ön plana çıkartıyoruz. Lisans
programı açısından bölümümüzün ayırt edici özelliğinin,
konuların teorik boyutlarının derin incelenmesi ve bu tür
çalışma yapmak isteyen öğrencilere de fırsat tanınması
olduğunu düşünüyorum. Lisansüstü programı da zorunlu
ve seçmeli dersler içermekte, zorunlu dersler kısmında
öğrencilerimizin iyi bir alt yapıya sahip olmasını istiyoruz
ama ondan sonra tezlerini istedikleri uygulama alanında
yapabilirler. Nitekim bölümüz, tamamen gerçek hayattaki
endüstri mühendisliği problemleri ele alıp çözmeye yönelik bitirme projelerinde de gayet güçlü. Uygulamayı da
ihmal ediyormuşuz gibi bir durum kesinlikle söz konusu
değil. Diğer endüstri mühendisliği bölümlerine örnek
olacak nitelikte güzel tasarlanmış derslerimiz mevcut.
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Bilkent’teki mezunlarımızın
yurt dışındaki akademik
hayatlarını ve başarılarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Yurtdışındaki mezunlarımızın başarı
oranı en az yurt içindeki kadar iyi. Bu
konuda, çok da özel bir konumumuz var
aslında. Bilkent üniversitesi uluslararası
akademik camiaya sürekli bir ürün sunma sürecinde. Mezunlarımız, çok yüksek oranda lisansüstü ve doktoraya gidip, orada çok başarılı çalışmalar yapıp,
oradaki üniversitelerde görev alıyor.
Bugün Amerika için daha geçerli bu
durum, hangi iyi üniversiteyi saysanız
orada Bilkent Üniversitesi’nden birileri
mutlaka olacaktır. Ayrıca lisansüstüne
ya da doktoraya gitmeyip Türkiye’de bir
iki yıl çalıştıktan sonra yurtdışına giden
öğrencilerimiz var. Aslında benim kişisel
görüşüm, üzücü derecede yüksek oranda öğrencimizin yurtdışında yaşadığı
yönünde. İyi öğrenciler yetiştirip, onları
mesleğe kazandırıp, Türkiye’de o potansiyeli değerlendiremiyoruz.
Ama
sonuçta herkesin kişisel tercihi, gönül
isterdi ki Türkiye’de de bu koşullar
sağlanabilmiş olsa da onlar birikimlerini Türkiye’de paylaşmış olsa. Maalesef o konuda beyin göçü hala geçerli.
Sizi Bilkent’te bu kadar uzun süre
tutan şey nedir?
Bilkent’te beni bu kadar uzun zaman
tutan nedenlerin en başında Bilkent’in
gerek Türkiye gerek dünya akademik anlamda çok başarılı ve seçkin bir üniversite olması geliyor. Yurtdışında çalışmayı
hiç düşünmedim, Amerika’ya Fulbright

bursuyla gitmiştim. Nitekim giderken
de döneceğimi biliyordum. İdealimde
Türkiye’de yaşamak ve Türkiye’deki
öğrencilere iyi bir eğitim sunmak vardı.
Tabi şimdi imkânlar çok değişti. Örneğin
Sabbatical diye bir imkânımız var, 6 yıl
çalıştıktan sonra 1 yıl başka bir üniversitede bulunabiliyoruz. Ben bunu en son
98’de kullandım. Ayrıca Avrupa’da ya da
Amerika’da yaşayım orada çalışayım gibi
bir özlemim olmadı. Başka kurumlarla
iletişim kurmak ve onlarla çalışma yapma
imkânı eskiye göre daha da çoğaldı zaten.
Bulunduğunuz yerde bilimsel çalışma yapmak eskisi kadar zor değil, eskiden kaynak
bulmakta zorlanırdınız ve iletişim imkânı
çok değildi. Şimdi dünyanın neresinde
olursanız olun başka yerdeki birisiyle irtibat kurup çalışma yapabiliyorsunuz.
Ayrıca, uzun süreli değil ama altı ay ya da
bir yıl başka bir kuruma gidip oradaki akademik ortamı görmek ve onlarla çalışmak
biraz kendini tazeleme ve kendi kurumunun durumuna daha rahat bakmanı
da sağlayacaktır diye düşünüyorum.
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Mezunlarla ilişkileriniz nasıl?
Mezunlarla çok özel bir bağlantı içinde
değilim. Fakat geçen yıllarda İstanbul’daki
mezunlarımız bizleri oraya ettiklerinde
onlarla görüşme fırsatı yakalamıştık.
Yüksek lisans ve doktora programı
başında olduğum için iş dünyasındakilere
göre akademik ortamdaki mezunlarla irtibatım daha fazla oluyor. Yurt
dışındaki konferanslar da mezunlarla
görüşme açısından sosyal anlamda yüklü
oluyor. Ama bağlarımızı geliştirme konusunda Bilkent’in hala ilerlemesi gereken yollar olduğunu düşünüyorum.
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