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“

Editörden
Değerli mezunlarımız,

BİZ E-Bülten ekibi olarak yaklaşık bir yıllık aranın ardından tekrar sizlerle buluşmanın, bölümümüzde ve mezunlarımızın hayatlarında gerçekleşen olayları sizlere ulaştırmanın mutluluğu
içerisindeyiz. Ekibim ve ben, mezunlarımız arasındaki bağı daha da güçlendirmek adına mezunlarımızdan ve bölümüzden gelen haberleri
yine sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
Bu uzun arada Türkiye’de önemli işler başarmış Mustafa Akgül hocamızı kaybettik. Kendisini
saygıyla anarken, Türkiye’ye, üniversitemize, bölümümüze ve bizlere yaptığı katkıyı asla unutmayacağımızı söylemek istiyorum.
Aramıza katılarak ekibimizi güçlendiren Simay
Seyrek’e hoşgeldin derken, bu sayıyı hazırlayan
ekibime ve hazırlamamızda katkıları bulunan
bölüm başkanımız Selim Aktürk’e, üniversite sanayi iş birliği koordinatörümüz Yeşim Erdoğan’a
ve bölüm sekreterimiz Aslı Koca’ya teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlerle son kez editörlüğünü yaptığım bültenimiz aracılığıyla vedalaşırken, bültenimizi keyifle okumanızı diliyorum.
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BÖLÜMÜMÜZDEN HABERLER
PROF. DR. NESİM ERKİP MÜNİH TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TUM)’NE MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK DAVET EDİLDİ.
Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nesim K. Erkip Münih Teknik Üniversitesi (TUM) ‘nin sunduğu August-Wilhelm Scheer Misafir Öğretim Üyeliği
programı kapsamında aldığı davet üzerine 2017 Güz Dönemi’ni TUM Lojistik
ve Tedarik Zinciri Yönetimi bölümünde geçirecektir. August-Wilhelm Scheer
Misafir Öğretim Üyeliği üniversitenin zengin araştırma kadrosunu genişletmek amacıyla akademik kariyeriyle yurtiçi ve yurtdışında ses getiren bilim
insanlarını TUM araştırma üyeleriyle biraraya getirmeyi amaçlayan bir programdır. Bölümümüze katkıları,akademik geçmişi ve halen devam eden çalışmaları ile takdir toplayan Sayın Erkip’in Münih’te de aynı şekilde başarılarını devam ettirmesini dileriz.

PROF. DR. MUSTAFA ÇELEBİ PINAR MİLANO ÜNİVERSİTESİ’NE MİSAFİR
ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK DAVET EDİLDİ.
Bölümümüz akademik kadrosunun değerli üyesi Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Pınar 2017 Güz Dönemi’ni daha önce de bulunduğu Milano Üniversitesi İstatistiksel ve Sayısal Yöntemler Departmanı’nda misafir öğretim üyesi olarak
geçirecektir. Süregelen akademik başarılarını İtalya’da da devam ettireceğinden emin olduğumuz Sayın Pınar’a iyi şanslar diliyoruz.

PROF. DR. HANDE YAMAN ÖĞRETİMDE ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜNÜ
KAZANDI.
Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hande Yaman Bilkent Üniversitesi 2017 yılı Öğretimde Üstün Başarı Ödülü’nü kazanmıştır. Değerli hocamıza
bölümümüze katkıları, özverili çalışmaları ve öğrencilere gösterdiği ilgiden
dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Büşra Karkılı

2

15. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

PROJE FUARI VE YARIŞMASI
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Proje Fuarı ve Yarışması bu sene 15. Yılına ev sahipliği
yaptı. Son sınıf öğrencilerinden oluşan 21 takım sanayinin önde gelen firmalarının sorunlarına çözüm
ürettikleri projeleri 30 Mayıs 2017 tarihinde Mithat Çoruh Amfi’de sergiledi . 123 öğrenci ve 19 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen bu fuar yaklaşık 8 aylık çalışma ve emeğin
sonunda gerçekleştirildi. Bu süre zarfında takımlar hem akademik danışmanları hem de şirket danışmanları ile ortak çalışma fırsatı elde ettiler.
Üniversite ve sanayi işbirliğinin güzel bir örneği olan fuara A101 Yeni Mağazacılık, Anadolu Jet, Arçelik, BigChefs, Doğadan, Enerjisa, Ekol Lojistik, , Eti Gıda, FNSS Savunma Sistemleri, GAMA Güç
Sistemleri Mühendislik ve
Taahhüt A.Ş, MAN, Nobel
İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş,
Procter& Gamble, Roketsan, Shell & Turcas Petrol
A.Ş, SunExpress, Türk Kızılayı, Türkiye Finans ve Katılım Bankası ve Unilever gibi
şirketler katıldı. Birincilik ödülünü Eti işbirliğinde gerçekleştirilen “Sıcak
Satış Araçları Yükleme Optimizasyonu” projesi elde etti. İkincilik ödülünü Unilever ile gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Nakliye Sistemi Tasarımı”
projesi alırken üçüncülük ödülünü ise Big Chefs ile gerçekleştirilen “Talep Tahmini ve Depo Optimizasyonu” projesi elde etti. Her sene düzenlenen poster ödülünü ise Anadolu Jet ile yürütülen “Beklenmedik Bakım Uzamaları İçin Karar Destek Sistemi” projesi aldı. Fuara katılan tüm
öğrencilerimize ve onlara destek olan akademik ve şirket danışmanlarına
çok teşekkür ederiz.
Bitirme projelerine ek olarak, IE490-IE491 (Introduction to Research in IE/OR) dersleri kapsamında iki dönem boyunca bölüm hocalarımızla araştırma yapan öğrenciler de ödüllerini aldılar. Toplam
9 proje arasından seçilen 3 proje; Selin Özbek(Risk-Averse Single-Leg Airline Revenue Management
Under Overbooking, Cancellation, No-Shows, Özlem Çavuş), Bengisu Urlu(Safety Stock Placement
– What Happens Under Supply Uncertainity, Nesim K. Erkip), Mine Su Ertürk(Eco-Design of Eco-Labels for Products with Limited Supply, Emre Nadar), ise jüri özel ödülüne layık görüldü.
Deniz Emre
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mezunlarımızdan
haberler

2009 doktora mezunlarımızdan Sibel Alumur Alev ve eşi Bahadır Alev’in ikiz
oğulları Atlas ve Alp 1 Haziran 2017’de Waterloo, Kanada’da dünyaya geldiler.
Bölümümüz adına Atlas ile Alp’e sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz.

2017

mezunlarımız
Soyisim, İsim

Çalıştığı Yer

AKALTUN, ASLI HAZAL

Evreka

AKYOL, ECE

KPMG

ALPSAR, TUTKU

PwC Turkey

ALTUNOK, SENA

QNB Finansbank

ARSLAN, NAZLICAN

Bilkent University MSc

ASLAN, SİBEL BERFUN

ETI

ATIŞ, KARYA

itelligence

AYDIN, SARPER

Lehigh University PhD

AYGAR, ZEYNEP

Politecnico di Milano MSc

BAYAZIT, FARUK TOLGA

ROKETSAN

BOZ, SEMİH

Bilkent University MSc

BÖKEER, EMRE

Ernst & Young Advisory

BÖLÜKBAŞI, GİZEM

Procter &Gamble Associate IT Manager

BUZOL, GAYE EGE

KEY Internet Hizmetleri

CEBECİ, ELİF

Ernst & Young Advisory

ÇELDİR, MUSA EREN

Carnegie Mellon PhD

ÇELİK, GÜLDEN

Pegasus

ÇİĞDEM, ECE

Bilkent University PhD

ÇOLAK, MELİS

ASELSAN

ÇULHAN, GÜL

Bilkent University MSc

DEMİR, RABİA

Garanti Teknoloji

DOLUCA, OZAN

Solvia Consulting Services Junior SAP Consultant

EMRE, DENİZ

Bilkent University MSc

ERDEM, İREM

AKBANK Corporate Banking

ERTOĞRUL, ŞİNA

Samsung Electronics Product Manager

ERTÜRK, MİNE SU

Stanford University PhD

GEZER, İPEK

Garanti Bank

GÜRSESLİ, İREM

Bilkent University MSc

GÜVENLİ, İNCİ ELİF

Eldor Corporation

İŞGENÇ, DENİZ

Philip Morris

KALDIRIM, SEMİH

Key Internet Hizmetleri

KARAASLAN, OSMAN RAUF

NanoSmart Solutions

KARABULUT, MERİH KORAY

Delft University of Technology MSc

KARABURUN, KEMAL CEM

Philip Morris

KARAOVA, SİNEM

Trinity College Dublin MSc Management

KEŞRİT, PELİN

Bilkent University MSc

KINAY, ÖMER BURAK

University of Waterloo PhD

Deniz Emre
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KOCAMAN, ELÇİN

ETI

KOKAL, ÖZGÜ

McKinsey

KORKMAZ, CANSU

ROKETSAN

KORKUT, ZEYNEP MELDA

Carnegie Mellon PhD

KURU, SEMİH

itelligence analytics

KÜÇÜK, UMUT

Ghent University Msc Statistical Data Analysis

MAHMUTOĞULLARI, ÖZLEM

Bilkent University MSc

MUSUBEYLİ, MERVE

PwC Consultant

MÜDÜROĞLU, UMUT

FCA Fiat Chrysler Automobiles

ÖNGENER, EFE MERT

Chalmers University of Technology MSc

ÖZBAY, EREN

Bilkent University MSc

ÖZBAYGIN, AMİNE GİZEM

Sabanci University, Asst. Prof.

ÖZKURT, BESEN

Chalmers University of Technology MSc

ÖZMISIR, DENİZ

Kuhne Logistics University

ÖZTÜRK, ÖZLEM

Vodafone

SARIKAYA, SERA

Tilburg University

SAVAŞER, SİNEM

University of Toronto PhD

SİVRİKAYA, BATUHAN

Tilburg University

SOYAL, ASLAN

AKBANK Corporate Relationship Assitant Manager

SÜNGÜ, ALP

London Business School PhD

ŞAHİNBEYOĞLU, ECE

Politecnico di Milano MSc

ŞANLI, YÜCEL

ASELSAN

ŞENER, IRMAK

Humboldt University MSc

TERZİOĞLU, PELİN

ROKETSAN

URLU, BENGİSU

Eindhoven University of Technology MSc

UTKU, İREM YAPRAK

Garanti Bankası

UYSAL, RATİPCAN

Garanti Teknoloji

ÜNLÜ, GAMZE

Delft University of Technology MSc

ÜNLÜ, TUĞÇE

KPMG

YANIK, EGEHAN

ASELSAN

YETİMOĞLU, YÜCEL NAZ

Bilkent University MSc

Değerli Hocamız
Mustafa Akgül’ü
kaybettik.
Üniversitemizin Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mustafa Akgül hayatını kaybetti.
Açık kaynağın ve internetin ülkemizde gelişmesini sağlayan
öncü isimlerden olan Doç.Dr. Akgül, 1970’te ODTÜ İnşaat Mühendisliğinden, 1974’te ODTÜ Matematik Bölümünden mezun
oldu. 1981’de Waterloo University’de Combinatorics and Optimization üzerine doktorasını tamamladı.
İnet-tr İnternet Konferansları, Akademik Bilişim ve İnternet
Haftası’nı düzenleyen ekibin başında yer alan, çeşitli derneklerde kuruculuk ve başkanlık görevlerini de yerine getiren Akgül,
ayrıca ilk basılı Türkçe internet kitabı olan “İnternet: Bilgiye Erişimin Yeni Araç ve Olanakları”nın da yazarıydı.
Kıymetli Hocamız için taziyelerinizi siz de taziye.bilkent.edu.tr/
MustafaAkgul sayfasında paylaşabilirsiniz.

5

2017 INFORMS:

“Houston, sorunlarımızı çözüyoruz”*
The Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) tarafından düzenlenen, dünyanın dört bir yanından değerli akademik insanları fark yaratan fikir ve araştırmalarını paylaşmak üzere bir araya getiren konferansın bu yılki ayağı 21 – 25 Ekim 2017 tarihleri arasında
Houston’da düzenlendi. 1970 yılında başarısızlıkla sonuçlanan Ay’a yolculuk görevi Apollo 13’ün astronotları tarafından sarf edilen meşhur “Houston, we have a problem” repliğine bir cevap niteliğindeki “Houston, we solve problems”* sloganını taşıyan bu senenin zirvesinde bölümümüzün değerli
akademik isimleri de yer aldı.
Konferansta ayrıca 2001 – 2009 yılları arasında bölümümüzde doktorasını yapmış ve şu an Waterloo Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Dr. Sibel Alumur
Alev 2017 Check ReVelle Rising Star Ödülü’ne layık
görüldü. Kendisini bölümümüz adına kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
INFORMS sebebiyle Houston’da bir araya gelen bölümümüz öğretim üyeleri ve mezunlarımız bu buluşmayı 23 Ekim 2017’de gerçekleştirilen Alumni Reunion
akşam yemeği ile taçlandırdı. Houston’da bölümümüzü
temsil eden tüm isimlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Büşra Karkılı
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RÖPORTAJ:

EMRE UZUN

2006 lisans, 2009 yüksek lisans mezunlarımızdan Emre Uzun, 2015 yılında Rutgers
Üniversitesi’nden doktora derecesini alarak mezun olmuştur. 2016 yılından itibaren
bölümümüzde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Emre Uzun şu sıralar
bölümümüzde IE469 kodlu “Industrial Applications of Operations Research”, IE342
kodlu “Engineering Economic Analysis” ve IE477 – IE478 kodlu “Production Systems
Design” dersleri vermektedir.

Bilkent’te verilen endüstri mühendisliği eğitimi oldukça matematik odaklı bir eğitim. Bilişim sistemleri ise apayrı bir alan. Bu alanda doktora yapmaya nasıl karar verdiniz?
Birinci sınıftan beri kodlamaya karşı bir ilgim vardı. Eskiler bilirler bizim zamanımızda sadece CS 101
dersi vardı. Öğrencilik hayatımda en arkada oturup bişey yapmadan geçtiğim tek dersti diyebilirim.
Bu konudaki eğilimimi Endüstri Mühendisliği konuları ile sentezleyip ortaya bir şey çıkarabilir miyim
diye düşünüyordum. Rutgers Business School’daki bu doktora program hem Bilişim Sistemleri konusunda ana dal hem de İşletme Bilimi konusunda yan dal sunuyordu ve yapmayı planladığım çalışmalar için idealdi. Ben de bu fırsatı değerlendirdim.
Bilkent endüstride okurken en keyifle ve en sıkılarak aldığınız dersler nelerdi?
Simülasyon dersini çok severek almıştım. Kağan Gökbayrak hocamızın ilk öğrencileriydik. Daha sonra lisansta okurken 2 sene asistanlığını da yapmıştım. En sıkılarak aldığım ders de herhalde IE 376’ydı
(Selim Aktürk hocamız duymasın ). Sözel derslere karşı biraz mesafem var galiba.
Yine öğrencilik günlerinden bir soru… Genel anlamda düşündüğünüzde size en büyük katkıyı
yapan, örnek aldığınız hocanız kimdi?
Dersi anlatma tarzı açısından bir Murat Alkar hocamız vardı. Diferansiyel hocası. Derste epeyce
espriler yapardı kendisi. Bir keresinde harmonik hareketi anlatırken sınıftan çıkıp gitti, sonra geri geldi
ve “Ben Doğu Kampüs’e kadar gittim geldim. Bu hareket hala bitmedi, sonsuza kadar devam etti.”
dedi. Bu tarzda esprili bir ders anlatış tarzı vardı. Ben de IE 342 dersini anlatırken bu kadar yaratıcı
olmasa bile biraz espri yapmaya çalışıyorum. Genelde çok süper espriler olmuyor ancak öğrenci arkadaşları biraz canlı tutuyor (sanırım).
Geçtiğimiz sene vermeye başladığınız IE 469 dersi IE öğrencileri arasında oldukça popüler. Dersin bu popülaritesini neye bağlıyorsunuz? Uygulamalı bir ders olması ya da öğrencilerin iş hayatında doğrudan faydalanabilecekleri bir donanım olması bir etken olabilir mi?
Çalışma hayatında çoğu iş yerinde MatLab, Xpress kullanamayabilirsiniz; ama Excel’i hemen her
yerde bulmak mümkün. Bu derste yapılan vaka analizi ve projeler sayesinde Excel’de Endüstri Mühendisliği kapsamında nelerin yapılabileceği konusunda öğrencileri bilgilendirici bir ders olduğunu
düşünüyorum. Öğrencilerden de bu yönde olumlu geri dönüşler alıyorum. Özellikle stajlarında Excel
bilgisinin çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Bu tarzda geri dönüşler duymak beni de mutlu ediyor.
Bilkent öğrencilerine hayatta mutlu ve başarılı bir kariyer izlemeleri için önerileriniz neler olurdu?
Birincisi halihazırda sahip olduğun düzeninin hep devam edeceğini düşünmemek lazım. Yeniliklere
karşı hep tetikte olmalı. İkincisi, yapmanız gereken ya da sizde istenen şeyi yapıp gerektiğinde karşı
tarafın beklentisini de göz önüne alıp ona göre üzerine artı bir %10 koymalı. Üçünsü de Excel’i unutmamalı :).
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Emre Uzun’un hayat felsefesi nedir, neye inanır? Hayat bir LP olsa, decision variable ve constraint’ler aşağı yukarı tahmin edilebir. Peki Emre Uzun’un objective function’ı nedir?
Objective bence süper başarılı olmak değil, mutlu olacağın bir iş yapmak. En süperlerin arasında
vasat ve başarısız kalıyorsan başka bir yere git ve orada başarılı olmaya çalış. Çok fazla hırslı olmak
hayatta birçok şey getirdiği gibi birçok şey de götürebiliyor. Herkes Superman değil, ya da bir başka
deyişle herkesin Superman olduğu alan çok farklı. Senin mutlu olacağın, en iyi yapabileceğin şeyi
bulman lazım. Başarı o zaman geliyor. İnsanlar sürekli kendilerine üst hedefler koyuyorlar, ve bu hedeflerine ulaştıklarında mutlu olacaklarını sanıyorlar. Halbuki her bir hedef bir yenisine gebe. Üniversite sınavı, daha sonra üniversite, sonra master, iş hayatı derken hedeflerin biri bitip diğeri başlıyor. Bir
yandan da her üst kademeye geçtikçe sorumluluklarınız artıyor, bunu da düşünmek lazım. Bu hayatı
modellesek karşımıza çözülebilecek bir LP çıkmıyor bence. En azından model “unbounded” :).

supply chaın
workshop

Gülin Tuzcuoğlu

Dünyada tedarik zinciri ve lojistik sistemler üzerine yürütülen bilimsel çalışmaları ve teknolojileri
yönlendiren katılımcılar eşliğinde her yıl düzenlenen Tedarik Zinciri ve Lojistik Çalıştayı, geçtiğimiz
yıl 11. kez 9 Haziran 2017 tarihinde Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Bir gün süren etkinlik boyunca konuyla ilgili çalışmalar yapan akademisyenler ve iş
dünyasından katılımcılar; sektörde yaşanan zorluklar, çözümler ve fırsatlar üzerine fikir alışverişinde
bulundu.
Katılımcılar arasında Georgia Institute of Technology , Eindhoven University of Technology , Singapore Management University, Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi,
Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ’den isimler vardı. Ayrıca Supply Chain Wizard, LLC de etkinliğe iş dünyasından katılan isimler arasındaydı.
Çalıştayda sunulan çalışmalar arasında, “Multi-Dimensional Decision Making in Operations: An
Experimental Investigation of Joint Pricing and Quantity Decisions”, “Buyer and Nonprofit Levers to
Improve Supplier Environmental Performance”, “Inventory Management”, “Crop Planning in Sustainable Agriculture: Dynamic Farmland Allocation in the Presence of Crop Rotation Benefits”, “Improving The Order Picking Efficiency in a Distribution Center by Solving the Storage Assignment and
Picker Routing Problem” ve “Digital Supply Chain Transformation” gibi konular yer aldı.
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MEZUN MÜLAKATI

DENEYİMİ

Bölümümüz mezunları ile mezuniyet sonrası hayata hazırlanma sürecinde olan öğrencilerini bir araya getiren Mezunlarla Mülakat etkinliğimizin bu yılki ayağı Ekol Lojistik Genel Müdürlük binasında 4
Mart 2017 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Öğrencilerin mülakat sırasında nelere dikkat etmeleri
gerektiğinin altının çizildiği, mezunların da iş görüşmelerindeki performansları hakkında yararlı geri
dönüşler aldığı bu etkinliğimiz için başta ev sahipliği yapan mezunumuz Ekol Lojistik Operasyonel
Mükemmellik Yöneticisi Oğuzhan YILDIZ olmak üzere emeği
geçen tüm mezunlarımıza bölümümüz adına teşekkür ederiz: Özge Yılmaz (Tedxistanbul), Onur Onulay (KPMG/Global Strateji Grubu), Seda Saguş (Turkcell), Mehmet Mithat
Çınar (Procter& Gamble), Mesut GÜMÜŞ (Lukoil), Burak
Gökhan SÜNBÜL (Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri
A.Ş), Eren Kececioglu (Yıldız Holding A.Ş.), Serdar Ozdemir
(Ericsson Telekomunikasyon), Barış Karakullukçu (Turkcell),
Ozhan Ozesenli (Nobel Ilac), Emre Oskaylar (İçtaş İnşaat),
Evren Cantürk (Odea Bank A.Ş), Ozlem Erdem (Turk Telekom), Mehmet Demirbaş (Vektora), Mehmet Ali Uzun (Vektora), Ayda Yorukoglu (Vodafone), Onur Yörükoğlu (Zorlu
Holding), Abdullah Çerekçi (Zorlu Holding), Salih Ahzem TOPAL (THY), Hüseyin Abdullah KARAYUMAK ( Kuveyt Türk), Ayşe Cilacı Tombuş (Maltepe Üniversitesi), Emre Darıcı (Solvoyo), Sevgi
ÖZALP (Abdi İbrahim İlaç), Yiğit Çörtü (Philip Morris), Fatih ERGEN (L’Oreal), M.Sinan Yılmaz (BTC
Bilişim), Özgür BERÇİN (Ekol Lojistik), Gökhan AYDIN (English Home).

Büşra Karkılı
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IE 496
SEMİNERLERİ
Öğrencileri farklı birçok sektörde çalışanlarla bir araya getirip, bizlere farklı bakış açıları sağlamayı
amaçlayan dersimiz IE 496 dersimiz bu yıl da birçok konuğu okulumuzda ağırlamamızı sağladı.
Farklı alanlarda uzman isimler, hem bilgi ve tecrübelerini paylaşarak, hem de çalıştıkları şirketler
hakkında bilgi vererek biz öğrencilerin aklındaki birçok soruya cevap oldular.
Katılımclar, öğrencilerin en çok yöneldikleri ve merak ettikleri sektörlerden seçiliyor. Belirlenen
sektörlerde çalışan mezunlarımız ve ilgi çeken şirketlerde çalışan endüstri mühendisleri ile iletişime
geçiliyor.
Katılımcılardan hem kendi sektörlerini, hem şirketlerini, hem de şirketlerinde çalışan endüstri mühendislerinin uzmanlaştıkları alanlar hakkında bilgi vermelerini rica ediyoruz. Çok saygın şirketlerde
çalışan konuşmacılarımızın kariyer planlarını dinlemek, bizler için de yol gösterici oluyor.
Bölümümüzün bu seneki seminerlerinde bankacılık ve finans alanınada Odea Bank Varlık Yönetim
Müdürü Engin Evren Cantürk ve Garanti Bankası Nakit Yönetim Müdürü Hikmet Can Yılmazsoy’u
, danışmanlık alanında Deloitte Strateji ve Operasyonlar Danışmanı Selene Budak ve Bain&Company’den Sayın Hüseyin Binzat’ı, Solvoyo Proje yöneticisi Emre Haliloğlu’nu ve Supply Chain Wizard
Bilgi Yönetimi Kıdemli Müdürü Sayın Yiğiter Çolakoğlu’nu ağırladık.
Enerji sektöründe Enerji İşleri Genel Müdürlüğünden Sayın Özgür Sarhan, Kamu alanında ise Kalkınma Bakanlığı Milli Piyasalar ve İstanbul Finans Merkezi Daire Başkanı Alper Bakdur öğrencilerin
sorularını yanıtladı.
Hızlı Tüketim Sektöründe Pepsico Satış ve Analiz Planlama Müdürü Yalın Afşar, Unilever Lojistik Müdür Yardımcısı Tağra Bayık, A101 Genel Müdür Yardımcısı Orhan Dağlıoğlugil, Şişecam Satış ve Talep
Planlama Uzmanı Ayşegül Toksoy bizlerleydi.
Üretim, Savunma Sanayi ve Endüstri 4.0 panellerinde Roketsan Üretim Planlama Müdürü Ferruh
Emre Aytac, Simfer Satış Direktörü Fehmi Mert Karcı, FNSS Strateji Lideri Ceyda Elbaşoğlu Özbay ve
Türk Traktör İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Osman Özdemir bizlerleydi.
Ayrıca Turkcell Müşteri Deneyimi Müdürü Sayın Barış Karakullukçu ve Johnson&Johnson Genel
Müdürü Sayın Hakan Ergen sektördeki deneyimlerini bizlerle paylaştı.
Simay Seyrek

safranbolu
GEZİSİ

Bölüm hocaları ve yüksek lisans öğrencileri olarak 7-8 Ekim tarihlerinde çok eğlenceli bir Safranbolu gezisi düzenledik. Yeni gelen öğrenciler bölümdeki hocalar ve mevcut öğrenciler ile kaynaşma
fırsatı buldular. Bu gezide Safranbolu’nun Bakırcılar Çarşısı, Hıdırlık Tepesi ve Güneş saati gibi turistik
yerlerini ziyaret ettik fakat şüphesiz ki gezinin en güzel bölümü Tokatlı Kanyonunda yaptığımız doğa
yürüyüşü oldu. Cam Teras’tan başladığımız ve şehir merkezinde sonlandırdığımız bu yürüyüşte yaklaşık olarak 6.5 kilometrelik bir parkuru tamamladık ve Bilkent Endüstri ailesi olarak trekking konusunda da iddiali olduğumuzu ortaya koyduk.
Safranbolu gezimizin organizasyonunda emeği geçen Bahar ve Firdevs Hocalarımıza teşekkür ederiz. Başka gezilerde buluşmak üzere!
Deniz Emre
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RÖPORTAJ:

GÜLSEVİNÇ
SELÇUK
Berkay Büke

Uzun yıllardır sektörde kalite mühendisi ve kalite yöneticisi olarak çalışıyorsunuz. Yaptığınız işi
kısaca anlatabilir misiniz?
Kalite Departmanı ana olarak 3 bölümden oluşuyor. İlgili ana süreçlerde yapılanlar özetle;
- Üretim Kalite Yönetimi:
Üretilmekte olan veya proje olarak takip edilen üretilecek olan ürünlerin kalite planlamasının Legrand
Grup ile birlikte yapılması (tüm üretim operasyonlarında kalite kriterlerinin belirlenmesi, kontrol kriterlerinin koyulması –kontrol periyodu, kontrol kümesi, kontrolü yapacak sorumlu-), Ürün standartlarına uygunluğun sağlandığının takibi (periyodik deneyler ve sertifikasyon), prosesi oluşturan tüm
boyutların (proses, operatör, parça, tedarikçi, makine) kalifikasyonlarının yapılması, oluşan uygunsuzlukların ve müşteri şikayetlerinin takibi ve düzeltici faaliyetlerin ilgili birimlerle organize edilmesi,
risklerin belirlenip önleyici çalışmaların ilgili birimlerle organize edilmesi, kalitesizlik maliyetinin ve
proses kalite seviyesinin takibi,
- Yönetim Sistemleri Yönetimi:
Firmamız ISO9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve ISO27001 (Bilgi
Güvenliğiyönetim Sistemi) belgelerine sahiptir. İlgili yönetim sistemlerinin gerekleri ve yasal yükümlülükler doğrultusunda yönetim sistemi belgelerimizin sürekliliğinin sağlanması
Hedeflerle yönetim ilkesi gereği sistem hedeflerinin (KPI) takibi
- İş Güvenliği Sağlığı (İSG):
Çalışma ortamının iş güvenliğine uygun bir duruma gelmesi için gerekli tüm faaliyetler.
Kalite kontrol dersi lisans programının öğrenciler arasında en az popüler ve en sevilmeyen derslerinden biridir. Sizin öğrencilik döneminizde bu derse ilginiz nasıldı? Çalışma hayatınız boyunca kalite dersinde öğrendiğiniz teorik bilginin ne denli katkısı oldu?
Kalite kontrol dersine olan ilgimin diğer öğrencilerden çok da farklı olduğunu söyleyemeyeceğim
:) Hatta mezun olduktan sonra bu konu hakkında çalışmayı hiç düşünmemiştim. İlk 4 yıl planlama
alanında çalıştıktan sonra kalite alanında bir teklif geldiğinde çekincelerim de olmuştu. Ancak, beni
işe alan o dönemdeki Kalite Müdürümüz geniş bakış açısına sahip detaycı bir karaktere sahip olmamın bu konuda bana çok yardım edeceğini belirtmişti. Üniversite yıllarındaki teorik bilginin kalite
alanındaki çalışmalarıma birebir katkısı özellikle analiz aşamaları açısından oldu. Ancak, en önemlisi
Bilkent’in bize kattığı öğrenmeyi öğrenme ve bilgiye ulaşma çabası çalışma hayatımın her noktasında
beni başarıya ulaştıran anahtarlar oldu.
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Şöyle bir dönüp kariyerinize baktığınızda Bilkent endüstri mühendisliği bölümünden mezun olmanın iş hayatındaki en büyük avantajları neler oldu?
Bilkent Endüstri mezunu olarak iş aramaya
başladığımda bu süreçte diğer üniversite mezunlarına göre daha şanslı konumda olduğumu
anladım. Firmalar üniversiteyi tanıdığı için teorik
açıdan donanımlı olduğumuzun farkındalardı.
Bunun yanında, çalışma hayatı çok uzun ve zorlu
bir süreç. Üniversite yıllarında o kadar çok çalışmıştık ki birçok kişinin zorlandığı işleri yaparken
zorlanmadığımı gördüm.
Bilkent’e geri dönsem farklı yapardım dediğiniz şeyler nelerdir?
Bilkent’e geri dönsem daha fazla sosyal projeler içinde yer almayı isterdim. Ayrıca, uzun
dönemli staj veya part-time çalışma olanaklarını mutlaka değerlendirirdim. Öğrenci değişim
programları bizim zamanımızda yaygın değildi,
şimdi Bilkent’e geri dönsem mutlaka bu konuda
şansımı denerdim.
Bilkent endüstride okurken en keyifle ve en
bunalarak aldığınız dersler nelerdi?
Bölüm derslerimizi keyifle takip ederdik ancak
içinden çıkılması bazen imkansız gibi görünen
teorilerde duvara çarptığımız oluyordu.
Öğrencilik döneminizde iletişiminizin en sıkı
olduğu hoca kimdi? Hala iletişimde olduğunuz hocanız var mı?
Hocalarımız genel olarak iletişime açıktı, hem
hocalarımız hem de asistanlarımız programları
dahilinde bizim yanımızda oldular. Mezuniyet
sonrasında da iletişimimin devam ettiği hoca diğer birçok mezun gibi Selim Hocamız. Mezunlarla öğrencileri biraraya getiren mülakat simülasyon günleri çok keyifli oluyor.
Genel anlamda düşündüğünüzde size en büyük katkıyı yapan, en anlamlı hayat dersini
veren hocanız kimdi?

Eğitim hayatımdaki tüm hocalarımın, karşılaştığım zorlukların ve kolaylıkların beni ben yapan
değerlere katkısı çok büyük. Ancak, Selim Hocamızın halen bizi her gördüğünde adımızla hitap
etmesi bana her defasında ne kadar büyük bir
organizasyonda çalışırsanız çalışın etkileşimde
olduğunuz herkese adıyla hitap etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.
İş hayatında Bilkent IE mezunları arasında bir
dayanışma var mı? Mesela bir iş başvurusu
geldiği zaman, başvuran adaylardan biri Bilkent IE mezunuysa ona pozitif bir ayrımclık
uyguluyor musunuz?
İş dünyasında tüm büyük okulların mezunları arasında bir dayanışma var. Bunu çok normal
olarak görüyorum. İşe alımlar esnasında çok kısıtlı bir mülakat süresi var. Bilkent Endüstri’den
mezun biri ile karşılaştığımda zorlu bir üniversite hayatını tamamlamış biri olarak çabalayan,
öğrenmeye açık, zorluklardan yılmayan biri olduğunu biliyorum. Bunlar da, pozitif bir öngörü
oluşturuyor tabii ki.
İş hayatına atılacak yeni Bilkent IE mezunlarına neler önerirsiniz? İş hayatının ilk yıllarında özellikle dikkat etmeleri gereken hususlar
nelerdir?
Çok çalışsınlar, farklı birimlerin organik bağları ve etkileşimlerine dikkat etsinler. İşi birilerinin
öğretmesini beklemesinler. Bilkent Endüstri’den
olmak bir ayrıcalık ama farklılığı ancak kendilerinin yaratabileceğini bilsinler.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Üniversite yılları olmak istediğimiz insanı şekillendirdiğimiz bir dönem. Bilkent’te okumak
sunduğu imkanlar açısından bir ayrıcalık. Tüm
Bilkentlilerin bu ayrıcalıkların farkında olup kendi gelişimleri üzerinde çalışmalarını dilerim.
Ayrıca, soruları cevaplarken üniversite yıllarını
bana yeniden düşündürdüğünüz için çok teşekkürler.

12

RÖPORTAJ:

TAHİR EKİN
Gülin Tuzcuoğlu

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yolculuğunuz nasıl başladı? Neden Bilkent’in lisans
programını tercih ettiniz?
İlk olarak Bilkent’e okul gezisiyle lise yıllarında gelip okulu ve sunduğu imkânları beğenmiştim. Açıkçası ne yapmak istediğimi lise son sınıfta tam olarak bilmiyordum. Matematiğe ilgim vardı, o yüzden
mühendislik bölümleriyle daha ilgiliydim. Matematik bazlı modelleme üzerine çalışmak, verimi artırmak, sistem tasarlamak ilgi çekici geldi ve endüstri mühendisliğinin bana bu konuları ayrıntılı olarak
çalışma şansı vereceğini düşündüm. Bir de endüstri mühendisliği sistem odaklı olduğundan bana en
esnek seçenek olarak gözükmüştü. O yüzden ilk tercihlerimin hepsini endüstri mühendisliği üzerine
yaptım.
Bilkent Endüstri Mühendisliği ile ilgili aklınızda kalanlar nelerdir?
Bilkent’te yurtta kaldım. Doğduğum şehir olan Bursa’dan ilk defa ayrılıyordum ama çabucak alıştım.
Arkadaşlıklar ve beraber geçirilen zamanlar çok güzeldi. Endüstri’deki öğrenci kulübü, beraber yaptığımız etkinlikler, ESTIEM’le yurt dışı tecrübesi, daha sonra Erasmus ile Finlandiya’ya gitme şansı yakalamam, 4.sınıfta araştırma projesi ve bitirme projesi günleri... Bitirme projesini Carlsberg’le yapmıştık.
O grupla İstanbul ve İzmir ofislerine beraber seyahat edip şirketi yakından tanıma şansı bulmuştuk.
Zamanında yoğun bazen belki de stresli günler geçirmiş olsak da şu an hepsini güzel hatırlıyorum.
Onun dışında Bilkent’teki hocalarımızın bizden beklentilerini yüksek tutmalarını ve potansiyelimize
erişmemiz için zorlamalarını anımsıyorum. Dönem arkadaşlarım da hem akademik hem sosyal olarak
çok iyi durumdaydı. Zaten şu an hepsi de çok iyi yerlerdeler. Geriye dönüp baktığımda birbirimizi
geliştirdiğimizi görüyorum.
Kariyerinize akademik yoldan devam etme kararını nasıl aldınız?
Açıkçası ben 4.sınıfta hâlâ akademi ile iş dünyası arasında kararımı vermemiştim. 3. sınıf yazında
P&G’de staj yapma imkânı bulmuştum. O yaz boyu süren staj ve sonrasında bitirme projesi de bana iş
dünyası konusunda fikir verdi. O zaman Bilkent’in birçok mezunundan ve beraber çalıştığım iş arkadaşlarımdan da her iki seçeneğin de potansiyel iyi ve kötü yanlarını değişik perspektiflerden dinleme
şansım oldu. Akademideyken hâlâ endüstri ile beraber çalışma imkânı olduğunu ve özellikle işletme
fakültelerinde bunun katma değer bir özellik olarak görüldüğünü anladım. Amerika’da nispeten büyük şehirlerdeki birkaç okula başvuru yaptım. Son değerlendirmemde akademiyi ya da Amerika’daki yaşamı sevmesem bile en kötü ihtimalle o tecrübeyle ister Türkiye’ye istersem de iş hayatına geri
dönebileceğime karar verdim ama tersi daha zor olacaktı Bu yüzden belki de daha zor ama daha
heyecan verici olanı seçip doktoraya başladım. 4. sınıfta Osman Alp Hoca’yla yaptığım araştırma dersi de o zaman zorlansam da akademi ve araştırma konusunda iyi bir fikir verdi ve akademik hayatta
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başarılı olabileceğimi düşündürdü. Bölümden de özellikle danışman hocam Hande
Hoca’nın ve o zamanki bölüm başkanı İhsan
Hoca’nın fikirlerinden çokça faydalandım ve
kendimi Washington DC’de buldum. Şimdi geriye dönüp baktığımda lisanstan direkt
doktoraya geçen çoğu insan gibi doktoraya
başlarken akademik kariyer hakkında çok
fazla bir fikrim olmadığını görüyorum ama an
itibariyle o zaman verdiğim karardan mutluyum.
Bilkent Üniversitesi’nde eğitim aldıktan
sonra eğitim için Amerika’ya gittiniz. Kariyerinizde Bilkentli olmanın farkını hissettiğiniz zamanlar oldu mu? Endüstri mühendisliği eğitimi size neler kattı?  
Bilkent’in lisans eğitimi dolu doluydu ve
akademik anlamda yüksek lisans derslerinin
beklentisi konusunda bir fikir verdi. Doktora kabul süresince de Bilkent isminin ve hocalarımın sağladığı referansların etkisi oldu.
Daha önce aynı yollardan geçmiş insanlarla
deneyimleri konusunda bilgi alışverişinde
bulunmak çok faydalıydı. Hatta doktoraya ilk
başladığımda ofisimde de üst dönemlerden
o sırada doktorayı bitirmek üzere olan başka bir Bilkentli vardı. Bunların yanında Bilkent’in en büyük katkısı sağladığı uluslararası
vizyon. Benim gibi pek çok arkadaşım gerek
ESTIEM’le gerek de değişim programlarıyla
yurt dışına çıkma, diğer üniversiteleri ve hayatları gözlemleme şansı yakaladık. O sayede
Amerika’ya adaptasyonum daha kolay oldu.
Genellikle hedef olarak da herkes en iyi şirketlerin ya da akademik opsiyonların peşinden gitmeye çalıştı. Bilkent bizlere o özgüveni
verdi. Kariyerim boyunca birçok Bilkentli ile
tanıştım. Gerek konferanslarda gerek arkadaş
bağlantıları ile Amerika’da pek çok yerde Bilkentli görmek mümkün. Şu an tabii ki bunun
akademi ya da iş dünyasında çevre anlamında katkısı olmakta. Akademik anlamda da birçok Amerikalı meslektaşım özellikle endüstri
mühendisliği alanında Bilkent ismini duymuş
ya da hocalarımızdan birkaçını tanıyor oluyor. Endüstri mühendisliği bilgisi açıkçası çok
şey kattı. Bölüme girerken de düşündüğüm
gibi sistem odaklı düşünme yetisi esneklik ge-

tirdi. Mesela ben lisans öğrenimim süresince
daha çok lojistik, üretim planlama tarzı konularla ilgiliydim. Daha sonra doktora programı
boyunca istatistik üzerine yoğunlaştım ve değişik alanlarda modelleme yapabildim. Diğer
endüstri alanlarında çok tecrübem ve bilgi
birikimim olmasa da zamanla kendimi geliştirebildim. Bu da sistem odaklı düşünmenin
en büyük katkısı ve aynı zamanda Bilkent Endüstri’de aldığımız eğitimin faydası.
Yurt dışında Bilkent’in konumu sizce nedir?
Bilkent Üniversitesi Amerika’da, Türkiye’deki en iyi okullardan biri olarak biliniyor. Tabii
ki bunda Bilkent’ten doktoraya gelen ve bir
kısmı Amerika’da akademik hayatlarına devam eden mezunlarımızın da çok önemli bir
etkisi var. Onun dışında üniversitemiz öğretim üyelerinin birçoğu bilimsel yayın olarak
ya da uluslararası organizasyonlarda katılımcı
olarak son derece aktif. Bu da Bilkent’in iyi bilinmesine yardımcı oluyor.
Bilkent Üniversitesi ile Amerika’daki üniversiteler arasındaki farklardan biraz bahsedebilir misiniz?
Bilkent akademik olarak çok iyi, birçok alanda kendini kanıtlamış, üst düzey akademik
dergilerde yayın yapan hocalara sahip. Türkiye’deki lisans öğrencileri de matematiksel
olarak Amerika’daki öğrencilerden daha iyi
denebilir ama Amerika’daki sistem daha çok
soru sorma üzerine kurulu ve insanların birden çok alanda kendini geliştirmesine önem
veriyor. Benim zamanımda da seçmeli derslerle bu sağlanmaya çalışılıyordu ama Türkiye’de özellikle üniversite öncesi eğitim daha
çok sınav odaklı. Onun dışında Amerika’da
birden çok kültür ve ülkeden gelen öğrenciler okul deneyimini zenginleştiriyor. Okul deneyiminin içinde spor müsabakaları önemli
bir yer teşkil ediyor ve mezunlar okulla daha
çok etkileşim içinde.
İletişimde olduğunuz mezunlarımız var mı?
Amerika’dan bir göz olarak ne demek istersiniz?
İletişimde olduğum özellikle benim dönemimden birçok arkadaşım var. Çoğumuz
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farklı şehirlerdeyiz bu yüzden istediğimiz kadar sık görüşemesek de özellikle yazın Türkiye’de görüşüyoruz. Onun dışında konferanslarda da alanımda çalışan birçok Bilkent
mezunuyla görüşüyorum. Mesela geçenlerde Houston’daki INFORMS konferansında
Bilkent’ten birçok arkadaşım ve hocamla
görüşme şansım oldu. Genellikle INFORMS
konferanslarında özellikle büyük şehirlerde
mezun buluşması yapıyoruz.
Onun dışında 5-6 sene önce Karalyn Watson’ın liderliğinde Amerika’daki Bilkentli
mezunlar olarak Bilumni adında bir grup kurmuştuk. Hatta İhsan Hoca bölüm başkanıyken New York’taki Türk yürüyüşünde Bilkent
adına yürümüştük. Ne yazık ki Bilumni şu an o
kadar aktif değil.
Akademik hayatınız dışında nelerle ilgileniyorsunuz?
Ailemle vakit geçiriyorum. Düzenli olarak
koşmaya çalışıyorum. Onun dışında son bir
senedir yelkenliye merak sardım. Austin Yat
Kulübü’nde güzel bir grubumuz var ve ben
de tayfa olarak gemilerin değişik görevlerinin nasıl yapıldığını öğrenmeye uğraşıyorum.
Hatta geçen ay takım olarak Texas çapında
bir yarışa katıldık. Suda olmak rahatlatıcı ama
aynı zamanda fiziksel ve zihinsel olarak zorlayıcı bir aktivite. Onun dışında seyahat etmeyi
seviyorum. Zaman buldukça konferans için
gittiğim ülkelerden çevre şehirlere, ülkelere
geçmeye çalışıyorum. Mesela en son Marakeş’te bir konferansa katılmadan önce Sahra
Çölü’nde bir çöl kampına gittim.
Mezunlarımıza ya da yeni mezun olacaklara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Yeni mezun olacak arkadaşlara diyebileceğim bir şey, her şey yeni başlıyor. Kendilerine
güvensinler, en iyi bölümlerden ve okullardan birinden mezun olduklarının ama öğrenecekleri daha çok şey olduğunun bilincinde
olsunlar. Ben geriye dönüp baktığımda yeni
mezun olduğum zamanlar biraz sabırsız olduğumu görüyorum. Sabırlı olup çalışmaya
ve kendini geliştirmeye devam etmek önem-

li. Bence bir diğer önemli konu da sevdikleri alanlarda uzmanlık edinmeye çalışsınlar.
İdeali tabii ki sevdikleri alanın gelecekte de
alakalı olacak bir alan olması. Dünya çok hızlı
değişiyor, o yüzden şu an yerine geleceği düşünmeleri ve o konularda yetkinlik kazanmaları uzun vadede işlerine yarayacaktır. Hangi
alanı seçerlerse seçsinler o alandaki global
gelişmeleri ve gelecek akımları takip etsinler.
Akademik hayata atılmayı düşünen endüstri mühendisliği öğrencilerine ne gibi
tavsiyeler verebilirsiniz?
Bilkent Endüstri’deki araştırma dersini alıp
araştırmanın nasıl olduğunu ve onlara uygun
olup olmadığını anlama şansları var. Bu arada
tabii ki yüksek lisans programlarına kabul için
önemli olan konu ve bilgisayar programı yetkinliklerini kazanıp iyi bir referans da alabilirler. Bu sırada kazandıkları yetkinlikler her zaman işlerine yarayacak. Sevdikleri, çalışırken
keyif aldıkları konuların farkına varabilmek
de lisans döneminin kazancı olur. Okullara
başvururken de o alandaki iyi hocaların olduğu üniversiteleri değerlendirebilirler. Aynı
zamanda mezun ağımızın ve hocalarımızın
deneyimlerinden de faydalanmaktan çekinmesinler.
Akademinin uzun soluklu bir uğraş olduğunu
ve sabırlı olmanın önemini de akıllarında tutsunlar. İlk başta kendilerini sorgulayabilirler
ama orta ve uzun vadede, özellikle araştırmadan zevk alıyorlarsa, pişman olmayacaklardır.
Bir de akademik yolculukta ya da yaşamda
arada zorluklar, kötü geçen dönemler olabilir;
her şey yoluna bir şekilde giriyor. Ellerinden
geleni yapsınlar, hatalarını düzeltip tekrar
denesinler ama kontrol edemedikleri belirsizliklerin negatif sonuçları üzerine üzülmesinler.
Son olarak bunların dışında belirtmek istediğiniz bir şey var mı?
Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürler,
bültendeki ve okul hayatınızdaki çalışmalarınızda başarılar. Herkese selamlar.
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