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Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora

ö¤rencisi Bâlâ Gür Dedeo¤lu ve yüksek lisans ö¤rencisi
Ahmet Raflit Öztürk ile Bilkent Cyberpark’ta kurduklar›

AG Biyoinformatik (AGB) adl› flirket ve bilimsel
çal›flmalar› hakk›nda konufltuk.

“Biyoinformatik,
günümüzde ve gelecekte
pek çok hastal›¤›n
teflhisi ve tedavisine
temel oluflturuyor.”



Hangi üniversitelerde e¤itim ald›n›z?

Bâlâ Gür Dedeo¤lu: 2000’de Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden
mezun olduktan sonra ayn› bölümde yüksek
lisans yapt›m. 2002’de Bilkent Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde
doktoraya bafllad›m. Bu yaz mezun
oluyorum. Doktora e¤itimim süresince meme
kanserinin moleküler biyolojisi üzerine
çal›flt›m ve uluslararas› yay›nlar yapt›m.

Ahmet Raflit Öztürk: 2007’de lisans
e¤itimimi tamamlad›¤›m Bilkent Moleküler
Biyoloji ve Genetik’te yüksek lisans ö¤rencisiyim.
Biyoinformatik odakl› çal›flmalar yap›yorum.

Bize biyoinformatik alan›ndan söz edebilir
misiniz?

B. G. Dedeo¤lu: Biyoinformatik, çok genel
bir tan›mla, biyolojik problemlerin
çözümünde biliflim teknolojilerinin
kullan›lmas› olarak adland›r›labilir.
Bilgisayar ve biyoloji bilimlerindeki h›zl›
geliflmeler iki alan›n birbiriyle kesiflmesini
kaç›n›lmaz k›ld›. Bilgisayarlar›n moleküler
biyolojide kullan›m› üç boyutlu moleküler
yap›lar›n grafik temsili, moleküler dizilimler
ve moleküler veri tabanlar› oluflturulmas›
ile bafllad›. K›sa sürede çok yüksek miktarda
veri üreten çip teknolojisinin gelifltirilmesi,
biyolojik olarak aktif molekül araflt›rmalar›,
insan ve çeflitli organizmalar›n genom
projeleri gibi biyolojik deneylerin çeflitlilik

kazanmas›, bu alandaki biliflim
uygulamalar›na talep do¤urdu.
Disiplinleraras› bir dal olarak kabul gören
biyoinformatik, günümüzde ve gelecekte pek
çok hastal›¤›n teflhisi, geliflimi ve tedavisi
için gelifltirilecek moleküler iflaretçilerin
bulunmas›na temel oluflturuyor.

AGB, biyoinformatik alan›nda Türkiye’de
ilk ve tek. Ne gibi gözlemler sonras›nda
flirket kurma karar›na vard›n›z?

A. R. Öztürk: ‹lk ve tek olmam›z bizim için
bir gurur kayna¤› olsa da ülkemizin bu
alanda daha çok söz sahibi olabilmesi için
rekabetin gereklili¤ine inan›yoruz ve yeni
flirketlerin kurulaca¤›n› umuyoruz.
Türkiye’de moleküler biyoloji ve genetik
üzerine baflar›l› uluslararas› çal›flmalar
yap›lmas›na ra¤men özellikle disiplinleraras›
bilgi birikimi gerektiren biyoinformatik
alan›ndaki araflt›rmac› say›s› çok az. Bu
araflt›rmac›lara biyoinformatik hizmeti veren
ulusal bir flirketin olmamas› aç›kças› bizi bu
konuda yüreklendirdi.

TÜB‹TAK’›n üniversite mezunlar›n›n ifl
fikirlerini desteklemek amac›yla bafllatm›fl
oldu¤u Teknoloji ve Yenilik Odakl› Giriflimleri
Destekleme Program›'n› (Teknogiriflim) ilk
ö¤rendi¤imizde arad›¤›m›z f›rsat›n kap›m›za
geldi¤ini düflündük. Akl›m›zdaki araflt›rma-
gelifltirme çal›flmas›yla baflvurduk ve uzun
bir de¤erlendirme süreci sonras›nda birçok
projeyi geride b›rakarak Teknogiriflim

deste¤ini almaya hak kazand›k. Eskiden beri
sahip oldu¤umuz flirket kurma hayali bu
projeyle hayat buldu. Proje haz›rlama
sürecinde baflta hocalar›m›z olmak üzere
birçok kifli ve kurumdan da büyük destek
gördük.

Mikrodizi deneylerinden elde edilen
verilerin analizine ve yorumlanmas›na
dayanan bir yaz›l›m gelifltirdiniz. Bu konu
hakk›nda bilgi verebilir misiniz? Yaz›l›m
dilinizin hem ‹ngilizce hem Türkçe
olmas›n›n sebebi nedir?

A. R. Öztürk: Mikrodizi deneyi, herhangi
bir hastal›k durumunun veya bir kimyasal›n
hücre üzerindeki etkisini moleküler düzeyde
ve gen ürünlerinin (mesajc› RNA)
miktar›ndaki art›fl-azal›fl cinsinden
aç›klanmas›na yarar. Klasik deneylerde ayn›
anda incelenebilecek gen say›s› çok s›n›rl›d›r.
Oysa bu teknoloji ile ayn› anda on binlerce
gen ürünü gözlemlenebilir. Bu konudan
bahsederken genelde flu örne¤i veriyoruz.
Zeytin hasad›nda kullan›lan, zeytin toplama
makinesi ad› verilen bir araç var. Birçok kifli
taraf›ndan günler boyu toplanabilecek
zeytinleri çok k›sa bir sürede topluyor. ‹flte
mikrodizi de buna benzer. Bizim yapt›¤›m›z
da bir bak›ma elde edilen zeytinlerin
düzgünlerini seçmek, onlar› türlerine göre
ay›rmak ve çeflitli ifllemlere tabi tutarak
sofral›k zeytin haline getirmek. Biraz da
teknik dille anlatay›m. Deneylerden elde
edilen ve her bir gen ürününe ait de¤iflimi
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gösteren say›sal ifadeleri al›p, analiz öncesi
temizleme ve filtrelemeye tabi tutuyoruz.
Ard›ndan, yap›lm›fl olan deneyin karakterine
uygun istatistiksel testler uyguluyor ve
örne¤in bir kanser türünde hangi gen
ürünlerinin miktar›n›n art›p azald›¤›n›
bilimsel bir flekilde tespit ediyoruz. O kanser
türünde gerekti¤i gibi ürün ç›karamayan
genleri tespit edersek, uzun vadede o genleri
hedef alan bir tedavi gelifltirebilir veya yine
farkl› tekniklerle bir gen ürününün ortaya
ç›kmas›n› engelleyebiliriz.

Mikrodizi deneyleri her ne kadar yayg›n bir
flekilde bilinse de uygulama aflamas›nda
birçok zorlukla karfl›laflabiliyoruz. Zaman
zaman bürokrasi de baz› giriflimlerimizin
t›kanmas›na neden olabiliyor. Yine de bu
güçlüklerin üstesinden gelebilece¤imize
inanc›m›z tam.

B. G. Dedeo¤lu: Biz her türlü yaz›l›m›
öncelikle Türkçe gelifltiriyoruz; çünkü hitap
etti¤imiz as›l kitle Türkiye'de. Ülkemizde
Türkçe e¤itim veren üniversiteler de

ço¤unlukta olunca yurtd›fl›ndan al›nan bir
yaz›l›m›n rahat anlafl›labilmesi için ilk olarak
dilimize çevrilmesi gerekiyor ki verimli bir
flekilde kullan›labilsin. Tabii bu da zaman
ve enerji kayb› anlam›na gelece¤inden
yaz›l›m› Türkçe oluflturuyoruz.

Yine de yaz›l›mlar›m›z sadece Türkçe
olarak üretilmiyor. Bilimde kullan›lan ana
dil ‹ngilizce oldu¤u için laboratuvardaki
araçlar›n kataloglar› veya yaz›l›mlar›
‹ngilizce. ‹leri teknolojilerin üretim kayna¤›
d›fl ülkeler oldu¤undan dolay› yaz›l›mlarda
ço¤u zaman ‹ngilizce tercih ediliyor.
Yak›n vadede yurtd›fl›na aç›lmay› da
düflündü¤ümüz için ‹ngilizce de tercihlerimiz
aras›nda.

Biraz da yapt›¤›n›z çal›flmalar›n bilimsel
katk›lar›na de¤inebilir misiniz?

B. G. Dedeo¤lu: En büyük katk›y›, yola
ç›k›fl amac›m›z olan ve Türkiye’de henüz
pek de popüler olamam›fl biyoinformatik
konusunda veriyoruz. Öncelikle böyle bir

disipline dikkat çekiyor ve projelere
katabilece¤i de¤eri vurguluyoruz.
Mikrodizi deneylerinden elde edilen verilerin
analizini en ayr›nt›l› flekilde yap›p yay›na
ya da rapora haz›r duruma getirilmesini
sa¤l›yoruz. Bilindi¤i gibi TÜB‹TAK,
Türkiye’de bilimsel projelere önemli bir
destek verir. Yeni bir fikirle ortaya ç›k›p
finansal destek sa¤lamak için TÜB‹TAK’a
ya da ilgili kuruma fikrinizi anlatan bir
proje ile baflvurman›z gerekiyor. Bizim bir
di¤er iflimiz de bu projelere dan›flmal›k
yaparak yeni düflünceler üretmek ve
TÜB‹TAK’a sunulacak flekle getirmek.
Bir anlamda bilimsel dan›flmanl›k hizmeti
de veriyoruz.

Bugün dünyada birçok araflt›rma merkezinde
yüz binlerce mikrodizi deneyi tamamlanm›fl
ve elde edilen ham veriler di¤er araflt›rmac›lar›n
kullan›m›na sunulmufl durumda. Biz bu verileri
veya yeni yap›lan deneylerden elde edilenleri
kaliteli bir flekilde iflleyerek ham veri y›¤›n›n›
kullan›labilir konuma getiriyoruz. Ayr›ca bu
verileri daha sistematik bir flekilde iflleyip bilim
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dünyas›na kazand›rmak amac›yla
sürdürdü¤ümüz birkaç projemiz de var.

Baflka hangi disiplinlerden
faydalan›yorsunuz?

B. G. Dedeo¤lu: Bu asl›nda çok güzel bir
soru; çünkü içinde bir hayali de bar›nd›r›yor.
Bizim amac›m›z pek çok disiplini bir araya
getirip daha büyük ifllere imza atmak.
Dünyaya bakacak olursak büyük ifllerin
alt›nda hep kolektif imzalar görüyoruz. H›zl›
bir flekilde ilerlemenin en iyi yolu bizce
birlikte çal›flmak. Bu do¤rultuda moleküler
biyoloji ve genetik, istatistik, bilgisayar ve
biraz da matematik bilimlerini bir arada
kullan›yoruz. Ald›¤›m›z projeler
do¤rultusunda fizikçi arkadafllara da
dan›flt›¤›m›z oluyor. Bu birliktelik hem iflleri
kolaylaflt›r›yor hem de ortaya daha kaliteli
ifller ç›kartmam›z› sa¤l›yor. Bu noktada
üniversitemizin seçmeli dersler konusunda
sundu¤u f›rsatlar ve genifl seçeneklerin bize
farkl› disiplinlerin penceresinden bakma
f›rsat› sundu¤unu da ifade etmeliyim.

Yeni projeleriniz var m›?

B. G. Dedeo¤lu: Çok genç bir flirket
oldu¤umuz için sürekli yenilik peflindeyiz.
Türkiye’de daha yeni kullan›lmaya bafllanan
Yeni Nesil Dizileme (Next Generation
Sequencing) için yaz›l›m gelifltiriyoruz.
Yurtd›fl›nda bilinmesine ra¤men bizde
halen pek tan›nmayan birtak›m yaz›l›mlara
fark›ndal›k yaratmak amac›yla bafllad›¤›m›z
bir proje var. Lisans ö¤rencilerine staj imkan›
sa¤layacak projeler de gelifltiriyoruz.

A. R. Öztürk: Bâlâ’n›n doktora çal›flmalar›
için gelifltirdi¤im ve sonras›nda da birçok grup
taraf›ndan kullan›lan internet tabanl› bir
program› daha genel ve etkin bir hâle getirerek
ticari bir ürüne dönüfltürmeyi planl›yoruz.
Temmuz ay› içerisinde de uluslararas› bir
kongrede alan›m›zla ilgili çal›fltay yapmam›z
için bizi onurland›ran bir davet ald›k. Bu tarz
e¤itim faaliyetlerimizi, ilkini Kas›m 2008’de
Bilkent’te gerçeklefltirdi¤imiz seminerlerde ve
benzeri etkinliklerde konuflmac› olarak
sürdürüyoruz.
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bilkent’ten sonra...

“Silikon Vadisi’nde birçok Bilkentli var.”
1996’da Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nden diploma alan ‹lkay Erkaya Yaral›o¤lu,
profesyonel yaflant›s›n› ABD’de sürdürüyor.

‹lkay Erkaya Yaral›o¤lu, Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’nde yer alan Arena Solutions’›n
yaz›l›m kalite güvence müdürü. ‹ki buçuk y›l Havelsan’da çal›flt›ktan ve San Francisco
Üniversitesi’nde MBA yapt›ktan sonra 2003’te kalite güvence mühendisi olarak girdi¤i bu
flirketteki görevi, yaz›l›m ürünlerinin müflteri gereksinimlerine uygun ve mümkün oldu¤unca
hatas›z üretilmesi. Yaral›o¤lu’nun Arena Solutions ve sektörü hakk›ndaki görüflleri flöyle:
“Günümüzde flirketlerin tasar›m, üretim ve üretim sonras› destek faaliyetleri dünyan›n dört
bir yan›na yay›lm›fl durumda. Bu faaliyet gruplar›n› ayn› platformda toplayacak, karmafl›k
ürünlerin kayd›n›n tek bir elden tutulmas›n› ve ürünlerdeki de¤ifliklikler hakk›nda ortak
kararlar›n verilmesini sa¤layacak yaz›l›mlara ihtiyaç var. fiirketimizin ana ürünü olan
Arena da bu do¤rultuda haz›rlanan bir internet yaz›l›m›d›r. Firmalar Arena’y›, yeni ürünlerini
gelifltirirken malzeme listesi, ürün özellikleri, maliyet verileri ve de¤ifliklik kay›tlar› gibi
bilgilerin kontrolü ve kullan›c›larla paylafl›m›na izin veren bir merkezî kay›t sistemi olarak
kullan›yor. Dünyan›n her taraf›ndan müflterilerimiz ve kullan›c›lar›m›z var.”

Kaliforniya’n›n iklimi ve do¤as›n›n çocuklu aileler için çok uygun oldu¤unu, bofl zamanlar›n›n
ço¤unu efli ve 5 yafl›ndaki o¤luyla geçirdi¤ini söyleyen Yaral›o¤lu, film izlemeyi ve
arkadafllar›yla vakit geçirmeyi de ihmal etmiyor. Üniversitemizin Kuzey Amerika temsilcisi
Karalyn Watson (Uluslararas› ‹liflkiler 2007, yüksek lisans) önderli¤inde bir mezun
buluflmas› gerçeklefltirdiklerini ve bundan büyük keyif ald›klar›n› söylüyor. Yaral›o¤lu,
sözlerini Bilkent Üniversitesi hakk›ndaki düflünceleriyle bitiriyor: “Bilkent, ö¤rencileri
farkl› düflünebilme ve do¤ru karar verebilme becerileriyle donatarak profesyonel hayata
haz›rl›yor. Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nde sa¤lam bir e¤itim ald›k. Dersler, analitik
düflünme ve problem çözme yeteneklerimi gelifltirdi. Mezunlar›m›z›n bilgi ifllem, yaz›l›m,
üretim, dan›flmanl›k, finans gibi birçok sektörde ve akademik dünyada parlak kariyerler
sürdürmesi beni gururland›r›yor.”

‹lkay Erkaya Yaral›o¤lu
Endüstri Mühendisli¤i 1996
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Re-Consult Rüzgâr Enerjisi Dan›flmanl›k ‹ç ve D›fl Tic. Ltd. fiti.’nin finans müdürü
Mutlu Ö¤ütçü, Muhasebe Bölümü 1996 mezunu.

Mutlu Ö¤ütçü, ilk ifl deneyimini 1997-1999 döneminde Ankon Dan›flmanl›k Hizmetleri
A.fi.’nin muhasebe müdürü olarak yaflam›fl. Yedi y›l BOTAfi Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol
Boru Hatt› Projesi’nin mali ifller flefli¤ini yürüttükten sonra Re-Consult Ltd. fiti.’ye finans
müdürü olarak transfer olmufl. Risk yönetimi, iç denetim, maliyet kontrolü, sermaye ve
nakit yönetimi, stratejik planlama, dönemsel bütçeleme gibi önemli alanlardan oluflan genifl
bir sorumluluk çerçevesi var. Mesleki seçimlerinin ald›¤› e¤itimle ba¤lant›l› oldu¤unun alt›n›
çizen Ö¤ütçü, Bilkent diplomas›n›n profesyonel dünyada kendisine birçok kap› açt›¤›n›
söylüyor. Her türlü iletiflimin ve finansal tablonun ‹ngilizce kuruldu¤u bir flirkette görev
yapt›¤›n› ve bu dilde ö¤renim görmüfl olmas›n›n büyük bir avantaj oldu¤unu dile getiriyor.

Ö¤ütçü’nün gelece¤e dair hedefi finans ve muhasebe alanlar›nda hizmet verecek bir
dan›flmanl›k firmas› kurmak. Bu yolda ilk ad›m olarak Proconsultancy ad›nda bir internet
sitesi haz›rlamaya bafllam›fl. Giriflimcilik denemeleri bununla da kalmam›fl, Bilkent Ankuva’da
DVD sat›fl ve kiralama merkezi açm›fl.

Teknoloji ürünleri ve ma¤azalar›na merakl› olan Ö¤ütçü’nün di¤er ilgi alanlar› seyahat
etmek ve sinemaya gitmek.

Mutlu Ö¤ütçü
Muhasebe 1996

“Hafta sonlar› vakit buldukça Ankara d›fl›na ç›kar›m.”

Lisans diplomas›n› ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü’nden 1997’de alan Berna K. Beflir,
Boston’da yafl›yor.

Bilkent Üniversitesi sonras›nda ‹ngiltere’nin Middlesex Üniversitesi’nde insan kaynaklar›
yönetimi üzerine yüksek lisans yapan Berna K. Beflir, kariyer haritas›n› bu alanda çizmifl.
Çal›flma hayat›na lisansüstü e¤itimi s›ras›nda bafllam›fl. Stajyer olarak girdi¤i insan
kaynaklar› dan›flmanl›¤› firmas›na mezuniyetini takiben tam zamanl› olarak kat›lm›fl,
firman›n Türkiye ve ‹ngiltere ofislerinde bulunmufl. Ard›ndan ayn› alanda uzman unvan›yla
oyuncak devi Mattel’e geçmifl. Türkiye’ye Cadbury Schweppes Kent’in insan kaynaklar›
müdürü olarak dönmüfl, bir süre de GfK’nin kadrosunda yer alm›fl. Bu deneyimler sonras›nda
ABD’ye transfer olan Beflir, HRLink Consulting’de insan kaynaklar› dan›flman›. Ö¤renim
gördü¤ü alana pek de yak›n olmayan bir dalda kariyer yapmas›n›, Bilkent Üniversitesi’nin
yenilikleri yak›ndan izleyen, bilgiyi sosyal ve kültürel aç›l›mlarla destekleyen, ö¤renciyi
fikir üretmeye ve paylaflmaya teflvik eden e¤itim felsefesine ba¤l›yor.

Beflir, Boston’da Dünya adl› organizasyona gönüllü destek veriyor. Kurucular›ndan birinin
Bilkentli oldu¤unu vurgulad›¤› bu organizasyonun konserler, CD çal›flmalar› ve daha
birçok etkinlikle Türk müzi¤ini baflta ABD olmak üzere tüm dünyaya duyurmay› amaçlad›¤›n›
ifade ediyor. Bu noktadan yola ç›karak müzi¤e de ayr› bir parantez aç›yor: “Müzi¤in
hayat›mdaki önemi çok büyük. Eflimin müzisyen olmas›n›n da bunda pay› var. Bilkent’teyken
Müzik Kulübü’ne üyeydim. Orada çok e¤lenceli ve verimli zamanlar geçirdim. Ortak
çal›flmalar yapmak ve tak›m oluflturmak konusundaki ilk deneyimleri edindi¤im bu ve
benzeri kulüpler, kiflinin kendini ifade etme becerisini gelifltiriyor, özgüvenini art›r›yor.”

Boston’daki Bilkentliler ile bir dayan›flma içinde olduklar›n› söyleyen Beflir, iki yafl›ndaki
k›z›yla bolca vakit geçiriyor, konserleri kaç›rmamaya çal›fl›yor.

Berna K. Beflir
‹ngiliz Dili ve Edebiyat› 1997

“Çal›flma yaflant›ma dan›flman olarak devam etmek
istiyorum.”
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1997’de ‹ktisat Bölümü’nü bitiren U¤ur Berk, kariyerine Shaya A.fi.’de yön veriyor.

U¤ur Berk, 14 ülkede 40 markan›n temsil haklar›na sahip olan Shaya grubunda k›demli
emlak gelifltirme müdürü olarak görev yap›yor. Berk, grubun Türkiye’de faaliyet gösteren
13 markas›n›n yat›r›m stratejilerini oluflturan ve bu kapsamda gayrimenkul kiralama ve
sat›n alma etkinliklerini gerçeklefltiren ekibin yönetiminden sorumlu.

Çal›flma yaflant›s›na Petrol Ofisi A.fi.’de bafllayan Berk, flirketin ‹zmir bölge müdürü olarak
120 akaryak›t bayisinin yat›r›m ve sat›fl yönetimini üstlenmifl. 2003-2007 döneminde
ayn› flirketin akaryak›t d›fl› sat›fllar müdürlü¤ünü yürütmüfl, 3.500 bayinin akaryak›t
istasyonlar›ndaki sat›fl hacmini art›racak projelerin hayata geçirilmesi ve yönetilmesinde
görev alm›fl.

Kariyer hedefini çokuluslu bir flirketin Türkiye baflkan› olmak olarak özetleyen Berk,
Bilkentli olmas›n›n kendisine profesyonel ve sosyal yaflamda sayg›n bir konum kazand›rd›¤›n›
ve derslerde edindi¤i bilgilerin ifliyle ilgili karar verme süreçlerinde önemli rol oynad›¤›n›
söylüyor.

Berk, ifl d›fl›ndaki zamanlar›n› k›z›na, kitaplara ve tüplü dal›fla ay›r›yor.
U¤ur Berk
‹ktisat 1997

“Üniversite arkadafllar›mla görüflmeyi sürdürüyorum.”

‹flletme Bilgi Yönetimi Bölümü’nden 2005’te mezun olan Serhat Meriç Namal, 2005’te
kurdu¤u kendi firmas›n› yönetiyor.

Serhat Meriç Namal, Bursa’daki Namal Gümrük Müflavirlik Hizmetleri Ltd. fiti.’nin genel
müdürü. Dönüfl ‹thalat ‹hracat ve Ticaret A.fi.’de sat›n alma sorumlusu olarak görev yapm›fl.
Babas›ndan gelen otuz befl y›ll›k gümrük tecrübesini meslek aflk›yla birlefltirdi¤ini ve yenilikçi
çal›flmalarla flirketini en ön s›ralara tafl›mak istedi¤ini söylüyor. Merkezlerinin bulundu¤u
Bursa’n›n yan› s›ra ‹stanbul, Kocaeli, Mersin ve Bal›kesir’de de faaliyet gösterdiklerini
belirten Namal’›n sektör hakk›ndaki görüflleri flöyle: “Gümrük müflavirli¤i d›fl ticarette
büyük önem tafl›r; çünkü ülkemizde say›lar› 2.500’ü aflan gümrük müflavirli¤i flirketleri,
d›fl ticaretimizin önemli bir k›sm›n› yürütür. Fiyat k›rarak ilerlemeye çal›flan firmalar,
sektörümüze en büyük darbeyi vuranlard›r. S›k›nt›lar›n giderilmesi için önerim; Ankara,
Bursa, ‹stanbul, ‹zmir ve Mersin’deki gümrük müflavirleri derneklerinin bir oda konumuna
getirilmesidir. Böylece rekabeti zedeleyen unsurlar ortadan kalkacak ve sektörde sadece
profesyonel ekipler etkinlik gösterecektir.”

Bilkent’in kendisi için bir dönüm noktas› oldu¤unu düflünen Namal, üniversitesinin kariyerine
etkisini flu sözlerle dile getiriyor: “‹fl idaresi, bilgi yönetimi ve iletiflim alan›ndaki derslerin
katk›s›yla müflterilere faaliyetlerimizi çok iyi tan›tt›m. Çeflitli iflkollar›ndan 100 kadar
flirketin müflaviriyiz. ‹ngilizce e¤itim sayesinde yurtd›fl›ndaki birçok büyük firman›n gümrük
ifllerini ald›m. Yabanc› kurumlar, bizim sektörde kendilerini yönlendirecek isimleri arar.
Ben de bu do¤rultuda hem onlar›n maliyetlerini azaltt›m hem üretimlerini art›rmalar›n›
sa¤lad›m. Yani sadece gümrük müflavirli¤i hizmeti de¤il, d›fl ticaret eksiklerini fark edersem
ithalat ve ihracat dan›flmanl›¤› da veriyorum. M›s›r’da kurdu¤umuz Namal Import & Export
Foundation ile yurtd›fl› meyve ve sebze ihracat-ithalat›m›z da var. Bir baflka ülkede ifl yapma
ve flirket kurma cesaretimi Bilkent’in bana verdi¤i giriflimci ruha ba¤l›yorum.”

Bilkentlilerin baflar›lar›ndan k›vanç duydu¤unu söyleyen Namal, Bilkent Üniversitesi
Mezunlar Derne¤i’nin Bursa temsilcisi.

Serhat Meriç Namal
‹flletme Bilgi Yönetimi 2005

“Yürüyüfl yapmay› ve arkadafllar›mla vakit geçirmeyi
çok seviyorum.”
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“Bilimsel topluluklarda aktif rol al›yorum.”

Hatice Altu¤
Fizik 2000

Fizik Bölümü 2000 mezunlar›ndan Yrd. Doç. Dr. Hatice Altu¤, Boston Üniversitesi’nde
ö¤retim üyesi.

Hatice Altu¤, 2006’da Stanford Üniversitesi’nde elektrik mühendisli¤i yüksek lisans›n›,
ertesi y›l ise Stanford Üniversitesi’nde uygulamal› fizik doktoras›n› tamamlam›fl. 2007’den
beri Boston Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nün akademik
kadrosunda.

Dr. Altu¤’un ana araflt›rma alan› nanoteknoloji. Ifl›¤› çip üzerinde kontrol alt›nda tutabilecek
nano boyutlu fotonik yap›lar oluflturuyor. Bu çal›flmalar›n uygulama alanlar› aras›nda
protein ve virüs gibi biyomolekülleri çok hassas düzeylerde ölçebilen ayg›tlar gelifltirmeye
odakland›¤› belirten Dr. Altu¤, nano yap›lar› çok daha verimli ve üstün özellikli ›fl›k
kaynaklar› yaratmak için de kullan›yor. Bilim ve teknolojiyi ileriye götürecek araflt›rma
konular› bulmay› hedefledi¤ini, sarf etti¤i eme¤in as›l gayesinin insanl›¤a fayda sa¤lamak
oldu¤unu dile getiriyor. Makaleleri Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Applied
Physics Letters, Nature Physics, Optics Express ve Optics Letters gibi dergilerde yay›mlanan
Dr. Altu¤’un ald›¤› son ödül 2008 Massachusetts Life Sciences Center New Investigator
Award. Baflar›l› bilim insan›, yaklafl›k iki senedir Boston Üniversitesi’ndeki laboratuvar›nda
lise ö¤rencilerine nanoteknoloji yaz kamp› da düzenliyor.

Bofl zamanlar›n› do¤a yürüyüfllerine ve yolculuklara ç›karak de¤erlendiren Dr. Altu¤,
sözlerini Bilkent Üniversitesi’yle noktal›yor: “Bilkent’in ve Fizik Bölümü’nün e¤itim ve
araflt›rma atmosferi mükemmeldir. Ö¤retim üyeleri bilimsel çal›flmalar›yla dünyaca tan›n›r
ve ö¤rencilere her zaman destek olur. Ayr›ca kampüste çokkültürlü bir yap› var. Farkl›
uluslardan arkadafllar edinerek de¤iflik kültürel yap›larla tan›flabiliyorsunuz. Bu ortam
ufkunuzu geniflletiyor.”

“Üniversitede sosyal etkinliklere kat›lmak de¤erli bir
kazan›md›.”

P›nar Özdilek fiipka
Güzel Sanatlar 1997

Güzel Sanatlar Bölümü 1997 mezunlar›ndan P›nar Özdilek fiipka, ifl yaflant›s›n›
ERG ‹nflaat, Sanayi ve Tic. A.fi.’de sürdürüyor.

Mezuniyetinin ard›ndan Sevgi Holding bünyesinde, Türkiye’nin ilk interaktif e¤itim CD’lerinin
haz›rlanmas›nda grafik tasar›mc› olarak görev yapan P›nar Özdilek fiipka, inflaat, makine
ve üretim sektörü a¤›rl›kl› olmak üzere proje haz›rlama, üretim, tasar›m, imalat ve e¤itim
alanlar›nda faaliyet gösteren ERG flirketler grubuna transfer olarak dört y›l iç mimarl›k
yapm›fl. fiu an ayn› kuruluflun Ankara merkez ofisinde tasar›mc› olarak çal›fl›yor. fiipka,
ileride e¤itim ve üretim sektörleriyle ilgili araflt›rma-gelifltirme etkinliklerinde bulunmak
istiyor.

fiipka, profesyonel hayat›na büyük katk›lar› oldu¤unu düflündü¤ü Bilkent Üniversitesi
hakk›nda flunlar› söylüyor: “Bilinç, bilgi ve beceri temelleri üzerine bilim, kültür ve sanat
yap›tafllar›n› koyarak fark›ndal›k ve erk sahibi bireyler yetifltiren Bilkent Üniversitesi’nin
mezunu olmak bir farkl›l›kt›r. Gerek branfl›mda edindi¤im birikim gerek yabanc› dilde
ald›¤›m e¤itim, yaflam›m›n her alan›n› flekillendirdi.”

fiipka, bir dönem Lions Kulübü üyeli¤inde bulunmufl. Farkl› alanlarda e¤itim gören bireylerin
ortak bir sosyal paydada bir araya gelmesinin kiflileraras› etkileflim ve toplumsal geliflim
aç›s›ndan önemli oldu¤u ve bu düflüncesinin e¤itim alan›ndaki hedeflerine yarar sa¤layaca¤›
kan›s›nda.

Foto¤rafç›l›¤a merakl› olan ve yak›n gelecekte bu sanata e¤ilece¤ini dile getiren fiipka, anne
kimli¤iyle yapt›¤› gözlemler ve çocuklara olan sevgisinden yola ç›karak okul öncesi kitaplar›
yazmak istiyor.
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Japonya’dan Bir Keman Virtüözü
6 fiubat'ta gerçekleflen konserde ünlü Japon keman sanatç›s› Akiko Suwanai,
Brahms’›n “Op.77, Re majör Keman Konçertosu”nu seslendirdi. Bilkent
Senfoni Orkestras› (BSO), Müzik Direktörü Klaus Weise yönetimindeki
konserde Haydn’›n ölümünün 200. y›ldönümü nedeniyle Avusturyal› bestecinin
“Davul Vurufllu” bafll›kl› “Mi bemol majör 103. Senfonisi” ve Stravinski’nin
1919 “Atefl Kuflu Süiti” yorumland›.

BSO, Sevgililer Günü Konseri'nde ünlü Rus
besteci Çaykovski’nin en güzel yap›tlar›n›
yorumlad›. 13 fiubat’ta gerçeklefltirilen
konseri Romanya Ulusal Televizyonu
Orkestras›’n›n bafl flefi Horia Andreescu
yönetti. Konserde Çaykovski’nin “Romeo
ve Juliet Fantezi Uvertürü”, “Op.71a,
F›nd›kk›ran Süiti”, “Op.66a, Uyuyan Güzel
Süiti” ve “Op.20, Ku¤u Gölü Balesi”
seslendirildi.

BSO’dan Sevgililer
Günü’ne Özel

Viyolonselin Ustas›
Mischa Maisky’den
‹ki Konçerto
12 Mart tarihinde Benjamin Yusupov’un
yönetiminde ve Dukas’n›n “L’Apprenti
sorcier” adl› eseriyle bafllayan konser,
Mischa Maisky’nin yorumlad›¤› Yusupov’un
“Viyolonsel Konçertosu” ile sürdü.
Maisky’nin 60. do¤um günü için bestelenen
konçerto ilk kez Ocak 2008’de yine bestecisi
yönetiminde Lucerne Senfoni Orkestras›
eflli¤inde seslendirilmiflti. Konserin ikinci
yar›s›nda Beethoven’›n “Op.56, Do majör,
Üçlü Konçerto”sunda Maisky’e piyanist
k›z› Lily Maisky ve genç kemanc› Alissa
Margulis efllik etti.

Sayaka Shoji ve BSO’dan
Mendelssohn Yorumu
1999’da Paganini Yar›flmas›’n› kazanan ilk Japon sanatç› unvan›na sahip
Sayaka Shoji, Mendelssohn’un “Op.64, Mi minör Keman Konçertosu”nu 20
fiubat'ta BSO eflli¤inde sundu. Bilkent Senfoni, Brahms’›n “Op.56a, Haydn’›n
Bir Temas› Üzerine Çeflitlemeler” ile Prokofyef’in “Op.25, Re majör Klasik
Senfoni”sini seslendirirken, Shoji de 1715 yap›m› “Joachim” Stradivarius
keman› ile Mendelssohn’un Keman Konçertosu’nu yorumlad›.
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Bilkent Senfoni Orkestras›’ndan
Bir ‹lk Daha
Günümüze kadar çeflitli eserlerin ilk seslendirmelerini yaparak evrensel müzi¤in geliflimine
katk›da bulunan BSO, 26. Uluslararas› Ankara Müzik Festivali'nde Bilkent Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi Dekan Vekili, BSO Sanat Direktörü, fief Ifl›n Metin
yönetiminde Yi¤it Ayd›n'dan “Saygun Emre Operas›’ndan Prelüd”ün dünya prömiyerini
gerçeklefltirdi. Bu unutulmaz konserin tarihi 17 Nisan’d›.

Opera Gecesi
Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n 3 Nisan'da
gerçeklefltirdi¤i konserde çeflitli operalardan
bölümler seslendirildi. Devlet Sanatç›s› Gürer
Aykal yönetimindeki konserin solistleri
2006 Würzburg Mozart Yar›flmas› birincisi
soprano Evelina Dobraceva ve elefltirmenlerce
genç Domingo diye nitelenen tenor Vsevolod
Grivnov’du. Bizet’nin ünlü “Carmen Operas›
Uvertürü” ile bafllayan konserde yine
“Carmen”den aryalar ve düetler sunuldu.
Leoncavallo’nun “Mattinata”s›, Verdi’nin “La
Traviata Operas›ndan Brindisi”, Puccini’nin
“Gianni Schicchi Operas›ndan O mio babbino
caro” ile E. di Capua’n›n “O Sole Mio” ve S.
Gastaldon’un “Musica Proibita” adl›
napolitenleri de icra edilen eserlerdendi.

Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n 20 Mart tarihli konserinin solisti, dünya sahnelerinin parlayan
y›ld›z› Maria Luigia Borsi idi. BSO Müzik Direktörü Klaus Weise’nin yönetti¤i konserde
Bilkent Senfoni, Wolfgang Amadeus Mozart’›n “KV. 525, Eine Kleine Nachtmusik” adl›
serenad› ile “KV. 543, Mi bemol majör 39. Senfonisi”ni seslendirdi; ölümsüz bestecinin
“Bella mia fiamma – Resta oh cara”, “Chi sa, chi sa, qual sia” ve “Vado, ma dove, o dei”
isimli konser aryalar›nda ‹talyan sopranoya efllik etti. San Remo’da 2002’nin en iyi opera
sanatç›s› Borsi, dünyan›n en prestijli opera salonlar›nda baflroller oynamakta, ünlü fleflerle
konserler vermektedir.

Ünlü Soprano Borsi ile Mozart Esintisi

BSO E¤itim Konserleri
BSO E¤itim Konserleri'nin üçüncüsü 27 fiubat’ta gerçeklefltirildi. Mozart ve Vivaldi müziklerinin tan›t›ld›¤› aç›klamal› konserlerden
sonra bu kez müzi¤in üç farkl› yüzy›ldaki de¤iflik formlar› ele al›nd›. Devlet Sanatç›s› Gürer Aykal’›n yönetti¤i konserin solisti,
baflar›l› piyanistimiz Hande Dalk›l›ç’t›. Klasik dönemin devrimci bestecisi Beethoven’la bafllayan konser, Türk besteci Ulvi Cemal
Erkin ve Fin kompozitör Jean Sibelius’un eserleriyle 19.-20. yüzy›llar›n ulusal müzikleri çizgisinde ve Beethoven’›n “Op.37, Do
minör 3. Piyano Konçertosu” ile sürdü. Dördüncü e¤itim konseri ise 27 Mart’tayd›. “K›fl Hülyalar›” bafll›kl› konserde büyük Rus
bestecileri Çaykovski ve Rahmaninof’un eserleri, en parlak genç kuflak piyanistlerden Emre fien’in solistli¤i ve BSO Sanat Direktörü
Ifl›n Metin’in yönetimiyle yorumland›. 20. yüzy›l sanat› için yeni ufuklar açm›fl dahi kompozitör Rahmaninof’un “Op.18, Do minör
2. Piyano Konçertosu”nun seslendirildi¤i konserde Bilkent Senfoni Orkestras›, 19. yüzy›l›n en büyük bestecilerinden, Beethoven
sonras› dönemin dev senfonistlerinden Peter ‹lyiç Çaykovski’nin “Op.13, Sol minor, “K›fl Hülyalar›” 1. Senfonisi”ni icra etti. Tüm
E¤itim Konserleri’nde oldu¤u gibi bu konserde de sanatç›lar, dinleyicilere eserler hakk›nda k›sa aç›klamalar sundular.
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Fantastik Bir Senfoni
Günümüzün en önemli orkestra fleflerinden Jean-Claude Casadesus Bilkent Senfoni
Orkestras›’n› yönetti. “Orchestre National de Lille”in kurucusu ve yönetmeni olan Casadesus,
Berlioz’un ünlü “Op.14, Fantastik Senfonisi”ni usta yorumuyla sundu. 8 May›s'taki Ankara
Frans›z Kültür Merkezi destekli bu konsere Frans›z viyolonselci Renaud Déjardin solist
olarak kat›ld›. Paris Konservatuvar›, Leipzig Bach Yar›flmas›, Rostropovitch Yar›flmas› ve
Groupe Banque Populaire Vakf› ödülleri sahibi olan Déjardin, Saint-Saens’›n “Op.33, La
minör 1. Viyolonsel Konçertosu”nu seslendirdi.

Bilkent Erzurum Konserleri 
Sürüyor
BSO, Bilkent Erzurum Konser Salonu’nda sanatseverleri büyülemeye
devam ediyor. 23 fiubat konserinin solisti, h›zla yükselen genç Japon
kemanc› Sayaka Shoji’ydi. Shoji, Mendelssohn’dan “Op.64,
Mi minör Keman Konçertosu”nu sundu. Müzik Direktörü
Klaus Weise yönetimindeki BSO,  Brahms’tan “Op.56a, Haydn’›n 
Bir Temas› Üzerine Çeflitlemeler” ile Prokofyef’in “Op.25, Re majör
Klasik Senfonisi”ni seslendirdi. Erzurum’un sanat paydas›ndaki 
bir di¤er ziyaretçisi, usta viyolonselci Mischa Maisky idi.13 Mart’ta
Benjamin Yusupov yönetiminde çalan Mischa Maisky, piyanist k›z›

Lily Maisky ve genç kemanc› Alissa Margulis ile Beethoven’›n “Op.56, Do majör, Üçlü
Konçertosu”nu yorumlad›. 27 Nisan’da ise BSO Sanat Direktörü Ifl›n Metin yönetimindeki
konsere de¤erli trompet sanatç›s› Alison Balsom kat›ld›. Balsom’un Haydn’dan “Mi bemol
majör Trompet Konçertosu”nu yorumlad›¤› konserde Bilkent Senfoni Orkestras›, Dvorak’›n
“Op.88, Sol majör 8. Senfoni”sini icra etti.

Ça¤›m›z›n En ‹yi
Trompetçilerinden Biri:
Alison Balsom

Müzi¤in dünyaca ünlü elçilerinden
Alison Balsom, 1 May›s'ta Bilkent Konser
Salonu’nda gerçeklefltirilen konserde,
Haydn “Mi bemol majör Trompet
Konçertosu” ve  Astor Piazzolla “Libertango”
yorumlar›yla izleyicileri büyüledi. Sanat
Direktörü Ifl›n Metin’in yönetti¤i  konserde
BSO, Schumann’›n “‹lkbahar” bafll›kl›
“Op.38, Si bemol majör  1. Senfonisi”ni de
seslendirdi.

BSO Olga Kern’i
A¤›rlad›
Aralar›nda 1. Rahmaninof ve 11. Van
Cliburn’un da bulundu¤u toplam 11
uluslararas› yar›flmada ödüller kazanm›fl
olan ünlü Rus piyanist Olga Kern, 10
Nisan’da Bilkent Senfoni’nin solisti oldu.
Devlet Sanatç›s› Gürer Aykal’›n yönetti¤i
konserde Kern, Haydn’›n “Re majör Klavsen
Konçertosu” ile fiostakoviç’in “Op.35, 1.
Piyano Konçertosu”nu seslendirdi. BSO,
konserin ikinci yar›s›nda ise Bruckner’›n
“Re minör S›f›r No’lu Senfonisi”ni
yorumlad›.
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1 May›s Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Ifl›n Metin, fief
Alison Balsom, Trompet
F. Mendelssohn / Trompet Uvertürü, Op.101
F.J. Haydn / Trompet Konçertosu, Mi bemol
majör, Hob.VIIe:1
R. Schumann / Senfoni No.1, Si bemol majör,
Op.38 "‹lkbahar"
A. Piazzolla / “Libertango”

8 May›s Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Ankara Frans›z Kültür Merkezi'nin
katk›lar›yla
Bilkent Senfoni Orkestras›
Jean-Claude Casadesus, fief

Renaud Dejardin, Viyolonsel
C. Saint-Saens / Viyolonsel Konçertosu No.1,
La minör, Op.33
H. Berlioz / Fantastik Senfoni, Op.14

22 May›s Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Gençlik ve Spor Bayram›
Genç Solistler Konseri
Ifl›n Metin, fief
E. Grieg / Piyano Konçertosu, La minör, Op.16
F. Chopin / Piyano Konçertosu No.1, Mi
minör, Op.11
S. Rahmaninof / Piyano Konçertosu No.2,
Do minör, Op.18
W.A. Mozart / Zaide Operas›’ndan Zaide’nin
Aryas› “Tigerlwetze nur die klaven”
D. Popper / Üç Viyolonsel ve Orkestra için
“Requiem”
D. Dragonetti / Kontrbas Konçertosu, La majör
C.M. von Weber / Klarnet Konçertosu No.2,
Mi bemol majör, Op.74
P.I. Çaykovski / Keman Konçertosu , Re majör,
Op.35
J.S. Bach  / "Magnificat", Re majör, BWV.243

1 Haziran Pazartesi, 19:00
Bilkent Erzurum Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Gürer Aykal, fief
‹dil Biret, Piyano
L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.5,
Mi bemol majör, Op.73

12 Haziran Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Bilkent Senfoni Solistleri ve
Orkestras› Konseri
Bilkent Senfoni Orkestras›
Ifl›n Metin, fief
H.F. Alnar / Kanun Konçertosu
H. Rzaev / Çargah Klasik Mugam
E. Elgar / Introdüksiyon ve Allegro,
Yayl› Kuartet ve Yayl› Sazlar Orkestras› için
F. Martin / 7 Nefesli Saz için Konçerto

19 Haziran Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Sezon Kapan›fl Konseri
Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Han-Na Chang, Viyolonsel
E. Elgar / Viyolonsel Konçertosu,
Mi minör, Op.85
G. Mahler / Senfoni No.5,
Do diyez minör

22 Haziran Pazartesi, 20:00
Aya ‹rini, ‹stanbul

37. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali
Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Han-Na Chang, Viyolonsel
E. Elgar / Viyolonsel Konçertosu, Mi minör,
Op.85
G. Mahler / Senfoni No.5, Do diyez minör

Bilkent
Senfoni
Orkestras›
2009
Program›

www.bso.bilkent.edu.tr
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Beyazperdede
Bilkent Rengi
Tiyatro Bölümü 2006 mezunlar›ndan
Onur Saylak, 41. Sinema Yazarlar› Derne¤i
Ödülleri ve Yeflilçam Ödülleri’nde en iyi erkek
oyuncu seçildi. Saylak, bu baflar›lar› Özcan
Alper’in yönetti¤i Sonbahar filmindeki rolüyle
elde etti.

Baflkentten Bir Sergi Haberi

Grafik Tasar›m Bölümü 1993 mezunlar›ndan Yonca Eke, Harem ad›n› verdi¤i ilk kiflisel
resim sergisini Ankara’da açt›. Çal›flmalar›nda sulu boya ile ya¤l› boya tekniklerinden
faydalanan ve mekan kompozisyonlar›ndaki özgün perspektifleriyle dikkat çeken Eke,
sanatseverlerle 17 fiubat - 1 Mart tarihleri aras›nda Vak›fbank Sanat Galerisi’nde bulufltu.
Bugüne dek birçok karma sergiye kat›lan ve 2001’de TRT Resim-Seramik Yar›flmas›’nda
dereceye giren Eke, klasik ve modern anlay›fllar› harmanlad›¤› yap›tlar›nda renksel
belirleyicili¤i ve soyut yans›malar›yla ön plana ç›k›yor. Ressam Haluk Evitan’›n atölyesinde
resim çal›flmalar›na devam eden baflar›l› sanatç›, T.C. Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi
Baflkanl›¤›’nda görev yap›yor.

Endüstri 
Mühendisli¤i 
Bölümü 1991 
mezunlar›ndan
Cenk Serdar, 
Vodafone’a 
transfer oldu. 
Serdar, 
kariyerini  
‹ngiltere'de  
sürdürecek ve

Vodafone’un küresel ödeme sistemlerini
yönetecek. Yeni görevinden önce
Turkcell’in katma de¤erli servislerden
sorumlu genel müdür yard›mc›l›¤›n›
yürüten Serdar, telekomünikasyon sektörü
d›fl›nda finans, otomotiv ve teknoloji
alanlar›nda çal›flm›flt›.

Vodafone’a
Bilkentli Atama

Aylin Gürer IBM Türkiye’de
MBA 1990 mezunlar›ndan Aylin Gürer, kurumsal iliflkiler ve insan
kaynaklar› direktörlü¤ünü yürüttü¤ü Novartis’ten IBM Türkiye’ye
geçti. Yeni flirketinde insan kaynaklar› müdürlü¤ü görevini üstlenen
Gürer, Birleflmifl Milletler ulusal proje koordinatörü ve Superonline
insan kaynaklar› müdürü olarak da çal›flm›flt›.

Bir Sergi, ‹ki Bilkentli
‹layda Babacan (Siyaset Bilimi 1999), sahibi
oldu¤u ‹layda Sanat Galerisi’nin kap›lar›n›,
9 Nisan - 9 May›s tarihleri aras›nda Ardan
Özmeno¤lu’nun (Kentsel Tasar›m ve Peyzaj
Mimarisi 2002 lisans, Grafik Tasar›m 2006
yüksek lisans) Dekolte adl› sergisine açt›.
Özmeno¤lu’nun tensel imgelere kad›ns› bir
yorum getirdi¤i heykel ve enstelasyonlar›
be¤eniyle karfl›land›.



Bir fiiir Nehri

Türk Edebiyat› Bölümü 2006 yüksek lisans
mezunu ve doktora ö¤rencisi Emrah
Pelvano¤lu’nun ilk fliir kitab› Gölgesi Geçilen
Nehir okurla bulufltu (Hayal Yay›nlar›, Ocak
2009). Yedi y›l› aflk›n bir süredir çeflitli
dergilerde fliirleri, yaz›lar› ve çevirileri
yay›mlanan Pelvano¤lu, Emrah P. imzas›yla
ç›kard›¤› kitab›nda ça¤dafl ve geleneksel fliir
anlay›fllar› aras›nda bir köprü oluflturarak
aflk, ayr›l›k ve ölüm gibi izleklere
odaklan›yor.
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Gündeme ve ‹nsana
Ifl›k Tutuyor

‹flletme Fakültesi 1999 mezunlar›ndan Taylan
Özgür Demirkaya, Kaç Kere Sever ‹nsan
isimli bir e¤itim semineri verdi. ‹zmir’de
300’ü aflk›n kat›l›mc›ya seslenen Demirkaya,
insan hayat›ndaki belirsizliklerin toplum ve
aile yaflant›s› üzerindeki etkilerini irdeledi;
bu belirsizlik ortam›nda bile parlak kariyer
yollar› bulunabilece¤ine de¤indi. Finans›n,
kiflisel geliflimin ve müflteri iliflkilerinin göze
çarpmayan yönlerinden yola ç›karak kariyer
planlamas› hakk›nda bugüne kadar birçok
e¤itim veren Demirkaya, flirketlere yönetim,
pazar yaratma, modern pazarlama sistemleri
ve marka dan›flmanl›¤› hizmetleri sa¤l›yor;
kurucusu oldu¤u Ekonomi - Finans - ‹nsan
adl› internet sitesinde gündemi farkl›
aç›lardan de¤erlendiriyor.

Endüstri Mühendisli¤i Bölümü 2003
mezunlar›ndan Dilek fien, kurucusu ve orta¤›
oldu¤u Prosis adl› dan›flmanl›k flirketiyle
önemli bir baflar›ya imza att›. Prosis, müflteri
memnuniyeti ve hizmet kalitesini art›rmak
için gizli müflteri çal›flmalar› gerçeklefltiren
kurulufllar›n yer ald›¤› Mystery Shopping
Providers Association’a kat›lma hakk›
kazanan ilk Ankara ve ikinci Türk flirketi
oldu. Gizli müflteri araflt›rmalar›n›n
çal›flanlardan habersiz gerçeklefltirilen
denetlemelere dayand›¤›n› belirten fien,
müflterilerine insan kaynaklar› ve verimlilik
dan›flmanl›¤› sa¤lad›klar›n› söylüyor.

Bir Giriflimcilik
Baflar›s›

Bora Yal›nay
Y›ld›z Holding’de

‹ktisat Bölümü 
1997 mezunlar›ndan
Bora Yal›nay,
Y›ld›z Holding A.fi.
Mali Hizmetler 
Grup Baflkanl›¤›’nda
finansal kontrolden
sorumlu koordinatör
olarak göreve

bafllad›. 1997’de Deloitte’un Türkiye
aya¤›nda ad›m att›¤› kariyerini 2000 - 2002
döneminde Deloitte Kanada’da sürdüren
Yal›nay, 2006 - 2008 y›llar› aras›nda ayn›
firmada k›demli denetim müdürlü¤ü yapt›.
Yal›nay, son olarak Yaysat A.fi.’nin finansal
kontrol müdürlü¤ünü yürütüyordu.

Uzak Do¤u ve Sanat
Güzel Sanatlar Bölümü 2004 mezunu ve Helsinki Güzel
Sanatlar Akademisi yüksek lisans ö¤rencisi Sinem Ilg›t
Baykal’›n Yarat›klar adl› yap›t›, 7. Kore - Türkiye
Ça¤dafl Sanat De¤iflim Sergisi kapsam›nda, Incheon Kültür
Merkezi’nde Güney Koreli sanatseverlerle bulufltu. 2007’de
Siemens’in düzenledi¤i S›n›rlar ve Yörüngeler-1 adl› grup
sergisinin yar›flmas›n› kazanan bu çocukluk temal› eserde
oyun hamurundan yap›lm›fl 1-8 cm’lik formlar, tavanda
beflik fleklinde sallanan sar› bir lamban›n gölgeleriyle
canlan›yor.
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Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü 2000 mezunu ve
Los Angeles’taki California Üniversitesi ö¤retim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Aydo¤an Özcan, IEEE Photonics Society 2009 Young
Investigator Award ödülünü kazand›. Dr. Özcan, fotonik alan›nda
baflar›l› çal›flmalara imza atan 35 yafl alt› bilim insanlar›na verilen
bu ödüle, optik malzeme karakterizasyon teknikleri ve merceksiz
hücre görüntüleme hakk›ndaki araflt›rmalar›yla de¤er görüldü.
Söz konusu araflt›rmalar sonucunda kan testlerinin cep telefonuna
tak›lacak bir ayg›tla yap›labilece¤ini belirten genç bilim insan›,
dijital holografi tabanl› merceksiz görüntüleme ve tele-tip konulu
çal›flmas›yla Office of Naval Research 2009 Young Investigator
Award ödülüne de de¤er görüldü.

Baflar›l› Bir Yönetici:
Elif Çapç›

‹flletme Fakültesi 1994 mezunlar›ndan Elif
Çapç›, Beymen'in genel müdürü oldu. Çapç›,
profesyonel yaflant›s›na ABD'de bafllad›. Duke
Üniversitesi'ndeki MBA e¤itimini takiben
1996-1998 döneminde Signet Bank'ta çal›flt›.
Bain & Company bünyesinde ‹stanbul ve
Tel-Aviv'de çeflitli sektörlere dan›flmanl›k
yapt›ktan sonra 2001’de New York'ta
Citigroup ‹fl Gelifltirme Grubu’nun baflkan
yard›mc›l›¤›n› üstlendi. 2003'te Citibank
Avrupa-Orta Do¤u-Afrika Bölgesi Kredi
Kartlar› Grubu'nun stratejik planlama lideri
olarak Belçika'ya gitti. 2006'da genel müdür
yard›mc›s› unvan›yla ayn› bankan›n Türkiye
aya¤›na atanan Çapç›, üst düzey yöneticilik
kariyerini 2008'den bu yana Boyner
Holding'de sürdürüyordu.

‹stikrarl› Bir ‹fl Yaflam›
Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Bölümü
1996 mezunlar›ndan Emre Topsakalo¤lu,
lisansl› markalar müdürlü¤ünü yapt›¤›
Efes Bira Grubu Türkiye Bölge Baflkanl›¤›’n›n
iletiflim müdürlü¤üne terfi etti. Topsakalo¤lu,
sekiz y›l› aflk›n bir süredir Efes bünyesinde
çal›fl›yor.

S›n›f Arkadafllar›
Konserde Bulufltu
Müzik Bölümü 2005 mezunlar› Çi¤dem
Çilesiz (piyano) ve Özlem Er Cücelo¤lu
(kontrbas), ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi’ndeki 1 Nisan tarihli konserde
ünlü Arjantinli besteci Astor Piazzola’n›n
(1921-1992) tango eserlerini yorumlad›.

‹flletme Fakültesi 2008 mezunlar› Ceyda Özdil, Gizem Bayer, Nazl› Kudret Ar›kan ve
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü mezunlar› Burak Bilgehan Özpek (2004), Gürkan Sina¤
(2007), Ecehan Sakarya (2008) ve ‹pek Rabia Ertu¤rul (2008), 15-20 yafl grubu genç
k›zlara hitap eden bir elektronik dergi ç›karmaya bafllad›. Dergiye Girl on The Net
ad›n› tafl›yan internet sitesinden ulafl›labilir.

Kendi Markas›n›
Yaratt›

Mete Eltepe (‹flletme 1997), kurucusu oldu¤u
Elitar G›da Tar›m San. Ltd. fiti.’de 61 bayiye
ulaflt›. Yaklafl›k dört y›l zeytinya¤› üretimi 
ve fliflelemesi üzerine özel sektörde çal›flt›ktan
sonra ‹zmir’in Urla ilçesinde firmas›n› kuran
Eltepe, deneyimlerini kendi zeytinya¤›
markas›n› oluflturmada kulland›. Zeytinin
yetifltirilmesinden, do¤ru hasat› ve elde
edilmesine kadar olan sürecin tamam›n› kontrol
ederek ürün kalitesini yükselten baflar›l›
giriflimci, yelpazesini 2007’de el yap›m›
zeytinya¤› sabunlar›yla geniflletti. Eltepe, sat›fl
noktalar›n› art›rmay› planl›yor ve Bilkent
Üniversitesi mezunlar›yla da iflbirli¤i
yapmaktan keyif duyaca¤›n› dile getiriyor.

Bir ‹nternet Dergisi

Aydo¤an Özcan’a Ödüller

Ekrandan Yans›yanlar

Kanal B’de ekrana gelen Sen de Dene isimli
sanat program›n› bir Bilkentli sunuyor: Dr.
Burcu Ar›c› (Güzel Sanatlar 1990). Baflkent
Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasar›m ve
Mimarl›k Fakültesi’nin ö¤retim kadrosunda
yer alan Dr. Ar›c›, bu programda sanat›n bir
üst kültür meselesi de¤il, kiflinin estetik
alg›s›n› geniflleten bir u¤rafl oldu¤unu
vurguluyor. Her hafta bir sanat ak›m›na ve
uzman konuklara yer veren Dr. Ar›c›, resim,
heykel, seramik, karikatür, ebru, hat ve
minyatür gibi dallar› uygulamal› olarak
izleyiciye aktararak sanat programc›l›¤›na
özgün bir boyut kat›yor.
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Kariyer.net ‹ç Anadolu Bölge Müdürü Atahan Bingöl (‹ktisat 1998) ve kuvantum yaflam
dan›flman› Ifl›l Gence (Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 1998), mezunlar›m›za
birer konferans verdi. Bingöl, kriz dönemlerindeki iflçi ve iflveren psikolojisine, Gence ise
beden dilinin ifl yaflam›ndaki önemine de¤indi. Ankara Elit Palas Otel’de gerçekleflen
konferanslar, ‹fl’te Bilkentliler platformunun etkinlikleriydi.

Tiyatrodan Notalar
Devlet Tiyatrolar› ve T.C. Baflbakanl›k 
Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n ortak projesi
olan Gitar adl› oyunun baflrolünde bir 
Bilkentli var: Göktu¤ Tolga Demiralp (‹flletme
2003). Toplumdan d›flland›¤› için gitar›na 
s›¤›nan bir karakteri canland›ran Demiralp,
bir yürüme engelli olarak kendisinin ve di¤er
engellilerin karfl›laflt›¤› zorluklar ile rolünün

paralellik gösterdi¤ini vurguluyor; oyun sayesinde özürlü vatandafllar›m›za yönelik
duyarl›l›¤›n artaca¤›na inan›yor. Ankara Küçük Tiyatro’da prömiyer yapan bu eser, ünlü
Frans›z yazar Michel del Castillo’ya aittir.

Can Topçu
Hilton Dalaman’da

Genç Bir Bilim ‹nsan›:
Can Bayram

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisli¤i 
Bölümü 2005 
mezunlar›ndan
Can Bayram, 
Northwestern 
Sürdürülebilir 
Uygulamalar 
Enstitüsü

taraf›ndan düzenlenen 2009 Dow
Sürdürülebilir Yenilikçi Ö¤renci
Yar›flmas›’nda, Dow Chemical Company
Vakf›’n›n verdi¤i 10.000 ABD dolarl›k ödüle
de¤er görüldü. Genç bilim insan›, enerji
verimlili¤i ve tasarrufu, küresel ›s›nman›n
etkisinin azalt›lmas›, ürün güvenli¤i ve temiz
su kaynaklar›n›n korunmas›na yönelik bir
fark›ndal›k yaratmay› amaçlayan bu ödülü,
Prof. Dr. Manijeh Razeghi dan›flmanl›¤›ndaki
yeflil ›fl›k saçan yüksek enerji verimli diyotlar
konulu çal›flmas›yla kazand›. Northwestern
Üniversitesi Kuvantum Ayg›tlar› Merkezi’nde
yüksek teknoloji alan›nda araflt›rmalar›na
devam eden Bayram’›n optik ve elektronik
ayg›tlarla ilgili olmak üzere sayg›n bilimsel
dergilerde yay›mlanm›fl 15 makalesi ve 14
uluslararas› konferans yay›n› bulunuyor.

Hilton Dalaman Golf Resort & Spa’n›n
pazarlama direktörlü¤üne Can Topçu
(Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i 1999) atand›.
Topçu, IDA Pictures’da ad›m att›¤› pazarlama
iletiflimi kariyerini Sungate Port Royal Otel
Cengiz Grup ve sonras›nda Mirax Grubu’nda
sürdürmüfltü.

Dinamik ve Genç Bir Ekip
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, otel müdürü M. Levent Özaygen (Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i 1995) önderli¤inde ve kadrosundaki Bilkentlilerin de katk›lar›yla sektörde
yukar›lara t›rmanmaya devam ediyor. ‹flte Bilkent Otel’deki mezunlar›m›z: Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i mezunlar› Tuba Çakmak (1994, servis müdürü), Çiçek Avanus (1997, pazarlama
sorumlusu), N. Nehir fiensoy (2001, ziyafet müdür yard›mc›s›), Esra Boran (2002, konuk
iliflkileri sorumlusu), Nazl› Özlem Özelge (2003, sat›fl müdür yard›mc›s›), Seval Ustao¤lu
(2005, sat›fl sorumlusu), N. Alaettin Çak›ro¤lu (2006, resepsiyonist), Murat Zorlu (2007,
resepsiyonist), Gamze Tarsuslugil (2008, ziyafet sorumlusu) ve Arzu Aypar (‹flletme 2005,
sat›fl sorumlusu).

Mezunlar›m›zdan Konferanslar
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Zerrin Özel (‹ngiliz Dili
ve Edebiyat› 2003), 
ailesinin nakliye ve 
madencilik 
sektörlerinde faaliyet 
gösteren flirketi 
Darbazlar’›n bafl›na 
geçti. Los Angeles’taki 
California 
Üniversitesi’nde
iflletme ve yönetim 
organizasyonu yüksek 
lisans› yapt›ktan sonra 
Türkiye’ye dönerek iki 
y›l bir üniversitede ders
veren Özel, bu 
görevinden ayr›larak 
yöneticili¤e ad›m att›.

Giriflimci kimli¤iyle de öne ç›kan Özel, Konya Ticaret Odas› (KTO) meclis üyeli¤i, KTO
D›fl ‹liflkiler ve Fuarc›l›k Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) delegeli¤i
ve TOBB Kad›n Giriflimciler Kurulu üyeli¤i yap›yor.

Hareketli Bir Kariyer Öyküsü

Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü 2002
mezunlar›ndan Mine Oral, 11 Ocak ve
19 Nisan tarihli stand-up gösterileriyle
Taksim Old City Comedy Club’da sahne ald›.
fiahit oldu¤u ilginç olaylardan yola ç›karak
izleyiciyi güldürmeyi hedefleyen Oral, yeni
gösterileri için çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Pazar araflt›rmas› alan›nda faaliyet gösteren
GfK Türkiye’nin Perakende ve Teknoloji
bölümünde uzman olarak çal›flan Oral,
üç y›l Radyo Bilkent’te program yapt›¤›n› ve
bu deneyimin sahne ve ifl iletifliminde
kendisine fayda sa¤lad›¤›n› belirtiyor.

Sahneden...
Tiyatro Bölümü 1999 mezunlar›ndan
Emre Karayel, Testosteron adl› oyundaki
rolüyle 13. Afife Ödülleri’nin müzikal/komedi
dal›nda en iyi yard›mc› erkek oyuncusu oldu.
Polonyal› yazar Andrzej Saramonowicz'in
kaleme ald›¤› ve Kemal Aydo¤an’›n
yönetti¤i yap›t, Oyun Atölyesi taraf›ndan
sahneleniyor.

Cem Murato¤lu 
(MBA 1993), 
geçti¤imiz
y›l transfer 
oldu¤u ING 
Bank Türkiye’nin
bireysel 
bankac›l›k ve 
pazarlamadan
sorumlu genel

müdür yard›mc›l›¤›na yükseldi. Murato¤lu,
ING Bank öncesinde Akbank, Finansbank
ve Interbank’ta görev alm›flt›.

Zirveye Do¤ru

Tasar›m Dünyas›na Genç Soluk

Onur Aygenç (‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› 2006), ‹stanbul Mobilya Fuar› 2009 Tasar›m
Yar›flmas›’ndan ödülle döndü. Monura adl› tasar›m›yla Yemek Odas› Kategorisi’nin birincisi
olan Aygenç, Milano Mobilya’da çal›fl›yor.

Mizah Dünyas›nda
Yeni Bir ‹sim



Yarat›c›l›¤›yla
Kazand›
‹letiflim ve Tasar›m Bölümü 2002
mezunlar›ndan Taylan Yap›c›,
TBWA\‹stanbul’da çal›flmaya bafllad›
ve ifle al›nma sürecindeki
yarat›c›l›¤›yla reklam sektörünün ilgi
oda¤› oldu. Bir baflka ajansta görev
yaparken, uluslararas› iletiflim
devlerinden TBWA’ya sesini
duyurmak için bir internet sitesi
(www.tbwabeniisealsin.com) kuran
Yap›c›, girifliminin 41. gününde flirket
taraf›ndan görüflmeye ça¤r›ld›. Bu süre
zarf›nda baflka firmalar›n da dikkatini
çeken Yap›c›, gelen ifl tekliflerini bir
kenara koyarak TBWA’n›n kadrosuna
kat›ld›. Genç reklamc›, internet prati¤ini
www.uykututmuyor.com adresindeki
yaz›lar›yla sürdürüyor.
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Kariyerini Yurtd›fl›nda
Biçimlendiriyor

Uluslararas› 
‹liflkiler Bölümü 
2000 
mezunlar›ndan 
Rasih Öztürkmen,
çal›flma yaflant›s›na
HSBC Orta 
Atlantik Bölgesi 
k›demli ticaret 
müdürü olarak 
devam edecek.
New York 
Üniversitesi’ndeki

yüksek lisans›ndan sonra HSBC’de
uluslararas› yönetici olarak göreve
bafllayan Öztürkmen, geçti¤imiz yedi y›l
içinde ayn› firman›n Londra, New Port,
Hong Kong ve New York birimlerinde
yöneticilik yapm›flt›.

‹lk Kitab›yla Ödül Ald›
Burak Acar (‹flletme 2003), Pan/Heves
Kitapl›¤›’ndan ç›kan Atefl Akvaryumu adl›
yap›t›yla Arkadafl Z. Özger fiiir Yar›flmas›
‹lk Kitap Özel Ödülü’ne de¤er görüldü.
Ödülün seçkisi, jürinin sürekli ve dönüflümlü
olarak görev yapm›fl üyeleri taraf›ndan
edebiyat dünyas›nda sorgu yöntemiyle
gerçeklefltirilmiflti.

Halkbank’›n 
Ankara 
fiereflikoçhisar 
flubesi 
müdürlü¤üne 
Arkeoloji Bölümü 
1994 
mezunlar›ndan 
Yavuz Mirza 
getirildi. Sektöre

Yap› Kredi Bankas›’nda ad›m atan Mirza,
1996’da girdi¤i Pamukbank’ta 2001 y›l›na
kadar çeflitli kademelerde görev yapm›fl ve
Pamukbank’›n Halkbank’la birleflmesinden
sonra baflkent Ayd›nl›kevler flubesinde
kariyerini sürdürmüfltü.

Bankac›l›kta
Emin Ad›mlar

Siyaset Bilimi Bölümü
2002 mezunlar›ndan 
Hakan Kurt, 
bankac›l›k, emlak ve 
ifl a¤› alanlar›ndaki 
tecrübelerini ABD’de 
Connection US 
Dan›flmanl›k 
Grubu’nu kurarak 
taçland›rd›. Grup, 
ABD’de profesyonel 
veya sosyal amaçla 
bulunan Türklerin

farkl› bir k›ta ve kültüre uyum süreçlerini
h›zland›racak emlak, hukuk, toplumsal
yaflam ve kariyer dan›flmanl›¤› gibi alanlarda
hizmet veriyor.

ABD’ye Gitmeden
Önce

Ceren Selmanpako¤lu (Grafik Tasar›m 2006,
yüksek lisans), “Geçmifl Tükendi, fiimdi
Faturay› Öde” adl› karma sergide ‹stanbullu
sanatseverlerin karfl›s›na ç›kt›.
Selmanpako¤lu, toplum yaflant›s›ndaki
s›k›nt›lar› konu alan sergide enstelasyonunu
tu¤lalardan oluflturarak sosyal yap›da
yaflanabilecek çöküntülere dikkat çekti.

Sosyal ve Sanatsal
Bir Elefltiri

H›zla ‹lerliyor
Okan Düzyol (Elektrik 
ve Elektronik 
Mühendisli¤i 1997), 
telekomünikasyon 
alan›nda hizmet veren 
ABD merkezli
NeuStar Inc.’de yaz›l›m
kalite müdürlü¤üne 
yükseldi. Düzyol, sekiz

y›l› aflk›n bir süredir çal›flt›¤› bu firmada son
olarak yaz›l›m gelifltirme mühendisi
konumundayd›.

Deloitte’a
Yeni Bir Ortak

Dünyaca ünlü 
denetim ve 
dan›flmanl›k flirketi
Deloitte’un yeni 
Kurumsal Risk 
Hizmetleri orta¤› 
Cüneyt K›rlar 
(Bilgisayar 
Mühendisli¤i 1993)
oldu. ‹fl hayat›na 
Yap› Kredi Bilpa’da
yaz›l›m gelifltirme

uzman› olarak bafllayan K›rlar, iki y›l önce
k›demli müdür olarak kat›ld›¤› Deloitte’un
Kurumsal Risk Hizmetleri bölümünde bilgi
teknolojileri yönetiflimi ve denetim
hizmetlerini yönetiyor.
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Bu sayfada yer
almas›n› istedi¤iniz
haberleri
bize iletebilirsiniz.

dergi@bilkent.edu.tr

1998
Hasan Fehmi Atefl - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
‹stanbul’da Ifl›k Üniversitesi’nin Mühendislik
Fakültesi’nde ö¤retim üyesi.

1999
Bengü Balo¤lu - ‹ngiliz Dili ve Edebiyat›
Samsun’da Hamzal› Gölce¤iz Cumhuriyet
‹lkö¤retim Okulu’nda ö¤retmen.

Hande Seçkin Onat - ‹ngiliz Dili ve
Edebiyat›
Onat çiftinin bir k›z› oldu. Minik Kayla'ya
ve ailesine sa¤l›kl› ve mutlu bir hayat dileriz.

2000
Bar›fl Can - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim
Sistemleri
Ankara’da Prometus Bilgisayar Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. fiti.’nin genel müdürü.

Özce Öztürkmen - Uluslararas› ‹liflkiler
Özce ve Rasih Öztürkmen çiftinin Ömer
ad›nda bir o¤lu oldu. Minik Ömer’e ve ailesine
sa¤l›kl› ve mutlu bir hayat dileriz.

2001
Gül Tuna Dik - ‹ktisat
Ankara’da DeLeeuw International’›n
‹fl Gelifltirme Bölümü’nde dan›flman.

Onur Öztürk - MBA
Danimarka'n›n Kopenhang flehrinde Sparmed
ApS'nin sat›fl ve pazarlama müdürü.

2002
Feyza Barutçu - Uluslararas› ‹liflkiler
Letonya’da T.C. D›fliflleri Bakanl›¤›
Riga Büyükelçili¤i’nde 2. katip.

Mine Helvac› - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
Ankara’da British Telecom’un ofis müdürü.

Kerem Kaya - ‹ktisat
Rusya’da Renaissance Construction’›n
iç denetim flefi.

Afflin fiahin - ‹ktisat
Ankara’da T.C. Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤›’nda Avrupa Birli¤i uzman›.

Esen Soydan - ‹ktisat
‹stanbul’da ‹nci Soydan Loft SPA’n›n
genel müdürü.

Neslihan fienocak - Tarih (D)**
Neslihan fienocak ve Alessandro Caciotto’nun
15 Mart’ta Alessio Devrim ad›nda bir o¤lu
oldu. Minik Alessio Devrim’e ve ailesine
sa¤l›kl› ve mutlu bir hayat dileriz.

2003
Ali Serdar K›l›nç - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
Ankara’da Aselsan A.fi.’de proje yöneticisi.

Ahmet Yaflar Özer - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
Ankara’da Yüce Bilgi Sistemleri A.fi.’de
yaz›l›m uzman›.

Halil Emre Vural - ‹ç Mimarl›k ve
Çevre Tasar›m›
H. Emre ve Duygu Deniz Vural (‹ngiliz Dili
ve Edebiyat› 2003) çiftinin bir çocuklar›
oldu. Minik Karahan'a ve ailesine sa¤l›kl›
ve mutlu bir hayat dileriz.

Asl›han Güler - ‹flletme
‹stanbul'da Fortis Bank A.fi.’nin Mali Kontrol
Bölümü'nde yönetici.

Serdar Dinç - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
Denizli’de Bordo Gurme Evi’nin sahibi.

2004
Aysal Gökçe Taflç› - ‹letiflim ve Tasar›m
‹stanbul’da Su Entertainment’›n ‹letiflim
Bölümü’nde yönetici.

Töre Töremifl - ‹ktisat
Ankara’da Türk Telekomünikasyon A.fi.’de
k›demli denetçi.

Ali Sertaç Canal - ‹ktisat
‹stanbul’da Coface Sigorta A.fi’de alternatif
sat›fl kanallar› yönetmen yard›mc›s›.

Özlem Çelik - ‹ktisat
Kerem Demirgil ile evlendi. Ömür boyu
mutluluklar dileriz.

Arda Ya¤c›o¤lu - Siyaset Bilimi
‹stanbul’da Akbank T.A.fi.’nin Banka ve Kredi
Kartlar› Bölümü’nde yönetici yard›mc›s›.

Ferhat Demir - Siyaset Bilimi
‹zmir’de Akbank T.A.fi. ‹ç Kontrol Merkezi
Baflkanl›¤›’nda iç kontrol denetçisi.

Hüseyin Ayd›n - Bankac›l›k ve Finans
Mu¤la’da Akbank T.A.fi.’nin Yal›kavak
fiubesi’nde operasyon yetkilisi.
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1993
Türker Cem Aydo¤du - Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i
‹stanbul’da Akbank T.A.fi.’nin
Bilgi Teknolojileri Bölümü’nde yönetici.

1994
Cüneyt Devrim Öztekin - Uluslararas›
‹liflkiler
‹stanbul’da Akbank T.A.fi.’nin Uluslararas›
Bankac›l›k ‹fl Birimi’nde yönetici. Devrim ve
Nuran Öztekin çiftinin bir çocu¤u oldu.
Minik Derin’e ve ailesine sa¤l›kl› ve mutlu
bir hayat dileriz.

1996
Nazl› Candan Sertçeo¤lu - Bankac›l›k ve
Finans
Ankara’da M.B.S. Yatç›l›k, E¤itim,
Dan›flmanl›k Ltd. fiti.’nin Reklam ve
Organizasyon Bölümü’nde müdür.



Cem Küçükakyüz - Bilgisayar Teknolojisi
ve Biliflim Sistemleri
Ankara’da ‹nnova Biliflim Çözümleri A.fi.’nin
Uygulama Gelifltirme Bölümü’nde dan›flman.

2007
Belin Öykü Ça¤layan - Mütercim-
Tercümanl›k
Ankara’da fiekerbank A.fi.’nin Krediler
Yönetimi Bölümü’nde mütercim tercüman.

Murat Bu¤ra Sar› - Bilgisayar Teknolojisi
ve Biliflim Sistemleri
Ankara’da Profelis’in Sistem ve Dan›flmanl›k
Bölümü’nde ifl gelifltirme uzman›.

Mustafa Alper Evirgen - ‹letiflim ve Tasar›m
‹stanbul’da Filmpark Film ve Medya Yap›m
Tan›t›m Hizmetleri Ltd. fiti.’de yap›mc›
yard›mc›s›.

P›nar Kefeli - ‹letiflim ve Tasar›m
Ankara’da Karakaya Group’un Reklam ve
Pazarlama Bölümü’nde yönetici.

Sinem Kekeç - ‹ç Mimarl›k ve Çevre
Tasar›m›
Ankara’da fiahinbey Peyzaj Mimarl›k
Yap› Sanayi A.fi’de iç mimar.

Veysel Rauf Oduncu - ‹ktisat
Ankara’da Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
Kurumsal Yat›r›mc›lar Bölümü’nde uzman
yard›mc›s›.

Eray fiahinbay - ‹ktisat
Ankara’da Coca-Cola ‹çecek A.fi.'de sat›fl
temsilcisi.

Faruk Ayberk Ülküer - Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i
Ankara’da Aselsan A.fi.’nin ‹nsans›z Hava
Araçlar› Program Müdürlü¤ü’nde proje
mühendisi.

Mustafa Yorulmaz - Fizik
‹stanbul’da Koç Üniversitesi Malzeme
Bilimleri ve Mühendisli¤i araflt›rma asistan›.

Mehmet Alapala - ‹flletme Bilgi Yönetimi
‹stanbul’da Alapala Makine A.fi.’nin
pazarlama yöneticisi.

Selçuk Kuzucuo¤lu - ‹flletme
‹stanbul'da Ernst & Young'da Vergi ve
Mali Dan›flmanl›k Hizmetleri Bölümü'nde
denetçi yard›mc›s›.

Evren Y. Genifl - Arkeoloji
Ankara'da Encon Çevre Dan›flmanl›k Ltd.
fiti.’nin kültürel projeler genel koordinatörü.

2008
Nurperi Yücesoy - Müzik
Ankara’da Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni
Orkestras› sanatç›s›.

‹rem Erkaya - Endüstri Mühendisli¤i
‹stanbul’da Deloitte’un Kurumsal Risk
Hizmetleri Bölümü’nde uzman.

Çi¤dem Öztürk - Endüstri Mühendisli¤i
‹stanbul’da Türk Telekomünikasyon A.fi.’nin
Pazarlama Bölümü’nde uzman yard›mc›s›.

Sercan Karaer - ‹flletme
Ankara’da Türk K›z›lay›’n›n ‹nsan
Kaynaklar› Bölümü’nde ifle al›m ve
e¤itim uzman›.

Berna Tar› - ‹flletme (D)**
Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nin ‹flletme Bölümü’nde
ö¤retim üyesi.

Tu¤ba Germiyano¤lu - ‹ngilizce
Ö¤retmenli¤i
Manisa’da Hafsa Sultan ‹lkö¤retim Okulu’nda
‹ngilizce ö¤retmeni.

Eda Ökten - Bilgisayar Mühendisli¤i
‹stanbul’da ‹fl Bankas› A.fi’nin Bilgi
Teknolojileri, Kurumsal Mimari ve Güvenlik
Bölümü’nde yaz›l›m uzman›.

Yasemin Güder - Bilgisayar Mühendisli¤i
‹stanbul’da Bank Asya’da yaz›l›m mühendisi.

Cemile Sinem Tosun - Bilgisayar
Mühendisli¤i
Ankara’da Roketsan A.fi.’nin Bilgi Sistemleri
Bölümü’nde mühendis.

Mert Kas›ma¤ao¤lu - Bilgisayar
Mühendisli¤i
‹stanbul’da Anadolu Sigorta Bilgi ‹fllem
Müdürlü¤ü’nde yaz›l›m uzman yard›mc›s›.

Eda Çal›fl - Mütercim-Tercümanl›k
‹zmir’de Ege Üniversitesi’nde ‹ngilizce
okutman›.

Elif Do¤mufl - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
Hilton Ankara Oteli’nde resepsiyonist.

*    Yüksek Lisans
**  Doktora
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Ça¤atay Sinmez - ‹flletme
‹stanbul’da Yap› ve Kredi Bankas›
Kurumsal Sat›fl Bölümü’nde kurumsal
portföy yönetmeni.

Okan Bafl - ‹flletme
‹stanbul’da Türk Hava Yollar› A.O.’da
kurumsal risk yönetimi müdürü.

Ozan Örmeci - Siyaset Bilimi
Uflak Üniversitesi Kamu Yönetimi
Bölümü'nde ö¤retim görevlisi.

2005
Etem Umut Alkan - Muhasebe Bilgi
Sistemleri
Ankara’da Karum Sigorta’n›n Üretim ve
Risk Analizi Bölümü'nde müdür.

Utku Üstünkaya - ‹flletme
‹stanbul’da TÜS‹AD’›n Ekonomik Araflt›rma
Bölümü’nde uzman yard›mc›s›.

Göksel Akyokufl - ‹flletme
‹stanbul’da Finansbank A.fi.’nin Kobi-Ticari
Kredi Tahsis Birimi’nde yetkili.

Cüneyt Öztürk - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
‹stanbul’da Arçelik A.fi.’nin ‹flletim ve
A¤lar Yöneticili¤i Bölümü’nde biliflim
teknolojileri mühendisi.

2006
Tümay Ünal - Siyaset Bilimi
Ankara'da Türk Telekomünikasyon A.fi.'de
dan›flman.

Mustafa Kolsuz - Endüstri Mühendisli¤i
Ankara’da MatFen Dershaneleri’nin
‹fl Gelifltirme Bölümü’nde yönetici.

Osman Onur Karaaslan - ‹flletme
Konya’da ‹fl Bankas› A.fi.’nin kurumsal
flubesinde kredi uzman›.

Çi¤dem Aslan - ‹flletme
Ankara’da Oyak Holding’in Konsolidasyon
ve Mali Raporlama Bölümü’nde uzman.

E. Gülümcan Örs - Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i
‹zmir Fuar›’nda uluslararas› iliflkiler
sorumlusu.

‹rem Bilge Y›ld›r›m - Hukuk
Ankara’da Y›ld›r›m Hukuk Bürosu’nda
avukat.

Mehmet Karabulut - ‹ktisat
‹stanbul’da ‹fl Bankas› Teftifl Kurulu’nda
müfettifl yard›mc›s›.

Elvida Aylin Kesim - Bilgisayar Teknolojisi
ve Biliflim Sistemleri
Ankara’da Demlin adl› firman›n sahibi.
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De¤erli Mezunlar›m›z,

Bilkent Üniversitesi Yay›n Birimi taraf›ndan haz›rlanan
Dergi Bilkent’in sizlere ulaflmas› için mezun kimlik kart›na
sahip olman›z gerekmektedir. Bu ücretsiz kart› edinmek için
www.bilkent.edu.tr/mezun adresinden eriflebilece¤iniz formu
doldurabilir ve 2 foto¤raf›n›z (bask› veya dijital) ile Mezunlar
Merkezi’ne gönderebilirsiniz. Kay›tl› bilgilerinizi güncellemek
için de merkezimize ulaflabilirsiniz.

En içten dileklerimizle,

Bilkent Üniversitesi
Mezunlar Merkezi
06800 Bilkent/Ankara/Türkiye
Tel. : +90 (312) 290 26 68
Faks : +90 (312) 290 24 30
E-posta : mezun@bilkent.edu.tr

Mezun Kimlik Kart› Avantajlar›:

Turizm ve Otelcilik
• Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Bilkent-Ankara’da 

özel indirim,
• Fora Apart Otel, Datça-Mu¤la’da konaklamada nakitte 

ve kredi kart›nda %10 indirim,
• Taksim Gönen Hotel, Taksim-‹stanbul’da nakitte ve 

kredi kart›nda %15 indirim,
• Grand Hotel Haliç, ‹stanbul’da nakitte %35, kredi 

kart›nda %35 indirim,
• Hotel Montania, Mudanya-Bursa’da konaklamada 

nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim,
• Anemon Otel, Kahramanlar-‹zmir’de nakitte ve

kredi kart›nda %40 indirim,
• Gazi Park Hotel, Sö¤ütözü-Ankara'da nakitte ve

kredi kart›nda kap› fiyatlar› üzerinden %50 indirim,
• Limak Ambassadore Boutique Hotel, Gaziosmanpafla-

Ankara’da nakitte %15, kredi kart›nda %10 indirim,
Etur Robinson Seyahat Acentesi Ltd. fiti., Elmada¤-
‹stanbul’da nakitte %15, kredi kart›nda %10 indirim,

• Grand Hotel Kurdo¤lu, Kufladas›-Ayd›n’da nakitte ve 
kredi kart›nda %10 indirim,

• Ottoman Palace Otel, Antakya’da konaklama ve 
restoranda nakitte %30, kredi kart›nda %5 ve grup 
hizmetlerinde %10 indirim,

• Atlanta Hotel, K›z›lay-Ankara’da konaklamada nakitte 
%20, kredi kart›nda %10 indirim,

• Crowne Plaza ‹zmir Oteli’nde nakitte ve kredi kart›nda 
%25 indirim, termal spa ve wellness'ta %10 indirim,

• Yamaç Turizm, Bakanl›klar-Ankara’da yurtiçi turlarda 
%5, yurtd›fl› turlarda %3, otel rezervasyonlar›nda
%5 indirim,

• Büyük Antakya Oteli, Antakya-Hatay’da kap› fiyat› 
üzerinden nakitte %30 indirim,

• Shuttle Express Turizm Organizasyon Hizmetleri, 
Dikmen-Ankara’da Esenbo¤a Havaalan› gidifl ve
dönüfl yolcu tafl›mac›l›¤›nda nakitte %10 indirim,

• Hotel Etap Alt›nel, Tando¤an-Ankara’da nakitte ve 
kredi kart›nda %15 kafe, bar, restoran, %60 oda fiyat› indirimi.

G›da ve E¤lence
• Sevilla Turizm Ticaret Ltd. fiti. (Atakule Kubbe 

Restaurant, Atakule Ufo Cafe-Bar ve Atakule Dönen 
Restaurant) Çankaya-Ankara’da nakitte %15, kredi 
kart›nda %10 indirim,

• Bal›kç› Restaurant Ali R›za’n›n Yeri, Bodrum-Mu¤la’da 
nakitte %20, kredi kart›nda %20 indirim,

• Dafne Restaurant, A. Ayranc›-Ankara’da nakitte ve 
kredi kart›nda %15 indirim (pazar kahvalt›lar› ve
özel gün fiks menüleri hariç),

• Köflebafl› Restaurant, Dalyan-‹stanbul’da %10 indirim,

• Miri Ev Yemekleri ve Davet Organizasyonlar›, Çankaya-
Ankara’da nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim,

• Med G›da Sanayi Taahhüt ve Tic. Ltd. fiti., Balgat-Ankara’da 
tabldot serviste liste fiyatlar›ndan nakitte %2 indirim,

• Bal›k Restaurant, Alanya-Antalya’da nakitte ve kredi 
kart›nda %20 indirim,

• Vista Di Mare ‹talyan Restaurant, Alanya-Antalya’da 
nakitte%15, kredi kart›nda %10 indirim,

• Cafe Crown Arjantin, G.O.P-Ankara’da nakitte ve 
kredi kart›nda %15 indirim,

• Teps Restaurant & Bar, Çayyolu-Ankara’da bar, restoran 
ve VIP oda hizmetlerinde nakitte ve kredi kart›nda 
%10 indirim,

• Shawarma, Balgat-Ankara’da nakitte %15 indirim,

Reklam, Organizasyon, Yay›nc›l›k ve Foto¤rafç›l›k
• Aymat Ahmet Y›lmaz San. ve Tic. Ltd. fiti., Osmangazi-

Bursa’da matbaa malzemelerinde %10 indirim,
• Graphoz-Dim Reklam Foto¤raf Tan›t›m Hiz. Tur. San. 

Tic. Ltd. fiti., Kavakl›dere-Ankara’da tam reklam 
ajansl›¤›, bas›l› ve görsel tasar›m, foto¤raf çekimi ve 
internet sitesi tasar›m›nda nakitte ve kredi kart›nda 
%10 indirim,

• CLB Reklam Dekorasyon Organizasyon Hizmetleri  
Ltd. fiti.,Çankaya-Ankara’da nakitte %25 indirim,

‹nternet ve Bilgisayar
• Cansev Makina Bilgisayar G›da Tic. Ltd. fiti., S›hhiye-

Ankara’da bilgisayar kurulumu, orijinal yaz›l›m 
yükleme, donan›m ve yaz›l›m hatalar›n›n giderilmesi, 
aile tipi dikifl makinelerinin tamiri ve bak›m›, sanayi 
tipi dikifl makinelerinin tamiri ve bak›m›nda nakitte 
% 50 kredi kart›nda %10 indirim,

E¤itim ve Dan›flmanl›k
• Dilhem Özel E¤itim ve Dan›flmanl›k Hiz. Tic. Ltd. fiti., 

Antalya’da haf›za teknikleri destekli yabanc› dil 
kurslar›nda nakitte %15, kredi kart›nda %10 indirim,

• ‹zgören&Ak›n, Bakanl›klar-Ankara’da profosyonel 
e¤itim becerileri, beden dili, tak›m çal›flmas›, sunum 
teknikleri, etkili iletiflim, avcunuzdaki kelebek sat›fl 
teknikleri, sat›flta beden dili, d›fl ticaret ve finansta 
nakitte ve kredi kart›nda %30 indirim,

• Desk ‹letiflim Dan›flmanl›¤› San. Tic. Ltd. fiti., fiiflli-
‹stanbul’da nakitte ve kredi kart›nda %5 indirim,

• Royal E-D›fl Ticaret Akademisi, Çankaya- ‹zmir’de 
nakitte %5, kredi kart›nda %5 indirim,

• CDS Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤›, Ankara ve 
‹stanbul’da üniversite baflvurular›nda dan›flmanl›k 
ücretlerinde %30, work and travel baflvurular›nda %10 
indirim, dil okullar› hizmet bedeli ve sertifika program 
baflvurular› ücretsiz,

• Best English Language School, K›z›lay-Ankara'da 
nakitte %10 indirim,

• Easy Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤› ve Kariyer Planlama 
Ltd. fiti., K›z›lay-Ankara’da, yurtd›fl› e¤itim baflvurusu 
ve dan›flmanl›k ücretinde nakitte %10 indirim,

• Poseidon Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤›, Kavakl›dere-
Ankara'da yurtd›fl› dil okullar›, üniversite yerlefltirme 
hizmetleri, yurtd›fl› yaz kamplar›, çal›flma-seyahat 
programlar› ve staj programlar›nda nakitte %5 indirim; 
dan›flmanl›k ücreti al›nmayacak,

• Büyüteç Anaokulu, Çankaya-Ankara’da e¤itim hizmeti, 
okul grubu, etüdde nakitte ve kredi kart›nda %15 indirim,

• Advance Yurtd›fl› E¤itim, Taksim-‹stanbul’da Bilkent Üniversitesi
mezunlar› veya 1. dereceden yak›nlar›na tüm yurtd›fl› e¤itim
programlar›na %5 indirim,

• Educon E¤itim Dan›flmanl›k Organizasyon Ltd. fiti., 
Etiler-‹stanbul’da d›fl ticaret, ifl yönetimi, pazarlama-
sat›fl ve finans e¤itimlerinde nakitte %20, kredi kart›nda
%15 indirim,
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Sa¤l›k ve Kiflisel Bak›m
• Referans Sa¤l›k Hiz., K›z›ltoprak-‹stanbul'da 

biyokimya-mikrokimya laboratuvar›, patoloji 
labaratuvar›, ultrasonografi, doppler, röntgen, 
mamografi, eko-efor-holter ve kemik yo¤unlu¤u 
testlerinde nakitte %20 indirim,

• Akpol T›p Merkezi, Balgat-Ankara’da nakitte %25 indirim,
• Akropol Hastanesi, Balgat-Ankara’da nakitte %25 indirim,
• Primer T›bbi Görüntüleme Merkezi, Kavakl›dere-Ankara’da

manyetik rezonans, bilgisayarl› tomografi ve dijital röntgende
nakitte ve kredi kart›nda %30 indirim,

• Gülbahçe Optik, Gülbahçe-Bursa’da nakitte%25,
kredi kart›nda %15 indirim ve +3 taksit,

• Jineklinik, Kavakl›dere-Ankara’da, muayene,
gebelik ve do¤um takibi, infertilite ve onkolojik 
jinekolojide nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim,

• Berk Biorezonans Terapi Merkezi, K›z›lay-Ankara’da 
nakitte %10, kredi kart›nda %5 indirim,

• Oksi Art Medikal Estetik ve Güzellik Merkezi, Ulus- ‹stanbul’da
tüm hizmetlerde nakitte %20, kredi kart›nda %10 indirim,

• Estelazer, Gaziosmanpafla-Ankara’da lazer epilasyon, 
cilt bak›m›, bölgesel incelme ve s›k›laflma, 
dermatolog muayenesi, varis tedavisi, k›lcal damar 
tedavisinde nakitte %20, kredi kart›nda %10 indirim 
(taksitli kampanyalar hariç),

• Allen Carr’s Easyway to Stop Smoking, Çankaya-
Ankara’da nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim,

• Gengym Health & Fitness Club, Kozyata¤›-‹stanbul’da 
fitness merkezine üyelikte nakitte %20, kredi kart›nda %15 indirim,

• WOF - World of Fitness, fiaflk›nbakkal-‹stanbul’da 
fitness merkezine üyelikte nakitte %25 kredi kart›nda 
%20 indirim,

• Before & After Sa¤l›kl› Yaflam ve Spor Merkezi, Y›ld›z Ankara’da
hypoxi çal›flmalar›, kiflisel çal›flmalar, pilates, yoga ve cilt 
bak›m›nda nakitte %20, kredi kart›nda %10 indirim,

• Civafl Klinik, Gaziosmanpafla-Ankara’da lazer 
epilasyon, saç ekimi, selülit tedavisi, titan ile cilt germe, 
cilt gençlefltirme, botoks, dolgu, k›lcal damar ve varis 
tedavisi, estetik cerrahi ve kal›c› makyajda nakitte 
%15, kredi kat›nda %10 indirim,

• B-Fit Sa¤l›k ve Spor Yat›r›m Tic. A.S. Cihangir-
‹stanbul’da nakitte %15, kredi kart›nda %10 indirim,

‹ç Mimarl›k, Mobilya ve Dekorasyon
• Flekssit Büro Mobilyalar› A. fi., Siteler-Ankara’da tüm 

ürünlerde nakitte %35, kredi kart›nda %30 indirim,
• Mas Ofis Mobilyalar›, A. Öveçler-Ankara’da nakitte 

%10, kredi kart›nda %5 indirim,

Giyim ve Tekstil
• Akçiçek Moda Evi, Y. Ayranc›-Ankara'da nakitte ve 

kredi kart›nda %10 indirim,
• Nüans Moda, Çankaya-Ankara’da gelinlik, niflanl›k, 

abiye, damatl›k ve kifliye özel tasar›mda nakitte %20, 
kredi kart›nda %15 indirim,

• Jeyteks Tekstil San. ve D›fl Ticaret Ltd. fiti., 4. Levent-
‹stanbul’da nakitte %10, kredi kart›nda %5 indirim,

Otomotiv, Araç Kiralama ve Sürücü Kurslar›
• Günlas Otomotiv, ASF Tesisleri-Bursa’da tüm 

hizmetlerde %10 indirim,
• Ifl›k Turizm Oto Kiralama, Antalya’da Antalya ve çevresi 

araç kiralamada nakitte %10, kredi kart›nda %10 indirim,
• Aydo¤anlar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. fiti. Güvercinlik-

Ankara’da Mercedes marka ve hafif ticari araçlara 
kaporta ve boya hizmetinde iflçilikte %10, yedek parçada 
%5 indirim,

• Lets Otomobil Kiralama, fiiflli-‹stanbul’da nakitte %20, 
kredi kart›nda %15 indirim,

• Öz Nida Sürücü Kursu, Çankaya-Ankara’da nakitte 
%12, kredi kart›nda %10 indirim,

• Abac› & Kuranel Otomotiv ‹ç ve D›fl Ticaret Ltd. fiti., 
Ostim-Ankara’da tüm servis ücretleri, jant ve lastiklerde 
%10 indirim,

Nakliye ve Lojistik
• Palmiye Uluslararas› Tafl›mac›l›k ve Loj. Hiz. A. fi., 

Ataflehir-‹stanbul’da yurt içi ve ev eflyas›, yurt d›fl› ev 
eflyas›, gümrükleme, paketleme ve tüm nakliye 
hizmetlerinde nakitte % 10 indirim,

• Alper ve Sönmez Uluslararas› Nakliyat ve Gümrükleme 
Tic. Ltd. fiti. Y. Ayranc›- Ankara’da, flehiriçi ve 
flehirleraras› nakliye, depolama ve gümrükleme 
hizmetlerinde %10, uluslararas› nakliye hizmetlerinde 
%5 indirim,

Sanat , Müzik ve Kurslar
• Tülay Uyar Prodüksiyon ve Müzik E¤itim Merkezi, 

Taksim-‹stanbul’da ses, enstrüman (piyano, keman, 
gitar, flüt, klarnet), müzikal ve caz e¤itiminde nakitte 
%10, kredi kart›nda %5 indirim,

• Mavi Müzik Organizasyon, Gaziosmanpafla-Ankara’da 
özel davet ve organizasyonlar, orkestra, ses ve ›fl›k 
sistemleri kiralama ve sanatç› menajerli¤inde nakitte 
%20 indirim,

Tablo ve Çerçeve
• Çöpadam Özel E¤itim Dan›flmanl›k ve Pazarlama, 

Ortaköy-‹stanbul’da resim atölyesinden seçilecek tablo 
ve di¤er sanat eserlerinin sat›fl›nda nakitte %10, kredi 
kart›nda %5 indirim,

Gümrük Müflavirli¤i
• Namal Gümrük Müflavirlik Hiz. Ltd. fiti. Nilüfer-

Bursa’da Bursa, ‹stanbul, Band›rma ve ‹zmit 
gümrüklerinde nakitte ve kredi kart›nda %20 indirim,

• Beyler Gümrük Müflavirli¤i Ltd. fiti., Alsancak-‹zmir’de 
nakitte %20, kredi kart›nda %10 indirim,

Sigortac›l›k
• Çankaya Sigorta Acenteli¤i Ticaret Ltd. fiti., Çankaya-

Ankara'da trafik sigortas›, ferdi seyahat sa¤l›k sigortas› 
ve deprem sigortas› hariç tüm hizmetlerde nakitte ve 
kredi kart›nda %5 indirim,

• Öncüler Sigorta Ltd. fiti., Suadiye-‹stanbul’da nakitte 
ve kredi kart›nda, tüm kasko sigortalar›nda, ev 
sigortalar›nda, iflyeri poliçelerinde %15, sa¤l›k 
sigortas›nda %10, elektronik cihaz sigortalar›nda
%5 indirim,

Çocuk Etkinlikleri
• Sihirli Kap› Çocuk Oyunlar› ‹fll. Ltd. fiti., fiaflk›nbakkal-

‹stanbul’da saatlik oyun, oyun grubu, do¤um günü 
partisi ve yiyecek-içecek hizmetlerinde nakitte %15, 
kredi kart›nda %10 indirim,

Di¤er
• Kampüse giriflte kolayl›k ve arabas› olan mezunlar›m›za 

ücretsiz mezun araç pulu (Mezunlar›m›z araç pullar›n› 
mezun kimlik kart›, ehliyet ve ruhsatlar›n› göstererek 
üniversitemizin Sivil Savunma ve Güvenlik 
Müdürlü¤ü’nden alabilir. Ankara d›fl›ndaki Bilkentliler, 
Mezunlar Merkezi’ne baflvurarak araç pullar›n› 
adreslerine isteyebilir.),

• Kariyer Merkezi’nin hizmetlerinden yararlanma olana¤›,
• Bilkent Kütüphanesi'nden kitap almada kolayl›k,
• Mezunlar Merkezi’ne kay›tl› tüm mezunlara

Dergi Bilkent’in ücretsiz olarak gönderilmesi,
• Ö¤renci Yurtlar› Spor Salonu’nu (ücretli) ve

Merkez Spor Salonu’nu (ücretsiz) kullanma olana¤›.




