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bilkent’ten sonra...

Garanti Leasing’in üst düzey yöneticilerinden Altu¤ Toksöz,
Bankac›l›k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

Altu¤ Toksöz, profesyonel ifl yaflant›s›na 1997’de Garanti Bankas›’n›n hazine departman›nda
bafllam›fl. Farkl› pozisyonlarda çal›flt›ktan sonra hazine sat›fl masas›n›n bafl›na geçmifl.
2001’de ad›m att›¤› Garanti Leasing’in genel müdür yard›mc›s› ve Garanti Filo Yönetimi’nin
yönetim kurulu baflkan vekili. Sorumlu oldu¤u departmanlar aras›nda hazine, finansal
kurumlar, mali ifller, mali kontrol, bütçe planlama, kurumsal iletiflim ve reklam var. Toksöz,
kariyeriyle ilgili düflüncelerini flu cümlelerle aktar›yor: “En büyük flans›m üniversiteyi
bitirdikten sonra girmifl oldu¤um kurumun bana istedi¤im iflleri yapma konusunda açt›¤›
kap›lar ve vermifl oldu¤u destektir. Profesyonel hayata bafllarkenki iste¤im ve enerjim, beni
hep yeni sorumluluklara yöneltti. Bugünden sonraki ifl yaflant›mda da çok keyif ald›¤›m
finans piyasas›nda olmay› ümit ediyorum.”

Her iflin kendine özgü zorluklar› oldu¤unu belirten Toksöz, stresin çözümünü sporda bulmufl.
Yaz›n tenis, yüzme, tüplü dal›fl, koflu ve bisiklet, k›fl›n kayak ve salon sporlar› ile u¤rafl›yor.
Evli ve iki çocuk babas›. Huzurlu bir aile hayat›n› çal›flma yaflam›ndaki baflar›lar›n kal›c›
olmas›n› sa¤layan etkenlerden biri olarak görüyor.

Üniversite e¤itimini insan›n kendisi ile yüzleflti¤i süreç olarak yorumlayan Toksöz’ün
Bilkent’e dair düflünceleri ise flöyle: “Severek, isteyerek, kararl›l›kla girmifl oldu¤um bölüm
üzerinden kariyer yapmak bir keyif. Bu üniversitede ben, ayaklar›m›n üzerinde tek bafl›ma
durmay›, insana ve topluma sayg›l› olmay›, hedefe odakl› çal›flmay›, ifl hayat›n›n yan›nda
sosyal hayat›n da bireyi olmay› ö¤rendim.”

Altu¤ Toksöz
Bankac›l›k ve Finans 1995
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Profesyonel yaflant›s›n› ‹zmir’de sürdüren N. Deniz Befler
Dinçsoy, Uygulamal› ‹ngilizce-Türkçe Çevirmenlik Bölümü’nden
diplomas›n› 2003’te alm›fl.

N. Deniz Befler Dinçsoy, Morton Medikal San. ve Tic Ltd. fiti’nin d›fl ticaret müdürü.
‹zmir’de t›bbi sarf malzemesi üreten ve as›l ifltirak alan› anestezi olmakla birlikte infüzyon,
drenaj, aspirasyon konu bafll›klar› 85 çeflit ürünü bulunan Morton Medikal’de tüm ithalat
ve ihracat ifllemlerinin takibinden ve iflleyiflinden sorumlu. Üretiminin %70’ini Orta Do¤u,
Avrupa ve Güney Amerika’daki toplam 31 ülkeye ihraç eden firmas› ad›na uluslararas›
ve ulusal tüm medikal fuarlara kat›lan Dinçsoy, kalite güvence sistemi yönetim temsilcili¤i
de yap›yor. E¤itim geçmifli ve yeteneklerini genifl bir flekilde kullanabildi¤i iflini çok
seviyor. ‹hracat rakam›n› art›rarak tüm dünyada bilenen bir marka oluflturmay› amaçl›yor.
‹fli gere¤i s›k s›k çeviri yapt›¤›n› belirten Dinçsoy, üniversitede hem teorik olarak mükemmel
yetiflti¤ini hem de profesyonel hayata çok iyi haz›rland›¤›n› söylüyor. ‹fl görüflmelerinde
Bilkentli olman›n fark›n› hissetti¤ini belirten Dinçsoy, Bilkent ile ilgili düflüncelerine
flunlar› ekliyor: “Bilkent, sosyal geliflimime de büyük katk›lar sa¤lad›. Bilkent News’u
takip ederek kampüsteki birçok söylefliye ve konferansa kat›ld›m. Modern spor tesislerinden
faydaland›m. Aç›lan spor kurslar›n›n birço¤una kat›ld›m.”

Ö¤renciyken Bilkentli Aslanlar Kulübü ve Havac›l›k Kulübü’ne üye olan Dinçsoy, bu
prati¤ini diploma sonras›nda Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne¤i (B‹LMED) ile
sürdürmüfl. F›rsat buldukça B‹LMED ‹zmir’in toplant›lar›na kat›lan ve Ege Bölgesi Sanayi
Odas› üyesi de olan Dinçsoy’un dört y›ll›k Urla Rotaract Kulübü deneyimi de
bulunuyor.

N. Deniz Befler Dinçsoy
Uygulamal› ‹ngilizce - Türkçe
Çevirmenlik  2003

Lisans e¤itimini 2008’de Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim
Sistemleri Bölümü’nde tamamlayan Eda Dere Bursal›o¤lu,
Cybersoft’ta çal›fl›yor.

Eda Dere Bursal›o¤lu, lisans e¤itimindeki dönem staj›n› Havelsan’da yaz›l›m teknolojileri
üzerine yapm›fl ve mezun olduktan sonra kariyerine bu alanda bafllamaya karar vermifl.
Yaklafl›k bir y›ld›r Cybersoft’ta yaz›l›m test uzman›. Gelifltirilen bankac›l›k sistemlerinin
testlerini gerçeklefltiriyor, analiz dökümanlar›n› ve güncellemeleri haz›rl›yor. Bursal›o¤lu’nun
kariyer hedefi yaz›l›m mühendisli¤i ve ifl analistli¤i.

Bofl zamanlar›n› kitap okuyarak ve spor yaparak geçiren Bursal›o¤lu, Bilkent
Üniversitesi’ndeki y›llar›na flu sözlerle de¤iniyor: “Yaz›l›m proje yönetimi ve bunun
beraberinde getirdi¤i disiplin sayesinde iflimde sorumluluk almaktan kaç›nm›yorum.
Edindi¤im bilgiler sayesinde, çal›flt›¤›m flirketin hemen her alan›nda görev alabilecek
potansiyele sahibim. Projelerimizi tamamlarken tak›m arkadafllar›m›zla olan iletiflimimiz
ve Bilkent’in sa¤lam›fl oldu¤u sosyal çevre, ifl hayat›mda kendimi daha rahat ve özgüvenli
ifade etmemi sa¤lad›.”Eda Dere Bursal›o¤lu

Bilgisayar Teknolojisi ve
Biliflim Sistemleri 2008
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Rekabet Kurumu’nda uzman olarak görev yapan Evrim Özgül
Kazak, Siyaset Bilimi Bölümü 2004 yüksek lisans mezunu.

Evrim Özgül Kazak, çal›flma hayat›na 2005’te T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’nda
d›fl ticaret uzman› olarak bafllam›fl. fiu an Rekabet Kurumu’nun telekomünikasyon, görsel-
yaz›l› medya ve sa¤l›k gibi sektörlerden sorumlu olan 2. Daire Baflkanl›¤›’nda çal›fl›yor.
Ba¤l› bulundu¤u dairenin görev alan›na giren sektörlerdeki birleflme ve devralma ifllemlerine,
söz konusu sektörleri etkileyen her türlü teflebbüs aras›ndaki rekabeti engelleyici anlaflma
ve kararlar ile hakim durumdaki teflebbüslerin söz konusu hakimiyetlerini kötüye
kullanmalar›na yönelik flikayetler üzerine veya re’sen raporlar haz›rlayarak Rekabet
Kurumu’na sunuyor. Kurum ad›na teflebbüslerde yerinde incelemeler yap›yor, soruflturmalar
yürütüyor. Piyasalardaki rekabetin korunmas›na dair tedbir, tespit ve düzenlemelere iliflkin
ifllemlerde de bulunan Kazak, Bilkent günleri için flu parantezi aç›yor: “Rekabet hukukunda
uluslararas› geliflmelerin takip edilmesi, kapsaml› araflt›rmalar yap›lmas› ve detayl›
raporlar yaz›lmas› gerekir. Ö¤retim elemanlar›m›z›n disiplini ve ders içerikleri çal›flma
ve araflt›rma yapabilme s›n›rlar›m› yükseltti. Bu sayede kendime daha çok güveniyor,
verilecek her türlü görevin alt›ndan kalkabilece¤imi düflünüyorum. E¤itimim s›ras›nda
konferans ve tart›flma toplant›lar›na kat›l›yordum. Halen bu tür etkinlikleri takip ediyor,
üniversitenin di¤er birçok olana¤›ndan da faydalan›yorum. Örne¤in spor salonuna ve
yoga derslerine gidiyorum. Bilkent Senfoni Orkestras› konserlerini kaç›rmamaya
çal›fl›yorum. Bilkent’in keyfini bir mezun olarak yaflamak bir baflka.”

Evrim Özgül Kazak
Siyaset Bilimi 2004

Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nü 1998’de bitiren Berkant
Barla Cambazo¤lu, kariyerine ‹spanya’da devam ediyor.

Yüksek lisans ve doktora diplomalar›n› da Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nden alan
Berkant Barla Cambazo¤lu, Ohio Üniversitesi Biyomedikal Mühendisli¤i Bölümü’nde
doktora sonras› bilimsel çal›flmalarda bulunduktan sonra 2008’de Yahoo! Research
Barcelona’n›n araflt›rmac› kadrosuna kat›lm›fl. Araflt›rma laboratuvar›nda arama motorlar›
ve bilgi eriflimi ile ilgili araflt›rmalar yapan Cambazo¤lu, Yahoo! arama motorunun
performans ve sonuç kalitesi aç›s›ndan gelifltirilmesine çal›fl›yor. Çocukluktan bu yana
gelen hedeflerini ise flöyle özetliyor: “Hep baflar›l› bir bilim insan› olmak istedim. San›r›m
halen bu yolda ilerliyorum. fiu andaki amac›m çal›flmakta oldu¤um alandaki uzmanl›¤›m›
ilerletmek ve prestijli bilimsel dergilerdeki yay›n say›m› art›rmak.”

Bölümde edindi¤i bilgi birikimi sayesinde Yahoo!’ya kolayca uyum sa¤lad›¤›n› belirten
Cambazo¤lu, lisansüstü çal›flmalar›nda dan›flman› Prof. Dr. Cevdet Aykanat’›n katk›s›na
dikkat çekiyor. Üniversitedeyken Karate ve Jonglorlük kulüplerine üye olan Cambazo¤lu,
Roksan Sobhani’nin ö¤rencisi olmufl, Shotokan dal›nda yeflil kuflak alm›fl ve jonglörlükte
8 top çevirecek düzeye ulaflm›fl.

Cambazo¤lu, iflten kalan zamanlar›n› ‹spanyol liglerindeki spor karfl›laflmalar›n› izlemeye
ay›r›yor.

Berkant Barla
Cambazo¤lu
Bilgisayar Mühendisli¤i 1998
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Evin Dökmeci
‹flletme Yönetimi 2001

Evin Dökmeci, FortisBank A.fi.’de ticari pazarlama yöneticisi.
2001’de ‹flletme Yönetimi Bölümü’nü bitirmifl.

Evin Dökmeci’nin FortisBank’taki bafll›ca sorumluluklar› ticari iflletmelerin ihtiyaçlar›n›
belirlemek ve bu ihtiyaçlar do¤rultusunda iflletmelere ürün ve hizmetlere yönelik kredi
teklifi haz›rlamak. Kariyer hedefi üst düzey yöneticilik. Alt› y›ld›r çal›flt›¤› FortisBank’ta
amaçlad›¤› noktaya emin ad›mlarla ilerledi¤ini, bunun için kiflisel geliflime de önem
vererek bankan›n ve di¤er kurumlar›n e¤itim ve seminerlerine kat›l›p yeni fikirlere yelken
açt›¤›na de¤iniyor.

‹fl d›fl›nda ailesine, dostlar›na, sinemaya ve sergilere zaman ay›ran Dökmeci, sözlerine
bir Bilkent paragraf›yla son veriyor: “Üniversite yaflant›m süresince bankac›l›¤a
odaklanm›flt›m. ‹ngilizce e¤itim ald›¤›m için yabanc› firmalar›n gereksinimlerine kolayl›kla
çözüm üretebiliyorum. Ekonomi, muhasebe ve pazarlama derslerinin büyük faydas›n›
görüyorum. Bilkent, vizyonu ve ö¤retim kadrosuyla bizi geliflmeye, yenilikçi düflüncelere,
toplumsal duyarl›l›¤a yönlendirdi. Gerek bölümde gerek yurt ortam›nda edindi¤im
dostluklar sürüyor. Ayr›ca B‹LMED üyesiyim. Derne¤in toplant›lar›nda hem arkadafllar›mla
hasret gideriyorum hem de yeni ba¤lar kuruyorum.”

Mustafa fiahin
Matematik 2002

Matematik Bölümü’nü 2002’de bitiren Mustafa fiahin, çal›flma
hayat›na yurtd›fl›nda yön veriyor.

Ohio State Üniversitesi’nden matematik, Stevens Institute of Technology’den ise finans
mühendisli¤i yüksek lisans derecelerine sahip olan Mustafa fiahin, Maple Securities USA,
Inc.’de say›sal finans mühendisi. Maple Securities’deki mevcut sistemlerin düzenli
çal›flmas›n› sa¤l›yor, matematiksel modeller kullanarak yeni strateji gelifltirme projelerinde
ve risk yönetimi süreçlerinde bulunuyor. Bu görevleri yerine getirmek için bilgisayar
programlar› gelifltiriyor, bilimsel ve sektörel yay›nlar› takip ediyor, sunumlar haz›rl›yor
ve flirket içi e¤itimlere kat›l›yor.

Maple Securities’den önce uluslararas› bir dan›flmanl›k flirketinde istatistik dan›flmanl›¤›
yapan fiahin, matematikten finansa, ilaç endüstrisinden bilgisayar programc›l›¤›na kadar
birçok alanda rol üstlenmesini Bilkent’in verdi¤i kaliteli e¤itime ve özgüvene ba¤l›yor,
hedeflerini yüksek tutma becerisini de üniversitede kazand›¤›n›n alt›n› çiziyor. fiahin,
Bilkent’te çeflitli kulüp çal›flmalar›yla Türkiye’den ve dünyadan devlet adamlar›n›n
kampüse gelmesinde pay sahibi olmufl. Kulüpten ve yurttan arkadafllar›yla görüflmeyi
sürdürüyor.

New York Academy of Sciences, IEEE, Türk Finans Network, Gönülbirli¤i Kültür ve
Yard›mlaflma Derne¤i gibi akademik, profesyonel ve sosyal topluluklara üye olan fiahin’in
bireysel ilgi alanlar› kayak, seyahat ve do¤a yürüyüflleri.
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Festivallerden…
Festivallerin aran›lan toplulu¤u
BSO; Ankara Caz Festivali, Ankara
Müzik Festivali, Mersin Müzik
Festivali gibi uluslararas›
organizasyonlar›n konu¤u olacak.
Ça¤dafl Türk kompozitörlerinin
eserlerine hep özel önem gösteren
BSO’nun sezon program›nda
Nevit Kodall›’n›n “Telli Turna Süiti”,
Turgut Pö¤ün’ün “Window”,
Ulvi Cemal Erkin’in “1. Senfoni”,
Kamran ‹nce’nin “Concerto for
Orchestra, Turkish Instruments and
Voices”, “Fall of Constantinople,
Senfoni No.2”, “Infrared Only”,
“Piyano ve Orkestra ‹çin Konçerto”
ile “Sardis, Senfoni No.4” gibi
yap›tlar› bulunuyor.

BSO’nun Solisti
Faz›l Say'd›
Dünyaca ünlü piyanistimiz Faz›l Say,
17-18 Aral›k'ta Bilkent Senfoni
Orkestras› ile iki konser verdi. BSO
Sanat Yönetmeni Ifl›n Metin
yönetimindeki konserlerde Mozart’›n
“KV.414, La majör 12. Piyano
Konçertosu” ile Janacek’in “1.X.1905”
bafll›kl› sonat› Say taraf›ndan
seslendirildi. fiostakoviç’e ait “Op.47,
Re minör 5. Senfonisi”ne BSO'nun
getirdi¤i yorum da konser
program›ndayd›.

BSO ve UNICEF

Bilkent Senfoni Orkestras›,
30 Ekim'de UNICEF Türkiye Milli Komitesi
taraf›ndan UNICEF Türkiye ‹yi Niyet Elçisi

ilan edildi. Bilkent Üniversitesi ‹nsani
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan› ve
UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baflkan›
Prof. Talat S. Halman, genellikle kiflilere

verilen bu unvana bir orkestran›n lay›k
görülmesinin ender oldu¤una dikkat çekti.
BSO, UNICEF Türkiye Milli Komitesi için
pek çok konser vermifl, Haydi K›zlar Okula

kampanyas›na, Marmara ve Pakistan
depremzedelerine destek olmufltu. ---

Hanslip’ten Beethoven Yorumu

BSO'nun 20 Kas›m konserinde
solist olarak dünyaca ünlü
genç keman sanatç›s›
Chloe Hanslip yer ald›.
21 yafl›ndaki y›ld›z,
Beethoven’›n “Op.61, Re
majör Keman Konçertosu”nu
yorumlad›. BSO taraf›ndan
Mendelssohn’un “Op.11,
Do minör 1. Senfonisi”nin de
seslendirildi¤i konseri
Devlet Sanatç›s› Gürer Aykal
yönetti.

Efsaneler Bulufltu
BSO'nun 4 ve 7 Aral›k tarihli konserleri iki ünlü ismi bir araya getirdi. Kay›t serileriyle
dünyada ilklere imza atan piyanistimiz ‹dil Biret ile Grammy ödüllü flef ve besteci José
Serebrier, sanatseverlere Ankara ve Erzurum’dan seslendi.
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29 Ocak Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Emmanue / Pahud, Flüt
A. Dvorak / Serenad, Re minör, Op.44
C. Nielsen / Flüt Konçertosu
A. Dvorak / Senfoni No.6, Re majör,
Op.60

5 fiubat Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Elena Brilova, Soprano
D. Milhaud / “La Création du monde”, Op.81a
R. Strauss / “Ariadne auf Naxos”,
Zerbinetta’n›n Aryas›
L. van Beethoven / Senfoni No.1, Do majör,
Op.21

12 fiubat Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

13. Uluslararas› Ankara Caz Festivali
Sevgililer Günü Konseri
Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
P.‹. Çaykovski / “Romeo ve Juliet”
L. Bernstein / Bat› Yakas› Hikayesi,
Senfonik Danslar
S. Prokofyef / “Romeo ve Juliet” Süiti, Op.64

19 fiubat Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Hobart Earle, fief
Sergey Krylov, Keman
I. Raykhelson / Keman Konçertosu
J. Sibelius / Senfoni No.2,
Re majör, Op.43

26 fiubat Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Gürer Aykal, fief
Joan Kwuon, Keman
J. Brahms / Keman Konçertosu,
Re majör, Op.77
R. Schumann / Senfoni No.4, Re minör,
Op.120

Bilkent
Senfoni
Orkestras›
2010
Program›

www.bso.bilkent.edu.tr
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5 Mart Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Ifl›n Metin, fief
Dima Tkachenko, Keman
M. Bloch / Keman Konçertosu
L. van Beethoven / Senfoni No.6,
Fa majör, Op.68 “Pastoral”

8 Mart Pazartesi
Bilkent Erzurum Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Ifl›n Metin, fief
Dima Tkachenko, Keman
M. Bruch / Keman Konçertosu No.1, Sol
minör, Op.26
L. van Beethoven / Senfoni No.6, Fa majör,
Op.68 “Pastoral”

12 Mart Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Trombon Kuartet
Branimir Slokar
Armin Bachmann
Peter Körner
Kumsal Germen
J. Koetsier / Dört Trombon ‹çin Konçerto
G. Gershwin-A. Franckenpohl / Dört
Trombon ve Orkestra ‹çin Düzenleme
J.G. Mortimer / ‹ki Trombon ‹çin Konçerto
J.G. Mortimer / Alphorn (Da¤ Kornosu)
Konçertosu

19 Mart Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Olivier Charlier, Keman
A. Schoenberg / “Verklarte Nacht”, Op.4
A. Berg / Keman Konçertosu
P.‹. Çaykovski / Senfoni No.6,
Si minör, Op.74 “Pathétique”

26 Mart Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Kandemir Basmac›o¤lu, Piyano
S. Revueltas / “Sensemaya”
G. Gershwin / Piyano Konçertosu, Fa majör
A. Dvorak / Senfoni No.9, Mi minör,
Op.95 “Yeni Dünyadan”

3 Nisan Cumartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Gülsin Onay, Piyano
Francesco Libetta, Piyano
W.A. Mozart / ‹ki Piyano ‹çin Konçerto,
Mi bemol majör, KV.365 (316a)
L. Janacek / Sinfonietta

5 Nisan Pazartesi
Bilkent Erzurum Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
A. Schoenberg / “Verklarte Nacht”, Op.4
‹. Stravinski / “Pulcinella” Süiti
A. Dvorak / Serenad, Re minör, Op.44

16 Nisan Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Bilkent Senfoni Orkestras›
Gürer Aykal, fief
New Hellenic Quartet
Georgios Demertzis, Keman
Dimitris Chandrakis, Keman
Angela Giannaki, Viyola
Angelos Liakakis, Viyolonsel
B. Martinu / Kuartet ve Orkestra ‹çin
Konçerto
A.A. Saygun / Yayl› Çalg›lar Kuarteti No.3,
Op.43
J. Brahms / Senfoni No.4, Mi minör, Op.98

23 Nisan Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› Konseri
Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras›
Gürer Aykal, fief
Bilkent Müzik Haz›rl›k Okulu Solistleri
P.‹. Çaykovski / Senfoni No.5, Mi minör,
Op.64

30 Nisan Cuma, 20:30
MEB fiura Salonu

27. Uluslararas› Ankara Müzik Festivali
Kapan›fl Konseri
Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Rebekka Hartmann, Keman
F. Liszt / “Les Preludes”, S.97 (Senfonik
Poem No.3)
J. Sibelius / Keman Konçertosu, Re minör,
Op.47
C. Debussy / “La Mer”
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Sesler ve Görüntüler
Tiyatro Bölümü 2000 mezunlar›ndan M. Egemen Ertürk’ün ilk yönetmenlik deneyimi
Ç›ng›rakl› Top sinemaseverlerle bulufltu. Bir futbol tak›m› kurmak isteyen görme engelliler
ile genç yaflta sporu b›rakm›fl bir futbolcunun kesiflen hayatlar›n› konu alan filmin senaryosu
da Ertürk’e ait. 50’nci Selanik Uluslararas› Film Festivali’nde de gösterilen filmde bir rolü
de bulunan Ertürk’e Türk sinemas›n›n tan›nm›fl isimlerinin yan› s›ra Bilkentli oyuncular
Burak Önal (Tiyatro 1999) ve Tolga Ifl›k (Tiyatro 2001) da efllik ediyor. Ertürk, yaratt›¤›
hikayeyle toplumun görme engellilere bak›fl aç›s›na ve unutulmaya bafllayan insani de¤erlere
dikkat çekmeyi hedefledi¤ini vurguluyor. Yap›tla ilgili ayr›nt›l› bilgilere Ça¤lar Önder’in
(Grafik Tasar›m 2001 lisans, 2003 yüksek lisans) tasarlad›¤› internet sitesi
www.cingiraklitop.com’dan ulafl›labilir.

Suudi Arabistan’da
Bir Bilkentli

Yrd. Doç. Dr. 
Hakan Ba¤c› 
(Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisli¤i 
2001), Kral 
Abdullah Bilim ve 
Teknik 
Üniversitesi’nin

akademik kadrosuna kat›ld›. Üniversitenin
Elektrik Mühendisli¤i Bölümü’nde görev alan
Dr. Ba¤c›, doktoras›n› Illinois Üniversitesi'nde
tamamlad›ktan sonra iki buçuk y›l Michigan
Üniversitesi'nde nümerik elektromanyetik
araflt›rmalar› yapm›flt›.

Sahnedeydi
‹flletme Fakültesi 2004 mezunlar›ndan
E. Pelin Aksu, Turkcell Tiyatro Grubu’nun
sahneye koydu¤u Zortlangal› adl› tiyatro
oyununda baflrol oynad›. Ünlü Frans›z oyun
yazar› Molière’den (1622 - 1673) Metin
Balay’›n uyarlad›¤› ve Mustafa Turan’›n
yönetti¤i eserde ailesine karfl› gelerek sevdi¤i
adama kavuflmaya çal›flan Cüli karakterini
canland›ran Aksu, Turkcell’de müflteri ve
pazarlama takibi ve öngörüleri uzman›
olarak görev yap›yor.

Bilim Dünyas›na
H›z Katt›
Washington Üniversitesi’nde doktora sonras›
çal›flmalar yapan Dr. Can Alkan (Bilgisayar
Mühendisli¤i 2000), Howard Hughes Medical
Institute’daki araflt›rma grubuyla farkl›
bireylerin DNA’lar›ndaki kopya say›s›n›n
çeflitli¤ini keflfeden ve ölçen mrFAST ad›nda
bir bilgisayar program› gelifltirdi. Bu süreçte
ikinci nesil DNA dizileme teknolojileri ve
biliflimsel yöntemler kullanarak farkl›
say›larda kopyalar› olan baz› genlerin tam
say›m›na olanak tan›d›klar›n› belirten Dr.
Alkan’›n konuyla ilgili makalesi dünyaca
ünlü bilim dergisi Nature Genetics’in Ekim
2009 say›s›nda yay›mland›.
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Bir Teknoloji A¤› Oluflturdular
Ankara’da faaliyet 
gösteren Bor Yaz›l›m’›n
kurucu kadrosunu 
Bilgisayar Mühendisli¤i
Bölümü 2002 mezunu 
dört Bilkentli 
oluflturuyor:
Ali Bu¤dayc›,
Kamer Kaya, O¤uz Kurt

ve Özer Aydemir. Ayn› bölümden 2009’da diploma alan Yaflar Eren Biri ile Özlem Baflak
‹skender’in de görev yapt›¤› ve Hacettepe Teknokent’te mobil teknolojiler, web 2.0 ve GIS
teknolojileri alanlar›nda hizmet veren flirketin Bilkentli çözüm ortaklar› da var: ‹smail
Haritao¤lu (Bilgisayar Mühendisli¤i 1992 lisans, 1994 yüksek lisans), Alper Turgut (Elektrik
ve Elektronik Mühendisli¤i 1993), Öztan Harmanc› (Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
2000), Mehmet Demirbafl (Endüstri Mühendisli¤i 2002), Mustafa Sakals›z (Bilgisayar
Mühendisli¤i 2002), Süha Onay (Bilgisayar Mühendisli¤i 2002).

Dinçer Ak›nc›gil
Hayat Holding’de

Muhasebe
Bilgi Sistemleri
Bölümü 2007
mezunlar›ndan 
Dinçer Ak›nc›gil, 
Hayat Holding’e 
transfer oldu. 
Holdingin Mali 
Hizmetler Grup 
Baflkanl›¤›’nda 
Cezayir 
operasyonundan

sorumlu maliyet muhasebesi uzmanl›¤›na
bafllayan Ak›nc›gil, kariyerine Club Med’de
ad›m atm›fl, TAV’a ba¤l› Tunus Enfidha ve
Monastir havalimanlar›nda sat›n alma
sorumlusu olarak da çal›flm›flt›.

ABD’de Bir Giriflimci
Murat 
Akt›hano¤lu 
(Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisli¤i 1990
lisans, Bilgisayar 
Mühendisli¤i 1993
yüksek lisans), 
New York’ta Centrl
Inc. ad›nda bir 
firma kurdu. Yer 
tabanl› mobil 
sosyal a¤ hizmeti 
veren Centrl Inc. ve
internet, iPhone, 
BlackBerry,

Android ve Nokia telefonlarda 500.000
kullan›c›ya ulaflt› ve Yahoo, Nokia,
CitySearch ve RedPlum.com gibi ünlü
flirketlerle ortakl›k sürecine girdi.
Kullan›c›lar›n Centrl Inc. sayesinde
çevrelerindeki sosyal etkinliklere, mekanlara,
arkadafllara veya kiral›k evler, sat›l›k araçlar
gibi birçok bilgiye eriflilebildi¤ini ve ücretsiz
bir kat›l›mla Facebook, MySpace, Hi5, Ning,
Orkut, Bebo, Friendster arac›l›¤›yla söz
konusu hizmetlerden faydalan›labilece¤ini
belirten Akt›hano¤lu, yak›n gelecekte özel
bir içerik deste¤iyle Türkiye pazar›na da
at›lmay› planl›yor.

Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu taraf›ndan 28.’si düzenlenen New York’taki Türk
Günü Yürüyüflü’nde ABD’de yaflayan Bilkent Üniversitesi mezunlar› da vard›. Etkinli¤e
sadece New York’tan de¤il, çevre eyaletlerden Bilkentliler de kat›ld›. Yürüyüflün bitti¤i Dag
Hammarskjold Park›'nda Türk yemekleri eflli¤inde hasret gideren mezunlar, 2010’daki
buluflma için beyin f›rt›nas›nda da bulundular.

Türk Günü Yürüyüflü

The Sofa Hotel’deki Bilkentliler

Bilkent mezunlar›n›n üniversitemizi baflar›yla temsil etti¤i sektörlerden biri de turizm ve
otelcilik. Profesyonel yaflant›lar›n› The Sofa Hotel ‹stanbul’da sürdüren Serra Ar›kök
(A¤›rlama Hizmetleri 1991, genel müdür) ve Zeynep Demirdönder Togay (Bilgisayar
Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 2002, sat›fl ve pazarlama müdürü) ise bu alandaki
çal›flmalar›yla öne ç›kan Bilkentliler aras›nda yer al›yorlar.
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Rektörümüz ve
Ö¤retim Üyelerimiz Mezunlarlayd›

New York’ta yaflayan mezunlar›m›z, üst düzey yöneticileri a¤›rlayacaklar› etkinlikler
dizisinin ilkini HSBC Baflkan Yard›mc›s› James Hogan ile 19 A¤ustos’ta gerçeklefltirdi.
Hogan; Gonca Kartal (‹flletme 1996), Asl› Ehliz (Uluslararas› ‹liflkiler 2000), Onur Öz
(‹flletme 2000), Rasih Öztürkmen (Uluslararas› ‹liflkiler 2000) ve Karalyn Watson
(Uluslararas› ‹liflkiler 2007, yüksek lisans) ile liderlik konusundaki deneyimlerini paylaflt›.
Princeton Club’daki buluflman›n onur konu¤u ise rektörümüz Prof. Dr. Ali Do¤ramac› idi.
ABD’deki bir di¤er toplant› ise Hilton San Diego Bayfront’ta, Endüstri Mühendisli¤i Bölüm
Baflkan› Prof. Dr. ‹hsan Sabuncuo¤lu ve Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölüm Baflkan› Prof.
Dr. Orhan Güvenen’in kat›l›m›yla gerçekleflti.

‹lk Müzik Seferine Ç›kt›
A¤›rlama Hizmetleri Bölümü 1998

mezunlar›ndan Kürflad Köse, küçük yafllarda
bafllayan müzik ilgisini ilk albümüyle

taçland›rd›. Bir Seferde ad›n› tafl›yan ve
Seyhan Müzik etiketiyle piyasaya ç›kan

albümde bütün parçalar›n söz ile müzikleri
Köse’ye ait. Genç müzisyen, eserlerini pop
ve alaturkan›n bileflimi olarak tan›ml›yor.

Parlak Bir Akademik Kariyer
Prof. Dr. Levent De¤ertekin (Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
1991, yüksek lisans), 2000’den bu yana Makine, Elektrik ve 
Bilgisayar Mühendisli¤i bölümlerinde ö¤retim üyesi olarak 
görev yapt›¤› Georgia Institute of Technology’de George W. 
Woodruff Mekanik Sistemler Kürsüsü profesörlü¤üne seçildi. 
Bilimsel araflt›rmalar›n› mikro ölçekli sistemler ile bu sistemlerin
akustik, medikal görüntüleme, biyoanalitik ölçümler ve atomik
kuvvet mikroskobu alanlar›ndaki uygulamalar› üzerinde 
sürdüren Dr. De¤ertekin, doktoras›n› 1997’de Stanford 
Üniversitesi’nden alm›fl ve ayn› kurumda doktora sonras› 
çal›flmalarda bulunmufltu.

Sedat Nizamo¤lu (Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i 2005 lisans, Fizik 2007 yüksek
lisans), dünyan›n optik ve fotonik alanlar›nda
faaliyet gösteren en sayg›n bilimsel
topluluklar›ndan The International Society
for Optical Engineering’in (SPIE) verdi¤i
e¤itim bursunu kazand›. Nanokristaller ile
melezlefltirilmifl beyaz ›fl›k üreten diyotlar
ve bu ›fl›k kaynaklar›n›n gelifltirilmesi
konular›ndaki çal›flmalar›yla bu bursa de¤er
görülen Nizamo¤lu, Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. Hilmi
Volkan Demir’in doktora ö¤rencisi.

Sedat Nizamo¤lu
SPIE Bursu Ald›

Sat›rlara Yans›yan
Co¤rafyalar

Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü 2005
mezunlar›ndan Fatih Koca, Fotogezgin
adl› internet sitesinde gezi yaz›lar›
yay›nlamaya bafllad›. Seyahatseverlerin
farkl› k›talarda edindikleri yolculuk
deneyimlerini paylaflt›¤› platformda Avrupa
ülkelerindeki gözlemlerini kaleme alan Koca,
yaz›lar›n› kendi çekti¤i foto¤raflarla
zenginlefltiriyor. Koca, Hollanda’da yafl›yor
ve Credit Europe Bank’ta yaz›l›m mühendisi
olarak çal›fl›yor.
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Grafik Tasar›m Bölümü 2003 mezunlar›ndan
Akile Nazl› Kaya, 6. Seul Çevre Filmleri
Festivali’nde Zlínská Polévka (Zlin Çorbas›)
adl› canland›rma yap›t› ile En ‹yi K›sa
Film ödülünü kazand›. Ayn› eserle üç
uluslararas› ödül daha kazanm›fl olan ve
Çek yönetmen Jan Svankmajer'in uzun
metrajl› canland›rma filmi Surviving Life’da
canland›rma asistanl›¤› yapan Kaya, yüksek
lisans e¤itimine Prag Film Akademisi -
FAMU’da devam ediyor. Kendisini her zaman
destekleyen ailesinin, baflar›lar›nda önemli
rolü oldu¤unu vurgulayan genç sanatç›n›n
ödüllü yap›t› www.vimeo.com/nkaya
adresinden izlenebilir.

Güney Kore’den
Bir Ödül

Ayfle Ören’den
Özgün Tasar›mlar
2009’da hayata veda eden ünlü ABD’li müzisyen
Michael Jackson an›s›na Los Angeles’ta düzenlenen
an›t tasar›m› yar›flmas›nda bir Bilkentli de
ödül kazand›: Ayfle Ören (‹ç Mimarl›k ve Çevre
Tasar›m› 2006). Off the Wall - People’s Choice
kategorisinde birinci olan Ören, Jackson’›n sanat
›fl›¤›n›n dünyaya her zaman yans›yaca¤›n›
vurgulayan bir tasar›m oluflturdu. Kendi ad›n› tafl›yan
iç mimarl›k firmas›nda çal›flmalar›n› sürdüren Ören,
The Kiss Chair adl› soyutlay›c› yap›t›yla
‹stanbul Tasar›m Haftas›’na da kat›ld›.

Ardan Özmeno¤lu (Kentsel Tasar›m ve
Peyzaj Mimarisi 2002 lisans, Grafik Tasar›m
2006 yüksek lisans), 25 Eylül - 7 Kas›m
tarihleri aras›nda ABD’de bir sergi
gerçeklefltirdi. Özmeno¤lu, New York’taki
Rush Arts Gallery’nin ev sahipli¤i yapt›¤›
That was Then adl› sergisinde kültürel
geçmifl temas›ndan yola ç›karak ‹znik
çinilerini yeniden biçimledi. Bu çerçevede
post-it not ka¤›tlar›n› çini motifleriyle
buluflturan ve mavi, yeflil, mor renklerini
kullanarak ipek bask› enstelasyonlar yaratan
Özmeno¤lu, çal›flmalar›n› ‹stanbul’da,
Yeniköy’deki stüdyosunda sürdürüyor.

Geçmiflten Bugüne

Nâz›m Hikmet Üzerine
Bir ‹nceleme

Türk Edebiyat› Bölümü 
2008 yüksek lisans 
mezunu ve doktora 
ö¤rencisi Öykü Terzio¤lu,
Nâz›m Hikmet ve 
Sömürgecilik 
Karfl›tl›¤›n›n Poetikas› 
bafll›kl› kitab›n› Phoenix
Yay›nevi’nden ç›kard›.

Nâz›m Hikmet’in Jokond ile S‹ - YA - U,
Benerci Kendini Niçin Öldürdü ve Taranta
Babu’ya Mektuplar adl› yap›tlar›nda fliirin
romanlaflarak kazand›¤› çok yönlü anlat›m›n
s›n›fsal çat›flmalara yap›lan vurguyu
güçlendirdi¤ini savunan Terzio¤lu,
görüfllerini Rus edebiyat kuramc›s› Mikhail
Bakhtin’in (1895-1975) perspektifinden
aktar›yor.

Yeni Bir Sayfa
Mütercim-
Tercümanl›k 
Bölümü 2006 
mezunlar›ndan
Janset Elvan 
Bat›bay, ‹flkaya
‹nflaat San. ve 
Tic. A.fi.’de 
tercüman olarak
ifle bafllad›. 
fiirket 
bünyesinde 
Nijer fahri

konsolos asistan› olarak da görev yapan
Bat›bay’›n kariyerinde Club Med, Türk-
Amerikan Derne¤i, Lycée Charles de Gaulle,
CFCU, Swan English, A Art› Uluslararas›
Yeminli Dil Çeviri Hizmetleri ve TRT
deneyimleri de var.

Mezunlar Evlerindeydi
Bilkentliler, Mezunlar Merkezi öncülü¤ünde
düzenlenen Mezunlar Eve Hofl Geldiniz
Panay›r›’nda arkadafllar›yla ve ö¤retim
elemanlar›yla görüflmenin mutlulu¤unu
yaflad›. Dans gösterileri, çeflitli yar›flmalar,
piyango çekiliflleri ve Radyo Bilkent’in
müzikleriyle renklenen panay›r, mezunlara
yeniden kampüste olman›n keyfini tatt›rd›.
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‹pler Onun Elinde
Grafik Tasar›m Bölümü 2006 mezunlar›ndan
Burcu Kaya ‹ktu, geçti¤imiz y›l açt›¤›
Atölye Velo’da bir kukla sergisi düzenleyecek.
Üniversite döneminde ipli kuklalara ilgi
duymaya bafllayan ve mezuniyet projesi olarak
gezici bir kukla festivaline imza atan ‹ktu, bir
dönem TRT’nin çocuk programlar›na da kuklalar
haz›rlam›flt›. De¤iflik sanat disiplinlerinin
ortaklafla kullanabilece¤i ve kat›l›mc›lar›n
zengin bir veri kayna¤› eflli¤inde u¤rafllar›na
odaklan›p eserlerini sergileyebilece¤i bir atölye
kurdu¤una de¤inen ‹ktu, ileride farkl› kültürlere
ait ipli kukla örneklerini sergileyebilece¤i bir
müze de açmak istiyor.

Cep Telefonuyla Kan Tahlili
UCLA ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aydo¤an Özcan
(Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i 2000), t›p dünyas›nda
gündem yaratan bir bulufla imza att›. Dr. Özcan’›n araflt›rma
grubuyla birlikte gelifltirdi¤i ayg›t, cep telefonlar›n›n
kameras›na tak›larak kan tahlilleri gerçeklefltiriyor ve elde
etti¤i sonuçlar› elektronik olarak hastanelere gönderiyor.
Filtre edici bir ›fl›k kayna¤›na sahip olan bu ayg›t, kameran›n
üzerine yerlefltirilen kan örne¤indeki 50-100 bin hücrenin
ayn› anda ve birkaç saniye içinde görüntülenmesini
sa¤layarak bir çeflit mikroskop ifllevi görüyor. Telefona
yüklenen özel bir yaz›l›mla hücrelerdeki de¤iflimi
alg›layarak birtak›m kan hastal›klar›n› da teflhis edebilen
söz konusu sistem, birçok teknolojik özelli¤ine ra¤men
sadece 10 ABD dolar› civar›nda parçalardan olufluyor.

Lions 2009 Yenilikçi Tiyatro Ödülü’ne de¤er görülen ‹stanbulimpro adl› toplulu¤un
kadrosunda iki Bilkentli de yer al›yor: Sena Taflkap›l›o¤lu (Tiyatro 2002) ve Erkan
Uyan›ksoy (Tiyatro 2007). Toplulu¤un kurucular› aras›nda da bulunan mezunlar,
‹stanbulimpro ile Türkiye’de son y›llarda h›zla geliflen do¤açlama tiyatroya alan yaratmay›
hedefliyor. Taflkap›l›o¤lu, bu dal›n aktif seyirci kat›l›m›yla biçimlendi¤ini, kat›l›m›n oldu¤u
her yerin sahneye dönüflebilece¤inin alt›n› çizerken, Uyan›ksoy sezonu Beyo¤lu Terminal
sahnesinde ABD ve Hollandal› oyuncular›n da katk›s›yla açt›klar›n›, 2010’da bir yurtd›fl›
festivaline de kat›lacaklar›n› belirtiyor.

Tiyatro Her Yerde

Ergo‹sviçre Emeklilik ve Hayat A.fi.’nin
kurumsal sat›fl grup müdürü Baflak Bilan
Ülker (Uluslararas› ‹liflkiler 1997) oldu.
Ülker, Baflak Hayat Sigorta A.fi.’de bafllad›¤›
kariyerini Groupama Emeklilik’in acenteler
ve bankalarla sat›fltan sorumlu müdürü
olarak sürdürmüfltü.

Ergo‹sviçre’ye
Bilkentli Atama
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Elif Levent (Uluslararas› ‹liflkiler 1998), ilk
kiflisel foto¤raf sergisini ABD’de açt›. Bilkent
y›llar›nda bafllayan foto¤raf sanat› merak›n›
ABD’de çeflitli atölye çal›flmalar›yla sürdüren
Levent, sanatseverlerle Nikaragua ve
Panama’da çekti¤i kareleri paylaflt›.

Ülkeler, Foto¤raflar...

Araflt›rmalar›n›
‹sviçre’de Sürdürüyor

Seattle’daki 
Washington 
Üniversitesi’nin 
Fizik Bölümü’nde 
topolojik sicim 
teorisi üzerine 
doktoras›n› 
tamamlayan
Dr. Can Kozçaz 
(Fizik 2003), 
European 
Organization for 
Nuclear 
Research’ün 
(CERN) 
araflt›rmac›

kadrosuna kat›ld›. Dr. Kozçaz, CERN’de
topolojik sicim teorisinin farkl› matematik
teorilerindeki uygulamalar›na iliflkin bilimsel
çal›flmalar yap›yor.

Can fiakul (Müzik 2008, viyola), Camerata
Lozan Orkestras› kadrosuna seçilen en genç
müzisyen oldu. fiakul’un görev yapt›¤›
Camerata Lozan Orkestras›, ünlü Frans›z
keman virtüözü Pierre Amoyal taraf›ndan 
2002’de kuruldu. Lozan Konservatuvar›
bünyesindeki orkestrada dünyan›n dört bir
yan›ndan genç yayl› çalg›lar sanatç›lar› yer
al›yor. E¤itimine Lozan Konservatuvar›’nda
yüksek lisans ö¤rencisi olarak devam eden
fiakul, baflar›s›nda Bilkent Senfoni Orkestras›
Grup fiefi Cavid Cafer’in büyük pay›
oldu¤unu vurguluyor.

‹sviçre’den Melodiler

Enerjisiyle ‹lerliyor

A¤›rlama Hizmetleri Bölümü 2000
mezunlar›ndan Sedef Budak, yenilenebilir
enerji sektöründe önemli bir baflar›ya imza
att›. Budak, orta¤› oldu¤u S›rimpeks ‹thalat
ve ‹hracat San. ve Tic. A.fi.’nin hizmetlerine
bir yenisini ekleyerek Çin’in en büyük devlet
kurulufllar›ndan birinin enerji orta¤› oldu
ve Secret Power markas› alt›nda rüzgâr,
hidroelektrik, günefl ve termik enerji
santrali konular›nda makine temini ve
mühendislik hizmeti vermeye bafllad›.
Baflar›l› giriflimci, Türkiye ile Çin aras›ndaki
ticareti desteklemeye devam edece¤ini
söylüyor.

‹stanbul’da Ba¤›ms›z
Performanslar
Bu yaz siz Taksim’de veya Kad›köy’de
yürürken, kald›r›mda kitap okuyan iki kifli
belki de dikkatinizi çekmedi; ama onlar
d›flar›dan bakanlar›n alg›s›nda bir flaflk›nl›k
yaratmay› ve farkl› düflünceler oluflturma
süreçlerini tetiklemeyi baflard›lar. Tiyatro
Bölümü 2006 mezunlar› Damla Tokel ve
Lara Aysal, belirledikleri konu bafll›klar›n›
AA+A ad›n› verdikleri proje gruplar›yla
ba¤›ms›z sokak performanslar›na
dönüfltürüyorlar. Tokel ve Aysal’›n
projeleri http://project-aa-a.blogspot.com
adresinden takip edilebilir.

Diplomasiden
Para Piyasalar›na

Siyaset Bilimi 
Bölümü 2008 
mezunlar›ndan
Can Kaynar, 
Ankara’da Merkez
Forex adl› flirketin 
kurucu ortaklar› 
aras›nda yer ald›. 
Para birimleri 
de¤iflim 
piyasalar›nda kur 
analizleri ve döviz

ticareti gerçeklefltiren Kaynar, Interbank
FX’in Türkiye temsilcili¤ini de ald›klar›n›
aktar›yor. Kaynar, kariyerine T.C. D›fliflleri
Bakanl›¤›’nda araflt›rma uzman› olarak
bafllam›flt›.
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Notalar›n Nefesi
Güney Do¤u Anadolu’daki bir da¤
karakolunda görevli askerlerin öyküsünü
konu alan Nefes: Vatan Sa¤olsun (Levent
Semerci, 2009) filminin müzikleri F›rat
Yükselir (Müzik 2007, kompozisyon)
taraf›ndan bestelendi. Yükselir, film kadar
müziklerin de ilgi görmesi sonucunda
Universal Müzik ile bir albüm anlaflmas›
imzalad›. Film için yazd›¤› ve Eskiflehir
Belediye Senfoni Orkestras›’nca seslendirilen
üç saatlik senfonik eserin flefli¤ini de üstlenen
genç müzisyenin baflar›s›, yo¤un bir sanat
eme¤inin ürünü. Berklee College of Music’e
burslu kabul edilen, yurtd›fl›nda film müzi¤i
atölyelerine kat›lan ve birçok uluslararas›
yar›flmadan ödülle dönen Yükselir’in eserleri
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›,
Esterhazy Quartet ve Kalistos Chamber
Orchestra gibi ünlü topluluklarca
seslendirilmiflti.

Muhasebe ve Vergi Uygulamalar› Bölümü
2000 mezunlar›ndan Fatma Y›ld›r›m,
zeytincilik sektörüne yönelerek Bal›kesir’in
Burhaniye ilçesinde Mountolive ad›nda bir
firma kurdu. Üretimini kendi arazilerinden
toplad›¤› zeytinlerle gerçeklefltiren Y›ld›r›m,
tüketiciye zeytin, zeytinya¤›, zeytin yapra¤›
çay› ve el yap›m› bitkisel sabunlar sunuyor.
Bütün ürünlerinin do¤al oldu¤unun alt›n›
çizen Y›ld›r›m, g›da sektöründe çal›flan
Bilkentliler ile iflbirli¤i yapmaktan keyif
duyaca¤›n› söylüyor.

Art›k Ege’de

Kendi ‹flini Kurdu
‹flletme 
Fakültesi 2006 
mezunlar›ndan
Ezgi Yaraneri, 
Ankara’da bir 
mali müflavirlik
bürosu açt›. 
Ezgi Yaraneri 
Mali Müflavirlik
ad›n› tafl›yan 
büro K›z›lay 
semtinde yer 
al›yor. Serbest 
muhasebeci

mali müflavir olan Yaraneri, meslektafl
oldu¤u babas›n›n an›s›n› yaflatmak için bu
mesle¤i seçti¤ini belirtiyor.

‹flletme Fakültesi 2004 mezunlar›ndan Gizem
Giriflmen, okçuluk ödüllerine yenilerini
ekledi. Giriflmen, Çek Cumhuriyeti'nde
düzenlenen 7. Dünya Bedensel Engelliler
Okçuluk fiampiyonas›’nda, bayanlar olimpik
yay (ARW2) kategorisinde dünya flampiyonu
oldu. Yer ald›¤› olimpik yay bayan milli
tak›m›m›zla dünya üçüncülü¤üne de uzanan
Giriflmen, s›ralamada 70, 60, 50, 30 metre
at›fllar›nda elde etti¤i 1.269 puanla birincili¤i
elde etti ve kendisine ait 70, 60, 50, 30 metre
ve FITA Türkiye rekorlar›n› tekrar k›rmay›
baflard›.

Alt›n Ok

Mezunlar Merkezi Kuzey Amerika
Temsilcili¤i taraf›ndan kurulan Bilumni adl›
internet sitesi, iki y›lda 1.100’ün üzerinde
Bilkent mezununu bir araya getirdi.
www.bilumni.com adresinden kullan›c› ismi
ve flifre alarak kaydolabilece¤iniz sitede
mezunlarla iletiflim kurabilir, toplant›lardan
ve di¤er etkinliklerden haberdar olabilir,
haber bültenlerine ulaflabilir, ifl ilanlar›n›
takip edebilir, sosyal projelere katk›da
bulunabilir ve daha birçok ifllevden
yararlanabilirsiniz.

Farkl› Bir K›ta,
Ortak Bir Payda
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Merve Köflker (Müzik 2008, viyola), sanat
yetene¤ini resim alan›na da yans›tarak ilk
kiflisel sergisini Ankara’da açt›. Müjdat Gezen
Sanat Merkezi’ndeki sergi, Köflker’in ya¤l›
boya çal›flmalar›ndan olufluyordu.

Bir E¤itim Ad›m›
‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü 2004
mezunlar›ndan Merve Sa¤lar, Plus Akademi
E¤itim ve Kariyer Merkezi’nin isim hakk›n›
Bilkent flubesi için sat›n ald›. ‹ngilizce,
‹spanyolca ve Rusça dil e¤itimi projelerinin
yan› s›ra insan kaynaklar› yönetimi, halkla
iliflkiler ve reklamc›l›k, d›fl ticaret yönetimi,
gazetecilik ve Avrupa Birli¤i proje yönetimi
gibi sertifikal› e¤itim hizmetleri verdiklerini
dile getiren Sa¤lar, kat›l›mc›lara New York
Business Training Institute ve Milli E¤itim
Bakanl›¤› sertifikalar›n›n da programlar›
kapsam›nda oldu¤unu sözlerine ekliyor.

Bir Sergi Haberi

‹flletme Fakültesi 2004 mezunlar›ndan Can Soylu,
‹stanbul’un Galata semtinde açt›¤› Lastik Pabuç adl›
ma¤azayla spor ayakkab› sektörüne yeni bir soluk getirdi.
Özgün bir giyim tarz› yaratmak isteyenler için ünlü
markalar›n özel modelleriyle renkli bir seçenek yaratan
Soylu, bu girifliminden önce Harvey Nichols’da görev
yap›yordu.

Yere Sa¤lam Bas›yor

Huzur Veren fiark›lar
Jehan Barbur (Amerikan Kültürü ve
Edebiyat› 2002), çocukluk idealinin peflinden
giderek at›ld›¤› müzik dünyas›na ilk
albümünü arma¤an etti. Ada Müzik’ten Uyan
ad›yla piyasaya ç›kard›¤› ve genelde sözü
ve müzi¤i kendisine ait flark›lara yer verdi¤i
çal›flmas›n› “uzun zamand›r kurdu¤u bir
düflün, bir içsel yolculu¤un vücut bulmas› ve
sessizli¤i bozma cesareti” söylemleriyle
tan›ml›yor. ‹nternet sitesinde uyku kavram›n›
bir iyileflme ve sakinleflme süreci fleklinde
yorumlayan Barbur’un albümü, bu yoruma
eflde¤er bir dinginli¤e ve dinleyicide huzur
uyand›ran flark›lara sahip. Müzi¤ini kendi
deyimiyle yan›lsamalar, geç kalm›fll›klar,
tesadüfler, aflk, yal›nl›k ve yaln›zl›k gibi
izlekler üzerine kuran Barbur’un sahne
takvimi www.jehanbarbur.com adresinden
izlenebilir.

Huawei’ye Geçti
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü 2002
mezunlar›ndan fiengül Do¤an, Huawei
Telekomünikasyon'a transfer oldu. Yeni
flirketinde kontrat ve servis sat›fl müdürlü¤ü
yapan Do¤an, Beko Elektronik’te malzeme
planlama ve tedarik sorumlusu olarak
bafllad›¤› kariyerini Airties’da tedarik zinciri
sorumlusu olarak sürdürmüfl, Ericsson’da
ve Turkcell'de ise kontrat yönetimi görevleri
üstlenmiflti.

Can Bayram’›n
Bilimsel Baflar›s›

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisli¤i 
Bölümü 2005 
mezunlar›ndan 
Can Bayram, 
Boeing taraf›ndan 
dördüncüsü 
düzenlenen 2009 
Y›l› Mühendislik 
Ö¤rencisi 
Yar›flmas›’nda,

havac›l›k ve uzay teknolojilerine yapt›¤›
öncü katk›lar nedeniyle dünya birincili¤iyle
ödüllendirildi. Bayram, Boeing Entegre
Savunma Sistemleri taraf›ndan Flightglobal
iflbirli¤iyle düzenlenen yar›flmay›, gelifltirdi¤i
›fl›k saçan yüksek enerji verimli diyotlar,
yüksek kazan›ml› ultraviyole dedektörler ve
gelifltirmekte oldu¤u portatif terahertz dalga
boyu yayan diyotlar hakk›ndaki
çal›flmalar›yla ald›. Northwestern
Üniversitesi Kuvantum Ayg›tlar› Merkezi'nde
Prof. Dr. Manijeh Razeghi ile 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 18 makalesi ile 20 uluslararas›
konferans yay›n› ve sunumu bulunuyor.





Arda Arslan - ‹ç Mimarl›k ve Çevre
Tasar›m›
Ankara’da Vak›fbank T.A.O.’n›n ‹nflaat ve
Emlak ‹flleri Müdürlü¤ü’nde iç mimar.

Eda Feyzibeyo¤lu - Uluslararas› ‹liflkiler
Ankara’da Milsoft Yaz›l›m Teknolojileri
A.fi.’de pazarlama asistan›.

Cihan Kaynak - Bilgisayar Mühendisli¤i
Melda Özbilgiç (MBA 2009) ile evlendi.
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

2007
Ayfle Miray Gündo¤an - ‹flletme Bilgi
Yönetimi
‹stanbul’da Hewlett Packard’›n D›fl Kaynak
Kullan›m› Bölümü’nde ifl kurtarma ve ifl
süreklili¤i bölüm yöneticisi.

Duygu Kayac›k - Siyaset Bilimi
‹stanbul’da Avrupa Ayd›nlatma Sanayi
Ticaret Ltd. fiti.’de müflteri iliflkileri yöneticisi.

Muharrem Bayraktar - Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i
‹stanbul’da Sabanc› Üniversitesi Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü’nde araflt›rma asistan›.

Derya Dumlu - Tarih (YL)*
Virgil Rix ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar
dileriz.

2008
Burak Karsl› - ‹ktisat
‹stanbul’da Finansbank A.fi.’nin Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›’nda müfettifl yard›mc›s›.

Mehmet Öner Yalç›n - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
‹stanbul’da Alcatel-Lucent’de a¤ mühendisi.

Selin Aç›k - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
Ankara’da Aç›k Energy’nin Yenilenebilir
Enerjiler Bölümü’nde kurucu ve finans
direktörü.

Mesut Gümüfl - Endüstri Mühendisli¤i
Manisa'da Opet Petrolcülük A.fi.'de saha
müdürü.

Göze ‹flcan - Endüstri Mühendisli¤i
‹stanbul’da Unilever’in Algida Pazarlama
Bölümü’nde marka müdür yard›mc›s›.

Bar›fl Özdemir - Endüstri Mühendisli¤i
Antalya'da Opet Petrolcülük A.fi.'de saha
müdürü.

Mehmet Han Y›ld›z - Endüstri Mühendisli¤i
Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi’nde
mühendis.

Nihan Songör - Uluslararas› ‹liflkiler
Ankara’da TTNET A.fi.’nin Proje Yönetim
Ofisi’nde proje uzman›.

Ferid Cafer - Bilgisayar Teknolojisi ve
Biliflim Sistemleri
Ankara’da At›l›m Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisli¤i Bölümü’nde yaz›l›m mühendisi.

Bilge Y›ld›r›mo¤lu - Bilgisayar Teknolojisi
ve Biliflim Sistemleri
Ankara’da T.C. D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n
ARUD-Yaz›l›m Bölümü’nde programc›.

Mustafa Selçuk Öztürk - Amerikan
Kültürü ve Edebiyat›
Ankara’da Gemta Genel Elektronik San. Tic.
A.fi.’de d›fl ticaret müdürü.

2009
M. Fatih Çal›fl›r - Tarih (YL) *
‹stanbul’da Topkap› Saray› Müzesi
Müdürlü¤ü'nün Yazma Eser Kütüphanesi’nde
kültür ve turizm uzman yard›mc›s›.

Merve Yurdakul - Bilgisayar Mühendisli¤i
Ankara’da Elba Bilgi Teknolojileri’nde
yaz›l›m mühendisi.

Gökhan fiolt - MBA
‹stanbul’da Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar›
Pazarlama A.fi.’de finans müdürü.

A. Sertaç Acar - A¤›rlama Hizmetleri***
Ankara’da Gençlerbirli¤i Spor Kulübü’nde
A Tak›m› kulüp tercüman›.

Ifl›l Çak›r - ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›
Ankara’da Via Design’da iç mimar ve
tasar›mc›.

Gülnihal Turan - Endüstri Mühendisli¤i
‹stanbul’da Türk Telekomünikasyon A.fi.’nin
Pazarlama ve ‹letiflim Bölümü’nde müflteri
elde tutma yönetimi uzman yard›mc›s›.

Sibel Alumur Alev - Endüstri Mühendisli¤i
(D)**
Ankara'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisli¤i
Bölümü'nde ö¤retim üyesi.

Derya Alt›nsoy - Uluslararas› ‹liflkiler
Ankara’da Naturel Mobilya’n›n Sat›fl ve
Pazarlama Bölümü’nde yönetici.

Gaye Ba¤›rsakç› - Uluslararas› ‹liflkiler
Ankara’da Mikro Bilgi Kay›t ve Da¤›t›m
A.fi.’de endüstriyel müflteri temsilcisi.

fiahinaz Çaml›bel - Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i
Ankara HiltonSA’n›n Konferans ve
Organizasyon Sat›fl Ofisi’nde asistan.

Kenan Ar›c› - ‹letiflim ve Tasar›m
‹stanbul’da UniMediaWorks Tasar›m ve
Prodüksiyon Stüdyosu'nda görsel tasar›mc›.

Ömer Sina Altafl - ‹flletme
‹stanbul'da Finansbank'›n Ticari Kredi
Kartlar› Ürün Yönetimi Birimi'nde yetkili
yard›mc›.
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‹lhan Mert Görür - ‹letiflim ve Tasar›m
Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
haber merkezinde muhabir.

Alaattin Ecer - MBA
Ankara’da Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
Araflt›rma Dairesi’nde daire baflkan›.

Ekrem Haktan Ad›güzel - Bilgisayar
Programc›l›¤›***
Adapazar›’nda Nisa E¤itim Kurumlar›’nda
genel koordinatör.

Göksun Esen - Amerikan Kültürü ve
Edebiyat›
‹stanbul’da Yenice G›da Sanayi A.fi.’nin d›fl
ticaret müdürü.

2004
Hande K›br›zl› - Bilgisayar
Programc›l›¤›***
Ankara’da Pumpkin Turizm ve Seyahat
Acentesi’nde müdür.

Sarper Ünen - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
Ankara’da FNSS Savunma Sistemleri A.fi.’nin
Mühendislik ve Ar-Ge Bölümü’nde tasar›m
mühendisi.

Hande Çal›k - Amerikan Kültürü ve
Edebiyat›
‹zmir’de Yaflar Üniversitesi’nde ‹ngilizce
Haz›rl›k ö¤retim görevlisi.

Ferhat Demir - Siyaset Bilimi
‹zmir’de Akbank T.A.fi.’de iç denetçi.

Ozan Örmeci - Siyaset Bilimi
“Solda Teoriler ve Tarihsel Tart›flmalar” adl›
kitab› Ozan Yay›nc›l›k'tan ç›kt›.

Mehmet Cemilo¤lu - Siyaset Bilimi
‹stanbul'da fiekerbank T.A.fi.'nin Bireysel
Krediler Müdürlü¤ü'nde uzman.

Uraz Batur - ‹flletme
‹zmir'de Opet Petrolcülük A.fi.'de saha
müdürü.

2005
fiakir Demirok - Arkeoloji
Ankara’da T.C. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n Malzemeler ve D›fl ‹liflkiler
Baflkanl›¤›’nda uzman yard›mc›s›.

P›nar Bastem - Kentsel Tasar›m ve Peyzaj
Mimarisi
Ankara’da Nokta Peyzaj’›n sahibi.

Gözde Dikici - ‹flletme
Ankara'da Liberty Sigorta'n›n ‹ç Anadolu
Bölge Müdürlü¤ü'nde sat›fl temsilcisi.

Lerzan Ad›güzel - Uluslararas› ‹liflkiler
Ankara'da Bartafl ve Onur Gümrük
Müflavirli¤i'nde gümrük müflavir yard›mc›s›.

Aykut Ünal - Uluslararas› ‹liflkiler
Suriye'de T.C. fiam Büyükelçili¤i'nde 3. katip.

2006
Elif Tekinel - Endüstri Mühendisli¤i
‹stanbul’da Migros T.A.fi'nin ‹K Planlama ve
Bilgi Sistemleri Bölümü’nde uzman.

* Yüksek Lisans
**Doktora
***Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama; Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanl›¤›; Muhasebe; Ticaret ve
Yönetim; Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i ön lisans
programlar›n›n isimleri, Yüksekö¤retim Kurulu karar›
ile 2009-2010 akademik y›l›ndan itibaren s›ras›yla
Bilgisayar Programc›l›¤›; Büro Hizmetleri ve Yönetici
Asistanl›¤›, Muhasebe ve Vergi Uygulamalar›; ‹flletme
Yönetimi; A¤›rlama Hizmetleri olarak de¤iflmifltir.

Aykut Kurul - Uluslararas› ‹liflkiler (1999)
Ekim ay›nda vefat etti.
Sevenlerine baflsa¤l›¤› dileriz.
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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 derginin son sayfas›ndaki iletiflim bilgilerini
kullanarak 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

Mezun Kimlik Kart› Avantajlar›:

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

özel indirim,
• Yamaç Turizm, Bakanl›klar-Ankara’da yurtiçi turlarda %5,

yurtd›fl› turlarda %3, otel rezervasyonlar›nda %5 indirim,
• Shuttle Express Turizm Organizasyon Hizmetleri, Dikmen-

Ankara’da Esenbo¤a Havaliman› gidifl ve dönüfl yolcu 
tafl›mac›l›¤›nda nakitte %10 indirim,

• Limak Ambassadore Boutique Hotel, Gaziosmanpafla-
Ankara’da nakitte %15, kredi kart›nda %10 indirim,

• Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentesi, Kavakl›dere-Ankara’da
nakitte ve kredi kart›nda yurtiçi ve yurtd›fl› konaklamada
%5, araç kiralama, yurtiçi ve yurtd›fl› turlar, havaalan› 
transferlerinde %10, toplant› ve kongre organizasyonlar›nda
%10, yurtiçi uçak biletinde 5 TL, yurtd›fl› uçak biletinde
%10 indirim,

• Tüfad Prestige Hotel, Kavakl›dere-Ankara’da konaklama, 
restoran ve toplant› salonlar›nda nakitte ve kredi kart›nda
%15 indirim,

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

• Gazi Park Hotel, Sö¤ütözü-Ankara'da nakitte ve kredi 
kart›nda kap› fiyatlar› üzerinden %50 indirim,

• Hotel Etap Alt›nel, Tando¤an-Ankara’da nakitte ve kredi 
kart›nda kafe, bar ve restoranda %15, oda fiyatlar›nda
%60 indirim,

• Hotel Montania, Mudanya-Bursa’da konaklamada nakitte
ve kredi kart›nda %10 indirim,

• Antakya Ottoman Palace Resort Hotel, Spa, Thermal, 
Convention Center, Antakya-Hatay’da konaklamada nakitte
% 5 indirim, 10-15 kifli aras›nda grup yemeklerinde temal›
günler hariç %10 indirim,

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

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

• Taksim Gönen Hotel, Taksim-‹stanbul’da nakitte ve kredi 
kart›nda %15 indirim,

• Otel ‹nkim, Çeflme-‹zmir’de özel indirim,
• Anemon ‹zmir Otel, Kahramanlar-‹zmir’de nakitte ve kredi

kart›nda %40 indirim,
• Crowne Plaza ‹zmir Oteli’nde konaklamada nakitte ve kredi

kart›nda kap› fiyat› üzerinden %60, termal spa ve wellness'ta
%10 indirim,

• Fora Apart Otel, Datça-Mu¤la’da konaklamada nakitte ve
kredi kart›nda %10 indirim.

G›da ve E¤lence
• Dafne Restaurant, A. Ayranc›-Ankara’da nakitte ve kredi 

kart›nda %15 indirim (pazar kahvalt›lar› ve özel gün fiks
menüleri hariç),

• Med G›da San. Taah. ve Tic. Ltd. fiti., Balgat-Ankara’da 
tabldot serviste liste fiyatlar›ndan nakitte %3 indirim,

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

• Shot & Bite, Çayyolu-Ankara’da nakitte ve kredi kart›nda
%15 indirim,

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

• Cafe Crown Arjantin, Gaziosmanpafla-Ankara’da nakitte 
ve kredi kart›nda %15 indirim,

• Mountolive, Burhaniye-Bal›kesir’de zeytin ve zeytin 
çeflitlerinde nakitte %10, zeytinya¤› çeflitlerinde nakitte %5,
zeytin yapra¤› çay› ve %100 saf zeytinya¤l› el yap›m› 
sabunlarda nakitte %18 indirim,

• Güngör Uydukent Club Sun City Aqua Park E¤lence Tesisleri
ve Havuzbafl› Restaurant, Antakya-Hatay’da nakitte
%10 indirim,

• Miss Crispy, Ac›badem-‹stanbul’da tüm menü ve ürünlerde
%10 indirim,

• Köflebafl› Restaurant, Dalyan-‹stanbul’da %10 indirim,
• Bal›kç› Restaurant Ali R›za’n›n Yeri, Bodrum-Mu¤la’da 

nakitte %20, kredi kart›nda %15 indirim,

Sa¤l›k ve Kiflisel Bak›m
• Allen Carr’s Easyway to Stop Smoking, Çankaya-Ankara’da

nakitte ve 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 kart›nda %10 indirim,

• Estelazer, Gaziosmanpafla-Ankara’da lazer epilasyon, cilt
bak›m›, bölgesel incelme ve s›k›laflma, kilo yönetimi ve 
sa¤l›kl› beslenmede nakitte %20, kredi kart›nda %20 indirim,

• Dermedico, Kavakl›dere-Ankara’da cilt bak›m kürleri, 
zay›flama, G-5 masaj ve lazer epilasyonda % 15, makyajda
%50 indirim,

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

• Primer T›bbi Görüntüleme Merkezi, Kavakl›dere-Ankara’da
manyetik rezonans, bilgisayarl› tomografi ve dijital röntgende
nakitte ve kredi kart›nda %30 indirim,

• Berk Biorezonans Terapi Merkezi, K›z›lay-Ankara’da sigara
b›rakma ücretinde özel fiyat,

• 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,

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

• Özel Balat Or-Ahayim Hastanesi, Balat-‹stanbul’da 
muayenede nakitte ve kredi kart›nda %30 indirim,

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

• 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,

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

• WOF - World of Fitness, fiaflk›nbakkal-‹stanbul’da fitness 
üyeli¤inde nakitte %25 kredi kart›nda %20 indirim.
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E¤itim ve Dan›flmanl›k
• ‹zgören & Ak›n, Bakanl›klar-Ankara’da profesyonel 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,

• 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,

• Best English Language School, K›z›lay-Ankara'da genel 
‹ngilizce, KPDS ve TOEFL-IBT kurslar› ile yurtd›fl› e¤itim
programlar›nda nakitte ve kredi kart›nda %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,

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

• 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,

• 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,

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

• Advance Yurtd›fl› E¤itim, Taksim-‹stanbul’da yurtd›fl› dil 
okullar› ve yaz okullar› ile akademik e¤itim programlar›nda
nakitte ve kredi kart›nda %5 indirim,

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

Giyim, Tekstil ve Hediyelik Eflya
• Nüans Moda, Çankaya-Ankara’da gelinlik, niflanl›k, abiye,

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

• Akçiçek Moda Evi, Y. Ayranc›-Ankara'da nakitte ve kredi 
kart›nda %10 indirim,

• Akay Tekstil & Gelinlik, Bak›rköy-‹stanbul’da nakitte %20,
kredi kart›nda %15 indirim,

• Arifl Hediyelik Eflya San. Tic. A.fi., Eminönü-‹stanbul’da 
kampanyal› ürünler d›fl›ndaki tüm ürünlerde nakitte ve 
kredi kart›nda %20 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›
• 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,

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

• Ifl›k Turizm Oto Kiralama, Antalya’da Antalya ve çevresi 
araç kiralamada nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim,

• Günlas Otomotiv, ASF Tesisleri-Bursa’da tüm hizmetlerde 
%10 indirim,

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

‹ç Mimarl›k, Mobilya ve Dekorasyon
• Mas Ofis Mobilyalar›, A. Öveçler-Ankara’da nakitte %10, 

kredi kart›nda %5 indirim,
• Flekssit Büro Mobilyalar›, Siteler-Ankara’da tüm ürünlerde

nakitte %35, kredi kart›nda %30 indirim,

• OLS ve Logogram, Kad›köy-‹stanbul’da mobilya, iç 
dekorasyon, ayd›nlatma nakitte %20, kredi kart›na %15 
profelendirmede nakitte %30, kredi kart›nda %20 indirim,
promosyon ürünlerde nakitte %10, kredi kart›nda
%5 indirim. Uygulama firma taraf›ndan yap›l›rsa 
profelendirme ücretsiz.

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.

Nakliye ve Lojistik
• 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,

• Palmiye Uluslararas› Tafl›mac›l›k ve Loj. Hiz. A. fi.,
Ataflehir-‹stanbul’da yurtiçi ve yurtd›fl› ev eflyas›, 
gümrükleme, paketleme ve tüm nakliye hizmetlerinde nakitte
% 15, kredi kart›nda %10 indirim.

Reklam ve Organizasyon
• CLB Reklam Dekorasyon Organizasyon Hizmetleri Ltd. 

fiti.,Çankaya-Ankara’da nakitte %25 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.

Sigortac›l›k
• Çankaya Sigorta Acenteli¤i Tic. 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,

Bilgisayar
• Cansev Makine Bilgisayar Tic. Ltd. fiti., S›hhiye-Ankara’da

firma adresinde yap›lma koflulu ile bilgisayar yaz›l›m›ndan
oluflan sorunlar›n giderilmesi ve lisansl› yaz›l›m›n tekrar 
kurulmas›nda %50, donan›m ar›zalar›n›n tespitinde %80, 
elektronik kart onar›m›nda %25 indirim.

Çeviri
• Evircevir.com, Çankaya-Ankara’da internet üzerinden çeviri

hizmetlerinde nakitte ve kredi kart›nda %10 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.

Matbaa
• Aymat Ahmet Y›lmaz San. ve Tic. Ltd. fiti., Osmangazi-

Bursa’da matbaa malzemelerinde %10 indirim.

Sanat Ürünleri
• 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.




