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Engin ve Demet Özkan, 1999’da Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü’nü bitirdiler. Bilim yaflamlar›n› ABD’de sürdürüyorlar.

Demet ve Engin Özkan, Bilkent’ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern
T›p Merkezi’nde moleküler biyofizik doktoras› yapt›lar. fiu anda Stanford Üniversitesi’nin
Moleküler ve Hücresel Fizyoloji Bölümü’nde araflt›rmac› olarak biyofizik alan›nda çal›fl›yorlar.
Engin, Prof. Dr. Axel Brunger’in, Demet ise Prof. Dr. Christopher Garcia’n›n laboratuvar›nda.
Bilimsel çal›flmalar›n› flöyle özetliyorlar: “Proteinler, hücrelerde bulunan genetik materyalin
kodlad›¤› moleküllerdir. Hücrede yap›lmas› gereken neredeyse tüm iflleri proteinler
gerçeklefltirir: enerji üretmek, d›flar›dan besin almak, art›k maddeleri d›flar› atmak, bir
bilgiyi bir yerden di¤er yere tafl›mak… Biz farkl› biyofizik teknikleri kullanarak de¤iflik
proteinlerin üç boyutlu atomik yap›s›n› inceliyoruz ve bu proteinlerin di¤er proteinlere nas›l
ba¤land›¤›n›, hücre içindeki görevlerini nas›l yapabildiklerini anlamaya çal›fl›yoruz.
Özellikle beyindeki sinir hücrelerini oluflturan proteinlere yo¤unlafl›yoruz.”

Demet, Bilkent Üniversitesi’nde ald›¤› e¤itimi ifli için bir temel olarak görüyor, grup
çal›flmas›n›n de¤erini kavratan bir süreç fleklinde yorumluyor. “Bu e¤itim olmasa flu anda
yapt›klar›m› yapamazd›m.” diyor. Kampüs hayat› ve arkadafl ortam›n› unutamam›fl, Do¤a
Sporlar› Toplulu¤u’yla gezilere de kat›lm›fl. Engin’in de görüflleri farkl› de¤il: “Bilkent’teki
e¤itimim, bir bilim insan› olarak çal›flmalar›m› her dakika olumlu yönde etkiliyor.”

Engin ve Demet, Bilkent’teki ba¤lar›n› ABD’de de sürdürüyor. ‹kisi de yurt arkadafllar›yla
görüflüyor, sosyal ve bilimsel yaflant›lar›nda eski dostlar›yla iletiflim kurmaya, yeni Bilkentliler
ile tan›flmaya devam ediyorlar.

The American Association for the Advancement of Science, American Crystallographic
Association ve Biophysical Society üyesi olan Demet, bofl zamanlar›n› 1,5 yafl›ndaki o¤ullar›yla
oyun oynamaya ay›r›yor. Engin de bu oyunlara kat›lmaktan büyük keyif al›yor.

Engin Özkan
Demet Araç Özkan
Moleküler Biyoloji ve Genetik 1999
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Siyaset Bilimi Bölümü’nün 2007 mezunlar›ndan Bengü Kum,
kamu sektöründe görev yap›yor.

Bengü Kum, Aral›k 2008’den bu yana T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n Anlaflmalar
Genel Müdürlü¤ü’nde uzman yard›mc›s›. Kadrosunda bulundu¤u daire, ikili ekonomik ve
ticari iflbirli¤i anlaflmalar›n› ilgili bakanl›klarla koordinasyon içinde haz›rl›yor ve ülkelerle
müzakereleri gerçeklefltiriyor. Kum’un görevlerinden biri bu koordinasyon faaliyetlerinin
yürütülmesi ve imzalanacak anlaflma metinlerinin haz›rlanmas›. Dairenin alan›ndaki ülkelere
yap›lacak ziyaretlerin ve di¤er ülkelerle gerçeklefltirilecek üst düzey görüflmelerin organizasyonu,
ülke raporlar›n›n haz›rlanmas› da sorumluluklar› aras›nda. Kum, ilk ifl deneyimini Bilkent
Üniversitesi Kariyer Fuar› sonras›nda ald›¤› teklifle Vak›fbank’ta yaflam›fl. Mezun olduktan
sonra yaklafl›k bir y›l bankan›n uzman yard›mc›s› kadrosunda yer alm›fl.

Kum, uluslararas› ba¤lant›lar› olan, yabanc› dil becerilerini kullanabilece¤i bir kurumda
çal›flma amac›na ulaflt›¤›n›, Bilkent’te bafllad›¤› Rusças›n› ilerleterek müsteflarl›k bünyesinde
Rusya ve Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u ülkeleri üzerine uzmanlaflmay› planlad›¤›n› da
söylüyor. Yurtd›fl›nda yüksek lisans yapmak, Türkiye’ye döndükten sonra ise ifl hayat›yla
eflzamanl› olarak doktoraya bafllamak istiyor. Aktif çal›flma yaflam›na devam ederken bir
üniversitede ders vermeyi ise uzun vadeli hedefi olarak belirlemifl.

Spor ve sinemaya zaman ay›rd›¤›n›, temposu hafifleyince seramik kursuna bafllamak
istedi¤ini aktaran Kum, sözlerine Bilkent günleriyle nokta koyuyor: “Ald›¤›m bölüm dersleri
ve yabanc› dilde e¤itim, müsteflarl›¤›n s›nav›n› kazanmamda etkili oldu. Üniversitede
yapm›fl oldu¤um araflt›rmalar, ülke raporlar›n› kolayl›kla haz›rlamam› sa¤l›yor. Bilkent
Üniversitesi’nde dersler ve akademisyenler ö¤renciyi disiplinli ve planl› çal›flmaya yönlendiriyor.
Kampüste ö¤rencilerin sosyalleflebilmesi için de her türlü seçenek var. Ben de bir süre birkaç
kulüp çal›flmas›nda, daha yo¤un olarak ise Toplumsal Duyarl›l›k Projeleri’nde ve bu çat›
alt›ndaki Bilkent Toplum Gönüllüleri’nde yer ald›m. Bu faaliyetler, sosyal dayan›flma
bilincimin artmas›na zemin haz›rlad›.”

Bengü Kum
Siyaset Bilimi 2007

‹lhan Mert Görür
‹letiflim ve Tasar›m 2003

Siyaset arenas›nda genç bir haberci ‹lhan Mert Görür. ‹letiflim
ve Tasar›m Bölümü 2003 mezunlar›ndan.

‹lhan Mert Görür, Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu’nda parlamento muhabiri
olarak çal›fl›yor. Meclisteki tüm genel kurul ve komisyon çal›flmalar›n› takip ediyor, gündemi
ve bas›n toplant›lar›n› izliyor, meclis baflkan›n›n yurtiçi ve yurtd›fl› temaslar›ndan izlenimler
derliyor, TBMM taraf›ndan düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlikleri de haberlefltiriyor.
Zamana karfl› yapt›¤› bu yar›flta haber atlamaman›n ve bilgiyi kayna¤›ndan do¤rulatman›n
önemine de¤inen Görür, s›kça kar›flt›r›lan TBMM TV ile TRT-3’ün ayr› oluflumlar oldu¤unu
da vurguluyor. Görür, profesyonel geliflimini sürdürmek için Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde dünyada meclis televizyonlar› üzerine yüksek lisans da yap›yor.

Ça¤dafl Gazeteciler Derne¤i, U¤ur Mumcu Araflt›rmac› Gazetecilik Vakf›, Avrupa Gazeteciler
Derne¤i ve B‹LMED üyesi olan Görür, lisansl› ve madalyal› bir eskrimci. Yak›n siyasi
tarihimize iliflkin kitaplar okuyor. Meclis kütüphanesinin mikrofilm arflivine de ilgi duyuyor.
Bilkent Kütüphanesine gitmekten hâlen keyif duyuyor. Diploma ald›¤› bölümü ise flu sözlerle
an›yor: “‹letiflim ve Tasar›m Bölümü’müz, medya alan›nda Türkiye’nin küresel rekabet
gücünü art›racak ça¤dafl bir yap›. Habercili¤i h›zl› F klavye kullanmak ile eflde¤er tutan
bir kesim hâlâ var olsa da  Bilkent bu alg›y› k›r›yor. Görsel tasar›m ve haberi nas›l bir
araya getirebilece¤imiz, haberi ya da iletiflim ögesini nas›l ilgi çekici k›labilece¤imiz ilk
dersten itibaren ö¤retilmeye bafllan›r. Kültür endüstrisinden medyay› etkileyen siyasal
ak›mlara, ekonomiden sosyolojiye bu sektörde çal›flacak herkesin akl›n›n bir köflesinde
bulunmas› gereken bilgiler de size sunulur. Bu sistem, gelecekteki mesle¤inize daha çabuk
uyum sa¤laman›za, dünyay› ve ifl çevrenizi do¤ru yorumlaman›za yard›mc›d›r.”

Ad›ndan s›kça söz ettiren, araflt›rmac› yönü kuvvetli, meslek ilkelerinden ödün vermeyen
bir gazeteci ve haberci olmay› kendisine hedef seçen Görür, yaflad›¤› ve gördü¤ü olaylar›,
gezdi¤i yerleri anlatma iste¤ini hep tafl›d›¤›n› ve küçüklükten beri bu mesle¤i yapmay›
düflledi¤ini dile getiriyor.
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‹flletme Fakültesi’nden 1996’da mezun olan Asl› Togan E¤rican,
Washington DC’de yafl›yor.

Cornerstone Research flirketinde yöneticilik yapan Asl› Togan E¤rican, büyük kurumsal
davalarda avukatlara ekonomik ve finansal konularda dan›flmanl›k veriyor. Uzmanl›k
alan› Employee Retirement Income Security Act ile ilgili davalar›n yan› s›ra flirket ve
patent de¤erlendirmeleri. “Sürekli isimlerini duydu¤unuz firmalar›n davalar›nda çal›flmak
ve bu davalara dair haberleri Wall Street Journal’da görmek hofluma gidiyor.” diyor E¤rican.

ABD serüvenine Baltimore’da bafllayan E¤rican, Johns Hopkins Üniversitesi’nden yüksek
lisans derecesini ald›ktan sonra dört sene Bengur Bryan & Co. yat›r›m bankas›nda çal›flm›fl.
Maryland Üniversitesi’nden MBA diplomas› da var. Cornerstone Research’e ise 2005’te ad›m
atm›fl. Bilkent’te ald›¤› e¤itim sayesinde çözümleyici düflünebildi¤ini ve rekabete uyum
sa¤layabildi¤ini söylüyor.

Bofl vakitlerini efli Korkud ve 1 yafl›ndaki o¤lu Deniz ile geçiren E¤rican, aile yürüyüfllerine
ç›kmay›, Washington’un de¤iflik yerlerini keflfetmeyi, dostlar›yla beraber olmay› ve
farkl› restoranlarda yeni yemekler denemeyi seviyor. E¤rican, Mezunlar Merkezi Kuzey
Amerika Direktörü Karalyn Watson öncülü¤ünde mezunlarla daha s›k bir araya
gelmeye bafllad›klar›n› ve bu toplant›larda yeni Bilkentliler ile tan›flmaktan mutluluk
duydu¤unu sözlerine ekliyor.

Asl› Togan E¤rican
‹flletme 1996

‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü 1999 mezunlar›ndan Selen
Ifl›n, 11 y›ld›r Ankara Üniversitesi’nin kadrosunda.

Selen Ifl›n, sözlerine Bilkent Üniversitesi ile bafll›yor: “Bilkent, her fleyden önce vizyonumu
gelifltirdi. S›cak bir yuva, mükemmel bir e¤itim ve özgün bir çal›flma altyap›s› sunan
üniversitemin; araflt›rmac›, kendine güvenen, giriflimci ve dinamik bir birey olmamda çok
büyük katk›s› vard›r. Bahar flenliklerimizi hâlen iple çekiyor, BSO konserlerini ö¤rencili¤imden
bu yana ilgiyle takip ediyorum. Bilkent, gerek ö¤renimim s›ras›nda gerek sonras›nda her
türlü dayan›flmay› mümkün k›larak kal›c› arkadafll›klar edinmeme zemin haz›rlad›, sosyal
hayat›ma biçim verdi.”

Ifl›n, ifl yaflam›yla ilgili ayr›nt›lar› ise flöyle aktar›yor: “‹lk olarak Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi’nde ‹ngilizce okutman› olarak çal›flmaya bafllad›m. 2005-2007 seneleri aras›nda
fakültelerin s›nav komitesi baflkanl›¤›n› yürüttüm. 2007 senesinde ise Yabanc› Diller
Yüksekokulu’nda görevlendirildim. 2007-2009 tarihleri aras›nda ‹ngilizce okutmanl›¤›n›n
yan› s›ra haz›rl›k okulu koordinatörlü¤ü yapt›m. Yürüttü¤üm görevler aras›nda program
haz›rlama, müfredat ve materyal gelifltirme ve s›nav komitesi idarecili¤i vard›. 2010’dan
itibaren yüksekokul bünyesindeki ö¤retmen e¤itimi kursuna kat›l›yorum. Bu aflamada en
büyük kariyer amac›m, çok severek yapt›¤›m ‹ngilizce okutmanl›¤›n› bu program ile bir
ad›m ileri götürerek, tecrübelerimi sadece ö¤rencilerimle de¤il, meslektafllar›m ile de
paylaflabilmek.”

Mesle¤ini yurtd›fl›nda icra etmesine olanak sa¤layan TEFL Plus diplomas›na sahip olan
Ifl›n, üyesi oldu¤u ‹ngilizce E¤itimi Derne¤i kanal›yla görevine iliflkin seminer ve çal›fltaylar›
da takip ediyor. Sinemay› en zevk ald›¤› hobisi olarak tan›mlayan Ifl›n’›n kiflisel ilgi  alanlar›
hayli genifl: Dans, parapsikoloji, kuvantum fizi¤i ve hayvanlar. Evinde iki kedi besliyor,
f›rsat buldukça hayvan bar›naklar›na yiyecek götürüyor.

Selen Ifl›n
‹ngiliz Dili ve Edebiyat› 1999



2007’de Hukuk Fakültesi’nden diploma alan fieref Özer, Sermaye
Piyasas› Kurulu’nda uzman hukukçu yard›mc›s›.

fieref Özer, lisans diplomas›n› ald›ktan sonra avukatl›k staj›n› Ankara’da, Çakmak Avukatl›k
Bürosu’nda tamamlam›fl. Bu süreçte flirket kuruluflu, flirket devri, flirket sat›n almalar›ndaki
hukuki incelemeler ve sermaye art›r›m› gibi flirketler hukukuyla ilgili konularda ve tahkim
prosedürlerinde çal›flm›fl. A¤ustos 2008’de bitirdi¤i staj› sonras›nda Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ticaret hukuku yüksek lisans›na bafllayan Özer, Sermaye
Piyasas› Kurulu’nun (SPK) meslek personeli s›nav›n› birincilikle geçerek SPK Hukuk ‹flleri
Dairesi Baflkanl›¤›’na uzman hukukçu yard›mc›s› olarak atanm›fl. Sorumluluk çerçevesinin
ana hatlar›n› kurulun baflkanl›¤›na ve di¤er hizmet birimlerine hukuki dan›flmanl›k vermek,
uyuflmazl›k takibi ve çözümlerinde SPK’yi temsil etmek, Sermaye Piyasas› Kanunu'na tabi
ortakl›k, kurum ve kurulufllar›n SPK’ye yapt›klar› baflvurulara ve o yap›larda gerçeklefltirilen
denetlemelere dair hukuki incelemeleri yapmak oluflturuyor.

Gelecekte sermaye piyasas› alan›ndaki deneyimini art›rmak ve lisansüstü çal›flmalar›na
devam ederek akademik dünyaya yak›n olmay› amaçlayan Özer, kendine ay›rd›¤› zamanlarda
spor ve tiyatroyla ilgileniyor.

Özer, son olarak Bilim Kenti’nde yaflad›¤› günlere de¤iniyor: “Ö¤renimim süresince hukukta
yaz›l› ve sözlü anlat›m becerilerimi, Türkçe ve ‹ngilizce iletiflimimi gelifltirdim. Hukuk,
ekonomi ve finans disiplinleri aras›ndaki ba¤lar›n önemini anlama ve inceleme flans›
yakalad›m. Öte yandan, bireysel ve toplu sunumlarla olsun, ödevlerle olsun araflt›rma
yapma, bilgiye ulaflma, uyumlu ve etkin bir tak›m çal›flmas› ortaya koyma konular›nda
ilerleme kaydettim. 2003’te fakülteden arkadafllarla kurdu¤umuz Bilkent Üniversitesi Hukuk
Kulübü’nde bir y›l denetim kurulu baflkanl›¤›, 2005–2006 döneminde ise Genç Giriflimciler
Kulübü’nün baflkan yard›mc›l›¤›n› yapt›m. Oluflumunda yer ald›¤›m Ayd›n Yöresi Halk
Oyunlar› Toplulu¤u’nun da aktif üyesiydim.”

fieref Özer
Hukuk 2007
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Mustafa Selçuk Öztürk
Amerikan Kültürü ve Edebiyat› 2008

2008’de Amerikan Kültürü ve Edebiyat› Bölümü’nü bitiren
Mustafa Selçuk Öztürk, Ankara’da çal›fl›yor.

Mustafa Selçuk Öztürk, Gemta Genel Elektronik San. ve Tic. A.fi.’de d›fl ticaret müdürü
olarak görev yap›yor. fiirketin ihracat faaliyetleri, yurtd›fl› ifl ve ba¤lant›lar› ile gezi ve fuar
kat›l›mlar›ndan sorumlu.

Bilkent’te vakit geçirmekten hep keyif ald›¤›n› ve arkadafllar›yla ço¤u zaman kampüste
bulufltu¤unu belirten Öztürk, Bilkent Senfoni Orkestras› konserlerini kaç›rm›yor. Üniversitesini
ise flu cümlelerle ifade ediyor: “Bilkent, sadece derslerden ibaret de¤ildir. Düzenledi¤i
konferanslarla ve etkinliklerle ifl dünyas› ile iç içe olman›z› sa¤lar, sizi çal›flma hayat›
pratikleriyle donat›r. Ben de bu sayede bilinçli ad›mlar att›m, flirketime daha kolay uyum
gösterdim. Ö¤renciyken D›fl Ticaret Kulübü’nün yönetimindeydim. Kulüp etkinliklerinde
tan›flt›¤›m profesyonellerle irtibat›m› sürdürüyor, mesle¤imi icra ederken onlardan fikir ve
destek al›yorum.”

Öztürk, yak›n gelecekte kendi d›fl ticaret firmas›n› kurmay› hedefliyor.
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BSO, 12 fiubat akflam› 13. Uluslararas› Ankara Caz Festivali kapsam›nda
gerçeklefltirdi¤i Sevgililer Günü konserini, yo¤un talep üzerine 13 fiubat’ta
tekrarlad›. BSO Müzik Direktörü Klaus Weise yönetimindeki konserlerde
Çaykovski ve Prokofyef’in “Romeo ve Juliet”lerinin yan› s›ra Leonard
Bernstein’a ait ça¤dafl bir Romeo-Juliet versiyonu olan “Bat› Yakas›n›n
Hikayesi”nden ”Senfonik Danslar” da seslendirildi.

Sevgililer Günü ‹çin

Hocabey An›s›na
Bilkent Senfoni Orkestras› (BSO),

Bilkent Üniversitesi’nin Kurucusu ve Mütevelli
Heyeti Baflkan› rahmetli Prof. Dr. ‹hsan

Do¤ramac› an›s›na bir konser gerçeklefltirdi.
BSO Müzik Direktörü Klaus Weise’nin yönetti¤i

konserin solistleri, Devlet Sanatç›s› Gülsin
Onay ve ‹talyan piyanist Francesco Libetta’yd›.
Onay ve Libetta, Mozart’›n “KV.365, Mi bemol
majör ‹ki Piyano Konçertosu”nu seslendirdi.
BSO, konserin ikinci yar›s›nda Çaykovski’nin

“Pathétique” bafll›kl› “Op.74, Si minör
6. Senfonisi”ni yorumlad›. Konserin tarihi,

Hocabey’in do¤umunun 95. y›ldönümü olan
3 Nisan 2010’du.

Efsane Bilkent’teydi
Efsanevi flüt sanatç›s› Emmanuel Pahud,
Bilkent Senfoni’nin solistiydi. BSO Müzik
Direktörü Klaus Weise’nin yönetti¤i
29 Ocak tarihli konserde Nielsen’in
“Flüt Konçertosu” ve Dvorak’›n “Op.44,
Re minör Serenad›” ile “Op.60, Re majör
6. Senfonisi” yorumland›.

Çaykovski
Bale Süitleri
Bilkent Senfoni Orkestras›, 22 Ocak’ta
verdi¤i konserde ünlü Rus besteci
Çaykovski’nin efsanevi balelerinden
“Op.20, Ku¤u Gölü”, “Op.66, Uyuyan
Güzel” ve “Op.71, F›nd›kk›ran”
süitlerini yorumlad›. BSO Sanat
Yönetmeni Ifl›n Metin yönetimindeki
konserin solisti, BSO Obua Grup fiefi
Selçuk Akyol’du. Akyol, Lebrun’un
“Re minör 1. Obua Konçertosu”nu
Türkiye’de ilk kez seslendirdi.
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Senfonik Bir Dünya Turu

Ukraynal› sanatç› Dima Tkachenko, BSO ile 5 Mart (Ankara) ve 8 Mart (Erzurum)
tarihlerinde konserler verdi. Tkachenko, Çaykovski’nin “Op.35, Re majör Keman
Konçertosu”nu, Schumann’›n “Re minör Keman Konçertosu”nu ve F. Waxman’›n “Carmen
Fantasie” adl› yap›t›n› Stradivarius enstrüman›yla seslendirdi. BSO Sanat Yönetmeni Ifl›n
Metin'in yönetti¤i konserlerde Beethoven’›n “Pastoral” bafll›kl› “Op.68, Fa majör 6. Senfonisi”
de yorumland›.

Bilkent Senfoni Orkestras›, “E¤itim
Konserleri” kapsam›nda dört kuflaktan
ustalar› a¤›rlad›. Branimir Slokar, Armin
Bachmann, Peter Körner ve Kumsal
Germen’in oluflturdu¤u trombon dörtlüsü,
12 Mart tarihli konserin konu¤uydu.

E¤itim Konserleri
Sürüyor

Bir Keman Virtüözü
Frans›z virtüöz Olivier Charlier, 19 Mart’ta
BSO'nun solisti oldu. BSO Müzik Direktörü
Klaus Weise’nin yönetti¤i konserde 20.
yüzy›l keman literatürünün kayda de¤er
yap›tlar›ndan Alban Berg’in “Keman
Konçertosu”, 12 ton sisteminin yarat›c›s›
Arnold Schoenberg’den “Op.4, Verklarte
Nacht” ve Alman Romantizmi’nin önemli
bestecilerinden Johannes Brahms’›n “Op.81,
Trajik Uvertürü” seslendirildi.

Bilkent Senfoni Orkestras›, sanatseverleri
26 Mart’ta k›talararas› bir yolculu¤a ç›kard›.
Meksika, Amerika ve Çek müzi¤inin ünlü 
temsilcilerden eserlere yer verilen konserde 
Afrika, ‹spanya ve Küba esintileriyle birlikte
blues, caz ve k›z›lderili motifleri de yank›land›.
Konser, Meksikal› besteci Silvestre Revueltas’›n
“Sensemaya” adl› yap›t›yla bafllad›. 20. yüzy›l
Amerikan müzi¤inin en büyük bestecilerinden
George Gershwin’in caz ritimleriyle bezenmifl

“Fa majör Piyano Konçertosu”nu Kandemir Basmac›o¤lu icra etti. Çek müzi¤ini dünyaya
tan›tan kompozitör Antonin Dvorak’›n “Yeni Dünyadan” bafll›kl› “Op.95, Mi minör 9. Senfonisi”
ile sona eren konser, BSO Müzik Direktörü Klaus Weise yönetiminde gerçekleflti.

Tkachenko Nefes Kesti
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14 May›s Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Volodymir Sirenko, fief
Cem Duruöz, Gitar
G. Bizet / "Carmen", Intermezzo ve
Introduction
J. Rodrigo / "Concierto de Aranjuez"
G. Bizet / Senfoni No.1, Do majör

17 May›s Pazartesi, 19:00
Bilkent Erzurum Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Volodymir Sirenko, fief
Cem Duruöz, Gitar
J. Rodrigo / "Concierto de Aranjuez"
G. Bizet / Senfoni No.1, Do majör

21 May›s Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›
Bilkent Senfoni Orkestras›
Yevgeny Bushkov, fief
Özgür Ünald›, Piyano
S. Rahmaninof / Piyano Konçertosu No.2,
Do minör Op.18
G. Sviridov / "Snow Storm" Süiti
Film Müzikleri

28 May›s Cuma, 20:00
Mersin
9. Uluslararas› Mersin Müzik Festivali
Bilkent Senfoni Orkestras›
Ifl›n Metin, fief

30 May›s Pazar, 20:00
Mersin
9. Uluslararas› Mersin Müzik Festivali
Bilkent Senfoni Orkestras›
Ifl›n Metin, fief

4 Haziran Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Sigrun Shell, Soprano
Daniel Magdal, Tenor
Marek Wojciechowski, Bariton
J. Brahms / Senfoni No.3,
Fa majör Op.90
R. Wagner / "Die Walküre", 1. Perde

11 Haziran Cuma, 20.00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Ifl›n Metin, fief
Ilya Gringolts, Keman
A. Schönberg / Keman Konçertosu, Op.36
K. ‹nce / Senfoni No.4 “Sardis”

Bilkent
Senfoni
Orkestras›
2010
Program›
www.bso.bilkent.edu.tr
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dergi@bilkent.edu.tr

Tayland’a
Aç›lan 
Kap›
‹flletme Bilgi 
Yönetimi
Bölümü 2001 
mezunlar›ndan 
Doruk Dinçer, 
ürün uzman› 
olarak görev yapt›¤›

Kuehne + Nagel’den GAC Türkiye’ye transfer
oldu. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren
yeni flirketinde Tayland pazar gelifltirme
uzmanl›¤›na getirilen Dinçer’in özgeçmiflinde
Expeditors International sat›fl yöneticili¤i
deneyimi de var.

Art›k ‹skoçya’da
Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisli¤i 
Bölümü 
mezunlar›ndan
Yrd. Doç. Dr. Özgür
Salih Ergül (2001 
lisans, 2003
yüksek lisans, 2009
doktora), 
Strathclyde

Üniversitesi Matematik ve ‹statistik
Bölümü’ne ö¤retim üyesi oldu. Ergül, yeni
görevinden önce Bilkent Üniversitesi
Biliflimsel Elektromanyetik Araflt›rma
Merkezi’nin araflt›rmac› kadrosunda yer
al›yordu.

Bir Reklamc›l›k Serüveni
Akan Abdula (‹flletme 2001), Grey Worldwide’›n Türkiye
ofisine stratejik planlama direktörü olarak kat›ld›.
Case Western Reserve Üniversitesi’ndeki MBA’inden
sonra GfK Türkiye’de pazar araflt›rma uzmanl›¤›na
bafllayan Abdula, TETAfi Holding’e ürün müdürü olarak
geçifl yapm›fl, Grey öncesinde ise yaklafl›k befl y›l Millward
Brown’da çal›flm›fl ve müflteri hizmetleri direktörlü¤üne
yükselmiflti.

Bilkent Cyberpark’ta faaliyet gösteren Selvi
Elektronik ve Yaz›l›m Teknolojileri Ltd.
fiti.’nin kurucu kadrosunda Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i Bölümü 2007
mezunu iki Bilkentli bulunuyor: fieref Burak
Selvi ve Ahmet Emrah Sezgin. 2009’da
kurulmufl olmas›na ra¤men tekstil ve e¤itim
sektörlerinden tan›nm›fl firmalar› referanslar›
aras›na katmay› baflaran flirket, iPhone ve
di¤er ak›ll› cep telefonlar› için mobil
uygulamalar gelifltiriyor

Grafik Tasar›m Bölümü 2005 yüksek lisans mezunu ve doktora ö¤rencisi Pelin Aytemiz,
Unutma adl› yap›t›yla 4. Uluslararas› Bursa ‹pek Yolu Film Festivali’nde En ‹yi K›sa Film
Ödülü’nü kazand›. Aytemiz, kendi foto¤raflar›n› çeken bir k›z ile y›llanm›fl resimler toplayan
bir antikac›n›n üzerine kurdu¤u filminde eski foto¤raflardaki ölüm olgusunu iflliyor.
Genç sanatç›, eseriyle ilgili ayr›nt›lar› http://forgetmenotthemovie.net adresindeki internet
sitesinde paylafl›yor.

Bu Filmi ‹zlemeyi Unutmay›n

Giriflimci Mühendisler
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‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü 2006
mezunlar›ndan Onur Özkaya, ‹ngiltere’de
bulunan The Arts University College at
Bournemouth’un kadrosuna kat›ld›. ‹ç
Mimarl›k ve Tasar›m Bölümü’nde ö¤retim
görevlisi olarak Uygulamal› Teknoloji,
Geometri Üretimi ve H›zl› Prototiplendirme
derslerini veren Özkaya, mimari yaz›l›m
uzman› s›fat›yla da akademik araflt›rmalar
yap›yor. Özkaya, Architectural Associaton
London’daki yüksek lisans› sonras›nda
Foster & Partners’da iki y›l tasar›m ve
sistem analistli¤i görevini üstlenmiflti.

Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü 2000 mezunlar›ndan Caner
Önkol’un The Eastern Enlargement of the European Union
adl› kitab› Lambert Academic Publishing taraf›ndan yay›mland›.
Yap›t›nda Avrupa Birli¤i’nin Orta ve Do¤u Avrupa’ya geniflleme
tercihlerini siyasi ve ideolojik aç›dan inceleyen Önkol, bu
politikan›n AB’ye zor bir dönemin mi, yoksa tarihsel bir
dönemecin mi kap›lar›n› açaca¤› sorusuna yan›t ar›yor. Önkol,
soyad›n› tafl›yan aile flirketinde uluslararas› ticaret üzerine
çal›fl›yor.

Avrupa Birli¤i Hakk›nda Bir Kitap

Binnur Kaya (Tiyatro 1995), “Vavien”
(Ya¤mur ve Durul Taylan, 2009) adl› filmde
canland›rd›¤› Sevilay karakteri ile iki önemli
organizasyondan ödülle döndü. 42. S‹YAD
Ödülleri’nde Cahide Sonku En ‹yi Kad›n
Oyuncu Performans› Ödülü’ne de¤er görülen
Kaya, 15. Sadri Al›fl›k Sinema ve Tiyatro
Oyuncu Ödülleri’nde ise sinema dal›nda
En ‹yi Kad›n Oyuncu Ödülü’nü kazand›.

Beyazperdede
Bilkent Perspektifi

Bilgisayardan
Yay›lan Notalar

Mehmet Can Özer (Müzik 2004 lisans,
2007 yüksek lisans, 2009 doktora), Siyah

Kalem Dans› ad›n› tafl›yan bir elektroakustik
müzik albümü ç›kard›. 15. yüzy›l

ressamlar›ndan Mehmet Siyah Kalem’in
do¤aüstü güç tasvirlerinden ilham alan Özer,
tabiattaki sesleri kendi gelifltirdi¤i “Aflure”
adl› yaz›l›m sayesinde bestelere dönüfltürmüfl.

Türk, Orta Asya ve ‹slam kültürlerinin
müzikal birikiminden de beslenen Özer,
ba¤lama, keman, piyano ve klarnet gibi

çalg›lar›n seslerini bilgisayarla
baflkalaflt›rarak özgün eserler oluflturmufl.
Türkiye’de alan›nda bir ilk olarak say›lan

bu albüm, piyasada A.K.Müzik etiketiyle yer
al›yor. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservetuvar›’n›n ö¤retim kadrosunda yer
alan Özer’in çal›flmalar›na dair ayr›nt›lara

kiflisel internet sitesinden
(www.mehmetcanozer.com) ulafl›labilir.

Vestel’de Çal›fl›yor
‹flletme Fakültesi 2007 mezunlar›ndan Erkut
Durano¤lu, Vestel D›fl Ticaret’e sat›fl sorumlusu olarak
girdi. ‹fl yaflam›na Norwegian School of Economics
and Business Administration’dan ald›¤› uluslararas›
iflletme yüksek lisans derecesi sonras› ad›m atan
Durano¤lu, yurtd›fl› prati¤ine lisans e¤itimi s›ras›nda
‹sveç’teki Jönköping International Business School’a
de¤iflim ö¤rencisi olarak bafllad›¤›n›, London School
of Economics’te ise bir yaz okulu program›na
kat›ld›¤›n› söylüyor. Ö¤renciyken Radyo Bilkent’te ve
üniversitenin Tan›t›m Ofisi’nde de görev yapm›fl olan Durano¤lu, Unilever’in fikir yar›flmas›
IdeaTrophy’de tak›m arkadafllar›yla Bilkent’i temsil ederek ulusal pazarlama alan›nda
Türkiye üçüncülü¤üne ulaflm›flt›.

Yeni Bir Yön Seçti
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Üç fiehir, Dört Resital
Baflar Can K›vrak (Müzik 2008, piyano) flubat
ay› içinde farkl› flehirlerde piyano resitalleri
verdi. Ankara Ça¤dafl Sanatlar Merkezi, TRT
Ankara Radyosu ve ‹zmir Sanat’ta Beethoven,
Chopin, Lizst, Rahmaninov ve Schumann’›n 
yap›tlar›n› seslendiren genç piyanist, Eskiflehir
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ise 
Liszt'in 1. piyano konçertosunu yorumlad›.
Moskova Tchaikovsky Konservatuvar›’n›n 
Piyano Bölümü’nde lisansüstü çal›flmalar›na
Prof. Elisso Virsaladze ile devam eden K›vrak,
Bilkent Üniversitesi’nde Gülnara Aziz’in 
ö¤rencisiydi.

Çin’de Güneflli Günler
Endüstri
Mühendisli¤i
Bölümü 2006 
mezunlar›ndan 
Köken Günefl,
Çin ile ifl yapmak 
isteyen flirketlere 
Çin Uzman markas›
alt›nda dan›flmanl›k
hizmeti vermeye

bafllad›. Hong Kong, Shenzhen ve ‹stanbul
ofisleriyle, Çin’le ithalat ba¤lant›s› olan
firmalara ve Çin piyasas›na girmeyi
planlayan ihracatç›lara pazar ve firma
güvenilirlik araflt›rmalar›, üretim-paketleme
denetimi, hukuki anlaflmalar ve fuar
organizasyonu gibi alanlarda rehberlik eden
Günefl, üniversite ö¤rencilerine Çin’de
seminer destekli dil-kültür e¤itimi, staj ve
lisansüstü ö¤renime yönelik çeflitli
programlar da sunuyor. Genç giriflimci,
Surrey Üniversitesi ve Dongbei Finans ve
Ekonomi Üniversitesi’nin iflbirli¤iyle Çin’in
Dalian flehrinde e¤itim veren Surrey
International Institute’da tamamlad›¤›
uluslararas› iflletme yönetimi yüksek
lisans›ndan sonra at›ld›¤› bu sektörde,
Türkiye’nin en genifl kapsaml› hizmet a¤›n›
oluflturmay› hedefliyor.

Lösemili Çocuklar Vakf›’n›n (LÖSEV)
kadrosunda üç Bilkent mezunu var: Nazan
Ça¤lar (Uluslararas› ‹liflkiler 2005), Gülflen
Eyubo¤lu (Moleküler Biyoloji ve Genetik
2008) ve Gökflen Hamamc›o¤lu (Siyaset
Bilimi 2009). Bilkentliler, kampüslerde
yapt›klar› çal›flmalar arac›l›¤›yla üniversite
ö¤rencilerine LÖSEV’i tan›tmay›, yeni
toplumsal projelere zemin yaratmay› ve
sosyal dayan›flmaya katk›da bulunmay›
hedefliyorlar. Bu kapsamdaki ilk faaliyetlerini
Bilkent Üniversitesi Kariyer Fuar›’nda stant
açarak gerçeklefltiren mezunlar,
Pazarlamac›l›k ve Reklamc›l›k Kulübü’nün
etkinliklerine de kat›ld›lar.

LÖSEV’deler

Türkiye’ye Döndü
Uluslararas› 
mimarl›k, tasar›m 
ve dan›flmanl›k 
flirketi DEGW’in 
Türkiye aya¤›n›n 
bafl›na bir Bilkentli
getirildi: Ekrem 
Parmaks›z (‹ç 
Mimarl›k ve Çevre 
Tasar›m› 1994). 
‹spanya ve

‹ngiltere’de 13 y›ll›k iç mimarl›k ve tasar›m
tecrübesine sahip olan ve 2006’dan bu yana
DEGW’nin kadrosunda bulunan Parmaks›z,
11 ülkede hizmet veren ‹ngiltere merkezli
flirketin Türkiye’deki faaliyetlerini ‹stanbul
ofisinden yönetiyor.

‹stikrarl›
Bir ‹fl Yaflam›

H›zla Yükseliyor
Bilgisayar 
Teknolojisi ve 
Biliflim Sistemleri 
Bölümü 2006 
mezunlar›ndan 
Ogan Özdo¤an, 
Ericsson’da servis 
mühendisi 
pozisyonuna 
yükseldi. Özdo¤an,
yeni görevinden 
önce çözüm 
entegrasyon 
mühendisiydi.

Meteksan Savunma Sanayii A.fi.’nin yeni
insan kaynaklar› müdürü Sinem Genç
(‹ktisat 1997) oldu. ‹fl yaflant›s›na Alfa
Menkul De¤erler’de bafllayan Genç, insan
kaynaklar› alan›na Li&Fung Türkiye’de
uzman olarak ad›m at›p k›sa zamanda
müdür yard›mc›l›¤› pozisyonuna terfi etmifl,
Tepe ‹nflaat’ta personel ve insan kaynaklar›
müdür yard›mc›l›¤› yapt›ktan sonra
Human Resources Management’ta k›demli
dan›flman ve e¤itim koordinatörü olarak
görev alm›flt›.

Engelleri Aflarken
‹ç Mimarl›k ve 
Çevre Tasar›m›
Bölümü 2006 
mezunlar›ndan
Ayfle Ören’in 
tekerlekli 
sandalye 
kullananlar için
üretti¤i çal›flma
masas› projesi,

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca
Teknogiriflim Sermayesi Deste¤i ile
ödüllendirildi. Engeli olan kiflinin masan›n uzak k›s›mlar›na yard›m almadan ulaflabilmesine
yönelik bir tasar›m yaratan Ören, Dönme Dolap ad›n› verdi¤i çal›flmas›n› bir sosyal
sorumluluk projesine dönüfltürmeyi planl›yor.
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Kanada’dan ‹ngiltere’ye
Yrd. Doç. Dr. Tolga
Bektafl (Endüstri 
Mühendisli¤i 2005,
doktora), 
Southampton 
Üniversitesi’nin 
akademik 
kadrosuna kat›ld›. 
Doktoras›ndan 
sonra Alberta 
Üniversitesi, HEC 
Montréal ve 
UQAM’de

araflt›rmalar yapan Bektafl, Southampton’da
Yöneylem Araflt›rmas› ve Proje Yönetimi
dersleri veriyor.

Mehmet Koyutürk’e NSF Kariyer Ödülü
Case Western Reserve Üniversitesi ö¤retim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Koyutürk (Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i 1998 lisans, Bilgisayar Mühendisli¤i 
2000 yüksek lisans), ABD’nin araflt›rma fonlar›na 
yön veren devlet kurumu National Science 
Foundation’›n (NSF) Kariyer Ödülü’nü kazand›. 
Koyutürk, sistem biyolojisinde diferansiyel a¤ analizi
için bilgisayar modelleri ve algoritmalar› gelifltirdi¤i
bilimsel araflt›rmas›yla bu ödüle de¤er görüldü. 
Koyutürk, ödüllü çal›flmas›yla kanser, kalp 
hastal›klar›, uyuma düzensizli¤i gibi karmafl›k 
hastal›klar›n oluflum ve geliflimlerini hücre düzeyinde
anlayarak kontrol edebilmeyi hedefliyor. Case Western

Reserve’ün Elektrik Mühendisli¤i ve Bilgisayar Bilimi Bölümü’nün yan› s›ra T›p Fakültesi
bünyesindeki Proteomik ve Biyoinformatik Merkezi’nin kadrosunda da yer alan Koyutürk,
bilgisayar bilimi doktoras›n› Purdue Üniversitesi’nde tamamlam›flt›.

‹ktisat Bölümü 2005 mezunlar›ndan Ozan
S›vac›, Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›’na
(TSKB) transfer oldu. TSKB’de k›demli mali
analist olarak görev yapan S›vac›, yeni
iflinden önce KPMG’de mali dan›flmand›.

Ozan S›vac› TSKB’de

‹flletme Bilgi Yönetimi Bölümü 2007
mezunlar›ndan Miray Gündo¤an, Hewlett-
Packard’dan Turkcell’e geçti. Turkcell’de
kurumsal müflteri yöneticisi unvan›yla göreve
bafllayan Gündo¤an, yaklafl›k üç y›l çal›flt›¤›
Hewlett-Packard’da kurumsal sat›fl ve ifl
gelifltirme analistiydi.

‹kinci
Kariyer Basama¤›

Maden Suyu
Sektöründe
‹flletme Bilgi Yönetimi Bölümü 2009 mezunlar›ndan
Bilge Ercan, profesyonel hayat›na aile flirketleri
Beypazar› Karakoca Maden Suyu ‹flletmesi Ltd. fiti.
bünyesinde bafllad›. Lisans ö¤renimi s›ras›nda da
flirkette çeflitli görevler üstlenerek maden suyu
sektörünü tan›m›fl olan Ercan, reklam ve pazarlama
sorumlusu unvan›yla Beypazar› Karakoca’n›n yurtiçi
ve yurtd›fl› tan›t›m faaliyetlerini yürütüyor.

Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri
Bölümü 2003 mezunlar›ndan ‹smet Çelebi,
Türk Telekomünikasyon A.fi.’ye ba¤l› Ankara
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi’ne
yaz›l›m proje koordinatörü olarak atand›.
Yeni görevinden önce Milsoft ICT’de
konfigürasyon yöneticili¤i ve kalite güvence
uzmanl›¤› yapm›fl olan Çelebi, ifl hayat›na
bafllad›¤› Havelsan’da yaz›l›m mühendisi ve
lider konfigürasyon yöneticisi kadrolar›nda
yer alm›flt›.

Biliflimin ‹zinde

Türk Telekom’a
Bilkentli Atama

Endüstri Mühendisli¤i Bölümü 1995
mezunlar›ndan Ramazan Demir, Türk
Telekomünikasyon A.fi.’nin strateji ve ifl
gelifltirme baflkan› oldu. Yeni görevinden önce
Yahoo! Marketplace’in grup direktörlü¤ünü
yürütmüfl olan Demir’in MIT Sloan
School of Management’dan doktora
derecesi de var.
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‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü 2003
mezunlar›ndan Çi¤dem Türko¤lu, ‹ngiliz
ortakl› Human Network flirketinin kurucular›
aras›nda yer ald›. Türko¤lu, Human
Network’un insan kaynaklar› sektöründe
faaliyet gösterdi¤ini, seçme ve yerlefltirme
hizmetlerinin yan› s›ra kurumsal ve bireysel
ölçekli meslek e¤itimleri verdi¤ini belirtiyor.
Kifliler ve kurumlar için farkl› dillerde sohbet
gruplar› oluflturduklar›n› ayr›ca vurgulayan
Türko¤lu, özel bir üniversitede ‹ngilizce
haz›rl›k program› okutmanl›¤› da
yap›yor.

Singapur’da
Bir Bilkentli
‹flletme Fakültesi 2000 mezunlar›ndan Burcu
Tarhan, çal›flma yaflant›s›na Singapur’da
devam edecek. Unilever’de Asya, Afrika, Orta
Do¤u, Orta ve Do¤u Avrupa bölgelerinin
raporlama ve dinamik performans
yönetiminden sorumlu finans direktörlü¤üne
getirilen Tarhan, kariyerine mezun oldu¤u
y›l Arthur Andersen’da bafllam›fl, 2003’te ise
Unilever’e transfer olmufltu.

Grafik Tasar›m Bölümü 2001 mezunlar›ndan
Serhat Bedük, Go isimli son albümünü kendi
kurdu¤u Audiology Records’dan ç›kard›. Even
Better (2007) ve Dance Revolution (2008)
albümleriyle elektronik dans müzi¤i alan›nda
özgün bir yer edinen Bedük, 12 parçal›k yeni
çal›flmas›n›n söz, müzik, düzenleme,
prodüksiyon ve sanat yönetmenli¤ini yine
kendi yapm›fl. Müzik piyasas›nda sadece
soyad›n› kullanan Bedük, kariyerinin yap›tafl›
olarak niteledi¤i bu albümün son flark›s›
Feels Like Heaven’› bir yafl›ndaki o¤lu Kerem
için yazm›fl.

Dans›n
Peflinden Gidiyor

‹talya’da OMC Design Studios ad›n› verdi¤i 
flirketinde tasar›m kariyerine devam eden 
Onur M. Çobanl› (‹ktisat 2006), XII 
Generative Art International Conference’da 
Generative Art Using Design DNA bafll›kl›
bir bildiri sundu. Çobanl›, ülkemizde oluflumsal
veya ifllemsel sanat olarak adland›r›lan 
Generative Art (GA) kavram›n› sanat ve 
tasar›m dünyas›nda biliflimsel yöntemlerle 
sonuç elde eden bir alan olarak tan›ml›yor. 
Baflar›l› sanatç›, bildirisinde tasar›mc›lar ve
GA tasar›mc›lar›n›n üretim süreçlerinde bir 
yarat›c›l›k fark› do¤urup do¤urmayaca¤›, 
teknoloji sayesinde azalan ifl yükünün ve artan
çözüm alternatiflerinin sonuçlar›n kalitesini
nas›l etkileyece¤i, GA’n›n tasar›m verimlili¤ine
ne yönde katk›lar› olabilece¤i gibi sorulara 
yan›t ar›yor. Konunun detaylar› ve Çobanl›’n›n
çal›flmalar›na www.onurcobanli.com 
adresinden eriflilebilir.

Birden Çok Dil,
Birden Çok ‹nsan

Tasar›m Dünyas›nda Güncel Aç›l›mlar
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Onur Aygenç’e
Yeni Bir Ödül
Onur Aygenç (‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›
2006), ‹stanbul Mobilya Fuar› 2010 Tasar›m
Yar›flmas›’ndan ödülle döndü. Silüet adl›
tasar›m›yla En ‹yi Yatak Odas› kategorisinde
Mobilya Sanayi ‹fl Adamlar› Derne¤i Özel
Ödülü’nü kazanan Aygenç, 2009’da ise Yemek
Odas› kategorisinin birincisi seçilmiflti.
Aygenç, Milano Mobilya’da tasar›mc› ve
proje yöneticisi olarak çal›fl›yor.

Citibank’ta k›demli müdür yard›mc›s› olarak
görev yapan Esra Turanl› Diker (‹flletme
2003), ticari pazarlama yönetmeni unvan›yla
Finansbank’a geçti. Diker, çal›flma dünyas›na
üniversitedeyken Citibank’ta ad›m atm›fl,
3 y›l Finansbank’ta görev ald›ktan sonra
döndü¤ü Citibank’ta 4 y›l geçirmiflti.

ABD’de
Mezun Buluflmalar›
Bilkent Üniversitesi mezunlar›, 12 Mart’ta
Seattle’da bir araya geldi. Orçun Akça
(A¤›rlama Hizmetleri 1998) önderli¤inde
gerçekleflen buluflmay› San Francisco
toplant›s› izledi. Bu toplant›n›n mimarlar›
ise Oytun Eskiyenentürk (Endüstri
Mühendisli¤i 1996), ‹brahim Okuyucu
(Bilgisayar Mühendisli¤i 1998), Okan Kolak
(Bilgisayar Mühendisli¤i 1998) ve Ça¤dafl
Dirik (Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
2001) idi.

Almanya’da Turizm
Servet Salt›k (A¤›rlama Hizmetleri
1997), Almanya’n›n termal turizm
merkezi Bad Bavensen bölgesinde bir
otel açt›. Carissa Sport Hotel ad›ndaki
iflletme, Hamburg’a yaklafl›k bir
saatlik mesafede bulunuyor.

Tan›d›¤› Bir Adreste

K›r›lganl›k Üzerine Bir Çal›flma

New York Guggenheim Müzesi’nde aç›lan
Haunted adl› sergide bir Bilkentlinin de 
ad› var: Münire K›rmac› (‹ç Mimarl›k ve
Çevre Tasar›m› 2001). K›rmac›, geçmiflten
izler tafl›yan foto¤raf, heykel, video, film
gibi eserlerin eski biçimsel yöntemlerle 
canland›r›ld›¤› sergide Wounded Wase 
adl› yap›t›yla yer al›yor. Tasarlad›¤› 
seramik vazoda çatlaklar› bir yara 
metaforu olarak kullanan K›rmac›, 
böylelikle aflk›n k›r›lgan yap›s›n› 
vurgulamay› hedeflemifl. 6 Eylül’e kadar

sürecek sergide Andy Warhol, Barbara Kruger, Cindy Sherman, Marina Abramovic gibi
ünlü sanatç›lar›n ve genç kufla¤›n eserlerini soluyacak olan K›rmac›, Brooklyn’de endüstri
ürünleri tasar›mc›s› olarak çal›fl›yor.



Faruk Güven - Endüstri Mühendisli¤i
Türk Telekomünikasyon A.fi.’nin Regülasyon
ve Uyum Direktörlü¤ü’nde uzman (Ankara)
Ya¤›z Süzen - ‹flletme
Sunrise Yachts’›n sat›n alma müdürü
(Antalya)
Emine Akgün - ‹flletme
T.C. Baflbakanl›k Devlet Planlama
Teflkilat›’nda LLP./Leonardo Prog. uzman›
(Ankara)
Sencer Fatih H›z›ro¤lu - ‹ktisat
Akbank’ta hazine pazarlama yöneticisi
(‹stanbul)
Sercan Çitlio¤lu - ‹ç Mimarl›k ve
Çevre Tasar›m›
Kharma Design’›n sahibi (‹stanbul)

2000
Sibel Erdo¤an Kaya - ‹ngiliz Dili ve
Edebiyat›
Kaya çiftinin bir o¤lu oldu. Minik Demir'e
ve ailesine sa¤l›kl› ve mutlu bir hayat dileriz.
Baflak Anteplio¤lu Arslantürk - ‹ç Mimarl›k
ve Çevre Tasar›m›
TRT Artistik Hizmetler Müdürlü¤ü’nde
dekoratör (Ankara)
Tamer Bak›c›ol - ‹flletme
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun Strateji Gelifltirme Dairesi’nde
bankac›l›k uzman›
Bar›fl Tunçbilek - Siyaset Bilimi
Tunçbilek Reklam’da direktör (Ankara)
Mehmet Çelikaslan - Siyaset Bilimi
Çelikaslan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin
yönetim kurulu üyesi (Gaziantep)

2001
R›za Fatih Mendilcio¤lu - ‹ç Mimarl›k ve
Çevre Tasar›m›
Baflkent Üniversitesi’nin ‹ç Mimarl›k ve Çevre
Tasar›m› Bölümü’nde ders veriyor. (Ankara)
Do¤a Kayalar - Uluslararas› ‹liflkiler
Alihan Polat (Kentsel Tasar›m ve Peyzaj
Mimarisi 2000) ile evlendi. Ömür boyu
mutluluklar dileriz.
Fatih Demir - Siyaset Bilimi
Uflak Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölüm
baflkan›

2002
Burcu ‹lhan - Amerikan Kültürü ve
Edebiyat›
Uluda¤ Üniversitesi Yabanc› Diller
Yüksekokulu’nda okutman (Bursa)
Volga Y›lmaz - Mütercim-Tercümanl›k
Anadolu Üniversitesi Mütercim-Tercümanl›k
Bölümü’nde araflt›rma görevlisi (Eskiflehir)

Bu sayfada yer
almas›n› istedi¤iniz
haberleri dergimize
iletebilirsiniz.

1994
Ercan Kurna - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
Asian Escapes Ltd. fiti.'de sat›fl ve pazarlama
direktörü (‹stanbul)
‹brahim Aykut Turköver - ‹flletme
Fenifl Holding’in Mali ‹fller Bölümü’nde
analist (‹stanbul)

1995
Fatma Nurtin Ayd›n - Müzik
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde genel
müzik iflleri yöneticisi ve d›fl etkinlikler idari
koordinatörü.
Onur Sekizyaral› - ‹flletme
Credit Europe Bank'ta kurumsal bankac›l›k
genel müdür yard›mc›s› (Romanya)

1996
Mehmet Höbek - Endüstri Mühendisli¤i
T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›’nda
Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü’nün Hayat ve
Sa¤l›k Sigortalar› Dairesi’nde flube müdürü
(Ankara)

1997
Doruk Gencer - MBA
Garanti Bankas›’n›n Çankaya flubesi müdürü
(Ankara)
Ahmet Gökhan Baytan - ‹ç Mimarl›k ve
Çevre Tasar›m›
Gensa Kimya San. ve Tic. A.fi.’de genel
koordinatör (Kocaeli)
Asl› Gözütok Beyaz - A¤›rlama Hizmetleri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin T›r
ve Ata Karnesi Müdürlü¤ü’nde uzman
(Ankara)

1998
Özlem Akbay - Siyaset Bilimi
Özel Çankaya Hastanesi’nde koordinatör
(Ankara)
Can Peynircio¤lu - ‹flletme
‹fl Factoring Finansman Hizmetleri A.fi.’de
muhasebe müdür yard›mc›s› (‹stanbul)
Sibel Öçal - Endüstri Mühendisli¤i
Turkcell’de proje yöneticisi (‹stanbul)

1999
Asude Gündo¤du Dizdaro¤lu - Uluslararas›
‹liflkiler
CarrefourSA’da insan kaynaklar› yöneticisi
(‹stanbul)

1990
Çi¤dem Sar›kayalar - Büro Hizmetleri ve
Yönetici Asistanl›¤›
PricewaterhouseCoopers'da seyahat
sorumlusu (‹stanbul)

1992
An›l Y›lmaz - Endüstri Mühendisli¤i
T.C. Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat›
Müsteflarl›¤›’nda Stratejik Planlama Dairesi
baflkan› (Ankara)
Tamer Fehmi Y›ld›z - Endüstri Mühendisli¤i
ZF Lemförder Aks Modülleri A.fi.'nin genel
müdürü (‹zmir)

1993
Mustafa Tolga fiaflmaz - A¤›rlama
Hizmetleri
Tepe Home’da sat›n alma bölüm flefi
(Ankara)
Emre Günerman - Endüstri Mühendisli¤i
Avea’da pazarlama direktörü (‹stanbul)
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Figun Kayabafl› - Amerikan Kültürü ve
Edebiyat›
Gazi Üniversitesi Vakf› Özel Okullar›’nda
‹ngilizce ö¤retmeni (Ankara)
Elmas Ceren Altun - ‹ç Mimarl›k ve Çevre
Tasar›m›
Art Nest Yap› Dekorasyon Ltd. fiti.’de iç
mimar (‹zmir)

2006
Emre Yemenici - Muhasebe Bilgi Sistemleri
Profil Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin yönetim
kurulu üyesi (Bursa)
Selen Akan - Endüstri Mühendisli¤i
Sony Eurasia Pazarlama A.fi.’nin Bilgi
Sistemleri Bölümü’nde ifl analisti (‹stanbul)
Tümay Ünal - Siyaset Bilimi
Türk Telekomünikasyon A.fi.’de regülasyon
ve rekabet uzman› (Ankara)

2007
Ali Üstüner - Hukuk
T.C. Adalet Bakanl›¤›’nda stajyer hakim
aday› (Osmaniye)
Yasemin K›l›ç - ‹flletme
Tesco Kipa’da  sat›n alma sorumlusu (‹zmir)
Sidar Yavuz - Muhasebe Bilgi Sistemleri
K›z›lay Eczanesi’nde eczane sorumlusu ve
iflletmeci (Ankara)
Y›ld›z Nazl› Attila - ‹flletme
Inditex-Oysho’da ma¤aza müdürü (Ankara)
Reyhan Sar› - Bilgisayar Mühendisli¤i
Türkiye ‹fl Bankas›’nda yaz›l›m uzman›
Irmak Emekdafl - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
Frito Lay’de Ruffles marka müdür yard›mc›s›
(‹stanbul)

2008
An›l Kaya - ‹letiflim ve Tasar›m
Kelle Koltukta Ba¤›ms›z Yap›m’›n Film
Prodüksiyon Bölümü’nde yönetmen (Ankara)
Melike P›nar Ata - Bilgisayar Teknolojisi
ve Biliflim Sistemleri
Cpx Interactive’de reklam yöneticisi
(‹stanbul)
P›nar Turan - Müzik (YL)*
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservatuar›’n›n akademik senfoni
orkestras›nda ö¤retim görevlisi
Gülbin Zeynep Aral - MBA
Akbank’ta strateji yönetici yard›mc›s›
(‹stanbul)
Saime Duygu Kahraman - Hukuk
Kahraman Hukuk Bürosu’nda avukat
(Ankara)

Ceyhun Gediko¤lu - Bilgisayar
Mühendisli¤i
Aselsan’da görüntü iflleme mühendisi
(Ankara)
Z. Nuray Ç›nar - Tiyatro
Konsept Ankara’da sanat koordinatörü
Mehmet Fatih Güven - Endüstri
Mühendisli¤i
Peppers & Rogers Group’ta analist (‹stanbul)
Setenay Erdo¤an - Endüstri Mühendisli¤i
Roketsan’da proje koordinatörü (Ankara)
Duygu Erkaya - ‹ktisat
Türk Ekonomi Bankas›’nda müfettifl
yard›mc›s› (‹stanbul)
Alper K›lavuz - ‹ktisat
Garanti Bankas›’nda müfettifl (‹stanbul)

2009
‹rem Öztürk - Güzel Sanatlar
Tepe Mobilya’da görsel tasar›m uzman›
(Ankara)
Muhammed Feyyaz Ertu¤rul - Bilgisayar
Mühendisli¤i
Yap› Kredi Bankas›’nda yaz›l›m gelifltirme
uzman› (‹stanbul)
Simge Seven - ‹flletme
HR ‹nsan Kaynaklar› Dan›flmanl›¤› Ltd.
fiti.'de dan›flman (Ankara)
Gamze Turan - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
Zirve A.fi.’nin halkla iliflkiler sorumlusu
(Ankara)
‹rem Ça¤la Yöntem - Uluslararas› ‹liflkiler
‹stanbul’da Ç›ra¤an Palace Kempinski'de
sat›fl ve pazarlama asistan›
Zeynep Burcu Çevik - ‹ktisat (YL)*
Vak›fbank’›n Ekonomik Araflt›rmalar
Müdürlü¤ü’nde uzman (Ankara)
Rima Adnan - ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i
TED Zonguldak Koleji’nde ‹ngilizce
ö¤retmeni
Mert Eflkinat - A¤›rlama Hizmetleri
Adal› Holding'in d›fl ticaret sorumlusu
(‹stanbul)

* Yüksek Lisans

Aylin Köksoy - ‹flletme
Atasun Optik’te insan kaynaklar› müdürü
(‹stanbul)
Erol Ohtam›fl - Uluslararas› ‹liflkiler
T.C. Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat›
Müsteflarl›¤›’nda planlama uzman› (Ankara)
Osman Cem Özçelik - Müzik
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Televizyonu’nda seslendirme ve sunum
sorumlusu (Ankara)

2003
Melih Onufl - Bilgisayar Mühendisli¤i
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nde ö¤retim
görevlisi (Ankara)
Emre Ölmez - ‹ktisat
Shell & Turcas Petrol A.fi.’nin Kartl› Sat›fllar
bölge müdürü (Ankara)
Merve Seren - Siyaset Bilimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili
dan›flman› (Ankara)
Ayfle Batman -  Arkeoloji
Ac›badem Üniversitesi’nde Erasmus ofisi
koordinatörü (‹stanbul)

2004
Sumeyra Duman Kurt - ‹ktisat
Dokuz Eylül Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi’nde araflt›rma görevlisi (‹zmir)
Halil Serdar Taflyürek - ‹ktisat
T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›’nda d›fl ticaret uzman› (Ankara)
Yüsra Küçükbahç›van - ‹flletme
Türkiye ‹fl Bankas›’nda k›demli müfettifl
yard›mc›s› (‹stanbul)

2005
Sacit Y›lmaz - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
Aselsan’da sonar sistemler uzman mühendisi
(Ankara)
Ertürk Gürer - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
Türkiye Voleybol Federasyonu'nda halkla
iliflkiler ve sponsorluklar sorumlusu
(Ankara)
Efsun Ayça De¤ertekin - ‹ktisat
Türkiye Sermaye Piyasas› Arac› Kurulufllar›
Birli¤i’nin Araflt›rma ve ‹statistik Bölümü’nde
uzman (‹stanbul)
‹dil Solako¤lu - Siyaset Bilimi
Fortisbank’ta ticari pazarlama yönetici
yard›mc›s› (‹zmir)
Ece Yaflar - Ö¤retmen Yetifltirme (YL)*
Vehbi Koç Vakf› Koç Özel Lisesi’nde biyoloji
ö¤retmeni (‹stanbul)



De¤erli Mezunlar›m›z,

Bilkent Üniversitesi Yay›n Birimi taraf›ndan y›lda iki kez
haz›rlanan Dergi Bilkent’in sizlere ulaflmas› için mezun
kimlik kart›na sahip olman›z gerekmektedir. Bu ücretsiz
kart› edinmek veya kay›tl› bilgilerinizi güncellemek için
www.bilkent.edu.tr/mezun adresindeki formu veya iletiflim
bilgilerini kullanarak Mezunlar Merkezi ile ba¤lant›
kurabilirsiniz.

Mezun Kimlik Kart› Avantajlar›:

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

özel indirim,
• Atlas Ulafl›m Hizmetleri Ltd. fiti., Çankaya-Ankara’da

paylafl›ml›, kifliye özel ve grup transferde %20 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,

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

• Hotel Montania, Mudanya-Bursa’da konaklamada nakitte
ve kredi kart›nda %25 indirim,

• Grand Hotel Haliç, ‹stanbul’da konaklamada nakitte 
%45, kredi kart›nda %30 indirim,

• Otel ‹nkim, Çeflme-‹zmir’de özel indirim,
• Anemon ‹zmir Otel, Kahramanlar-‹zmir’de özel indirim,
• Crowne Plaza ‹zmir Oteli, ‹zmir’de konaklamada nakitte

ve kredi kart›nda kap› fiyat› üzerinden %50, 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 %2 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,

• Second Cup, Oran-Ankara’da nakitte %30, kredi kart›nda
%20 indirim,

• Etrak Restaurant, Y›ld›z-Ankara’da nakitte ve kredi 
kart›nda %10 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,

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

• Dünya Göz Hastanesi, Kavakl›dere-Ankara’da 
muayenelerde %20, tetkiklerde %15, genel ve lazerli 
ameliyatlarda %10 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.

E¤itim ve Dan›flmanl›k
• Academy Worldwide Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›k Ltd. 

fiti, Çankaya-Ankara'da 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,

• 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,
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• 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
%16 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

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,

• Aliye Tekstil Ürün Pazarlama Ticaret Sanayi Ltd. fiti., 
Gaziosmanpafla-Ankara’da nakitte %10, kredi kart›nda
%5 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,

• Maisonette Pazarlama ‹thalat ‹hracat ve Ticaret 
A.fi.,Güneflli-‹stanbul’da tüm ürünlerde nakitte%15, kredi
kart›nda tek ödemede %10 indirim,

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

• 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,
• 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,

• OMC Design Studios SRL, Como-‹talya’da,
fuar stand› tasar›m ve inflaat, ürün paketi tasar›m›,
iç dekorasyon ve peyzaj tasar›m ve uygulamalar›,
ürün gelifltirme ve tasar›m, marka imaj›
gelifltirme ve tasar›m›nda nakitte ve kredi kart›nda
% 20 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.

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

Ankara'da özel 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.

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.
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