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bilkent’ten sonra...

Aylin Başak Ata
İşletme 1999

İşletme Fakültesi 1999 mezunlarından Aylin Başak Ata, 
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nde finans 
yöneticisi.

Aylin Başak Ata, ilk kariyer adımını bankacılık alanında atmış. Pittsburgh 
Üniversitesi’nden iş idaresi ve bilgi yönetimi üzerine iki yüksek lisans derecesi var. 
2004’ten itibaren 8 yıl Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda (TTGV) çalışmış. 
“TTGV’de Türkiye’nin ilk teknolojik tabanlı risk sermaye şirketinin kurulmasında görev 
aldım. Araştırma-geliştirme projelerinin mali analizlerini, yazılım projelerinin teknik 
değerlendirmelerini gerçekleştirdim. Start-up kavramının yeni çıktığı dönemde üniversite 
öğrencilerine risk sermayesi şirketlerini de anlattım.” diyen Ata, kariyer öyküsüne şu 
paragrafı da açıyor: 

“2012’de oğlum doğduktan sonra ailemizin inşaat şirketine geçtim. Amerikan Barolar 
Birliği’nde finans müdürlüğü yaptım. 2017’de TTGV’ye Ideaport Programı’nın yeniden 
kurgulanması konusunda yarı zamanlı danışmanlık verdim. 2018’de Alman Kalkınma 
Ajansı’ndaydım; mültecilerin sosyal uyumuna destek amacı güden QUDRA Programı SO3 
Modülü hibelerinin finansal yönetimi ve denetiminden sorumluydum. 2019’da ise SGDD-
ASAM’ın Finans Birimi koordinatörlüğüne başladım.” 

31 ilde 1.500 çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri 
olduklarını ve Atina ile Brüksel temsilciliklerinin de bulunduğunu söyleyen Ata, başta 
UNICEF ve UNCHR olmak üzere birçok Birleşmiş Milletler kuruluşu, Alman Uluslararası 
İşbirliği Kurumu ve büyükelçiliklerle mültecilerin sosyal uyumunun sağlanması ve iş 
hayatına kazandırılması, mülteci çocukların eğitim sistemine katılabilmesi ve benzeri 
konularda pek çok proje yürüttüklerini aktarıyor. Her projenin ayrı bir finans ekibi, 
çalıştıkları her donörün ayrı finansal raporlama ve denetleme süreci olduğunu, kendisinin 
de tüm projelerin ve derneğin finansal işleyişini yönettiğini belirtiyor.

Bilkent’te almış olduğu derslerin işine hâlen yaradığını ve üniversitede edindiği analitik 
düşünme kabiliyetinin kendisini iş yaşamı boyunca desteklediğini düşünen Ata, genç 
öğrencilere kampüsteki sosyal hayatı ihmal etmemelerini ve öğrenci kulüplerinde aktif 
görev almalarını öneriyor.

Voleybol oynamayı seviyor olsa da pandemi nedeniyle buna ara vermek zorunda kaldığını 
söyleyen Ata, boş zamanlarında doğada köpekleriyle yürüyüş yapmayı tercih ediyor. 
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Salih Sütcü
Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 2001

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü 2001’de 
bitiren Salih Sütcü, Adana merkezli aile şirketi 
Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin genç 
kuşağını temsil ediyor.

Salih Sütcü, Abdioğulları A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi. Profesyonel dünyayla 
üniversite öğrencisiyken, şirkete yurt dışından gelen konuklara tercümanlık yaptığı 
dönemlerde tanışmış. “Gençliğimde beni yaz tatiline göndermeyen ağabeyime 
kızardım; fakat o günlerin bana kattıklarını şimdi daha iyi anlıyorum.” diyen Sütcü, 
sözlerine şöyle devam ediyor: 

“1963 yılından bu yana plastik ambalaj sektöründe faaliyet gösteren, 1.800 çalışanlı 
bir şirketiz. 1994’ten itibaren tarımsal paketlemeye ve zaman içinde endüstriyel 
ambalaj üretimine yöneldik. Teknik tekstille ürün yelpazesini genişlettik. 50’den fazla 
ülkeye ihracat yapıyoruz. Abcofarm markamızla teknik tarımda ilerliyoruz. Ayrıca 
sürdürülebilir enerji için kendi güneş santrallerimizi kurduk. Bilkent Üniversitesi’nde 
almış olduğum eğitim, bu geniş çerçevede konulara farklı yönlerden bakmama ve 
analitik düşünebilmeme olanak sağlıyor.”

Bilkent yıllarında katıldığı Genç Girişimciler Kulübü etkinliklerinin bugün birçok 
meslek kuruluşuna üye olmasının ilk adımı olduğunu söyleyen Sütcü’nün Çukurova 
Üniversitesi’nden yönetim ve organizasyon alanında yüksek lisans derecesi de 
bulunuyor.

Seyahat etmekten hoşlanan ve bugüne dek 60’tan çok ülke gezmiş olan Sütcü, 
düzenli spor yapıyor ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kongre üyeliğini sürdürüyor. 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 2000 mezunlarından Reyhan Sütcü ile evli olan 
mezunumuz, 2 erkek ve 1 kız çocuk babası.

Simin Arıman 
Harlow
Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri 2005

Kariyerini Apple’ın İngiltere ekibinde sürdüren         
Simin Arıman Harlow, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 
Bölümü 2005 mezunlarından. 

Simin Arıman Harlow, Apple’ın Londra ofisinde, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve 
Afrika’yı kapsayan risk ve uyumluluk takımında proje yöneticisi ve iş analisti olarak 
çalışıyor. Şirketin farklı ülkelerdeki kanun ve düzenlemelerle uyumlu çalışmasını 
sağlamak, iş süreçlerindeki riskleri değerlendirip çözüm önerileri sunmak, iş ortakları 
ve şirket içi takımlarla ilgili operasyonların gidişatını denetlemek ve yönetmekten 
sorumlu olan Harlow, geleceğe yönelik planları hakkında şunları söylüyor: “Apple, 
takımlar arası transferlere destek veren bir kurum. Ben de önümüzdeki 10 yılda farklı 
ekiplerle çalışıp yeni şeyler öğrenme motivasyonunu taşıyorum. Bu hareketliliği büyük 
unvanlara tercih ederim.”

Harlow, Bilkent’ten mezun olur olmaz Sony Eurasia’nın Avrupa internet sitelerini
geliştirmek amacıyla kurduğu yazılım ekibine iş analisti olarak girmiş. 8 yıl görev 
yaptığı Sony Türkiye’de uygulama yazılımları ekip yöneticisi rolünü üstlenmiş. Daha 
sonra firmanın Silikon Vadisi kadrosuna kıdemli iş analisti unvanıyla katılmış ve 
küresel internet sitesi dönüşüm ekibinde yer almış.

İşten kalan zamanlarda oğluyla vakit geçirmeyi, yemek yapmayı ve doğa yürüyüşlerine 
çıkmayı seven Harlow, sporu da ihmal etmiyor.15 yıldır pilates yapan Harlow, 
sözlerini Bilkent ile noktalıyor: 

«Bilkent Üniversitesi’nden mezun olmak, iyi bir iş bulmanın anahtarıdır; dünyanın 
her yerinde özgüven ve gurur verir. Bölümümün en önemli katkısı, bence 3. yılın ikinci 
yarısında bir şirkette çalıştığımız dönem stajıydı. Bu staj, o güne kadar öğrendiğiniz 
bilgileri ileride nasıl değerlendirebileceğinizi anlamak için fırsat yaratabiliyor ve mezun 
olmadan iş teklifi almanızı sağlayabiliyordu. Biz kampüste Bilkent Senfoni Orkestrası 
konserlerine de giderdik. Yanı başımızda böylesine önemli sanatçıları dinleyebilmek, 
bana klasik müzik sevgisi aşılamıştır.”
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dergi@bilkent.edu.tr

Genç Öğrencilere Destek Olmak İster misiniz?
Bilkent Üniversitesi, Covid-19 salgınıyla beraber artan ekonomik sorunları da gözeterek, 
ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmesi hedefiyle burs fonu projesine ara 
vermeden devam ediyor. Maddi zorluklar yaşayan genç ve başarılı Bilkentlilerin eğitimlerini 
aksatmaması, sizler gibi örnek gösterilecek bireyler olarak diploma alıp Bilkent ismini 
gururla temsil edebilmesi için burs fonuna bireysel veya kurumsal destek verebilirsiniz. 
Prof. Dr. Gürhan Kök’ün (Endüstri Mühendisliği Bölümü 1996 lisans, 1998 yüksek lisans) 
kurucusu olduğu Invent Analytics ve yakın geçmişte vefat eden Aylin Özden Toper’in 
(Endüstri Mühendisliği 1996) anısını yaşatmak için yine mezunlarımız tarafından kurulan 
fonlar, bu dayanışmanın güncel örneklerindendir. Siz de bağışta bulunmayı düşünürseniz 
https://stars.bilkent.edu.tr/bagis adresini ziyaret edebilir, üniversitemizin Gelişim 
Ofisi’nden (gelisim@bilkent.edu.tr, +90 312 290 21 65) bilgi alabilirsiniz. 

İngiltere’ye 
Transfer Oldu

Yiğit Akay (İktisat 2014),               
GE Healthcare İngiltere ofisinde 

küresel finans yöneticisi olarak göreve 
başladı. Daha önce GE’nin ABD, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, 
Hollanda, İtalya, Meksika ve Türkiye 

operasyonlarında danışmanlık, 
iç denetim ve finans içerikli roller 

üstlenmiş olan Akay, kariyerine BNP 
Paribas bünyesinde başlamıştı.

TÜBİTAK’ın 40 yaş altı bilim insanlarının çalışmalarını desteklemek amacıyla verdiği Teşvik 
Ödülü’ne değer görülen araştırmacılar arasında mezunlarımız da vardı: Prof. Dr. Sinem Çöleri 
(Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2000), Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu (Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi 2003), Prof. Dr. Hakan Usta (Kimya 2004). Telekomünikasyon alanında kablosuz sensör 
ağları, makineler arası kablosuz haberleşme ve araç haberleşmesi içerikli araştırmalarıyla ödül alan 
Dr. Çöleri, Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin akademik kadrosunda 
görev yapan Dr. Biresselioğlu, enerji ve çevre politikası yapım süreçleri, mevcut enerji ve çevre 
politikalarının analizi ve gelecek tasarımı, enerji güvenliği, enerji dönüşümünün ekonomik, sosyal, 
politik ve çevresel etkileri konulu çalışmalarıyla ödül kazandı. Dr. Usta (Abdullah Gül Üniversitesi) 
ise malzeme bilimi ve nanoteknoloji çerçevesinde sürdürdüğü organik optoelektronik malzemeler, 
nanoyapılar, yeni nesil aygıtlar ve moleküler mühendislik araştırmalarıyla ödüle layık görüldü. 

Mezunlarımıza TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Sinem Çöleri Mehmet Efe Biresselioğlu Hakan Usta
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Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları 
Dr. Ruhi Sarıkaya (1995) ve Prof. Dr. İsmail Güvenç 
(2001), ABD merkezli The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) kuruluşu tarafından Fellow 
(en üst düzey üyelik) unvanına değer görüldü. Amazon 
Alexa’da direktör olarak görev yapan Dr. Sarıkaya 
konuşma dili işleme ve anlama sistemlerinin gelişimine 
katkıları, North Carolina State Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Güvenç ise heterojen kablosuz ağlar ve 
kablosuz yerelleştirme konulu araştırmaları sonucunda 
bu payeyi aldı. Fellow payesini 1912’den bu yana veren 
IEEE, 160 ülkeye yayılan 400.000 üyesiyle birlikte 
mühendislik kuram ve uygulamalarının ilerlemesi için 
çalışmalar yürütüyor.

Bilkentli Mühendislere Prestijli Paye

Ruhi Sarıkaya İsmail Güvenç

Kariyerini 2010’dan bu yana Hollanda’da sürdüren Başak 
Tektemur Altay (Moleküler Biyoloji ve Genetik 2007), 
farmakometrik analiz ve danışmanlık şirketi PD-Value 
bünyesinde sistem biyolojisi ve iş geliştirme direktörü 
olarak çalışmaya başladı. Tektemur Altay, 2014’te kurduğu 
SysBioSim’de uzun yıllar ilaç ve gıda endüstrileri için sistem 
biyolojisi içerikli araştırma-geliştirme projeleri üretmişti. 
KeyGene ve NovaVeth firmalarında biyoteknoloji üzerine iş 
geliştirme ve operasyon yöneticiliği de yapmış olan Tektemur 
Altay’ın Bilkent ve Tilburg üniversitelerinden MBA ve 
uluslararası işletme yüksek lisans diplomaları da bulunuyor.

Uzmanlık Alanı Biyoteknoloji

Grafik Tasarımı Bölümü 2001 mezunlarından Prof. Dr. Ardan 
Ergüven, “İyi Tasarım Nedir?” başlıklı bir kitap kaleme aldı 
(Hümanist Kitap Yayıncılık). Tasarımın işlevsel ve estetik boyutlarını 
mimarlık, endüstriyel tasarım ve görsel iletişim alanlarından 
örneklerle anlatan Dr. Ergüven, tasarımda zamana ve koşullara 
göre göre yaşanan değişimleri de okura aktarıyor. Dr. Ergüven, 
Marmara Üniversitesi’nin Grafik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 
görev yapıyor.

İyi Bir Tasarımın İpuçları

Başarılı Bir Bilim İnsanı 
Fizik Bölümü 2000 mezunlarından Prof. Dr. 

Hatice Altuğ, Koç Üniversitesi tarafından verilen 
Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı kazandı. 

Fotonik ve nanoteknolojiyi kullanarak gelecek nesil 
biyosensörler ve biyomedikal aygıtlar geliştirmeye 

yönelik çalışmalarıyla ödüle değer görülen Dr. 
Altuğ, École Polytechnique Fédérale de Lausanne’de 

öğretim üyesi olarak görev yapıyor. 
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İşletme Fakültesi 2001 mezunlarından 
Akan Abdula’nın “Öngörülemeyenler” 
adlı kitabı raflardaki yerini aldı (Destek 
Yayınları). Uzun yıllar reklamcılık ve 
pazar araştırmaları alanında çalıştıktan 
sonra 2012’de kendi veri analizi şirketi 
FutureBright’ı kuran Abdula, sektör 
deneyiminden yola çıkarak yazdığı bu 
kitapta teknolojinin getirdiği özgürlük 
ve esaret arasında sıkışan günümüz 
insanının bir portresini çiziyor. İnternette 
bıraktığımız dijital izler nedeniyle bize 
sunulan gerçekliği teknolojik sistemlerin 
oluşturduğunu savunan Abdula, 
bu sarmaldan kurtulmaya yönelik 
öngörülerini de okurla paylaşıyor.

Erim Tamer (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2006), Doğtaş’a 
genel müdür yardımcısı olarak atandı. Yeni görevinden önce 
Yataş Grup’ta markalar ürün yönetimi direktörlüğü yapmış olan 
Tamer’in özgeçmişinde Koleksiyon Mobilya ve Mudo’da satış 
yöneticiliği deneyimi de bulunuyor.

Dijital Dünyaya Bakış

Hukuk ve Tasarım 
Hukuk Fakültesi 2009 mezunlarından Ebru Metin, geçtiğimiz yıl 

kurduğu Legal Design Turkey platformuyla Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) Sosyal İnovasyon Destek Programı’ndan 
proje desteği kazandı. Yerel yönetim hizmetlerindeki hukuki boyutların 

vatandaşlarca daha rahat anlaşılabilmesi için tasarım yöntemleri 
öneren projesiyle 422 başvuru arasından ilk 10’a girmeyi başaran 
Metin, Legal Design Turkey’i ülkemizin hukukta tasarım alanında 

faaliyet gösteren ilk bağımsız öğrenme ve uygulama topluluğu şeklinde 
tarif ediyor. Kariyerini Sabancı Üniversitesi’nde sözleşme yönetimi 
uzmanı olarak sürdüren ve King’s College London’dan uluslararası 

finans hukuku yüksek lisansı bulunan Metin, Innovation in Law Studies 
Alliance genel sekreterliği ve European Legal Technology Association 

Türkiye temsilciğini de yürütüyor.

Doğtaş’a Geçti

Dr. Polat Safi (Uluslararası İlişkiler 2003), Türk gayrinizami harp 
ve istihbarat tarihinin tartışmalı isimlerinden Eşref Kuşçubaşı’nın 
hayat hikâyesine ışık tutan bir kitap yayımladı. “Eşref: Kuşçubaşı’nın 
Alternatif Biyografisi” başlıklı bu kitapta Kuşçubaşı’nın kaleme aldığı 
özyaşam öyküleri ile tarihsel gerçekler arasındaki çelişkileri ortaya 
çıkardığını vurgulayan Dr. Safi, bu çelişkilerin tarih yazımını nasıl 
etkilediğini de sayfalarına taşıyor. Yüksek lisans ve doktora derecelerini 
üniversitemizin Tarih Bölümü’nden alan Dr. Safi, reklam ajansı 
Büyükharf’in başkanlığını sürdürüyor. 

Tarihe Tutulan Işık
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Dr. Bilal Kılıç (Kimya 2010, MSN 2016), “Aircraft Accident 
Investigation: Learning from Human and Organizational Factors” 
başlıklı bir kitap yazdı. Nobel Akademik Yayıncılık’tan çıkan 
eserinde uçak kazalarının altında yatan nedenleri ve kaza sonrası 
incelemelerine ait yöntemleri ele alan Dr. Kılıç, THY’nin Boeing 
777/787 filosunda pilot olarak görev yapıyor.

Uçak Kazalarını Sorguluyor

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2015 
mezunlarından Pelin Topdağı, BSH 
Grup’ta dijital strateji uzmanı olarak 
göreve başladı. Koç Üniversitesi’nden 
uluslararası işletme yüksek lisansına 
sahip olan Topdağı, yeni işinden 
önce Vodafone ve Koç Digital’de 
danışmanlık ve ürün yönetimi içerikli 
pozisyonlarda çalışmıştı.

Stratejik Bir Adım

Doç. Dr. Yaşar Akdoğan (Kimya 2004), Doç. Dr. Kamil Boratay Alıcı (Fizik 
2004), Doç. Dr. Rıfat Onur Umucalılar (Fizik 2004) ve Dr. Öğr. Üyesi 
Hasan Çolak (Tarih 2008), Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) 2020 yılı ödülünü 
kazanan araştırmacılar arasında yer aldı. Dr. Akdoğan (İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü), araştırmalarını nanoparçacıklar içerisinde ilaç taşınımı 
konusunda sürdürüyor. Uzayda konumlu yer gözlem uydularının görüntü 
kalitesi analiz ve öngörüsü için modelleme ve simülasyon çözümleri geliştiren 
Dr. Alıcı TÜBİTAK Uzay’da görev yapıyor. Dr. Umucalılar (Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi) aşırı soğuk atom ve polariton sistemlerinde oluşabilecek 
çok parçacıklı kuantum durumları, bunların topolojik korunumlu özellikleri ve 
deneysel gözlem olanaklarını araştırıyor. Dr. Çolak (TOBB ETÜ) ise Yunanca 
ve Osmanlıca kaynaklar üzerinden Osmanlı Rumlarını inceleyen çalışmalar 
yürütüyor.

TÜBA’dan Mezunlarımıza Ödül

Yaşar Akdoğan Kamil Boratay Alıcı Rıfat Onur Umucalılar

Hasan Çolak
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Uzayın Derinliklerine Doğru
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarından Aslı Pınar 

Tan (1995 lisans, 1997 yüksek lisans), “Everything is a Circle: A 
New Model for Orbits of Bodies in the Universe” başlıklı bir kitap 

yazdı. Tan, bireysel olarak sürdürdüğü birleşik kuvvetler ve alanlar 
teorisi araştırmaları sonucunda kaleme aldığı bu kitapta astrofizik 

alanında yeni bir yörünge modeli öneriyor. Kitabında uzayda farklı 
dairesel yörüngelerde hareket eden cisimlerin birbirlerini göreceli 

olarak eliptik yörüngelerde gözlemlediklerine yönelik matematiksel 
analizlerde bulunduğunu vurgulayan Tan, Güneş Sistemi’nden 
hesaplamalarla gözlemsel deliller gösterdiğini de belirtiyor. Söz 
konusu çalışmalarını uluslararası uzay araştırmaları komitesi 

COSPAR’ın Avustralya’daki kongresinde sunan Tan, yaklaşık 20 
yıldır telekomünikasyon sektöründe çalışıyor.

Hızlı Bir 
Kariyer

Javid Movsumov (İktisat 
2010), Ukrayna merkezli 

çevrimiçi yemek sipariş 
şirketi Rocket bünyesinde 

çalışmaya başladı. Şirketin 
Hollanda ofisine uluslararası 

büyüme direktörü olarak 
atanan Movsumov, daha 

önce Uber, Samsung ve Socar 
gibi firmalarda operasyon, 

lojistik ve ürün yönetimi 
içerikli görevler üstlenmişti.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunlarından Doç. 
Dr. Ozan Örmeci’nin (2004 lisans, 2011 doktora) iki kitabı 
yayımlandı. “Türk - Amerikan İlişkileri” ve “İngiltere (Birleşik 
Krallık) Siyaseti” başlıklı yapıtlarında Türkiye’nin İngiltere ve 
ABD ile sürdürdüğü ilişkileri iç ve dış politika pencerelerinden 
değerlendiren Dr. Örmeci, İstanbul Kent Üniversitesi’nde 
öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Siyaset Üzerine İki Kitap

Medyaya Yöneldi 

Şahin Sezer Dinçer (İşletme 
Bilgi Yönetimi 2014), 
Turkuvaz Medya Grubu’nda 
pazarlama yönetmeni 
olarak göreve başladı. 
Bahçeşehir Üniversitesi’nden 
reklamcılık ve marka 
iletişimi yönetimi yüksek 
lisansına sahip olan Dinçer, 
yeni işinden önce yaklaşık 
5 yıl piyasa araştırmaları 
ile marka yönetimi üzerine 
çalışmış ve Kantar Media’da 
kıdemli pazarlama 
uzmanlığı yapmıştı.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2016 mezunu ve doktora 
öğrencisi Beyza Yazıcı, üniversitemizin Mimarlık Bölümü’nde 
tamamlamış olduğu yüksek lisans tezi ile Amerika Akustik Topluluğu 
(Acoustical Society of America - ASA) tarafından araştırma desteğiyle 
ödüllendirildi. Yazıcı, mimaride sürdürülebilirlik, hijyen ve yeniden 
kullanılabilme özellikleriyle öne çıkan akustik metamalzemelere yönelik 
akademik çalışmasıyla ASA’nın uluslararası eğitim ve araştırma 
komitesi CIRE’nin bursunu kazandı. 

Mimarlıkta Yenilikçi Perspektif
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İç Denetim 
Ondan Soruluyor

Erdem Aksular (Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi 2004), İş 

Leasing’de iç denetim müdürü 
olarak göreve başladı. Türkiye 

Sınai Kalkınma Bankası’nda teftiş 
kurulu başkan yardımcılığı ve 

Türkiye İş Bankası’nda müfettişlik 
yapmış olan Aksular’ın İzmir 

Ekonomi Üniversitesi’nden MBA 
derecesi de bulunuyor.

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın 40 yaş altındaki bilim insanlarının çalışmalarını desteklemek amacıyla verdiği 
2020 yılı Araştırma Teşvik Ödülü’nü kazanan akademisyenler arasında mezunlarımız da vardı: Doç. Dr. Gülistan Meşe Özçivici (Moleküler 
Biyoloji ve Genetik 2002), Doç. Dr. Berkan Dülek (Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2003), Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar (Moleküler Biyoloji 
ve Genetik 2004). Akademik yaşantısına İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde devam eden Dr. Özçivici, hücre biyolojisi, ara bağlantı proteinleri 
ile hücreler arası iletişim, epidermal homeostazis, kanser ve genetik hastalıklarda konneksin proteinlerinin rolünü araştırıyor. Hacettepe 
Üniversitesi’nin öğretim kadrosunda görev yapan Dr. Dülek’in çalışma alanı sinyal işleme, haberleşme kuramı, sezim ve kestirim kuramı 
başlıklarından oluşuyor. Hücrelerin bölünmesi ve iletişiminde rol oynayan hücre yapılarının oluşumu ve işlevleri çerçevesinde araştırmalar 
yürüten Dr. Karalar ise Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Bilkentli Araştırmacılara Ödüller

Gülistan Meşe Özçivici Berkan Dülek Elif Nur Fırat Karalar

Kariyerine 2015’ten 
beri Portekiz’de devam 
eden Sezgi Eser (İletişim 
ve Tasarımı 2009), 
başkent Lizbon’da bir 
medya prodüksiyon 
şirketi kurdu. Roots adlı 
girişiminde tanıtım filmi 
ve fotoğrafçılığın yanı 
sıra dijital ve görsel 
tasarım hizmetleri sunan 
Dr. Eser’in Uppsala 
Üniversitesi’nden iletişim 
ve medya çalışmaları 
yüksek lisans derecesi de 
bulunuyor.

Portekiz’de Bir Bilkentli 

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarından Ege 
Erkoçak (1997 lisans, 2000 yüksek lisans), Avrupa 
Birliği (AB) nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği Avrupa 
Birliği müşaviri olarak atandı. Daha önce T.C. 
Avrupa Birliği Bakanlığı’nda siyasi işler başkanlığı 
görevini yürütmüş olan Erkoçak, kamudaki 
kariyerine 2001’de T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği’nde AB uzmanı unvanıyla adım 
atmıştı.

Kamuya Adanmış
Bir Kariyer
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Erhan Us (Turizm ve Otel İşletmeciliği 2014), onuncu kişisel 
sergisini Ankara’da açtı (11-25 Şubat, Mira Koldaş Sanat 
Galerisi). “Entelektüel Ölüm” başlıklı sergide 26 ülkede sergilenmiş 
enstalasyonlarına yer veren Us, siyasi gündemin bireyin düşünce 
dünyası üzerindeki etkilerine eleştirel bir yorum getirdi.

Başkentte Sanat

Getir’de Bilkentli 
Atamalar 

Berkay Ertaş (İşletme 2016) ve Can Güner 
(Endüstri Mühendisliği 2016), kariyerlerini 

Getir’de sürdürmeye başladılar. İş geliştirme 
yöneticisi olarak göreve başlayan Ertaş, 

kariyerine PwC’de adım attıktan sonra üç 
yıl yatırım bankacılığı alanında çalışmıştı. 
GetirYemek iş birliği yöneticisi unvanıyla 

göreve başlayan Güner ise 4 yıl Turkcell’in 
kadrosunda yer almıştı. 

Sayfaların Heyecanı 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1990 mezunlarından 

Heyecan Nazlı Veziroğlu, “Yitik Yürekler Bulvarı” adlı bir 
şiir kitabı kaleme aldı (Dorlion Yayınları). Yayımlanmış 

İngilizce şiirlerinin yanı sıra şiir tiyatrosu projeleri bulunan 
Veziroğlu, geçtiğimiz yıllarda Bilkent Tiyatro Salonu’nda 

“Dilin Müziği” başlıklı bir performans da gerçekleştirmişti. 
Rutgers Üniversitesi’nden siyaset bilimi yüksek lisansı bulunan 

Veziroğlu, ayrıca ABD’de gazetecilik çalışmaları yapmıştı.

Berkay Ertaş Can Güner

Prof. Dr. Derya Yaylı (MA TEFL 1995), “Ölü Toprağı” adlı üçüncü 
şiir kitabını Pikaresk Yayınevi’nden çıkardı. Edebiyat dünyasında 
Derya Çolpan ismini kullanan ve şiir çalışmalarıyla Yaşar Nabi Nayır 
Gençlik Ödülü, Ali Rıza Ertan Şiir Ödülü, Yunus Nadi Şiir Ödülü 
gibi önemli ödüller kazanmış olan Dr. Yaylı, Pamukkale Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Üçüncü Kitabı Raflarda
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Medicana Hastane İşletmeciliği A.Ş.’nin 
İstanbul’daki yeni hastane projesine iki Bilkentlinin 
de imzası vardı. Mezuniyetinden bu yana 
Medicana’da iç mimar olarak çalışan Cansu Bol (İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2016), şantiyenin ince 
işler şefliğini üstlenen Bahadır Güvenç (İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı 1998) ile tasarım, ruhsatlandırma 
ve projelendirme faaliyetlerinde işbirliği yaptı.

Bir Proje, İki Mezun

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü 2020 mezunlarından 
Aleyna Ateş, TMMOB İç 
Mimarlar Odası Öğrenci Proje 
Yarışması’ndan iki ödülle döndü. 
Bölümdeki son yılında tasarladığı 
iki projeyle dördüncü sınıflar 
kategorisinin birincilik ve ikincilik 
ödüllerini kazanan Ateş, birinci 
olan çalışmasında ev ve ortak alan 
olarak kullanılabilen bir hibrit 
mekân tasarladı. Diğer projesinde 
tarihî Alsancak Garı’nın yeniden 
kullanımı için uyarlanabilir bir 
tasarım geliştiren Ateş, kariyerini 
ACE Mimarlık’ta sürdürüyor.

Genç Tasarımcının Başarısı

Doç. Dr. Ersin Erdoğan (Hukuk 2010), Türkiye Bilimler Akademisi 
Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TESEP) 2020 yılı ödülüne 
değer görüldü. Dr. Erdoğan, ulusal ve milletlerarası hakem kararlarının 
bağlayıcılığını incelediği “Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi” 
başlıklı kitabıyla ödül kazandı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini de 
üniversitemizden alan Dr. Erdoğan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. 

Kitabıyla Ödül Aldı

İktisat Bölümü 2008 mezunlarından 
H. Erdem Akın, 10 yılı aşan sigorta 
sektörü deneyiminden sonra 
girişimciliğe yöneldi. İstanbul’da 
kurumsal iletişim, denetim, sigortacılık, 
sosyal medya ve kişisel gelişim 
alanlarında hizmet veren danışmanlık 
şirketi Siriusco Consultancy’yi kuran 
Akın, son olarak Türk Reasürans 
A.Ş.’de iç denetim yöneticiliği görevini 
icra etmişti. Yeditepe Üniversitesi’nden 
MBA diplomasına sahip olan Akın’ın 
mesleki kuruluşlardan CFE, CICA, 
CICP, CISA, CRMA sertifikaları da 
bulunuyor.

Kendi Şirketini Kurdu

Nihan Balkan 
Alpaslan (Makine 
Mühendisliği 
2015), FNSS’ten 
Aselsan’a geçti. 
Planlama ve analiz 
mühendisi olarak 
göreve başlayan 
Alpaslan, daha önce 
Ford Otosan ve 
Türk Traktör’de de 
çalışmıştı.

Yeni Bir Adım
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Teknolojide Bilkent Sinerjisi

Bulut tabanlı yazılımlara yönelik geliştirici şirket Thundra’da 7 Bilkentli 
çalışıyor. Ankara’da görev yapan mezunlar, diploma yıllarına göre şöyle 
sıralanıyor: Mehmet Ali Akyol (Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2013, 
yazılım mühendisi), Mustafa İlker Saraç (Bilgisayar Mühendisliği 2013, 
yazılım mühendisi), Pırıl Kavlak (Matematik 2014, dijital pazarlama 
uzmanı), Burak Kantarcı (Bilgisayar Mühendisliği 2017, ürün yöneticisi), 
Emrah Şamdan (MBA 2017, ürün yönetim müdürü), Yassin Elamin 
(İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2020, tasarım asistanı), Oğuzhan Eser 
(İktisat 2020, satış ve pazarlama asistanı).

Ahmet Tuğhan Balkan 
(Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 2016), savunma 
sektöründe yeni bir kariyer 
adımı attı. Asisguard’a 
pazarlama müdürü unvanıyla 
atanan Balkan, daha önce 
Meteksan Savunma’da kıdemli 
uluslararası satış mühendisliği 
yapıyordu. Ankara 
Üniversitesi’nden elektrik 
ve elektronik mühendisliği 
yüksek lisansı bulunan Balkan, 
iş yaşantısına AR&TeCS’te 
başlamıştı.

Savunmada Devam Ediyor Tasarıma Atıldı 
Kentsel Tasarım ve Peyzaj 

Mimarlığı Bölümü 2004 
mezunlarından Müge Ayşe 

Velioğlu, girişimciliğe yönelerek 
kendi tasarım markasını 

yarattı. Uzun yıllardır 
devam ettiği illüstrasyon 
çalışmalarını renkler ve 

kumaşlarla birleştiren Velioğlu, 
tasarımlarını MAV Design 

markasıyla giyim ve ev tekstili 
ürünlerine taşıyor.

Girişimcinin El Kitabı
İlker Köksal (Bilgisayar Mühendisliği 2013), “Founder’s FAQ” 

başlıklı bir kitap çıkardı. Kitabında girişimcilere şirketlerini 
kurdukları ilk günden itibaren karşılaşabilecekleri sorunları 

çözebilmeleri, bir çalışma kültürü oluşturabilmeleri ve kaynak 
yaratacak projeler geliştirebilmelerine dair ipuçları veren Köksal, 

Airbnb, Coinbase, Deliveroo ve Snapchat’in bulunduğu 50 start-up 
kökenli şirketin yatırımcıları ve yöneticileriyle yaptığı söyleşileri 

de içeriğe kattı. Köksal, ABD’de kurduğu teknoloji girişimiyle 2018 
yılının Forbes 30 Under 30 listesine girmeyi başarmıştı.

Lerzan Adıgüzel (Uluslararası İlişkiler 
2005), IKEA’nın İsveç’teki genel 
merkezinde küresel gümrük koordinatörü 
olarak göreve başladı. Yaklaşık 15 yıllık 
gümrük danışmanlığı deneyimine sahip 
olan Adıgüzel, daha önce IKEA’nın 
Türkiye ekibinde de çalışmıştı.

Türkiye’den İsveç’e
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Korkmadan Yazdı
İşletme Fakültesi 2002 mezunlarından 

Okan Özel’in “Korku Felsefesi” 
başlıklı kitabı raflara girdi. Kitabına 

tutkuların korkulardan doğduğu savıyla 
başlayan Özel, ilerleyen sayfalarda 
bilinçaltındaki korkuları yönetmek 

için insanın verdiği bireysel ve ruhsal 
mücadeleyi anlatıyor.

Hukuk Fakültesi mezunları Yeliz Başaran (2018) ve Beyza Arıcıoğlu (2019), 
Arıcıoğlu & Başaran Hukuk Bürosu çatısı altında birlikte çalışmaya başladılar. 
Genç avukatlar, çalışmalarını Ankara’da sürdürüyorlar.

İki Genç Hukukçu

Yeliz Başaran Beyza Arıcıoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Merve Genç (İngilizce, Fransızca Mütercim ve 
Tercümanlık 2011), “Güzelliğin Politikası” başlıklı bir araştırma kitabı 
kaleme aldı. İletişim Yayınları’ndan çıkan kitabında güzellik kavramını 
feminizm, beden politikaları ve teknoloji tartışmaları çerçevesinde 
inceleyen Dr. Genç, Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nde 
öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Doktorasını iletişim bilimleri 
alanında Hacettepe Üniversitesi’nden alan Dr. Genç, medya ve iletişim 
yüksek lisansını ise City University of London’da tamamlamıştı.

Güzelliğe Dair
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü mezunlarından Dr. Polat 
Göktaş (2015 yüksek lisans, 2020 
doktora), Avrupa Komisyonu’nun 
Marie Skłodowska-Curie Career-FIT 
PLUS araştırma bursu ve MSCA-
COFUND proje fonunu kazandı. 
Doktora sonrası araştırmalarına 
University College Dublin (UCD) 
bünyesinde devam eden Dr. Göktaş, 
hücre görüntüleme ve kök hücre 
tedavisi süreçlerini hızlandıracak 
yapay zekâ uygulamaları hakkındaki 
projesiyle bu desteklere değer görüldü. 
Dr. Göktaş, çalışmasını UCD’nin 
Bilgisayar Bilimleri Bölümü ve 
uygulamalı yapay zekâ merkezi 
CeADAR ile İrlandalı biyoteknoloji 
firması Valitacell işbirliğinde 
yürütecek.

İrlanda’dan
Bir Bilim Haberi
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dergi@bilkent.edu.tr

sınıf
haberleri

1992
Selamettin Ermiş - Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda kurul ikinci 
başkanı (Ankara)

1994
Tuba Taraklıoğlu - İşletme
Parton Büyük Veri Analitiği A.Ş.’de kurucu ortak 
(İstanbul)

1997
Volkan Pencereci - Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi
Akbank’ta şube müdürü (İzmir)

1998
Ömer Gültekin Coşar - Turizm ve Otel 
İşletmeciliği
İzmir Kent Kültürü Dergisi’nde yazar (İzmir)

2001
Ela Özkan Canbolat - İktisat
Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde öğretim üyesi 
(Çankırı)

2002
Zeynep Yasemin Tekşen Altaş - Bilgisayar 
Mühendisliği
Kuveyt Türk’te ar-ge müdürü (İstanbul)

2004
Ahmet Erinç Yener - Bankacılık ve Finans
Yapı ve Kredi Bankası’nda ticari bankacılık direktörü 
(İstanbul)

Esra Rüzgâr - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Özel Yüce Koleji’nde İngilizce öğretmeni (Ankara)

Behlül Nergiz - İngilizce, Fransızca Mütercim ve 
Tercümanlık
Fakir A.Ş.’de ihracat direktörü (İstanbul)

2005
Sinan Yarımağan - İktisat
Tokyar İnşaat’ta direktör (Ankara)

2007
Tuğçe Toğay Anıl - İşletme
Vicat Group’ta finansal kontrol ve raporlama müdürü 
(Ankara)

Aslı Yurdanur - Uluslararası İlişkiler
İsveç Başkonsolosluğu’nda kültür ataşesi yardımcısı 
(İstanbul)

2008
Nimet Tahtasakal - İletişim ve Tasarımı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nda kurumsal iletişim 
uzmanı (Kayseri)

Didem Aygün - Tiyatro
Devlet Tiyatroları sanatçısı (Ankara)

Esma Ceren Ocak Sabuncu - Amerikan Kültürü 
ve Edebiyatı
TED Üniversitesi’nde öğretim görevlisi (Ankara)

Batu Demir - Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Türk Hava Yolları’nda pilot (İstanbul)

2009
Deniz Bilge Çelebioğlu - Uluslararası İlişkiler
Enerjisa’da inovasyon süreç yöneticisi (İstanbul)

Zayd O. Amen - Muhasebe
Aselsan’da pazarlama yöneticisi (Ankara)

Görkem Yurtlu - Endüstri Mühendisliği
GSK İlaç’ta pazarlama müdürü (İstanbul)

Atlıhan Onat Karacalı - İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı
Ayvansaray Üniversitesi’nde öğretim üyesi (İstanbul)

2010
Hüseyin Aktaş - Elektrik - Elektronik 
Mühendisliği
Fenom Enerji’de yönetici (Denizli)

Çağlar Akdemir - Elektrik - Elektronik 
Mühendisliği
Aselsan’da proje mühendisi (Ankara)

Merve Yılmaz - Matematik
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde araştırma 
görevlisi (Karaman)

Hatice Kübra Qayum - Fizik
Holistic Healing Therapy’de kurucu ve hipnoterapist 
(ABD)

2011
Seda Yelman - Ticaret ve Yönetim
Hürsanper Otomotiv’in genel müdürü (Bursa)

2013
Anıl Döğüş - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Esla English Academy’de kurucu ve eğitmen (İzmir)

Emre Çalık - İktisat
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda uzman 
yardımcısı (Ankara)

Mert Eğitim - Kentsel Tasarım ve Peyzaj 
Mimarlığı
Gelibolu Belediyesi’nde peyzaj mimarı (Çanakkale)

Ali Can Onat - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde basın 
danışmanı (Ankara)

Emir Yakın - Hukuk
Yakın Hukuk Bürosu’nda kurucu avukat (Ankara)

2014
Giray Bayer - Müzik
TED Bodrum Koleji’nde öğretmen (Muğla)

Esin Saral - İşletme
PTT Teknoloji’de insan kaynakları uzmanı (Ankara)

2015
Arda Şen - Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Karel’de tasarım mühendisi (Ankara)

2016
Metin Dinler - Turizm ve Otel İşletmeciliği
Monark Hotel Cappadocia’nın sahibi (Nevşehir)

Ayşe Yeşim Keskin - İşletme
Anova Ar-Ge Teknolojileri’nde insan kaynakları 
uzmanı (Ankara)

2017
Eda Ertan - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Öncüoğlu Mimarlık’ta iç mimar (İstanbul)

Atahan Gedik - İşletme
Huawei’de ekosistem uzmanı (İstanbul)

Asude Tilbenur Erakman - İngilizce, Fransızca 
Mütercim ve Tercümanlık
Edel Krone - Kadir Köymen Film Yapım’da dijital 
reklam müdürü (Ankara)

Kaan Çetinkaya - Hukuk
Çetinkaya Hukuk Bürosu’nda kurucu avukat (İstanbul)

2018
Mehmet Borga Erbil - EMBA
Demsistem’de genel müdür yardımcısı (Ankara)

2019
Anıl Metin - Makine Mühendisliği
STM’de sistem mühendisi (Ankara)

Özgür Ak - Makine Mühendisliği
Navio Technology’de ar-ge mühendisi (Ankara)

Eralp Ünver - Hukuk
Ünver Legal’de kurucu avukat (Ankara)

Zeynep Bilgenur Doğan - Hukuk
ADK Hukuk’ta avukat (Ankara)

Safiye Şeyma Keskin - İşletme
Denizbank’ta müfettiş yardımcısı (İstanbul)

Dila Yener - İşletme Bilgi Yönetimi
Devadaru Yoga’da kurucu ve eğitmen (Ankara)

İlham Bartu Öktem - Uluslararası İlişkiler
T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memuru (Ankara)

2020
Hamit Ekinci - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Eti Bakır’da lojistik uzmanı (Mardin)

Elif İdil Yaşar - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bites Savunma’da iş ortağı uzman yardımcısı (Ankara)

Rıza Onur Durukal Diker - Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri 
İlksan’da yazılımcı (Ankara)

Damla Anık - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 
Cey Savunma’da kalite mühendisi (Ankara)

Enes Malik Kuluk - Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri
Ant Media’da yazılım mühendisi (Ankara)

Melis Erkan - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Four and More’da iç mimar (İstanbul)

Betim Doğan - Bilgisayar Mühendisliği
Accenture Endüstriyel Yazılım Çözümleri’nde test 
mühendisi (İstanbul)

Çağrı Utku Sokat - Endüstri Mühendisliği
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’de müfettiş yardımcısı 
(İstanbul)

Aslı Şahin - İletişim ve Tasarımı (Y. Lisans)
Idemania Reklam Ajansı’nda proje sorumlusu (Ankara)

Mert Güneş - Makine Mühendisliği
OPLOG’da mekanik tasarım mühendisi (Ankara)

Onur Ercan - Makine Mühendisliği
Temsan’da teklif ve iş geliştirme mühendisi (Ankara)

Mustafa Can Özcan - Kimya
Petlas’ta yönetim kurulu üyesi (Ankara)
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Dijital Platform
Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), çevrimiçi 
konserlerinin yayınına “Bilkent Senfoni Dijital” 
platformunda başladı. 2020-21 sezonunun 
ilk konserlerini pandemi kurallarına uygun 
olarak sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleştiren 
BSO, 29 Kasım 2020’deki son seyircili konserin 
ardından, https://bilet.bilkent.edu.tr adresi 
üzerinden konser kayıtlarını dinleyicilerle 
buluşturmaya devam ediyor.

Bilkent Senfoni, 3 Nisan’da gerçekleştirdiği konser kaydını 
üniversitemizin kurucusu Prof. İhsan Doğramacı’ya adadı. 
Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay, obua sanatçısı 
Almat Zhaylaubayev, BSO üyeleri Nusret İspir, Ozan 
Evruk ve Mustafa Kaplan, W.A. Mozart’ın Piyano, Obua, 
Klarnet, Korno ve Fagot için Beşlisi ile 12 numaralı Piyano 
Konçertosu’nu seslendirdiler.

Hocabey Anısına

Bilkent Senfoni Orkestrası ile Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi öğretim üyelerinin yer aldığı 25 Şubat tarihli 
kayıt, Barno Haknazarova’nın solistliği ve J. Haydn’ın 11 
numaralı Piyano Konçertosu ile başladı. Bahar Kutay ve 
Adelya Ateşoğlu’nun A. Vivaldi’nin La minör İki Keman 
Konçertosu’nu yorumladığı bu konserde İskender Okeev, 
Marina Agapova ve Serdar Rasul ise yine aynı bestecinin 
Concerto Grosso Op.3 No.11 RV.565 yapıtını seslendirdi.

Solistlerin Gecesi

Bilkent Brass Ensemble, 20 Nisan tarihli Virtual Brass 
kaydında, A. Copland’ın Fanfare for the Common Man, 
A. Bruckner’in Antiphone, J. Koetsier’in Brass Symphony 
Op.80 ve A. Piazzolla’nın Maria de Buenos Aires adlı 
eserlerini icra etti.

Bahar Notaları

BSO’nun Sevgililer Günü’ne özel kaydı 14 Şubat’ta 
dinleyiciyle buluştu. Gitar sanatçısı Kağan Korad ve 
bandoneon sanatçısı Tolga Salman’ın yorumuyla A. 
Piazzolla’nın Hommage à Liège adlı eseri, R. Dyens’in 
Concertomaggio eserinin Omaggio a Piazzolla bölümü, P. 
Mascagni’nin Cavallaria rusticana: Intermezzo’su ve E. 
Elgar’ın Salut d’Amour başlıklı yapıtı icra edildi.

Sevgililer Günü

Şef Can Okan yönetiminde gerçekleşen bu kayıtta, keman 
grubu üyesi Elena Postnova, ikinci keman grup şefi Feruza 
Abdullayeva ve klavsende Rustam Rahmedov, A. Schnittke’nin 
Concerto Grosso No.1 adlı eserini seslendirdi. W.A. Mozart’ın 
33 numaralı Si bemol majör Senfonisi ve G. Enescu’nun 
Nefesli Çalgılar için Re majör Onlusu ile sona eren konserin 
kayıt tarihi 4 Şubat’tı. 

Şubat ve Müzik
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Mezun Kimlik Kartı Avantajları 
(Kart Başvurusu: https://stars.bilkent.edu.tr/mezunkart)

Turizm ve Otelcilik
• Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Bilkent-Ankara’da özel konaklama fiyatları; Akdeniz Mutfağı, The North Shield, 

Havuz Bar ve oda servisinde %25, havuz üyeliğinde %20, spa ve minibarda %10 indirim
• Volley Hotel, Beşevler-Ankara’da kapı fiyatından %50, ekstralarda %20 indirim
• Niza Park Otel, Çankaya-Ankara’da %50 indirim
• Flora Otel, Bodrum-Muğla’da %20 indirim
• Fora Apart Otel, Datça-Muğla’da %5 indirim
• Pigeon Hotel, Uçhisar-Nevşehir’de %20 indirim

Yemek ve Eğlence
• Dafne Restaurant, A. Ayrancı-Ankara’da kahvaltı ve organizasyonlar hariç  %15 indirim 
• Camekan Coffee & Roastery, Çankaya-Ankara’da %10 indirim

Sağlık ve Spor
• Sports International, Ankara-İstanbul-İzmir-Mersin’de tüm tesislerde %25, nakitte ek %10, bire bir antrenmanlar, 

masaj ve günlük tesis kullanımında %10 indirim
• Diyet Enstitü, Çankaya-Ankara’da anne, çocuk, sporcu, hastalık beslenmesi ve kilo kontrolü diyetisyen hizmetlerinde 

%20 indirim
• Dt. M. Meriç Yıldırım (Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği), Çankaya-Ankara’da %30 indirim
• Düzen Laboratuvarlar Grubu, Çankaya-Ankara’da laboratuvar ve görüntülemede %20 indirim
• HSA Sportif Yatırımlar, Çankaya-Ankara’da serbest seanslarda, özel derslerde ve grup derslerinde %20 indirim
• Most Life Club, Çankaya-Ankara’da özel indirim
• Özel Ankara Mayagöz Hastalıkları Merkezi, Çankaya-Ankara’da cerrahi ve ayakta tedavide %20, ağız ve diş sağlığı 

tedavisinde %25 indirim, muayene fark ücretleri üzerinden %30, cari ücretler üzerinden %40 indirim
• Özel DU-ÇE Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Çankaya-Ankara’da SGK kapsamı dışındaki özel uygulamalarda 

%10, SGK’li olmayan hastalar için cari ücretler üzerinden %15 indirim
• Base Life Club, Çayyolu-Ankara’da %25 indirim
• Dr. Dt. Seda Deniz Kalkan - Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Çukurambar-Ankara’da %25 indirim
• Prof. Dr. Erkan Tarhan - KBB, Ağız, Yüz, Çene Cerrahisi, Çukurambar-Ankara’da %10 indirim
• Ankara Şehir Kulübü, GOP-Ankara’da spor üyeliklerinde %20, spa ve bire bir antrenmanlarda %10 indirim
• Özel Ortadoğu Hastanesi, Yenimahalle-Ankara’da SGK’li hastalarda fark ücretlerinde ayakta tedavi için %10, yatarak 

tedavi için %5, diş, kozmotoloji ve check-up için %10, doğum için %5 indirim
• Özel Koru Hastanesi, Ankara’da, SGK’li hastalar için Çukurambar Hastanesi fark ücretlerinde ayakta tedavi için %25, 

yatarak tedavi için %15, Sincan Hastanesi fark ücretlerinde ayakta tedavi için %20, yatarak tedavi için %15 indirim

Eğitim ve Danışmanlık
• Başkent Üniversitesi Thermopolium Gastronomi Akademisi, Etimesgut-Ankara’da %15 indirim
• Özel Rola Aile Danışma Merkezi, GOP-Ankara’da birey, aile, evlilik, kariyer ve kurum danışmanlığında %25 indirim
• İnovaksiyon Proje Ajansı, Beşkavaklar-Bolu’da KOSGEG, TÜBİTAK ve çeşitli bakanlıkların destek programlarında 

%25 indirim
• CDS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, Beyoğlu-İstanbul’da dil okulu başvurusunda hizmet ücreti yok; sertifika programı 

başvurusu hizmet ücretinde %50, üniversite başvurusu danışmanlık ücretinde %25 indirim

Reklam, Tasarım ve Yayıncılık
• FC Yayıncılık, Çankaya-Ankara’da %15 indirim
• Bella Color Davetiye ve Zarf, Topkapı-İstanbul’da %10 indirim

Sigorta
• Yeter Sigorta, Akdeniz-Mersin’de trafik sigortasında %5, kaskoda %10 indirim

İnşaat, Mimarlık, Dekorasyon
• Elya Group, Çankaya-Ankara’da AVM kira bedelinde %30’a kadar, ofis ve konutta %10 indirim 
• P. Sign Mimari ve Planlama, Çankaya-Ankara’da %20 indirim,
• Atölye Mono, Siteler-Ankara’da %15 indirim
• Mahall, Ankara ve İzmir’de %5 indirim


