Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Neşe Şahin Özçelik
Neşe Şahin Özçelik, yüksek lisansını 2004’te Atılım
Üniversitesi’nden almıştır. Mobil uygulama geliştirme,
nesne tabanlı programlama ve internet tabanlı
sistemlerin geliştirilmesi konularıyla ilgilenmektedir.
Uzaktan cihazların kontrol edilmesi ve oyunların
öğrenmeye etkisine yönelik çalışmalar yapan Özçelik,
doğa yürüyüşleri ve kampçılığa meraklıdır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bölümü
Beyhan Akporay
Beyhan Akporay, yazılım mühendisliği ve proje
yönetimine ilişkin çalışmalar yapmaktadır.Yüksek
lisansını 2007’de Maryland Üniversitesi’nden almıştır.
Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Amerika’da
14, Türkiye’de 5 yıl bilişim şirketlerinde çalışmış olan
Akporay’ın hobisi tenis oynamaktır.

Okyay Say
Okyay Say’ın çalışma alanları nesne yönelimli
programlama, veri yapıları, programlama dilleri ve
paralel programlamadır. Koç Sistem’de görev yapmıştır.
Hacettepe Üniversitesi mezunudur. Say’ın özel ilgi
alanları Taocu çalışmalar, tasavvuf ve dağcılıktır.

Duygu Albayrak
Duygu Albayrak, doktorasını 2012’de Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilkent
Üniversitesi Öğretim ve Öğrenim Destek Merkezi’nin
koordinatörüdür. Araştırmalarını insan-bilgisayar
etkileşimi, kullanılabilirlik, sosyal ağların eğitim amaçlı
kullanımı, yazılım mühendisliği eğitimi, öğrenme ve ders
yönetimi sistemleri, eğitim ve eğitim stratejilerinin
etkinliği, öğretim tasarımları ve uzaktan eğitim
konularında sürdürmektedir. Satranç oynamak, bulmaca
çözmek, dans etmek ve yüzmek, Dr. Albayrak’ın kişisel
ilgi alanlarıdır.

Nimet Ceren Serim
Uzaktan erişimli laboratuvar ortamlarında bulunan
ve gerçek ortamlarda kullanılması karmaşık olan test
makineleri için internet tabanlı simülasyon ortamlarının
hazırlanması ve kullanımına yönelik çalışmalar yapan
Nimet Ceren Serim, yüksek lisansını 2009’da Atılım
Üniversitesi’nden almıştır. Avrupa Komisyonu’nca
desteklenen uzaktan radyo laboratuvarı projesinde
görev yapmıştır. Aselsan ve Tepe Savunma’da bilgisayar
programcısı ve teknik uzman olarak çalışmış olan
Serim’in hobileri spor ve sinemadır.

Seyid Amjad Ali
Seyid Amjad Ali, doktorasını 2007’de Doğu Akdeniz
Üniversitesi’nden almıştır. İleri hata düzeltme
kodları, kablosuz algılayıcı ağlar, görüntü işleme
ve makroekonomik analiz için sistem dinamiği
modellemesi konularında araştırmaları bulunan Dr.
Ali’nin tenis, kriket ve doğa yürüyüşü gibi özel ilgi
alanları vardır.

Cüneyt Sevgi
Cüneyt Sevgi, doktorasını 2009’da Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nden almıştır. Dr. Sevgi’nin araştırmaları
yazılım mühendisliği, yazılım yönetimi, veri iletişimi ve
veri ağları, kablosuz sensör ağları, bulut bilişimi, bilişim
sistemleri analizi ve tasarımı üzerinedir.
Serpil Tın
Serpil Tın’ın çalışmaları yapay zekâ, çoklu sensör
füzyonu, veri entegrasyonu ve modelleme alanlarını
kapsamaktadır.Yüksek lisansını 1991’de Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nden alan Tın’ın hobileri yüzmek,
tenis oynamak ve puzzle yapmaktır.

Serkan Genç
Doktorasını 2010’da Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde tamamlayan Serkan Genç,
araştırmalarını insan-bilgisayar etkileşimi, makinelerin
insan hareketleri ile kontrolü, görüntü işleme, internet
tabanlı sistemlerin geliştirilmesi, grafik programlama
ve bilgisayar oyun programlaması alanlarında
sürdürmektedir. Dünya mutfaklarıyla ilgilenmek,
davul çalmak ve tenis oynamak, Dr. Genç’in hobileri
arasındadır.

Satılmış Topcu
Doktorasını 1994’te Bilkent Üniversitesi’nde
tamamlayan Satılmış Topcu, araştırmalarında kablosuz
haberleşme, RF yayılım modelleri ve simülasyonu,
frekans planlaması, frekans spektrumu yönetimi,
çok geniş ölçekli tümleşik devrelerin tasarımı ve
simülasyonu başlıklarına yoğunlaşmaktadır. Bilkent
Üniversitesi İletişim ve Spektrum Yönetimi Araştırma
Merkezi’nin (İSYAM) direktörüdür. Doğu Akdeniz
Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Futbol, müzik,
sinema ve sudoku, Dr. Topcu’nun kişisel ilgi alanlarıdır.

Burcu Liman
Burcu Liman, yüksek lisans derecesini 2006’da Atılım
Üniversitesi’nden almıştır. Uzaktan eğitim, Java dili ile
bilgisayar programlama, öğrenme yönetim sistemleri,
hafıza bilimi ve sinirbilim ile ilgili araştırmalar
gerçekleştirmektedir. Avrupa Uzaktan Radyo
Laboratuvarı projesinde görev yapmış olan Liman’ın
kişisel ilgi alanları sinema, tiyatro, seramik yapımı ve
basketboldur.

Erkan Uçar
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Erkan
Uçar, bilişim sistemlerinde dış kaynak kullanımı, yazılım
mühendisliği, yapay zekâ ve bulut bilişim konularında
araştırmalar yapmaktadır. Doktorasını 2012’de Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Rock müzik,
yüzme ve otomobil yarışlarıyla ilgilenen Dr. Uçar’ın
diğer hobileri bateri çalmak, yemek yapmak ve dart
oynamaktır.

Oumout Chousein Oglou
Oumout Chousein Oglou, doktorasını 2012’de Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır.Yazılım
mühendisliği, karar destek sistemleri, bilgi yönetimi, bilgi
sistemleri analizi ve tasarımı konulu çalışmalar yapan
Dr. Chousein Oglou, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan
önce Hacettepe ve Başkent üniversitelerinde görev
almıştır.
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Güneş Karamullaoğlu
Yüksek lisans derecesini 2000’de Gazi Üniversitesi’nden
alan Güneş Karamullaoğlu’nun uzmanlık alanı
uluslararası kongre ve tur organizasyonlarıdır. Türk
Turizm İstatistiklerinin Avrupa Birliği Standartlarına
Uyumlaştırılması projesinde görev yapmıştır. Ülkesel
profesyonel turist rehberliği sertifikasına sahiptir.
Resim yapmaktan hoşlanan Karamullaoğlu, sporla da
uğraşmaktadır.

Hamdi Murat Yıldırım
Doktorasını 2007’de Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nden alan Hamdi Murat Yıldırım, Bilkent
Üniversitesi’ne katılmadan önce aynı üniversitede
çalışmıştır. Blokzincir teknolojisi, kriptografik
algoritmalar ve protokoller, bilgisayar ağları ve ağ
güvenliği üzerinde çalışan Dr.Yıldırım’ın hobileri müzik,
basketbol ve sinemadır.
Füsun Yürüten
Füsun Yürüten’in uzmanlık alanları veri tabanı yönetim
sistemleri ve uygulamaları, veri tabanı yönetimi,
mantıksal tasarım, işletim sistemleri ve bilgisayar
algoritmalarıdır. Türkiye İş Bankası Bilgi İşlem
Müdürlüğü’nde görev yapmıştır.Yüksek lisansını 1993’te
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden alan Yürüten’in
yağlı boya resim çalışmaları bulunmaktadır.

Kamer Rodoplu
Öğrenci Dekanı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Dekan Danışmanı Kamer Rodoplu, Institut National
des Sciences Appliquees de Lyon mezunudur. 1998’de
dönemin Fransa Devlet Başkanı Jacques Chirac
tarafından ulusal liyakat nişanıyla onurlandırılmıştır.
Algoritmalar ve programlama dilleri, ayrık matematik,
işletme ve sosyal bilimlerde ileri matematik
uygulamaları üzerinde çalışan Rodoplu’nun kişisel ilgi
alanları klasik müzik, caz, seyahat ve spordur.
Esin Şenol
Yüksek lisansını 2008’de Atılım Üniversitesi’nde
tamamlayan Esin Şenol, turizmde standartlar, bütçe,
yiyecek ve içecek sektörünün maliyet kontrolü,
satın alma ve ilgili yazılımlar hakkında çalışmalar
yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce
American Hotel and Lodging Association, Swift Drilling
Engineering, Divan Antalya ve Çankaya Üniversitesi gibi
kurumlarda görev almış olan Şenol’un hobileri müzik,
spor ve seyahattir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
Oğuz Benice
Oğuz Benice, uluslararası gastronomi topluluğu Chaîne
des Rôtisseurs’un Ankara ayağı kurucu üyelerindendir.
Ecole hôtelière de Lausanne mezunu olan Benice’nin
özel ilgi alanları müzik, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılıktır.

Ali Ünal
Yüksek lisans derecesini 2003’te Başkent
Üniversitesi’nden alan Ali Ünal’ın uzmanlık alanı
uygulamalı turizm eğitimidir. Türkiye Aşçılar
Federasyonu’nun düzenlediği uluslararası yarışmada
Bilkent Gastronomi Grubu ile ikincilik ve üçüncülük
ödüllerini kazanmıştır. Chaîne des Rôtisseurs’un Türkiye
aşçılar yarışmalarında mutfak hakemliği yapmış olan
Ünal’ın özel ilgi alanları kahve kültürü, kayak ve motor
sporlarıdır.

Jamel Ben Chafra
Liderlik, finans ve finans piyasası gibi çalışma alanları
olan Jamel Ben Chafra, yüksek lisans derecesini Bilkent
Üniversitesi’nden 1996’da almıştır. Chafra’nın hobileri
bilardo, masa tenisi ve futboldur.
Ayşe Collins
Doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde
tamamlayan Ayşe Collins, işletme, insan kaynakları
yönetimi, toplam kalite, iş kanunu, engelli öğrenci
hakları, program değerlendirme ve geliştirme
konularında araştırmalar yapmaktadır. Doğa sporları,
kayak ve seyahat, Dr. Collins’in hobileri arasındadır.

Semih Yılmaz
Doktorasını 2016’da Florida Üniversitesi’nden alan
Semih S.Yılmaz’ın çalışmaları turizm ve konaklama
sürdürülebilirliği, turizm etiği, deneysel tüketici
araştırmaları, sürdürülebilir pazarlama ve tüketici
davranışı başlıklarına yayılmaktadır. Ortak yazarlı
bir kitabı bulunan Dr.Yılmaz, California State
Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Dr.Yılmaz,
sinema ve tiyatronun yanı sıra gastronomi ve kedilere
ilgi duymaktadır.

Elif Denizci
Yüksek lisansını aldığı Gazi Üniversitesi’nde doktora
çalışmalarını sürdüren Elif Denizci, TRT’de gastronomi
ve mutfak kültürüyle ilgili programlar yapmıştır.
Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Sheraton’da
çalışmıştır. Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Başkent
Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği’nin yönetim kurulu
üyesidir. Uluslararası gastronomi topluluğu Chaîne
des Rôtisseurs’un genç şefler yarışması 2009 Türkiye
birincisi olan Denizci, uzun yıllardır aynı yarışmanın jüri
üyeliğini yürütmektedir.
Eda Gürel
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Eda
Gürel, pazarlama, halkla ilişkiler ve müzeler içerikli
çalışmalar yapmaktadır. Doktorasını 2006’da Hacettepe
Üniversitesi’nde tamamlamıştır. ABD Patent ve Marka
Ofisi’nden aldığı, kültürel ve doğal mirasa sahip yerleri
korumayı hedefleyen bir yazılım patenti bulunan Dr.
Gürel’in hobileri dans etmek, araba kullanmak ve sanat
galerileri gezmektir.
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