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Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Bölümü’nü 1992’de bitiren Korhan
Öner, kariyerini Kanada’da sürdürüyor.

Korhan Öner, fiubat 2009’dan bu yana Kuzey Amerika’n›n en büyük spor ve e¤lence
merkezlerinden Maple Leafs Sports & Entertainment’da yiyecek ve içecek yöneticisi unvan›yla
çal›fl›yor. Toronto Raptors (NBA), Toronto Maple Leafs (NHL) ve Toronto FC futbol
tak›mlar›n›n sahibi olan flirketinde spor ve e¤lence etkinliklerinin düzenlendi¤i stadyumlar›n
yiyecek-içecek alanlar›ndan sorumlu. Her birimin stok yeterlili¤i, ürün kalitesi, tan›t›m›,
sat›fl hedeflerinin yakalanmas›, müflteri iliflkileri yönetimi ve personel e¤itimleriyle ilgileniyor.
Öner’in önceki deneyimleri ise flöyle: Renaissance Toronto Airport Hotel’de ziyafet müdür
yard›mc›l›¤›, Courtyard by Marriott Toronto Downtown’da yiyecek ve içecek yöneticili¤i,
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde maliyet kontrolörlü¤ü, Ceylan Intercontinental ve
Movenpick ‹stanbul’da ziyafet ve kongre direktörlü¤ü, Mega Residence Maçka’da genel
müdürlük, The Marmara Taksim’de banket sat›fl sorumlulu¤u, M1 AVM Kartal’da yiyecek
ve içecek operasyon müdürlü¤ü, Paul Patisserie Boulangeri’nin ilk Ankara ma¤azas›n›n
aç›l›fl› ve ‹stanbul Etiler flubesi müdürlü¤ü.

Uzun y›llard›r yo¤un bir tempoyla çal›flt›¤› için bofl zamanlar›n› ailesine ay›rmay› tercih
etti¤ini belirten Öner, NBA maçlar›na gitmeyi, farkl› yemek ve içki kültürlerini ö¤renmeyi
seviyor. Otelcilik ve hizmet sektörünün birçok kademesinde çal›flm›fl olman›n getirdi¤i
tecrübeleri uluslararas› düzeyde ilerleterek otel yöneticili¤i, konsept gelifltirme ve dan›flmanl›k
konular›na yo¤unlaflmak istiyor.

Öner’in son paragraf› Bilkent üzerine: “Benim zaman›nda 600-700 ö¤renciydik. Neredeyse
herkes birbirini bilirdi. Ço¤u arkadafl›mla halen görüflüyoruz. Okurken bizlere verilmifl
olan araflt›rmaya yönelik projeler, çal›flt›¤›m›z firmalarda daha yarat›c› fikirler üretmemizi
sa¤l›yor. Sa¤lam e¤itim temellerimiz sayesinde yeni teknolojilere uyum göstermekte
zorlanm›yoruz.”

Korhan Öner
Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i 1992
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Z. Nuray Ç›nar
 Tiyatro 2008

2008’de Tiyatro Bölümü’nden diploma alan Z. Nuray Ç›nar,
‹stanbul’da bir e¤lence merkezinin yöneticisi.

Z. Nuray Ç›nar, rejisörlük ana sanat dal› mezunlar›ndan. Ç›nar, ilk cümlelerini Bilkent
Üniversitesi’ne ay›r›yor: “Bilkent’te birçok dersi uygulamal› iflledik. Bu e¤itim anlay›fl›
kendimizi keflfederek yolumuzu çizmemizi, kendimizi s›namam›z› ve hayata karfl› kendi
cümlelerimizi kurmam›z› sa¤lad›. Mezun arkadafllar›m ne istedi¤ini bilen, özgüvenli ve
güçlü birer birey olarak hayatlar›na devam ediyorlar.”

Ç›nar, Bilkent sonras›nda Devlet Tiyatrolar›’ndaki “Eflik” isimli oyunun yönetmen
yard›mc›l›¤›n› üstlenmifl, bu proje bitince Konsept Ankara’n›n e¤lence ve etkinlik merkezinde
sanat koordinatörlü¤ü yapm›fl. fiimdi Kanyon AVM’deki Fungate E¤lence Merkezi’nin
iflletme müdürü. Her yafla göre e¤lence vaat ediyor, birçok firman›n Türkiye temsilciliklerini
alarak ülkenin çeflitli bölgeleri yeni projeler tasarl›yor.

Çocuklukta ad›m att›¤› bale ve modern dans dünyas›nda çeflitli kulüplerde profesyonel Latin
danslar› sporcusu kimli¤iyle yol alan Ç›nar, Türkiye çap›nda birçok yar›flmada dereceler
elde etmifl. Aktif sporculuk hayat›n› dondurmufl; fakat dans dersleri vermeyi sürdürüyor.
F›rsat buldukça spor yapmaya, flehir d›fl›na kaçarak yo¤unluktan uzaklaflmaya gayret
ediyor.

Genç yafl›na göre uzun bir yol kat etti¤ini ve farkl› bir iflkolunda gösterdi¤i baflar›n›n
kendisine güven afl›lad›¤›n› vurgulayan Ç›nar, bir gün tiyatro yönetmenli¤ine yeniden
dönece¤ine inan›yor.

Reyhan Dilara F›rat
 Siyaset Bilimi 2006

Reyhan Dilara F›rat, Siyaset Bilimi Bölümü’nden 2006’da mezun
oldu. Sanofi-aventis ‹laçlar› Ltd. fiti.’nin iletiflim ve kurumsal
marka yönetimi koordinatörü.

Sanofi-aventis’in iç iletiflim süreçleri ve stratejik iletiflim planlamalar›n› yapmak, markan›n
do¤ru konumland›rmas›n› sa¤lamak, iletiflim araçlar›n› etkin kullanarak flirketin marka
de¤erini art›rmak, imaj ve sayg›nl›¤a katma de¤er getirecek sosyal sorumluluk projelerine
liderlik etmek, teknolojik giriflimlerin geliflimine destek olmak ve kurum içi iletiflim portal›n›
yönetmek, Reyhan Dilara F›rat’›n bafll›ca sorumluluklar› aras›nda yer al›yor. Kariyerine
2006’da T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’na ba¤l› ‹stanbul Tekstil ve
Konfeksiyoncular ‹hracatç›lar Birli¤i’nde kurumsal iletiflim uzman› olarak bafllayan F›rat,
bir buçuk y›l kurumsal iletiflim ve marka yönetimi uzmanl›¤› yapt›¤› Türk Telekom’da
2008-2011 döneminde ifl gelifltirme proje yöneticili¤inde de bulunmufl.

Bilkent Üniversitesi’nin kendisine farkl›, stratejik ve analitik düflünebilmeyi, planl› ve hedef
odakl› ilerlemeyi, iletiflim becerilerini gelifltirerek sosyal ve giriflimci bir birey olmay›
ö¤retti¤ini söyleyen F›rat, iki sene boyunca okulun voleybol tak›m›nda oynad›¤›n›, en iyi
dostlar›n› Bilkent sayesinde edindi¤ini belirtiyor.

F›rat, iletiflim dinamiklerinin h›zl› de¤iflti¤i bu ça¤a ayak uyduran, yenilikleri takip eden,
proje odakl› lider bir iletiflimci kimli¤iyle say›l› kurumsal iletiflimciler aras›nda yer almay›
hedefliyor. ‹flten kalan vakitlerinde spor yap›yor, sinemaya gidiyor, kitap okuyor. Son
zamanlardaki ilgi alanlar› ise foto¤rafç›l›k ve ev dekorasyonu.
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Hasan Baran Uçaner
‹flletme 2001

‹flletme Fakültesi 2001 mezunlar›ndan Hasan Baran Uçaner,
büyüdü¤ü flehir Gaziantep’te çal›fl›yor.

Hasan Baran Uçaner, Gaziantep Ticaret Odas›’nda KOB‹ ve D›fl ‹liflkiler Birimi’nce yürütülen
Avrupa ‹flletmeler A¤› Projesi’nde uzman olarak görev yap›yor. fiehirdeki KOB‹’lere d›fl
ticaret, Avrupa Birli¤i (AB) ve ilgili mevzuata dair bilgilendirme hizmetlerinin yan› s›ra
e¤itimlerin, seminerlerin, uluslararas› pazarlara iliflkin toplant›lar›n ve AB fonlar›na yönelik
proje faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesinde rol al›yor.

Uçaner, gelece¤i hakk›nda flöyle düflünüyor: “Kariyer hedefleri önemlidir; ama hiçbir zaman
mutsuzlu¤uma sebep olacak etkenler de¤ildir. Benim için en de¤erli fley, yapt›¤›m iflte en
iyi olmak ve sabah gözümü açt›¤›mda ofise isteyerek gitmek, heyecan›m› daima canl›
tutmakt›r. Harcad›¤›m enerjiyle ortaya güzel sonuçlar›n ç›kt›¤›n› görmek bana yeter.”

Uçaner, sözlerini Bilkent ile sürdürüyor: Ald›¤›m kaliteli e¤itimin faydalar›n› ifl yaflant›m›n
her alan›nda görüyorum. Ayn› kulvarlarda çal›flt›¤›m meslektafllar›ma göre ‹ngilizce
bilgisinde hep bir ad›m öndeyim. Güncel olay analizlerine yer verilen derslerin katk›s›
benzer durumlarla karfl›laflt›¤›m›zda çözüm süreçlerimi h›zland›r›yor. Ö¤renciyken farkl›
bölümlerden Galatasarayl› arkadafllar›m›zla Bilkentli Aslanlar Kulübü’nü kurmufltuk.
Bilkentli Aslanlar’›n halen üniversitemizin etkin topluluklar›ndan biri oldu¤unu görmek
beni çok mutlu ediyor.”

Hafta sonlar›nda arkadafllar›yla bal›k tutmaktan hofllanan Uçaner, futbol ve basketbol
oynamaya da vakit ay›r›yor. Yak›n tarihimizle ilgili kitaplar okuyor, elektronik müzik
dinliyor. ‹fl için s›k s›k ç›kt›¤› yurtiçi ve yurtd›fl› yolculuklarda zaman› kal›rsa farkl› yerler
gezmeye, yeni insanlar tan›maya gayret ediyor.

Seçil Onuk K›lavuz
Bedran K›lavuz

‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› 2000
‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› 2002

‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü mezunlar› Bedran ve
Seçil Onuk K›lavuz, Designon Mimarl›k Tasar›m Ltd. fiti.’nin
kurucu ortaklar›.

Bedran, Designon’un genel müdürü ve Moskova ofisi yöneticisi. Büyük ölçekli projeleri
kontrol ediyor, yat›r›mc› ve müteahhit firma yöneticileri ile yat›r›m›n gelifltirilmesi ve imalat
yönetimi ba¤lant›lar›n› yürütüyor. Seçil ise proje koordinasyonundan ve tasar›m süreçlerinin
yönetiminden sorumlu. Çal›flmalar›n› ço¤unlukla turizm yat›r›mlar›n›n iç mimarl›k
uygulamalar› üzerinde sürdürüyorlar. ‹kisi de ‹ç Mimarlar Odas› üyesi ve Accademia
Italiana’dan yüksek lisans diplomas› sahibi. fiirketlerini 2006’da açm›fllar. Bilkentliler ile
zaman zaman çözüm ortakl›klar› gerçeklefltiriyorlar. Ekiplerinde mezunlar›m›z da var.

Seçil, çal›flma hayat›nda üniversitenin verdi¤i dünya görüflünden beslenerek nitelikli ve
yarat›c› ad›mlar at›labilece¤i kanaatinde. Bilkent’in bu vizyonu afl›layan bir e¤itim kurumu
oldu¤unu düflünüyor. Bedran’›n görüflü ise bölümündeki yo¤un e¤itim sayesinde mimari
koordinasyonlar› rahatça yapabildi¤i, konseptleri zorlanmadan projelere dönüfltürebildi¤i
yönünde.

Tasar›ma daha fazla insana ulaflabilecek bir kimlik katmay› ilke edinen Bedran, verimli
yat›r›mlarla insanlar›n yaflam standartlar›n› de¤ifltirmeyi amaçl›yor. Seçil, tasar›m›n her
noktas›na olabildi¤ince girerek özgün ifllere imza atmay› hedef seçmifl. Tasar›mlar›n›
projelendirme ve imalat süreçlerine hakim bir üretim disiplini ile son kullan›c›ya ulaflt›rmak
istiyor.
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PricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye’de çal›flan Bilkentlilerden Durul Kay›l› (‹flletme
2001), Cem Murat Erkufl (Siyaset Bilimi 2003) ve Duygu Merzifonluo¤lu (‹ktisat 2007),
PwC Drama Akademisi ile “Y›ld›zlar Alt›nda” adl› müzikal komedide sahne ald›. Befl ayl›k
bir e¤itim ve prova sürecinden sonra ‹stanbul, Ankara ve Bursal› sanatseverlerle buluflan
oyunun geliri Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›’na ba¤›flland›. Kay›l›, dolayl› vergiler
ekibinde müdür; Erkufl, uluslararas› vergilendirme ve vergi yap›land›rmalar› alanlar›nda
müdür; Merzifonluo¤lu ise PwC’nin internet televizyonu Vergi TV’de program yöneticisi
ve sunucusu olarak görev yap›yor.

Sahnedeydiler

Alper Y›lmaz (‹ktisat 1993, yüksek lisans),
Ernst & Young Türkiye’nin transfer
fiyatland›rmas› hizmetleri lideri ve flirket
orta¤› oldu. Davis’teki California
Üniversitesi’nde uygulamal› iktisat
doktoras›n› tamamlad›ktan sonra New
York’ta PwC LLP’ye dan›flman olarak giren
Y›lmaz, son yedi y›ld›r ‹sviçre merkezli
Adecco Grubu bünyesinde global transfer
fiyatland›rmas› müdürlü¤ü, direktörlü¤ü ve
baflkan yard›mc›l›¤› görevlerini üstlenmiflti.

Bir Transfer Haberi

Asl› ‹smailo¤lu (‹ktisat 1997), AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.’nin direkt sat›fl ve acenteler
kanal gelifltirme proje yöneticili¤ine atand›. Eczac›bafl›-Avon ve Ernst & Young tecrübelerinden
sonra 2004’te Aviva Plc’nin kadrosuna kat›lan, son üç y›l ise Londra ofisinde Avrupa de¤iflim
projesinin yönetiminde görev alan ‹smailo¤lu, fiubat 2011’den bu yana acenteler kanal›n›n
AvivaSA içerisinde yeniden yap›land›r›lmas› için çal›fl›yor. fiirketin Orta Anadolu grup
yöneticili¤ini yürüten Kürflad Uygunlar (Amerikan Kültürü ve Edebiyat› 1995) ise direkt
sat›fl kanal›n›n yan› s›ra acenteler kanal›n›n Orta Anadolu grubu sorumlulu¤unu da
üstlenmeye bafllad›. Türkiye’deki bireysel emeklilik ve hayat sigortas› sat›fllar›na odakl›
acenteler kanal›n› AvivaSA’n›n yak›n gelecekteki öncelikli stratejilerinden biri olarak
yorumlayan Uygunlar, flirket bünyesindeki Genç Giriflimciler Projesi kapsam›nda ekip
arkadafllar›na kariyer ad›mlar› konusunda destek de veriyor.

AvivaSA’da Bilkentli Atamalar
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Genç Bir Yönetici:
Alev Tulga

Alev Tulga (‹flletme 
2008), Software
AG’nin Orta Do¤u- 
Kuzey Afrika ve 
Türkiye’den 
sorumlu pazarlama 
yöneticili¤ine 
atand›. Software
AG bünyesine 
2009’da kat›lan

Tulga, yeni görevinden önce flirketin Türkiye
pazarlama sorumlusuydu. Tulga, ö¤rencili¤i
s›ras›nda bir y›l boyunca Radyo Bilkent’in
iflletme sorumlulu¤unu üstlenmiflti.

‹ktisat Bölümü 1997 mezunlar›ndan Kemal
Sultano¤lu, Arçelik’te Beko Ankara bölge
sat›fl yöneticili¤i görevine getirildi. 1999’dan
bu yana Beko’nun sat›fl kadrolar›nda yer
alan Sultano¤lu, ifl hayat›na Electrolux’te
ad›m atm›flt›.

‹stikrarl› Kariyer

Yeni Bir Seçim Yapt›
‹flletme Fakültesi 2001 mezunlar›ndan Didem Evcimen
Aksu, reklam, tan›t›m ve grafik tasar›m alanlar›nda hizmet
veren Ankara merkezli Torna Tasar›m’›n kadrosuna kat›ld›.
Aksu, kurucusunun da bir Bilkentli oldu¤u (Gaye Keylan,
‹letiflim ve Tasar›m 2007) yeni flirketinde iletiflim dan›flman›
olarak medya planlama, halkla iliflkiler ve marka yönetimi
gibi sorumluluklar üstleniyor. 2006’dan bu yana pazarlama
ve iletiflim uzman› kimli¤iyle çeflitli firmalarda ve Avrupa
Birli¤i projelerinde çal›flan Aksu, kariyerine marka ve
patent vekili olarak bafllam›flt›.

‹ki Dilde fiiir

‹lker Ayc›’ya Yeni Görev
T.C. Baflbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›’n›n
baflkanl›¤›na bir Bilkentli getirildi: ‹lker Ayc› (Siyaset
Bilimi 1994). Atamas›ndan önce befl y›l boyunca Günefl
Sigorta’n›n genel müdürlü¤ünü üstlenen Ayc›, Marmara
Üniversitesi’nden uluslararas› iliflkiler yüksek lisans
diplomas›na da sahip. Leeds Üniversitesi’nde siyaset bilimi
araflt›rmalar› da yapm›fl olan Ayc›’n›n özgeçmiflinde Kurtsan
‹laçlar› D›fl Ticaret Bölümü bölge temsilcili¤i, Universal
D›fl Ticaret ve Baflak Sigorta’da genel müdürlük, ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi D›fl ‹liflkiler Müdürlü¤ü’nde uzmanl›k
görevleri ve dan›flmanl›k deneyimleri de bulunuyor.

Finansbank’›n
kartl› ödeme 
sistemlerinden
sorumlu genel
müdür 
yard›mc›l›¤›na
Kunter 
Kutluay 
(Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisli¤i 
1992, MBA 
1995)

getirildi.Toshiba, General Electric ve
Microsoft’daki sat›fl yöneticili¤i
tecrübelerinden sonra McKinsey &
Company’de dan›flmanl›k, kurucu orta¤›
oldu¤u Kratis’te ise analiz ve veri madencili¤i
teknolojileri çal›flmalar› yürüten Kutluay,
Fortis’deki portföy analiz direktörlü¤ünü
takiben 2006’da Finansbank kadrosuna
kat›lm›flt›. Kutluay, son üç ayd›r kartl› ödeme
sistemleri koordinatörlü¤ü yapt›¤›
bankas›nda pazarlama ve krediler analiz
grup yöneticisi ve perakende krediler
koordinatörlü¤ü görevlerinde de bulunmufltu.

H›zla Yükseliyor

Onur Kabaday› (‹flletme 2004), 2009’da
kat›ld›¤› Hurriyet.com.tr bünyesinde
interaktif servisler ürün uzmanl›¤›ndan,
interaktif servisler ve alternatif eriflim
kanallar›ndan sorumlu ürün müdürlü¤üne
yükseldi. Northwestern Üniversitesi’nden
dijital pazarlama yüksek lisans diplomas›na
sahip olan Kabaday›, 2005 y›l›nda ABD’deki
RC2 flirketinde ifl yaflam›na bafllad›ktan sonra
Networked Concepts’de proje yöneticili¤i ve
E-Gen Solutions’da dan›flmanl›k görevlerinde
bulunmufltu.

Dijital Ad›mlar

‹ngiliz Dili ve 
Edebiyat› Bölümü 
2002 mezunu
H. Mine Bahad›r’›n
“Ben, Deniz 
Fenerin” adl› ilk fliir
kitab› ikinci 
bask›s›na ulaflt›. 
‹ngilizce fliirler de 
kaleme alan 
Bahad›r, My

Endless Obsession bafll›kl› fliiriyle 2003’te
ABD Uluslararas› fiiir Kütüphanesi’nin
antolojisine seçilmifl, bir y›l sonra Amerikan
Ulusal fiiir Cemiyetleri Federasyonu’nun
düzenledi¤i yar›flmada Resurrected Nature
fliiriyle En ‹yi Kad›n fiair Ödülü’nü
kazanm›flt›. “Baflkas›n›n Kalbini Tan›mak”
isimli bir deneme kitab› da bulunan Bahad›r,
serbest çevirmen olarak çal›fl›yor.



Uluslararas› 
‹liflkiler Bölümü 
1994 mezunu
Dr. Umut Uzer, 
Identity and 
Turkish Foreign 
Policy bafll›kl› bir 
kitap kaleme ald›. 
I.B. Tauris etiketini
tafl›yan yap›t›nda 
Türkiye’nin Hatay,

K›br›s ve Azerbaycan politikalar›n›
karfl›laflt›rmal› bir analize tabi tutarak devlet
kimli¤inin Türk d›fl politikas› üzerindeki
etkilerini inceleyen Dr. Uzer, uluslararas›
iliflkiler teorilerinden gerçekçilik ve inflac›l›k
ekseninde ç›karlar›n ve kimli¤in de d›fl
politikay› biçimlendirdi¤ini vurguluyor. Utah
Üniversitesi’nin ö¤retim kadrosunda bulunan
Dr. Uzer, doktoras›n› Virginia
Üniversitesi’nden ald›ktan sonra
araflt›rmalar›n› Harvard Üniversitesi’nde
sürdürmüfltü.

D›fl Politikaya
Özgün Bak›fl
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Kitab›yla Ödül Ald›
Jale Özata Dirlikyapan (Türk
Edebiyat› 2003 yüksek lisans, 2007
doktora), “Kabu¤unu K›ran Hikâye:
Türk Öykücülü¤ünde 1950 Kufla¤›”
bafll›kl› kitab›yla Memet Fuat
Elefltiri/‹nceleme Ödülü’nü kazand›.
Dirlikyapan, 1950 sonras› Türk
öykücülü¤ünü mercek alt›na ald›¤›
yap›t›n› geçti¤imiz y›l Metis
Yay›nlar›’ndan ç›karm›flt›.
Yaz›n›m›za inceleme, elefltiri,
araflt›rma ve derleme alanlar›nda
100’ü aflk›n eser b›rakm›fl olan Memet
Fuat (1926 - 2002), yedi y›ld›r
Elefltiri/‹nceleme, Deneme ve
Yay›nc›l›k, üç y›ld›r ise Genç fiiir
ödülleriyle an›l›yor.

Bir Giriflimci: Nesrin Akal›n
Nesrin Akal›n (Uluslararas› ‹liflkiler 2003), bir giriflimcilik
öyküsünü gerçe¤e dönüfltürdü; 16 y›l boyunca annesinin
yürüttü¤ü EF International Language Centers’›n Ankara
temsilcili¤ini, ‹sviçre merkezli firman›n baflkent ofisine
dönüfltürdü. Mezuniyetiyle birlikte Nurol Menkul
K›ymetler ve Turkishbank’›n kadrolar›nda yer ald›¤›n›,
sonras›nda ise annesiyle beraber çal›flmaya bafllad›¤›n›
söyleyen Akal›n, son dört y›ldaki büyüme performans›
sonucunda Karum ‹fl Merkezi’ndeki ofislerini EF ailesine
resmen katt›klar›n› belirtiyor.

Hilal Cura (‹flletme 2001), pazarlama
müdürlü¤ü yapt›¤› Intersport’dan Frost &
Sullivan’a transfer oldu. Pazar araflt›rma ve
dan›flmanl›¤› odakl› yeni flirketine araflt›rma
uzman› olarak geçen Cura, ifl yaflam›na Kom
Tekstil’de bafllam›flt›. Cura’n›n ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi’nden MBA diplomas› da var.

Frost & Sullivan’da

Ardan Özmeno¤lu (Kentsel Tasar›m ve Peyzaj Mimarisi 2002 lisans, Grafik Tasar›m 2006
yüksek lisans), Berlin’deki misafir sanatç› atölyesinde özel ka¤›tlar üzerine haz›rlad›¤› üç
boyut izlenimli ve çok katmanl› çal›flmalar›yla Maçka Modern Sanat Galerisi’ndeydi
(‹stanbul). Osmanl› Anatomisi Serisi bafll›¤› alt›nda toplad›¤› ürünlerini 7 Nisan - 2 May›s
tarihleri aras›nda sergileyen Özmeno¤lu, sanatseverlerin karfl›s›na yak›n geçmiflte Almanya’da
kat›ld›¤› karma sergilerle de ç›km›flt›.

Almanya’dan Türkiye’ye

‹ç Mimarl›k ve 
Çevre Tasar›m› 
Bölümü 2006 
mezunlar›ndan 
Onur Aygenç, 
‹stanbul’da 
Monestt Mobilya,
Tasar›m ve 
Mimarl›k Ofisi’ni
kurdu. Aygenç, 
Kad›köy’deki yeni
girifliminden önce
Milano Mobilya’da
tasar›mc› ve proje
yöneticisi olarak 
çal›fl›yordu.

Kendi Firmas›n› Kurdu
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Dr. Ozan Örmeci (Siyaset Bilimi 2004 lisans,
2011 doktora), Yrd. Doç. Dr. Berrak Burçak
dan›flmanl›¤›nda haz›rlad›¤› Portrait of a
Turkish Social Democrat: ‹smail Cem
bafll›kl› doktora tezinden ‹ngilizce ve Türkçe
kitap çal›flmalar› oluflturdu. Tezle ayn› bafll›¤›
tafl›yan ‹ngilizce yap›t, Lambert Academic
Publishing taraf›ndan piyasaya sürüldü ve
ABD ile Avrupa ülkelerinde sat›fla ç›kt›. “Bir
Türk Sosyal Demokrat›: ‹smail Cem” adl›
kitap ise AKY Yay›nlar› etiketini tafl›yor.
Geçti¤imiz y›llarda yay›mlanm›fl üç eseri
daha bulunan Dr. Örmeci, Uflak Üniversitesi
Kamu Yönetimi Bölümü’nde çal›fl›yor.

Yeniden Okurla Bulufltu

Seren Yüce (Arkeoloji 1998), yazd›¤› ve yönetti¤i “Ço¤unluk” adl› filmiyle ad›ndan söz
ettirmeye devam ediyor. 4. Yeflilçam Ödülleri’nde En ‹yi Yönetmen, En ‹yi ‹lk Film ve En
‹yi Senaryo ödüllerini kazanan Yüce, 67. Venedik, 47. Antalya Alt›n Portakal ve 12. Mumbai
film festivallerinde de dereceler alm›flt›.

Ço¤unluk Onu ‹zliyor

Alp 
Numano¤lu 
(A¤›rlama 
Hizmetleri 
1992), 
‹stanbul 
Marriott Hotel
Asia’n›n 
yiyecek ve 
içecek 
direktörü oldu.
Suudi 
Arabistan, 
‹talya ve

‹spanya deneyimlerinin yan› s›ra Sports
International, Bilkent Otel ve Konferans
Merkezi, Bilintur Catering Center ve
HiltonSA’da üst düzey yöneticilik yapm›fl
olan Numano¤lu, son iki y›ld›r Gloria Golf
Resort’un yiyecek ve içecek müdürlü¤ünü
yürütüyordu.

Alp Numano¤lu
Marriott’a Geçti

Bar›fl ‹çin Söyledi
Opera sanatç›s› Ömer Türkmeno¤lu

(Müzik 2001), ABD’de özgün bir projeye
imza atarak Bloomington’da “‹brahimî

Dinlerden Bar›fl ‹lahileri” bafll›kl› bir konser
verdi. Indiana Üniversitesi’nin deste¤i ve iki

opera sanatç›s›n›n daha kat›l›m›yla 10’u
aflk›n dilde ilahilerin söylendi¤i 10 May›s
tarihli konserde tüm yap›tlar ‹ngilizceye

çevrildi ve dinleyicilerden büyük ilgi gördü.
Irak Türkmenlerinden olan baflar›l› tenor,

Arapça, Türkçe, Farsça, Urduca ve Azerice
ilahilerin yan› s›ra sözleri ve bestesi kendisine
ait “Biz ‹brahim’in Çocuklar›y›z” adl› eseri

üç dilde (‹branice, ‹ngilizce ve Arapça)
sundu. Konser sonunda dünya bar›fl›na

katk›lar›ndan dolay› bir plaketle
ödüllendirilen Türkmeno¤lu, bu projesini

senfoni orkestralar›yla Türkiye, Irak ve
‹srail’e de tafl›may› planl›yor.

Ankara’da faaliyet 
gösteren SFMA ‹nflaat
Ltd. fiti.’nin 
kadrosunda ‹ç 
Mimarl›k ve Çevre 
Tasar›m› Bölümü 
mezunu iki Bilkentli 
var: Yeflim Koçak 
(2002) ve Evrim 
Keçeci (2004). Koçak

ve Keçeci, yaklafl›k üç y›ld›r iç mimar ve
proje kontrol sorumlular› olarak flirketin
T.C. Cumhurbaflkanl›¤›, T.C. ‹çiflleri
Bakanl›¤› ve T.C. Kocaeli Valili¤i gibi kamu
kurumlar›na yapt›¤› tasar›m ve uygulama
ifllerinde görev al›yorlar.

SFMA’daki
Mezunlar›m›z

Bilgisayar 
Teknolojisi ve 
Biliflim 
Sistemleri 
Bölümü 2009 
mezunlar›ndan
Boray 
Altunifller, 
King’s College 
London’da 
yaz›l›m

mühendisli¤i yüksek lisans›n› tamamlad›ktan
sonra Ernst & Young’›n Londra ofisinde
çal›flmaya bafllad›. Altunifller, teknolojik
destekli usulsüzlük tespit hizmetleri uzman›
olarak görev yap›yor.

‹ngiltere’de Çal›fl›yor
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Leyla Gencer’i And›lar
Dünyaca ünlü opera sanatç›m›z Leyla Gencer
(1928-2008) an›s›na memleketi
Safranbolu’da düzenlenen anma günlerinin
aç›l›fl konserinde Müzik Bölümü
mezunlar›m›z da sahne ald›: Çi¤dem Çilesiz
(2005, piyano) ve Elif Kaya [2006,
flan-opera (soprano)]. Genç müzisyenler,
Karabük Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr.
Salim Sever (tenor) ile birlikte A. A. Saygun,
E. Di Capua, G. Verdi, F. Poulenc,
G. Donizetti, L. Gugliemi ve
R. Schumann’dan eserler seslendirdiler.

Dr. Rohat Melik (Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i 2010, doktora) elektromanyetik
dalgalardaki uzmanl›¤›yla tan›nan Prof. Dr. Leopold B. Felsen (1924-2005) an›s›na Boston
ve Do¤ufl üniversitelerince verilen Elektromanyetikte Üstün Baflar› Ödülü’nü kazand›. Dr.
Melik, Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir dan›flmanl›¤›nda tamamlad›¤› doktora çal›flmalar›nda,
implant kullan›lan ortopedi ameliyatlar› sonras› iyileflme sürecinin gerçek zamanl› takibine
olanak tan›yan ve bu sayede kemik k›r›klar›n›n iyileflme oran›n› art›ran biyouyumlu kablosuz
sensörler gelifltirdi. ‹mplant ile birlikte vücuda yerlefltirilebilen, radyo frekans›nda çal›flan
ve santimetre alt› boyutlarda olan bu metamalzeme tabanl› sensörlerin yard›m›yla, kemi¤e
ve implanta uygulanan mekanik yük miktar› d›flar›dan izlenebiliyor. Araflt›rmalar›na
Massachusetts Institute of Technology’de devam eden Dr. Melik, gelifltirdi¤i sensörlerle
ak›ll› ortopedik travma implantlar›na alan yaratarak t›pta yeni bulufllara bir ›fl›k yak›yor.

Doktora Mezunumuza Ödül

Biz Uyurken
O Foto¤raf Çekti
‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›
Bölümü 1997 mezunlar›ndan
Arslan Sükan, ilk kiflisel foto¤raf
sergisi “Siz Uyurken”i ‹stanbul
Galerist’te açt› (1-26 Mart).
Sükan, dijital manipülasyonlarla
ve yer seviyesinden yüksek
perspektiflerle biçimledi¤i karanl›k
kompozisyonlar›n› varl›k ve
yokluk aras›ndaki etkileflimle
aç›kl›yor. Geçti¤imiz y›llarda
ABD, Fransa ve Yunanistan’da
karma sergilere de kat›lm›fl olan
baflar›l› sanatç›, New York’ta
yafl›yor ve çal›fl›yor.

Ifl›l Kuflo¤lu (‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›
2009), ‹ngiltere’de düzenlenen Drapers
Footwear Awards yar›flmas›nda En ‹yi
Ö¤renci Tasar›mc› Ödülü’nü ald›. ‹ngiliz
modas›n›n belirleyicilerinden Drapers dergisi
ile giyim devi Marks & Spencer taraf›ndan
gerçeklefltirilen yar›flmaya farkl›
disiplinlerden tak›m arkadafllar›yla kat›lan
genç tasar›mc›, koleksiyonun tasar›m›n›
kendisi üstlenmifl. Kuflo¤lu, London College
of Fashion’da moda endüstrisinde tasar›m
yönetimi üzerine yüksek lisans yap›yor.

‹ngiliz Modas›nda
Türk Esintisi



41

Fatih Tokatl› 
(Mütercim-
Tercümanl›k 
1999 lisans, 
Tarih 2004 
yüksek lisans)
d›fl iliflkiler 
uzmanl›¤› 
yapt›¤› 
Türkiye 
‹flveren 
Sendikalar 

Konfederasyonu’ndan Türk Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i’ne (TÜS‹AD) geçti.
TÜS‹AD’da sanayi, hizmetler ve tar›m bölüm
sorumlusu olarak görev alan Tokatl›, Bilkent
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktoras›na
devam ediyor.

Fatih Tokatl›
TÜS‹AD’da

Turizm ve Otel 
‹flletmecili¤i 
Bölümü 2000 
mezunlar›ndan 
Alp Mahir 
Akyüz, Swissotel
Chicago’ya ön 
büro müdürü 
unvan›yla 
transfer oldu. 
Kariyerine 
bafllad›¤›

Ankara HiltonSA’da befl y›l görev ald›ktan
sonra Swissotel Ankara’n›n aç›l›fl›ndan
itibaren yaklafl›k alt› y›l ön büro müdürlü¤ü
yapan Akyüz, Gazi Üniversitesi’nde MBA
e¤itimi de alm›flt›.

Yeni Adresi ABD

Dopdolu Bir Albüm

Grafik Tasar›m Bölümü 2001 mezunlar›ndan Serhat Bedük, “Ful” isimli son albümünü
kendi kurdu¤u Audiology Records’dan ç›kard›. Go (2010), Dance Revolution (2008) ve
Even Better (2007) albümleriyle elektronik dans müzi¤i alan›nda genifl bir hayran kitlesi
edinen Bedük, 3 yeni ve 15 yeniden kaydedilmifl (remix) flark›dan oluflan son çal›flmas›n›n
birinci klibini 3D teknolojisiyle çekerek ülkemizde bir ilke imza att›. Mesruh Savafl’tan

Notalar
Yrd. Doç. Mesruh Savafl (Müzik 2002 lisans,
2005 yüksek lisans), Hacettepe Üniversitesi
Ankara Devlet Konservatuvar›’n›n 75.
kurulufl y›ldönümü etkinlikleri çerçevesinde
düzenlenen beste yar›flmas›nda birinci oldu.
Ankara Konservatuvarl›lar Derne¤i’nce
gerçeklefltirilen yar›flmada keman için
besteledi¤i “Konçertino” ad› eseriyle ödüle
de¤er görülen Savafl, Uluda¤ Üniversitesi
Devlet Konservatuvar›’n›n Kompozisyon ve
Orkestra fiefli¤i Ana Sanat Dal› ö¤retim
kadrosunda çal›fl›yor. Sanatta yeterlik
derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nden alan Savafl, ses tasar›m›,
elektro akustik ve elektronik müzik
çal›flmalar› da yap›yor.

Mezunlar Evlerindeydi
Bilkentliler, Mezunlar Merkezi ve B‹LMED
iflbirli¤iyle gerçekleflen Mezunlar Eve Hofl
Geldiniz panay›r›nda yeniden kampüste
olman›n sevincini yaflad›. Konserler,
gösteriler ve geleneksel piyango çekilifline
Radyo Bilkent’in efllik etti¤i 15 May›s tarihli
etkinlikte mezunlar›m›z hocalar›yla da bir
araya geldi.

Ça¤dafl Sahne oyuncusu Süha Koço¤lu
(Moleküler Biyoloji ve Genetik 2001),
Ku¤ulu Park’ta oyuncu arkadafllar›yla
beraber Aziz Nesin’in (1915 - 1995) “Bir
‹nsan Bafl› Üstüne Üç Sesli Üzünç” adl›
yap›t›n› sergiledi. Ankara’n›n çeflitli
bölgelerine kurduklar› gezici sahnelerle
halk›n tiyatroya olan ilgisini art›rmay›
hedeflediklerini vurgulayan Koço¤lu’nun
tiyatro prati¤i Bilkent günlerine dayan›yor.
Koço¤lu, oyuncu olarak ad›m att›¤› Drama
Atölyesi’nde yazar ve yönetmen olarak da
eserler sahneye koymufl, 2001-2010
döneminde atölyenin e¤itmenli¤ini
üstlenmiflti. Baflar›l› sanatç›, kendi tiyatrosu
Kuzgun Yuvas›’n› ise 2009’da kurdu.

Her Yerde Tiyatro
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Gazali Çiçek - Uluslararas› ‹liflkiler
T.C. Baflbakanl›k Yurtd›fl› Türkler ve Akraba
Topluluklar Baflkanl›¤›’nda kurumsal iliflkiler
ve iletiflim daire baflkan› (Ankara)

Mustafa Altan - Bilgisayar Mühendisli¤i
Arçelik’in Üretim Planlama Bölümü’nde
yönetici (Tekirda¤)

Murat Üner - A¤›rlama Hizmetleri
Aqua Fantasy Aquapark Hotel & SPA’da
genel müdür yard›mc›s› (‹zmir)

Emine Köksald› - Bilgisayar Programc›l›¤›
Arçelik’te biliflim teknolojileri uzman›
(‹stanbul)

Ferda A¤ao¤lu - Bilgisayar Programc›l›¤›
Baflkent Üniversitesi’nin Bilgi ‹fllem Daire
Baflkanl›¤›’nda yaz›l›m uzman› (Ankara)

1997
Aziz Coflkun - Bilgisayar Mühendisli¤i
Akbank’›n Bilgi Teknolojileri Bölümü’nde
müdür yard›mc›s› (Kocaeli)

Eyüp Kad›o¤lu - ‹ktisat
T.C. Baflbakanl›k Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun Denetleme Dairesi’nde bafl uzman
(Ankara)

U¤ur Onur Keskin - Uluslararas› ‹liflkiler
Akbank’›n Kredi Takip Bölümü’nde müdür
(Kocaeli)

1998
Gözde Ünal - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i (YL) *
Sabanc› Üniversitesi’nin Mühendislik ve
Do¤a Bilimleri Fakültesi’nde yard›mc› doçent
(‹stanbul)

1999
P›nar Konya - ‹ngiliz Dili ve Edebiyat›
Alberk QA Technic'de e¤itim koordinatörü
(‹stanbul)

2000
Hüseyin Dinçer - ‹flletme
Turkcell’de sat›n alma müdürü (‹stanbul)

Harun Serpil – ‹ngilizce Ö¤retimi (YL) *
Anadolu Üniversitesi’nin Yabanc› Diller
Yüksek Okulu’nda ö¤retim görevlisi
(Eskiflehir)

Serkan Türkmen - Uluslararas› ‹liflkiler
Tu¤çe Gülü ile evlendi. Ömür boyu
mutluluklar dileriz.

2001
O¤uzhan Kaz›m Ery›lmaz - ‹flletme
Birsen Yeflilot ile evlendi. Ömür boyu
mutluluklar dileriz.

Gaye fienba¤ - ‹ngilizce Ö¤retimi (YL) *
Anadolu Üniversitesi’nin Yabanc› Diller
Yüksekokulu’nda okutman (Eskiflehir)

Celalettin Ahmet Özçelik - Siyaset Bilimi
Arkadafl Yay›nc›l›k’ta sat›fl müdürü (Ankara)

Zehra Sözer Tokatl› - Mütercim-
Tercümanl›k
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›’n›n
‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Genel Müdürlü¤ü’nde
çevirmen (Ankara)

Ayça Say› Yazgan - Moleküler Biyoloji ve
Genetik (YL)*
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde yard›mc›
doçent.

Erhan Terzio¤lu - A¤›rlama Hizmetleri
Silivri Park Hotel’in Sat›fl ve Pazarlama
Bölümü’nde müdür (‹stanbul)

Toros Serdaro¤lu - A¤›rlama Hizmetleri
Fedex-MNG Kargo’da saha sat›fl yönetmeni
(Adana)

Tu¤çe Birgen - Uygulamal› ‹ngilizce -
Türkçe Çevirmenlik
Al Jazeera Satellite Channel’›n Türkiye
bürosunda idari asistan (Ankara)

2002
Nalan Acemo¤lu Geneloy - Müzik
Geneloy çiftinin bir k›z› oldu. Minik Alya’ya
ve ailesine sa¤l›kl› ve mutlu bir hayat dileriz.

2003
S. Bo¤açhan Çak›n - Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i
Ankara HiltonSa’da ön büro ve bilgi ifllem
müdürü

Meliha Çal›fl›r - Bilgisayar Mühendisli¤i
MilSOFT Yaz›l›m Teknolojileri A.fi.’de insan
kaynaklar› yöneticisi (Ankara)

Onur Alemda¤ - Endüstri Mühendisli¤i
AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.fi.’de
planlama uzman› (Yalova)

Murat Ender Balç›k - MBA
TA‹’de yard›mc› sanayi yönetimi lideri
(Ankara)

Yasemin Bozkufl - Uluslararas› ‹liflkiler
Baflkent Elektrik Da¤›t›m A.fi.’de sat›fl
operasyon uzman› (Ankara)

1992
Ya¤mur Üner Yavuzlar - Amerikan Kültürü
ve Edebiyat›
Ay Biliflim Teknolojileri Ltd. fiti.’de genel
koordinatör (Ankara)

1993
Taha Yücel - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
RTÜK’te üst kurul üyesi (Ankara)

Arda Karagözo¤lu - ‹flletme
Arçelik’in Uluslararas› Pazarlama
Bölümü’nde yönetici (‹stanbul)

1994
Selim O¤ufl - ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›
A.R.T. Mobilya ‹nflaat Ltd. fiti.’de iç mimar
(Ankara)

1995
Ahmet Öztürk - ‹ktisat
Efes Bira Grubu’nda iç denetim direktörü
(‹stanbul)

Zafer Çelebi - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
Hilton ‹zmir'de bilgi ifllem müdürü

42



Onur Öztürk - MBA
Yakupo¤lu A.fi.’de marka yöneticisi (Ankara)

Merve Toker - ‹ktisat
Finansbank’ta ticari portföy yetkilisi
(Ankara)

2008
Erhan Karaman - Bilgisayar Teknolojisi ve
Biliflim Sistemleri
Nesine.com’da yaz›l›m uzman› (‹stanbul)

Tülay Çoban - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
Shell&Turcas’da ifl analisti (Kocaeli)

Enver Çetin - ‹ktisat
Gül Nakliyat Ticaret Ltd. fiti.’de koordinatör
(‹stanbul)

Ebru Eren Webb - Uluslararas› ‹liflkiler
International Catholic Migration
Commission’da mülteci e¤itmeni (‹stanbul)

Nihan Songör - Uluslararas› ‹liflkiler
TTNET’te regülasyon uzman› (Ankara)

Mehmet Ali Dölek - ‹flletme
T.C. Say›fltay Baflkanl›¤›’n›n E¤itim Grubu
Baflkanl›¤›’nda denetçi yard›mc›s› (Ankara)

Özlem Çelebi - Hukuk
Y. Ayranc› merkezli bir avukatl›k bürosunda
avukat (Ankara)

Nihan K›z›ltan - Siyaset Bilimi
Skyline’da idari asistan (‹stanbul)

Ömer Can Kuleyin - Siyaset Bilimi
Elif Uludüz (‹ç Mimarlik ve Çevre Tasar›m›
2009) ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar
dileriz.

Ezel K›l›çdere - Bilgisayar Mühendisli¤i
T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›’nda
uzman yard›mc›s› (Ankara)

2009
Erkan Bay›r - Moleküler Biyoloji ve Genetik
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde biyolojik
bilimler araflt›rma görevlisi (Ankara)

Göksel Gürsoy - Bilgisayar Teknolojisi ve
Biliflim Sistemleri
Ericsson’da servis mühendisi (‹stanbul)

Büflra Seçil Sar›bafl - Hukuk
S›r Hukuk Bürosu’nda avukat (‹stanbul)

Didem Ekinci - Uluslararas› ‹liflkiler
(YL)*, (D) **
Çankaya Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi ve
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü'nde ö¤retim
görevlisi (Ankara)

2010
Sermin Aky›ld›z - ‹flletme Bilgi Yönetimi
Ritz-Carlton ‹stanbul’da insan kaynaklar›
sorumlusu

Ya¤mur Aylin Buldaç - ‹flletme Bilgi
Yönetimi
Buldaç Yap› Sistemleri San. Tic. Ltd. fiti.’nin
d›fl ticaret müdürü (Ankara)

Meltem Targutay - ‹ngilizce Ö¤retimi (YL) *
Hacettepe Üniversitesi’nin Yabanc› Diller
Yüksekokulu’nda okutman (Ankara)

Merve ‹fakat Okutan - A¤›rlama Hizmetleri
Mersin Liva Hotel’de ziyafet sorumlusu

Akgün Erdem Bilican - Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i
Vodafone’da a¤ uzman› (‹stanbul)

Asl› Karasar - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
Roketsan’da proje mühendisi (Ankara)

Gizem Ergönen - Bilgisayar Teknolojisi ve
Biliflim Sistemleri
Bilgisayar Hastanesi’nde yaz›l›m sat›fl
uzman› (‹stanbul)

Doruk Tuluktoraman - Bilgisayar
Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri
Koç Sistem’de sat›fl yöneticisi (‹stanbul)

Gamze Oto - ‹flletme
Lena Grup’ta iflletme yönetmeni (Ayd›n)

Haydar Emre Ünlü - ‹flletme
Relax Mode’da ma¤azalar koordinatörü
(‹zmir)

Serkan Kabal› - Endüstri Mühendisli¤i
Ford Otomotiv’de tedarik zinciri yönetimi
mühendisi (Kocaeli)

Ayça Keskin - Kentsel Tasar›m ve Peyzaj
Mimarisi
Ulusoy ‹nflaat’ta peyzaj mimar› (Ankara)
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2004
F. Melisa Akflit Çakar - MBA
Ankara HiltonSa’da insan kaynaklar›
müdürü

Emrah ve Eda Pelin Aksu - ‹flletme
Aksu çiftinin bir k›z› oldu. Minik Ela'ya ve
ailesine sa¤l›kl› ve mutlu bir hayat dileriz.

2005
Seçil Ayd›n - Bilgisayar Teknolojisi ve
Biliflim Sistemleri
Argela Yaz›l›m ve Biliflim Tekn. San. ve Tic.
A.fi.’de uzman yaz›l›m mühendisi (Ankara)

Mehtap Anayurt Çimen - Uluslararas›
‹liflkiler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›’n›n
Senetler Servisi’nde flef yard›mc›s› (‹stanbul)

fiüle Sipahi - Uluslararas› ‹liflkiler
T.C. Ziraat Bankas›’n›n ADK Dairesi
Baflkanl›¤›’nda uzman (Ankara)

Ayfle Ünsal Senco¤lu - Uluslararas› ‹liflkiler
HSBC’de müfettifl (‹stanbul)

2006
Eray Sar›kaya - ‹ktisat
Radontek Medikal Ltd. fiti.’de sat›fl müdürü
(Ankara)

Türker Topcu - ‹flletme
Lilly ‹laç Ticaret Ltd. fiti.’de fiyatland›rma
ve geri ödeme uzman› (‹stanbul)

Arda Ünal - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
MilSOFT Yaz›l›m Teknolojileri A.fi.’de
sistem/test mühendisi (Ankara)

Beste Ar›soy - Uluslararas› ‹liflkiler
Çal›k Enerji’de insan kaynaklar› uzman›
(Ankara)

2007
P›nar Bulut - Bankac›l›k ve Finans
Vak›fBank’›n Kavakl›dere flubesinde ticari
bankac›l›k uzman yard›mc›s› (Ankara)

Ceylan Özdalg›ç - Uluslararas› ‹liflkiler
Tesco Kipa’da ifle al›m uzman› (‹zmir)

Zarife Sedar Karakoç - Uluslararas›
‹liflkiler
DenizBank’ta ticari pazarlama uzman›
(Ankara)

Hacer Çondur - Bilgisayar Programc›l›¤›
Çondur Tekstil G›da ve Tar›m Ürünleri’nde
muhasebe müdürü (Ayd›n)

* Yüksek Lisans
** Doktora
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Bilkent Senfoni Orkestras› (BSO), 29 Ocak’ta
gerçeklefltirdi¤i konseri 200. do¤um y›l›
kutlanan Franz Liszt'in eserlerine ay›rd›.
Silver-Garburg Piano Duo solistli¤indeki
konseri BSO Sanat Direktörü Ifl›n Metin
yönetti. BSO, Macar bestecinin "Von der
Wiege bis zum Grabe" bafll›kl› "S.107, No.13
Senfonik Poem"i ile "Mazeppa" bafll›kl›
"S.100, No.6 Senfonik Poem"ini yorumlad›.

Liszt’in
200. Do¤um Y›l›

Frans›z keman ekolünün usta temsilcisi Olivier Charlier, 5 fiubat’ta BSO'nun
solistiydi. Konuk flef Burak Tüzün yönetimindeki BSO, konserde Lalo
"Op.20, Fa majör Keman Konçertosu" ile Schumann "Op.61 Do majör 2.
Senfoni" yorumlar›n› sundu.

Klasik müzik tarihinde en çok kayda sahip olan Grammy
ödüllü flef ve besteci José Serebrier, flubat ve mart aylar›nda
Ankara ve Erzurum’da BSO ile konserler gerçeklefltirdi.
Serebrier yönetimindeki 11 fiubat tarihli konserin solisti;
Bach, Paganini, Queen Elisabeth yar›flmalar›n›n alt›n
madalyal› keman sanatç›s› Rachel Barton Pine idi. Ünlü
flefin yönetti¤i 19 fiubat konserinde ise Norveçli besteci
Grieg ve Fin kompozitör Sibelius'un en güzel eserleri
‹skandinav rüzgârlar› estirdi. Bilkent’in Ankara ve Erzurum
salonlar›ndaki 4 konserlik bu müzik ziyafetine ça¤›m›z›n
yetenekli gitaristi Sharon Isbin solist olarak kat›ld›.

José Serebrier Ankara ve Erzurum'dayd›

Bilkent’ten Olivier Charlier Geçti

BSO, üniversitemizin kurucusu Prof. ‹hsan Do¤ramac›’n›n
(1915-2010) do¤um günü 3 Nisan’da bir konser verdi.
BSO ile Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestras›'n›n ortaklafla
gerçeklefltirdi¤i konseri BSO Sanat Direktörü Ifl›n Metin yönetti.
Konser, Devlet Sanatç›s› Gülsin Onay'›n, Chopin'den "Op.53,
La bemol majör Polonez"e hayat vermesiyle bafllad›. Ünlü
piyanist Onay, Hocabey’in en sevdi¤i eserlerden biri olan
Polonez'i, vasiyeti üzerine do¤um günlerinde özel olarak
yorumluyor. Türk E¤itim Vakf› ve Bilkent Üniversitesi Ahmed
Adnan Saygun Müzik Araflt›rma ve E¤itim Merkezi'nin siparifli
üzerine Yi¤it Ayd›n’›n besteledi¤i "Saygun Emre Operas›"n›n
"Vasiyet" sahnesinin ilk seslendirmesiyle süren konserin ikinci
yar›s›nda Ifl›n Metin yönetimindeki Bilkent Senfoni ve Anadolu
Üniversitesi Senfoni orkestralar›, Gustav Mahler'in "Titan"
bafll›kl› "Re majör 1. Senfoni"sini sanatseverlerle paylaflt›.
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Ça¤dafl Müzik Esintileri
1-5 May›s tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen Bilkent Yeni Müzik Günleri Ankaral› sanatseverleri ça¤dafl müzik ile bir araya getirdi.
Dünyada ve Türkiye’de dikkat çeken pek çok besteciden eserlerin seslendirildi¤i konserlerin en kayda de¤er özelli¤i, söz konusu bestecilerin
hepsinin hayatta olmas›yd›.

Bilkent Senfoni Festivallerde
Uluslararas› festivallerin aranan orkestras› Bilkent
Senfoni’nin 28. Uluslararas› Ankara Müzik 
Festivali kapsam›ndaki ilk konserini Devlet 
Sanatç›s› Gürer Aykal yönetti. Konserin solisti, 
günümüzün en heyecan verici müzisyenlerinden
Fransa-‹sviçre kökenli flüt sanatç›s› Emmanuel 
Pahud’du. 30 Nisan'daki kapan›fl konserinde ça¤dafl
eserlere yer veren BSO, Sanat Direktörü Ifl›n Metin
yönetimi ve Frans›z keman sanatç›s› Pierre Amoyal
eflli¤inde Henri Dutilleux'un Keman Konçertosu

ve Kamran ‹nce’nin "Sardis" bafll›kl› "4. Senfoni"sini seslendirdi. 10. Uluslararas› Mersin
Müzik Festivali’ndeki konserini 17 May›s’ta yine Ifl›n Metin yönetiminde veren BSO, genç
kuflak solistlerin parlayan y›ld›zlar›ndan Rus piyanist Nikolai Tokarev’› a¤›rlad›.

‹stanbul Mavisi
Faz›l Say, 4 ve 5 Mart tarihlerinde hem icrac›

hem kompozitör olarak BSO konserlerine
kat›ld›. Konserleri Devlet Sanatç›s› Gürer

Aykal yönetti. Say, Gershwin’in "Rhapsodie
in Blue" bafll›kl› eserini yorumlad›. BSO ise
konserin ikinci yar›s›nda Faz›l Say’›n "Op.28,

‹stanbul Senfonisi"nin Ankara’daki ilk
seslendirmesine imza att›. ‹stanbul’u

7 bölümde betimleyen programl›
senfonide Burcu Karada¤ (ney),

Aykut Köselerli (vurmal› çalg›lar) ve
Hakan Güngör (kanun) solistlik yapt›.

Bilkent Senfoni’nin 12 Mart konseri solistleri,
Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü
mezunlar› Gözde Yaflar (2007, viyolonsel)
ile Deniz Toygür (2008, keman) idi.
Hocalar›yla beraber konser vermenin
heyecan›n› yaflayan genç sanatç›lar,
lisansüstü e¤itimlerini yurtd›fl›nda
sürdürüyorlar. Toygür, Cenevre
Konservatuvar›’nda Sergey Ostrovsky’nin
solistlik s›n›f›nda okurken, Yaflar ise
Maryland Üniversitesi’nde doktora yap›yor.

Mezunlar›m›z BSO’ya Konuk Oldu

BSO’dan Faz›l Say
Yap›tlar›
Bilkent Senfoni, 26 fiubat konserini Faz›l
Say’›n konçertolar›na ay›rd›. BSO Sanat
Direktörü Ifl›n Metin’in yönetti¤i konserlerin
solistleri Özgür Ayd›n (piyano), Gabor
Boldoczki (trompet) ve Priya Mitchell
(keman) idi.
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De¤erli Mezunlar,

Bilkent Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne ba¤l› Yay›n Birimi
taraf›ndan y›lda iki kez haz›rlanan Dergi Bilkent’in
sizlere ulaflmas› için üniversitenin mezun kimlik
kart›na sahip olman›z gerekmektedir. Bu ücretsiz kart›
edinmek veya kay›tl› bilgilerinizi güncellemek için
http://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,
• Golden Touch Turizm Seyahat Acentesi, Kavakl›dere-

Ankara’da nakitte ve 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 ve havaalan› 
transferlerinde %5, yurtiçi ve yurtd›fl› turlar %10, 
toplant› ve kongre organizasyonlar›nda %10, yurtd›fl›
uçak biletinde 10 ¤'5f indirim,

• Tüfad Prestige Hotel, Kavakl›dere-Ankara’da çok özel
indirim,

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

• Lykia World Antalya, Lykia World Ölüdeniz, Fethiye-
Mu¤la ve Lykia Lodge Kapadokya-Nevflehir’de nakitte
ve kredi kart›nda %5 indirim,

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

• Grand Hotel Haliç, ‹stanbul’da konaklamada nakitte
ve kart›nda %40 indirim,

• Alt›n Yunus Resort & Thermal Hotel, Çeflme-‹zmir’de
konaklama, yiyecek, içecek, sa¤l›kl› yaflam ve termal
merkezinde nakitte %15, kredi kart›nda %10 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,

• Adanos Konuk Evi, Avanos-Nevflehir’de 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),

• Mars Bowling, A.O.Ç-Ankara’da yiyecek, içecek, 
bowling, dü¤ün, niflan, toplant› ve iftar yemeklerinde
nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim,

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

• Quente, Gaziosmanpafla-Ankara’da nakitte ve kredi 
kart›nda %10 indirim,

• Second Cup, Oran-Ankara’da nakitte %25 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,
• Nos G›da Restoran Et Üretim Paz. San. ve Tic.

Ltd. fiti., Etiler-‹stanbul’da nakitte %15, kredi kart›nda
%15 indirim.

Sa¤l›k ve Kiflisel Bak›m
• Ankara ‹htisas Spor Kulübü, Çankaya-Ankara’da 

üyelik ifllemlerinde nakitte ve kredi kart›nda
%10 indirim,

• Estelazer, Gaziosmanpafla-Ankara’da lazer epilasyon,
cilt bak›m›, bölgesel incelme ve s›k›laflma, kilo yönetimi
ve sa¤l›kl› beslenmede nakitte ve kredi kart›nda
%20 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, bölgesel zay›flama, cilt bak›m› ve 
masajda 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.
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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›, 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-ÜDS ve TOEFL-IBT kurslar› ile 
yurtd›fl› e¤itim programlar›nda nakitte ve kredi kart›nda
%10 indirim,

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

• Optimum ‹ngilizce Dil Kursu, K›z›lay-Ankara’da,KPDS,
ÜDS, COPE, TOEFL ve genel ‹ngilizce kurslar›nda 
nakitte %12, kredi kart›nda %10 indirim.

• CDS Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤›, Ankara ve 
‹stanbul’da, üniversite baflvurular› dan›flmanl›k 
ücretlerinde özel indirim,

• Dilmen Tercüme, Befliktafl-‹stanbul’da yeminli tercüme,
yaz›l›  tercüme, simültane tercüme, deflifre hizmetlerinde
nakitte %15, kredi kart›nda %10 indirim,

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

Giyim, Tekstil ve Hediyelik Eflya
• Erinmez Mücevherat, Bilkent-Ankara’da alt›n, p›rlanta

ve gümüfl tak› çeflitlerinde nakitte ve kredi kart›nda 
%10 indirim.

• Hera 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,

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

• Akay Tekstil & Gelinlik, Bahçelievler-‹stanbul’da 
nakitte %15, kredi kart›nda %10 indirim,

• Arifl Hediyelik Eflya San. Tic. A.fi., Eminönü-‹stanbul’da
kampanyal›-f›rsat indirimli ve 0,30 ct ürünler d›fl›ndaki
tüm ürünlerde nakitte ve kredi kart›nda %20 indirim.

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

hizmetlerde %10 indirim,

‹ç Mimarl›k, Mobilya ve Dekorasyon
• 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,

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 ve 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 kasko, yang›n, iflyeri, konut ve inflaat 
sigortalar›nda nakitte ve kredi kart›nda %5 indirim,

• Kuzey Doruk Sigortac›l›k Hizmetleri Ltd. fiti., Maltepe-
Ankara’da ferdi kaza sigortalar›nda %15, konut ve 
iflyeri sigortalar›nda %15, sa¤l›k sigortas›nda ilk 
girifllerde %20 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 özel 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.




