Can Bayram’›n
Bilimsel Baﬂar›s›
Elektrik ve
Elektronik
Mühendisli¤i
Bölümü 2005
mezunlar›ndan
Can Bayram,
Boeing taraf›ndan
dördüncüsü
düzenlenen 2009
Y›l› Mühendislik
Ö¤rencisi
Yar›ﬂmas›’nda,
havac›l›k ve uzay teknolojilerine yapt›¤›
öncü katk›lar nedeniyle dünya birincili¤iyle
ödüllendirildi. Bayram, Boeing Entegre
Savunma Sistemleri taraf›ndan Flightglobal
iﬂbirli¤iyle düzenlenen yar›ﬂmay›, geliﬂtirdi¤i
›ﬂ›k saçan yüksek enerji verimli diyotlar,
yüksek kazan›ml› ultraviyole dedektörler ve
geliﬂtirmekte oldu¤u portatif terahertz dalga
boyu yayan diyotlar hakk›ndaki
çal›ﬂmalar›yla ald›. Northwestern
Üniversitesi Kuvantum Ayg›tlar› Merkezi'nde
Prof. Dr. Manijeh Razeghi ile yüksek
teknoloji alan›nda araﬂt›rmalar›na devam
eden Bayram'›n optik ve elektronik ayg›tlarla
ilgili olmak üzere sayg›n bilimsel dergilerde
yay›mlanm›ﬂ 18 makalesi ile 20 uluslararas›
konferans yay›n› ve sunumu bulunuyor.

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

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

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

Bir Sergi Haberi

Yere Sa¤lam Bas›yor
‹ﬂletme Fakültesi 2004 mezunlar›ndan Can Soylu,
‹stanbul’un Galata semtinde açt›¤› Lastik Pabuç adl›
ma¤azayla spor ayakkab› sektörüne yeni bir soluk getirdi.
Özgün bir giyim tarz› yaratmak isteyenler için ünlü
markalar›n özel modelleriyle renkli bir seçenek yaratan
Soylu, bu giriﬂiminden önce Harvey Nichols’da görev
yap›yordu.
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Merve Köﬂker (Müzik 2008, viyola), sanat
yetene¤ini resim alan›na da yans›tarak ilk
kiﬂisel sergisini Ankara’da açt›. Müjdat Gezen
Sanat Merkezi’ndeki sergi, Köﬂker’in ya¤l›
boya çal›ﬂmalar›ndan oluﬂuyordu.

