
T
OBB ETÜ İktisat Bölümü 2008 yılı 

mezunu Destan Kırımhan, “Ortak 

eğitim çalışmalarına katılmak her 

ne kadar zor geldiyse bile şu anda 

o çalışmaların ne kadar değerli olduğunu 

anlamış bulunmaktayım” diye konuştu.

“TOBB ETÜ’ye resmî olarak kaydını yap-

tıran ilk öğrenciyim” diyen Destan Kırımhan, 

sorularımızı yanıtladı.

Bize kendinizden bahsebilir misiniz? 

1987 yılında Erzurum’da doğdum. 2008 

yılında TOBB ETÜ İktisat Bölümü’nden üni-

versite üçüncüsü olarak mezun oldum. 

2010 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bö-

lümü’nde yüksek lisansımı tamamladıktan 

sonra TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik 

Politikaları Daire Başkanlığı’nda Bilimsel 

Programlar Uzman Yardımcısı olarak göreve 

başladım. Bu görevim esnasında, ODTÜ İk-

tisat Bölümü’nde doktora programına kay-

doldum. 2013 yılında Başkent Üniversitesi 

İktisat Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak 

geçiş yaptım. 2015 yılında ABD’de yaşama 

ve çalışma hakkı (greencard) kazandığım 

için görevimden ayrılıp ABD’ye yerleştim. 

Halen, University of South Carolina Darla 

Moore School of Business Finans Bölümü’n-

de doktora eğitimime ve araştırma asistan-

lığı görevime devam etmekteyim. Şu anda 

doktora tez aşamasındayım. Mesleğimin dı-

şında, moda tasarımı ve Amerika’da yaşam 

üzerine videolar paylaştığım bir youtube 

kanalım var. https://www.youtube.com/

destan8787 adresinden dileyenler videola-

rımı izleyebilirler. 

TOBB ETÜ İktisat Bölümü'nü neden 

tercih ettiniz?

TOBB ETÜ’ye resmi olarak kaydını yap-

tıran ilk öğrenciyim. Bu bölümü tercih et-

memdeki en büyük sebep, haberlerde ve 

tartışma programlarında duyduğum ve o 

dönem sadece bir grup insanın tam olarak 

anlayabildiğini düşündüğüm ekonominin 

büyülü dili oldu. Bunun yanı sıra hayatın her 

aşamasının ekonomiye dayanması, benim 

seçimimde de etkili olmuştur. 

TOBB ETÜ’nün Ortak Eğitim Modeli’ni 

değerlendirebilir misiniz?

Ortak eğitim çalışmalarına katılmak her 

ne kadar zor geldiyse bile şu anda o çalış-

maların ne kadar değerli olduğunu anlamış 

bulunmaktayım. TEPAV Ekonomi Politikaları 

Bölümü’nde, Ankara Sanayi Odası’nda ve bir 

yeminli mali müşavirlik firmasında yaptığım 

ortak eğitim çalışmaları sonucunda kariyer 

hedeflerimi daha net bir şekilde çizebildim. 

Çünkü iş hayatı, teoriden çok daha farklı 

işliyor. Bize bu fırsatı sunup iş deneyimi 

kazanmamızı ve iş hayatına diğer üniver-

sitelerin mezunlarından birkaç adım önde 

başlamamızı sağladığı için üniversitemize 

ve Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na çok te-

şekkür ediyorum. 

On yıl sonra kendinizi nerede 

görüyorsunuz? Akademik 

kariyerinize devam edecek misiniz?

Akademik kariyerime devam etmeyi 

düşünüyorum, fakat finans ve ekonomi 

üzerine eğitim aldığım için çalışma alanım 

oldukça geniş. İki sene sonra ABD vatan-

daşlığına başvuru hakkına sahibim. IMF, 

World Bank, FED, Wall Street’in yanı sıra 

Goldman Sachs ve Merrill Lynch gibi yatırım 

bankalarında görev alabilecek bir branş 

mezunuyum. 

TOBB ETÜ ailesinin bir bireyi olarak 

TOBB ETÜ MED’den beklentileriniz 

nelerdir? 

TOBB ETÜ mezunlarının dünyanın ne-

resinde yaşadığını ve çalıştığını harita üze-

rinde gösteren web tabanlı bir platform 

kurulabilir. Bu platform sayesinde, birçok 

mezunumuz diğer mezunlarımızın eğitim 

ve iş hayatındaki tecrübelerinden etkin bir 

şekilde yararlanabilir. 

TOBB ETÜ MED

EKONOMİK FORUM116

TOBB ETÜ mezunu Destan Kırımhan, “TEPAV, Ankara 
Sanayi Odası ve bir yeminli mali müşavirlik firmasında 
yaptığım “ortak eğitim” çalışmaları sonucunda kariyer 
hedeflerimi daha net bir şekilde çizebildim” dedi.
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“ORTAK EĞİTİM İLE KARİYER 
HEDEFLERİMİ NET ÇİZEBİLDİM”


