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TOBB ETÜ Endüstri Mühendisliği 
mezunu Melda Ulubay 
Arslan, “TOBB ETÜ’nün Ortak 
Eğitim Modeli’nin çok faydalı 
olduğunu düşünüyorum. Ortak 
eğitimlerimi farklı sektörlerde 
yapmak bana daha mezun 
olmadan ne yapmak istediğimi 
gösterdi” diye konuştu.
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T OBB ETÜ Endüstri Mühendisliği 
2013 yılı mezunu Melda Ulubay 
Arslan, Ortak Eğitimler sayesinde 
kariyerini planladığını söyledi. Mel-

da Ulubay Arslan sorularımızı şöyle yanıtladı:

Bize kendinizden bahsedebilir 
misiniz? 

2008 yılında Zonguldak Fen Lisesi’nden 
mezun oldum. TOBB ETÜ’yü kazandıktan 
sonra Ankara ile tanıştım. TOBB ETÜ Endüstri 
Mühendisliği bölümünden 2013’te mezun 
oldum. O tarihten beri İstanbul’da yaşıyo-
rum. Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi Ürün Yö-
netimi ekibinde çalışıyorum. Aynı zamanda 
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bilişim Sistem-
leri bölümünde master yapıyorum.

“Ortak Eğitim 
Modeli çok 
faydalı”

TOBB ETÜ’deki öğrencilik 
yıllarınızı anlatır mısınız? 

TOBB ETÜ’deki Melda, çalışkan bir öğ-
renciydi. Üniversite sırasında yurt dışında 
master yapmak istediğim için ortalamamı 
yüksek tutmaya çalışıyordum. Bu sayede 
fakülte birincisi olarak mezun oldum. Or-
tak Eğitimler sayesinde asıl istediğimin bu 
olmadığını fark ettim ve hatta mezun oldu-
ğumda yurt dışına hiç başvurmadım. Aynı 
zamanda bölümümüzün kulüplerinden 
olan Endüstri ve Verimlilik Topluluğu’nda 
(EVT), yönetim kurulunda aktif çalışıyor-
dum. Bu sayede çok farklı kişileri tanıma, 
onları üniversitemizde ağırlama imkânı 
buluyorduk. Şimdi bu yıllara baktığımda 
üniversitenin bana en büyük kazancının 
bu kulüplerdeki arkadaşlıklar ve edinimler 
olduğunu görüyorum. 

Öğrencilik hayatınız Boğaziçi 
Üniversitesi’nde devam ediyor. Bu 
süreç nasıl gelişti?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bilişim 
Sistemleri yüksek lisans yapıyorum. Yoğun 
iş temposunun arasında yüksek lisans yap-
mak her ne kadar zor olsa da altı yıllık ça-
lışma hayatımın ardından tekrar derslere 
girmek ayrı bir heyecan ve motivasyon 
kaynağı benim için. 

TOBB ETÜ’nün Ortak Eğitim Modeli’ni 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

TOBB ETÜ’nün Ortak Eğitim Modeli’nin 
çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben sı-
rasıyla TAİ, Borusan Holding ve SDT firmala-
rında ortak eğitimlerimi tamamladım. Daha 
2. sınıfta gittiğim TAİ’de üretim sektörünü ve 
bir endüstri mühendisinin üretimdeki yerini 
gördüm. Sonra İstanbul’a gelerek Borusan 
Holding’de satın alma departmanında ça-
lıştım. Yaşamayı çok istediğim İstanbul’u 
deneyimlemek ve Borusan Holding gibi 
önemli bir firmadaki çalışma ortamını gör-
düm. Son sınıfta ise ODTÜ Teknokent’te 
bulunan SDT’de son ortak eğitimimi ta-
mamladım. Bu ortak eğitimden sonra yine 
aynı firmada üç ay boyunca part time proje 
mühendisi olarak çalıştım. Ortak eğitimle-
rimi farklı sektörlerde yapmak bana daha 
mezun olmadan ne yapmak istediğimi 
gösterdi. İlk iş mülakatlarımda bile çalışma 
hayatımdan neler beklediğimi, neler yap-
mak istediğimi söyler bir şekilde ilerledim. 

Belki de bu yüzden altı yıldır aynı şirket-

te ve benzer departmanlarda sevdiğim işi 
yaparak çalışıyorum. 

Mezuniyetten sonraki iş arama 
sürecinizi öğrenebilir miyiz? 

Mezun olduktan sonra İstanbul’da ça-
lışmak istediğim için genelde İstanbul’da iş 
başvuruları yaptım. Garanti BBVA ile Talent 
Camp aracılığı ile tanıştım. Mülakatlardan 
sonra Talent Camp’a katılarak bankacılıktaki 
farklı birimleri ve neler yapıldığını görmüş 
oldum. 

Kariyer hayatınızla ilgili neler 
paylaşmak istersiniz?

Garanti BBVA Bireysel Pazarlama ailesin-
de İhtiyaç Kredisi Ürün Yönetimi ekibinde 
çalışıyorum. İhtiyaç kredisi pazarlama ve 
fiyatlamasının yönetiminden sorumluyuz. 
Ürün kârlılığını maximize etmeye ve doğru 
müşteriye doğru zamanda doğru ürünü 
sunmaya çalışıyoruz. Bu süreçte büyük ve-
rilerden anlamlı sonuçlar çıkarabilmek için 
analitik araçları sıklıkla kullanıyoruz. Her ne 
kadar bankacılık zaman ve özveri açısından 
zor bir meslek olsa da hem sorumluluk an-
lamında hem de iş tatmini açısından insanı 
çok dolduran bir kariyer yolu. 

Yorucu iş temponuzda kendinize vakit 
ayırabiliyor musunuz? 

Hem işi hem okulu bir arada yürütmeye 
çalıştığım bu dönemde maalesef eskisi kadar 
kendime zaman ayıramıyorum. Ama gerek 
hafta sonları gerek ara ara çıktığımız tatillerde 
İstanbul’un yoğunluğundan kaçmaya çalışı-
yorum. Farklı yerleri keşfetmeye, farklı coğ-
rafyalar görmeye ve tanımaya çalışıyorum. 

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

TOBB ETÜ MED’i yakından takip ediyo-
rum. Yönetim Kurulumuzun ve komitele-
rimizin özverili çalışması derneğimizi her 
geçen gün bir adım öteye taşıyor. Ankara’da 
her geçen gün artan etkinlik sayısı ile tüm 
mezunları birleştirmekte dernek çatı görevi 
üstleniyor. İstanbul’da ise her yıl yaptığımız 
kahvaltı etkinliğine katılmaya çalışıyorum 
ancak her geçen yıl daha da yabancılaştığı-
mızı hissediyorum. İstanbul’da da TOBB ETÜ 
ruhunu korumak için daha gidecek yol var 
gibi hissediyorum. İstanbul özelinde ya da 
Ankara dışında daha çok etkinlik yapmak bu 
amacın ilk adımı olabilir.



On dört ile on altıncı yüzyılla r arasında Güney Amerika’nın batı sahillerinde kendi dönemlerine göre çok 
gelişmiş büyük bir imparatorluk hüküm sürüyordu.  Bunları yaparken herhangi bir para birimi kullanmayan, 

demiri işlemeyen, hatta bir yazı sistemi bile geliştirmeyen İnkalar’ın tarihini Güven Bilge çizimleri ile anlattı.

KarikanomiÇizgilerle Hayat

PARA KULLANMAYAN 
PARA KULLANMAYAN 

İMPARATORLUK!İMPARATORLUK!
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