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Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan› Prof. Dr. Ali Do¤ramac› ve Rektör
Prof. Dr. Abdullah Atalar, 3 Nisan’da akademik kadro, idari personel ve ö¤rencilere Bilkent’in
dünü, bugünü ve yar›n› hakk›nda birer konuflma yapt›. Bilkent Konser Salonu’ndaki
toplant›da ‹dari ve Mali ‹fller Yard›mc›s› Prof. Dr. Kürflat Aydo¤an, rektörümüzün
baflkanl›¤›nda bir Stratejik Plan Yürütme Komitesi oluflturuldu¤unu duyurdu; Bilkent’in
gelece¤i odakl› bu komitenin araflt›rma, e¤itim-ö¤retim, kampüste yaflam ve toplumla
iliflkiler bafll›klar›n› ayr›nt›l› olarak incelemek için dört alt komisyon ile çal›flaca¤›n› aktard›.
Konuyla ilgili olarak komite üyelerinden ‹ktisadi, ‹dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Dilek Önkal, Makine Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Adnan Akay ve
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i ö¤retim üyesi Prof. Dr. Erdal Ar›kan birer sunum
gerçeklefltirdi. Ayr›ca Prof. Dr. Ali Do¤ramac›, üniversitemizin kurucusu Prof. ‹hsan
Do¤ramac›’n›n (1915 - 2010) do¤um günü 3 Nisan’›n bu y›ldan itibaren Bilkent Günü
olarak kutlanaca¤›n› ilan etti. ‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan› Prof. Talat
Halman, Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Ifl›n Metin ve Bölge
Üniversiteleri Kurs Programlar› Direktörü Yrd. Doç. Dr. Rasim Özyürek’in Hocabey’in
kültürel giriflimleri hakk›ndaki paneliyle bafllayan kutlama etkinlikleri, Bilkent Senfoni
Orkestras›’n›n konseriyle sona erdi.

3 Nisan Bilkent Günü

Mimarl›k Bölümü Aç›ld›
Mimarl›k Bölümü, Bilkent Üniversitesi’nin 34. lisans program› olarak ilk ö¤rencilerini
bu y›l MF-4 puan türüyle alacak. Güzel Sanatlar, Tasar›m ve Mimarl›k Fakültesi
bünyesinde yer alan Mimarl›k Bölümü’nün baflkanl›¤›n›, 1994’ten bu yana
üniversitemizin ö¤retim kadrosunda görev yapan Yrd. Doç. Dr. Meltem Gürel
yürütecek.

Bilkent Dünyan›n
En ‹yi Genç
Üniversiteleri
Aras›nda
Bilkent Üniversitesi, dünyan›n
yüksekö¤retim alan›ndaki öncü
yay›nlar›ndan Times Higher
Education (‹ngiltere) ile sektörel bilgi
analizi lideri Thomson Reuters
(ABD) taraf›ndan 2012’de
yay›mlanan dünyan›n en iyi 100 genç
üniversitesi (son 50 y›l içinde
kurulmufl üniversiteler)
s›ralamas›nda 32. s›ray› ald›. Bu
listedeki tek Türk üniversitesi
Bilkent’tir. Yine Times Higher
Education ve Thomson Reuters�›n
haz›rlad›¤› 2011 Dünya
Üniversiteleri S›ralamas›’na göre
Bilkent, dünyan›n en iyi 400
üniversitesi s›ralamas›nda 201-225
aral›¤›ndad›r. Bilkent Üniversitesi,
bu listeye giren Türk üniversiteleri
aras›nda en üst s›radad›r.
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Doç. Dr. Fatma Taflk›n (‹ktisat Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Nedim Karakayal› (Siyaset Bilimi Bölümü) ve Philip Poole (Fakülte Akademik
‹ngilizce Gelifltirme Birimi), 2011-2012 akademik y›l› Ö¤retimde Üstün Baflar› Ödülleri’nin sahipleri oldular. Bu ödülü önceki senelerde
kazanm›fl olan ö¤retim elemanlar›n›n listesine http://bilkent.edu.tr/teachaward adresinden ulafl›labilir.

Ö¤retimde Üstün Baflar› Ödülleri

Fatma Taflk›n Nedim Karakayal› Philip Poole

Yrd. Doç. Dr. Nur Bilge Criss (Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü), American Turkish
Encounters adl› kitab›n editörleri aras›nda
yer ald›. So¤uk Savafl dönemiyle beraber
stratejik önemi artan ABD-Türkiye
iliflkilerinin politik, toplumsal ve kültürel
bir analizi niteli¤indeki bu eser, Cambridge
Scholars Publishing taraf›ndan bas›ld›.

ABD - Türkiye
‹liflkileri Üzerine

Geçmiflten Bugüne Bir Yolculuk

Kentsel Tasar›m ve Peyzaj Mimarisi
Bölümü ö¤retim elemanlar›ndan Dr.
Oktan Nalbanto¤lu, T.C. Orman ve
Su ‹flleri Bakanl›¤›’na ba¤l› Do¤a
Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü¤ü’nce düzenlenen Gelibolu
Yar›madas› Tarihi Milli Park A¤adere
Hastanesi ve fiehitli¤i Fikir Projesi
Yar›flmas›’nda ekibiyle beraber
birincilik ödülünü kazand›. Bölümün
mezunlar›ndan Koray Kalay
(2010), Gözde Ünver 2011) ve
Gizem Karabay (2011) da
Dr. Nalbanto¤lu’nun ekibindeydi.
Dr. Nalbanto¤lu, proje alan›n› ziyaret

edecek kiflilere Çanakkale Savafl›’nda belki de en dramatik anlar›n yafland›¤› A¤adere
Sahra Hastanesi’nde yaflananlar› ve flehitlik olgusunu duyumsayabilmeyi
amaçlad›klar›n› söyledi; bunu yaparken de her türlü gösteriflten uzak, co¤rafyay›
ön plana ç›kartan ve topo¤rafyaya sayg›l› bir tasar›m yaklafl›m› benimsediklerini
vurgulad›.



Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü’nün yeni
mezunlar›ndan ‹lker Karakaflo¤lu, 4. s›n›f ö¤rencisiyken,
ABD’nin D›fliflleri Bakanl›¤›’na ba¤l› The Bureau of
Educational and Cultural Affairs (ECA) taraf›ndan
desteklenen International Fulbright Science & Technology
Award (Fulbright S&T) ödülünü ald›. ABD’de bilim ve
teknoloji üzerine lisansüstü çal›flmalar yapacak 30 yabanc›
ö¤renciye bu ödülü veren ECA, Karakaflo¤lu’nun 2012-
2013 akademik y›l›nda Stanford Üniversitesi’nde

bafllayaca¤› doktora çal›flmalar›n›n tüm masraflar›n› karfl›layacak. Karakaflo¤lu,
2012’de bu ödülü Türkiye’den kazanan tek ö¤rencidir.

Tayfun Özçelik
Fen Fakültesi’nin
Yeni Dekan›

Prof. Dr. Tayfun Özçelik (Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü), Fen Fakültesi’nin yeni
dekan› olarak 1 May›s tarihinde göreve bafllad›.
Bu görevi 17 y›ld›r Prof. Dr. Hasan Erten
(Kimya Bölümü) yürütüyordu. Üniversitemizin
akademik kadrosuna 1995’te kat›lan
Dr. Özçelik, 4 y›l boyunca Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü’nün baflkanl›¤›n› yapt›.

Kimya Bölümü ö¤rencileri Hüseyin Ergüven
ve Abdurrahman Türksoy, Beyrut Amerikan
Üniversitesi taraf›ndan düzenlenen ikinci
Uluslararas› Organik Kimya Yar›flmas›’nda
birinci oldu. 5 Orta Do¤u ülkesinden 11
üniversitenin kat›ld›¤› yar›flmada 2’fler
ö¤rencinden oluflan toplam 62 tak›m, çoktan
seçmeli sorulara en h›zl› do¤ru yan›tlar›
vermek için mücadele etti.

Sporun Zirvesindeydik

4

Dr. Colleen Kennedy Karpat (‹letiflim ve
Tasar›m Bölümü), Northeast Modern
Language Association (NeMLA) taraf›ndan
verilen kitap ödülünü kazand›. 45 y›ll›k bir
tarihe sahip ABD merkezli bir dernek olan
NeMLA, üyesi olan araflt›rmac›lar›n kültürel
çal›flmalar içerikli ilk ve yay›mlanmam›fl
kitaplar› aras›ndan her y›l bir ödül seçkisi
yap›yor. Dr. Kennedy Karpat’›n Rogues,
Romance, and Race: Exoticism in French
Fiction Cinema, 1930-1939 bafll›¤›n› tafl›yan
ödüllü yap›t›, dünya savafllar› gelgitindeki
Frans›z sinemas›nda gözlenen bat› d›fl›
simgeleri konu al›yor.

Colleen Kennedy Karpat’tan Ödüllü Bir Çal›flma

Bilkent Üniversitesi Beden
E¤itimi ve Spor Merkezi’nin
düzenledi¤i 10. Angora
Kupas› Üniversiteleraras› Spor
fienli¤i’nde okul tak›mlar›m›z
4 kupa kazand› (3-6 May›s).
9 üniversiteden 450 kadar
sporcunun kat›ld›¤› etkinlikte
ö¤rencilerimiz frizbi, squash
(erkekler), masa tenisi (erkekler)
ve voleybol (erkekler) dallar›nda
birinci oldu. Bu turnuvadan
sonra Erzurum’daki Türkiye
Üniversiteleraras› Buz Hokeyi
fiampiyonas›’nda k›z tak›m›yla
yine zirveye ç›kan üniversitemiz,

13-15 Nisan tarihlerinde ilk kez Bilkent’te gerçeklefltirilen Türkiye Üniversiteleraras›
Squash fiampiyonas›’nda tek erkeklerde ilk s›ray› alm›flt›.

Ö¤rencilerimizden
Güzel Bir Haber

Ö¤rencimize Prestijli Ödül
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Taner Yi¤it’in Baflar›s›

Yrd. Doç. Dr. Taner Yi¤it (‹ktisat Bölümü),
enerji zengini ülkelerde çöküntü ve iktisadi
geliflme konulu araflt›rmas›yla Association
for Comparative Studies (ACES) taraf›ndan
Bergson Ödülü’ne de¤er görüldü. Bu ödülü
ABD’li iktisat profesörü Abram Bergson
(1914 - 2003) an›s›na veren ACES, her iki
y›lda bir Comparative Economic Studies
dergisinde yay›mlanm›fl en iyi makaleyi
seçiyor. Dr. Yi¤it, ödül kazanan çal›flmas›n›
Prof. Dr. Yelena Kaluyzhnova (Reading
Üniversitesi) ve Prof. Dr. Ali Kutan (Southern
Illinois Üniversitesi) ile haz›rlam›flt›.

Tiyatro Bölümü ö¤rencileri, 4 - 10 Haziran tarihlerinde Bilkent Tiyatro Günleri’ni düzenledi. Bu y›l ilki gerçeklefltirilen ve Türkiye’den
11 üniversite ile Letonya’dan bir dans toplulu¤unun kat›ld›¤› etkinlik, Bilkentli genç oyuncular›n sahne ald›¤› Bat› R›ht›m› [Bernard-Marie
Koltès (1949 -1989)] adl› oyunla aç›ld› ve ço¤u Bilkent Tiyatro Salonu’nda olmak üzere toplam 19 oyunu sanatseverlerle buluflturdu.

Genç Oyuncular Bulufltu

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi, 1 - 19 fiubat tarihlerinde Usta Desenler/Desen
Ustalar› bafll›kl› resim sergisine, 20 fiubat - 3 Mart aras›nda Yüksel Söylemez’in resim
çal›flmalar›na kap›lar›n› açt›. 23 Mart - 11 Nisan tarihleri ise kediler üzerine Serap Selçuk
Atabafl, Müflerref R. Köktürk, Fatih Urunç ve Emel Yalç›n’›n resimleri ile Behiç Ak’›n
karikatürlerine ayr›lm›flt›.

Sergilerden...

Kiflisel Geliflim Günleri ve Kariyer Fuar›
Kariyer Merkezi, 13 fiubat - 3 Mart tarihleri aras›nda Kiflisel Geliflim Günleri’ni düzenledi. Liderlik, giriflimcilik, motivasyon,
mülakat teknikleri ve özgeçmifl yaz›m› gibi konulara yay›lan seminerler ve atölye çal›flmalar›, ö¤renci ve mezunlara kariyer
yollar›nda destek sa¤lad›. Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan› Prof. Dr. Ali Do¤ramac›’n›n konuflmas›yla aç›lan Kiflisel
Geliflim Günleri’ni, tan›t›m ve eleman iste¤i amac›yla üniversitemize baflvuran firmalar›n kat›ld›¤› geleneksel Kariyer Fuar› izledi.
Bu y›l on üçüncüsü gerçekleflen fuara aralar›nda Arçelik, Aselsan, FNSS, Jonhson & Johnson, PricewaterhouseCoopers, Rekabet
Kurumu, T.C. Baflbakanl›k Sermaye Piyasas› Kurulu ve Türkiye ‹fl Bankas›’n›n bulundu¤u 44 kurum ve kurulufl kat›ld›.
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“‹ktisatta laboratuvar yoktur.
Laboratuvar, gerçek hayatt›r.”
‹ktisat Bölüm Baflkan› Doç. Dr. Selin Sayek Böke,
bilime, e¤itime ve hayata bak›fl›n› dergimizle paylaflt›.



Söyleflimize e¤itim geçmiflinizle
bafllayabilir miyiz?

TED Ankara Koleji ve ODTÜ ‹ktisat
mezunuyum. Yüksek lisans ve doktoram›
uluslararas› iktisat üzerine Duke
Üniversitesi’nde tamamlad›m.

Akademik yaflama nas›l yöneldiniz?

Ailemdeki yaflant›dan çok etkilendim. Annem
ve babam sa¤l›k sektöründeydi. Her ikisi de
bilimsel temeller ›fl›¤›nda güncel sorunlarla
ilgilenen sa¤l›kç›lar oldular hep. Babama ne
yapt›¤›n› sorsam sürekli ders çal›flt›¤›n›
söylerdi. Evimizde hep bilimsel bir ortam
olurdu; babam, ö¤rencileriyle konular
tart›fl›r, fikirler üretirdi. Annem o dönemde,
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n uluslararas› projelerinde
görev yapard›. Büyük bir ö¤renme merak›na
sahip anne ile baban›n k›z› olarak ben de
sürekli araflt›rarak yeni fleyler ö¤renmenin
peflindeydim. Üniversitedeyken D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›’nda staj yapm›flt›m; ticaret
kavramlar› hakk›nda çal›flarak uygulamal›
aç›dan Türkiye ekonomisini incelemifltim.
Duke zamanlar›mda ise Dünya Bankas›’nda
staj yapm›fl ve Güney Afrika ekonomisiyle
ilgili bir projeye kat›lm›flt›m. Doktoram
sonras›nda Orta Avrupa ülkelerindeki rejim
de¤ifliklikleri nedeniyle geçifl ekonomilerine
yöneldim. ‹ktisatta laboratuvar yoktur;
laboratuvar, gerçek hayatt›r. Bunu gördükçe
çal›flmalar›m› dünyadan ay›rmad›m,
uygulamaya dönük ve ülkelerin sorunlar›
merkezli bir akademik kariyer infla etmeye
bafllad›m. Bizim evde hem Türkiye hem

dünya tart›fl›l›rd›. Lisansta d›fl ticaretle
ilgilenirken sonras›nda uluslararas› iktisat
alan›na yönelmem de biraz bundand›r;
dünyada olup bitenlere dair sebep-sonuç
iliflkileri çok ilgimi çekmifltir.

Akademisyenlik bafl›ndan sonuna dek
emek ve sab›r gerektiren bir süreç.
‹ktisatç›l›¤› baflka bir kulvarda
sürdürmeyi düflündü¤ünüz oldu mu?

Genel anlam›yla hay›r; ama tabii ki herkes
gibi benim de zorland›¤›m, akl›mda kimi
zaman soru iflaretleri olufltu¤u anlar oldu.
Böyle anlarda dan›flabilece¤im genifl bir a¤›m
vard›: hocalar›m, ailem, kendime eklemeye
çal›flt›¤›m deneyimler... Ben tüm bunlar›n
sonunda yolumu çizdim. ‹fl idaresi a¤›rl›kl›
bir kurum olan Bentley College’da ders
verirken fark ettim ki ben iktisad›n iflletmeye
veya baflka dallara destek oldu¤u de¤il,
baflrolde oldu¤u alanlarda bulunmak
istiyorum. IMF’de görev yaparken genifl bir
kadroyla çal›flm›fl ve çok keyif alm›flt›m; ama
ifllerin zaman içinde standartlaflt›¤›n›
alg›lam›flt›m. O yüzden uygulamal› yönü
a¤›r basan bir akademik kariyer bana en
uygun seçenekti.

Bilkent Üniversitesi’ne geliflinizden söz
edebilir miyiz?

IMF’den ayr›l›rken uluslararas› bürokrasinin
egemen oldu¤u yerlerin bana uzun vadede
pek uygun düflmeyece¤ini anlam›flt›m. Bir
de ABD’de geçen 10 senenin ard›ndan ailemi
ve ülkemi çok özledi¤imi fark etmifltim.

Akademik kadrosu ve prensiplerini göz önüne
alarak sadece Bilkent’e baflvurdum. 2003’ten
beri buraday›m.

Araflt›rma alanlar›n›z hakk›nda bilgi
verebilir misiniz?

Çokuluslu flirketlerin kendi ülkeleri
d›fl›nda yapt›¤›, yat›r›m yap›lan ülkede
do¤rudan yabanc› yat›r›mlar diye
tan›mlad›¤›m›z konuyla ilgileniyorum. Neden
bir ABD flirketi gidip de Hindistan’a yat›r›m
yapar? Bir baflka ülkenin sizin ülkenizde
yapt›¤› yat›r›m›n faydas› nedir, faydal›ysa
bu fayday› neler yarat›r? Bir yabanc›n›n
yat›r›m› yerel bir yat›r›mc›dan farkl› m›d›r,
farkl›ysa sebebi nedir? Böyle sorular›n
cevaplar›n› araflt›r›yorum. Akademik
anlamda en etkili çal›flmam flöyle: Çokuluslu
flirketlerin yapt›¤› yat›r›mlar›n kuramsal
bak›flla ülkeyi büyütmesi beklenir; ama bu
her ülkede geçerli de¤ildir. Meslektafllar›mla
bu büyümenin ancak ve ancak mali ve
finansal piyasalar› geliflmifl olan ülkelerde
gerçekleflebilece¤ini saptad›k. Yabanc›
yat›r›mc› sizde bulunmayan üstün bir
teknolojiyi getirir, ancak elde etti¤i kâr›
sizde de¤erlendirmeyip bir baflka ülkeye
tafl›rsa büyüme sa¤lanam›yor. Daha da
önemlisi, bankac›l›k sistemi ve döviz gibi,
hisse senedi gibi ikincil finansal piyasalar›n›z
güçlü de¤ilse yabanc›n›n teknolojisi
yabanc›da kal›r, yerli ise onu seyreder.
Önce yerel piyasan›n koflullar›n› iyilefltirmek
bak›m›ndan politika yap›c›lar› için iyi bir
göstergedir bu durum. Asl›nda her fleyden
öte befleri sermaye önemli.
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E¤itimli insan gücü olmadan teknolojiyi
transfer edemezsiniz. Ben do¤rudan yabanc›
yat›r›m›n iflgücü piyasas›na etkilerini de
inceliyorum. Çokuluslu flirketlerde daha
çok maafl al›rs›n›z diye bir alg› var. Oysa
bu da koflullara ba¤l›. Güncel konu bafll›¤›m,
çokuluslu flirketlerdeki istihdam ve ücret
politikalar›n›n yat›r›m yap›lan ülkedeki
iflgücüne etkisi olup olmad›¤›. Bunun yan›
s›ra ekonomik krizlerden ç›k›fl sürecinde
iktisadi politikalar›n etkilerini de son
dönemde incelemeye bafllad›m.

Avrupa Birli¤i süreci Türkiye’ye yabanc›
sermaye giriflini nas›l etkiledi?

Avrupa Birli¤i adayl›k müzakereleri
bafllad›¤›nda do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda
art›fl gözlendi. Yine de bir fayda beklemek
için, önceden de¤indi¤im kuvvetli bir befleri
sermaye ve finansal piyasa iflleyifli laz›m,
adayl›k için oluflturulan istikrar paketlerinin
iyi uygulanmas› laz›m.

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n Hazine
Müsteflarl›¤›’na ba¤l› Teflvik Uygulama
ve Yabanc› Sermaye genel müdürlükleriyle
birlefltirilmesi sonucu Ekonomi
Bakanl›¤›’n›n kurulmas› alan›n›z›
nas›l etkiledi?

Buna neden ihtiyaç duyuldu¤unu tam olarak
kestiremiyorum; çünkü birleflen birimlerden
pek farkl› bir ifllevi yok bakanl›¤›n. Farkl›

kurumsal yap›lar›n iktisada etkileri farkl›
olabilir. Meslektafllar›m›z da var bu konuya,
yani kurumsal geliflmelerin iktisadi olgulara
etkisine yo¤unlaflan. Zaman zaman Merkez
Bankas›’n›n ‹stanbul’a tafl›nma olas›l›¤›
gündeme geliyor. Ekonomi Bakanl›¤›’na uzak
bir merkez bankas›... Bu bafll› bafl›na bir
araflt›rma konusudur.

Yapt›¤›n›z araflt›rmalarla ödüller de
kazand›n›z.

Almanya’da Kiel Dünya Ekonomisi
Enstitüsü’nden ald›¤›m ödülün (Excellence
in Global Economic Affairs) hem bilimsel
hem duygusal yanlar› var. Araflt›rmac›l›k
ailemizin bir parças› oldu¤u için annemi
kaybetti¤im y›l bu ödülü kazanm›fl olmam
çok anlaml›yd›. Kariyerim aç›s›ndan çok
önemliydi; çünkü ödülle birlikte 2007
yaz›nda enstitüye uluslararas› iktisat
çal›flmalar› yapmak için davet edilmifltim.
Orada farkl› iktisatç›larla tan›flt›m, uzun
soluklu araflt›rma iliflkileri kurdum,
müthifl bir bilimsel a¤›n parças› oldum.
Araflt›rmac›l›k tek bafl›na yap›lan bir
iflmifl gibi görünse de meslektafllar›n›zla
paylafl›mlar›n›z ço¤ald›kça kalitesini art›ran
bir sistemdir. 2010’daki TÜB‹TAK Teflvik
Ödülü’nü o zamana kadar yürüttü¤üm tüm
bilimsel çal›flmalarla ald›m. Geçen seneki
Mustafa Parlar Vakf› Araflt›rma Teflvik
Ödülü’m ise ileriye dönük projelerimi de
kaps›yordu.

Akademisyenli¤in araflt›rmac›l›k yan›nda
e¤itmenlik k›sm› da var. E¤itmenlikte
nas›l bir yol izliyorsunuz?

E¤itmenlik, bilgiyi ö¤renciyle beraber
üretebilecek hale gelmektir. Fikirler
konuflarak, tart›flarak geliflir. Kuramsal
fleylerin ö¤renciler taraf›ndan kavranmas›
bazen zor olabilir; ama kuram›n önemini
güncel hayattan veya geçmiflten bir örnekle
aç›klayabilirseniz iflte o zaman zevkli olur.
Ben de ö¤retme felsefemi bu anlay›fl üzerine
kuruyorum. Kendim ö¤rendi¤im gibi
ö¤retmeyi severim. Nedeni ve niçini merak
ettim, sorular›n peflinden gittim, cevaplar›
bulunca heyecan duydum.

Birinci s›n›f ö¤rencilerinizin ald›klar›
ilk dersler aras›nda makro ve mikroiktisat
var. Gençlerin hiç altyap›lar› olmad›¤›
bir derse uyumunu nas›l sa¤l›yorsunuz?

Gençler soru sormamaya al›flt›klar›,
kal›plara al›flt›r›ld›klar› bir sistemden
geldikleri için, iktisat ile karfl›lafl›r
karfl›laflmaz eski ö¤renme biçimlerinden
faydalanamayacaklar›n› görüyorlar.
Bilimde do¤ru yan›tlar› bulmaktan ziyade,
düflünmenin do¤ru yolunu keflfetmek
önemlidir. Yöntem önemlidir, soru yaratmak
önemlidir. Tüm bunlar da ö¤renci-hoca
iletiflimini aç›k tutmay› gerektirir. Benim
için en de¤erli kan›t ö¤rencinin verdi¤i
geribildirimdir, soru sormad›¤› o gelenekten



s›yr›lmas›d›r. Ben ona ne aktar›rsam onlar
da bana aktaracak; onlar ne ö¤renirse ben
de onlardan ö¤renece¤im. ‹fl sadece not
vermekle kal›r yoksa. Soruyu niçin
sordu¤unu anlad›¤›nda iktisat dersini
içsellefltirmeye, kendinden bir fleyler bulmaya,
hayatla özdefllefltirmeye bafllar ö¤renci.
Bireyin günlük birçok karar› iktisadi bir
temele dayand›¤› için bu döngüyü
oturtabiliyoruz. Her karar›m›z birer iktisat
karar›; 24 saate ifllerinizi s›¤d›rman›z da,
üniversite s›nav›nda bölüm seçmeniz de...
Ö¤rencilerime “Siz buraya gelirken
zaten iktisatç›l›k yapt›n›z, flimdi onu
bilimsellefltirece¤iz.” diyorum.

Ö¤rencileriniz sizi çok sevdiklerini,
gelecekte sizin gibi olmak istediklerini
söylüyorlar.

Böyle takdir almak çok güzel, çok teflvik
edici bu sevgi. Gençlerin benden daha iyi
olaca¤›na flüphem yok; ellerinde güzel
imkanlar var ve ilerlemeye çok haz›rlar.
Biz gerçek dünyada bilimin izdüflümünü
görmek istiyoruz diyen bir nesil bu.
Yapt›¤›m›z iflin do¤as›nda bireysellik var;
fakat karakterim aç›lmay›, paylaflmay› önde
tutuyor. Ö¤rencilerle s›k s›k iletiflim kurmaya
çal›fl›r›m. Sal› günleri ofisimde dört
ö¤rencimle yemek yeriz. Bölüm baflkanl›¤›
sadece problem veya flikayet için gidilecek
bir makam olmamal›. Ö¤renmenin olmazsa
olmaz›, iki taraf›n eflitlik hissi duymas›d›r.
Bir fley yapacaksak beraber yapaca¤›z.
E¤itim felsefemi baya¤› flekillendiriyor
ö¤rencilerimle konuflmak. fi›klar›
iflaretlemeye odakl› e¤itim y›llar›ndan
sonra onlar›n kat›l›m›n› sa¤lamak çok
önemli. Onlara meslektafl oldu¤umuzu
hissettiremezsem iletiflim kanallar›m›z
kapan›r; o zaman ne ö¤renci benden bir fley
alabilir ne de ben ona bir fley verebilirim.

Bir söyleflinizde flüt çald›¤›n›z› okumufltuk.
Bu hobiniz devam ediyor mu?

Evet, devam ediyor. Devlet Sanatç›s›
fiefika Kutluer ile çal›flm›fll›¤›m vard›r.
Konservatuvar›n e¤itimlerine de devam
etmifltim. Babam›n her y›l düzenledi¤i annemi
anma haftas›nda Hatay’da Ahmet Kanneci,
Ekrem Öztan ve Özcan Dal ile konsere bile
ç›km›flt›m. Müzi¤i çok seviyorum, caz ve
klasik müzi¤i. Her sene Ankara Uluslararas›
Caz Festivali bafllarken eflimle bilet bulma
telafl›na gireriz. Asl›nda o daha çok rock
sever; onunla canl› performanslara gideriz,
hoflland›¤› fleylerden ben de keyif almaya
çal›fl›r›m. Bu hobime sevgili o¤ullar›m Can
ve Aksel'i de gitar ve piyano ile dahil etmekten
heyecan duyuyorum, onlar›n sanat heyecan›
ve yetene¤i daha ziyade görsel sanatlara
yönelik olsa da!

ABD’deyken Duke - North Carolina
basketbol maçlar›na gider miydiniz?
‹ki üniversite aras›ndaki rekabet y›llard›r
sürüyor.

Spor benim hayat›mda belirgin bir rol
oynamad›, sadece 8-9 y›l bale yapabildim;
ancak Duke kampüsünde olup da o
atmosferin içine girmemem imkans›zd›.
Ö¤renciler günler öncesinden kamp yapard›,
maç günleri festivale dönüflürdü. Halen takip
ederim o maçlar›.

Bilkent size ne ifade ediyor?

Her sabah körü körüne ifle gitti¤imi de¤il,
sevdi¤im insanlar›n yan›na, sevdi¤im bir
yere, sevdi¤im bir fleyi yapmak için geldi¤imi
hissediyorum. Bilkent’teki insan faktörü bana
bambaflka bir keyif veriyor; ö¤rencilerim,
onlar›n gençli¤indeki güç, çal›flma
arkadafllar›m...
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Selin Sayek Böke Kimdir?

Bilkent Üniversitesi ‹ktisat Bölüm
Baflkan› Doç. Dr. Selin Sayek Böke,
doktoras›n› 1999’da Duke
Üniversitesi’nden alm›flt›r. Bilkent
Üniversitesi’ne kat›lmadan önce
IMF’de ekonomist ve Dünya
Bankas›’nda dan›flman olarak
çal›flm›flt›r. Yabanc› sermaye
hareketleri ve bu hareketleri
belirleyen faktörler, d›fl yard›mlar›n
ekonomiye etkileri ve geçifl
ekonomileri hakk›nda araflt›rmalar
yürüten Dr. Sayek Böke’nin
makaleleri Journal of Development
Economics, World Economy, Review
of Development Economics, Journal
of International Economics, Applied
Economics, Journal of Business
Strategies ve Southern Economic
Journal gibi dergilerde
yay›mlanm›flt›r. Kiel Dünya
Ekonomisi Enstitüsü’nün 2006 y›l›
Excellence in Global Economic Affairs
ödülünün yan› s›ra TÜB‹TAK Teflvik
Ödülü (2010) ve Mustafa Parlar
Vakf› Araflt›rma Teflvik Ödülü (2011)
sahibidir. Uluslararas› ‹ktisat ve
Makroekonomi derslerini
vermektedir. Georgetown Üniversitesi
ve Bentley College’da ö¤retim üyeli¤i
yapm›fl olan Dr. Sayek Böke’nin
hobileri caz ve klasik müzik
dinlemek, flüt çalmak ve seyahat
etmektir.
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K. Gökhan Bozkurt (‹ktisat 1994), iki y›l önce, daha 39 yafl›ndayken
Türk Telekom'da genel müdürlük görevine getirilmiflti.
Kendisiyle sektörünü ve kariyerini konufltuk.

“F›rsatlar› do¤ru de¤erlendirmek,
gençlerin hem kiflisel
hem de kariyer geliflimine
önemli katk› sa¤lar.” 



Yüksekö¤retim geçmiflinizin profesyonel
hayat›n›zdaki yeri nedir?
 
Bilkent ‹ktisat mezunuyum. Bilkent
Üniversitesi’nin ilk burslu ö¤rencilerinden
biriydim. Bilkent Üniversitesi’nin, Bilkentli
olma kültürünün benim yaflam›mdaki de¤eri
gerçekten büyük. Türkiye’nin önemli bir
üniversitesine, önemli bir dereceyle girmek
size ayr› bir sorumluluk yüklüyor; baflar›s›z
olamazs›n›z. Üniversitedeyken
arkadafllar›n›zla kendinize ait bir dünya
kuruyorsunuz, özgürsünüz ve kendi kendinizi
yönetmeye bafll›yorsunuz. Kendi kendini
yönetme, bir süre sonra baflkalar›n› da
yönetmeyi ö¤renmeye dönüflüyor. Dersler
kadar bu da önemli ve edinilmesi gereken
bir özellik. ‹nsanlarla beraber olma ve
beraber ifl yapabilme sanat›n› ilk olarak
üniversitede tan›yorsunuz. Bilkent y›llar›mda
ö¤renci kulüplerinde etkin rol ald›m, Ö¤renci
Konseyi’nin genel sekreterli¤ini yapt›m.

Bilkentli olmak, hedefleri büyük tutmay›
ö¤retti bizlere. Bilkent Üniversitesi’nin
ülkemizde oldu¤u gibi dünyada da sayg›n
bir kimli¤i var. Birer yurttafl ve dünya
vatandafl› yetifltiren Bilkent’in e¤itim izlerini,
ülkemizin yetiflmifl ve ifl dünyas›na yön veren
flahsiyetlerinde görmek mümkün. Kariyeri
boyunca Bilkent kültürünü ve çal›flma
disiplinini her zaman hissetmifl biri olarak
flu tespiti rahatl›kla yapabiliyorum: Bilkent,
ö¤rencilerini baflar›ya odaklanm›fl, inisiyatif
alma yetene¤i yüksek, lider ruhlu,
sorumluluk sahibi, yetkin ve çok yönlü
yetiflkinler olarak hayata haz›rl›yor.
 
Yüksek lisans e¤itimimi Johns Hopkins
Üniversitesi’nde tamamlad›m. ABD çok farkl›
bir dünya. Tek bafl›n›za ayakta durmay›

ö¤reniyorsunuz. Burada da farkl› ö¤renci
etkinliklerinde aktif rol ald›m. Rekabeti
iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Yüksek
lisans›n da mesleki geliflim sürecime büyük
katk›lar› oldu¤unu düflünüyorum: araflt›rma
iste¤i, analitik düflünme becerisi, muhakeme
yetene¤i ve konulara farkl› bir aç›dan
bakabilme gibi pek çok özellik...

Daha önce nerelerde çal›flt›n›z?

1999-2003 y›llar› aras›nda uluslararas› bir
finans kuruluflunda görev yapt›m. 2003’te
T.C. Ziraat Bankas›’nda yurtd›fl› iliflkiler ve
ifltirakler daire baflkanl›¤›, T.C. Ziraat
Bankas› Moskova ve Ziraat Bankas›
International AG (Almanya) yönetim kurulu
üyeli¤i görevlerinde bulundum. 2004’te
Halkbank’ta organizasyon ve insan
kaynaklar›ndan sorumlu genel müdür
yard›mc›s›, daha sonra finansal kurulufllar
ve uluslararas› bankac›l›ktan sorumlu genel
müdür yard›mc›s› olarak çal›flt›m. Halkbank-
Pamukbank birleflmesinde proje liderli¤ini
üstlendim.
 
Halkbank Özellefltirme Komitesi baflkan›,
Birlik Sigorta yönetim kurulu baflkan vekili
ve KOB‹ Giriflim Sermayesi Yat›r›m Ortakl›¤›
yönetim kurulu baflkan vekili olarak üst
düzey görevlerde bulundum. 2006 y›l›nda
ise insan kaynaklar› genel müdür yard›mc›s›
unvan›yla Türk Telekom ailesine kat›ld›m.

Kariyerinizdeki insan kaynaklar›
deneyimleriniz genel müdürlük
görevinize nas›l yans›yor?

Geçmiflte insan kaynaklar› alan›nda da görev
alm›fl bir yönetici olmak ifl yaflam›nda empati
kurabilme, kurumsal fark›ndal›k ve tak›m

çal›flmas›na yatk›nl›k gibi birçok avantaj›
beraberinde getiriyor.
 
‹letiflim alan›nda ülkemizde ve dünyada
büyük bir rekabet var. Bu rekabette
pazarlama stratejileri hangi temellere
dayand›r›l›yor?
 
Son y›llarda telekomünikasyon alan›nda
yaflam›m›za say›s›z yenilik girdi. Ev ve ifl
telefonlar›ndan mobil iletiflime, ADSL’den
kablosuz iletiflime kadar gelifltirilen birçok
yeni teknoloji yaflam›m›z› de¤ifltirdi. Küresel
telekomünikasyon sektörüne yön veren
yak›nsama (birkaç ayr› telekomünikasyon
hizmetinin bir araya gelerek tek bir cihaz
arac›l›¤›yla kullan›lmas›) kavram›, iletiflim
teknolojilerinin hayat›m›zdaki yerini yeniden
tan›ml›yor ve etkisini art›r›yor,
sa¤lamlaflt›r›yor. Gelecek y›llarda yak›nsama
ürünleri ve hizmetlerinin yaflamda daha
fazla yer almas›n› ve son kullan›c›ya yönelik
cihazlardaki geliflim paralelinde çevrimiçi
uygulamalar›n yayg›nlaflmas›n› bekliyoruz.
E¤itimden sa¤l›¤a, ifl dünyas›ndan sosyal
hayata uzanan genifl bir alanda yak›nsama
teknolojilerinin kazand›rd›¤› katma
de¤eri, pratik deneyimlerle daha fazla
yaflayaca¤›z. Farkl› müflteri ihtiyaçlar› ve
beklentilerine cevap veren altyap›lar›n
oluflturulmas›, yine önümüzdeki y›llar›n
temel gündem maddeleri aras›nda yer alacak.
 
Cep telefonlar› hayat›n her alan›na girmifl
durumdayken, ev telefonu gibi bir gelenek
de yaflamaya devam ediyor. Türk halk›n›n
bu çerçevedeki al›flkanl›klar› ne yönde
ilerliyor?
 
Mobil teknolojileri ve ak›ll› cihazlar›n gün
geçtikçe geliflmesiyle cep telefonlar›
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hayat›m›z›n vazgeçilmez bir parças› haline
geldi. Yine de Türkiye’de aile yaflam› öne
ç›k›yor ve neredeyse her evde ev telefonu
bulunuyor. Gelecekte, kablolu ya da mobil,
bir iletiflim teknolojisinin di¤erinin yerini
ald›¤› de¤il, aksine farkl› teknolojilerin güçlü
bir entegrasyon içinde daha da geliflti¤i bir
dönem yaflanmas›n› bekliyoruz; yak›nsama
stratejileriyle bu yöndeki çal›flmalar›m›z›
sürdürüyoruz. Gelecek yak›nsama ile
flekilleniyor ve bu de¤iflime öncülük ediyoruz. 

Türkiye’de kaç milyon internet kullan›c›s›
bulunuyor? Altyap› ve h›z konusunda
dünya piyasas›nda neredeyiz?
 
Son birkaç y›lda veri ve geniflbant
hizmetlerine yönelik artan talep çok çarp›c›.
Kiflisel bilgisayarlar artt›kça bu e¤ilimin
sürmesini bekliyoruz. 2005 y›l›nda yaklafl›k
1,5 milyon olan ADSL hatt› say›s› 31 Mart
2012 tarihi itibariyle 7 milyonu aflm›fl
durumda. 2012 y›l› bafl›nda geniflbant

pazar›ndaki liderli¤imizi sürdürme
stratejimiz ve pazar› büyütme misyonumuz
do¤rultusunda internet kullan›m›n›n
yayg›nlaflmas›na yönelik araflt›rma ve
çal›flmalar›m›z oldu. Bu sayede Türkiye'nin
tamam›nda internetten faydalanmayan
kitleleri tespit edip onlara en uygun flekilde
ulaflmay› hedefledik. Bir yandan da
Türkiye’nin her noktas›na en h›zl›, en kaliteli,
en yüksek kapasitede internet hizmeti
sunabilmek için çal›flmalar›m›z›
sürdürdük. Türk Telekom’un tüm flehirleri
birlefltiren dev fiber altyap›s› Ocak 2012
sonunda 81 ilde ayn› anda hizmete girdi.
Yurtd›fl› ç›k›fl h›z›m›z 6 y›lda 40 kat artt›,
1.200 GB yükseldi. Kifli bafl›na ortalama
data kullan›m› 6 y›lda yaklafl›k 12 kat
artarak 24,02 GB düzeyine ç›kt›. 2011
y›l›nda Türkiye’de saatte yaklafl›k 9 km,
toplamda 17.600 km fiber optik kablo
döflendi. Fiber optik altyap›s› Türkiye’de
150.600, dünyada 177.600 kilometreye
ulaflt›. 2011 sonu rakamlar›yla yaklafl›k
730.000 hane fiber kapsam›na al›nd›. 2012
boyunca yaklafl›k 2 milyon hanenin fiber
kapsam›na al›nmas›yla birlikte toplam hane
say›s›n›n 3 milyon civar›na ç›kmas›
planlan›yor. 2012 sonunda eriflmeyi
hedefledi¤imiz hane kapsamas› ile Türkiye
birçok Avrupa ülkesinin önüne geçecek. 81
ilde ayn› anda bafllatt›¤›m›z fiber dönüflümü
yayg›nl›k anlam›nda tüm dünya ülkeleri
aras›nda s›k rastlanan bir örnek de¤il.
Türkiye’yi teknoloji ve altyap› aç›s›ndan
lider konumuna ulaflt›rmak, büyüme
stratejimizin önemli bir parças›. Önümüzdeki
günlerde de bu strateji do¤rultusunda
yat›r›mlar›m›z› sürdürece¤iz.

Operatörlerde elektronik faturaya
geçilmesi ve benzeri birçok uygulama
göze çarp›yor. Çevre duyarl›l›¤› ve
toplumsal sorumluluk konusunda ne gibi
çal›flmalar yap›yorsunuz?

fiirketimiz, gerçeklefltirdi¤i sosyal sorumluluk
projeleriyle son üç y›lda 80’den fazla ulusal
ve uluslararas› ödüle lay›k görüldü. E¤itim,
tüm sosyal sorumluluk projelerimiz aras›nda
a¤›rl›kl› bir öneme sahip. Türk Telekom
Okullar› projesiyle Türkiye’nin dört bir
yan›nda e¤itim tesisleri infla edildi. T.C. Milli
E¤itim Bakanl›¤› ve T.C. Ulaflt›rma,
Denizcilik ve Haberleflme Bakanl›¤› ile
hayata geçirilen projede toplam 76 adet
e¤itim binas›yla 30 bini aflk›n ö¤renci modern
e¤itim ortamlar›na kavufltu. 2007’de 190



olan mezun say›m›z 2008’de 562’ye, 2009’da
1.501’e, 2010 y›l›nda ise 2.050’ye yükseldi.
2010’daki 750 mezun çocu¤umuzun 513’ü
üniversite s›nav›nda baflar› gösterdi ve
Türkiye’nin seçkin üniversitelerinde e¤itime
bafllad›.

“E¤itimsiz bir gelecek, internetsiz bir e¤itim
düflünülemez.” anlay›fl›yla ülkenin dört bir
yan›nda ücretsiz hizmet sunan internet evleri
de kuruyoruz. Bugüne kadar yurt çap›nda
geniflbant internet eriflimine sahip ortalama 20
adet tam donan›ml› bilgisayar› bulunan 1.000
Türk Telekom internet evi hizmete girdi.

Uzun y›llard›r engelli müflterilerimizin
yaflamlar›n› kolaylaflt›rmak için ürün ve
hizmet seçenekleri sunuyoruz. En yeni sosyal
sorumluluk projemiz olan Türkiye’nin ilk
Telefon Kütüphanesi’nde yüzlerce sesli
kitap 0 800 219 91 91 numaral› telefon ile
görme engelli Türk Telekom müflterilerine
ev telefonlar› üzerinden ücretsiz olarak
sunuluyor. Her kullan›c› diledi¤i kitab›
seçebiliyor, bir sonraki aramada kald›¤›
yerden devam edebiliyor, bölümler aras›nda
ileri ve geri gidebiliyor.

Sürdürülebilirlik ile ilgili birçok önemli
uygulama da gerçeklefltirdik. 1.200
yöneticimize iklim de¤iflikli¤ine iliflkin
fark›ndal›k e¤itimi verilmesini, %25 oran›nda
mürekkep tasarrufu sa¤layan Ecofont
kullan›m›n›n bafllat›lmas›n› ve karbon
emisyonumuzu Karbon Saydaml›k Projesi’ne
raporlad›¤›m›z çal›flmalar› örnek
gösterebilirim.

Türk Telekom’un spor kulübü
baflkanl›¤›n› da yürütüyorsunuz. Büyük
müesseselerin spora deste¤i konusunda
ne düflünüyorsunuz?
 
Türk Telekom, baflta futbol olmak üzere
sporun birçok dal›na destek veriyor.
Ülkemizde futbolun geliflmesinde ve
kalitesinin yükselmesinde yeni, yetenekli ve
genç neslin önemli bir rol üstlenece¤imize
inan›yorum. Spora verdi¤imiz destek
sponsorluk çal›flmalar›m›zla s›n›rl› kalm›yor.
Spor altyap›s›na yapt›¤›m›z yat›r›mlarla on
binlerce genç sporcunun yetiflmesini sa¤lad›k.
Halen çeflitli illerdeki 42 spor kulübüyle
basketboldan eskrime, atletizmden kayak ve
tenise 27 branflta 4.500’e yak›n sporcuyu
destekliyoruz. Bu sporcular aras›nda milli
tak›mlara seçilme baflar›s›n› göstererek
Türkiye’yi yurtd›fl›nda temsil eden ve çeflitli
derecelerle gurur kayna¤› olan pek çok genç
de bulunuyor. Türk Telekom’un spor
kulüpleri sayesinde spor yapmaya bafllay›p
baflar›ya ulaflan, Avrupa ve dünya
flampiyonluklar› ile tan›flan bu sporcular
aras›nda Artvinli judocu, Sivasl› wushucu,
Trabzonlu eskrimci, Sakaryal› halterci,
Erzurumlu atlet ve Erzincanl› badmintoncu
gençler yer al›yor.
 
Üyesi oldu¤unuz YASED, TBD gibi
mesleki oluflumlar›n profesyonel
kariyerinize etkisinden bahsedebilir
misiniz?
 
Bir lokomotif flirket olan Türk Telekom’un
bu tip oluflumlarda temsil edilmesi önem arz
ediyor. Türk Telekom’un genel müdürü
olarak bu dernek ve mesleki oluflumlar›n
toplant›lar›na kat›l›yor, ifl dünyas›n› temsil
eden di¤er kurulufllar›n tepe yöneticileriyle
görüfl al›flveriflinde bulunma imkan›
yakal›yorum.
 
Bir üst düzey yöneticinin vizyonu nas›l
olmal›? Genç yönetici adaylar›na ve
yöneticilik kariyerlerinin bafl›nda olan
Bilkentlilere neler söylemek istersiniz?

Hangi sektörde, flirkette çal›fl›rsa çal›fls›n,
kariyerinin hangi aflamas›nda olursa olsun,
her çal›flan›n mutlaka bir hedefi olmas›
gerekti¤ine inan›yorum. Hedef,
bulundu¤unuz noktadan nereye gitmek
istedi¤inizi gösterir. Bir hedefiniz olmazsa
koflullar nereye sürüklerse oraya gidersiniz.
Hedef belirlendi¤i anda ise art›k durum çok

daha nettir ve ikinci aflamaya geçilebilir:
hedefe ulaflmak için neler yap›lmas› gerekti¤i,
yani stratejinin belirlenmesi. Strateji
belirlerken ileri görüfllü olmak, çok yönlü
düflünebilmek, tak›m oyunundan
yararlanmak gibi unsurlar› asla ihmal
etmemek gerek. Günümüzde tak›m oyunu
oynamay› bilmeyenlerin kariyerinin herhangi
bir aflamas›nda baflar›l› olmas›n› çok
mümkün görmüyorum. Hatta kiflisel
baflar›n›n en temel koflullar›ndan birinin
tak›m içinde yer alabilmek ve tak›ma uyum
sa¤lamaktan geçti¤ini söyleyebilirim. Esas
püf noktas›; sevdi¤iniz bir ifli yapmak, çok
çal›flmak, baflar›s›zl›ktan korkmamak,
baflar›s›zl›klardan ders alarak yolunuza
devam etmek… As›l baflar›, herhangi bir
yanl›fl› do¤ru analiz ederek bundan do¤ru
bir sonuç ç›karmak ve bir daha ayn› yanl›fla
düflmemektir. 
 
Önemli gördü¤üm bir baflka nokta ise etkin
ve pozitif iletiflim prensibinin sadece ifl
yaflam›na de¤il, yaflam›n her alan›na
yans›t›lmas› gereklili¤i. Herkesin fikri
de¤erlidir ve dinlemeye de¤erdir. Bu tutum
tak›m oyuncusu olabilmenin de gere¤idir.
Fikirlerden bir sonuç ç›karmak ve ortaya
ç›kan fikirlerin yap›lan ifle katk›da
bulunmas›n› sa¤lamak her kademedeki
yöneticinin bafll›ca görevidir.
 
Yöneticilere ve her kademedeki çal›flanlara
iflleriyle ilgili f›rsat ve kaynak sa¤lanmas›n›,
yetki verilmesini ve desteklenmelerini çok
önemli buluyorum; pek çok üst düzey yönetici
de benzer bir yaklafl›m sergiliyor. Bu
noktada, gençlere kendilerine sunulan
f›rsatlar› do¤ru de¤erlendirmelerini,
sorumlulu¤u hissetmelerini, gerekti¤inde
risk almaktan ve inisiyatif kullanmaktan
çekinmemelerini öneririm. F›rsatlar› do¤ru
de¤erlendirmek, gençlerin hem kiflisel hem
de kariyer geliflimine önemli katk› sa¤lar;
ilerideki yaflamlar›nda üstlenecekleri rolleri
belirler. 

13


