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KARİYER SORUNU                                                                .                                                                                                                                                        

                                                                                                             Erdinç Şahin Albayrak

                                                                             

 

            Merhaba arkadaşlar, uluslar arası ilişkiler öğrencileri olarak, bölümümüzün adını 

taşıyan bu derginin ilk sayısında, bölümümüz ile ilgili sıkıntılara ve mezuniyet sonrasında 

neler yapabileceğimize dair, bir bölüm oluşturmak istedik. 

 

Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki, uluslar arası ilişkiler, disiplinler arası bir 

disiplindir. Yani siyaset bilimi, iktisat(uluslararası iktisat, uluslararası politik ekonomi), tarih 

(siyasi tarih), hukuk (anayasa hukuku, yönetim hukuku ve özellikle uluslararası hukuk), 

felsefe (siyaset felsefesi ve etik), sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji gibi pek çok farklı 

disiplinden faydalanır. Uluslar arası ilişkiler, uluslararası sistem" içindeki aktörlerin, özellikle 

de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, 

uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve 

uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceler. 

 

Lisans eğitimimiz sürecinde, bahsettiğimiz konular paralelinde dersler görüyoruz. 

Terör, nükleer silahların yaygınlaşması, göçler, isyanlar, iç çatışmalar, turizm gibi konular 

inceleme alanlarımıza giriyor. 

  

Aldığımız bu eğitimden sonra ise çalışma alanlarımız, çoğu bölüm kitapçıklarında çok 

geniş olarak sunuluyor. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye Gümrük, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklarda, özel şirketlerde, çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında 

ve uluslararası bankalarda çalışılabiliriz. Kulağa hoş gelen çalışma alanları ve gerçektende 

geniş bir çalışma alanı. Fakat gerçekçi boyutta bakarsak, çok geniş çalışma alanına sahip bu 

bölüm, her yıl binlere ulaşan sayıda mezun veriyor. Ve çalışma alanı olarak ele aldığımız 

alanlarda istihdam edilen kişi sayısı düşük rakamlarda.  

 

Şuanda fakültemizde okuyan arkadaşlarımızın bir çoğu, bankacılık mesleğini 

düşünüyor. Bu da başta eğitim sistemi ve bölümümüzün ne kadar sorunlu olduğunu 

gösteriyor. Aldığımız lisans eğitimiyle, gelecekte çalışacağımız işler açısından pek bir 

bağlantı kurulamıyor. 

 

Peki sıkıntıların aşikar olması, oturup hiç bir şey yapmamamızı mı gerektirir ? Tabi ki, 

hayır. Arkadaşlar, hızla değişen dünyada, bahsettiğimiz bu kariyer sıkıntıları sadece bizim 

bölümümüz için değil, tüm üniversite mezunlarının sıkıntılarıdır. Fakat ortada şöyle bir 

gerçek var ki bu bölümü bitiren her insan işsiz yada alakasız bir işte çalışmıyor. Çok güzel 

yerlere gelmeyi başaranlarda var. Ve bu imkânsız değil.  

 

Ülkemizin içinde bulunduğu durumu iyi gözden geçirirsek, artık lisans eğitimini 

tamamlayıp iş beklemek, hiçbir anlam ifade etmiyor. Başarı bir yerde duruyor, sadece ona 

hangi yollardan ulaşacağımızı iyi planlamalı ve bu doğrultuda çaba sarf etmeliyiz. ‘ Bu ülkede 

üniversite mezunları işsiz, bu ülkede yaşanmaz’ demek, ihanet olur. Çünkü bu ülke bizim. Bir 

sorun varsa, demek ki ülkemizi ileri götürmek için yapılan devrimler henüz tamamlanmamış. 

Bunları tamamlamak için uğraşacağız. Hepimiz başarı için çalışacağız. Adam Smith’in 

iktisadi alanında yaratmış olduğu ‘görünmez el’ metaforu, ülkelerin yükselişleri içinde 

geçerlidir. Her birey, kendi başarısı için çalıştığında, emek verdiğinde, ‘sorun var’ dediğimiz 

alanlar düzelmiş olacak. 
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Başarıya giden yol nedir? Arkadaşlar, bölümümüz adına konuşacak olursak, lisans 

eğitimimizi tamamlarken, uluslar arası bir dil haline gelen, İngilizce eğitimini halletmemiz 

gerekiyor. Bunun önemini, belki mezun olduktan sonra daha iyi anlayacağız. Fakat kendi 

tecrübelerimden yola çıkarak, şunu net olarak söyleyebilirim, eğer ki bu dünyada yaşıyorsak, 

İngilizce bilmemek, dünya bazında bizi, kaba tabirle ‘yarım’ bir birey kılar. Çalışabileceğimiz 

bütün şirketler, iş başvurularında artık kişileri, İngilizce biliyor olarak kabul ediyor ve ekstra 

bir dil bilip bilmediğinize önem veriyor.  

 

Diğer bir mezuniyet sonrası handikapta, bilgisayar programlarını kullanabilmek. Artık 

hayatımızın tamamını ele geçiren bilgisayarlardaki yazılımları kullanabilmemiz, bir çok iş 

olanağının kapısını bize aralayacaktır.  

 

Keza en önemli unsurlardan biri, çok okumaktır. Bölümümüzle alakası olsun olmasın, 

her türlü kitap, makale, köşe yazısı, biyografi, anı vs. okumanın, zaman içerisinde bize 

katkılarını, en beklemediğimiz anlarda hissederiz. Artık öyle bir hale geliyoruz ki, yazı 

yazabilmekten yoksunlaştık, yavaş yavaş konuşabilme yetimizide yitireceğiz gibi geliyor. 

Elektronik postalar, kısa mesajlar günlük yaşamımızı inanılmaz boyutlarda değiştirmekte. Bu 

yozlaşmaya karşı ayakta kalabilmenin yolu, kitap okumak, bilgilenmek ve bu bilgileri hayatla 

paylaşabilmekten geçiyor.  

 

Toparlayacak olursak, bölümümüzün diğer bölümlere göre avantajlı olan, sosyal 

yönünü daha da geliştirip, kendimizi hayat içerisindeki bu mücadelede kazançlı hale 

getirebiliriz. Ve keza sürekli kendimize sorduğumuz, ‘ne için okuyorum ben’ yahut ‘ne için 

yaşıyorum’ sorularına artık, bu ülkenin, insanımızın kalkınabilmesi için, kendimiz başarıya 

ulaştıktan sonra, arkamızdakilere de elimizi uzatabilmek için cevabını verebilelim. Kendimizi 

amaçsızlaştırmak, bu yarışa yenik başlamamızdır. 

 

  


