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   MEZUNUN PENCERESİNDEN 

Erdinç Şahin ALBAYRAK
*
 

Mezun sıfatı ile yazacağım bu ilk yazıda öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. 

Hayatın her zaman diliminde olduğu gibi, üniversite yıllarının kıymeti de sona erdiğinde 

anlaşılıyor. Burada vurgulamak istediğim nokta, üniversite sonrası hayatın çok kötü olması 

değil, sadece içinde bulunduğunuz çatının, hayatın diğer tüm alanlarından daha değerli 

oluşudur. İnsan hayatı bir toprak olarak kabul edilirse, üniversite hayatını en çok ekin 

yapılması gereken ve en çok verim alınan bölge olarak düşünebiliriz. Bu ekin süreci; çok fazla 

okumak, iş tecrübeleriyle kendini donatmak, sosyal ve kültürel aktiviteler, tanışabildiğiniz 

kadar yeni insanlarla tanışmak, yeni yerler görmek, iş kolları tanımak, araştırmalar yapmak ve 

en önemlisi tüm bunları yaparken ne adına yaptığınız bilincinde olmanız ile gerçekleşmelidir. 

Üniversiteli kimliğiniz, tüm bunları yaparken size bir geçiş üstünlüğü sağlayacaktır. Çünkü o 

kurumun çatısı altından ayrıldığınız gün, yeni sıfatınız; işsiz üniversite mezunu.  

Türkiye’de bir üniversite mezunun yaşadığı çıkmazları, kendi başımdan geçenler ve 

diğer arkadaşlarımın hayatları üzerindeki gözlemlerim ile size aktarmaya çalışacağım. Bu 

eleştiri ve gözlemlerim yalnızca kendi bölümümüz özelinde değil, mezunların genel durumu 

ile alâkalıdır. Üniversite mezuniyetinde kepi attığınız günün ertesi sabahında işsiz bir genç 

olarak uyanırsınız. Önünüzde, Türkiye Cumhuriyeti’nin sunduğu imkânlar ise şunlardır; 

 Lisans eğitimini aldığınız bölüm yahut ilginizi çeken bir başka bölüm üzerinde 

yüksek lisans ve ardından akademik bir kariyer yapmak. Bu imkânı elde edebilmek 

için ALES puanı, iyi bir diploma notu ve yabancı dil esastır. Zorlu bir süreçtir ve 

genellikle bu yola çıkmaya cesaret edilmez. Süreç içerisinde sürekli okuyor 

olmanız, çevrenizin ve kimi zaman ailenizin, size “hiçbir iş yapmıyor bu çocuk” 

eleştirisi yöneltmesine neden olur. Bu eleştiriler süreci, daha da zorlu hale getirir. 

Bu eleştirileri savuşturmanın yolu, para kazanabiliyor oluşunuzdur, tabi şansınız 

size yardım ederse. 
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 KPSS adlı sınava hazırlanmak. Kamu yararına çalışacak insanların alındığı bu 

sınav, uzun işsizlik dönemlerinin bir can simididir. Mezuniyet sonrası rotasını bir 

türlü çizemeyen öğrencilerin imdadına genellikle bu sınav yetişir. Mülakatlarda 

sırtınızı sıvazlayacak büyükleriniz yoksa iyi derecedeki memuriyetlere gelmeniz 

zordur. Yine de şansınızı denemekte fayda bulabilirsiniz. 

 Özel sektörün taşlı yolları. Evet, eğer hukuk, psikoloji, tıp, öğretmenlik ve 

mühendislik gibi özellikli bir bölüm bitirmediyseniz ve üst düzey bir İngilizceniz 

yoksa zorlu bir özel sektör dönemi, sizleri bekliyor olacak. 

Bugün benim de içinde yer aldığım özel sektörde iş görüşmeleri şu şekilde 

gerçekleşiyor. Sizin eğitim tecrübeniz ve bilgilerinizle alakası olmayan fakat şirket içi iyi bir 

pozisyona başvuruyorsunuz. Elektronik ortamda yahut elden bıraktığınız özgeçmişlerinizde 

iyi bir referans ya da torpil mevcut değilse, aylarca aranmıyorsunuz. Oldu da es kaza aradılar. 

Mülakata çağrıldınız. Yeni mezun olduğunuz özgeçmişinizde ayan beyan ortada iken, size iş 

tecrübenizi soracaklar. Okurken çalışıp iş tecrübesi edinmesi beklenen öğrenci, en fazla 

mağazacılık ve garsonluk gibi işlerde çalışmış oluyor. Bu sefer de bu tecrübeleriniz, 

pozisyonla alakasız diyerek sizin motivasyonunuzu iyice kırıyorlar. Hiç çalışmamış olsanız bu 

sefer de tembel olduğunuz düşünülüyor. Fakat arkadaşlar işin arka planı şu ki, tüm bu 

yıpratmalar, özel sektörün emek sömürücülüğünden kaynaklanmaktadır. Asıl hedeflenen 

şudur ki, bu tip sorular ve mezunları yıpratmalar, asgari ücret ve maksimum 1000 TL ile 

çalışmaya sizi razı etmektir. Kişiyi aslında hiçbir işe yaramadığına ikna ederek tüm savunma 

mekanizmasını alt üst ediyorlar. Bu süreçte dikkatli olmanız gereken husus şudur; atacağınız 

ilk adımı sabır ve ince eleyip sık dokuyarak atmalısınız. Başlayacağınız işi seçerken tabi ki ilk 

etapta para sizin için önemli olmamalı, atacağınız ilk adım, ilk iş tecrübesinde dikkat etmeniz 

gereken nokta, işin size ne katacağıdır.  Yer alacağınız sektörün bugününü ve geleceğini 

okuyabilmek önemlidir. 

Özel sektörde çalışıyor olmak ise bir başka zorlu süreçtir. Özel sektörün neden özel 

olduğunu işin içinde yer alınca öğreniyorsunuz arkadaşlar. Özel sektör kuruluşları, patronlara 

yani sermaye sahiplerine bağlı kuruluşlardır. Dolayısıyla bu kuruluşları özel kılan, 

patronlarınızın çalıştığınız yeri kendi özeli haline getirmeleri ve kendi hayatlarını size 

yaşatmalarıdır. Orada artık sizin özeliniz yoktur. Hastalığınız, moral olarak kötü durumda 

oluşunuz, komşunuzla ettiğiniz kavganız vs. bunlar hiç kimseyi ve özellikle çalıştığınız yeri 

ve kişileri ilgilendiren sorunlar değildir. Bunu vurgulamamın sebebi, içinde bulunduğunuz 

bugünkü eğitim çatısında bunları öngörebilmek çok zor. En azından bu yazıyı okuduktan 
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sonra kendinizi psikolojik olarak böyle ortamlara alıştırmaya çalışın. Çalışma saatleri 

esnektir, herkesin tek bir hedefi vardır; adına çalıştığınız kişiyi rakipleri arasında en zengin 

hale getirmek. Bu süreçte tabi ki kendi nefsiniz için de mücadele ediyorsunuz fakat sinemaya-

tiyatroya gidecek vakitler bulamamak, kitap okumanın hayatınız için artık lüks sayılması sizin 

aslında kendiniz için çalışmadığınızın en iyi göstergeleridir. Çünkü bahsettiğim bu sosyal 

aktiviteler yaşayabilmenin gerekleridir. Özel sektörde çalışan insanların hayatında bu tip 

emarelere çok ender rastlanmaktadır.  

Türkiye’nin çok iyi üniversitelerinden ve iyi bölümlerinden mezun olan arkadaşlarım 

hala iş arama sürecindeler. Kendilerine her gün çağrı merkezinde iş teklifi geliyor. Mağazalar 

ürün katlatmak için Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bitirmiş bir insanı, 

internet sitesinde yer alan özgeçmişi gördüğü halde arayıp iş teklif ediyorlar. Bunlar sizi çok 

yıpratacak süreçler arkadaşlar. Bu süreçlerin içinden çıkabilmenin tek yolu, kendinize hedef 

koymaktır. Bu hedefe doğru koşmaktır. Maneviyatınızı yükseltecek şey budur. Sizden her 

şeyi isterler arkadaşlar. Bilgisayar bilgisi, yabancı dil, tecrübe, lisans, yüksek lisans vs. bir 

sürü özellik. Bunları bünyenizde barındırarak başvurduğunuzda ise, size uygun bir pozisyon 

olmadığını söylerler yahut sizin beklentinizi karşılayacak bir maaş veremeyeceklerini. 

Bunların hepsine hazır olarak atın o kepi. Ve mezuniyete doğru giden süreci değerlendirirken 

bu okuduklarınız yolunuza bir damla ışık olabilirse, kendimi mutlu addederim. 

Bu süreçlerden geçerken, benim ne yaptığımı merak edenler içinde kısa bir özet 

sunayım. Kendi hayatım için çizdiğim yolu oluştururken, sağlıklı karar alabilmek adına 

öncelikle ilk önüme çıkan işi kabul ettim ve bir mağazada çalıştım. Boş durmadığımı bilmek, 

ilk etapta beni işsizlik psikolojisinden uzak tuttu. Tüm planlarımı mezuniyet sonrası geçen iki 

ay içerisinde yaptım ve bu süreçte çalışır haldeydim. Planlarım sona erdiğinde ise İngilizce 

dili ile tüm sorunlarımı kalıcı halde çözmem gerektiğini gördüm. Akabinde yurtdışına, 

üniversite okuduğum dönemde de aklımda olan ülke, Avustralya’ya gidip, akademik 

eğitimimi orada devam ettirecektim. Bu doğrultuda, şansın ve geçmiş tecrübelerimin 

yardımıyla üniversite döneminde çalıştığım kişiden iş teklifi aldım ve değerlendirirken, kendi 

ana hedeflerimi temel aldım. Bursa’da bir İngilizce eğitim merkezinde hem dil eğitimi alıp 

hem eğitim danışmanlığı yapıyorum. Çalıştığım kuruluşun Avustralya merkezli oluşuysa 

hedefimin ikinci ayağını oluşturan gidiş aşamasını çok kolay hale getirdi. Hedeflerim adına 

bir süreçten geçiyorum, uzun saatler çalışıyorum fakat hala eğitim sektöründe yer alıyor 

olmak beni bir nebze dinlendiriyor.  
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Dergiyi kurduğumuzda ana hedeflerimizden biri olan “ortak ağ” oluşturabilmek adına, 

bölümümüzden mezun olan yahut okuyan tüm arkadaşlarımın yardım-fikir alışverişi 

taleplerine açığım. Yurtdışı eğitim – İngilizce dil eğitimi alanında olduğum için, mezuniyette 

bu sektörü düşünecek arkadaşlara, elimden gelen yardımları yapacağımı bildiririm. Haricinde 

fikir alışverişinde bulunmak isteyen arkadaşlarım da diledikleri zaman bana ulaşabilirler. 

Hepiniz için sağlık, iyilik ve başarılar diliyorum. 


