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Üniversiteyi kazandığımızda hayatımızda yepyeni bir sayfa açılırken, mezuniyet 

ile birlikte hayatın gerçek yüzüyle karşı karşıya kalırız. Mezun olduğumuz gün artık 

kendi ayakları üzerinde duran bir birey olmamızın vakti gelir. Akıllarda soru işaretleri 

oluşturan mezuniyet sonrası iş bulma süreci ve çalışma hayatı konuları ile ilgili 

deneyimlerimin sizler için yararlı olacağını umuyorum.  

Mezuniyetimin üzerinden iki ay gibi oldukça kısa bir süre geçtikten sonra özel 

bir şirkette İthalat İhracat sorumlusu ve yönetici asistanı olarak işe başladım. İşsizliğin 

ve çalışma koşullarının iş hayatına yeni atılan mezunlar için ciddi bir sorun olduğu ve 

henüz işe başlamamış her bir mezunun işsiz olarak addedildiği ülkemizde, 

mezuniyetimin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından işe başlamış olmam bazı 

kesimler tarafından şans olarak adlandırılırken şunu altını çizerek belirtmek isterim ki; 

insan şansını ancak ve ancak emeklerinin bir sonucu olarak kendisi yaratır. Bu 

bağlamda iş bulmamı kolaylaştıran, işe giriş sürecimi hızlandıran ve sizler için de 

yararlı olabileceğini düşündüğüm bir takım faktörleri sizlerle paylaşmak istiyorum: 

Birincisi, hangi sektörde çalışacak olursanız olun mezuniyet ortalamanız her 

zaman karşınıza çıkacaktır. Mezuniyet ortalamanız özgeçmişinizde yer alacak, 

mezuniyet derecenizin yüksek olması işveren açısından sizin sorumluluk sahibi, 

görevlerini zamanında ve uygun şekilde yerine getiren, başarılı bir birey olduğunuz 

şeklinde yorumlanacaktır. Kendi deneyimlerime dayanarak bölümümü birincilikle 

bitirmiş olmamın işveren üzerinde oldukça olumlu bir etki bıraktığını ve işe alım 

sürecimde etkili olduğunu söyleyebilirim. İkincisi, şüphesiz bir Uluslararası İlişkiler 

mezununda aranan başlıca özellik İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilmesinin yanı 

sıra ‘‘formel- İngilizce’’ olarak da sıkça karşımıza çıkan, resmi yazışmaları yapabilecek 

seviyede İngilizce bilgisine sahip olmasıdır. İş görüşmelerinize gitmeden önce hemen 

hemen tüm mülakatlarınızın İngilizce yapılacağını bilmenizde yarar var. Üniversite 

hayatınız devam ederken İngilizcenizi geliştirebilmenin en iyi yollarından biri öğrenci 

değişim programı olan Erasmus programıdır. Bu program ile Avrupa Birliği 

tarafınızdan tüm masraflarınız karşılanırken, altı ile on ay arasında değişen süreler ile 

üniversite eğitiminize bölümünüzün anlaşmalı olduğu bir üniversitede devam etme 

olanağı yakalayabilirsiniz. Polonya Szczecin Üniversitesi’nde altı aylık bir eğitim almış, 

eski bir Erasmus öğrencisi olarak; bu program için her üniversite öğrencisinin yaşaması 

gereken bir deneyim ve İngilizceyi geliştirebilmek için çok iyi fırsat olduğunu belirtmek 

isterim. Üçüncüsü, lisans eğitimini tamamlamanın ardından bir yüksek lisans 

programında eğitiminize devam etmek sizi hem iş hayatınıza daha iyi hazırlayacak, hem 

işe alım sürecinde sizi rakiplerinizin önüne geçirecek hem de kişisel gelişimize lisans 

eğitiminin çok ötesinde katkı sağlayacaktır. Yüksek lisans eğitiminize başlamadan önce 

çalışmak istediğiniz sektöre ve bu sektördeki alana karar vermeniz iş hayatınız ile 

yüksek lisans eğitiminizi adapte etmeniz açısından avantaj olacaktır. Bu doğrultuda, 

Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olarak Uluslararası İşletmecilik alanında yüksek 

lisans yapmamın sebebi dış ticaret, uluslararası pazarlama, marka yönetimi, girişimcilik 

gibi birçok alanı kapsayan bir bölüm olması ve kariyer hedefim ile uyuşmasıdır. 
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Özel sektörde çalışan biri olarak; bu sektörde bir çok alanda iş imkanının mevcut 

olduğunu söyleyebilirim. Yeni mezun olmanıza rağmen özel sektör maddi olarak 

beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı büyük ölçüde karşılayacaktır. Özellikle İngilizce ve 

tercihen bir yabancı dil daha biliyor olmanız sizin için büyük avantaj sağlayacaktır. Her 

ne kadar özel sektöre karşı toplumumuzda ‘‘kovulma riski en yüksek olan iş’’ algısı 

olsa da, kalifiye ve işinin hakkını veren bir eleman olmayı başardığınız sürece 

işvereniniz sizi elinde tutmak için gerekeni yapacaktır. Bununla birlikte her sektöre işin 

sonlandırılması riskinin her zaman olduğu unutulmamalıdır. Özel sektörde her türlü 

resmi çalışma haklarına sahip olmanızın yanı sıra, bir çok prosedürden uzak daha esnek 

çalışma koşullarında (esnek çalışma saatleri, performans değerlendirmelerine bağlı  

primler, kişiye özel eğitim olanakları gibi)  çalışma olanağına sahip olabilirsiniz.   

Her sektörün olduğu gibi özel sektörün de bir takım olumsuz yönleri 

bulunuyor. Bunlardan başta geleni şudur; iş tanımınızın işe başlarken yapılmış olmasına 

rağmen zaman zaman iş tanımınız dışında olan bir takım işleri yapmak durumunda 

kalabilirsiniz ki artan iş yükü stresi de beraberinde getirecektir. Bunun yanı sıra 

özellikle patron şirketi olarak adlandırılan ve kurumsal şirketlere göre daha küçük olan 

şirketlerde anti demokratik bir çalışma ortamı içerisinde kalabilirsiniz. Bu gibi 

durumları iş yaşamınız içerisindeki her süreci kariyerinizde bir basamak olarak 

değerlendirerek aşmak mümkündür. İş hayatının öğrencilikten çok farklı olduğunun ve 

artan sorumlulukların problemleri de beraberinde getirebileceğinin ancak bireyin kendi 

ayakları üzerinde durmasının ancak bu problemlerin üstesinden gelerek 

gerçekleşebileceğinin farkında olmak gerekir.   

Son olarak hayatta hiçbir başarının tesadüf olmadığını, karşılaştığımız her 

sonucun emeğimizin karşılığı olduğunu söylemek isterim.  Ulu önderimiz Mustafa 

Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ; ‘‘ Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat 

yaşama yollarını aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra 

hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar.’’ Paylaştığım 

deneyimlerin, siz geleceğin Uluslararası İlişkiler mezunu arkadaşlarım için yararlı 

olmasını umut ediyorum. 

 

Bu yazı vesilesi ile üniversite hayatımın ilk yılından itibaren her dönemde 

desteklerini esirgemeyen, hayata dair farkındalığımı arttıran, birey olarak gerek iş 

hayatına gerekse toplumsal hayata daha sağlam adımlarla atılmamı sağlayan, bana 

cesaret veren ve ufkumu genişleten tüm hocalarıma emeklerinden dolayı teşekkürü bir 

borç bilirim. 

http://tr.wikiquote.org/wiki/Millet
http://tr.wikiquote.org/wiki/H%C3%BCrriyet

