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BANKACILIK DÜNYASINDA STAJ DENEYİMİ 

Miray KÜÇÜKGÖKSEL

                                                                                                                                    

Merhaba arkadaşlar, 

        Staj dönemi ile ilgili deneyimlerimi paylaşmam istendiğinde çok mutlu oldum. Çünkü 

ben bir program dahilinde bu deneyimi elde etme fırsatı buldum. Ve bu programın tanıtımı 

maalesef bizim üniversitemizde yapılmadığından belki bu şekilde benden sonraki 

arkadaşlarımın da buna katılmasına katkıda bulunmuş olabilirim. Türkiye çapında, Yapı Kredi 

Bankası’nın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri ve Endüstri Mühendisliği bölümü 

üçüncü sınıf öğrencilerine özel yapmış olduğu “Heroes Club” isimli oldukça güzel bir 

programdı. Yaz stajı, son sınıfta okurken yazı-zamanlı çalışma fırsatının yanında bir de okul 

bittiğinde size iş imkanı sunan çok güzel bir deneyimdir. Benim katıldığım yıl, yani geçen yıl, 

çeşitli üniversitelerden başvuru yapıp, dört farklı aşamadan geçtikten sonra bünyesine 50 kişi 

alan bu program sayesinde daha okurken iş hayatını tanıma fırsatı buldum. İlk yıl Yapı Kredi 

Bankası’nın bu 50 kişiye kendi tesislerinde vermiş olduğu eğitimlere katıldım. Daha sonra yaz 

döneminde staj imkanı sundular ve bunu memnuniyetle kabul ettim. Çünkü üçüncü sınıf 

bitmişti ve daha staj deneyimim olmamıştı. Maalesef bizim bölümümüzde zorunlu staj 

uygulaması olmadığı için staj yapabilme imkanlarımız da kısıtlıdır. Bir ay boyunca yapmış 

olduğum stajda kendimi iş hayatı içinde gibi, onlardan bir çalışanmış gibi hissettim. Çünkü 

bize, normal stajyerlere yapılan getir götür, fotokopi işleri verilmedi. Bankadaki çeşitli 

bölümlerde gözlem yapmamızı ve bu işleri az da olsa kavramamız istendi. Çünkü amaçları 

bizim kişisel gelişimlerimizin yanında okulumuz bittiğinde bizleri kendi bünyelerinde 

görmeleriydi. Bir öğrenci olarak okul bittiğinde iş imkanının elinin altında olması muhteşem 

bir şey. Çünkü hepimiz okul bittiğinde iş aramaya koyulacağız ve bulduğumuz işleri sevip 

sevemeyeceğimiz ise meçhuldür. İşte bunun farkında olarak, staj döneminde bankacılığı sevip 

sevmediğimi, bu işte başarılı olup olamayacağımı düşünme ve bizzat yaşama fırsatım oldu.  

        Staj gerçekten daha öğrenciyken insanın iş hayatındaki zorlukları görmesini sağlıyor. 

Karşılaştığı zor durumlar karşısında nasıl davranacağını, insanlarla iletişim kurarken nelere 

dikkat etmesi gerektiğini, ses tonunu nasıl ayarlaması gerektiğini, pozisyon gereği kendinden 

yukarda olan kişilere nasıl davranması gerektiğini gerçekten öğretiyor. Ve tabi en önemlisi 

sorumluluk sahibi olmanın farkındalığını yaşıyor. Gerçek şu ki üniversite hayatımız bittiğinde 

bizi gerçekten zor bir dönem bekliyor. Ben hiç staj yapmamış ya da hayatı boyunca hiç 

çalışmamış arkadaşlarımı eksik görüyorum. Çünkü gerçek hayata gözlerimizi bir süre 

kapatabiliriz. Sonra ister istemez hayatın yükünü omuzlayacağız. En azında staj ve çalışma 

hayatımızla buna kendimizi hazırlamalıyız. 

  Yazıma son vermeden önce arkadaşlarıma öneri niteliğinde birkaç cümlem olacak. Elinize 

geçen her türlü çalışma ve staj imkanlarını değerlendirin. Üniversite, insanın kendini hayata 

alıştırabileceği ve geliştirebileceği tek yerdir. Etrafınızda her ne kadar öğrenciyken bunlara 
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gerek olmadığını söyleyen insanlar varsa da onlara kulağınızı kapatın. Ben kapattım ve şu an, 

daha öğrenciyken çoğu arkadaşımın üniversiteden mezun olup giremediği bir şirkette 

çalışıyorum. Düşüncelerinize biraz katkım olduysa ne mutlu bana. Hepinize hayatınızda 

başarılar diliyorum. 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                  

                                                                                                                          

 

 


