MEZUN PENCERESİNDEN

Zehra Gamze GÜLTEKİN
Öncelikle üniversitede okuyan arkadaşlara buradan merhaba demek istiyorum. Bu yazıda
mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde nelerin etkili olduğunu kendi yaşamımdan örnekler
vererek paylaşmak istiyorum.
Uluslararası ilişkiler öğrencisi olmak Türkiye’de ne demek? Bu bölümü okuyan her
öğrencinin okul hayatına ilk başladığında hayalindeki meslek doğal olarak ya Konsolosluklar
ya da Dışişleri Bakanlığı’dır. Fakat her öğrenci buralara yerleşecek kadar şanslı
olmayabiliyor. Ya Boğaziçi Üniversitesinden mezun olmak ya da ODTÜ gibi adı saygıyla
anılan üniversitelerde okumak sizin şansınızı etkileyecek en önemli faktörlerin başındadır.
Ben de aynı hayallerle üniversite hayatıma başlayan bir öğrenciydim. Fakat KPSS gibi zorlu
bir mücadele ve sınavdan yüksek not alsanız bile kurum içinde sözü geçen bir tanıdık
olmadıkça o kapının size açılmayacağını anlayan öğrencilerden birisiydim. Daha okul
bitmeden, beni ilerde neyin beklediğini bilememe endişesi çoktan kaplamıştı her yanımı.
Mezun olduktan 2 ay sonra kadar kurumsal bir bankanın genel müdürlüğünde iş görüşmesi
mülakatlarına çağırıldım. Oysaki banka en son istediğim sektördü fakat işsiz kalma düşüncesi
beni bu yola sürüklemeye yetecek bir sebepti.
Bankanın Merkezi Veri Girişi bölümünde asistan olarak işe başladım. İşe başladığım
zaman sadece sınav hayatımızın okulda olmadığını, iş hayatında da saygın yerlere gelebilmek
için eğitimlerin ve sınavların önemli olduğunu anladım. Peki iş bulmadaki en önemli faktörler
nelerdir?
Öncelikle tabi ki İngilizceyi ön plana almamız gerekir. Ben İngilizcemi geliştirmek için
Erasmus programına katılmadım fakat gerek kursa giderek, gerek kitap okuyarak, gerekse
sohbet ortamlarında kurduğum sanal arkadaşlıklar olsun benim İngilizcemi geliştirmemde en
önemli etkenlerdendir. İşe başladığımda çalıştığım bölüm İngilizceyi formel olarak
kullanabileceğim bir bölüm değildi fakat 7 ay kadar kısa bir süre sonra kendimi
yöneticilerime kanıtlayabilmiş ve Dış Ticaret bölümüne geçiş yapmıştım. Aynı zamanda
kıdem atlamak için sınava girdim ve Uzman Yardımcılığına yükselmeye de hak kazanmıştım.
İkinci bir etken ise önceden bir staj veya iş deneyiminin olup olmaması. Ben staj
yapamadım çünkü şirketlerin staj alımlarında öncelikli tercihleri zorunlu stajı olan
öğrencilerden yanadır. Okulumuzun bize stajı zorunlu tutmaması aslına bakarsanız bize
kötülük yapmaktan başka bir işe yaramamıştır. Ben de her fırsatta başka sektörlerde dönemsel
olarak çalışmaya başladım. İlk başlarda bunu öğrenci halimle para kazanmak olarak
algılarken, mezuniyetten sonraki iş görüşmelerimde aslında faydasını gördüm. Çünkü
işverenler sizin bu yönünüze bakarak aktif mi pasif mi bir eleman olduğunuz konusunda
kanaat getirmektedirler. Bunların yanı sıra çeşitli kulüplere aktif olarak katılmak, bir spor
dalını hobi olarak yapmak da iş hayatınızda sizi ön plana çıkaracak bir atılım olarak
değerlendirilebilir. İlkokulda başladığım voleybol hayatımı iş yaşamımda sürdürmemin bana
etkisi oldu. İşyeri benim için tek düze olmaktan çıktı, ayrıca eğlenebileceğim bir ortama da
dönüştü bu sayede.
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Özel sektör sizin isteklerinize maddi açıdan karşılık verebilecek bir düzeydedir. Tabi
bunun eksi yönleri de mevcuttur. Kendi iş tanımınızın dışında destek vermeniz gereken başka
işlerin yükümlülüğünü de bazen almak zorundasınız. Akşama kadar işlerinizi
yetiştiremezseniz mesaiye kalmanız yüksek olasılıktır. Ama hiç kuşkusuz bir bayan için en
ideal mesleklerden birisi öğretmenlik ise diğeri de bankacı olmaktır.
Son olarak, hiçbir başarının şans ya da tesadüf olmadığını belirtmek isterim. Her şey
çabalarımızla doğru orantılıdır. J. Keth Moorbead’in de dediği gibi “Hiç kimse başarı
merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır” sözü bize bunu çok iyi özetlemektedir. Okul
hayatım boyunca bana emeği geçen hocalarıma öğrettikleri her bir değerli bilgi için sonsuz
teşekkür ediyorum.
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