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MEZUN PENCERESİ 

Şifa BOZTEPE

 

Ben Artık Üniversiteliyim… 

Öğrenci işlerine evrak teslim ettiğim ilk kayıt günüm hala dün gibi aklımda. Yeni 

hedeflerle, yeni amaçlarla ve azimle gelmiştim…İlerleyen süreçte makale yarışmasından 

bahsetmişti bir hocam. NATO ile ilgili makale yazılacaktı. Makale yarışmasına katılmaya 

karar verdim. Tam 3 ay boyunca, bu makale üzerine yoğunlaştım ve sonunda makalem birinci 

seçilmişti. Akabinde, daha üniversite birinci sınıfta geleneksel bir kongreye makale 

gönderdim ve kabul edilmişti. O zamanlar abilerimizin, ablalarımızın deyimiyle  “çömez” 

iken, Uşak Üniversitesinde düzenlenen bir kongrede konuşmacı olmayı başarmıştım yani. 

Üniversite ikinci sınıfta “Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğu’nun genel koordinatörü 

olmuştum. Topluluğumdan da aldığım deneyimle ve çalışma gereksinimi ile her kongreye 

makale yazıyordum. Bir sonraki kongrem Ankara Üniversitesinde idi. “Sivil Anayasa” temalı 

bir makalem kabul edilmişti. Her kongre ayrı deneyim, ayrı bilgi, ayrı dostluklar 

kazandırıyordu. Derken mezun olana kadar, katılabileceğim her kongreye katılmıştım. Uşak, 

Ankara, İstanbul, Samsun, Çankırı, Antalya, İzmir ve daha niceleri… Ayrıca üniversite ikinci 

sınıfta Dışişleri Bakanlığı, TBMM, ORSAM ve TÜRKSAM’ a staj başvurusu yapmıştım ve 

dört kurumdan da olumlu dönüş alıp, sömestr tatili ve yaz tatilimi Ankara’da staj yaparak 

geçirdim.  

Yine üniversite ikinci sınıfta, şu an mezun olarak yazdığım “Uluslararası İlişkiler 

Öğrenci Dergisinin röportaj yazılarını kiminle yazabileceğimizi düşünürken, IV. Büyükelçiler 

Konferansının, o vakitler Dışişleri Bakanı olan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımı ile 

Trakya Üniversitesinde düzenleneceğini öğrendim. IV.Büyükelçiler Konferansı’nınakabindeo 

dönemin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünalve o dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet 

Davutoğlu ile röportaj yaptım. Ardından Eski Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, Eski 

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç, Eski Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin, Eski 

Meclis Başkanı Sayın Köksal Toptan derken birçok bürokrat ve her partinin milletvekilleri ile 

röportaj yapmıştım. Her röportaj bana ayrı özgüven, olaylara ayrı perspektiften bakma yetisi 

katıyordu. 

Üniversite üçüncü sınıfa “Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğunun başkanı olarak 

başlamıştım. Mezuniyete sadece bir yıl kalmasının verdiği, mezun olunca ne yapacağım stresi 

başlamıştı.Bu sınıfın yarı döneminde İstanbul’da ulusal bir gazeteye staj başvurusu yaptım ve 

kabul aldım. Gazetede staj yaparken, okurken gazetecilik yapabileceğim düşüncesi oluşmuştu 

ve üniversite üçüncü sınıfın bitiminde gazeteye iş başvurusu yaptım. İş başvurusunun 

neticesini beklerken boş durmayıp AB Bakanlığı, SDE ve USAK gibi kurumlarda staj 

yapmafırsatı buldum. Bu kadar çok ve farklı kurumda staj yapmak hangi mesleğin bana daha 

uygun olduğunu, kurumların çalışma şartlarını, kurumlara giriş şartlarını daha yakından 
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anlamamı sağlıyordu. Gazeteye yaptığım iş başvurusunun sonucu olumluydu. Daha okurken 

işe kabul almıştım. Artık hem Edirne’de öğrenci, hem de İstanbul’da gazeteciydim. 

Kısa Süreli Diplomalı İşsizler Kervanı Üyeliği 

Mezuniyet ile birlikte bir buçuk yıl sürdürdüğüm gazetecilik stajıma son vermiştim. 

Mezuniyet aşamasındayken tekrar YGS-LYS’ye girmiştim ve İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’ni kazandım. Amacım; hukuk eğitimim ile işimi bir arada yürütmekti. 2015 yılının 

Mart ayında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde Öğrenci Platformu kurucu 

genel başkanı olarak göreve başladım. Halen hukuk eğitimim ve görevim devam etmektedir. 

Demem o ki; sabırla bekleyip, inatla başarı için çalışırsanız ulaşamayacağınız makam, mevki 

yok. Şüphesiz ki; en büyük makam, en büyük hak çalışanlarındır. Kimi zaman kazanma süreci 

ertelense de, insan ancak çalıştığı kadarını kazanır.  

Peki, Ya Siz? 

Perspektifi ve iş alanı oldukça geniş olan uluslararası ilişkiler bölümünde en iyi olmak 

için, önce bu bölüm aracılığıyla hangi mesleğe adım atmak istediğinize karar vermelisiniz. 

Hedefinize yönelip, o hedef yolunda ilerlemek için çabalamalısınız.Akademik derslerinizin 

yanında İngilizcenizi en üst seviyeye çıkarmalısınız. Mezun olduktan sonra yaşadığım ve 

gördüğüm en önemli sorun; ikinci yabancı dil. Bölgesel anlamda hangi konuda uzmanlaşmak 

istiyorsanız, mutlaka o bölgenin dilini ikinci yabancı dil olarak seçip, uzmanlaşmak 

istediğiniz alanın diline de hakim olmalısınız. Yani uzmanlaşmak istediğiniz alanla, 

öğrendiğiniz ikinci ve/veya üçüncü yabancı dilinizin paralel olması, akademik kariyer 

düşünüyorsanız ayrıca önem arz ediyor.  

Hedeflerinize Sınır Koymayın 

Bundan sonra ben mi? Diplomatlık görevinin yanısıra ilk hedefim “Rusya’nın 

Ortadoğu Politikası ve İnsan Hakları” konusunda uzmanlaşabilmek için yüksek lisansa 

başlamak. Mesleğim ister diplomatlık olsun, ister avukatlık, bu mesleklerin yanında 

üniversitede öğretim üyeliğinin dünyama çok daha farklı kazanımlar getireceğine inandığım 

için akademik kariyer başat konumda. Tabi ki kopamadığım kurumum Dışişleri Bakanlığı 

görevime de Ortadoğu ülkeleri ve Rusya’da uzmanlaşarak devam etmek istiyorum. Hukuk ne 

olacak? Bu ülkelerdeki insan hakları hukuku konusunda bana destek olacak. İnanıyorum ki, 

bir gün tüm bu görevlerimin yanında uluslararası hukuk bürosu olan bir avukat da olacağım. 

Sonrasında kanun uygulayıcı konumundan, kanun koyucu konumuna geçiş: Siyaset…  Ben 

inandım. Sizler de inandığınız ölçüde başarırsınız. Sizler de inanın.  

Yarınlarınız umudunuz, umudunuz da baki olsun… 

 


