GELECEK ELLERİMİZDE
Necla BİRKOÇ
Hepimiz umut dolu ve başarılı bir gelecek yakalamak ve ileride mutlu bir hayat
kurmak için ailelerimizden şehirlerimizden ayrılarak üniversite hayatına adım attık. Kimimiz
okuduğumuz bölümleri isteyerek kimimiz ise isteğimiz dışında çeşitli baskılar ve
mecburiyetler sonucunda bir tercihte bulunduk ve sonunda üniversiteye başladık.
Başladığımız bu yolda o umut dolu hayallerimize kavuşmak için maalesef üniversite
diploması almak dışında daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bilindiği üzere artık üniversite
diploması almak herkesin üniversiteli olduğu bir dönemde bir ayrıcalık ve artı bir değer değil.
Bir adım öne çıkmak ve fark yaratmak istiyorsak kendimize katmamız gereken çok şey var.
Üniversite sunduğu bilgi, bilgiye ulaşıma kolaylığı, zaman ve sunduğu fırsatlar
açısından doğru değerlendirildiğinde büyük bir nimet. Öncelikli olarak bizim bölümü okuyan
her bir öğrencinin bilmesi gereken bir gerçek var ki o da diplomanın tek başına pekte bir işe
yaramadığı gerçeği. Kendimizi ve gerçek potansiyelimizi ortaya koymak için gerek üniversite
içi gerekse üniversiteler arası bize sunulan fırsatları iyi değerlendirmeli ve en az bir yabancı
dil öğrenmeliyiz. Erasmus, Erasmus Plus, Mevlana Öğrenci Değişim Programları ve Avrupa
Gönüllü Hizmetleri’nden yararlanarak kısa sürelerlede olsafarklı bir ülkede yaşama ve
üniversitede okuma olanaklarını değerlendirebilirsiniz. Bu sayede hem bilgi, tecrübe ve
deneyimleriniz artar hem de özgüveninizi pekiştirebilirsiniz. Ben de Mevlana değişim
programıyla Kırgızistan’a gitmiş birisi olarak bunun çok faydasını gördüm ve memnun
kaldım. En azından gittiğim coğrafyadaki insanları, onların yaşam tarzlarını, duygu ve
düşüncelerini daha iyi biliyor, kendime ve ülkeme onların gözünden bakabiliyorum. Bu gibi
deneyimler yaşadığımız zamanda bize heyecan ve keyif verdiği gibi ileride ki hayatımızda da
illa ki pozitif anlamda bizlere bir artı sağlayacaktır. Hem günümüzün koşulları çerçevesinde
hem de yaşadığım deneyimlere dayanarak yabancı dil bilmenin ne kadar önemli ve gerekli
olduğunusöyleyebilirim. Benim gibi Uluslararası İlişkiler bölümü okuyan öğrencilerin en
azından bir yabancı dil özellikle ingilizce bilmeleri hem eğitim hayatını başarılı bir şekilde
tamamlayabilmeleri hem de ileride daha rahat iş bulmaları açısından çok önemli. Gittiğim
ülkede bunun eksikliğini ve ne kadar gerekli olduğunu tecrübe ederek anladım. Tabiki de bu
eksiğimi kapatmak için hemen çalışmalara başladım. Yabancı dil öğrenmek için artık sadece
kursa gitmenizede gerek yok, günümüz koşullarında çok kolay internettin sunduğu
olanaklardan ve kitaplardan yararlanarak çok rahat yabancı dil öğrenebilirsiniz. Yeter ki
kendinize güvenin, kararlı olun ve istikrarlı çalışın. Bir diğer husus ise staj yapmak, yine staj
yapmak hiç çalışmamış birisi açısından iş hayatını ve yapacağımız mesleği tanıma ve
deneyim edinme açısından çok önemli. Bu sayade en azından ilerideki iş hayatımızda nasıl
çalışabileceğimezi ve yapabileceğimiz işi daha kolay seçebilmek konusunda daha rahat
olabileceğiz. Ben resmi olarak herhangi bir kurumda çalışmadım fakat başta dergi editörlüğü,
yazar sekreterliği vs daha birçok işi deneyimleme fırsatım oldu. Herkesin olduğu gibi
benimde ileriye dönük hayallerim var. Ben ileride iyi bir yazar ve iyi bir akademisyen olmak
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istiyorum, hepsinden önemlisi ise başkalarınada fayda sağlayacak iyi bir insan olmakta
hedeflerim arasında.
Sonuca bağlamak gerekirse bizlerin gelecekte mutlu olması iyi bir iş sahibi olması ve
hayallerine kavuşması şu andaneler yaptıklarımıza bağlı. Ben çoğu zaman geçmişteki
kendime kızıyorum. Herkesin geleceği kendi ellerinde iyi bir gelecek istiyorsak biraz
yorulmalıyız. Hepinize hayatta başarılar ve mutluluklar diliyorum.
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