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Her üniversite öğrencisinin kısa vadedeki en büyük planı, mezun olduktan sonra kolayca
iş bulmak ve en azından kendisini tatmin edecek kadar maddi karşılık almaktır. Ancak
günümüzde çok fazla işsiz üniversite mezunu bulunduğu için iş bulmak oldukça zor olduğu gibi
bunun yanında işverenler de eleman alımlarında çok seçici davranmaktadır. İşe giren mezunların
birçoğu da asgari ücret karşılığında çalışmaktadır. Öğrencilerin mezun olduktan sonra iyi bir işe
ve iyi bir maaşa sahip olmak ve öğrenim hayatları sona erdikten sonra diğer mezunlardan daha
donanımlı olmaları için öğrenim hayatları boyunca kendilerini iyi yetiştirmeleri gerekir.
Öğrenciler kendilerini ders notlarını yüksek tutarak, öğrenci değişim programlarına katılarak,
çeşitli yabancı dilleri öğrenerek veya staj yaparak geliştirebilirler. Bu saydıklarım arasında iyi bir
işe ve maaşa sahip olmak için en önemli olanı staj yapmaktır. Staj yapmak fakültede öğrenilen
teorilerin pratiğe dökülmesidir. Yani staj bir nevi hem eğitim hem deneyimdir.
Lisans bölümlerinin birçoğunda staj zorunludur ve birçok şirket zorunlu staj yapacak
stajyerler almaktadır. Ancak bazı bölümlerde de staj yapmak zorunlu değildir. Gönüllü staj
yapmak için bir şirket bulmak zorunlu staja göre çok daha zordur. Bunun sebebi de üniversitenin
zorunlu stajda öğrencinin sigorta gibi zorunlu çalışma masraflarını karşılamasıdır. Fakat gönüllü
stajda üniversite hiçbir masrafı üstlenmez. Ayrıca üniversite öğrencileri staj yaparken genellikle
maddi bir karşılık almamaktadırlar. Verdiğim bu bilgilerden sonra staj yapmanın öğrenciye
yaptığı katkılara gelecek olursak listenin en başına kesinlikle bir iş tecrübenizin olması gelir. Her
şirket, iş ilanlarında mutlaka 'tecrübeli' birini arar. Okuduğunuz bölümle veya mezun olduğunuz
zaman çalışmak istediğiniz alanla ilgili bir staj yaparsanız ve çalıştığınız yerden referansınız iyi
olursa diğer mezunlardan bir adım önde olursunuz. Staj yaparken daha önce hiç bulunmadığınız
iş ortamlarında, toplantılarda, projelerde bulunup kendinizi iş alanında geliştirme imkânına sahip
olursunuz. Bunun yanında staj yaparken de profesyonel iş yaşamını tanıdığınız için tam zamanlı
olarak işe başladığınız zaman bu profesyonel iş yaşamına alışma süreciniz minimuma inecektir.
Kendi stajım üzerinden konuşacak olursam saygın bir haftalık ekonomi dergisi olan ayrıca
hatırı sayılır derecede de politik yazılar yayımlayan Bloomberg Business Week Türkiye
Dergisinde geçirdiğim 8 haftalık staj sürecimde kendimi geliştirebileceğim birçok ortamda
bulundum ve bana katkısı olan birçok insanla çalıştım. Bir örnek verecek olursam staj yaptığım
süre boyunca unutamayacağım en önemli şey dergide yaptığım ve kendi adımın yazılı olduğu
haberler oldu. Derginin yayın danışmanı beni birçok gazetecinin bulunduğu basın toplantılarına
göndermişti. Bir başka yaşadığım en önemli tecrübelerden biri ise Türkiye'nin en önemli
güvenlik sistemleri üreticilerinden olan bir şirketin pazarlama müdürüyle tek başıma yaptığım
röportaj olmuştu. Ancak tabii ki her şey böyle kolay olmadı. İlk gittiğim sabah çok yabancı ve hiç
bilmediğim bir ortamda bulmuştum kendimi. Ancak derginin editörleri ve diğer çalışanları
Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Üçüncü Sınıf Öğrencisi

17

benimle ilgilenerek kısa sürede beni profesyonel iş ortamına alıştırdılar. Stajım bittikten sonra,
beni basın toplantılarına ve röportajlara gönderen editörler, yayın danışmanı ve yayın
yönetmeninin benim yaratıcı ve detaycı yönümü ortaya çıkarmamı sağladıklarını fark ettim.
Ancak staj boyunca yaptıklarım sadece basın toplantıları ve röportajlar değildi. Profesyonel
editörlerin yaptıkları önemli röportaj kayıtlarını dinleyip yazıya geçirme sorumluluğunu bana
veriyorlardı. Bu işe 'deşifre yapmak' deniliyor. Kimi zaman çok keyifli olan ancak kimi zaman da
pek keyifli olmayan bu deşifrelerin de iş hayatına ve kendi hayatıma bakış açısından oldukça
belirleyici bir rol üstlendiğini de söyleyebilirim.
Son olarak staj yaptığım yaz tatilinde ücret karşılığında başka bir işte (kasiyer, mağaza
satış danışmanı vs.) çalışsaydım muhtemelen bu kadar keyif almazdım hem de kendimi pek
geliştiremezdim. Bu yüzden zorunlu ya da gönüllü her öğrencinin mutlaka staj yapmasını tavsiye
ederim.
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