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Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nden 2017 senesinde mezun oldum. Okulumda bölümümle ilgili olarak çalışmalarda
bulunmaya ve bölümümün vermiş olduğu ‘’araştırmacı öğrenci’’ profiline ulaşmaya gayret
gösterdim. İkinci sınıfa geçtiğimde bölümümün topluluğu olan ‘’Uluslararası İlişkiler ve
Hukuk Topluluğu’’ çalışmalarına katılmaya başladım. En nihayetinde bu topluluğun bir
parçası oldum ve ikinci sınıfın ilk döneminin sonlarında ‘’Başkan Yardımcısı’’ görevini
üstlenerek topluluğum yönetim ekibine katıldım. Akademik Danışmanımız Prof. Dr. Sibel
TURAN hocamız ile birlikte kendimi geliştirmeye ve bölümümün gereklerini tam anlamıyla
öğrenmeye başladım. Düzenlediğimiz konferanslar, etkinlikler ile sosyal çevremin
genişlemeye başlamasıyla özel sektör alanında, bir Uluslararası İlişkiler mezununun ne gibi
çalışma alanlarında bulunabileceğine ilgi duymaya başlamıştım.
Okulumdan mezun olduktan sonra ilk hedefim Yüksek Lisans yolunda devam
etmekti. Ancak sonradan oluşan birtakım özel sorunlar nedeniyle Yüksek Lisansa
başlayamadım. Daha sonra iş arama gibi sancılı bir süreç başladı. Özel sektör alanı zor bir
alandı, bölümümü 3,10 ortalama ile bitirmiş ve İngilizce seviyemin iyi olmasına karşın iş
konusunda zor bir süreç yaşamıştım. Özel sektörde daha çok dış ticaret alanına ilgi
duyuyordum. Bu yüzden bu alanda başvurularımı gerçekleştirdim. Ekim ayında Shell
firmasının distribütör firması olan Ovenon Madeni Yağlar ve Kimyevi Maddeler San. Tic.
A.Ş. firmasında İş Geliştirme Uzmanı olarak işe başladım. Ovenon Türkiye’de Shell’in
AEROSHELL ürünlerinin satışını ve dağıtımını yapan tek firmadır. Bu firmadaki görevim
müşteri ilişkilerini geliştirmek ve operasyonel süreci takip etmek. İşimden memnunum,
kendimi geliştirme ve ilgi duyduğum bu alanda yeni bilgiler öğrenme konusunda bu görevim
beni daha ileri bir seviyeye taşımıştır.
Özel sektör zorlu bir parkur, her gün ve her an kendini geliştirmek ve öne çıkarmak
bu sektörde bir numaralı prensip halinde gelmiştir. İletişimin kolaylaşması, teknolojinin
gelişmesi ve bilgi aktarımının hızlanmasıyla bu yarış kolaylaşarak diğer rakiplerini geçme
konusunda daha zorlu hale gelmiştir. Ancak kendini eğitebilir ve geliştirebilirsen, insanlarla
iletişim kurmayı ve kolay yolu seçmeyi değil de zor olanı başarmayı öğrenirsen özel sektör
hızla tırmanabileceğin ve kariyerinde çok üst seviyelere gelebileceğin bir merdiven haline
gelecektir.

*

Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2017 Mezunu

7

