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KOSOVA CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞUNDAKİ İŞ 

TECRÜBEM 

 

Dardane ÇEKU* 

Üniversite yılları altın yıllar olarak adlandırılır. Ancak hayatımızın asıl en önemli kesiti 

olan profesyonellik mezun olduktan sonra başlar. Günümüzde gençlerin kendilerine en sık 

sordukları soruların başında “Acaba okuduğumuz bölümde iş bulabilecek miyiz?” sorusu 

gelmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için iki önemli husus vardır. Birincisi yabancı bir 

ülkenin diplomasına sahipsiniz, ikincisi ise söz konusu ülkenin diline vakıfsınız.  Mezuniyet 

sonrası karşılaşılabilecek dezavantajlara gelinecek olursa ne yazık ki Türkiye ve Balkan 

ülkelerinde istihdam konusunda önemli sıkıntılar mevcuttur. Her türlü desteğe ve kolaylığa 

rağmen, yabancı uyruklu bir öğrencinin mezun olabilmesi ve daha sonra hedefine ulaşabilmesi 

için bir sürü zorluğa göğüs germesi lazımdır. Fakat çıktığımız bu yolda başarıyı elde 

edeceğimize dair inancımızın tam olası gerekir. Bizim en iyi yapabileceğimiz iş okuduğumuz 

alanla ilgili bir iş kolunda çalışmaktır. Çünkü üniversite yıllarında teorik olarak gördüğümüz ve 

öğrendiğimiz dersleri pratiğe dönüştürebilmemiz için bize şirketler veya kurumlar tarafından 

çalışma fırsatı tanımalıdır.  

Edirne Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezuniyetimi 

müteakiben İstanbul’daki Kosova Başkonsolosluğunda dört ay staj yaptıktan sonra konsoloslukta 

idari personel olarak devam etme teklifi aldım. Böylece iki yıl sürecek konsolosluk vazifem 

başlamış oldu. Burada yapmış olduğum iş icabı Kosova’dan Türkiye’ye gelen üst düzey 

heyetlerin karşılanması, toplantılar ve konferanslar düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev aldım. 

Diplomatik protokol ve hiyerarşi kurallarını öğrendim ve vatandaşlarımızın çeşitli sorunlarının 

çözümüne yardımcı oldum. Özellikle bu husus bana ciddi anlamda tecrübe kazandırdı. Böylesine 

önemli resmi kurumlarda çalışırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar ise ciddiyet, hoşgörü, 

protokol kuralları ve kılık kıyafete verilen azami dikkattir. İki yıllık iş hayatımda diplomasinin 

farklı alanlarda bilgiler edindim. Ayrıca diplomatların görevlerinin ne denli önemli olduğunu ve 

özellikle vatandaşlara zor ve acil durumlarda yardım edebilmenin ne kadar önemli ve gurur 

verici bir şey olduğunu anladım. Konsoloslukta çalışmak benim mesleki kariyerimde oldukça 

önemli yer tutmaktadır. 

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu genelde Türkiye Cumhuriyeti’nde 

ikamet eden Kosova vatandaşlarına yönelik çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bunların başında 

pasaport ve seyahat belgeleri düzenlemek gibi teknik hususların yanı sıra Kosova’ya seyahat 

etmek isteyen kimselere vize vermek gibi işlemler başı çekmektedir. Ayrıca iki ülke arasındaki 

ekonomik, eğitim ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi de konsolosluğun yetki alanı içine 

girmektedir.  

Sonuç olarak siz değerli arkadaşlara mesajım, hayatta hayallerinizden ve amaçlarınızdan 

hiçbir zaman vazgeçmemenizdir. Martin Luther King’in dediği gibi ˝İlk adımınızı inançla atın. 

Tüm merdiveni görmek zorunda değilsiniz, yeter ki siz ilk adımı atın˝. Cesaret, korkularımıza ve 

yetersizliklerimize rağmen, bizi ileriye doğru harekete geçirebilecek en önemli fazilettir. Bu 
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doğrultuda hayatımızın her dakikasını değerlendirerek, yurtdışı seyahatler, dil okulları, 

konferanslar vb. etkinliklere katılarak, kendimizi geliştirmeye ve geleceğe hazırlıklı olmaya 

çalışmalıyız. 

 

Buradan tüm hocalarıma ve üniversite arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. 

 

Sağlıcakla kalın. 

 


