DOĞRU TERCİH
Yeliz AYDINIZ*
Benim için bir uluslararası ilişkiler öğrencisi olmak kolay olmadı. Birçok
öğrencinin yaptığı gibi ben de bölümümü isteyerek seçmemiştim. İlk yılımda
okuduğum bölüme ve yaşadığım şehre adapte olmaya çalıştım. Bu nedenle
derslerimin dışında aktif olduğum hiçbir şey yoktu. İlk yılımın sonlarına doğru
uluslararası ilişkiler bölümüne sevgim ve ilgim artmaya başladı. İlerleyen
zamanlarda bu sevgi beni farklı alanlarda aktif olmaya itecekti.

Üniversite hayatımda aktif öğrenciliğim TBMM’de staj görmem ile başladı.
Siyasetin merkezinde yaşadığım deneyimler beni cesaretlendirdi. Akabinde çeşitli
konferanslara katılarak farklı görüşleri sentezleme fırsatı buldum. Üniversitemizin
bünyesindeki Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğu’nda ve Tanık Hukuk
Topluluğu’nda aktif rol aldım. Derslerin yanı sıra uluslararası arenayı farklı
kaynaklardan takip etmekle kazanmış olduğum yorumlama kabiliyeti beni yazı
yazmaya teşvik etti. Tanık Hukuk Dergisi'ne bir yıl boyunca makale yazdım.
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliğinde staj gördüm. Edindiğim bilgi birikimi
sonucunda iki bölüm arkadaşımla üniversiteden bağımsız bir grup kurduk. Amacımız
hazırladığımız kısa videolarla uluslararası sorunlara dikkat çekmekti. Kurduğumuz
grup kısa sürede ilgi görmeye başladı. Ummadığımız bir şekilde diğer bölümlerden
grubumuza katılmak isteyen çok sayıda öğrenci oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı
bünyesindeki Edirne Gençlik Merkezi’nin projeleri için hazırladığımız videolar çok
beğenildi ve grubumuzun sunduğu proje başarılı oldu. Tüm bunları yaparken yabancı
dilimi geliştirmem gerektiğinin farkındaydım. Birebir aldığım İngilizce dersleriyle
yabancı dilimi geliştirmeye çalıştım.
Mezuniyet yaklaşırken amacım akademisyen olmaktı. Fakat mezun olduktan
sonra özel sektörü de denemem gerektiğini düşündüm. Mezuniyetten 3 ay sonra %40
yabancı müşteriye sahip bir inşaat firmasında çalışmaya başladım. Bir buçuk yıl
sonra kariyerime üniversite camiasında devam etmeye karar verdim. Çünkü
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okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi daha çok sevdiğimi fark ettim. Öğrenim yıllarımda
özel sektörde staj yapmamış olmam, doğru kararı geç vermeme neden oldu.
Yaşadığım bu deneyimler doğrultusunda sizlere tavsiyelerde bulunmak isterim.
Öncelikle okuduğunuz bölümü sevmelisiniz. Severek okuduğunuz bölüm, gelecekte
severek yaptığınız mesleğe dönüşecektir. Unutmayın ki üniversite kendinizi
geliştirebileceğiniz bir kurumdur. Üniversitenin hakkını vererek okumak sizin
elinizdedir. Üniversitelerin bünyesinde kurulan topluluklarda aktif yer almanız
özgüveninizi ve münazara kabiliyetinizi arttıracaktır. Üniversiteniz bünyesinde
düzenlenen ya da diğer üniversitelerin düzenlediği konferansları takip etmenizi, yeni
ilişkiler kurmanızı öneririm. Gördüğünüz derslerin yanı sıra uluslararası arenayı
farklı kaynaklardan takip etmeniz ve yorumlamanız olaylara bakış açınızı
değiştirecektir. Bana göre üniversitelerin öğrencilere sunduğu en güzel avantaj
Erasmus’tur.

Yabancı

dilinizi

geliştirmeniz,

farklı

kültürleri

tanımanız,

deneyimlerinize bir Avrupa üniversitesi eklemeniz için biçilmiş bir kaftan. Erasmus
yapamadıysanız veya yapmayı düşünmüyorsanız yabancı dilinizi bir şekilde
geliştirmelisiniz. Çünkü uluslararası ilişkilerin olmazsa olmazı yabancı dildir.
Özellikle özel sektörde sadece uluslararası ilişkiler için değil, diğer bölümler için de
yabancı dil koşulu getirilmeye başlandı. Özel sektörde çalışmayı düşünenlere
tatillerinde özel sektörde staj yapmalarını öneririm. Bu stajlar iş hayatına başlarken
diğerlerinden bir adım önde olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca yaptığınız staj sonucunda
özel sektörün

size

uygun

olup

olmadığına

karar

verebilir,

hedefinizi

değiştirebilirsiniz. Gelişim kitapları okumanız kendinizi tanımanız ve geliştirmeniz
açısından

önemlidir.

Derslerinizde

başarılı

olmanızın

dışında

kendinizi

geliştirmelisiniz. Çünkü hem kamu sektörü hem özel sektör, kendini geliştirmiş
mezunları tercih ediyor. Maalesef üniversiteyi başarı ile bitirmiş fakat kendine hiçbir
şey katmamış mezunlar iş hayatında büyük hayal kırıklığına uğrayabilir. Yani senin
ellerine bırakılmış bu dört yılı sana başarıyı getirecek biçimde değerlendirmelisin.

Doğru tercih başarı merdiveninin önemli bir basamağıdır. Fakat her zaman
doğru kararlar veremeyebilirsiniz. Hatalarınız olgunlaşmanızı sağlayacak ve
çıkardığınız dersler başarıya giden yolda size bir basamak olacaktır. Doğruyu da
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yanlışı da deneyimlemeden anlayamazsınız. Her zaman doğruyu tercih etmenizi
temenni ederim. Başarı sizinle olsun.
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