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Üniversite yılları altın yıllar olarak adlandırılır. Ancak hayatımızın en önemli kesiti olan
profesyonellik mezun olduktan sonra başlar. Günümüzde gençlerin akıllarını kurcalayan en önemli
şey; “Acaba okuduğumuz alanla ilgili ileride iş bulabilecek miyiz? Sorusudur. Her ne kadar
Türkiye için resmiyette yabancı uyruklu, bugünün deyimiyle “Uluslararası Öğrenci” kapsamında
yer alsam da, Kosova’da yaşayan Türk kimlikli vatandaşlardan olduğum için Türkiye’de eğitim
almak benim hedefimdi. Bu doğrultuda Türkiye’deki üniversitelere Uluslararası öğrenci statüsünde
eğitim alabilmek için iki temel husus vardır. Birincisi yabancı bir ülkenin diplomasına sahip olmak,
ikincisi ise söz konusu ülkenin diline vâkıf olmaktır. Bu önemli iki husus ülkemize dönüşümüzde
yine bizlerin karşısına çeşitli zorlukları meydana getiren etken olarak çıkmaktadır. Farklı bir ülkede
farklı bir dilde alınan diplomaya kendi ülkemizde denklik gerekmektedir. Bu da bizler için zorluk
teşkil etmektedir. Zorluklar elbette denklik ile sınırlı değildir; ülkemdeki sınırlı istihdam, eğitimini
tamamlayarak ülkesine dönen biz gençlerin karşılaştığı en büyük güçlüktür. Balkanlardaki Kaotik
ortam, Diplomasideki dalgalanma özellikle ülkemdeki seçimlerin istikrar gösterememesi,
hükümetlerin çoğunluk sağlayamaması gibi önemli hususlar iş konusundaki istihdamın
sağlanmasında büyük bir ekonomik tutarsızlığa götürmektedir. Bu durumda bizlerin ülkemize
yararlı olabilmemiz adına yapabileceğimiz en iyi iş okuduğumuz alanla ilgili bir iş kolunda
çalışmaktır. Çünkü üniversite yıllarında teorik olarak gördüğümüz ve öğrendiğimiz dersleri pratiğe
dönüştürebilmemiz için şirketler ve kurumlar tarafından bizlere çalışma fırsatı tanınmalıdır.
Trakya Üniversitesi Uluslararsı İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra Kosova
Cumhuriyeti’ne bağlı Mamuşa Belediyesi’nde işe başladım. Görevim; Avrupa Entegrasyon
sorumlusu olarak Mamuşa Belediyesi’nin denetimini yapmış olduğu çalışmaların, sunmuş olduğu
hizmetlerin ve de eşitliklerin kişilere yansımasını kontrol etmektir. Bunun dışında Uluslararası
ilişkilerin Kosova’nın Uluslararası alanda tanınmasına yönelik Avrupa Birliği kapsamındaki
yükümlülüklerin yerine getirilip, getirilmediğindeki işlemlerin denetimiyle ilgili çalışmalarda aktif
rol üstlenmekteyim. Avrupa Birliğinin vermiş olduğu ülkelerarası iş birliği seminerleri ki buna
örnek olarak Kosova-Arnavutluk 2014-2020 sınır ötesi çalıştayı gösterilebilir; iki ülke arası
belediyelerin Avrupa birliği denetimlerindeki önemini vurgulamaktadır.
Burada kendi iş tanımıma ek olarak kendimi geliştirmeme yardımcı olarak alternatif bir
şekilde sivil kayıt memuru olarak vatandaşlara hizmet sunmaktayım. Ayrıca Mamuşa Belediyesi
Kosova’nın tek Türk belediyesi konumundadır. Sahip olduğumuz bu önemli statü ile buradaki
vatandaşlarımıza Kosova Cumhuriyeti’nin resmi dili yanında Türkçe hizmet sunmamın gururunu
yaşamaktayız.
Avrupa Entegrasyon sorumlusu olarak izlenimlerim; temsil ettiğimiz kurumun bizlere
yüklemiş oldğu sorumlulukları yerine getirmede gayretli olmamız, gerektiğinde
sorumluluklarımızı arttırmamız ve en iyi şekilde kurum ve ülkemizi temsil etmemizdir.
Sonuç olarak siz değerli arkadaşlara mesajım; hayatta hayallerinizden ve amaçlarınızdan
hiçbir zaman vazgeçmemenizdir. David Lloyd George’nin dediği gibi “Yapamazsınız diyenleri
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dinlerseniz hiçbir zaman yapamazsınız.” Siz ilk adımınızı inançla atın gerisi sizin hayallerinizin
sınırıyla ilgilidir. Hayatta atacağınız her adım size bir ışık, bir yol olsun.
Bu doğrultuda hayatımızın her dakikasını değerlendirerek yurt dışı seyahatler, dil okulları,
konferanslar vb. etkinliklere katılarak kendimizi geliştirmeye ve geleceğe hazırlıklı olmaya
çalışmalıyız.
Bu vesileyle tüm hocalarıma ve üniversite arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum.
Sağlıcakla kalın.

17

