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2008 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunumuz ve şu an 

Özel Arı Okulları Mezun Etkinlikleri Birimi Koordinatörü olarak görevini 

sürdüren Cihan Aydos ile bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik. 
 

“ÜNİVERSİTEDEYKEN KENDİNİZİ ÇOK 

İYİ YETİŞTİRİN” 
 

Cihan, bize biraz işinden bahseder misin? 

 

Ben, Arı Mezun Etkinlikleri Birimi (ARIMEB) Koordinatörü olarak 2 yıldır Özel Arı 

Okulları’nda çalışmaktayım. ARIMEB; okulumuz mezunlarının dayanışma ve etkinliğini 

sağlamak, geleceğe yönelik işbirliği oluşturmak amacıyla 2000 yılında kurulan ve Özel Arı 

Okulları’nın kampüsündeki merkezde hizmet veren bir birimdir. Benim temel olarak görevim, 

hem okul ve mezunlar arasındaki ilişkinin devamlılığını sağlamak hem de mezunların 

kendileri arasında daha sağlam bağlar kurmalarına yardımcı olmaktır. Tabi ki bunların 

sağlanması için elinizde her an güncel tutmanız gereken bir veri tabanı olmak durumunda. 

Mezunlarımıza ulaştıkça yıl içerisinde mevcut bilgi güncellemelerini gerçekleştiriyoruz ya da 

kendileri bizlere ulaşarak işlemlerini gerçekleştiriyor. Bazen bir etkinlikte bazen sosyal hayat 

içerisinde bir araya geliyoruz. Hatta bazen bir mezunumuz bizi ziyaret edip hâlâ görüştüğü 

arkadaşlarına ulaşmamızı bile sağlıyor. İlk mezununu 1991 yılında vermiş ve bu yıl 21. 

dönem mezunlarını verecek olan bir eğitim kurumunu düşündüğünüzde, tabi ki de bu veri 

tabanını durmadan güncel tutmak kolay olmuyor. Bunun dışında web tabanlı hizmetlerden 

yararlanarak ve kitle iletişim araçlarını da kullanarak özellikle yıl içerisinde düzenlediğimiz 

etkinliklerle beraber bu büyük aileyi canlı tutmaya devam ediyoruz. www.arimezunlari.org 

resmi web sitemiz ve Twitter ile Facebook sayfalarımızdan tüm duyurularımızı gerçekleştirip 
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bilgi akışını da özellikle e-mail yolu ile sağlamaya çalışıyoruz. Tabi ki mezunlarımız da 

iletişimden ve yapılan etkinliklerden gayet memnun oluyor. Yıllar önce kurdukları dostlukları 

tekrar hatırlayarak keyifli vakit geçirme imkânı buluyorlar. Örnek vermek gerekirse, 29 

Ekim’de mezunlarımızla son sınıf öğrencilerimizi bir araya getirerek Atamızı ziyaret 

ediyoruz. Yine yıl içerisinde 2 oturum halinde düzenlediğimiz “Meslek Tanıtım Panelleri” 

var. Bu paneller sayesinde, öğrencilerimiz farklı meslek guruplarından olan mezun 

ağabeylerinden ve ablalarından meslek hayatlarıyla ilgili bilgi edinme fırsatı yakalıyor. Her 

yıl Haziran ayı içerisinde Arı Mezunlar Derneği’nin de katkılarıyla düzenlediğimiz 

“Geleneksel Mezunlar Buluşması”nda da her dönemden mezunlarımız bir araya gelerek 

konserler eşliğinde keyifli vakit geçirme imkânı bulmuş oluyor. Yıl içerisinde yine özellikle 

Arı Mezunlar Derneği’yle birlikte ortak olarak desteklediğimiz bazı sosyal yardım projeleri 

var. Bu yardım projeleri de birlik ve bütünlüğümüzü çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Bir de 

Kovan var tabi. Benim Çankayalılarla buluşmamı sağlayan Gündem dergisi gibi, Özel Arı 

Okulları’nın yayını olan dergimiz... Dergimiz her yıl 2 sayı olarak yayımlanıyor. Kovan’daki 

ARIMEB sayfalarında 6 aylık etkinliklerimizi yayınlıyoruz ve bu sayede, biz de sizler gibi 

birçok mezunumuza ulaşmış, onların okullarından kopmadan bilgi sahibi olmalarını sağlamış 

oluyoruz.  

 

 
 

Bu işi tercih etme nedenlerin ve Özel Arı Okulları’nda çalışmaya başlama sürecin 

neydi? 

 

Öncelikle en büyük neden çalıştığım kurum diyebilirim. Sizlerin de bildiği gibi, Özel Arı 

Okulları, Ankara’daki en köklü eğitim kurumlarından biri. Her mezun öğrencinin iş hayatına 

atılırken beklediği “kurumsal iş yeri” kavramının burada gerçekten varlığını biliyor olmam 

benim için çok önemliydi. Arı Okulları’yla aynı kampüs alanı içerisinde yer alan Çankaya 

Üniversitesi’nde okumuş olmamın da çok büyük katkısı oldu. Arı Okulları’na mülakata 

geldiğimde Genel Müdür Yardımcımız  Seva Demiröz’e söylediğim bir cümleyi sizinle 
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paylaşmak istiyorum. “Burayı benim 2. evim gibi hissediyorum” demiştim kendisine. 

Gerçekten de duygularım bu şekilde. Üniversite yıllarından beri burası benim 2. evim gibi. 

Kurucumuz Sayın Sıtkı Alp, bildiğiniz gibi Üniversitemizin de kurucusu. Benim hayatımın en 

güzel, en eğlenceli günlerini geçirdiğim, şu an sosyal hayatımı paylaştığım dostluklarımı 

kurduğum Üniversitemle aynı kampüs alanı içerisinde çalışacak olmak, benim için çok 

önemli bir nedendi.  

 

Bunların dışında tabi ki her ne olursa olsun, yapacağınız işin niteliği ve sizin hem eğitim hem 

de karakter yapınıza uygunluğu çok önemli. Ben, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler 

mezunuyum. Aldığım eğitimin tabanı ilişkilere dayanıyor. Siyaset bilimi denildiğinde 

politika, uluslararası ilişkiler denildiğinde ise diplomasi ilk akla gelen kelimelerden değil 

midir? Genelde mülakatlarda sorulan bir soru vardır: “Sosyal yönünüz nasıldır? İnsan 

ilişkileri konusunda kendinizi nasıl görüyorsunuz?” İşte, benim seçtiğim işi yapabilmeniz için 

bu soruya kesinlikle inanarak “çok iyidir” yanıtını verebiliyor olmanız lazım.  

 

Üniversite hayatım boyunca da gerçekten çok sosyal bir insan oldum. Sadece okulda 

kurduğum dostluklardan ya da arkadaşlıklardan bahsetmiyorum. Okulumuzun Halkla İlişkiler 

Birimi’nin katıldığı birçok eğitim fuarına gönüllü öğrenci olarak katıldım. Üniversitemizi en 

iyi şekilde tanıtarak belki de şu an hâlâ okuyan birçok öğrencinin Çankayalı olmasında 

katkıda bulundum. Bu konuda başka bir örnek vermek gerekirse, bir gün okulumuza gelen bir 

yurt dışı eğitim firmasıyla görüştüm. Hemen orada kararımı verdim ve kaydımı yaptırdım. 

Eve gittim ve aileme ben bu yaz Amerika’ya çalışmaya gidiyorum, dedim. Amerika’da 4 ay 

kaldım. Yani kısaca size sunulan işe uygunluğunuzu en iyi değerlendirebilecek olan kişi yine 

sizsiniz. Ben hareketli, yeni insanlarla tanışmayı seven, etkinlikler ve organizasyonlar 

yapmaktan büyük zevk alan bir insanım. Sadece iş hayatında değil; kendi özel hayatımda da 

bu şekilde yaşıyorum. O yüzden şu an yaptığım iş, benim üzerime dikilmiş bir ceket gibi 

diyebilirim. 

 

Geleceğe dönük olarak kariyer hedefin nedir? 

 

Şu an ARIMEB Koordinatörlüğü’nü yapıyorum. Aslında, baktığınızda, yaptığım birçok iş 

halkla ilişkiler tabanlı. O yüzden kendimi bu yönde geliştirmeyi düşünüyorum. Öncelikle 

2012-2013 sezonunda yine kendi okulum olan Çankaya Üniversitesi’nde işletme üzerine 

yüksek lisans (MBA) yapmaya başlayacağım. Günümüzde artık yüksek lisans yapmak bir 

gereklilik halini aldı. Yüksek lisans yapmanın faydasını daha üst mevkilerde göreceğim 

kanaatindeyim. Eğer vakit ayırabilirsem eş zamanlı olarak halkla ilişkiler alanında sertifika 

programlarına da katılmak istiyorum. Bu sayede, daha donanımlı bir şekilde istediğim kariyer 

hedefine ulaşmayı planlıyorum.  

 

Mezunlarla iletişimde olduğundan dolayı renkli bir çalışma ortamın vardır diye 

düşünüyorum. Doğru mu? 

 

Haklısın, oldukça renkli bir çalışma ortamımın olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 5000’e 

yakın mezun sayımız var. Tabi ki yurtdışında olanlar, üst düzey yerlerde olanlar, aklınıza 

gelebilecek her meslek dalında mezunla tanışma fırsatım oluyor. Doktorlar, mühendisler, 

avukatlar, sporcular, sanatçılar… Düzenlediğimiz etkinlikler ve özellikle Özel Arı Okulları 

Mezunlar Derneği (ARIMED)  ile yaptığımız ortak çalışmalar işimi daha keyifli hale 

getiriyor.  
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1991 yılında kurulan Özel Arı Koleji Mezunlar Derneği, 2007 yılında revize edilerek 

ARIMED ismini almıştır. Yeni logosu, güncellenen tüzüğü ve yeni web sitesiyle beraber gün 

geçtikçe büyümeye devam eden derneğimizin, 20. yılını doldurmuş olmasının da gururu ve 

mutluluğu içerisindeyiz. Yaklaşık 500 üyemizle Arı kültürünün devamlılığını sağlamak için 

Başkanımız Sn. Ali Güleç ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle beraber birçok çalışma 

yapıyoruz. Derneğimizin özellikle son yıllar içerisinde yirminin üzerinde anlaşmalı kurumla 

çalışmaya başlaması, Arı Mezunları’na da sosyal hayatta birçok fırsat ve ayrıcalık sağlıyor. 

Bu işlerle de Dernek Yönetimi ile beraber bire bir ilgileniyorum. 

 

 
 

İş yerinde mutlu musun? Sence iş yerinde mutlu olmanın ön koşulu nedir? 

 

İş yerimde mutluyum. Zaten karakter olarak mutlu olmadığım yerde durmam çok zor; çünkü 

mutlu olmadığımda, verimli de olamıyorum. Verimli olmadığımda işler yürümüyor ve işler 

yürümediğinde de o pozisyonda size ihtiyaç kalmamış oluyor.  

 

Bence iş yerinde mutlu olmanın ön koşulu, kesinlikle beraber çalıştığınız insanlardır. İş 

arkadaşlarınız, müdürleriniz, yöneticileriniz… Çalıştığınız insanlarla iyi ilişkiler içerisinde 

değilseniz veya bir şekilde iyi anlaşamadıysanız, dünyanın en güzel, en keyifli işini bile 

yapıyor olsanız bu, size işkence gibi gelecektir.  

 

Dergimizin kapak konusu olan mutluluğun tanımı sence nedir? Seni neler mutlu eder? 

 

Biz insanlar, durmadan daha fazlasını ya da daha iyi olduğunu düşündüğümüz gerçekleri 

istiyoruz hayatımızda. Bu gerçeklerin sadece bizim gerçeklerimiz olduğunu unutup bunları, 

sanki bunlar genel insanlık arzularıymış gibi, olmazsa olmazlarımız haline getiriyoruz 

zihnimizde. Sonra bunlara ulaşamayınca da mutsuzluk diye adlandırdığımız duyguya 

bürünüyoruz. Bu ara çok moda, biliyorsunuz, depresyondayım veya çok stresliyim gibi 
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tanımlamalar... İşte bu duygular içerisinde hayatımızı sürdürürken çok önemli, belki de en 

önemli gerçeği göz ardı ediyoruz. Belki biraz felsefi gelecek size; ama o gerçek maalesef ki 

ölümdür. Sonuçta bu hayatta hiç kimse, ne zaman onun için hayatın son günü ya da son 

dakikası olduğunu bilemiyor. İşte o noktada da “ne zaman?” cümlesi bana şunu çağrıştırıyor: 

“hemen!” Bunlardan dolayı, mutsuzluğa ayıracak vaktimiz yok bizim. 

 

Peki, beni ne mutlu eder? Ailem, tuttuğum takım, gökyüzü, arkadaşlarım, deniz, sıcak şarap, 

uçmak, rüzgârda uyumak, barbekü partisi ya da bazen sadece durmak... Bu hayattaki binlerce 

güzellik... Hepsi beni mutlu edebilir; çünkü kendinizi mutsuz hissettiğiniz herhangi bir günü, 

sevdiğiniz bir insanı kaybettiğiniz bir günle kıyaslayabilir misiniz? O yüzden hâlâ 

hayattayken, hâlâ sağlıklıyken ve hâlâ sevdiklerimizle vakit geçirebilecek durumdayken 

mutlu olmak bize uzak olmamalı, diye düşünüyorum. Tabi ki hayat her zaman tozpembe 

değil. İşle ilgili, özel hayatınızla ilgili ya da hayatla, ülkemizle ilgili birçok konuda canımızı 

sıkacak olaylarla karşılaşıyoruz; ancak günümüz toplum yapısı, maalesef her şeyi çok hızlı 

tükettiği gibi mutluluğu da bu hızlı tüketim ağının içine soktu. Hatta bu ortam, mutsuzluğu 

bile bir hayat tarzı haline getirmeye itiyor insanları; ama dediğim gibi, mutsuz geçirecek bol 

bol vaktimiz olduğunu gerçekten düşünmüyorum. O yüzden herkesin hayattan elinden 

geldiğince çok keyif almaya çalışmasının ve sadece kendine değil; etrafındaki insanlara da o 

pozitif enerjisini aktarmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

 

 
 

Aktif bir spor yaşantın olduğunu biliyoruz. Aktif olarak spor yapmak, kişiye mutluluk 

getirir mi? Bunun hayatına artıları nedir? 

 

Uzun yıllardır çeşitli sporlarla uğraşan biri olarak öncelikle şunu belirtmeliyim: Spor yapmak, 

güç ve enerji düzeyinizi artırdığı için, doğal olarak daha fit ve daha zinde bir vücutla yaşam 

kalitenizi de artırmış oluyor. Daha geç yoruluyor ve bu sayede daha çok aktiviteyle hayatınıza 

renk katıyorsunuz. Tabi bu bahsettiğim spor şekli, hangi spor dalı olursa olsun, profesyonel 
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antrenörlerden yardım alarak, düzenli şekilde yapılan spor aktivitesinin sonucudur. Yüzme, 

fitness, basketbol, pilates, binicilik… Hangi spor dalı olduğu önemli değil. Unutmayın ki 

doğru zamanda, doğru egzersiz ve beslenme programıyla yapılan spor ne kadar sizi mutlu 

kılacaksa, yanlış yapılması durumunda ise bir o kadar negatif yönde hayatınıza etkisi 

olacaktır. Sonuç olarak ben, kesinlikle spor yapılmasını öneriyorum. Sakın ola ki zaten okulda 

ya da işte çok yoruluyorum, diye kendinize bahaneler yaratmayın. Emin olun, düzenli spordan 

sonra, aynı tempodaki hayat tarzınız içerisinde daha az yorulduğunuzu görecek ve kendinizi 

daha pozitif hissedeceksiniz. 

 

İş çevrene, yani öğrencilere ve mezunlara baktığında sence onlar mutlu mu? 

 

Daha önce de belirttiğim gibi... Bu, tamamen mutluluğu tanımlama şeklinizle alakalı. Benim 

gibi mutsuz olacak vaktinin olmadığını düşünenler, bir şekilde hayatlarına mutluluk 

katabilecek enstrümanları buluyor ya da zaten hayatlarında mutlu olmalarına yetecek kadar 

güzelliğin var olduğuna dair algılarını hep açık tutuyor. 

 

Mezunlarımızın büyük bir çoğunluğu, iş ve özel hayatlarında mutlu görünüyor. Tabi hayata 

dair etmenlerin birçoğunun onlar için çözümlenmiş olması ve düzenin kurulması, mutluluğun 

sürekliliği konusunda bir artı teşkil ediyor. Mezun adayı öğrencilerimizde ise daha fazla 

endişe hâkim. Bu da gayet doğal; zira bu, üniversite sınavı ve meslek seçiminin doğurduğu bir 

sonuçtur. Tabi ki daha önce bahsettiğim gibi, hem öğretmenlerinin yaptığı yönlendirmeler 

hem de bizlerin onlar için düzenlediği “Meslek Tanıtım Panelleri” gibi etkinlikler, 

kafalarındaki soru işaretlerinin azalmasına ve daha sağlıklı karar vermelerine olanak sağlıyor. 

Sonuçta hepimizin bildiği bir gerçek var ki bu da belirsizliğin insanı negatif olarak etkilediği 

gerçeğidir. Bu süreçte ne kadar çok destek alınırsa, hem mutluluk hem de başarı oranı o yönde 

yüksek oluyor. 

 

Bize kendini biraz anlatır mısın? 

 

1983 Ankara doğumluyum. Tek çocuğum. Ortaokul ve lise yıllarımda lisanslı olarak hentbol, 

basketbol ve yüzme sporlarıyla uğraştım. 2002 yılında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandım. Hayatımın belki de en mutlu zamanlarını 

geçirdiğim üniversite hayatım, 2008 yılında mezun olmamla sona erdi. Daha sonra 2008 yılı 

Aralık ayında askerlik görevimi tamamlamak üzere İzmir’e gittim. Kısa dönem olarak 

yaptığım askerlik görevinden sonra, Ankara’ya dönerek 2009 yılında özel bir firmada proje 

uzman yardımcısı olarak işe başladım. Daha sonra Özel Arı Okulları’ndaki pozisyonu 

değerlendirerek 2010 yılında ARIMEB Koordinatörü olarak başladığım görevimde 2 yıldır 

çalışmaktayım.  

 

Gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok severim. Özellikle yeni 

tatlar denemek, değişik yörelerin yemekleriyle tanışmak hayatımda çok önemli bir yer teşkil 

eder. Sinema benim için vazgeçilmez bir mutluluk kaynağı. Sadece gösterimdekileri değil; 

festival filmlerini de zamanım olduğunca takip etmeye çalışırım. Hayattaki en büyük hobim 

ise Cunda’dır. Evet, belki garip; ama Cunda’nın tamamı benim hobimdir. Her yıl muhakkak 

bir süre orada kalırım. Yeniden doğar, dünyada cenneti yaşamama izin verdiği için Tanrı’ya 

şükrederim.  
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Mezunlarımıza ve mezun olacak öğrencilerimize söylemek istediklerin neler? 

 

Son 10 yıldır dünya, daha hızlı bir iletişim altyapısı üzerine kurulmaya başladı. Network (ağ), 

özellikle sosyal ağlar olmak üzere, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Artık neredeyse 

herkesin bir Twitter ya da Facebook hesabı var. Hepimiz ağımızı olabildiğince geniş ve 

verimli tutarak bir yandan normalde ulaşamayacağımız kadar çok insana ulaşabiliyor, bir 

yandan da ileride beraber olacağımız potansiyel iş çevremizi oluşturuyoruz. Mezun dernekleri 

de temelde bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuş sosyal ağ mekanizmalarıdır. Aynı okuldan 

mezun olmuş, belirli bir kültürle yetiştirilmiş insanların, bu kültürü bir sonraki kuşağa 

taşıması, hem sosyal hayatta hem de iş hayatında ortak paydada buluşarak birbirlerini 

desteklemeleridir. 

 

 Mezun olacak öğrencilerimize tavsiyem, üniversitede kendinizi çok iyi yetiştirin. Özellikle 

yabancı dil konusunda verilen iyi eğitimden sonuna kadar yararlanın; ancak üniversitenin, 

sizin için sadece derslerden ibaret olmadığını ve ileride hem arkadaş hem de iş çevrenizi 

oluşturacak olan ağın tam ortasında bulunduğunu da unutmayın. Şimdi elde ettiğiniz, 

kurduğunuz dostluklar, ileride hayatın önemli kırılma anlarında büyük faydalar sağlayacaktır. 

Bu yüzden, üniversite hayatınızda muhakkak derslerin dışında sosyal hayata da vakit ayırmayı 

ihmal etmeyin. Zaten Çankaya Üniversitesi’nde bu sosyal ortamın öğrencilere yeteri kadar 

sağlandığını düşünüyorum.  

 

Mezunlarımız da mezunlar derneklerine üye olarak ve buraların etkinliklerine katılarak içinde 

yer aldıkları bu topluluğun daha çok genişlemesine katkı sağlayacaktır. Bu da kendi özel 

hayatlarında, aynı okuldan mezun oldukları arkadaşlarıyla ortak hedeflerde buluşmalarını 

mümkün kılacaktır. Her mezun, kendi mesleğiyle ilgili bir başka mezun arkadaşından destek 

görerek hedeflerine daha hızlı ve emin adımlarla ilerleme imkânına sahip olacaktır. 
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Benimle bu röportajı yapmış olduğu için Çankaya Üniversitesi Mezunlar Birimi’ne teşekkürü 

borç bilirim. 

 

Röportaj; Gözde Kuşak 


