
 
 

2007 yılında Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü’nden birincilikle mezun olan, ayrıca 

Uluslararası Ticaret Bölümümüzde çift ana dal yapan, 2010 yılında da İşletme Yönetimi 

Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan ve şu an Çankaya Üniversitesi Kariyer 

Yönlendirme ve Geliştirme Merkezi’nde görev yapan Sayın Derya Antaş ile eğitim, spor 

ve çalışma hayatı hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

 

 

“SOSYALLEŞEBİLEN ÖĞRENCİNİN İLETİŞİMİ DE 

GÜÇLÜ OLUYOR” 

 
 

Sayın Antaş öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 

 

1980 yılında İstanbul’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi bu şehirde geçirdim. Lise 

dönemim, basketbol hayatımda çok önemli bir yer edindi. Oynadığım kolejlerin dünya 

şampiyonluğu hedeflerinden dolayı, liseyi ayrı ayrı üç okulda okumak durumunda kaldım. 

Lise bittikten sonra hayatıma, basketbolcu olarak devam etme isteğimden dolayı, beş sene 

boyunca İstanbul dışındaki çeşitli takımlarda oynadım. Profesyonel basketbol kariyerim, 11 

yıl sürdü. Milli takıma kadar yükseldim. İlkokul üçüncü sınıfta başladığım basketbol, daha 

sonra hayatımı kazandığım bir mesleğe dönüştü. Ortaokul ve lise seviyesinde çeşitli kulüp 

takımlarında forma giydim. Bakırköyspor’un altyapısında başladığım basketbol serüvenime, 

daha sonra Adana Botaş Spor Kulübü’nde devam ettim. İzmir Urla, Zonguldak Erdemir, 

Giresun Fiskobirlik ve en son Çankaya Üniversitesi’nde spor yaşantıma devam ettim. Bu 



maceram, daha öncede dediğim gibi, beş sene sürdü. Fiskobirlik’te iyi bir sezon geçirmemize 

rağmen, yönetimin kararıyla takımımız kapandı. Baktığınız zaman, basketbol, ülkemizde çok 

ciddi bir gelir kapısı ve aldığınız hazzın yanı sıra kazandığınız para da hatırı sayılır bir 

miktarda. Kulübün kapanmasıyla sporun belli bir yere kadar sizi idare ettiğini; ancak eğitim 

hayatıma da önem vermem gerektiğini fark ettim. Zaten basketboldan önceki eğitim 

hayatımda da başarılı bir öğrenciydim. 

 

Çankaya Üniversitesi’ne giriş öykünüz nasıl gelişti? 

 

Bu konuda hemen her yerde aynı şeyi söylüyorum. Çankaya Üniversitesi ve Çankaya 

Üniversitesi Spor Kulübü, Türkiye`de yapılmayanı yapıyor. Birçok alanda olduğu gibi bu 

alanda da ilk olma özelliğini sürdürüyor. Burada hem profesyonel spor hayatınıza hem eğitim 

hayatınıza aynı çatı altında devam edebiliyorsunuz. Bu, inanılmaz bir fırsat diye 

düşünüyorum. Bu yapı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kolej yapılanmasının bir benzeri ve 

bu güne kadar çok iyi bir şekilde kullanıldı. İleride de çok daha iyi bir şekilde kullanılacaktır. 

Bu aşamada Mütevelli Heyetimizin Başkan Vekili Sayın Sedat Alp Bey`e gerek sporculuk 

hayatım gerekse sonrasındaki destek ve yardımlarından dolayı bu röportaj vesilesiyle bir kez 

daha teşekkürlerimi iletiyorum.  

 

Sorunuza gelirsek, aslında Çankaya Üniversitesi’ne bir sene evvel transfer olacaktım; ancak o 

zamanlarda üniversite okumak kafamda daha netleşmemişti. Bir sene sonra, üniversite 

sınavına girip kazanmamla birlikte, hem sporcu hem öğrenci olarak Çankaya Üniversiteli 

oldum. Sporcu bursuyla birlikte Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bölüm birinciliğiyle 

bitirdim. Aynı zamanda Uluslararası Ticaret Bölümü’nde çift ana dal yapma fırsatı buldum. 

Burada sporcu bursunun ne kadar faydalı olduğundan da bahsetmek isterim. Birinci Lig 

Bayan Basketbol Takımı’nda oynadığınız süre zarfında, antrenörünüzün belirlediği bir oranda 

burs alıyorsunuz. Aynı zamanda, kalacak yer ve beslenme ihtiyacınızı da buradan 

karşılıyorsunuz. Bunun yanında, takımda oynadığınız için belli bir maaş da alıyorsunuz. 

Kısacası baktığınızda, bir öğrencinin, okurken profesyonel anlamda sporculuk yaşantısını 

sürdürebilmesi için her imkâna sahipsiniz. 

 

 



Çankaya Üniversitesi’nde geçirmiş olduğunuz öğrencilik döneminizden bahseder 

misiniz? 

 

Öğrenciyken sporla eğitimi bir arada yürütmek yorucu geliyor. Bugün arkama dönüp 

baktığımda, bunun hem yorucu hem çok güzel bir süreç olduğunu düşünüyorum. O zamanlar, 

hafta içi her gün çift idman yapardık ve hafta sonu maçlara giderdik. Bu, hem bir zaman 

harcamanıza hem bedenen ve zihnen yorulmanıza sebep oluyor. Sabahtan derslerime girip 

antrenmana gidiyordum. Antrenman bitiminde, yemek yiyip derse giriyordum ve sonrasında 

yine antrenmana gidiyordum. Hesapladığınız zaman sabah sekiz buçuktan akşam sekize kadar 

bir mesai ortaya çıkıyor. Çift ana dalda eğitim gördüğümü de hesaplarsanız o zamanlar ne 

durumda olduğumu anlarsınız. Çok fazla sosyal hayatım olduğunu söyleyemem. Kampusun 

dışına ancak takım otobüsüyle deplasmana giderken, hafta sonları çıkabiliyordum. Diğer 

öğrenci arkadaşlarım gibi çok fazla kantine gidip oturma imkânım da olmuyordu. Hatta bazı 

öğrenci arkadaşlarım, beni yeni kayıt zannediyordu. Oysaki ben dördüncü sınıftım.  

 

 

 

Sporun hayatınızdaki yeri ve önemi tartışılamaz… Bu, Derya Antaş’ı bir öğrenci 

olarak nasıl etkiledi? 

 

2007 senesinde aktif spor yaşantıma son verdim. Üniversiteyi bitirmemle birlikte aktif 

sporculuk hayatım da son buldu.  Başarılı bir üniversite hayatı geçirmem, beni farklı yönlere 

itti. Bana hep bu yoğun tempo içinde neden bu kadar hırslı çalıştığımı ve neden ikinci bir 

bölümü de okuduğumu sorarlardı. Buna neden olarak, sadece spor yaparak eğitim hayatıma 

devam etmeyip kaybettiğim beş senenin acısını çıkarma isteğini gösterebilirim. Bazen kendi 

kendime “spor yapmasaydım daha iyi yerlerde olabilirdim?” sorusunu yöneltiyorum. Sporun 

bana kattıklarını yadsıyamam; dolayısıyla bu sorumun da belli bir cevabı yok. Sporla birlikte 

hayatınızı planlamayı ve belli bir disipline oturtmayı öğreniyorsunuz. Bunu elbette bir şekilde 

öğrencilik hayatınıza da yansıtıyorsunuz. Genelde sporla eğitimin birlikte yürüyemeyeceğine 

dair yanlış bir inanış var; ancak buna en iyi örneklerden biri benim. Hayatınızı doğru 

planladığınızda, her ikisini de başarıyla yürütme olanağınız mevcut.   

 

Hem sporda hem okulda bu kadar başarılı olmak için nasıl bir zaman yönetimi 

uyguladınız? 

 

Bu yoğun tempoda bir şekilde zamanınızı iyi planlamalısınız. Bunu üniversite birinci 

sınıftayken bir hocamdan öğrendim. Gün içinde yapacaklarımı, kafamda tasarlamak yerine 

yazma yolunu seçtim. Antrenman saatlerimden yemek yeme saatlerime kadar neler 

yapacağımı, hangi saatler arası ders çalışacağımı programıma kaydediyordum. Bu, ciddi 

anlamda sizin planladığınız şeyleri yapmanızı sağlıyor. Doğaldır ki gün bitiminde, 

planladıklarınızın çoğunu gerçekleştirmiş olmanız size bir mutluluk veriyor.  

 

Kariyerinize yön verme konusundaki kararlarınızı ne zaman ve ne şekilde 

aldınız? 

 

Kariyerime yön verme konusundaki kararları geç verdiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi, 

üniversiteye gitmeye yirmi üç yaşımdayken karar verdim. Üniversitenin son yıllarına kadar, 

kariyer planım basketbol üzerineydi; ancak üniversitenin son yıllarında, akademik bir kariyer 

yapmaya karar verdim. Öğrenmeyi seviyorum, arkadaşlarıma ders çalıştırırken hep olumlu 

tepkiler alıyorum ve bu da beni akademik bir kariyer konusunda kamçılıyor. Bunun için 



mezun olduktan bir yıl sonra yine Çankaya Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansı yapmaya 

karar verdim. Yüksek lisansımdan geçtiğimiz aylarda da mezun oldum. Arada geçen iki yılda 

özel bir bankada çalıştım. Aslına bakarsanız, mezuniyetimden sonra ailemin yanına dönüp 

dönmeme konusunda bir ikilem yaşadım, diyebilirim. Mezun olduğum gün, bankada olan iş 

görüşmem olumlu sonuçlanınca Ankara`da kalmaya karar verdim. Yüksek lisans da yapmaya 

karar verince artık Ankara’ya yerleştim, diyebilirim.  

 

 
 

Çankaya Üniversitesi’nde işe başlamanız ne şekilde gerçekleşti? 

 

Dediğim gibi, kariyer planlamam farklılık gösterdi. Bankada çalışmamın kariyer 

hedeflerinden biri olmadığını düşünüyordum. Daha doğrusu, beş sene sonra olmak istediğim 

yere bankacılık yaparak ulaşamayacağımı düşünüyordum. Devamında istifa ettim. O süreç 

içerisinde Çankaya Üniversitesi’nin idari personel alacağını duydum ve başvurdum. Çankaya 

Üniversitesi’nde spor yapmış olmamın ve öğrenim görmemin etkisiyle kurum kültürüne 

yabancı değildim. Dolayısıyla burada çalışmak istedim ve bundan da çok mutluyum.  

 

Çankaya Üniversitesi mezunu olarak, Çankaya Üniversitesi personeli olmanın 

farklılığı nedir? 

 

Öncelikle Çankaya Üniversitesi mezunu olarak bu birimde çalışmam, hem kendim hem 

irtibatta bulunduğumuz insanlar açısından çok faydalı oldu. Bir kere bizden kariyerlerini 

planlama konusunda yardım isteyen öğrencilerimizi daha iyi anlayabiliyorum. Daha yararlı 

bilgiler verebiliyorum ve onları yönlendiriyorum. Çankaya Üniversitesi’nden mezun olmanın 

avantajlarını anlatabiliyorum. Tercih döneminde bize gelen öğrenci arkadaşlarıma da iyi bir 

örnek olduğumu düşünüyorum. Onlara, mezun olduğum okulda iş bulabilmenin ve 



çalışabilmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatıyorum. Onlar da bu okuldan mezun 

olanların bazılarının istihdamının yine Çankaya Üniversitesi tarafından yapıldığını görüyor. 

Bu hem öğrenci hem Üniversitemizin imajı için iyi bir nokta. Ayrıca, dediğim gibi, kurum 

kültürüne ve personele aşina olmak da ayrı bir avantaj. 

 

Çankaya Üniversitesi’ndeki işinizden biraz bahseder misiniz? 

 

Kariyer Yönlendirme ve Geliştirme Birimi olarak öğrencilerimize gelecekleri konusunda yol 

gösterici olmaya çalışıyoruz. Üniversite hayatı boyunca derslerine önem vererek çok başarılı 

olan öğrenci arkadaşlarımızda bir sosyalleşme sorunu oluyor. Biz ısrarla üniversite hayatının 

sadece derslerden ibaret olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Yıllardır gördüğümüz öğrenci 

profillerini karşılaştırdığımızda, derslerinde başarılı olup aynı zamanda sosyalleşebilen 

öğrencilerin daha kolay ve iyi işlerde çalışabildiğini görüyoruz; çünkü sosyalleşebilen 

öğrencinin iletişimi de güçlü oluyor ve bu öğrenciler, kendilerine gerekli olan bağlantıları 

daha kolay bulup üstleriyle daha kolay anlaşabiliyor. Hatta bu öğrenciler, mezun olmadan 

yaptıkları yaz stajlarında kurdukları ilişkilerle mezun olduktan sonra staj yaptıkları şirketlerde 

iş bulabiliyor ve mezuniyetten sonra iş arama derdinden kurtuluyor. Firmalar, kendini kabul 

ettiren ve iletişimi güçlü olan öğrenciyi mezuniyetin hemen sonra işe alıyor. Bu anlamda 

Birimimiz, öğrenci topluluklarıyla da birlikte çalışarak öğrencilerimize ışık tutmaktadır. 

Bunun için kişisel gelişim seminerleri düzenliyoruz. Firmalardan üst düzey yetkilileri 

okulumuza çağırarak istekli öğrencilerin bu firmalarla bağlantı kurmasını sağlıyoruz. Bunun 

dışında nisan ya da mayıs aylarında çok önemsediğimiz Kariyer Platformu’nu düzenliyoruz. 

İki ya da üç gün boyunca, büyük firmalardan üst düzey yöneticileri okulumuza davet ederek 

katılımcıların birinci ağızdan bilgi edinmelerini sağlıyoruz. Katılımcılar, konuşmacıların 

yaşam ve iş öykülerini dinleyerek, onlara sorular sorarak ufuklarını geliştiriyor. Şirketlerin 

eleman alırken neye dikkat ettiklerini, şirketlerin çalışma arkadaşlarını hangi kriterlere göre 

seçtiğini ve nasıl özgeçmiş hazırlanması gerektiğini öğrenerek buna göre hareket ediyorlar.  

 

 
 



Röportajımıza son verirken mezunlarımıza ve öğrencilerimize iletmek 

istedikleriniz nelerdir? 

 

Öncelikle Mezunlar Derneğimizin yeniden aktif bir hale gelmesinden duyduğum mutluluğu 

söylemek isterim. Görüyoruz ki ben de dâhil olmak üzere mezunlarımız, artık Çankaya 

Üniversitesi’nin bünyesinde çalışabiliyor. Bu, daha önceden de dediğim gibi, hem 

mezunlarımızın hem Üniversitemizin imajı için çok önemli. Böyle olunca çalıştığınız yere 

daha fazla bağlılık hissediyorsunuz, daha fedakârca çalışabiliyorsunuz ve kurumunuzu 

özümsüyorsunuz.  

 

Mezun arkadaşlarımıza şunu söylemek isterim ki diğer bazı üniversitelerin mezunlar 

derneğinin ve mezunlarının çok aktif ve birbirlerine bağlı olduklarını görüyoruz. Bu bağlamda 

biraz daha kenetlenmeliyiz. Bu, sadece Üniversitemizin ya da herhangi bir birimimizin 

çalışmasıyla olmaz. Bu konuda biz mezunlar da istekli olmalıyız. En azından düzenlenen 

organizasyonlarda bir araya gelmeli ve bir sinerji yaratmalıyız. Bunun için mezun olduğumuz 

ve verdiği eğitimle bize çok şey katan Üniversitemizle irtibatı hiç kesmemeliyiz.  

 

Röportaj : Gözde Kuşak 

 

 


