
 
 

Osman Serin, Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzün 2007 mezunu.  
Kendisi, aynı zamanda, Üniversitemizin MBA dalında yüksek lisans 

öğrencisi… Osman Serin ile Üniversitemiz ve otomotiv sektörü hakkında 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

 

“KENDİ İŞİNİZİ YAPARKEN KİMSE YANLIŞLARINIZI 
DÜZELTECEK CESARETE SAHİP OLAMIYOR.” 

 
 

Osmancım, bize biraz işinden bahseder misin? 

 

Borusan Otomotiv’de, satış danışmanı pozisyonunda, BMW marka araçları satmaktayım. Bu 

işe, bir buçuk yıldır devam ediyorum. Günlük mesai saatlerimiz sabah 9.00 ile akşam 18.30 

arası. Hafta sonları da 11.00 ile 17.00 arası çalışıyoruz; ama çalışma saatlerimiz değişebiliyor. 

Hafta sonu bir gün izinliyiz. Genelde günleri nöbetleşe değiştiriyoruz. Örneğin, bir hafta sonu 

hiç çalışmazken başka bir hafta sonu iki gün çalışabiliyoruz. Özellikle, kampanya 

dönemlerinde, hafta sonu çalışıp hafta içi izin kullanabiliyoruz; fakat izin kullanmayı çok 

istemiyoruz. Satış danışmanı olduğumuz için prim usulü çalışıyoruz ve burayı, bir noktadan 

sonra, kendi işimiz gibi benimsemiş oluyoruz.  

 



Bir de keyifli bir iş, çok severek yapıyorum. Bu anlamda da mesai saatleri hiç problem 

olmuyor. Sadece hafta sonları, şehir dışına kaçış planlarım olduğu zaman, biraz sıkıntı 

olabiliyor; ama bahsettiğim gibi, iş arkadaşlarımla anlaşarak bu durumu da ayarlayabiliyoruz.  

 

Alanında farklı işler yapabilecekken neden bu tür bir işi tercih ettin? 

 

Aslında aklımda otomobil satma fikri hiç yoktu; fakat bilgisayar mühendisliğinin meslek 

olarak bana çok da uygun olduğunu düşünmüyorum. Daha sosyal bir işin benim karakterimle 

daha uyumlu olacağını düşündüm. İnsanlarla bire bir iletişim halinde olabileceğim bir 

mesleğim olsun istedim. Sonuç olarak, daha sosyal işlerle var olmayı istedim ve bir yerden 

başlamam gerekiyordu. Bilgisayar mühendisi olarak çalışmaya başlasaydım, kariyerime 

mühendis olarak devam edecektim; ama ben ticaret yapan bir ailede büyüdüm ve her zaman 

ticarete yatkındım.  

 

Mesela üniversitedeyken bile kendi kurduğum bir şirketim vardı. Portör muayenesi 

yapıyorduk. Yani, restaurantlarda, kuaförlerde, yurtlarda ve benzeri yerlerde çalışan 

personelin 3 ayda bir yapılması gereken rutin sağlık kontrollerini organize ediyorduk. Bu 

kontrollerde kan alınarak kan tahlilleri yapılır, akciğer röntgenleri çekilir… Bu işe nasıl 

başladığımı sorarsanız, iş bize kendi geldi bile diyebilirim. Babam gıda (et- sakatat) işleriyle 

uğraşmaktaydı. Babamın personelinin muayenesi için gelen kişinin teklifi üzerine, böyle bir 

işe başlamaya karar verdim. Daha üniversite 2. sınıftaydım. İşleri ben bağlıyordum, yanımda 

prim usulü çalışan 5 personelim ve bir de sekreterim vardı. Panelvan bir araçla, referans 

olduğumuz işletmelere giderek rutin sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlıyorduk. İşimiz 

güzel giderken bir takım aksilikler yaşadık ve işi bitirmek durumunda kaldık 

 

Sonuç olarak, mühendislikten daha sosyal bir iş yapmak istedim. Günümüzde de ticaret eskisi 

kadar kolay olmadığından böyle bir işe yöneldim. Şu anda satış danışmanıyım, lüks segmentte 

otomobiller satıyorum ve buna bir sermaye koymuyorum. Bu da bir güvence benim için. 

Kendi işim olarak yapsam çok daha fazla para kazanabilirim; ama en azından hayatımın bu 

döneminde, kurumsal yapıyı da görmem gerektiğine inandım. Böyle büyük bir firmada, belki 

1, belki 5 yıl havayı solumam, bu düzeni ve işleyişi görmem gerekiyordu. Şu anda, yaşıma 

göre, bulunduğum pozisyondan oldukça mutluyum. 

 

 

Peki, Borusan’da çalışmaya nasıl başladın? 

 

Aslında satış pozisyonunda çalışmak istiyordum. Askerden geldikten sonra, bu tip işlere 

başvurdum; fakat bir bilgisayar mühendisini satış pozisyonu için görüşmelere çağırmıyorlardı. 

Daha sonra, bir arkadaşımın vesilesiyle, Eskihisar’da Volkswagen satmaya başladım. 

Yaklaşık iki ay orada çalıştım. Bu süre içerisinde, iş çok eğlenceli geldi ve çok sevdim.  

 

Bu işin, nerede en güzel yapılacağını araştırdım ve karşıma hep Borusan ismi çıktı. Daha 

sonra Borusan’ın İnternette gördüğüm ilanına başvurdum. Önce, şu anki satış müdürümle 

görüştüm. O, zaten ilk görüşmemizde bana onayını vermiş. Bu arada, Ramazan ayının ilk 

günü ve saat 17.00 idi. Yani benim için oldukça zor bir görüşme olmuştu. Satış müdürünün 

onayının ardından, insan kaynakları müdürü ve genel müdürle de mülakatlarım oldu. 

Ardından, oldukça hızlı bir şekilde işe başladım. Aslında diğer çalışanlara, İngilizce sınavı da 

yapmışlar; fakat sanırım Üniversitemizin imajı nedeniyle bana böyle bir sınav yapmaya gerek 

görmediler.  

 



Çalışma ortamınız nasıl? 

 

6 kişilik genç bir ekibiz. En kıdemli olanımız, 7 serisi ve Range Rover Evoque satışlarıyla 

ilgileniyor; çünkü onlar, çok daha uzmanlık isteyen araçlar. Hepimiz satış müdürüne bağlıyız 

ve o da genel müdüre bağlı; ama bu, çok sert bir hiyerarşik düzen değil. Daha önce dediğim 

gibi, prim usulü çalışmamız sebebiyle ekipteki herkes işini çok düzenli bir şekilde yürütüyor. 

 

Çok genç bir ekiple çalışmanın avantajını yaşıyorum. Aynı jenerasyondan olmamız ve aynı 

dili konuşabilmemiz açısından bu çok güzel. Ayrıca bu, işi de daha eğlenceli kılıyor. Ek 

olarak, hepimiz hırslıyız, başarı odaklıyız.  

 

Zaten lüks segmentte araçlar satmaktayım. Satış rakamları gün geçtikçe artıyor ve çoğu kişiye 

ilk arabasını satıyoruz. Aslında o kişiye hayalini satıyoruz. Bu hepimiz için çok keyif verici. 

İnsanların gözlerindeki mutluluğu görmek çok güzel. 

 

 
 

Peki, daha önceki işinden ve çalışma ortamından bahseder misin? 

 

Aslında, okuldan mezun olduktan sonra aklımda yurtdışına çıkmak vardı. Bir master programı 

olmasa bile, bir dil okuluna gitmeyi planlıyordum. Hatta her şey hazırdı, Boston’a 

gidiyordum; ama babamın teklifi üzerine, biraz da mecburiyetten, babamla çalışmak 

durumunda kalmıştım. Aileden biriyle çalışmak oldukça zordur; ama benim için her şey 

güzeldi. Babam bütün sorumluluğu bana vermişti; ancak iş oturmuş olduğundan, 

büyütebileceğim bir potansiyel yoktu. Yani bana yapabilecek pek bir şey kalmamıştı. Ayrıca, 

o dönem hayvancılığın kötüye gitmeye başladığı bir dönemdi. İthal hayvanlar gelmeye 

başlamıştı. Orada köreldiğimi hissettim. Bu yaşımda, kurumsal yapıyı görmezsem benim için 

kötü olabileceğinden korktum. Sonuç olarak, o iş orada zaten vardı ve babamın yanı, her 

zaman dönebileceğim bir yerdi. Hayatımın bu döneminde biraz da kendi ayaklarımın üstünde 

durmak istedim. 

 

 

 

 



Aile şirketi ile kurumsal bir şirketi karşılaştırırsan, sana göre ne gibi farklılıklar var? 

 

Mesela, babamla birlikte çalışırken, işi ne kadar benimsesem de asla geç kalacağım korkusu 

yoktu. Hiç kimse, yanlışımı söyleyemiyordu; çünkü böyle bir işte patron konumunda 

görülüyorsunuz. Oysa ben üniversiteden yeni mezun olup iş hayatına yeni atılmış biriydim. 

Elbette yanlış yapacaktım ve bunların düzeltilmesi gerekirdi. Kendi işinizi yaparken, hele bir 

de patronsanız, kimse sizin yanlışlarınızı düzeltecek cesarete sahip olamıyor. Kurumsal bir 

şirkette, en azından bunlara dikkat ediliyor. Müşterilerle daha özenli ilişkiler kuruluyor ve 

sonuçta hesap vermem gereken birileri var.  

 

Çalışırken işletme alanında yüksek lisans yapmaya devam ediyorsun. Çalışırken yüksek 

lisans yapmak zor mu? Bu bölümü tercih etme nedenin neydi? 

 

Çok zor; çünkü çalışma saatlerini ayarlamak gerekiyor. Mesela, benim işten çıktığım saatte 

dersler başlamış oluyor. Trafiği de hesaba katarsak her derse geç giriyorum. Aslına 

bakarsanız, iş yerinden bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Daha erken çıkabilirim. Her 

seferinde biraz daha önce çıkmaya karar veriyorum; ancak işleri toparlayıp çıkana kadar saat 

yine epey ilerlemiş oluyor. Ayrıca, ödev ve sınavlar için yeterince vakit ayıramıyorum.  

 

İşletme bölümünü tercih etmemin nedeni ise mühendisliğin, kariyer düşündüğüm bir meslek 

olmaması. Bunu biraz geç fark ettim, belki yanlış bir seçim yaptım; ama çok da geç kaldığımı 

düşünmüyorum. İşletmenin, ticaretle uğraşacağım için ya da ilerde satış alanında yönetici 

kadrosuna terfi etmem durumunda bana katkı sağlayacağına inanıyorum. Beni her zaman bir 

adım ileri taşıyacağını düşünüyorum. Bunun için de daha önce bahsetmiş olduğum tüm 

zorluklara değeceğine eminim. 

 

Bilgisayar mühendisisin. İşletme dalında yüksek lisans yapıyor ve satış alanında 

çalışıyorsun. Böyle bir kariyeri seçmenin nedenleri nedir? 

 

Otomobil satmak eğlenceli. Belki başka bir şeyi bu kadar rahat satamazdım. Alanında en iyi 

markalardan birini sattığım için, her ne kadar pahalı olursa olsa, bu tip araçları satmak çok zor 

değil. Sadece ikili diyaloglar ön plana çıkıyor ve bu da benim bu mesleği seçmemdeki en 

büyük etken. Kimi müşteriler bir BMW almaya kararlı gelirken, kimisini benim konuşarak 

ikna etmem gerekiyor. Yanlış bilgilerle bize gelen müşteriyi, eğer bu ikili diyaloglarda 

başarılıysak, otomobili almaya ikna ediyoruz.  

 

Bu da bir nevi ticarettir. Diyaloga girdiğin insanlar sayesinde kendini geliştirebiliyorsun. 

Ayrıca, çok elit ve hatırı sayılır bir çevreniz oluyor.  

 

Bu noktadan sonra kariyerindeki hedeflerin neler? 

 

Açıkçası bilmiyorum. Benimle aynı pozisyonda çalışıp, yaşı çok ileride olan insanlarda var; 

ama ben, o yaşta hâlâ satış danışmanı olmak ister miyim, emin değilim. Bu iş çok ciddi bir 

enerji istiyor. Şu yaşımda yetebiliyorum, o yüzden şu anda mutluyum; ama bundan bir on yıl 

sonra, aynı enerjiyle işime sarılamayabilirim. Eğer böyle bir işe devam etmek istersem, yani 

kendi işimi yapmazsam, Borusan’da kalmayı ve yönetim kadrosunda yer almayı isterim. Bu 

yönde karar aldığımda, başka bir şirket arayışım olacağını hiç sanmıyorum. 

 

 

 



Kapak konumuz, tüketim çılgınlığı. Sen de bir tüketim çılgını mısın? 

 

Maalesef ben de alışveriş yapmayı çok seviyorum. Bir ayakkabı almaya çıktığımda, kesinlikle 

iki-üç ayakkabı alıyorum. Satış danışmanı olduğumuz için, her zaman iyi görünmeliyiz. 

Bakımlı olmalıyız. Bunun da etkisiyle, alışverişi biraz abarttığım söylenebilir. Bu sebeple 

bazen alışveriş merkezlerine hiç girmemeyi bile tercih edebiliyorum. Alışveriş yaptığımda 

mutlu oluyorum. 

 

 
 

Çalıştığın sektörde, tüketim çılgınlığını görüyor musun?  

 

Evet, lüks segmentte otomobiller satmama rağmen, görüyorum. Mesela, hiç kullanmayacağı 

aksesuarları araca ekleyip, otomobilin fiyatını iki katına çıkaran müşterilerimiz oluyor.  Yine 

aynı müşteriler, çok kısa zaman sonra, o otomobilden sıkıldığı gerekçesiyle, başka bir 

otomobil almak istediklerini söylüyor. Bazı müşterilerimiz, büyük hacimli motora sahip 

araçlarda bile dizel yerine benzinli motorları tercih ediyor. Kimi müşterilerimiz de yeni 

ehliyet sahibi olmuş çocukları için alıp, arabayı farklı renklerde kaplatarak, hediye edebiliyor. 

Bütün bunlar, tüketim çılgınlığından başka bir şey değil. 

 

Bize kendini biraz anlatır mısın? 

 

6 Haziran 1985, Ankara doğumluyum. İlkokula Arı Okulları’nda başladım ve lise sona kadar 

Arı’da yoluma devam ettim. Nerdeyse her sınıfta bir akrabam ya da aile dostumuzun çocuğu 

vardı. Yani aile boyu Arılıydık. Daha sonra üniversiteyi de Çankaya Üniversitesi’nde 

okudum. İlkokulu okuduğum sıralarda, binalarda üniversiteyi de okumak farklı bir deneyimdi. 



Şimdi de  yine Çankaya Üniversitesi’nde devam etmekte olduğum yüksek lisans eğitimimle, 

buradaki 20. yılımdayım.  

 

Üniversiteyi okuduğum dönemde, okulda çok aktif bir öğrenci değildim. Açıkçası çok 

çalışkan bir öğrenci de değildim. Üniversiteyi zamanında bitirmemi, sınavlardan önce doğru 

şekilde çalışmama bağlıyorum. Ayrıca sınıf arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç bilirim; 

çünkü benim için ders notlarını çıkarır, daha sonra önemli yerlerin altını çizer ve sınavdan 

önce bir kez daha anlatırlardı. 

 

Boş zamanlarımda evde çok durmam. Her Türk erkeği gibi futbola meraklıyım. Fenerbahçe 

taraftarıyım. 

 

Mezunlarımıza ve mezun olacak öğrencilerimize söylemek istediklerin neler?  

 

Aslında çok klasik olacak; ama bir yaştan sonra kendinize bir şeyler katmanız çok zor 

olabiliyor. Buna, iş hayatındaki yoğun tempo sebebiyle çok da fırsatınız olmayabilir. 

Gidebildikleri kadar kursa gitsinler, İngilizce biliyorlarsa bir dil daha öğrensinler; ama 

kendimden de biliyorum ki bunu belki yapmayacaklar… O yüzden, en azından, özellikle yeni 

kampüsümüzdeki üniversite yaşantısının tadını çıkarsınlar. Bir daha bu kadar vakti 

bulamayacaklar.  Benimle röportaj yaptığınız için gurur duydum. Çok teşekkürler. 

 

Röportaj: Gözde Kuşak 


