
İktisat Bölümümüzün 2009 Mezunu, Koru Hastanesi İnsan Kaynakları Uzmanlığı 

görevinden henüz ayrılmış Şeyma Nur Tiryaki ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümümüzün 2009 Mezunu, Yapı Kredi Bankası Portföy Yönetmen Yardımcısı Ali Eren 

ile Üniversitemiz, iş hayatı, mezuniyet sonrası yaşam ve aşk konularında konuştuk. 

 

 

“ÖĞRENCİYKEN AŞK, GERÇEKTEN AŞKTI…” 

 

Şeyma ve Ali, işlerinizden bahseder misiniz? 

 

Şeyma Nur Tiryaki: Bölümümü özellikle tercih edip okumadığımdan, mezun olduktan sonra 

insan kaynakları alanına yöneldim. Bu konuda yüksek lisansımı tamamlamak üzereyken 

Yüksel Holding’in bir iştirak firması olsan Sasal Elektronik’te İnsan Kaynakları Uzman 

Yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Yurt dışındaki şantiyeler için personel seçip onların işe 

yerleştirilmeleri konusunda çalışıyordum. 1 yıldan uzun süre burada çalıştıktan sonra, Koru 

Hastanesi’nden aldığım teklif ile Koru Hastanesi İnsan Kaynakları Uzmanı sıfatıyla orada işe 



başladım; fakat çalışma koşulları, bana çok uygun olmadığı için oradaki işimden de istifa 

ettim. Şu anda, evlilik sürecinde olduğumuz için, aktif olarak iş aramıyorum; ancak gelen 

teklifleri değerlendirebilirim, diye düşünüyorum. 

 

Ali Eren: Yapı Kredi Bankası’nda, Kurumsal Bankacılık bölümünde işe başladım. Kurumsal 

bankacılık, bankacılığın üst segmenti diyebiliriz. 11 ay bu görevde çalıştıktan sonra, askerlik 

görevimi yerine getirdim. Askerden döndükten sonra tayinim OSTİM’e çıktı. Şu anda ticaretin 

göbeğinde çalışmaktayım. Kurumsal bankacılıktan ticari bankacılığa geçiş, benim için çok 

kolay olmadı; fakat daha sonra, OSTİM’de bankacılığın özünü öğrendim. Ankara’nın en büyük 

sanayi bölgesinde çalışıyorum. Benim portfoyümde 350 firma var. Çok farklı insanları görüyor 

ve çalışıyorum; ancak bu alanın, çok yoğun ve zor bir iş olduğunu söyleyebilirim. 

 

Görev tanımımdan bahsedecek olursak, şubelerde satış pazarlama ve operasyon ekipleri 

vardır. Mesela ben, firmalarla olan görüşmeleri ayarlar, onlarla iletişim kurar, onlara kredi 

satarım. Operasyon tarafı ise bu işi tamamlayan bölümdür.  

 

Her portfoyde bir yönetmen bir de yardımcısı olur. Portföyden ve firmalardan bire bir 

yönetmen sorumludur, yardımcısı ise onu asiste etmek ile görevlidir. Bu görevler arasında; 

günlük işlemlerin takibi, gelen talimatların tamamlanması gibi rutin işler vardır. Teoride böyle 

olsa da pratikte, yönetmen ve yardımcısı bir geminin iki kaptanıdır. Her türlü müşteri ve 

kurum organizasyonunu yaparlar. Gerektiği zaman teklif hazırlayıp göndermek, müşteri 

bulmak, kurum içerisindeki iletişimi sorunsuz sağlamak gibi… Bu şekilde anlatınca oldukça az 

görünüyor; ama bütün bunları 350 firma için yaptığınızda iş yükü oldukça ağır oluyor.  

 

Şunu çok net söyleyebilirim ki bu şartlar altında bankacılık, sevmeden yapılacak bir iş değil. 

 

Ali, bankacılık sektörü konusunda neler söyleyebilirsin? Bu alanı tercih etme nedenlerin 

neydi? 

 

A.E: Aslında büyüklerimizin tavsiyeleri ve o zamanlardaki bankacı duruşunun etkisi bunda 

büyük oldu. Zaten annem de bu sektördeydi.  Bizim sektör, dışarıdan bakıldığında böyle 

görünse de birçok zorluğu içinde barındıran bir meslektir. 



 

Güzel taraflarından bahsedecek olursam, gelirinizin belli olması ciddi bir avantaj. 

Kazandırdıkları çok fazla. Yapı Kredi ve Koç bünyesinde çalışmak da büyük bir artı. Kurum, 

arkandaki sağlam gücü sana her zaman hissettiriyor. 

 

Başka bir işte çalışsaydım, tek bir firmadan sorumlu olacakken şu anda 350 firmadan 

sorumluyum. Dolayısıyla, iş dünyasını tanıyıp analiz edebiliyorum. İktisadi terimlerden, 

bilançoya kadar birçok konuya hâkim olabiliyorum. Dolayısıyla, hayata bakış açısınız bile 

değişebiliyor. 

 

Başka bir taraftan bakacak olursak, gün içerisinde başkalarının ödemelerini yaparken kendi 

kredi kartınızı ödemeyi bile unutabiliyorsunuz. Birçok firmanın sıkıntılarını çözmeye çalışmak 

da büyük bir sorumluluk... İşten çıktıktan sonra bile, firma için neler yapabileceğimi, onları 

nasıl güçlendireceğimi düşündüğüm oluyor; çünkü bana bağlı olan firmalar ne kadar 

kazanırsa biz de o kadar kazanırız. 

 

Ş.N.T:  İnanın artık ben bile sahte çek konusunda bir uzman oldum. Ali, iş dışında da o kadar 

çok bu konulara yoğunlaşıyor ki ister istemez birlikteyken bu konular hakkında konuşuyoruz. 

Bankacılıktan anlamamama rağmen, ben bile bazı konulara oldukça hâkimim. 

 

A.E: Başta da söylediğim gibi, bankacılık sevmeden yapılması mümkün olmayan bir meslek.  

 

Şeyma, insan kaynakları uzmanı sıfatıyla çalışmış biri olarak, mezunlarımıza birkaç ipucu 

verebilir misin? İşe alım yapılırken nelere dikkat ediliyor?  

 

Öncelikle, CV’ler yazılırken yanlış veya sıradan bilgilere yer verilmemesi en önemli husus. 

Mesela hobiler bölümünde yazılan her şeyin bizim için bir anlamı vardır. Yemek yapmayı 

seven bir insan, insan kaynakları çalışanın gözünde yaratıcı biridir; çünkü o, elindeki 

malzemeden başka bir şey yaratmayı başarabilir. Tabi çoğu kişinin bundan haberi yok. Eğitim 

durumunun ise doğru belirtilmesi çok önemli; çünkü mezun olduğunuz kuruma dönüp bu 

bilgilerin tarafımızca kontrolü sağlanıyor. Aynı durum sertifikalar için de geçerli. Hatta 

transkript bile bu yolla kontrol ediliyor. Tüm bunlara ek olarak, birçok kurum işe alım 



yaparken ufak bir İngilizce sınavı uyguluyor. Dolayısıyla bu konuda da doğru bilgiler veriyor 

olmak çok önemlidir. 

 

Görüşme bölümüne geçecek olursak, en önemli husus, kendine güvendir; ancak bu güvenin 

dozu da oldukça önemli. Niteliklerine güvenerek özensiz bir şekilde, kot ve tshirtle iş 

görüşmesine gelmek de doğru değil. Sorulduğu kadar soruya cevap verilmesi gerekir. 

Görüşmedeki vücut dili de başka bir nokta; zira adayların, az da olsa bu konuda fikrinin 

olması ona puan kazandıracaktır. En basiti, tokalaşmak bile buna örnek olarak gösterilebilir.  

 

Adayların, görüşecekleri pozisyondaki işin tanımına yönelik fikirlerinin olması ve firmayı 

tanıması da yine önemli bir konudur. 

 

Adaylar, randevuya geç kalmamalı. Geç kalacaksa bile, görüşme saatinin en az 15 dakika 

öncesinden arayarak, mazeretlerini haber vermeleri gereklidir; çünkü düzenli çalışan bir 

ofisteki her randevu, adayların birbirlerini görmeyeceği bir şekilde ayarlanır. Dolayısıyla, 

adayın geç kaldığı süre, kendi görüşme süresinden düşülecektir. Adayın, görüşmeden 5 

dakika önce randevusunda hazır bulunması kendi açısından da önemlidir. Böylelikle adaya 

sakinleşecek zaman kalır; çünkü iş görüşmesine gelenlerin neredeyse tamamı, heyecanlı ve 

stresli bir ruh haline sahiptir. 

 

Peki, kariyerlerinizde bu noktaya nasıl geldiniz? 

 

Ş.N.T: Okul bittikten sonra, insan kaynakları alanında yüksek lisans yapmaya karar verdim. 

Bunun için öncelikle olarak ALES, ÜDS gibi sınavlara hazırlandım ve girdim. Ufuk 



Üniversitesi’nde yüksek lisansa başladım. Çalışmış olduğum her iki işimde de başka bir sınava 

tabi tutulmadım. Mülakat süreçlerinde, zaten bu konuya hâkim olduğum için, başarılı 

görüşmeler yaptım ve hedeflediğim işlerde çalışmayı başardım.  

 

A.E: Şubedeki eleman eksikliği sebebi ile açılan ilana başvurdum. Daha sonra mülakat için 

şubeye gittim ve şube müdürü ile görüştüm. İlk olarak onların istedikleri özelliklerin bende 

olup olmadığına baktılar. Ardından, insan kaynakları süreci başladı. Bu aşamanın oldukça 

yorucu ve meşakkatli olduğunu söyleyebilirim. İstanbul’a görüşmeye gittim. Burada, ufak bir 

genel kültür ve genel yetenek testine, kişilik envanterine tabi tutuldum. Sonrasında yine 

mülakat süreçleri başladı. Bu mülakatlarda, bir kişi benimle konuşurken diğer bir kişi, her 

hareketimi ve sözümü inceleyerek not alıyordu. Karşımdakiler, nasıl birine ihtiyaç 

duyduklarını biliyordu; ben de neden orada olduğumu ve ne istediğimi biliyordum. Bu 

sebeptendir ki benim işe alınma sürecim oldukça hızlı tamamlandı.  

 

Ayrıca Yapı Kredi, Koç ve Uni Credit ortaklığıdır. Uni Credit, İtalyan kökenli bir kuruluş. 

Çankaya Üniversitesi’nde okuduğum sırada, aldığım İtalyanca derslerinin bana büyük avantaj 

sağladığını bu noktada söyleyebilirim.  

 

Bulunduğunuz konuma gelirken Çankaya Üniversitesi mezunu olmak size ne gibi artılar 

kattı? 

 

Ş.N.T: İngilizce eğitim veren bir bölümün mezunu olmak, bizi diğer kişilere nazaran bir adım 

önde başlatıyor. Onun dışında, iktisat mezunu olmak da sahip olduğunuz iktisadi hayat 

görüşü nedeniyle, bakış açınızı farklı kılabiliyor. Zaten Çankaya Üniversitesi mezunu olduğunu 

söylemek bile, insanların bakışını değiştiriyor. Okulun kattıkları da önemlidir. Biz, daha ufak 

ve kendi içinde kavrulan bir kampüsteydik. Herkes birbirini tanıyordu ve sıcak bir aile 

ortamımız vardı. Bizim bir amfimiz olmadı belki; ama bizim bir kantimiz vardı ve herkes orada 

birbirine aşina oluyordu. Bugün dışarıda, bizim dönem mezunları sima olarak birbirine 

aşinadır.  Bir araçta Çankaya Üniversitesi etiketi gördüğümüzde bile sempatiyle bakarız. Bir 

gün, bir trafik kazasına tanık olduk. Kaza yapan araçta Çankaya Üniversitesi etiketi gördük ve 

durduk. Yardımcı olmak istedik. Kazayı yapan bayanla bire bir tanışmıyor olsak da o bizi, biz 

de onu hatırladık. Bu şekilde aşinalıklar, iş hayatında da hoş tesadüflere vesile olabiliyor. 



 

A.E: Çankaya Üniversitesi, önemli bir üniversite. Eğitim dilinin İngilizce olması, bizim de 

öğrenciyken yakındığımız; ama iş hayatına girdiğimizde bizi rakiplerimizin bir adım önüne 

çıkaran önemli bir ayrıntı. Bölüm dersleri dışında aldığınız, eğitim de çok önemli. Mesela 

bilgisayar dersleri. Herkesin bildiği varsayılan programlardan olan MS Office programlarını 

tam randımanla kullanmak büyük bir artı. İş hayatında çoğu kişi, Word programını A4 kâğıt 

yerine kullanıyor, Excel’i ise düzenli olsun diye kullanıyor. Power Point ve Access’i ise kimse 

bilmiyor. Bunlar çok önemli konular. 

 

Bu konuda ufak bir anım da var aslında… İlk iş görüşmesine gittiğim yerde, görevim ihale 

dosyası hazırlamaktı. Mülakat esnasında bana CFCU dosyaları getirildi. İhaleler ve 

şartnameler İngilizceydi. Şartnamelerden birini incelemem istendi. Ben, birkaç dakika bakıp 

anladım. Meğerse o dosyayı bana veren kişi, 15 gündür o dosyayla ilgileniyormuş ve henüz 

tam olarak çözememiş. Benim anlamış olmama çok şaşırdı. Ben de “okulda BM raporlarını 

okuyup, onlar üzerinden tez hazırlıyorduk. Dolayısıyla diplomasi diline ve onun ağır 

İngilizcesine hâkimiz” dedim. O raporları okumak, bir sonraki aşamada, aklıma gelmeyecek 

bir noktada, bir iş görüşmesinde bana olumlu puan kazandırdı. 

 

 

İş dışında kalan zamanlarınızda nasıl vakit geçirirsiniz? 

 

Ş.N.T: Düğün hazırlıkları tüm vaktimizi alıyor. Son iki haftadır, düğüm için uygun bir mekân 

bakıyorduk. Şimdi de gelinlik ve damatlık arayışlarımız başladı. Bir yandan da ev eşyaları için 

koşuşturmamız sürüyor.  

 

A.E: İş hayatının yoğunluğu sebebi ile daha sakin ortamlarda arkadaşlarımızla vakit geçirmeyi 

tercih ediyoruz. Artık evliliğe hazırlık sürecinde olduğumuzdan, haftasonları da mutlaka 

ailelerle yemek yeniyor, yapılacaklar konuşuluyor. 

 

 

 

 



 

Kapak konumuz aşk… Siz, sanırım Çankaya Üniversitesi’nde tanıştınız?  

 

Ş.N.T: Evet. 2007 yılında, ikinci sınıftayken tanıştık. İlk anda, çok olumlu bir tanışma olduğunu 

söyleyemem; fakat daha sonra, çok samimi, güzel bir arkadaşlığa dönüştü. Birkaç hafta 

sonraki şenliklerde bu arkadaşlık daha da güzel seviyelere taşındı. Özellikle belirtiyorum, il 

zamanlar aramızda aşk yoktu. Çok iyi anlaşan iki arkadaştık. Tabi bu arkadaşlıkta Ali`nin bana 

verdiği güvenin etkisi çok büyük. 

 

A.E: Az önce de bahsettiğimiz gibi, Şeyma’yı ilk olarak kantinde gördüm. Bizim bir 

arkadaşımızın, kız arkadaşı Şeyma’nın çok yakın bir arkadaşıydı. Onun vasıtasıyla ufak tefek 

sataşmalar başladı. Daha sonra, okulun yakınındaki bir kafede karşılaştık. Aynı arkadaş 

ortamında bulunduk. Çok güzel bir arkadaşlık böylece başladı. Bir gün Şeyma, aşk konusunda 

benden fikir almak istedi; ancak anlattıklarını duyunca, bir anda içimde beliren kıskançlığı 

fark ettim. Şeyma’nın anlattıklarına oldukça ters bir cevap verdim. Daha sonra, bu hislerimi 

kendisine de anlattım. Ne mutlu bana ki Şeyma da bu hislerime karşılık verdi. 



 

Aşk öğrenciyken mi; yoksa mezun olduktan sonra mı daha güzel yaşanıyor? 

 

Ş.N.T: Tabi ki öğrenciyken daha güzel yaşanıyor; çünkü ders saatleri dışında çok fazla 

zamanınız olabiliyor. Oysa iş hayatında çok daha yoğunsunuz, daha az vaktiniz var. 

Öğrenciyken aşk, gerçekten aşktı. İki sevgili, birlikte zaman geçirdikçe, birbirine güvenir, 

tanır, sevgi ve saygı duyar. Öğrenciyken, vize ve finallere bile birlikte çalışabilirsiniz. Bu bile 

birlikte vakit geçirme şansıdır sizin için... 

 

A.E: Çankaya Üniversitesi’nde öğrenci olmak bile benim için çok keyifliydi. Çok sevdiğim bir 

ortam söz konusuydu. Üstüne bir de âşık olunca, öğrencilik dönemi benim için çok daha güzel 

anılarla doldu. Ben, sınavlardan bir hafta önce kendimi tamamen derslere yoğunlaştırırdım. 

Ayrıca her dersime girerdim. Dolayısıyla bolca vaktim kalıyordu, bu vakitte de aşkı doya doya 

yaşıyorduk. 

 

Bireysel olarak aşk tanımlarınız ve aşka bakış açınız nedir? 

 

Ş.N.T: Aşk güvendir. Aşk saygıdır. Aşk, iki insanın birbirini beğenmesiyle başlayan; ancak saygı 

ve güvenle perçinleyerek bir sevgiyi büyütmesiyle meydana gelen duygudur. 

 

A.E: Benim için aşkın tanımı, Şeyma’nın söylediklerinden farklı olamaz. Olsaydı, bugün böyle 

olamazdık. 

 

Çankaya Üniversitesi’nde geçirmiş olduğunuz öğrencilik döneminizden bahseder misiniz? 

İlişkiniz öğrenim hayatınızı nasıl etkiledi? 

 

Ş.N.T: Üniversitemi çok sevdim; ama bölümümü çok da isteyerek okumadım. Dolayısıyla, 

üniversite hayatımın büyük bir çoğunluğunu üniversitenin sosyal ortamlarında geçirdim. 

Ali’yle tanışana kadar, çok başarılı bir öğrenci değildim. Daha sonrasında, Ali hiçbir dersi 

kaçırmadığı gibi, benim de hiçbir dersi kaçırmama müsaade etmedi. Beni zorla derslerime 

soktuğu günleri hatırlıyorum. Aynı şekilde, sınavlara da birlikte çalışmaya başladık. Ben 



Ali’den önce, transkriptimde “B” görmemişken, daha sonrasında “A”ları hedeflediğimi gönül 

rahatlığıyla söyleyebilirim. Dolayısıyla aşk, benim öğrenim hayatımı oldukça pozitif etkiledi. 

 

A.E: Şeyma, benim öğrencilik hayatımı zorlaştırdı; çünkü ben, iki kişilik ders çalışmaya 

başladım. Biraz daha çalışsam belki bir de iktisat diploması alabilirdim.  

 

Mezunlarımıza söylemek istedikleriniz nelerdir? 

 

Ş.N.T: Mezun olduktan sonra hayat çok zorlaşıyor; çünkü para kazanma ve hayatını devam 

ettirmenin derdine düşüyorsun. Kişi, öğrencilik döneminin kıymeti bilmeli; ama bir yandan da 

sorumluluklarını da yerine getirmelidir. İngilizce eğitim almanın çok zorlayıcı olduğunu 

biliyoruz; ama bunun iş hayatındaki yadırganamaz katkılarının da farkında varılmalı. 

Yaşadıkları kıymetli ve güzel günlerin keyfini çıkarsınlar. 

 

A.E: Kendi yaptıklarımı ya da yapmadıklarımı düşündüğüm zaman, gerçekten hayatımın en 

güzel dönemi olarak üniversitedeki öğrenciliğimi gösterebilirim. Bu dönemde zaman 

planlaması çok önemli, ders ve eğlence zamanları birbirinden ayrılmalı. Okulun sağladığı 

imkânlardan yararlanmak, sosyal aktiviteler ve öğrenci topluluklarına katılmak da büyük bir 

avantaj. Okulun kazandırdığı en büyük artılardan biri de bence Erasmus olanağı. Yine aynı 

şekilde, yaz stajları da büyük artılar arasındadır. Bunlar, Üniversitemizin bize sunduğu önemli 

olanaklar. Yine benzer şekilde, yüzme ve tenis dersleri de kendimizi geliştirmemiz açısından 

oldukça faydalı oldu. Biz hâlâ aynı tenis hocamızdan ders alıyoruz. Bunların haricinde, 

arkadaşlarınızla bir vize kutlamasına gitmek bile, çok kıymetli anlar. Üniversite zamanının 

değerli bilinmeli. 



 

Kendinizden bahseder misiniz ? 

 

Ş.N.T: 1985 yılında Ankara’da doğdum. Babamın görevi nedeniyle, bütün çocukluğum 

İskenderun’da geçti. Bu sayede, çocukluğumu tam olarak yaşayabildim. Lise çağında yeniden 

Ankara’ya taşındık. Büyük şehri keşfetmeye çalışarak ve bundan dolayı başımı oldukça belaya 

sokarak geçen lise dönemimden sonra, Çankaya Üniversitesi’ni kazandım. Üniversitede de 

öğrencilik hayatının keyfini çıkararak, belki de dersleri ikinci plana atarak, yaşadım. Ali’yle 

tanıştıktan sonra, derslere daha ağırlık vererek mezun oldum. Bölümümle ilgili çalışmak 

istemediğim için, kendimi insan kaynakları alanına yönlendirdim ve Ufuk Üniversitesi’nde bu 

alandaki yüksek lisansıma başladım. Yüksek lisansım devam ederken, hocamla birlikte 

uzaktan eğitimler hazırladık. Hatta o dönem, kariyerimi akademisyen olarak sürdürmeyi bile 

düşündüm; ancak öğrenciliğe geri dönmek çok da sıcak gelmediği için bundan vazgeçtim. 

Yüksek lisanstan sonra, daha önce bahsettiğim işlerde çalıştım. Şu anda çalışmıyorum. Evlilik 

hazırlıkları oldukça vaktimi aldığı için aktif olarak iş de aramıyorum. 

 

A.E: 1986 yılında Bursa’da doğdum. Ailem hâlâ Bursa’da yaşıyor. Küçük şehirin avantajı 

olarak, benim de çocukluğum sıcak bir ortamda geçti. İlkokul bittikten sonra, Bursa’da 

yaşamanın avantajıyla, kayak sporuna başladım. İkinci yılımda, milli takım seçmelerine 



katıldım ve ilk aşamayı kazandım. İkinci aşamaya ise matematik sınavım nedeniyle okuldan 

izin alamadığım için katılamadım. Böylece kayak sporundaki profesyonel kariyerim son buldu; 

ancak amatör olarak halen bu spora devam etmekteyim. 2004 yılında ise Çankaya 

Üniversitesi’ni kazandım ve Ankara’ya geldim. 

 

Röportaj ; Gözde KUŞAK 

 


