
 
 

Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2003 yılında mezun olan ve şu 

anda Çankaya Üniversitesi Girişimcilik Merkezi’nde çalışan Sayın Arzu 

Sancak ile iş hayatı ve annelik üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. 

 

“ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ’NDEN MEZUN 

OLMAKTAN VE BURADA ÇALIŞMAKTAN 

GAYET MEMNUNUM.” 
 
 

Sayın Sancak öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 

 

1981 yılında Ankara`da doğmuşum. İlkokul ve ortaokulun bir kısmını Aydınlıkevler semtinde 

okudum. Ortaokul son sınıfta ise Eryaman’daki bir okula geçtim. Liseyi de bu semtte 

okuduktan sonra 1998 yılında mezun oldum. Aynı yıl Çankaya Üniversitesi’ni kazandım. 

Böylece Çankayalı olma hikâyem başladı. 

 

Bunun dışında, ilkokul ve ortaokul dönemlerinde, hafta sonları Hacettepe Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı Çok Sesli Müzik Korosu’na gidiyordum. Aynı zamanda Toprak Mahsulleri 

Ofisi’nde de halk oyunları oynuyordum. Toprak Mahsulleri Ofisi’ndeki ekibimizle 

katıldığımız yarışmalarda aldığımız ciddi derecelerimiz vardı. Güzel, hareketli, zevkli bir 

dönemdi.  

 



Çankaya Üniversitesi’ne geldiğimde benim için stresli yıllar başladı; çünkü burası bir vakıf 

üniversitesiydi. Şimdiye kadar hiçbir özel okulda bulunmadığım için “yapabilecek miyim 

yapamayacak mıyım?” diye düşünüyordum. Buna ek olarak, daha önce İngilizce eğitim yapan 

bir okulda okumamış ve dil eğitimi almamış olmamın da stresini yaşıyordum. Çankaya 

Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce olduğu için korktum; ancak hazırlık sınıfında bu 

problemimi aştım. Yaşamış olduğum stres bana yüksek notlar olarak geri döndü. O korkuyla 

derslerime çok yoğunlaştım ve şeref öğrencisi olarak mezun oldum.  

 

Çankaya Üniversitesi’ni seçme sebepleriniz nelerdi? 

 

Açıkçası Çankaya Üniversitesi ile ilgili çok fazla bilgim yoktu. O dönem, birçok arkadaşımın 

tercihleri arasında Çankaya Üniversitesi yer almaktaydı. Yeni bir üniversite oluşu tercih 

sebeplerimizden biriydi. Liseden birçok öğrenci arkadaşım Çankaya Üniversitesi’ne yerleşti. 

Onlar genelde Hukuk Fakültesi’ni tercih etti. Bense İşletme Bölümü’nü kazandım; ama okula 

başladıktan sonra hiç de yanlış bir tercih yapmadığımı gördüm. Yani mutluydum. Arkadaş 

çevrem olsun, okul hayatım olsun hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çankaya Üniversitesi’nde 

okumaktan ve buradan mezun olmaktan gayet memnunum. 

 

 
 

Çankaya Üniversitesi’nde geçirmiş olduğunuz öğrencilik döneminizden bahseder 

misiniz? 

 

Dürüstçe söylemek gerekirse sürekli okul aktivitelerinde yer alan ve öğrenci topluluklarında 

aktif olan bir öğrenci değildim. Zaman zaman düzenlenen organizasyonlara katıldım elbette; 

ama işin mutfağında yer almadım.  İkinci sınıftayken hocamız Elif Akagün ile İşletme 

Bölümü’nden dokuz öğrenci Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston eyaletindeki Houston 



Üniversitesi’ndeki bir yaz okuluna gittik. Benim için çok farklı, aynı zamanda da eğlenceli bir 

deneyimdi. Yaklaşık bir buçuk ay süren seyahatimde, hem orada eğitim alma şansım oldu 

hem Amerika Birleşik Devletleri’nin Dallas, New Orleans, San Antonio gibi eyaletlerini 

görme imkânım oldu. Houston Üniversitesi’nde, Halkla ilişkiler ve finans derslerini aldık. 

Oradaki öğrencilik hayatını görme fırsatımız oldu. Bu deneyimin bir iyi yanı da orada alıp 

geçtiğimiz derslerden Türkiye`de de muaf sayıldık. Bu, Türkiye’deki ders yükümün 

azalmasını sağladı. Her anlamda keyifli ve enteresan bir deneyim oldu. O tarihe kadar 

ailemden hiç ayrı kalmamıştım. İlk kez yurt dışında, ailemden uzak kalmanın deneyimini de 

böylece yaşadım.  

 

Ertesi yıl T.C. Merkez Bankası’nın Bankacılık ve Finans Bölümü’nde staj yapma şansım 

oldu. Burada her gün bize bankanın işleyişi ve bankacılıkla ilgili genel bilgiler verilmekteydi. 

Yapmış olduğum bu stajdan sonra, bir bankacı olarak çalışma arzum daha çok arttı. 

 

Artık amacım bir an önce okulumu bitirip iş hayatının içinde yer almaktı. Okul hayatı 

boyunca çalışkan bir öğrenciydim, diyebilirim. Bunları söylerken sadece ders çalıştığım 

düşünülmesin tabi. Eğlenceli ve keyifli bir arkadaş grubum da vardı. Birlikte hoş vakitler 

geçirdik, derslerimize beraber çalıştık ve her konuda birbirimize yardımcı olmaya çalıştık. 

Sonuçta üniversite hayatında biraz da arkadaş edinmeyi öğrenebilmeniz lazım. 

 

Kariyerinize yön verme konusundaki kararlarınızı ne zaman ve ne şekilde 

verdiniz? 

 

Aslında işletme okumaya başlarken ve hatta okulumu bitirdiğimde aklımda olan tek meslek 

bankacılıktı. Mezun olduktan sonra da bankacı olmak istiyordum; ama mezun olduğum sene, 

2001 krizinin sonrasına denk geldiği için sektör çok kötü durumdaydı. Bankalar, bırakın işe 

yeni eleman almayı, yoğun bir şekilde işten eleman çıkarma politikasını uyguluyordu. 

Bankacılık hayalim de bu sebeple suya düşmüş oldu; çünkü bankalar, yıllardır çalışanı olan 

kişileri bile işten çıkarıyordu. Öyle bir dönemdi. Bu koşullarda benim için bir bankada işe 

başlamak imkânsız sayılırdı. Bu da biraz hevesimi kırdı.  

 

Yüksek lisans ve KPSS gibi seçeneklerim vardı; ama kesinlikle okulla ilgili bir şey yapmak 

istemiyordum. Okuldan ve öğrencilikten çok sıkılmıştım. Önüme gelen ilk işi, ne olursa 

olsun, kabul edecektim; çünkü evde oturmaktansa çalışmayı tercih ediyordum. Bu şekilde 

bana gelen şansları değerlendirdim. 

 

Mezun olduktan sonra yaşadığınız süreçlerden biraz bahsedebilir misiniz?  

 

Mezun olduktan sonra, daha önce bahsettiğim gibi, bankacılık hayalim suya düşmüştü ve 

okumaya devam etmek istemiyordum. Bu şekilde ilk işime başladım. Sağlık sektörüne 

girmiştim. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 2 yıl çalıştım. Çoğu kez “burada ne işim 

var?”diye kendime soruyordum; ama durumu değiştirmek için de hiç çaba sarf etmiyordum. 

Oradaki görevim bir tür asistanlıktı. Hastanede, başhekim yardımcılarının oldukça yoğun bir 

çalışma hayatı vardı ve ben de onları asiste ediyordum. Daha sonra Balgat Akrapol 

Hastanesi’nin kadın doğum bölümünde çalıştım. Buradaki görevime de 3 yıl devam ettim. 

Açıkçası iş yaşantımın ve kariyerimin artık hep hastanede devam edeceğini düşünüyordum. 

Hastane ortamına alışmıştım. Orada, halkla ilişkiler gibi bir iş yapıyordum, insanlarla çok iç 

içeydim. Bir de kadın doğum bölümünde çalışınca sürekli bebeklerle yan yana oluyordum. 

Ben çocukları çok severim. Bundan dolayı söz konusu iş, benim için güzel bir ortamdı. 5 yıl 

bu şekilde geçti. Daha sonra Çankaya Üniversitesi’nin idari personel alacağını duydum. Kendi 



üniversitemi çok sevip yabancılık çekmeyeceğimi düşündüğüm için başvurdum. Böylece idari 

personel olarak Girişimcilik Merkezi’nde çalışmaya başladım.  

 

Bu dönem içerisinde evlendim ve Zeynep Selen adında bir kızım oldu. Eşimle, Çankaya 

Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu olmasına rağmen, okurken değil; yıllar sonra 

arkadaş çevremiz vasıtasıyla tanıştık. 2007 yılında evlendik. 2008 yılında kızım doğdu. Biraz 

hızlı gelişen bir süreçti. 

 

 
 

Çankaya Üniversitesi’nde işe başlamanız ne şekilde gerçekleşti? 

 

Sağlık sektöründe mutlu olmama rağmen, değişik bir işte çalışma isteğim hep vardı. Bunu 

yakın çevremle sürekli paylaşıyordum. Bir gün Çankaya Üniversitesi’nin İnternet sitesinde 

idari personel arandığını okudum. İstenen şartlara baktım ve bana uyduğunu düşündüm. 

Başvurmam gerektiğine karar verdim. Başvurumdan sonra, yönetim tarafından benimle 

görüşülmek istendiğinin haberi geldi. Görüşmeye geldim, mülakatlara katıldım ve sonunda işe 

alındım. Kendi üniversitemde çalışmak beni çok mutlu etti. Şimdi bu mutluluğun tadını 

çıkarıyorum. 

 

Bize bir mezunun ve personelin gözünden Çankaya Üniversitesi’ni anlatır 

mısınız? 

 

Buradan mezun olduğum için, çalışma hayatımda da hiçbir sıkıntı çekmedim; çünkü bütün 

birimleri biliyor ve insanların birçoğunu sima olarak tanıyordum. Düzeni de bildiğim için yeni 

başladığım bir yermiş gibi düşünmedim. İşlerin ilerleyişini, istenilenleri ve kurum kültürünü 

biliyordum. İşe başladıktan sonra diğer idari personelden de çok ciddi yardımlar aldım ve bu 



da benim işe alışmamı kolaylaştırdı. Çankaya Üniversitesi’ni evim gibi hissediyorum. Burayı 

seviyorum, mutluyum, rahatım, huzurluyum. 

 

Şunu da eklemek isterim ki  Üniversitemizde çalışanlara değer veriliyor. Bu fark, özellikle 

ikili ilişkilerde, bariz bir şekilde gözüküyor. Buradaki anlayış ve hoşgörü, daha önce 

çalıştığım hastanelerdeki yöneticilerin alt kademelerdeki insanlara davranışlarını bildiğim 

için, ilk başta beni biraz şaşırttı; ancak zamanla ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım.  

Şu anda böyle bir ortamda çalıştığım için çok mutluyum. 

 

Çalışan bir anne olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Eğer yoğun çalışıyorsanız anne olmak zor. Çocuğunuza bakacak birilerini bulmalısınız. Eğer 

böyle bir yardımcı bulamıyorsanız çocuğunuzu kreşlere vermek durumunda kalıyorsunuz. Bu 

sefer de aklınız sürekli çocuğunuzda kalıyor. Şunu söylemeden geçemeyeceğim ki ben 

çocuğumu büyütürken başta annem olmak üzere babamın da yanımda olmasının rahatlığını 

hep yaşadım. Kızım 2.5 yaşına gelene kadar annem baktı. Buradan onlara çok teşekkür etmek 

istiyorum. Şu anda kızımı kreşe verdim. Hem anne olup hem çalışabilmek gerçekten zor; 

fakat hayat şartları da zor. Bir şekilde para kazanabilmeli ve çocuğunuzu istediğiniz, doğru 

bulduğunuz şekilde yetiştirebilmelisiniz. Özel sektörde çalışırsanız bu çok da mümkün değil. 

Burada, Çankaya Üniversitesi’nin bir olumlu yanından daha bahsetmek istiyorum. Evet, 

yoğun ve disiplinli bir şekilde çalışıyoruz; ancak çalışma saatlerimizin uygun olması, 

çocuğuma daha fazla vakit ayırmamı da sağlıyor. Eski işime göre kızımla daha çok vakit 

geçirebiliyorum. Kızımı çok özlüyorum. Buradan çıkıp onu kreşten aldığımda çok 

seviniyorum. Eşim de çocuğum küçük olduğu için bana çok yardımcı oluyor. Çalışma 

seçimimi de bana bıraktı. Ben, zaten her zaman çalışmayı tercih ederim; ancak dediğim gibi, 

kızımı da her anne gibi özlüyorum. Onunla vakit geçirmek güzel, cumartesi ve Pazar 

günlerimi tamamıyla ona ayırabiliyorum artık. 

 

 



 

Çankaya Üniversitesi’ndeki işinizden biraz bahsedebilir misiniz? 

 

Biliyorsunuz, Üniversitemiz Ostim Organize Sanayi Bölgesi’yle bir Kümelenme Projesi 

yürütüyor. Girişimcilik Merkezi de, üniversite-sanayi iş birliğiyle ilgili bir birim. Ekim ayında 

aile işletmeleri,  girişimcilik ve innovasyonla ilgili uluslararası bir konferans düzenliyoruz. 

Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Ayrıca, Avrupa Birliği ihalelerine giriliyor. Bu konuların 

araştırmalarını sürdürüyoruz. Yaptığım iş, genel hatlarıyla bu şekilde. İhaleler için iller 

çapında kümelenme üzerine ilgili araştırmaları yapıyoruz. Bu araştırmayı tabiî ki illere gidip 

yapmıyoruz. Bu araştırmalarımızı, İnternetten bizim için önemli olan bazı web siteleri 

aracılığıyla yapıyoruz. Bu web siteleri arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatçılar Birliği 

gibi kurumların adını verebilirim. Bu yolla sayısal verilere ulaşıyoruz. Bu bilgiler 

doğrultusunda ihaleler şekilleniyor. Daha önce bahsettiğim Ekim ayında gerçekleştireceğimiz 

konferansın hazırlıkları sürüyor. Eylül ayında yine TOBB Genç Girişimciler Meclisi ile 

görüşmelerimiz olacak. Bilgi ağlarına bakıp onları araştıracağız. Daha çok araştırma bazlı bir 

işim var. Zevkli. Çok şey öğrenebileceğim bir iş.  

 

Röportajımıza son verirken, mezun ve öğrencilerimize iletmek istedikleriniz 

nelerdir? 

 

Öncelikle Çankaya Üniversiteli olmanın ayrıcalığını yaşamalılar. Üniversitemiz, öğrencilerine 

ve çalışanlarına çok değer veren bir kurum. Bunun kıymetini bilmeliler. Mezun olduklarında 

çalışacakları işlerde bu değeri bulamayabilirler. Onun için Çankaya Üniversitesi’ne 

aidiyetlerini kaybetmemeliler. Benim gibi birçok örnek var Üniversitemizde. Akademik ve 

idari kadroda birçok mezunumuz istihdam ediliyor. Bu durum, diğer üniversitelerde ancak 

akademik kadro bazındadır. Başka üniversitelerde mezunların idari kadrolarda çalıştığına pek 

tanık olmuyoruz.  

 

Çankaya Üniversitesi’ne bir çalışan olarak döndüğümden beri, bir yandan da bana göre yarım 

kalan bir isteğimi yerine getirmek için çalışıyorum. Şimdi ilk amacım, çalıştığım birimle de 

doğru orantılı olarak, MBA yüksek lisansı yapabilmek. Umarım, bu isteğimi de yerine 

getirebilirim. 

 

Mezun olan arkadaşlarıma, benim yaptığım hatayı yapmamalarını ve okullarıyla sürekli irtibat 

halinde olup organizasyonlara katılmalarını öneriyorum. Bence burası bizim ikinci evimiz ve 

evimizin kıymetini bilmeliyiz... 

 

 

Röportaj: Gözde Kuşak 

 

 


