
 
 

“MEZUN OLDUM, İŞE GİRDİM; AMA HALEN 

ÜNİVERSİTEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM.“ 
 

Rennan, kamu bankalarıyla özel bankaların ne gibi farkları var? 

 

Öncelikle güven farkı oldukça fazla. İnsanlar kamu bankalarına daha çok güveniyor. 

“Arkasında devlet var” mantığı çok hâkim. Ayrıca kamu bankalarının kurumsal yapısı ve 

işleyişi, çalışanlarının daha rahat çalışmasını sağlıyor. Özel bankalarındaki hedef baskısı, 

çalışanları gerginliğe sürüklüyor ve onların yıpranmasına sebep oluyor. Bazı çalışanlar bu 

durumdan oldukça şikâyetçi. Kamu bankalarındaki hedef baskısının daha az olması, çalışanlar 

için avantaj. Kurumsal kimlikli kamu bankası çalışanları olarak bizler, daha iyi hizmet 

verebiliyoruz müşterilerimize. Faiz oranları olsun kendi iç mevzuatımız olsun, tamamen 

insanlara ve devlete hizmet vermek zorunluluğu gözeterek düzenleniyor. 

 

Etkisini iyiden iyiye göstermeye başlayan küresel kriz, bankacılık sektöründe ne 

gibi etkiler bırakacak? 

 

Bankacılık sektörüne küresel krizin etkileri çok oldu. Bankaların aktifleri çok azaldı. Yani 

bankaları ayakta tutan mevduatlar gitti. Küresel düzeyde baş gösteren mali kriz insanlardaki 

güvensizlik duygusunu körükledi Bu, sektöre doğaldır ki oldukça zarar verdi; ancak biz, ülke 

olarak, krizleri daha önce yaşamış bir bankacılık sektörüne sahibiz. Bizim bankacılık 

sektörümüz, şimdiden hatta çok daha öncesinden bunun önlemlerini aldı. Dürüstçe söylemek 

gerekirse, bizim sektörümüz, diğer ülkelerin bankacılık sektörlerine göre daha güçlü ve 

krizlerden daha az etkilenecek bir yapıya sahip. İlerideki krizlerden de çok daha rahat bir 

şekilde sıyrılacağımızı düşünüyorum. Sermaye yeterliliğimiz ve likidite yapımız dışarıdan 

gelecek olumsuzluklara karşı oldukça dayanıklı. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurulu (BDDK), çok güzel bir işbirliğiyle çalışıyor. Hem bankaların aktiflerini 



koruyacak hem ekonomiyi düzenleyecek şekilde, mevzuatları şekillendiriyor. Hatta Merkez 

Bankası, geçtiğimiz dönemlerde gecelik faizleri yükseltmişti. Bu yolla bankalara “önünü 

görmelisin kendini haftalık değişimlere karşı hazır tutmalısın ve mevduat yapısını, kredileri, 

faizleri iyi ayarlamalısın ki krizden rahat çıkabilesin” mesajını verdi. Bankalar da buna 

uyunca, sorun aşıldı. Şu an bankacılık sektörü, gayet önünü görebilen ve dikkatli bir şekilde 

yolunda ilerleyen bir alan olarak karşımıza çıkıyor. 

 

 
 

Ziraat Bankası’nın diğer bankalardan farkı nedir? Ziraat Bankası çalışanı 

olurken ne gibi aşamalardan geçtin? 

 

Ziraat Bankası, bankacılık sektöründe çalışmaya karar verdikten sonra, hedeflerim arasında 

yer alan az sayıdaki bankadan bir tanesiydi. Sonuçta yaklaşık 150 yıldır, Türkiye’de Türk 

insanına hizmet veren, insanlarla iç içe güçlü ve kurumsal bir banka. İnsanların köklerine 

kadar inen bir banka. Bu sebeplerden ötürü bu yapının bir parçası olmayı hep çok istemiştim. 

 

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nun methini çok duymuştum. Bu okulda, bankacılıkla ilgili 

her bilgiyi çok yektin bir şekilde veriyorlar. Yaklaşık yedi ay süren eğitim boyunca, var olan 

sınav ve staj imkânlarıyla bu sektörün içerisinde yoğruluyorsunuz ve gerçekten bu eğitimlerle 

birlikte sizi tamamen bankacı olarak mezun ediyorlar. 

 

Bankacılık Okulu ve geçirdiğimiz dönemler hakkında da biraz bilgi vermek isterim. Ziraat 

Bankası, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunuza bakmıyor. Kendi sınavını 

kendisi açıyor. Bu sınav sonucunda başarılı olursanız Bankacılık Okulu’na girebiliyorsunuz. 

Sınav için yabancı dil şartı var. Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı’ndan (KPDS) en az 70 

almak zorundasınız. Bu şartı, Çankaya Üniversitesi sayesinde zaten çok rahatlıkla geçtim. 

Daha sonra banka sizi bir teste tabi tutuyor ve burada da başarılı olmanız halinde, mülakata 

bir giriyorsunuz. Kendi adıma oldukça zorlu bir mülakat sürecinden geçtim. Eğer bu 

mülakatta da başarılı olursanız, ikinci bir müfettiş mülakatına giriyorsunuz. Hakkınızdaki 



hemen her şeyin soruşturulduğunu ve incelendiğini fark ediyorsunuz. Bu mülakatı da aşmanız 

halinde, Bankacılık Okulu’nda eğitim almaya hak kazanıyorsunuz. 

 

Eğitim boyunca tüm bankacılık işleriyle ilgili, dış ticaret, borsa işlemleri, ticari, bireysel, 

tarımsal… vb aklınıza bankacılıkla ilgili ne gelirse sizi derslerle, sınavlarla, konferanslarla 

eğitiyorlar. Ayrıca bizim “cephe” dediğimiz banka şubelerine giderek eğitiliyorsunuz. 

Müşterilerle ve bankacı meslektaşlarınızla birebir çalışarak eğitiminizi tamamlıyorsunuz. 

Ardından Genel Müdürlük’teki bir mezuniyet töreniyle görev yerinize atanıyorsunuz. 

Bankacılık Okulu’ndan aldığınız mezuniyet puanınızla, görev kadro açılan iller arasından bir 

tercih yapıp atanmayı bekliyorsunuz. Benim ilk tercihim Zonguldak’tı ve ne mutlu ki oraya 

atandım. 

 

 
Bulunduğun konuma gelirken Çankaya Üniversitesi mezunu olmak sana ne gibi 

artılar kattı? 

 

Çankaya Üniversitesi’nde okumak, her şeyden önce yabancı dilimi geliştirmemde büyük katkı 

sağladı; çünkü özellikle hocalar, derslerde sadece İngilizce konuşuyordu. Derslerin Türkçe 

işlenmesi gibi bir şey söz konusu dahi olamazdı. Ayrıca eğitim kadrosu gerçekten çok önemli 

ve değerli isimlerden oluşuyordu, halen de öyle. Okulumun, bankacılık sektörüne girmeme, 

işimle ilgili konularda hiç zorlanmamama gerçekten büyük katkıları oldu. Hem hocalarıyla 

hem öğrencileriyle sevgi dolu ve sıcak bir ortamda okuduk. Mezun oldum, bir işe girdim; ama 

halen üniversitemi çok özlüyorum. 

 

 



Üniversite öğrencisi olduğun dönemden bahseder misin? 

 

Hayatımın en güzel dört yılıydı; çünkü çok güzel arkadaşlıklar edindim, hâlâ hepsiyle 

görüşüyorum. Hiçbiriyle bağımı koparmadım. Boş vakitlerimiz bile hep okulun içerisinde 

geçerdi; ancak sınav zamanları kendimizi kütüphanede buluyorduk. Hâlâ çok özlüyorum 

üniversitemi, değerini bile bile dört sene okuduğum halde hâlâ özlüyorum. Çalışkan bir 

öğrenciydim, diyebilirim, hatta şeref öğrencisi olarak mezun oldum. Özellikle Türk – Japon 

Topluluğu’nun düzenlediği “Anime” ve “Manga” gösterilerini ve Japon kültürüne dair olan 

etkinlikleri hiç kaçırmazdım. 

 
Ankara`da okumuş bir öğrenci olmakla Zonguldak’ta bir bankacı olmak 

arasında ne gibi farklar var? 

 

Zonguldak, daha önceden bildiğim ve sevdiğim bir şehirdi; o yüzden ilk tercihimdi. 

Gerçekten de Zonguldak’ı çok sevdim. Bir başkası elbette zorlanabilir; ama ben, babamın işi 

gereği çok fazla şehir görmüştüm. Bunun da etkisiyle yeni bir şehre kolay alıştım. Her ne 

kadar zorlanmasam da itiraf etmeliyim ki değişik şeylerle de karşılaşıyorum. Elbette bir 

Ankara değil orası. Her şehrin kendine ait bir kültürü var. Ben, yaşadığım şehri ve işimi 

seviyorum. Daha önce hep ailemle beraber yaşıyordum; fakat şimdi, tek başıma yaşadığım ve 

çalıştığım bir yerdeyim. Her şeye rağmen, daha önce de dediğim gibi, işimi ve yaşadığım 

şehri seviyorum. 

 

Çok güzel bir çalışma ortamımız var. Çok kurumsal bir yapıya sahibiz. Herkes kendi görevini 

ve alanını çok iyi biliyor. Bu da çalışma ortamında bir rahatlık sağlıyor; çünkü Ziraat Bankası 

demek, halkın bir parçası demek. 

 



 

İş dışında neler yapıyorsun? 

 

Resim ve dijital çizimle ilgileniyorum. Photoshop ile çizim yapmak beni gerçekten çok 

rahatlatıyor. Şu an farklı bir şehirde olduğum için kenti ve ilçelerini gezmek, benim için en 

büyük eğlence. Deniz kıyısındaki bir şehirde, sahilde yürümenin keyfi gerçekten bambaşka. 

Hele Kozlu Sahili’ni gerçekten çok seviyorum. İş çıkışı orada olmak çok rahatlatıcı. Doğal 

güzellikleriyle insanı kendisine hayran bırakan bir yer Karadeniz. Yemyeşil ormanlarıyla, 

masmavi deniziyle, kesinlikle gezilip görülmesi gereken bir yer. Bol bol fotoğraf çekiyorum. 

Manzarası o kadar büyüleyici ki, kötü fotoğraf çekmeniz bile imkansız. Genellikle şehri 

tanımakla meşgulüm. Hafta sonları da çoğunlukla Ankara’ya, ailemi ve arkadaşlarımı ziyarete 

geliyorum. 

 
 

Bildiğin gibi yeni kampüse taşındık. Sence yeni kampüste yaşam nasıl olacak? 

 

Bence üniversitemize gereken bir şeydi. Biz her ne kadar sevsek de eski kampüsümüz 

gerçekten küçüktü. Çankaya Üniversitesi’nin daha açık, daha yeşil ve daha büyük alanlara 

ihtiyacı var. Biraz da üniversiteyi, üniversite yapan bir kavram bu. Sonunda yeni 

kampüsümüze kavuştuk. Yeni yerleşkemizi henüz göremedim; ama maketlerinden, 

projelerinden gördüğüm kadarıyla modern ve harika bir alan olduğunu biliyorum. Gerçekten 

en kısa zamanda görmek istiyorum. Ayrıca, Çankaya Üniversitesi artık büyüyor, daha fazla 

insana hitap eden bir konum kazanıyor. Çok daha başarılı bir üniversite oluyoruz. 

Üniversitemizin bundan sonra bizlerden çok daha başarılı öğrenciler yetiştireceğine eminim. 

 

Son olarak Rennan Avşaroğlu kimdir ve mezunlarımıza neler söylemek ister? 

 

1986 Ankara doğumluyum. İş yaşantıma kadar hep Ankara`da yaşadım. Çankaya Üniversitesi 

İktisat Bölümü’nü 2005 yılında kazandım ve dört sene sonra mezun oldum. Bankacılık 

sektörünü hedefliyordum ve Ziraat Bankası hedeflerimden biriydi. Sınavlardan sonra Uzman 

Yardımcısı sıfatıyla iş yaşantısına atıldım. Şu an Ziraat Bankası Zonguldak Bölge 

Başkanlığı’ndaki Mali Tahlil ve İstihbarat Bölümü’nde çalışıyorum. 

 



Bankacılık Okulu’ndayken Mali Tahlil Bölümü’nde çalışmayı çok istemiştim ve istediğim 

yerde çalışma fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Kredi vereceğimiz şirketin 

ya da firmanın bilançosuna, gelir tablosuna ve mali bünyesine bakarak onlara ne kadar 

vadede, yüzde kaç faizle ve ne tür bir kredi verebileceğimizin tahlilini yaparak bankanın 

müşteriye en doğru krediyi vermesini sağlıyoruz. Bankadaki kariyer yolundan bahsetmek 

isterim; Şu an Uzman Yardımcısı’yım. İşe başladıktan üç sene sonra uzman oluyorsunuz, yani 

yaklaşık iki senem kaldı. Ondan dört sene sonra, banka sizi bir sınav ve ardından mülakata 

tabi tutarak “yönetmen” pozisyonuna getiriyor. Buna zorunlu değilsiniz elbette; ama hem 

geliriniz hem konumunuz yükseldiği için tercih edilen bir durum. Yönetmenlikten dört sene 

sonra, eğitimler sonucunda, “müdür” pozisyonuna geliyorsunuz. Bu arada eğitimden 

bahsetmişken şunu da belirtmeliyim ki Ziraat Bankası, elemanlarını hiç eğitimsiz bırakmıyor. 

Her an, her pozisyonda eğitim almaya devam ediyorsunuz. Bankacılıkla ilgili aklınıza hangi 

konu geliyorsa onun eğitimlerini alıyorsunuz sürekli. Müdür pozisyonuna geldikten sonra ise 

şube müdürü olarak kariyerinize devam edebilirsiniz ya da Genel Müdürlük’te çalışmaya 

başlar ve oradan en tepeye kadar yükselebilirsiniz. Takriben, 10 – 11 senede müdür olma 

imkânınız var. 

 

İşimin en keyifli yanlarından biri müşteri ziyaretleri. Büyük fabrikalara gitme fırsatı 

buluyoruz, orada gerçekleşen işleri, üretimi, dağıtımı en yakından görebilmek gerçekten çok 

ciddi bir keyif, üretimin içinde olabiliyorsunuz. Bankacılık çevre işi, firmaları ve iş çevresini, 

sektörleri tanımalısınız. Bankacılık güvene dayalıdır, bulunduğum ortamda kendimi tanıtıp bu 

şehirde kalmayı planlıyorum. 

 

Mezunlarımıza söylemek istediklerime gelince: Çankaya Üniversitesi, bir öğrencinin 

okuyabileceği gerçekten en güzel üniversitelerden biri. Eğitim kadrosuyla, öğrencileriyle çok 

saygın bir yer. Hem eğlenebilecekleri hem eğitimlerini en iyi şekilde alabilecekleri 

üniversitelerden birisi. Öğrencilik sadece ders değildir, sosyal aktiviteler çok önemlidir. Bunu, 

Çankaya Üniversitesi’nde en iyi şekilde gerçekleştirebilirler. Üniversite bir konuda yetkin 

olmanızı sağlar; ama bize meslek vermez. Hedef belirleyip bu hedefe ulaşmak, tamamen 

mezunların elindedir. Hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapmalılar, hedef 

belirlemezseniz bence hiçbir yere gidemezsiniz. 

 

Röportaj; Gözde Kuşak 


