
EMO-GENÇ SÖYLEÞÝ

Mesleðinizi veya çalýþtýðýnýz kurumu bilinçli olarak
mý tercih ettiniz?

Mesleðimizi seçmek konusunda bazý çekinceler-
imiz oldu fakat bilinçli tercihler yaptýk diyebiliriz.
Kurum konusunda ise bu tam söylenemez; beklide
çoðumuz devlette çalýþmamayý düþünüyorduk fakat
þimdi buradayýz. Birde Türk Telekom’un yapýsýnda
olan bir gerçek, ailenizin bir yakýný çalýþýyorsa,
genellikle diðer kuþaklar da onu izliyor.

Ýlk iþe giriþinizde nelerle karþýlaþtýnýz?
Bir þey bilmeden mezun olduðumuzu

düþündüðümüzden, bir þey bilmiyoruz ve böylede
yönetime geliyorsunuz biranda. Teknik okulu
bitirenlere mesleki açýdan daha çok eðitim veriliyor.

Çalýþma koþullarýnýn zorluðunu anlatýrmýsýnýz.
Ýþ yapmada sahaya gitmekten söz edebiliriz.

Örneðin siz annesiniz ve çocuðunuz var ve ne
zaman eve geleceðiniz bazen belli olmuyor. Buna
örnek olarak  Çarþamba ‘da olan bir arýzaya gittik
orada gece kaça kadar kalacaðýnýz ve ne zaman

geleceðiniz belli deðil.

Çalýþtýðýnýz kurumda bir ayrýmcýlýkla karþýlaþtýnýz
mý?

Þu ana kadar böyle bir ayrýmcýlýkla karþýlaþ-
madýk…

Devlet kurumu olarak Türk Telekom’da çalýþmak
veya özel sektörde çalýþmak arasýnda ne gibi farklar
var?

Evlisiniz  koþturmaca var bebeðiniz var sonuçta.
Bu durumda dahi iþinizden kendinizi soyutlarsanýz
kurumda sizi soyutluyor. Ýþ ortamý acýmasýz bazen
çocuðunuza bile bakamýyorsunuz.

Þu anda bu söylediklerinizden sonra mesleðinizi
seviyor musunuz diye bir soru sorsak?

Mesleðimiz güzel ve hepimiz mesleðimizi seviy-
oruz.

Türk Telekomu seçerken bilinçli bir seçim mi yap-
týnýz?

Aslýnda teker teker söylersek de pek bilinçli
olduðu söylenemez. Örneðin ben son anda duydum
, ya da bir  yakýnýmýn söylemesi ile Telekoma baþvur-
dum. Ya da benim zorunluluklarým vardý ,o  zamanki
adýyla PTT’den burs almam gibi.

Bu söyleþileri diðer bül-
tenlerimizde baþka sektör-
lerde çalýþan bayan üyeleri-
mizle sürdüreceðiz.

Söyleþiye katýlan  EMO
GENÇ’ler; Cemal POLAT,
Ýrfan YILDIZER, Ýrem KOÇ,
Hadi CENGÝZ, Ahmet
ÇALAN, Baþak GÖKALP.

Hazýrlayanlar: Cemal
POLAT, Ýrfan YILDIZER.

(Söyleþi yazýya
dökülürken sorulara verilen
yanýtlarda isim kullanýl-
madý, çünkü verilen yanýt-
larýn geneli yansýtmasý ter-
cih edildi.)

Söyleþimizin ilk bölümünü Türk Telekom Ýl Müdürlüðünde gerçekleþtirdik. Söyleþimize Asiye
ÖZDAÐ, Hülya ÖZER, Seyde EKÝNCÝ, Funda GÜMÜÞEL ve Ömür KÖSEOÐLU katýldýlar

EMO-GENÇ Bayan Mühendislerin sorunlarý hakkýnda Türk Telekom ve 
YEÞÝLIRMAK EDAÞ’da çalýþan Bayan üyelerimizle sohbet kývamýnda söyleþiler yaptý 
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EMO-GENÇ SÖYLEÞÝ

Hedefleriniz arasýnda böyle bir iþ yapmak veya
böyle müdürlük gibi þeyler varmýydý?

Doðrusunu söylemek gerekirse devlet sektörü
ikinci plandaydý ama hedeflerimiz vardý. Size de
þunu söylemek gerekirse hedefleriniz olsun hayat-
ta, böylelikle daha  az hayal kýrýklýðýna uðrarsýnýz.
Hangi iþ kolunda ve hangi kurumlarda çalýþa-
caðýnýzý hedefleriniz arasýna almalýsýnýz.

Okuldaki eðitim ve staj konularýn da ne söyleye-
bilirsiniz?

Ne bildiðimizi bilmiyoruz. Okulda, yaptýðýmýz iþle
ilgili bir þeyi tam olarak öðrenemiyoruz. Okuldaki
eðitimle deðil de mesleðin içeriðini yapýlan seminer
ve eðitimlerle öðreniyoruz. Hangi kolda iseniz o
kolda staj yapmak en iyisi diyebiliriz. ‘‘Büyük þir-
ketlerde staj yapmak insanlarýn hayatlarýný
deðiþtiriyor’’

Biraz da sizlerin meslek hayatýndan bahsedersek;
ne gibi olaylarla karþýlaþtýnýz çalýþma hayatýnýzda?

Zaman içinde sýkýntýlarýmýzý azalttýk. Elbette ilk
günlerimiz sýkýntýlý oldu teknisyenler bilgilerini pay-
laþmadý anlamadýðýmýz bir biçimde. Galiba iþlerini
ellerinden alacaðýmýzdan korktular. ‘ Özel þir-
ketlerde bu þaþýlacak bir durum deðil.’ Ama devlet
dairesinde insan þaþýrýyor açýkçasý.

Ýlk iþe girmede tecrübe ne kadar önemli ?
Ýlk iþe girmede mühendislik tecrübesinden ziyade

öðrenme isteðiniz önemlidir. 

Asiye haným sizin ilk seneler iþinizle ilgili ne his-
settiðinizi öðrenebilir miyiz? 

Biz ilk baþta Ömür Hanýmla iþe baþladýðýmýzda

tüm elemanlar bay olduðu için zorlandýk iki sene
kadar. Teknisyen arkadaþlar bize bir þeylerin nasýl
olduðunu anlatýyorlardý ardýndan anlattýklarýný
bizlerden saklýyorlardý. Hatta bir arkadaþýmýz bize
anlattýðý bir cihazý ertesi gün görmemize dahi izin
vermiyordu.

Peki dýþarýdan göründüðü kadar zor bir iþmi yoksa
kolay mý?

Dýþarýdan bir sisteme dahil olmak zordur. O
nedenle zorluðu kolaylýðý görecelidir. Yeri geldiði
zaman raklarýn tepesinde dolanýyoruz yeri geldiði
zaman kablo çekiyoruz.

Çalýþanlarýn sizlerle iþ ortamýnda iken davranýþlarý
nasýl oluyor?

Örneðin Çarþamba’da bir arýza oluyor akþam
vakti bizim eve gelmemiz gerekiyor. ‘iki bayan mý
döneceksiniz deniyor.’ Bizler evlerimize  kadar
býrakýlýyoruz. Yani bizden sorumluluk duyuyorlar.
Daha ilginç þeylerde var bazen hiç birbirinizi
sevmeseniz de bir arýzaya gittiðinizde dað baþýnda
çubuk krakeri bile paylaþabiliyorsunuz . ‘Güzel pay-
laþýmlar da oluyor anlayacaðýnýz.’

Çalýþma ortamýnda oluyor bunlar ama sizin de
engelleriniz oluyor bazen. Örneðin iþveren açýsýn-
dan teknik konuda çýkýlan bir gezide, baþka bir
þehre gittiðinizde siz otelde ayrý odada kalmak
zorundasýnýz. Önemsiz gibi görünsede bunlar da
bazen iþ tercihini etkiliyor.

Çalýþma ortamýnda sizlerinde yaptýðý baskýn
davranýþlar oldu mu ?

Ayný yerde çalýþamam dediðimiz çok kiþiyle ayný
ortamda çalýþtýk. Yapmasýný istediðiniz bir iþi yap-
mayan elemanlara hep sað duyuyla yaklaþtýk. 

‘Yönetici olduðunuz da çok
þeyi düþünmelisiniz’(Asiye
Haným ) 

Çoðu kez þoförlerle kavga
etmiþizdir firmalarla kavga
etmiþizdir ama bunlarý kýrgýn-
lýk, kin konusu yapmamýþýzdýr.
Seçme þansýnýz olmadýðý için
olanlarý düzeltmek zorun-
dasýnýzdýr.

Sizin söylediðiniz iþ size geri
dönmemeli. Ýnsanlarla
uðraþmak zor ve sýkýn-
týlý bir þey, bu nedenle
dikkatli olmalýsýnýz.
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OMÜ Mühendislik Fakültesinde 30 Haziran 2006
tarihinde Mezuniyet Töreni yapýldý

Bu yýl 9. dönem mezunlarýný veren Elektrik-Elektronik
Mühendisliði Bölümünü dereceyle bitiren öðrencilere Þubemiz
tarafýndan küçük hediyeler verildi.

Erdem KÖSEOÐLU, Nuh ABAKAY ve Baþak GÖKALP yeni
mezunlar arasýnda ilk üç sýrayý paylaþtýlar, kendilerini kutlu-
yoruz. Mezun olmayý baþaran tüm arkadaþlarýmýza da meslek
hayatlarýnda baþarýlar diliyoruz.

30 Haziran 2006 tarihinde mezun olan arkadaþlarýmýzýn
dýþýnda 6 arkadaþýmýz da Temmuz ve Eylül Dönemlerinde
mezun olabilmek için ter dökecekler, þimdiden kendilerine
baþarýlar diliyoruz.

OMÜ Mühendislik
Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Bölümü 2006
Mezuniyet Töreni

23 öðrenci, 6 öðretim elemaný ve
þubeyi temsilen Sosyal Ýþler Komisyonu
üyesi Bülent BAYRAKTAR’ýn  katýlýmýy-
la gerçekleþtirilen  gezi için sabah 9:00
da yola çýkýlmýþtýr. Hasan uðurlu Barajý
ve Hidroelektrik Santralýnýn teknik
tanýtýmý santralde görevli elektrik
mühendisi Can ALBAÞ ve Makina
Mühendisi Emre Cömert  tarafýndan
yapýlmýþtýr.

Öðrenciler için çok yararlý olan
incelemelerin tamamlanmasýndan sonra
Hasan Uðurlu Barajýna yakýn bir
bölgede eðlenceli bir piknik yapýlmýþtýr.
Akþam saat 16:00 da geri dönüþ için
yola çýkýlmýþtýr.

Hasan Uðurlu Barajý Teknik Gezisi

Þubemizce düzenlenen ve OMÜ Elektrik-Elektrik
Mühendisliði öðrenci ve öðretim elemanlarýný katýlýmýyla
5 Haziran 2006 günü Hasan Uðurlu Barajý ve
Hidroelektrik Santralýna bir teknik gezi düzenlenmiþtir.
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