“Adım, Adım Kariyer”
Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü ve öğrenci kulübünce düzenlenen
konferans, yerleşkedeki modern salonda yapıldı.
Konferansın konusu “adım adım kariyer” olduğu için benim Munzur Dağı
eteklerinde mütevazı bir ailenin çocuğu olarak köyden kente göç
edişimizle başlayan imkânsızlıklarla mücadele yıllarım, özet
özgeçmişimle birlikte açıklandı. Devamında biraz sual-cevap şeklinde
uygulamaya yer vererek öğrencilerin düşüncelerini aydınlatmaya
çalıştım. En çok soru, “torpilsiz bu kadar başarıyı nasıl elde ettiniz?”
Oldu. Öyle anlaşılıyor ki diplomalı işsizliğin oluşturduğu üzücü bir algı
gelişmiş, ayrıca gençler arasında hemen bir yerlere gelebilme eğilimi var.
Öncelikle benim basit ancak iyi anlaşılması gereken
“Sevgi+Güven+Çalışmak=Başarı” formülünü anlattım. 800 civarında
öğrenci ve bazı öğretim üyeleri ilgiyle izlediler en ilgi çeken husus ise
gençlere tavsiyelerim oldu. İşte özeti;
Geleceğimizin güvencesi sevgili gençler; Size tavsiyelerimi özet olarak
sunuyorum, yolunuz ve bahtınız açık olsun:
A) GENÇLİĞİNİZDE;
• Hayata küsmeyip, tebessüm edin. Mücadeleyi elden bırakmayın,
merdivenin ilk basamaklarına basmadan en üst basamağa
çıkmaya çalışmayın.
• Kaybedilen zaman geri gelmez, kıymetini biliniz.
• Sağlığınıza, çevrenize ve eğitiminize önem verip, en az bir lisan
öğreniniz. Sağlık en önemlisidir, doğunca defterlerimize bir rakamı
yazılır, sonra okul ve iş hayatınızda ilerledikçe yanına sıfırlar konur.
Çok yüksek puana sahipken bir’i kaybederseniz hepsi sıfır olur.
• Harama, helale, kul hakkına karşı hassas olunuz.
• Aile toplumun temelidir, sahip çıkınız.
• Para ve dünya malı araçtır, amaç edinmeyiniz.
• Hayatta en büyük zenginlik şerefli yaşamaktır. İtibarınızı kırk yılda
kazanırsınız ancak kırk saniyede kaybedebilirsiniz.
• Mesleğinizle birlikte spor, sanat, musiki ve edebiyat dallarından en
az biriyle ilgileniniz.

• Toplumu millet yapan öz değerleri, yani kültürüdür. Millet olmadan
da devlet olunmaz. Milli ve manevi değerlerinize, öz kültürünüze
sahip çıkınız.
• Dünyadaki gelişmeleri ve teknolojiyi takip ediniz. Ancak
hayatınızda hiçbir şeye tutsak olmayınız.
B) İŞ SAHİBİ, YÖNETİCİ OLDUĞUNUZDA;
• Doğruluktan ayrılmayınız, dürüst olunuz.
• Adaletle hükmediniz. Yaptıklarınızdan iki cihanda sorumlu,
yapmadıklarınızdan vebal altında kalırsınız.
• İşi ehline veriniz, araştırmaları destekleyiniz.
• İstişareye, karşı fikirlere önem veriniz. En zayıf karar, kararsızlıktan
iyidir. Zira hata yaparsanız düzeltme şansınız olur.
• Aile ve özel hayatınıza dikkat ediniz. Aile huzuru başarının sırrıdır.
• Kanunlara, kurallara ve kaidelere karşı duyarlı olunuz.
• Toplumunuzdan kopmayınız, kimseyi hor görmeyiniz.
• Çevreciliğe önem veriniz.
• Paylaşmak asalettir, yardımsever olunuz.
• İsraf etmeyiniz, tasarrufa önem veriniz.

