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Procter & Gamble resmi 
distribütörü Özgün 
A.Ş.'deki pozisyonunuzdan 
ve sorumluluklarınızdan 
bahsedebilir misiniz? 
 
Kayseri, Zonguldak, Samsun, 
Trabzon ve Ankara'dan 
oluşan beş bölgenin lojistik 
takım lideri olarak 
çalışıyorum. Pozisyonum 
gereği depo içerisindeki 
sevkiyatlar, ürün dağıtımları, 
stok yeterliliği, kısaca depo 
ile ilgili her türlü endüstri 
mühendisliği aktivitesiyle 
ilgileniyorum. Tam olarak bir 
endüstri mühendisliği 
pozisyonu. Şefim de bir 
endüstri mühendisi ve fikir 
alışverinde bulunarak, pek 
çok yeni şey öğrenebiliyorum. 
Birşeyler yapmam için bana 
da fırsat tanıyor, ve bu 
süreçte çok iyi eğitiliyorum.  
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Procter & Gamble'ın  
zorlu bir işe alım süreci  
var. Bu süreçte siz neler 
yaşadınız? 
 
İlk mülakatım İnsan 
Kaynakları bazındaydı. Direk 
şirkete ve işe uygunluğumu 
ölçen bir mülakattı. 
Hareketlerim, davranışlarım, 
kendime güvenim ölçüldü. 
Yeni mezun işe alımında en 
önemli şeylerden biri kendine 
güven. Donanımını gücüne 
katabileceğini görmek 
istiyorlar. İkinci mülakat  
mezun olduğum bölüm 
odaklıydı. Okurken ne tür 
çalışmalar yaptığım, hangi 
derslerde ne öğrendiğim, 
özellikle stajlar... Hangi stajı 
hangi pozisyonda yaptığım 
ve neler öğrendiğim soruldu. 
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Yani öğrenciyken yapılan 
stajların işe alımda önemli 
olabileceğini mi 
söylüyorsunuz? 
 
Kesinlikle. Mülakatta, staj 
sürecinde yaptıklarımı 
anlatmamı istediler. Ben 
zorunlu stajlar yanında 
Mudo’da gönüllü staj da 
yaptım. Bu bağlamda 
referans da çok önemli, 
kurulan ikili ilişkiler çok 
önemli. Staj yaptığım 
yerlerdeki referanslarımla da 
bağlantıya geçtiler.  
 

Röportaj 
 

SEDA ÇELİK 
   

Özgün A.Ş. - Procter & Gamble 

"Ben mühendis olmak istiyordum. Fakat aynı 
zamanda insanlarla iletişim halinde çalışmak 
ve belki liderlik yapma fırsatı bulabileceğim 
bir işte çalışmak istiyordum...  

...Pratik düşünüp çabuk çözüm üretebilmeyi, 
sisteme bütün olarak bakıp en iyi sonuca 
ulaşabilme yeteneğini ben bu bölümde 
gördüm." 
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İşe alım sürecinde stajlar 
dışında aldığınız eğitimle 
ilgili başka sorular soruldu 
mu? 
 
Çift anadal yapmış olmam, 
şirket için ciddi bir önem 
taşıyor. Çankaya 
Üniversitesi'nde burslu 
okuduğumu, çift anadal 
yaptığımı, üniversitenin bir 
çok imkan sağladığını, 
sanayiyle işbirliği içinde 
olduğunu, stajların takip 
edilen gerçek stajlar 
olduğunu anlattım. 
Üniversitemden ve 
okuduğum bölümden 
gerçekten memnun olduğum 
için yeri geldiğinde bunları 
paylaşmaya çalışıyorum.  
Başvurduğum pozisyonla 
direk bağlantısı olan  
derslerle ilgili sorular soruldu. 
Yöneylem araştırması 
dersinin üstünde durdular. 
Depo yönetimi ya da lojistikle 
ilgili ders alıp almadığımı 
sordular. Son sınıfta 
yaptığımız bitirme projemi 
anlattırdılar. Benim 
başvurduğum pozisyon takım 
liderliği olduğu için, farklı 
farklı insanları koordine edip 
onlarla uyumlu bir şekilde 
çalışabilmek çok önemli. Yine 
bitirme projemizde takım 
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olarak bir yıl boyunca 
çalışmış olmamızı da bunu 
başarabileceğime bir 
gösterge olarak sundum. 
 
Bitirme Projesi'nden 
oldukça sık bahsettiniz bu 
süreçte. Endüstri 
Mühendisliği için bitirme 
projeleri neden bu kadar 
önemli? 
 
Okulda iyi bir eğitim almışım. 
Açıkçası bu kadar iyi bir 
eğitim aldığımın farkında 
değildim, özellikle bitirme 
projesi sırasında bu kadar 
bilgi edindiğimin farkında 
değildim. Hatta o zamanlar, 
özellikle birinci dönem, 
literatür araştırması 
konusunda danışman 
hocalarımızın her şeyi bize 
bırakmış olmasından 
yakınıyorduk. Fakat sonra 
farkettik ki kendi öğrendiğimiz 
bilgiler akılda daha çok kalıcı 
oluyor. Çaba harcayıp kendi 
ulaştığımız bilgilerin hiç birini 
unutmuyorum. Örneğin, 
bitirme projesi için yaptığımız 
literatür araştırması sırasında 
okuduğum bir makaleye 
bütün ayrıntılarıyla hakimim. 
Şirkette de o makale üzerine 
şu an bir çalışma 
yürütüyoruz.  
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Endüstri Mühendisliğini 
meslek olarak düşünen 
üniversite adaylarına 
söyleyebilecekleriniz var 
mı? 
 
Ben mühendis olmak 
istiyordum. Fakat aynı 
zamanda insanlarla iletişim 
halinde çalışmak ve belki 
liderlik yapma fırsatı 
bulabileceğim bir işte 
çalışmak istiyordum. Bir 
kadın olarak iyi ki bu bölümü 
seçmişim diyorum. İş için 
düşündüğümüz iyileştirme 
kavramı aslında günlük 
hayatımızı da etkiliyor. Pratik 
düşünüp çabuk çözüm 
üretebilmeyi, sisteme bütün 
olarak bakıp en iyi sonuca 
ulaşabilme yeteneğini ben bu 
bölümde gördüm. Ben çok 
teknik bir pozisyondan ziyade 
yöneticilik içeren bir konumda 
çalışmak istediğim için bu 
mühendisliği seçtim ve ayrıca 
işletme bölümünde çift 
anadal yaptım. 
 
 


