
MEZUNLARIMIZIN KARİYER HİKAYELERİ 



Onur KIZILKAYA’ 17 

“Merhabalar! İlk iş tecrübemi kazandığım TED Üniversite’sinden 2017 senesinde 

mezun oldum. Daha mezun olmadan, TED Üniversitesi’nin bana sağladığı 

imkânlarla özgeçmişimi oldukça zenginleştirdim. Bu imkânlar arasında, yarı 

zamanlı olarak Öğretme-Öğrenme Merkezi’nde Matematik Tutor’u olarak ve 

Uluslararası Programlar Ofisi’nde Yönetici Asistanı olarak çalışmam, yaptığım 

stajlar, Tanıtım Ekibinde yer almam bulunmaktadır. Mezun olmama aylar kala 

başvurduğum birçok işten dönüt aldım ve şu anda Ankara Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı Okulları’nda Okul Psikolojik Danışmanı olarak çalışıyorum. 

Aynı zamanda, Orta Doğu Teknik Üniversite’sinde öğrenimime yine Rehberlik 

ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programıyla devam ediyorum. İşe girişte 

ve yüksek lisans kabul aşamamda, adaylar arasında elemeleri geçenlerin 

çoğunluğunu TED Üniversitesi mezun adayları oluşturuyordu ve birçoğumuz 

istediğimiz yerlere girmeye hak kazandık. Bölümümün ilk mezunu olmama 

rağmen TED Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 

mezunu olmamın ayrıcalığını ilk iş görüşmemden anladım. Farklı yerlerde 

yaptığım stajlar, uygulama ağırlıklı dersler ve İngilizce eğitim sayesinde diğer 

adaylar arasından kolayca sıyrıldığımı fark ettim. Kariyerimin ilk yılında böyle 

güzel bir başlangıç yapmamı sağlayan TEDÜ ailesine çok teşekkür ederim. ” 



Şafak ATAY ’17 

“Merhaba ben Şafak ATAY, 2017 yılı TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunuyum. TED Ankara 

Koleji Vakfı Okulları İlkokul Birimi’nde okul psikolojik danışmanı olarak 

çalışıyor ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam ediyorum.TED 

Üniversitesi’nde aldığım eğitim sayesinde 21.yüzyılın ihtiyaçları 

doğrultusunda akademik, kültürel ve sosyal açıdan çok yönlü,  yabancı dilde 

eğitim sayesinde bilimsel gelişmeleri güncel olarak takip edebilen bir dünya 

vatandaşı olma şansını elde edebildiğim için mezuniyetim sonrasında diğer 

adaylar arasında bir adım önde kariyerime güzel bir başlangıç yapabildim. 

Tutarlı ve açık bir iletişim anlayışıyla sınırlarınızı zorlama arayışınızda 

arkanızda destek olan TED ailesinin öncü eğitim anlayışı ile fark yaratacak 

meslek insanları olma şansını yakalayabilirsiniz.” 

 



Aydın YILMAZ ’17 

“Endüstri mühendisliği bölümünden 2017 yazında mezun oldum. Henüz 

mezuniyet töreni gerçekleşmeden iş ilanlarına başvurmaya başlamıştım bile. Bir 

kısım tecrübeli ve nitelikli çalışanlar arıyor, bir kısım fazla nitelik aramıyor ve 

tecrübesizliğe açık olduğunu ilanda belirtiyordu. Ben tecrübesiz olduğumu 

biliyordum, fakat yine de benim için çalışmak istediğim ortam hem profesyonel 

hem de nitelikli olmalıydı. Kısa süre içinde şans yüzüme güldü. Onca ilan 

arasında ilanı dahi henüz yayında olmayan bir firmaya attığım başvuru e-

postasından geri dönüş aldım. Çünkü aynı firmada 2015 yazında Erasmus+ 

Programı’na katılarak yaptığım staj ve orada edindiğim tecrübeler sayesinde 

halihazırda aranan pozisyonda doğrudan değerlendirilmiştim. TED Üniversitesi 

çatısı altında katıldığım Erasmus+ Yurtdışı Staj Programı’nın en büyük 

katkılarından biri de tahmin edemediğim bir şekilde bu oldu. İki sene önce 

firmanın İspanyol ortağı Valresa Coatings’de yurtdışı stajı yapmış olmakla 

birlikte yaklaşık 10 aydır İba Valresa Boya ve Kimya Sanayi’de süreç mühendisi 

olarak çalışmaktayım.” 


