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TOBB ETÜ mezunu Hilal Sena Terzi, “Kendim özel sektörde 
çalıştığım için söylüyorum, TOBB ETÜ özel sektöre ne 
istediğini bilen, özgüvenli, girişken, canavar gibi elemanlar 
yetiştiriyor. Ben şu anki kariyer hayatımı Ortak Eğitim 
Sistemimize borçluyum” diye konuştu.
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T OBB ETÜ İktisat Bölümü 2018 
yılı mezunu Hilal Sena Terzi, “Şu 
anda nişanlım, en yakın arka-
daşlarım, tanıdığım birçok insan 

hayatıma TOBB ETÜ ile birlikte girdi, hepsi 
TOBB ETÜ mezunu. Yani TOBB ETÜ benim 
hayatımda eğitim ve öğretim hayatından 
çok daha fazlası” dedi. Hilal Sena Terzi so-
rularımızı şöyle yanıtladı:

Bize kendinizden 
bahsedebilir misiniz? 

Ailenin en küçüğüyüm. Trabzonluyum. 
İlkokuldan beri uzun bir zamandır Anka-
ra’da yaşıyorum. Lise öğrenimimi Çankaya 
Anadolu Lisesi’nde aldıktan sonra TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat 
Bölümü’nde lisans eğitimimi tamamladım. 
Yaklaşık yedi aydır da MAN Türkiye A.Ş.’de 
çalışıyorum. 

Neden TOBB ETÜ’yü tercih ettiniz? 
TOBB ETÜ’de geçirmiş olduğunuz 
yıllar ile ilgili neler paylaşmak 
istersiniz?

Ailenin en küçüğü olduğumu söyle-
miştim. Abim TOBB ETÜ’nün ilk öğrenci-
lerinden ve ilk mezunlarından. Yıllar önce 
TOBB ETÜ ile tanışmama abim vesile oldu. 
Daha üniversite öğrencisi değilken onun 
peşinden okuluna defalarca gelmiştim. 
Sıra üniversite tercihlerini yapmaya gel-
diğinde de düşünmeden TOBB ETÜ’yü 
yazdım. TOBB ETÜ bizde bir aile geleneği 
yani. 

Bence yaş itibarıyla hayatımızın en gü-
zel dönemlerini yaşadığımız süreç üniver-
site yıllarımıza denk geliyor. Bu dönemde 
hayatımıza giren insanlar, aldığımız ka-
rarlar, yaşadığımız tecrübeler bütün bir 
hayatımızı etkiliyor. Ben bu konuda şanslı 
olduğumu düşünüyorum. TOBB ETÜ’de 
geçirdiğim eğitim ve öğretim hayatı be-
nim sadece kariyer hayatımı şekillendir-
medi. Şu anda nişanlım, en yakın arka-
daşlarım, tanıdığım birçok insan hayatıma 
TOBB ETÜ ile birlikte girdi, hepsi TOBB ETÜ 
mezunu. Yani TOBB ETÜ benim hayatımda 
eğitim ve öğretim hayatından çok daha 
fazlası. Bunun yanı sıra okulda çok kaliteli 
eğitmenlerden, işin tam da uzmanlarından 
başka hiçbir okulda alamayacağımız eği-
timleri aldık. TOBB ETÜ mezunlarının her 
konuda kaliteli yetişmiş, iyi tercihler yapan, 
şanslı insanlar olduğunu düşünüyorum. 

“Kariyerimi Ortak Eğitim 
Sistemimize borçluyum”
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Mezuniyetten sonraki iş arama 
sürecinizi anlatır mısınız? 

2018 Nisan ayının sonunda mezun 
oldum. Mezuniyetim talihsiz bir döne-
me denk geldi. Belki benim dönemimde 
mezun olanlar aynı şeyleri yaşamışlardır, 
okuduklarında hislerimi paylaşabilirler. Bil-
diğiniz gibi TOBB ETÜ’de eğitim hayatımız 
süresince uzun tatiller yaşamadık. Mezun 
olduktan sonra “bir süre tatili hak ettim” 
diyerek sadece tatil yaptığım bir döneme 
girdim. Ben bu tatilin keyfini sürerken Hazi-
ran 2018’de ülkece bir kriz dönemine girdik 
ve işe alımların bir anda durma noktasına 
geldiği bir yaz geçti. Firmaların çoğu bir 
sürede iş başvuru sitelerinden ilanlarını çek-
tiler. İş arama sürecim tam da bu döneme 
denk geldi. Süreç dönem itibarıyla çok iç 
açıcı olmasa da sonuç yüzümü güldürdü. 

Kariyer hayatınızla ilgili neler 
paylaşmak istersiniz? 

Mayıs 2019’dan beri yaklaşık yedi aydır 
MAN Türkiye A.Ş. Satın alma departmanında 
çalışıyorum. Burası benim ilk işim. Fakat bu-
radaki ilk iş tecrübemi profesyonel iş hayatı 
ile değil, 2016 yılında başladığım ilk Ortak 
Eğitimim ile edinmiştim. Bu sebepten gali-
ba MAN Türkiye de TOBB ETÜ gibi gönülden 
bağlı olduğum bir yer. MAN Türkiye; yaklaşık 
3 bin çalışanın olduğu, her gün seri otobüs 
üretiminin gerçekleştirildiği, uluslararası bir 
firma. Ve bu firmanın en aktif departmanla-
rından birinin çalışanı olmak, gün sonunda 
işe yarar bir iş yaptığımı hissetmek çok bü-
yük bir haz. Kariyerime böyle bir şirkette, 
sevdiğim bir işi yaparak başladığım için 
kendimi şanslı hissediyorum.

TOBB ETÜ’de Ortak Eğitimlerinizi 
hangi kurum veya kuruluşlarda 
gerçekleştirdiniz? Kariyer hayatınıza 
Ortak Eğitimin ne gibi etkileri oldu?

Bazen çocukları için üniversite tercihi 
yapmak isteyen eş, dost ve akraba ile ko-
nuşuyoruz. “TOBB ETÜ’yü tercih etsin mi 
ne dersin” sorusu çok sık karşıma çıkıyor. Bu 
soruya “Kesinlikle evet” cevabını veriyorum 
ve bu cevabı verebildiğim için okulumla gu-
rur duyuyorum. Bu cevabı vermemin sebebi 
yalnızca aldığımız lisans eğitimi değil, Ortak 
Eğitim sistemimiz. Ben şu anki kariyer haya-
tımı Ortak Eğitim sistemimize borçluyum. 
2016 yılında ilk Ortak Eğitimimi Man Türkiye 
A.Ş. / Volkswagen Turkey Regional Office 

Satın alma departmanında gerçekleştirdim. 
14 haftalık ortak eğitimimi sonraki döneme 
kadar yapacağım tatil süresi ile birleştirerek 
dört aya tamamladım. Bir dönem okulda 
okuduktan sonra ikinci Ortak Eğitimim için 
de aynı yeri tercih edip staj süremi toplam-
da sekiz aya tamamladım. Son stajım için 
ise farklı bir sektör görebilmek adına Röne-
sans Holding Finans departmanını tercih 
ettim. Bu sürecin sonunda bana en uygun 
olduğunu düşündüğüm işi görebilme şansı 
buldum ve tercihimi bu yönde yaptım. 

Ben mezun olduğumda iyi şirketlerde 
toplamda bir yıllık iş tecrübem vardı. Bu 
fırsatı başka hiçbir üniversite, öğrencisine 
sağlamıyor. Kendim özel sektörde çalıştı-
ğım için söylüyorum, TOBB ETÜ özel sek-
töre ne istediğini bilen, özgüvenli, girişken 
canavar gibi elemanlar yetiştiriyor. Ortak 
Eğitim öncesi hazırladığı müfredatla bizi 
önce sosyal hayata sonra da iş hayatına 
hazırlıyor. Ortak Eğitim Sistemi ile birlikte 
de tecrübe kazandırıp daha sağlam adım-
lar attırıyor. Bu yüzden TOBB ETÜ mezunu 
kendini direkt belli ediyor.

Tüm bu sebepleri göz önüne aldığımda 
TOBB ETÜ’yü TOBB ETÜ yapan Ortak Eğitim 
Sistemimiz diye düşünüyorum.

Mezunlar Derneği ile 
ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Bu kadar güzel işlere imza attığı için 
Mezunlar Derneği’ne teşekkür ediyorum. 
Ne kadar uğraş verildiğine her etkinlikte 
yakından şahit oluyor ve takdir ediyorum. 

Gözlemlediğim kadarıyla mezunları-
mızda Mezunlar Derneği’nin ne yaptığı ile 
ilgili soru işaretleri var. Ben fanatik bir TOBB 
ETÜ mezunu olarak okulumla ilgili bir işin 
içinde bulunmaktan, bir yere ait hissetmek-
ten, aynı duyguları aynı amacı paylaştığım 
insanlarla bir arada olmaktan mutluluk du-
yuyorum. Kariyer konusunda, girişimcilik 
konusunda, özel sektörde mezunlarımızın 
dernek aracılığı ile birbirlerine destek olduk-
larını görüyorum. 

TOBB ETÜ mezunları olarak sayımız ol-
dukça yüksek. Dernek, mezunlarına her 
konuda yardımcı olmak, desteklemek ve 
bizi bir arada tutmak için çok hevesli. Bu 
kadar büyük bir aileye sahipken derneğin 
mezunlarına sağladığı en büyük yarar bu 
networkun oluşumu bence. Sadece bunun 
için bile dernekle dirsek temasında olmak 
her mezunumuzu fazlasıyla mutlu edecektir 
diye düşünüyorum.


