
Büşra Elmaderesi 

Aralık 2019’ da TEDÜ İngiliz Dili Eğitimi’ nden yüksek onur derecesiyle mezun oldum. 

TEDÜ’ nün sunduğu olanaklar ile Dr. Zeynep Bilki’ nin yürüttüğü “Virtual Exchange for 

Teacher Education” projesinde Araştırmacı Asistan olarak yer aldım. İngiltere’ de New Castle 

ve Türkiye’ de TEDÜ ortaklığıyla yürütülen bu projede anlam bilimsel hataların bulgusu ve 

çözümlemesi üzerine çalıştım. Projeye çevrimiçi olarak katılan Türk ve İngiltere’ de eğitim alan 

öğrencilerin günlük yaşamda kullandıkları dilin çeşitliliğine dair bilgiler edindim.   

Lisans eğitimim sırasında IATEFL (International Association of Teachers of English) 

topluluğunda aktif olarak yer aldım. Yine IATEFL gruplarından, “YLTSIG (Young Learners 

& Teenagers)” ve “PronSIG’ in” düzenlediği etkinliklere düzenli olarak katıldım. Bu 

doğrultuda, dilin genç yaş dönemlerinde edinimi ve sağladığı verimin arasındaki ilişkiyi takip 

etmek için TED Ankara Koleji ve TEDÜ kampüslerinde yürütülen “TED Tam Destek Projesi” 

ne destek verdim. Yine TEDÜ İhtiyaç Haritası ve Logos topluluklarında aktif olarak görev 

aldım. Lisansım boyunca çeşitli projelere destek vererek toplumun her alanında multidisipliner 

eğitimci olma ilkesini benimsedim.  

TEDÜ’ nün çok yönlü eğitim anlayışıyla birlikte Dünya Vatandaşlığı Ek Dal Programını 

tamamladım. Bu sayede Birleşmiş Milletler’ in Sürdürülebilir Küresel Amaçları kapsamında 

Brezilya’ nın São Paulo ve Rio eyaletlerinde anadili Portekizce olup İngilizce öğrenmeye 

imkânı olmayan gruplarla çalıştım. Aynı yıl (2018) BRAZ- TESOL (Teaching English to 

Speakers of Other Languages) Rio Chapter topluluğuna katıldım. Yer aldığım projeler 

sayesinde erken yaşta dil edinimi ve kültürlerin aksanlara etkisi gibi başlıklar hakkında geniş 

araştırmalar yaptım ve raporladım. Kişisel olarak bir dil bir insan anlayışını benimseyerek 

Portekizce ve İspanyolca dil eğitimleri aldım. Yapmış olduğum tüm bu çalışmaların ardından 

TED Bursa Koleji’nde işe başladım. Bu sayede lisans eğitimimle birlikte aktif olarak 

mesleğime de TED ailesinde devam etmiş oldum.  

 

 

 

 

 



Şara Genç 

2015 yılı Eylül ayında TED Üniversitesi ailesine öğrenci olarak katılıp, 2020 Ocak 

ayında mezun oldum. Tam Destek Bursunda gönüllü olarak çalışmam öğretmenlik hayatımda 

büyük artılar sağladı. Üniversitemizin bizlere sağladığı TED Okulları ve İngilizce Öğretmenliği 

bölümünün beraber yürüttüğü proje ile TED Kocaeli bünyesinde staj yaptım. Üniversitem 

ayrıca ilgili olduğum iletişim ek dalı dersleriyle hayata değişik pencerelerden bakmama destek 

oldu. Şu an, TED Sakarya Kolejinde öğrencilerimle hayatı paylaşmanın ve aynı çatı altında 

TED ailesi mensubu olmanın gururunu yaşıyorum. 

 


