
Küreselleşme ve uluslararası etkileşimler hızla 
artarken gençlerin farklı dil ve kültürlerle olan 
iletişimi de gün geçtikçe daha önem kazanıyor 
çünkü küreselleşen dünyada her birinin evrensel 
bir birey olarak yetişmelerinin gerekliliği 
kaçınılmazdır. Yaz okullarının konumu ise tam 
bu noktada kültürlerarası iletişimi sağlayan bir 
program olarak karşımıza çıkıyor. Peki, yaz okulları 
hakkında en güvenilir bilgiye nasıl sahip olabiliriz 
diye düşünen gençler, işte bu bölümü sizler için 
hazırladık. Genç ama deneyimli bir İngilizce 
öğretmeninden daha iyi kim size yardımcı olabilir 
ki? Yaz okullarının avantajları, kimlerin katılıp 
katılamayacağı kısaca tüm yönleriyle ele alan 
HİT Uluslararası Eğitim Yaz Okulu sorumlusu ve 
Akev Koleji’nin eski İngilizce öğretmeni Burçin K. 
Bayraktaroğlu sizlerle tecrübelerini paylaşıyor. Yaz 
okulları hakkında öğrenmek istediğiniz her şey bu 
yazıda…

“Küçük Hanımlar, Küçük Beyler!

Sizler hepiniz geleceğin gülü, yıldızı, bir mutluluk 
parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak 
sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli 
olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. 
Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

M.K. ATATÜRK 

EVRENSEL GENÇLER YETİŞTİRMEK İÇİN 

ÖNEMİ
Ben İngilizce öğretmeni olarak ilk görevime 
başladığımda hedefim, İngilizceyi öğrencilerime 
önce sevdirmek, sonra öğretmek, sonra da 
konuşturmaktı. Bu hedefe giderken, yazları 
okulumuzda sunacağımız 3-4 haftalık yurt dışı yaz 
okulları programının gerekliliğinin ve öneminin 
farkındaydım. Aslında bugün sizlere bu yazıyı 
kaleme almamı sağlayan bu farkındalığım. 2007 
yazından beri Antalya Akev Koleji’nde İngilizce 
öğretmeni olarak çalışırken HİT Uluslararası Eğitim 
ile yollarımız kesişti. 2010 yazında öğrencilerimle 
beraber, sorumlu grup lideri olarak İngiltere’ye Yaz 
Okulu Programı’na gittim. 2010 yılında programa 
katılan öğrencilerin aldığı verimin artmasında, 
sosyal ve kişisel gelişimlerinin maksimum düzeyde 
olması için gösterdiğim başarı nedeniyle aynı 
programa, 2011 yazında tekrar katılma fırsatını 
elde ettim. Üstelik bu sefer hem okulun İngilizce 
öğretmeni ve grup lideri hem de önümüzdeki 
yıllarda HİT Uluslararası Eğitim’in çatısı altında 
yaz okulu programları organize edecek olan şirket 
temsilcisi olarak öğrencilerimle beraberdim. Yani 
sorumluluklarım 2 kat daha fazlaydı ama ben 
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hepsinin üstesinden geldim, üstelik başarıya 
giden yolda öğrencilerimi, kendimi daha iyiye 
taşımayı ihmal etmeden. 2011 yazında tüm 
bu sebeplerle programı çok daha ayrıntılı 
olarak gözlemleme ve ayrıca birçok farklı 
yaz okulunu ziyaret etme şansı buldum. Bu 
deneyim ve tecrübeyi kaleme alıp sizlerle 
paylaşarak daha verimli kılmak istedim. 

Yaz okulu nedir?
Yaz okulu kısaca; verilen dil eğitiminin 
yanında zengin içerikli aktiviteler sunan, 
dünyanın birçok ülkesinden benzer yaş 
grubundaki öğrencileri aynı çatı altında 
toplayan, uzun yıllar sürecek uluslararası 
arkadaşlıklar edinme fırsatı sunan bir eğitim 
programı olarak tanımlanabilir. Ülkemizde 
sokaklarda bir anket yapsak ve “İngilizce 
biliyor musunuz?” diye sorsak her 10 kişiden 
7’si şu cevabı verir: ‘Biliyorum, anlıyorum; 
ama konuşamıyorum’. Bu durum yıllarca 
öğrenilen dilin pratiğinin yapılmamasından, 
o dilin doğal ortamında yeterince 
bulunulmamasından, duyulmamasından 
kaynaklanmaktadır. Çünkü ikinci yabancı 
“dil edinimi” ana dil öğreniminden farklı 
olarak yoğun çalışma ve sürekli tekrar 
sağlayacak pratik ortamı gerektirmektedir. 
İşte yaz okulları temel olarak 9-17 yaş 
grubundaki öğrencilere, gidilen ülkede 
konuşulan dile uyum sağlama şansı verir. 

Yaz okullarının en önemli özelliklerinden 
birisi akademik seviyede İngilizce bilgisi 
ya da kariyer aranmamasıdır. Yaz okuluna 
katılacak öğrencilerimizin kendilerini 
anlatacak kadar İngilizce bilmeleri yeterlidir. 
Zaten bu okulların temel amacı olarak 
öğrenciler, gittikleri ülkede bulunacakları 
sürede dil becerileri ister istemez gelişecektir.  
Yaz okulları İngiltere ve Amerika başta olmak 
üzere Kanada, Fransa, İspanya ve Avusturya 
gibi ülkelere de düzenlenmektedir. Program 
süreleri 2 ila 8 hafta arasında değişmekle 
beraber HİT Uluslararası Eğitim olarak biz 
ilk kez yurt dışına çıkan öğrencilerimize çok 
uzun programları tavsiye etmiyoruz. Genel 
olarak 2 haftalık programlarda öğrenciler 
adaptasyon sürecini henüz tamamlamışken 
geri dönüş vakti gelmekle beraber 3 haftalık 
programlar bizce ideal ve bu yaş grubundaki 
öğrenciler için amacına uygundur. Daha 
uzun programlarda ise bu genç öğrenciler; 
ülkelerinden ve ailelerinden çok uzun süre 
ayrı kalmış oluyorlar. Ayrıca öğrencilere 
döndüklerinde nefes alacakları bir tatil süresi 
bırakılması yerinde olacaktır. Bu sebeple uzun 
programlarının bu yaş grubundaki öğrenciler 
için zorlayıcı olabilir. 

Yaz okulları programları hem bireysel hem 
de grup olarak organize edilebilir. Grup 
organizasyonları mutlaka bir grup liderinin 
rehberliğinde düzenlenmektedir. Bireysel 
öğrenciler için ise gidilen okullardaki bir 
danışmanın rehberliği sağlanmaktadır.



Alyona Scholze 

EmbassyCES 

Summer Schools Sales Manager

Burçin Bayraktaroğlu

Eğitim Danışmanı & 

Kurumsal Pazarlama Uzmanı

Yaz okulunun bir günlük programı neler içerir?

Yaz okullunda günler güzel ve sağlıklı bir 
kahvaltıyla başlar. Ardından öğrenciler seviyelerine 
göre farklı ülkelerden gelen öğrencilerle 
oluşturulmuş sınıflarında derse başlarlar. Öğle 
yemeğinden sonra geziler, aktiviteler ve etkinlikler 
olur. Etkinlikler bu konuda profesyonel bir grup 
tarafından hazırlanır. Akşam yemeğinden sonra 
öğrenciler tekrar bir araya gelerek, tüm öğrencilerin 
katıldığı akşam aktivitesine başlarlar. Aktiviteler 
okuldan okula değişmekle beraber bulunan 
bölgenin tarihi bölgelerine geziler, el sanatları 
çalışmaları, müzik, sinema gibi etkinlikler içerir. 
Gezilen yerler ve derslerde işlenen konular 
paralellik gösterir. Dolayısıyla öğrenciler gezerken 
bile farkında olmadan öğrenirler. Ayrıca gidilen 
bölgeye uygun olacak şekilde yüzme, futbol, 
basketbol, tenis, binicilik gibi de aktiviteler 
öğrencilere sunulmaktadır. Hafta sonları barbekü 
partileri bile yapılmaktadır. 

Yaz okullarının en önemli özelliği, 24 saat 
öğrencilere güvenli bir ortam sağlamasıdır. 
Öğrencilerin diledikleri zaman öğretmenlere 
ve etkilik liderlerine ulaşabilmelerinin yanı sıra, 
kampüsler 24 saat kamera ile izlenmektedir. 

Yaz okuluna gitmenin avantajları nelerdir?
Bu programa katılan öğrencilerin en önemli 
kazanımları; dilin gelişmesi ve pratikleşmesi, vizyon 
sahibi olmak ve kendini tanımak, uluslararası 
öğrencilerle ve profesyonel öğretmenlerle pratik 
yapma şansı yakalamak, farklı kültürleri tanıyarak 
özgüven kazanmak, farklı yapıları görmek ve tüm 
bunlarla beraber kendi ayakları üstünde durma 

becerisi geliştirmektir. Kısacası yaz okulu programı 
sonunda yabancı dilinizin gelişmesinin yanı sıra 
kişisel, kültürel, sosyal gelişimler de elde edersiniz.

Programa katılmaya karar veren öğrencinin bütün 
vize işlemleri ve uçuş rezervasyonları 
HİT Uluslararası Eğitim tarafından yapılır. Ayrıca 
katılımcı öğrenciler için HİT Uluslararası Eğitim 
ofislerinde oryantasyon yapılarak, yanlarına 
almaları veya almamaları gereken kişisel eşyalara 
varana kadar ayrıntılı bilgilendirme toplantıları 
yapılır.

Atamızın da söylediği gibi Türk gençlerinden 
beklenenler büyüktür. Her bir gencimize 
uluslararası alanda kendini geliştirme ve 
küreselleşen dünyayı tanıma şansı sunan yaz okulu 
programına katılmalarını tavsiye ediyorum. Daha 
ayrıntılı bilgi almak isteyen siz değerli velilerimizi 
ve öğrencilerimizi en yakın HİT Uluslararası Eğitim 
ofislerinden birine davet ediyorum. 

Saygılarımla,
Burçin K. BAYRAKTAROĞLU

YAZ OKULU 
ÖĞRENCİ YORUMLARI
BİLGE SEVİL ASLAN

İngiltere’ye gitmek hayatta yaptığım ve 
yapacağım en iyi işlerden biri oldu. Dil öğrenmek 
kadar orada gördüklerim de bana büyük katkı 
sağladı. Çünkü gördüğümüz sadece İngilizler değil, 
dünyanın farklı yerlerinden İngilizce öğrenmek 
için gelmiş öğrencilerdi. Yepyeni arkadaşlıklar 
edinmemizi ve dilimizin gelişmesini sağladı.
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CEM AY

‘’İngilterelerden geldi oğlum!’’ dedi babam eve 
geldiğim zaman. Gerçekten de İngiltere’de 3 hafta 
kaldım. En büyük hayalimin gerçekleşmesi gibi 
bir şeydi. 4 saatlik yorucu uçak yolculuğundan 
sonra İngiltere’ye indik. Havaalanından 
çıktığımızda gök gürlüyor, yağmur yağıyordu. 
Biz Antalya’dan hareket ettiğimiz için üzerimizde 
bir şort bir tişört vardı. Ne yapacağız burada 
böyle diye endişelenirken, Embassy personeli 
çok bekletmeden otobüsle bizi kalacağımız yere 
gönderdi. Kent Üniversitesi’ne geldik, odalara 
yerleştik. Bir gün sonra sınıflarımızı belirlemek 
için sınava girdik. Herkes birbirini tanıyor, her yeri 
biliyordu ama ben kimseyi tanımıyordum ve çok 
zor olacak dedim kendi kendime. Ama sadece 2 
gün içinde öğretmenlerimiz ve tüm çalışanların 
yardımseverliği ve sevecenlikleri sayesinde 
İngiltere’ye kanımız ısındı. 1 hafta içinde herkesi 
tanıyordum. Dersler, aktiviteler, yaptığımız geziler 
çok eğlenceli geçiyordu. Disco night aktivitesinin 
de ayrı bir yeri vardı. Gruptaki arkadaşlarım 
dışında da İtalya’dan ve Çek Cumhuriyeti’nden 
gelen bir sürü arkadaş edindim. Ayrıca İngilizcemi 
pratik yaparak, konuşarak geliştirebildim. En iyi 
yaz tatilini yaşamak biraz da olsa İngilizcenizi 
geliştirmek istiyorsanız elinize geçen ilk fırsatta 
İngiltere’ye yaz okuluna gidin. Okulunuzun 
EmbassyCES olduğundan emin olmayı da ihmal 
etmeyin derim. Bu arada grup arkadaşlarıma ve 
grup liderlerime ve HİT Uluslararası Eğitim’e çok 
teşekkür ediyorum. Onlarsız yapamazdım.

GİZEM AKÇAY

İngiltere’ye dil eğitimi için gitmek, hayatımda 
verdiğim en güzel karardı. Uçaktan inene 
kadar ailemi, arkadaşlarımı çok özleyeceğimi 
düşünüyordum ama bu sadece okulun içine 
girene kadar sürdü. Orada aklıma bile gelmediler, 
derslerde aktivitelerde o kadar eğlendim ki 
anlatılmaz yaşanır diyebilirim sadece. En çok 
hoşuma giden, çalışanların aşırı derecede 
sıcakkanlı olmasıydı. En küçük konuda bile 
yardımlarını eksik etmediler. Hayatım boyunca 
insanlara anlatabileceğim bir sürü eğlenceli 
ve komik deneyimler edindim. Mutlaka bir kez 
daha gideceğim. Bir de anladığım çok önemli 
bir şey; insanlar yaşadıkları yerde gördükleriyle 
yetinmemeliler çünkü başka kültürlerle tanışmak 
onları diğer insanlardan farklı kılar. Kısacası 
hayata bir kez geliyoruz, gezip tozmak varken niye 
oturalım ki?

İREM ORMAN / ÜZGÜN GİTTİM MUTLU DÖNDÜM

İngiltere’ye gitmeme günler yaklaşırken 
ben, kendimi hep orada çok eğleneceğime 
inandırmaya çalışsam da kendimi buna 
inandıramıyordum…

Sonunda o gün geldi. Havaalanına gittik. Ben 
kapıya doğru ilerlerken annemin gözlerinin 
dolduğunu gördüm. Kendimi ağlamamak için zor 
tutuyordum. Kendime verdiğim sözü tutamamış 
ve ağlamaya başlamıştım. Bunu söylemek çok 
zor ama gitmek istemiyordum! Oldukça endişeli 
ve buruk bir şekilde uçağa bindim. Uçuş, varış, 
pasaport kontrol derken okulumuza vardık. Ertesi 
gün sınıflar ayrıldı. Sınıfımda Türk grubundan 

kimse yoktu. Ama bu durum benim için bir bakıma 
faydalı olabilirdi. Sınıfımda benim yaşımda olan 
yabancılar vardı, onlarla tanıştım. 

Kısa sürede yabancı arkadaşlarım olmuştu 
bile. Yabancı öğretmenlerimi de çok sevmiştim.
Grubumdakilerle de iyi anlaşıyordum. Okulda 
sunulan sosyal ve kültürel aktiviteler bizi 
eğlendirirken İngilizcemizi kullanmamızı da 
sağlıyordu. Ayrıca baştan çok ön yargılı olmama 
rağmen kampüste sunulan yemekleri çok 
beğendim.. 

Okuldan ayrılmamamıza günler kala hem 
seviniyor hem de üzülüyordum. Ailemi çok 
özlemiştim ama çokta eğleniyordum. Bir yandan 
ailemi göreceğim için çok heyecanlıydım. Özellikle 
de kardeşimi…

İşte, son gün gelmişti artık, okuldan ayrılıyorduk. 
Uçaktan inmeyi sabırsızlıkla bekliyordum ve o 
an gelmişti! Annem, babam ve kardeşim beni 
havaalanında bekliyorlardı. Bavulumu savurup 
onlara koştum ve sarıldım. Onları çok özlemiştim.

Artık evimdeydim. Ama İngiltere’de geçirdiğim 
günleri asla unutamam. Gitmeden önce üzülmeme 
hiç gerek yokmuş. Çünkü İngiltere’ye yaptığım 
seyahat İngilizcemi geliştirmemde çok faydalı oldu 
ve bana sosyal, kültürel anlamda çok şey kattı. 
Bana bu fırsatı sunan aileme en çokta desteğini 
esirgemeyen sevgili dedeme ve bu organizasyona 
katılmamı sağlayan HİT Uluslararası Eğitim’e 
sonsuz teşekkürlerimle…


