
University of South Florida (USF)’yı tercih ettim. 
USF’in Tampa’da olması ve “Up-coming Universities” 
sıralamasında ilk 10’da olması bu okulu tercih 
etmemdeki en önemli sebeplerdi.  

Üniversitenin bulunduğu Tampa şehrinde New 
York ya da Chicago gibi şehir hayatı olmasa da 
şehrin etrafında hafta sonları gezilebilecek güzel 
yerler mevcut. Ayrıca yaklaşık bir saatlik mesafede 

CENNETTEN
BİR KÖŞE:
“Florida”

Amerika’da yüksek lisans yapmaya Bilkent’e 
girdiğim ilk yıl karar vermiştim. Türkiye’de 
alabileceğiniz en iyi eğitimi de alsanız 

yurt dışında okumanın akademik ve sosyal 
açıdan getirisi çok büyük. Türk öğrencilerin yüksek 
lisans için en çok tercih ettiği ülkelerden biri olan 
Amerika’daki üniversiteleri sosyal ve akademik 
açıdan Türkiye’deki üniversitelerden çok farklı. 
Benim Amerika’yı tercih etmemin en önemli 
sebepleri de Türkiye’dekinden farklı olan eğitim 
sistemi ve sosyal hayattır.

Amerika’da yüksek lisans başvuru maceram 
INTO’yu duymamla başladı. Normal başvuru 
süreçlerinden farklı olarak, INTO GRE ya da 
GMAT skoru olmayan öğrencileri anlaşmalı 
olduğu üniversitelerin Pathway Programları’na 
başlatıyor. Ben de üniversite son sınıfta derslerden 
ve projelerden çok vakit bulamadığım için GRE 
sınavına girememiştim. Bu yüzden INTO ile başvuru 
yapmaya karar verdim. Benim başvurduğum 
zamanda INTO Amerika’da 2 üniversiteyle 
anlaşmalıydı. Bu yüzden okul seçeneği sadece 
2 okulla sınırlıydı. Ben bu iki okul arasından 



denize girmek için çok güzel plajlar var. Hafta 
içleri USF’in Tampa kampüsünden çıkmadım 
diyebilirim, çünkü kampüste aradığınız her 
şeyi bulabiliyorsunuz.

USF’in Tampa kampüsü gerçekten çok yeşil ve 
modern, öğrencilerin derslere bisikletle ya da 
kaykayla gittiği, yolda yürürken sincapların 
yolunuzu kestiği bir kampüs. Okuldaki 
binaların hemen hemen hepsi yenilenmiş ya 
da yeni yapılmış binalar. Okulun spor salonu 
da benim okula geldiğim dönem yenilenmişti. 
Son haliyle gerçekten muazzam bir spor 
kompleksi olmuş diyebilirim. Aradığınız her 
şeyi fazlasıyla bulabilirsiniz. Konaklamaya 
gelecek olursak yeni gelen INTO öğrencileri 
okulun yurtlarında kalıyorlar. Genelde 
herkesin kendi özel odası oluyor ama banyo 
ve mutfağı başkalarıyla paylaşıyorsunuz. 
Yurtta kalanlar için dönemlik yemek planı 
uygulaması var. Yurdun hemen yanında 
okulun yemekhanesi var. Yemekhane açık 
büfe, her gün farklı yemekler çıkıyor. Her 
damak zevkine uygun yiyecek bulabilirsiniz 
diyemem ama genel olarak yemek kalitesi 
ortalamanın üstünde. Benim yurdumun 

yanındaki yemekhane çok temiz ve moderndi. 
Ancak genelde öğrenciler bir dönem yurtta 
kaldıktan sonra okulun dışında bulunan 
ve yurtlardan daha ucuz olan öğrenci 
apartmanlarına çıkıyorlar. 

Okuldaki akademik sistemden bahsetmek 
gerekirse, sisteme alışmakta çok zorlandığımı 
söyleyemem. Çünkü Bilkent’teki sistemle 
neredeyse aynı diyebilirim. Ancak INTO 
öğrencisi olduğunuzda seçmeli dersler 
seçmek ya da ders değiştirmek için INTO’daki 
koordinatörlerle iletişime geçmeniz gerekiyor. 
Hangi dersi istediğinizi onlara söylüyorsunuz, 
onlar da bölüme iletiyor. Bütün bu ders 
seçme işlemlerini INTO tarafından verilen 
oryantasyon sürecinde halledebilirsiniz, 
aynı zamanda bu süreçte INTO’nun diğer 
öğrencileriyle tanışıp, INTO’nun düzenlediği 
çeşitli aktivitelere katılabilirsiniz. Bu sayede 
kısa bir süre içerisinde hem Tampa’ya hem de 
USF’de alışıyorsunuz. 

Sonuç olarak Tampa’da yaşamak ve USF 
okumaktan son derece memnun kaldım. 
Havası, doğası ve insanları çok güzel bir 
yerden kim memnun kalmaz ki. Ayrıca 
okulun Amerikan futbol takımı USF Bulls’da 
çok meşhur. USF’de gelirseniz bu iki kelimeyi 
şimdiden öğrenmekte fayda var: “Go Bulls” 

Bütün bu deneyimleri yaşamamda ve 
programda başarılı bir öğrenci olmamda 
bana en büyük desteği sağlayan 
HİT Uluslararası Eğitim yetkililerine ve INTO 
Pathway Programları’nın Türkiye sorumlusu 
Sayın Yasmin Sefer’e ve maddi ve manevi 
anlamda her zaman arkamda duran sevgili 
aileme sonsuz teşekkürlerimle… 
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