
Merhaba, ben Esra Çetinkaya. Başkent Üniversitesi 
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 3.sınıf 
öğrencisiyim. İkinci sınıfın yaz tatilinde babamın 
tavsiyesi üzerine tanıştığım HİT Uluslararası Eğitim 
aracılığıyla Boston’a dil okuluna gittim. Eğitim 
danışmanımız Gülşah Akpınar, tüm sıcakkanlılığı, 
güler yüzlülüğü ve yardımseverliliğiyle bizimle öyle 
güzel ilgilendi ki kafamdaki bütün soru işaretlerini 
geride bırakarak gönül rahatlığıyla kararımı 
verdim. Kaplan öğrencisi olarak Northeastern 
Üniversitesi kampüsünde 6 haftalık Yoğun İngilizce 
eğitimi alacaktım.

Yurt dışında belirli bir süre geçirecekseniz hele ki 
dil öğrencisi olarak gidiyorsanız, konaklama şeklini 
seçerken doğru tercih yaptığınızdan emin olmanız 
gerekiyor. Gittiğiniz ülkenin kültürünü ve insanların 
yaşam biçimi ve alışkanlıklarını da hesaba 
katmak gerekiyor. Aile yanı konaklama, sürekli 
pratik yapma imkânı sunmanın yanı sıra gittiğiniz 
ülkenin kültürünü en yalın ve en doğru biçimde 
tanımanızı sağlıyor. Dolayısıyla benim seçimim 
aile yanı konaklama oldu. Kahvaltı ve akşam 
yemeklerinde tıpkı ailenin bir ferdi gibi sohbet etme 
imkânını yakaladım. Zaten aileler, öğrencilere 
güvenli ve rahat bir ortam sağlayabilmek için okul 
tarafından özenle seçiliyorlar.

Yurtta kalmak isteyenler için kampüs içinde 
ve dışında yurtlar mevcut. Ayrıca Kaplan 
International College, öğrenci grupları için okula 
yakın ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 
apartman daireleri sağlıyor. Bu daireler, tabii ki 
yurtta ve aile yanında kalmaktan daha esnek ve 
daha bağımsız bir eğitim süreci sunuyor.

Kaplan International College çalışanları ve 
öğretmenleri, her konuda öğrenciye destek 
oluyorlar ve en ufak bir sorun olduğunda çözmek 
için ellerinden geleni yapıyorlar. Dersler, özellikle 
konuşmamı geliştirmem, düşüncelerimi yazıya 
dökebilmem açısından bana çok şey kattı. Bunların 
dışında şehri tanımamız için Kaplan yetkilileri bize 
Boston hakkında bilgiler verip görülecek yerler 
konusunda yol gösterdiler.

Boston Kaplan öğrencisi olmak herkes için 
olduğu gibi benim için de bir ayrıcalıktı. Kaplan 
International College eğitim kalitesinin yanı sıra 
sunduğu sosyal aktiviteleriyle de her öğrencinin 
okumak isteyeceği bir okul. Okul, öğrencilerine 
zengin bir aktivite programı sunuyor. Programda 
şnorkel dalışından bisiklet turuna, kayak ve 
snowboarddan dünya mutfaklarını tatmaya kadar 
aklınıza gelebilecek birçok aktivite var. Eğitim 
aldığım bu 6 haftalık süreç, İngilizcemi geliştirmem 
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için sürekli pratik yapma imkânı sunmanın 
yanı sıra çok güzel arkadaşlıklar kurmamı da 
sağladı. Boston’da geçirdiğim bu süreç benim 
için çok faydalıydı.

Boston, görülmesi gereken, yaşanılması 
kolay, özellikle de eğitim için çok ideal bir 
şehir. Ulaşım kolaylığı, çevre temizliği ve 
insanların yardımsever davranışları şehrin 
en güzel özelliklerinden bazıları… Boston’da 
geçirdiğim 6 hafta hayatımın en unutulmaz, 
en güzel ve en faydalı zamanlarından 
biriydi. Hem İngilizcemi hem kendimi 
geliştirdiğim, yepyeni deneyimler edindiğim 
çok yararlı bir süreç geçirdim. Bize bu olanağı 
sağlayan Kaplan International College’a, 
HİT Uluslararası Eğitime ve özellikle Gülşah 
Hanım’a ve en önemlisi bana her zaman 
destek olan babama çok teşekkür ediyorum. 
Şimdiki isteğim ileride HİT aracılığıyla başka 
eğitim aktivitelerine de katılmak.

Esra Çetinkaya

Merhaba, ben Ankara’dan Melis. Başkent 
Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 4. sınıf 
öğrencisiyim. Boston’dan ayağımın tozuyla 
gelip sizinle duygularımı paylaşmak istedim. 
Boston ve Kaplan International College’la 
HİT Uluslararası Eğitim sayesinde tanıştım. 
Boston’da gerek dil açısından, gerek 
eğlence, gerek yeni insanlar, yeni kültürler 
tanıma açısından dopdolu çok verimli bir 
6 hafta geçirdim. En yakın arkadaşımla 
yaşamış olduğumuz bu güzel deneyimin 
öncelikle eğitim kısmından bahsedeyim. HİT 
Uluslararası Eğitimden eğitim danışmanımız 
Gülşah Akpınar, yoğun İngilizce programımız 
için Kaplan International College’ı tavsiye 

etti. Kaplan son derece disiplinli ama bir o 
kadar sosyal aktiviteleri olan, öğrencinin 
eksiğinin nerde olduğunu çok iyi tespit eden, 
sınıf içinde yabancı dil için gerekli olan 4 
becerinin istisnasız (okuma, yazma, konuşma, 
dinleme) her gün pratiğini ve bunun her hafta 
başı sınavını yapan bir kurs. 6 hafta kulağa 
biraz az gelse de yoğun program sayesinde 
çok verimli oldu. Aynı zamanda Northeastern 
Üniversitesi kampüsü içinde olmak da ayrı bir 
ayrıcalıktı.

Gelelim Boston’a… Yazarken bile tebessüm 
ediyorum çünkü ben Boston’a bayıldım. 
Sakin, ulaşımı kolay, New York’a yakın, 
insanların birbirine saygılı olduğu bir yere 
gitmek istiyorsanız kesinlikle sizin için doğru 
adres Boston. Gülşah Hanım bana “Çok 
geniş bir metro hattı var, istediğiniz her yere 
metroyla çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz.” 
dediğinde bu kadar olacağını tahmin 
etmemiştim doğrusu. Özellikle biz öğrenciler 
için çok büyük kolaylık. Çünkü okuldan arta 
kalan zamanda bol bol gezmek istiyoruz. 
Elinizde metro haritanız olduğu sürece 
bulamayacağınız yer yok. Boston doğal 
güzelliği, tarihi üniversiteleri, ulaşım kolaylığı 
ve daha benzeri birçok artısıyla kesinlikle 
yaşanabilir bir yer.

Kalacak yer için de size tavsiyem yurt veya 
öğrenci apartlarıdır. Ben aile yanında kaldım 
çünkü daha çok pratik yapabileceğime 
inandım ama kültürleri gereği bir arada 
oturup vakit geçirmektense herkes evin 
içinde bireysel olarak yaşamayı tercih 
ediyor. İstisnalar da vardır elbette. Ve tabii 
ki konaklayacağınız yerin okulunuza yakın 
hatta mümkünse yürüme mesafesinde 
olmasını özellikle isteyin ki, okul sonrasında 
yapmak istediklerinizden mahrum kalmayın.

Alışveriş için size kesinlikle tavsiye 
edebileceğim yer New York. Ulaşım için 
sadece 30 dolar ödeyip 4 saatte gidip 
hayallerdeki şehri gezip, Century 21 
isimli alışveriş merkezinde dilediğinizce 
alışveriş yapıp geri şirin mütevazı Boston’a 
dönebilirsiniz. 

Yemek konusunda sıkıntı çekebilirsiniz. Çünkü 
Türk mutfağımızın zenginliği hiçbir yerde 
maalesef ki yok. Ama “Little Italy” (küçük 
İtalya) tarzında çok şirin yerler var. Örneğin 
burada bir sürü İtalyan restoranı bulabilirsiniz. 
Yani başka ülkelerin mutfaklarını bulmakta 
zorlanmazsınız. Tabii ki hiçbiri bir Türk mutfağı 
olamaz.

Özet olarak imkânlar el verdiği sürece her 
öğrenci hayatında en az bir kere bu güzel 
deneyimi yaşamalı. Kesinlikle tavsiye 
ediyorum.

Bu eğitimi almamı sağlayan aileme, HİT 
Uluslararası Eğitime ve Kaplan International 
College’a sonsuz teşekkürler.

Melis Berrin Kulak 
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