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buradaki hayata çabuk alışmama yardımcı 
olabileceğini düşündüm ve INTO programı 
dahilindeki üniversitelere başvurdum. 

4. Peki, INTO’yu nasıl öğrendiniz?

Yurtdışında okumak için HİT Uluslararası 
Eğitim’e başvurdum. HİT Uluslararası 
Eğitim’in uzman yurtdışı eğitim danışmanları 
beni en doğru şekilde tanımaya çalışarak ve 
analiz ederek bana INTO’yu önerdiler. Daha 
sonra internetten yaptığım araştırmalarla 
ve HİT Uluslararası Eğitim tarafından verilen 
kataloglarla programı ve uluslararası 
öğrencilere sunduğu avantajları hakkında 
daha fazla bilgi edindim.

5. INTO hakkında size hangi bilgiler verildi ?

INTO’nun İngilizce seviyesi ya da not 
ortalaması yeterli olmayan ancak 
yurtdışında okumak isteyen öğrenciler 
için iyi bir fırsat olduğunu öğrendim. 
İngilizceyi her ne kadar yoğun bir üniversite 
sınavına hazırlanma temposunda unutsam 
da , 2 haftalık bir çalışma ile IELTS’ten 
istenilen skoru aldım ve USF tarafından 
kabul görüldüm. Ancak ben yinede 
kendimi yetersiz görüyordum ve Amerikan 
İngilizcesine adapte olmam için bana 
zaman lazımdı. Bu eksikliğimi de INTO en 
güzel şekilde kapattı diye düşünüyorum. 
Alan derslerimin yanında İngilizce dersleri 
de almam beni kısa zamanda en güzel 
şekilde toparladı diyebilirim.

6.INTO programını nasıl buldunuz? Sizi en 
çok etkileyen yönü hangisi oldu?

Burada geçirdiğim üç ay boyunca fark 
ettiğim en önemli şey dil ve bölümüm 
açısından kendimi genel olarak 
yeterli gördüğüm halde hala kendimi 
geliştirebildiğimi ve bir üst seviyeye doğru 
ilerleyebildiğimi fark etmem oldu.  Daha 
önce aldığım eğitimle buradaki eğitimin 
benzerlik göstermesi nedeniyle bazı 
uygulamalara alışkın olmama rağmen hala 
yeni şeyler öğrenebiliyorum. 

7.INTO’nun derslerini nasıl buluyorsunuz?

Dersler öğrenci katılımına  son derece önem 
verilerek işleniyor. Eğitmenler her zaman 
güler yüzlü ve yardıma hazır. Sınıflarda 
her ne kadar öğrencilere ve eğitmenlere 
de bağlı olsa genellikle aktif, eğlenceli 
ve bir o kadar da disiplinli bir atmosfer 
var. Derslerimiz çok yoğun, ancak bunu 
ellerinden geldikleri kadar öğrenciye pozitif 
yansıtıyorlar.

1. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

TED Ankara Koleji’nden bu sene mezun 
oldum. Lisedeyken zaman zaman 
düşünürdüm yurtdışında okumayı ancak 
son seneye kadar açıkçası herhangi bir 
girişimde bulunmadım. 2012 yılı yaz ayında 
2 aylığına Cambridge’e dil kursuna gittim ve 
orada okumakta olan bir aile dostumuzun 
çocuğuyla beraber kaldım. İşte o zaman 
yurtdışında okumak konusunda kesin 
olarak kararımı verdim. Onun yaşamış 
olduğu hayatı ve aldığı eğitim kalitesini 
görmek bana yetmişti, Onun tek başına 
başardıkları da bana cesaret verdi. Böylece 
döner dönmez ilk işim araştırma yapmak 
oldu. Benim en büyük hayalim pilot olmaktı 
ama, öncelikli hedefim bilgisayar mühendisi 
olup, diplomamı elime almak. Bu yüzden 
hem eğitim kalitesi yönünden hem de 
mühendislik alanında kendini kanıtlamış bir 
üniversite bulmayı hedef koydum kendime. 
Bu konuda da bana en büyük yardımı 
ve desteği HİT Uluslararası Eğitim ve asla 
emeğini unutmayacağım HİT Uluslararası 
Eğitim Genel Müdürü Gülşah Akpınar yaptı. 

2. USF’de okumayı seçmenize sebep olan 
nedir?

Her ne kadar pilot olmak istesem de öncelikli 
amacım bilgisayar mühendisi olmaktı. 
Bu yüzden mühendislik alanında kendini 
kanıtlamış ve eğitim olanakları yüksek bir 
üniversiteye başvurmak istedim. Ayrıca; 
hem ailemin hem de benim en büyük 
hayallerimden birisi Amerika’da üniversite 
okumaktı. Bununla birlikte; gideceğim 
üniversitenin bulunduğu yer de çok 
önemliydi. USF’nin Florida’da olması benim 
açımdan çok iyiydi, 365 gün güneş ve sıcak 
hava, benim için en ideal bir çalışma ortamı 
sağlıyordu. 

3.Peki, neden INTO?

Not ortalamamın biraz düşük olması 
ve Amerikan kültürüne uzak olmam 
Amerika da iyi bir üniversitede okumama 
engel olabilecek kriterlerdi. Ayrıca, 
İngilizcemden dolayı hazırlık sınıfında 
da okumak istemiyordum, en azından 
bir TED mezunu olarak buna ihtiyacım 
olmadığını biliyordum. Bu yüzden ilk yıl 
hem alanımla ilgili dersleri almam hem 
de ders programımda İngilizce derslerinin 
olması bana çok şey kazandıracaktı. INTO 
bana bunları tam anlamıyla sunmaktaydı 
ve bunların yanında, herhangi bir dersten 
zorluk çekmeme karşın ücretsiz yardım 
merkezi sayesinde bana derslerimde ve 
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8.Sınıf arkadaşlarınızdan bahseder 
misiniz?

Sınıfımda farklı ülkelerden pek çok 
öğrenci var. Farklı insanlarla, farklı 
kültürlerle bir arada olmak benim için 
çok büyük bir şans ve bu şansımı her 
zaman değerlendirmeye çalışıyorum. 
Ayrıca, hepsi de çok iyi insanlar, benim 
karakterime yakın olmaları güzel 
zamanlar geçirmemize olanak sağlıyor.

9.Arkadaşlarınızla birlikte ders çalışıyor 
musunuz? 

Eğitmenler zaman zaman grup 
ödevleri veriyor bu da grup çalışması 
projesi altında değerlendiriliyor. Bu 
gibi zamanlarda sınıf arkadaşlarımla 
kütüphanede buluşup, ödevlerimizi 
yapıyoruz. Bunun dışında da 
bazen kendi ödevlerimi yapmak 
için kütüphaneye gidiyorum ve 
arkadaşlarımla birlikte aynı masada 
hem ders çalışıp, hem de beraberce 
keyifli vakit geçiriyoruz.

10. Sınıflarınız nasıl?

Sınıflarımız biraz küçük ama öğrenci 
sayısı da çok fazla olmadığından uygun 
denilebilir. Sınıflardaki en güzel özellik, 
derslerin dijital ortamlarda işlenmesi.

11. INTO’da aldığınız akademik 
İngilizce programının yeteneklerinizi 
geliştirdiğini düşünüyor musunuz?

Evet, özellikle de makale yazma ve dil 
bilgisi (grammar) konusunda. Benim 
planım USF’de üniversiteye devam 
etmek, bu yüzden de İngilizcemin 
çok iyi olması lazım, hem derslerimi 
anlayabilmek hem de ödevlerimi 
yapabilmek için. Bu yüzden INTO’dan 
aldığım İngilizce programın gelecekte 
bana çok yarar sağlayacağını 
düşünmekteyim.

12.INTO’ya gelmeyi düşünen 
öğrencilere ne tavsiyede bulunursunuz?

INTO hem öğrenciye bulunduğu yeni 
ortama hazırlık sürecince yardımcı 
oluyor, hem akademik anlamda 
İngilizcenizin gelişmesine yardımcı 
oluyor. Ayrıca alanınızla ilgili 
alacağınız dersleri önden vererek sizi 
eğitim alacağınız alana hazırlıyor. 
Bu yüzden INTO benim açımdan 
eğitim alanımda çok büyük bir önem 
taşıyor. Çünkü yeni bir ülke yeni bir 

Dünyayı kapmüse taşıyan okul; USF

kültür ve yeni bir eğitim sistemine 
kısa bir sürede alışmak hiç kolay 
değil, özellikle de bizim için. Çünkü, 
bizim kültürümüz, eğitim sistemimiz 
Amerika’dan tamamen farklı ve 
uluslararası öğrencilerin alışma 
sürecini kolaylaştırmak ve akademik 
başarılarını artırmak amacıyla 
tasarlanan INTO programı tam da 
ihtiyacımız olanı bizlere veriyor.

13. Son olarak eklemek istediğiniz bir 
şey var mı? 

Böyle bir okulda okuma şansına sahip 
olmak benim için hayal gibi bir şeydi 
ve gerçek oldu. Bu fırsatı bana sunan 
ve bana maddi ve manevi destek 
olan aileme sonrada beklentilerim 
doğrultusunda benim için en iyi 
programı bulmaya çalışan ve beni en 
uygun, en doğru şekilde yönlendiren 
HİT Uluslararası Eğitim’e teşekkür etmek 
istiyorum. Ayrıca; en ufak bir ayrıntıyı 
bile atlamadan büyük bir özveri ve 
içtenlikle çalışan, bana sonsuz güvenen 
ve beni her zaman destekleyen, buraya 
gelebilmemde  büyük emeği olan 
Hit Uluslararası Eğitim Genel Müdürü 
Gülşah Akpınar’a da sonsuz teşekkürler...  

Can Barış Ölçer


