
Üniversite Seçiminde 

Aile ve Danışman 
İşbirliği

Aile olarak kızımız Ege’nin Amerika’da üniversite 
eğitimi almasını hep istemiştik. Bu amacımıza 
ulaşmak için, Ege’nin Lise 1. Sınıfı bitirmesinden 
itibaren emek vererek, adım adım yol aldık.  Tabii 
çok dikkatli ve titiz bir şekilde ilerledik. Sonuçtan 
hepimiz memnun olduğumuz için sizlerle 
paylaşmak istedik.

İlk yurtdışı deneyimini Almanya’da katıldığı 3 
haftalık yaz okulu eğitimi ile yaşadı Ege. Bu kısa 
zamanda amacımız, hem okulda seçmeli ders 
olarak okuduğu Almanca dil derslerine katkı 
sağlamak,  hem de 3 hafta dahi olsa bizden uzakta 
yaşamayı öğrenmesi idi.   Ege, eve döndüğünde 
gerçekten kendine güveni artmış, hatta olgunlaşmış 
ve büyümüştü, küçük ergenimiz artık genç kızdı 
diyebilirim. Okuldaki Almanca derslerine karşı 
da ilgisi arttı. Bu kadar kısa zamanda bunları 
başardığımızı görmek, ileriki yıllarda üniversite 
eğitimini yurt dışında alması durumunda kendisini 
ne kadar geliştireceğinin bir göstergesiydi. 

Bir sonraki yaz için hedefimiz daha büyüktü, artık 
ancak seçilirse katılabileceği bir programı hedef 
seçtik. George Washington Üniversitesinde IB 
öğrencisi olarak yaz okulundan ders alabilmesi 
için başvurularımızı yaptık. Başvuruda istenen 
evraklar, online başvuru, Ege’yi ve eğitim seviyesini 

değerlendirebilecekleri sorulara cevap vermemiz 
ardından kabul almayı başardık.  Ege 5 hafta 
boyunca kredili 2 ders aldı ve bu dersleri başarılı 
bir şeklide tamamlayarak eve döndü. Amerika’nın 
en prestijli okullarından birinde yaşadığı bu 
deneyim sonucunda kendisine Üniversite eğitimi 
için hedefler koymasını istemiştik ve artık kendisi de 
Amerika’da iyi bir üniversitede okumayı istiyordu. 

Ancak bu hedefe giden yolda, üniversite seçimini 
ve başvurularını tek başıma yapamayacağımı 
anlamıştım. Gerçekten Washington’daki yaz 
okulunu ayarlamak ve başvurularını yoğun iş 
tempom içinde birlikte yürütmek ve zamanında 
tamamlamak beni çok zorlamıştı.   Mutlaka konuya 
hakim ve işini iyi bilen bir danışmanla çalışmam 
gerekiyordu. Bu amaçla araştırmaya başladım, 
maalesef Ankara’da ulaşabildiğim danışmanlık 
şirketleri bana yeterince güven vermemişti. 
Açıkçası biraz umutsuzluğa kapılmıştım. Tam 
bu sırada eşimin bir arkadaşı HİT Uluslararası 
Eğitim’den bu konuda destek alabileceğimizi 
söyledi. Hemen önerilen  bu danışmanlık  şirketini  
araştırmaya başladım ve şirketin Sedat Simavi 
Vakfına ait olduğunu öğrendim. Sedat Simavi Vakfı 
şirketi olması açıkçası beni biraz rahatlatmıştı. 
İnternetten iletişim bilgilerine ulaşıp, şirket yetkilisi 
Gülşah Akpınar’dan  takip eden hafta sonu için 
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randevu aldım. İşte HİT ile tanışmamız böyle 
oldu.

Görüşmeye ben, eşim, kızım ve oğlum 
beraberce gittik, bizi  tüm samimiyeti ile 
şirketin yetkilisi Gülşah hanım karşıladı. Kısa 
bir sohbetten sonra aile olarak isteğimizi, 
hedeflerimizi kendisine aktardık.  Gülşah 
Hanım cümlesine  danışman olarak elinden 
geleni yapacağını ama Aile – Danışman 
– Öğrenci sinerjisi yaratabilirsek, Ege için 
çok daha iyi bir sonuç çıkaracağımızı bize 
uzun uzun anlattı. Aslında bu tam da bizim 
istediğimiz çalışma şekliydi. İkna olmuştuk 
prensipte anlaştık ve projemize başladık. 

Üniversite seçimimiz için önümüzde 
iki yıl vardı ve bu süreyi çok iyi 
değerlendirmeliydik. Gülşah Hanım ilk 
etapta TOEFL sınavını halletmemiz 
gerektiğini söyledi. Ardından IB 
öğrencilerini çok  zorlamayan SAT sınavı 
gelecekti. Ancak bu süreçte Amerika’dan 
HİT Uluslararası Eğitim’i ziyaret eden ve 
Ege için uygun olan bir üniversite yetkilisi 
geldiğinde bizlerle tanıştırdı, Ege’nin birebir 
bilgilendirilmesi ve değerlendirilmesi 
anlamına gelen bu küçük toplantılar da çok 
faydalı olmuştu. 

Dedim ya, hedefe giden yol haritamızı 
belirlemiştik, bu yüzden lise 3. sınıfın 
sonunda Gülşah Hanım  Ege’yi yaz tatilinde 
Amerika’nın bir numaralı öğrenci şehri olan, 
Harvard, MIT, Northeastern gibi üniversitelere 
ev sahipliği yapan Boston’a 8 haftalığına 
TOEFL kursuna gönderdi. Bu konuda da 
nokta atışı yapmış ve konusunda uzman 
Kaplan International College North Eastern 
Üniversitesi merkezini seçmiştik. Ege için keyifli 
geçen 8 hafta içinde TOEFL sınavını da alarak 
Boston’dan eve döndü. Artık hepimiz Ege’nin 
Amerika’da tek başına yaşayabileceğini ve 
eğitim alabileceğini biliyorduk. Bu süreçte 
paylaşımlı bir yurt odasında kalmış, kampüs 
hayatını bir akademik döneme yakın 
yaşamıştı.

Sıra üniversite seçimine geldiğinde hem 
Amerika’da prestijli, hem de ekonomik 
olarak uygun bir üniversite seçmeye çalıştık. 
Gülşah Hanımın birkaç üniversite önerisi 
sonrası Oregon State Üniversitesi (OSU) 
Endüstri Mühendisliği bölümüne başvurmaya 
karar verdik. Hem Amerika’da ilk 100 
üniversite içerisinde olması, hem de Endüstri 
Mühendisliğinde Amerika’da ilk 50 üniversite 
içerisinde olması ve ayrıca devlet üniversitesi 
olması Oregon State Üniversitesini 
seçmemizde etkili olmuştu. Gülşah Hanım 
gerekli belgeleri hazırlayıp  online olarak  
başvurumuzu yaptı. Hemen ardından orjinal 
belgelerimizi 2 gün için öğrenci işlerine 
ulaştırdı.  Bu belgelerin gerçekten bir kısmı 
danışman, bir kısmı ise ebeveyn ve öğrenci 
tarafından titizlikle hazırlanması gerekiyordu. 
Başvuru sonrası takibi ile Gülşah Hanım 
2 hafta içinde Ege’ye üniversiteden kabul 

aldı. Gerçekten 
çok mutlu olmuştuk . Ege lise son sınıfın 
daha ilk döneminde elindeki I-20 belgesi 
ile  üniversitede Oregon State Üniversitesine 
gideceğini garantilemişti. Üstelik bu süreçten 
sonra istenen tek şey Ege’nin IB diplomasını ve 
normal lise bitirme diplomasını üniversiteye 
sunmamızdı. 

Her şey bitti rahatladık derken, bir sabah 
Gülşah Hanım arayıp telefonda ‘Murat 
Bey Ege’ye burs alacağız, hazır mısınız? 
‘ diye sordu.  Günaydın bile demeden 
konuya girdiğine göre kesin burs başvurusu 
Gülşah Hanım’ın aklına gece gelmişti 
ve büyük olasılıkla sabahı zor etmişti. On 
dakika konuştuktan sonra  Oregon State 
Üniversitesi’nin Uluslararası Öğrenci Kültür 
Bursuna (ICSP) başvurmaya karar verdik. 
İş bölümümüzde Ege’ye düşen 3 adet 
makale yazmak, bana da bu makalelerin 
HİT Uluslararası Eğitim’e zamanında 
ulaşmasını sağlamaktı. Gülşah Hanım’da 
makalelerin kendi tabiri ile “makyajını” 
yaparak sunuma hazır hale getirecek ve 
burs başvurusunu tamamlayacaktı.  Bu 
görev paylaşımında herkes üzerine düşeni 
yapınca, Ege ICSP bursunu aldı. İyi bir takım 
çalışmasının başarılı bir sonucunu daha 
hep birlikte almanın sevincini yaşadık. 
Üstelik bu burs her dönem için 4.500 USD 
idi ve Ege’nin burs koşullarını sağlaması 
durumunda mezuniyetine kadar devam 
edecekti.  Gerçekten okul bütçemiz için bu çok 
iyi olmuştu, ancak Gülşah Hanım  gibi bizler 
de bu burs karşılığında Ege’nin bölgedeki 
okullarda ülkemiz hakkında tanıtım 
yapacağına da çok memnun olmuştuk. Artık 
kızımız sadece Oregon State Üniversitesi’nde 
öğrenci değildi aynı zamanda Gönüllü Türk 
Elçisi olmuştu. Makalelerde Türkiye hakkında 
nasıl bir tanıtım yapabileceğini gösteren 
bilgiler vermişti ve bu misyonu yerine 
getirebilecek kapasitede olduğunu aktarmıştı. 
Bu burs her yıl bir uluslararası öğrenciye 
veriliyordu, yani bu bursun maddi değeri 
kadar ülkemiz adına manevi değeri de vardı 
ki, bu bizler için paha biçilmezdi. 



Lise mezuniyet sonrası tüm gerekli işlemleri 
Oregon State Üniversitesi web sayfası üzerinden 
online olarak tamamladık.  Bir mühendis olarak 
ders seçiminde destek benden geldi, tabii e-mail 
yoluyla daha üniversiteye başlamadan belirlenen 
akademik danışmanı da bizleri yönlendirdi. Yurt 
başvurusunu Gülşah Hanım Üniversite kabulümüz 
gelir gelmez tamamlasa da oda seçimi için 
belirlenen saat Türkiye’de gece yarısı idi ve bunu 
evden tamamladık, istediğimiz odayı alabilmek 
adına bu görevi biz üstlendik.  Ardından  bu sürece 
nasıl ilk gün HİT Uluslararası Eğitimi ailecek 
ziyaret ederek başladıysak, o şekilde sonlandırmak 
adına tüm aileme uçak bileti, otel rezervasyonları 
yaptım ve artık Ege’yi götürmeye hazırdık. 

Maceralı ve heyecanlı uzun bir yolculuk sonrası 
Oregon State Üniversitesi’nin  bulunduğu 
Oregon Eyaleti, Corvallis şehrine sabah 03:00 gibi 
ulaşabildik. Ailece hepimiz şoktaydık, bir köye 
gelmiştik. Sanırım biraz da paniğe kapıldık. Ege 
‘baba lütfen ben burada kalmayım dönelim’ 
dediğinde eşimle neler hissettiğimizi sanırım 
söylemeye gerek yok. Otele yerleşme sonrasında 
eşimle lobiye indik, birbirimize bakıp bir müddet 
konuşamadık. Sessizliği eşim  bozdu ve ‘ben kızımı 
burada bırakmam’ dedi. Sonuçta kararımız birkaç 
gün içinde olumlu bir gelişme olmazsa Ege’yi 
Türkiye’ye geri getirmek olacaktı. 

Sabah otelden çıkıp okula giderken Corvallis daha 
güzel göründü gözümüze. Sanırım uzun bir uçuş 
ve gece çok geç saatte Corvallise gelmemiz, bizim 
algımızda negatife olarak yanısımıştı.  Oregon 
State Üniversitesinin Kampusuna geldiğimizde 
tamamen farklı bir çevredeydik. Üniversiteyi 
gezdiğimizde gerek yerleşke, gerekse üniversitenin 
teknolojik alt yapısı gerçekten çok etkileyiciydi. Ben 
daha önce Amerika’da Harvard dahil 5 üniversite 
kampüsü görmüştüm. Gerçekten OSU onlardan 
farklıydı. 110 hektar üzerine kurulu kampüs 
muhteşemdi. Tabii bunda üniversitenin kendisine 
ait ve Amerika liginde ilk 10 da olan futbol takımı 
ve beyzbol takımının olması da etkiliydi. Kampüs 
içindeki 20.000 kişilik futbol sahası ve bir o kadar 
büyük beyzbol sahası ayrı bir hareket ve heyecan 
veriyordu kampüse. Gerek modern altyapılı klasik 
binaları, modern öğrenci yurtları ve gerekse 
öğrenci sosyal tesisleriyle etkilenmemek mümkün 
değildi.  Gündüz gözüyle bakıldığında  Corvallis 
klasik, şirin küçük bir öğrenci şehriydi. Ayrıca, 
şehir ve üniversite 2013 yılında Amerika’nın en 
güvenli şehirlerinden ve üniversitelerinden biri 
seçilmesi de bizi çok rahatlatmıştı. Eşim  Üniversite 
ve kampüse hayran olmuştu. Hatta Ege ile yer 
değiştirmeye hazır olduğunu defalarca söyleyerek 
bizleri veda günü yaklaşırken güldürmeyi 
başardı.  Gerek Corvallis, gerekse çevre şehirleri 
ile Oregon State Üniversitesi’nin kızımız için 
doğru bir seçim olduğuna karar vermiştik. Keyifle 
Ege’nin yurt odasını tefriş ederek kızımızı okula 
yerleştirdik. Ben her zaman Türk öğrencilerinin 
yurtdışı üniversitelerinde çok başarılı olacaklarına 
inanmışımdır, Ege içinde şimdi her şey yolunda 
gidiyor ve  diğer yurtdışında okuyan Türk 
öğrencileri gibi Ege’nin de başarılı olacağından 
şüphemiz yok. 

Amerika dönüşü hepimiz Oregon State 
Üniversitesinin Amerika’da okumak isteyen başarılı 
Türk gençleri için iyi bir seçim olduğu konusunda 
hemfikirdik. 

Kısaca anlatmaya çalıştığım bu süreç gerçekten 
çok uzun ve bu süreçte planlı bir şekilde yol almak 
ve sabırlı olmak gerekiyor. Çocuklarına iyi bir 
gelecek hazırlamak isteyen ailelerin danışman 
şirket seçimi konusunda özen göstermelerini 
tavsiye ederken, ailelerin danışman ile iyi bir takım 
çalışması yapmasının, görev üstlenmesinin doğru 
ve istenen sonuca ulaşmakta ne kadar önemli 
olduğunu da vurgulamalıyım.

Bugün 2 sayfaya sığdırdığım aslında Ege’nin bir 
ömür diyeceği süreç. Çünkü, bu başarı; Ege’nin 
İngilizcesini ilk okuldan beri eğitim aldığı okulda 
geliştirmesi, sosyal anlamda katıldığı aktivite 
ve gezilerin yurtdışı yaz okullarının kendisine ve 
eğitimine katkısı sonucunda ailesi olarak bizlerin 
ve HİT Uluslararası Eğitim yetkilisinin desteği ile 
geldi. Bu yüzden önce güzel kızımda en çok emeği 
olan sevgili eşime, sonra Ege’ye Türkiye’deki eğitimi 
süresinde ona emek veren tüm öğretmenlerine, 
Oregon State Üniversitesi ve HİT Uluslararası 
Eğitim yetkililerine, kısaca bu başarının altında 
emeği olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. 
Bu yazımı okuyup bu sürecin başında olan tüm 
öğrenci ve ebeveynlere de başarılar diliyorum. 
Ben de baba olarak kızımızın bu kayıt-kabul süreci 
sevgili oğlumuz Efe için iyi bir deneyim olduğu için 
sevinirken, güzel kızımla da gurur duyuyorum ve 
başarılarının devamını diliyorum. 

Saygılarımla  
Murat Ataman


