
edebilme ihtimali bile beni mutlu etmeye 
yetmişti. Sussex’e başvurduk ve kabul 
edildim. Ancak ön bir hazırlık okumam 
gerektiğini, yani Pre-master yapmam 
gerektiğini söylediler ki zaten ön bir 
hazırlık okumamın gerek İngilizcemi 

geliştirmem açısından gerekse 
İngiltere’deki eğitim sistemine uyum 
sağlamak açısından en iyisi olacağını 
önceden düşünmüştük. Üniversite 
içerisinde Study Group’un verdiği 

bu ön hazırlığı okumam 
gerekiyordu. Bunun 9 ay 
süreceğini öğrendim, bir 

hazırlık kursu için düşündüğüm süreden 
fazlaydı; ancak çok önemli bir artısı 
vardı. Başka bir yerde daha kısa bir 
süre kursa gidip Sussex’e girebilmek 
için sınava girmek yerine, Sussex’te bu 
kursa 9 ay gidip gerekli not ortalamasını 
tutturduktan sonra üniversiteye girişim 
garanti olacaktı, tekrardan bir sınav stresi 
yaşamak zorunda kalmayacaktım. Bana 
en çok bu cazip geldi. Böylelikle hem 
devam edeceğim üniversitede Pre-master 
eğitimi alacaktım hem de yerim garanti 
olacaktı.

Pre-master’da bize hem gelecek 
sene masterda göreceğimiz derslerin 
başlangıcını gösterdiler hem de 
akademik bir yazı yazarken İngilizceyi 
nasıl kullanmamız gerektiğini, ödevlerle 
ilgili araştırma yaparken hangi 
kaynakları kullanmamız gerektiğini 
öğrettiler. Masterda okuyacağınız 
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Bu yazıyı yazmamın sebebi eğitimine 
yurt dışında devam etmek isteyen 
herkese biraz cesaret verebilmek, 

biraz da kafalarında bir yol haritası 
oluşturabilmelerine yardımcı olmaktır. 
Sanıyorum ki yurt dışında eğitimine 
devam etmek isteyen birçok insanın 
aklında benzer hedefler ve bu hedeflere 
ulaşmamızı sağlayacak yolla ilgili sorular 
vardır.

Hazırlık aşamasından bahsetmek 
gerekirse; eğitimimin bugünün şartlarında 
çok yeterli olmadığını fark ettim ve yurt 
dışında master yapmaya üniversite 
son sınıfta karar verdim, ailem de beni 
master yapmam konusunda destekledi. 
Eğitiminize yurt dışında devam etmeye 
karar vermeniz büyük bir aşama. Konuyu 
araştırmaya başladığımda fark ettim ki bu 
benim tek başıma altında kalkabileceğim 
bir şey değildi. Bir tanıdığım vasıtasıyla 
HİT Uluslararası Eğitim’e gittim ve burada 
Gülşah Akpınar’la tanıştım. Kendisi 
tecrübesiyle bana uygun olabilecek en iyi 
alternatifleri sundu ve kafamda onca soru 
varken bana yurt dışında eğitimin yollarını 
açan en uygun seçenekleri sunarak 
kendimi güvende hissetmemi sağladı. 

Ben iyi bir okulda master yapmak 
istiyordum ancak bunun için İngilizcem 
yeterli değildi, Gülşah Hanım seçenekler 
arasında University of Sussex’i söylediğinde 
gerçekten çok sevindim. Böyle önemli 
bir üniversitede eğitimime devam 



bölüme göre bazı dersleri siz seçiyorsunuz 
ben ‘Management and Finance’ okuduğum 
için genelde işletme, ekonomi ve finans 
dersleri aldım. Gerçekten eğer bu dersleri 
almasaydım şu an masterın benim için çok 
daha zor geçeceğine eminim. Kursla ilgili 
beni en çok tatmin eden şey yaptığımız her 
çalışmanın, bir sonraki aşamada faydasını 
görmem oldu; bu benim kursun gerekliliğine 
olan inancımı artırdı. 

Şu an master programına devam ettiğim 
için Pre-master’ın faydalarını çok daha iyi 
değerlendirebiliyorum. Kolay bir eğitim değil, 
yabancı bir ülkedesiniz ve eğitim sistemi farklı 
o yüzden gereken özeni göstermediğinizde 
geride kalıyorsunuz. Ben bu kursu bitirdiğimde 
gerçekten bir şeyi başarmak için emek 
harcamam gerektiğini öğrendim, daha önce 
tek başıma yapamayacağımı düşündüğüm 

şeylerin aslında o kadar da zor 
olmadığını gördüm. Study 

Group’ta çalışan bütün 
öğretmenler bizim için 
her şeyi kolaylaştırmak 
için ellerinden geleni 
yaptılar. Öğretmenlerimiz 
ve diğer yabancı 

öğrencilerle birlikte 
gerçekten yakın ilişkiler 

kurarak zor bir eğitim dönemini 
kolay hale getirdik. Hatta bazı hocalarımızla 
hala okul dışında da görüşmeye devam 
ediyoruz. 

Biraz da Brighton’dan bahsedeyim, Brighton 
oldukça hareketli bir şehir ve Londra’ya 
trenle 45 dakika. İki tane üniversite var ve 

şehrin en büyük artısı çok ciddi bir 
öğrenci nüfusuna sahip olması. 

Burada sıkıldığınız 
anda yapacak birçok 
aktivite bulabilirsiniz. 

Fazla büyük bir şehir 
olmadığı için neyin 

nerede olduğunu 
çabuk öğreniyorsunuz 

ve şehri daha çabuk 
benimsiyorsunuz. Klasik 

İngiliz pubları, restoranları, 
gece hayatı, festivalleri bir 

an olsun sıkılmanıza fırsat 
vermiyor. Deniz kenarında 

bir şehir olmasından dolayı 
özellikle yazları çok kalabalık 

oluyor. 

Yaklaşık bir buçuk senedir 
buradayım ve dönüp baktığım 

zaman ne kadar doğru bir karar 
verdiğimi görüyorum. Kendimi 

bu kadar rahat ve güvende 
hissetmemde önce ailemin, sonra da 

HİT Uluslararası Eğitim’in payı çok büyük. 
Son olarak şunu belirtmemde fayda var, 
geleceğinizle ilgili bir karar veriyorsunuz, siz 
kendiniz için en iyisini istiyorsunuz ama bu o 
kadar geniş bir alan ki bu konu hakkındaki 
bilgileriniz size yardımcı olmuyor. Bu 
yüzden tecrübesine güvendiğiniz ve içinde 
bulunduğunuz şartlarda sizin için en uygun 
yolu gösterecek bir danışman firmayla 
çalışmanızda yarar var ve ben 
HİT Uluslararası Eğitim’i herkese tavsiye 
ediyorum. 

GÜNEŞ BRIGHTON’DAN 
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“Bir çiçek üç böcek 

ama en yakışıklısı Hakan”
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