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Her şey uluslararası bir eğitim 
seminerinde HİT Uluslararasi Eğitim 
ile tanışmamla başladı. Üniversiteyi 
bitirdikten sonra hep hayalim olan 
yurtdışı eğitimini gerçekleştirmek için 
araştırmalar yapıyordum. Katıldığım bir 
seminerde HİT Uluslararasi Eğitim Genel 
Müdürü Gülşah AKPINAR ile tanışmamla 
hayallerime bir adım daha yaklaştım. 

Gülşah Hanım daha 
önce görüştüğüm 

insanlardan 

farklı bir samimiyetle ve tecrübeleri ile 
beni yönlendirdi.

Uzun görüşmeler sonucu; Türkiye’ye 
yakınlığı sebebi ile İngiltere 
Bournemouth’ta bulunan, sunduğu 
sertifika programları ile dil okullarından 
ayrılan MLS College’ta 9 ay sürecek 
bir eğitim almaya karar verdim. 
İngiltere denilince insanları korkutan 
yüksek fiyatlar tabii ki ilk başta beni 
de korkutsa da, eğitimin sonunda 
hayatımın en güzel ve doğru kararını 
verdiğimi gördüm. Ayrıca Bournemouth 
Londra’nın güneyinde küçük bir sahil 
şehri ve bu sebeple konaklama fiyatları 
Londra merkezi ile kıyaslandığında yarı 
yarıya düşüyor ve ulaşım probleminizi, 

sağlığınıza iyi gelecek olan bisiklet 
kullanarak 
veya yürüyerek 
çözmeniz 
mümkün. 

Bournemouth’un 
en iyi ve en 
güzel okulu; 
MLS College’da 
sadece 

İngilizcemi 
geliştirmedim. 

Dünyanın dört bir 
yanından arkadaşlarım 

oldu. Düşünsenize 
arkadaşlarınız Ali, Ahmet, Melis 
iken bir anda Pedro, Asseel, 
Alessandra  oluyor. Kim böyle bir 
tecrübeyi yaşamak istemez ki. Ayrıca 

tek başıma ayaklarımın üstünde 
durmayı öğrendim. Özgürlüğün tadını 

çıkarırken kendi kendime kurallar 
koymayı öğrendim. Kısacası öğrenciliği 
bitirip hayata başlamadan önce kısa bir 
hazırlık dönemi yaşadım. Bir mühendis 
olmanın bana kattığı analitik düşünme 
yeteneğinin farkını gördüm. Aldığım 
lisans eğitimime olan güvenimin artması, 
doğal olarak özgüvenimi de arttırdı.

Günümüz Türkiye’sinde İngilizce 
bilmenin ne kadar önemli olduğunu 
herkes biliyordur. Türkiye’de özel okullar 
ve özel kurslar aracılığı ile İngilizce 
öğrenmeye çalışıyoruz. 9 aylık İngiltere 
deneyimimden sonra anladım ki İngilizce, 
İngilizce konuşulan bir yerde öğrenilmeli. 
Bournemoth’u diğer seçeneklerden 
ayıran özelliği ise kullanılan aksanın 
temiz bir İngilizce olması ve tabii küçük 
bir öğrenci şehri olmasıydı. Okuluma 
gelecek olursak, şehrin ortasında hiçbir 
ulaşım problemi olmadan okumak 
sanırım her kişinin isteğidir. MLS College 
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Yanında kaldığım aile 

bana yuva sıcaklığını aratmadı :)

Bu balon Türkiye’de oynadığım  balonlardan çok farklıydı!

butik bir okul , hocalar okuldaki tüm öğrenciler 
ile yakından ilgileniyor, eğitim kalitesi çok 
yüksek ve yaratıcı bir şekilde tasarlanmış 
çünkü öğrencilerin derslerde aktif olmalarını 
zorunlu kılan bir eğitim sistemi uygulanıyor. 
Her ne kadar İngilizler bizim Türkler gibi 
sıcakkanlı olmasa da oraya gittiğimde 
birisiyle konuşmak veya selamlaşmak için onu 
tanımanın gerekmediğini gördüm. İnsanlar en 
basitinden bir marketten bir şey alırken bile 
nasıl olduğunuzu sorarak sizi mutlu ediyorlar. 
Otobüse binerken şoför ile merhabalaşıyor, 
inerken teşekkür ediyorsunuz. Döndüğüm 
gün, havaalanında  görevlinin pasaportumu 
isterken nasıl olduğumu sormamasına, 
ülkeme yurtdışından gelmişken “hoş geldiniz” 
dememesine inanılmaz alındım. Oysa “soğuk 
İngilizler” bile  ülkelerine vardığımda beni 
daha sıcak karşılamışlardı.
 
9 ayda yaşadığım maceralarımı, edindiğim 
tecrübelerin hepsini yazmak istersem 
sanırım tüm dergiyi kaplardı. Zaten böyle 
bir tecrübe yaşanmadan asla öğrenilemez. 
Siz de yaşadığınızda, böyle bir deneyimin 
yazılması için bir seri kitap basılması 
gerektiğini anlarsınız. Ben gitmeden önce 
endişe dolu idim. Üniversiteyi ailemden uzakta 
şehir dışında okumama rağmen yanımda 
ulaşabileceğim başka akrabalarım vardı, yurt 
dışında eğitim beni heyecanlandırdığı kadar 
korkutuyordu. Beni cesaretlendiren, benim 
için en uygun okulu, şehri ve konaklama 
seçeneğini sunan HİT Uluslararasi Eğitim 

ve daima maddi ve manevi arkamda duran 
aileme çok teşekkür ediyorum. Siz sevgili 
International Education Dergisi okuyucuları 
ile bu sayfalarda buluştuğum için de çok 
mutluyum. Bu dergiyi okuduğunuza göre kendi 
hikayenizi yazmanız için az kaldı, küçük bir 
cesaretle hayatınızın belki de en güzel günlerini 
yaşama şansını, İngilizcenizi geliştirirken 
sosyal, kültürel ve kişisel anlamda zenginleşme 
fırsatını elde edebilirsiniz. Değişik kültürleri 
tanıyıp, değişik insanlarla konuştuktan 
sonra dünya gözünüz açılır ve hayata başka 
bir pencereden daha geniş bir vizyonla 
bakmaya başlarsınız. Bildiğiniz doğruların 
aslında tek doğru olmadığını çok geçmeden 
anlarsınız ve kendi doğrularınızı, kendi hayat 
kurallarınızı koyarsınız. Bu insana kendini 
harika hissettiriyor, işte ayaklarımın üzerinde 
duruyorum dedirtiyor insana.  Harikalar 
diyarında 9 ay yaşadım ve harika deneyimler 
edindim, sizlerin de en kısa zamanda bu 
deneyimi yaşamanızı diliyorum. 

Zeynep Gürel


