
“Yaşamak, insanın doğru olanı kendi 
çabasıyla bulmasıdır. Bunu da ancak 

özgür olduğunuz zaman yapabilirsiniz” 
der ünlü Hint düşünür Jiddu Krishnamurti. 
Geçenlerde dikkatimi çeken bu söz aslında 
benim yurt dışı maceralarımın nasıl 
başladığını özetliyordu. “Özgür olmak ve kendi 
doğrularımı bulmak.” Özgürlük uzaklaşmak 
mıdır gibi filozofik konulara hiç girmeden 
kısaca kendimi tanıtayım.

İlk ve ortaokulu Başkent Üniversitesi Özel 
Ayşeabla Okulları’nda tamamladıktan 
sonra Ankara Anadolu Lisesi’ni kazanarak 
liseyi de orada tamamladım. Lise zamanları 
büyükle küçük olmak arasıdır, bazı 
insanlar da küçük olup büyük olduklarını 
zannederler. Bunlardan kaçış yolu olarak 
sürekli aynı şeylerle uğraşmak yerine, ufkumu 
genişletmeye ve kendimi doldurmaya karar 
verdikten makul bir süre sonra yurt dışında 
okuma konusunu aileme açtığımda bana 
inanmadıklarını fark ettim. Gözümden, 
kulaklarımdan, kafamdan tutku fışkırıyordu ve 
onlar bunu görmüyordu. Tek çocuk olduğum 
için yurt dışında tek başına nasıl kalacağımı 
dert edindiler. Daha çok küçük yaşlarda 
sanata olan ilgim bale ve flüt eğitimleriyle 
devam etti. Daha sonra mimarlığı seçtim. 
Tek başıma yaşamayı da İstanbul Kültür 
Üniversitesi’nde 1 sene mimarlık eğitimimden 
sonra kanıtlamış oldum. Bu süreç içerisinde 
Milano’ya gidip İtalyanca da öğrendim ve  
Avrupa mimarisinin tadını çıkardım. 

HİT Uluslararası Eğitim ile tanışmamız, 
İtalya’dan döndükten kısa bir süre sonraydı, 
ailem HİT ofislerinde düzenlenen INTO kayıt 
günlerine katılmış, ben de Eğitim Danışmanı 
Gülşah Akpınar’la telefonda görüşmüştüm. 
Gülşah Hanım’ın telefondaki sesi güven 
vermişti bana, artık rahatlamıştım ve doğru 
kapıda olduğuma inanmıştım. Bundan 
sonraki tüm maceralarımda ve yaşadığım 
tecrübelerimde HİT Uluslararası Eğitim’in 
ve özellikle eğitim danışmanı Gülşah 
Hanım’ın emeği var! Okulun bittiği yaz, 
İngilizcemi geliştirmek amacıyla Boston’daki 
Northeastern University’e gittim. Aile yanı 

konaklama seçtiğimde nasıl bir aile olduğuna 
dair hiçbir fikrim yoktu, ben de kendi 
fotoğrafımı koyduğum bir merhaba mail’i 
attım ve gelen fotoğrafı Gülşah Hanım'la 
beraber açınca karşımıza Cosby ailesi gibi 
çok sevimli bir zenci aile çıktı. Bazı ailelerin 
çocuklarının kalacağı ailenin zenci aile 
olduğunu duyunca aile değişikliği talebinde 
bulunduklarını bildiğim için ben kendime ön 
yargılı davranmayı  yakıştıramadığım ve ya 
çok iyilerse ve ben bu fırsatı kaçırırsam diye 
düşünüp aileyi tereddütsüz kabul ettim. 
Zaten aile ile anlaşamama durumunda 
HİT Uluslararası Eğitim her zaman aile 
değiştirme güvencesi veriyor. Şimdi o aileyi 
tanıdığım için o kadar mutluyum ki hala 
yazışıyor ve konuşuyoruz. Gerçekten aile gibi 
hissettirdiler kendilerini. 

Zaten yurt dışında yaşarken güler yüzlü ve 
biraz da anlayışlı olursanız keyifli zamanlar 
ardından geliyor. Okulda da çok samimi bir 
uluslararası  grubumuz vardı ve onlardan en 
çok sevdiğim İtalyan ve Tayvanlı arkadaşım 
daha sonrasında beni Londra’da da ziyarete 
geldiler. 

Bir sonraki yıl okulu dondurduktan sonra 
sanat, tasarım ve dil eğitimi almak amacıyla 
İngiltere’ye gittim. Bu konuda İngiltere’nin 
en iyi tasarım okulları bünyesinde de ders 
sunan University of The Arts London en doğru 
seçim oldu benim için. Bu eğitimim sırasında 
da aile yanı konaklama tercih ettim, Boston 
deneyimimden sonra artık hiç tereddüt 
etmiyordum. Ancak köpekleri uzaktan seven 
biri olarak şansıma köpekli bir aile denk 
geldi. Ama yine olumlu düşünmeye çalışarak 
köpeklerden korkmayan biri olabilmek adına, 
ev değiştirme şansımın da cepte olduğunu 
bilerek bununla yüzleşmeye karar verdim. 
İlk günü hatırlıyorum da inanılmaz bir 
tecrübeydi, köpekten başka evdeki kimseye 
odaklanamamıştım ve gece gözyaşlarıyla 
bitmişti! Daha sonra ailenin ve Bluey’nin 
sayesinde korkumu yendim ve onu yürüyüşe 
bile çıkardım. Ayrıca ailem ve yaşadığım yer 
de çok güzeldi. University of The Arts London 
Londra’nın şehir merkezinde idi. 
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UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON’DA 
ALDIĞI TASARIM VE İNGİLİZCE DERSLERİ NEWCASTLE ÜNİVERSİTESİ 
İÇERİSİNDEKİ INTO MERKEZİ'NİN KAPILARINI AÇTI.

TASARIMIN 

ÖZGÜN RUHU



Bu okul, bünyesinde 5 okul barındırıyordu ve 
bunlardan biri de Central Saint Martin’s College’di. 
Mutlaka sanat okumak isteyenlere tavsiye 
edebileceğim çok güzel bir yer, her yerde sanat, 
moda, grafik okuyan çılgın tiplerle dolu, hiçbir 
şeyin garip kaçmayacağı bir eğitim yuvası burası! 
Burada sanat dersleri dışında IELTS’e hazırlık ve 
akademik İngilizce kurslarını da aldım. Bu arada 
belirtmeliyim ki yabancı arkadaş edinmek ve 
okulda sunulan etkinliklere katılmanız da dilinizin 
gelişmesine olumlu katkıda bulunuyor. 

Okul dışında Londra başlı başına macera ve 
eğlenceyle dolu bir yer. Hep söylenilen Oxford 
Caddesinin dışında (ki çok güzel para bitirilir) hava 
güzelse insanlar içeceklerini alıp nehir kenarında 
güneşin keyfini çıkarırlar, Hyde Park da güneşli bir 
günde gidilebilecek güzel yerlerden biridir. Üstelik 
Londra’da her türlü sanat, eğlence, kültür, yemek 
bulmak mümkün. Eminim orada birçok fırsatla 
karşılaşacaksınız. Ancak dünyanın en kalabalık 
şehirlerinden birinde olduğunuzu unutmayıp, 
dikkatli olmakta da fayda var. 

Londra’da öğrendiğim bir şey de portfolyomun 
şekillenmeye ihtiyacı olduğuydu. Kafamızın 
karıştığı anda HİT Uluslararası Eğitim tarafından 
referans gösterilen çok güzel bir insanla tanıştım. 
İstanbul’da minik ama sevimli bir atölye sahibi 
Deniz Kireç ile. University of The Arts London da 
aldığım tasarım derslerinin katkıları ile Deniz 
Hanım ile yaklaşık 10 gün çok sıkı bir çalışma 
yetti, hatta Newcastle Üniversite’sinin hazırlığına 
başvurmama rağmen, okul portfolyomu çok 
beğendiği için bana Mimarlık Fakültesi’nin birinci 
yılına kabul edilebileceğimi söyledi. Bu noktada 
maalesef IELTS’ten yeterli notu alamadığım için bu 
fırsatı değerlendiremedim.

Şimdi de Newcastle Üniversitesi mimarlık 
hazırlığına INTO merkezlerinde başladım. Mimarlık 
diğer dersler gibi gir, çık, çalış, geç değil (kimse 
üstüne alınmasın). Projeler yapıp onları anlatmanız, 
bazen mimari dil kullanmanız gerekebiliyor. O 
yüzden hazırlıkta pekiştirip sağlam adım atmak 
istedim diğer sene için. Başta Newcastle’a gelirken 
İstanbul ve Londra’dan sonra çok sessiz bir yerde 
okuyacağımı düşündüm ama ilk haftadan 
itibaren bütün eğlenceler teker teker görünmeye 
başladı. Newcastle’ın öğrenci şehri olduğunu ve 
eğlence anlamında da birinci şehir olduğunu 
öğrenmek çok geç olmadı. Ayrıca zaten okulun 
200’den fazla sosyal kulübü var. Mimarlıktan 
psikolojiye, basketboldan Türk kulübüne, golften 
tenise, danstan, biniciliğe ve tiyatroya… Ben de 
voleybol’a ve mimarlığa katıldım, şimdi de okulun 
takımındayım. Her kulüp haftada ortalama bir 
etkinlik düzenliyor. Etkinliklere katıldıkça da bir 
çok arkadaş ediniyorsunuz. Bunun dışında INTO’da 
sürekli Edinburgh (İskoçya) gibi yakın yerlere 
geziler oluyor. Daha yolun çok başında olmama 
rağmen değişik yerler görüp, yaşama fırsatından 
sonra bana kalan en güzel şeyin yaptığım 

alışverişlerden çok; deneyimlerimin, gözlemlerimin 
ve dostluklarımın olduğunu gördüm. Yeni 
kültürler tanımak, diğer dillerden tek-tük kelimeler 
öğrenmek, yemeklerini tatmak, yemeklerimizi 
tattırmak hepsi çok güzel anılar, tecrübeler, 
gülümsemeler bıraktı beynimde. Mutlaka zorlukları 
da oldu tek başına yaşamanın üstelik ama geriye 
dönüp baktığımda anlıyorum ki beni zenginleştiren 
ve olgunlaştıran o zorlukları yenmekmiş. Çok 
seçenek bana kararsızlık, kararsızlık da merak 
getirdi. Tabiki de bu yolculuğumda her zaman 
HİT Uluslararası Eğitim Ankara çalışanları her 
derdimle ilgilendi, tüm kalbiyle işlerime koşturdu. 
HİT ekibinin en sevdiğim özelliği ise ne olursa olsun 
öğrencilerinin geleceğine ışık olma çabaları ve 
ekibin birbirine olan güveniydi.

Britanya Ulusal Tarih Müzesinde: 

Dinozor eskiz çalışması

Newcastle Voleybol Takımı: 

"Bu altın kızlar mutlaka şampiyon olacak!"

"Arada Kahveyi de hak ediyor."


