
Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Ben TED Ankara Koleji mezunu, başarılı bir inşaat 
mühendisi babanın ve mimar bir annenin, inşaat 
mühendisi olan tek çocuğuyum. Üniversiteyi bitirdiğim 
zaman ailece en önemli projemiz, benim kürselleşen 
dünyada evrensel bir kimlik taşıyan bir mühendis olarak 
aile şirketinde yerimi almam oldu. Bu projeyi hayata 
geçirmek için gerekli araştırmaları önce tek başıma 
yaptım. Ailemin şirketinde çalışacak olsam da, hangi 
alanda uzmanlaşmak istediğimi tespit ettim yani bir 
bakıma kariyer hedefimi belirledim. Yurt dışı eğitim 
planımı yaptıktan sonra üzerinden ailem ve uzman 
eğitim danışmanımla birlikte tekrar geçtik ve bugün bu 
röportaj ile karşınızdayım.

Londra’da okumayı seçmenize sebep olan nedir?

Eğitim kalitesiyle kendini dünya çapında kanıtlamış olan 
İngiltere’de, özellikle Londra’da okumayı tercih ettim. Bu 
şekilde farklı kültürlerden gelen birçok insanla Avrupa 
kültürünü yaşamanın yanı sıra özellikle mühendislik ve 
müşavirlik anlamında dünya çapında birçok başarılı 
firmanın olduğu Londra’da iş hayatını ve potansiyel 
çalışma fırsatlarını daha yakından gözlemlemeyi 
amaçladım.

Peki, neden INTO?

Özellikle not ortalamam istediğim üniversitenin kabul 
koşulları için yeterli değildi. Bunun yanı sıra liseden sonra 
üniversite eğitimim boyunca İngilizce eğitim görmediğim 
için İngilizce seviyem de yüksek lisansa direkt olarak 
başlayacak seviyede değildi. Bu nedenle hem istediğim 
okulun kabul şartlarını sağlamak hem de İngilizcemi 
akademik anlamda geliştirmek açısından INTO’da 
okumayı tercih ettim.

Daha önce INTO’yu duymuş muydunuz?

Hayır, duymamıştım
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Peki, nasıl öğrendiniz?

INTO tarafından sunulan fırsat ve avantajları ilk kez 
HİT Uluslararası Eğitim yetkililerinden öğrendim 
ancak daha sonra tarafıma verilen katalogları 
inceledim ve internet üzerinden araştırma yaptım.

INTO hakkında size neler söylendi?

Ben öncelikle İngilizcemi bir dil kursuna katılarak 
geliştirmeyi düşünmüş; ardından da IELTS sınavına 
girerek master başvuruları için gerekli olan 
sonucu elde etmeyi hedeflemiştim. Daha sonra da 
okumayı planladığım okullara başvuru yapmayı. 
Eğitim danışmanım INTO Programını beni hedefe 
doğrudan taşıyacak; üstelik İngilizcemi geliştirirken, 
master boyunca kullanacağım akademik 
zenginlikler edineceğim bir yol haritası sundu ve 
yaptığım pek çok araştırma da bunun doğru bir 
yol olduğunu gösterdi. INTO’nun standart bir dil 
okulundan farklı olarak özellikle İngiltere’de eğitim 
görmek isteyen fakat not ortalaması ya da İngilizce 
seviyesi yeterli olmayan öğrenciler için iyi bir 
alternatif olduğundan emin oldum.

Böylece tereddüt etmeden INTO programının 
geleceğime giden yolda ilk adım olmasını, o an için 
engel teşkil eden dil seviyemi ve not ortalamamı 
bertaraf etmesini tercih ettim.

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

Burada geçirdiğim 3 aylık sürece baktığımda 
burada aldığım eğitimin İngilizcemi geliştirmemin 
yanı sıra Türk ve İngiliz eğitim sistemleri arasındaki 
farka adapte olmamı sağladığını söyleyebilirim. 
Bu programda pek çok kazanım elde ettiğim doğru 
ama beni en çok etkileyen ve en çok faydasını 
gördüğüm yanı bu oldu.

INTO’nun derslerini nasıl buluyorsunuz?

Sınıfta toplam mevcudun 11 olup, derslerin interaktif 
olarak işlenmesi hem dersleri hem arkadaşlıkları 
daha keyifli hale getiriyor.

Sınıf arkadaşlarınızdan bahseder misiniz?

Hepimiz farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden 
gelmemize rağmen sınıfta birbirimizle oldukça 
uyumluyuz.

Sık sık birlikte çalışıyor musunuz?

Çok sık olmamakla birlikte bazı derslerde 
bildiklerimizi karşılaştırmak ve eksiklerimizi 
tamamlamak için beraber ders çalışıyoruz.

Farklı ülkelerden arkadaşlar edindiniz mi?

Asyalılar, Ruslar gibi çok farklı milletlerden 
insanlarla aynı okulu paylaşıyoruz INTO’da. 
Hepimiz farklı kültürlerden gelsek de kısa zamanda 
güzel arkadaşlıklar kurmaya ve bu arkadaşlıkları 
ders dışı aktivitelere de taşımaya başladık.

Sınıflarınız nasıl?

12-14 kişilik standart sınıflarda okuyoruz. Benim 
sınıfım 11 kişilik. Çok kalabalık sınıflarda 
olmadığımız için öğretmenlerimizle bire bir iletişim 
kurabiliyoruz.

Hangi konuda eğitim alıyorsunuz?

Ben Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Hazırlık 
programındayım.

INTO’nun eğitiminin yeteneklerinizi geliştirdiğini 
düşünüyor musunuz?

Şu ana kadar edindiğim tecrübeler doğrultusunda 
bütün derslerin amacı; İngiliz Eğitim sistemine 
uyum sağlamak için gerekli akademik yetenekleri 
biz yabancı öğrencilere kazandırıp yeni eğitim 
sistemine daha çabuk adapte olmamızı sağlamak. 
Beni de bu anlamda geliştirdiğini söyleyebilirim. 

INTO’da geçirdiğiniz zamanın geleceğinize katkı 
sağlayacağına inanıyor musunuz?

Hiç şüphe yok ki bu programın bana kattıkları 
sayesinde master programından çok daha fazla 
verim alıp daha çok başarılı olacağım. Zaten başta 
bu programın bana önerilmesinin ve benim de bu 
programı tercih etmemin sebebi de buydu. Ailemin 
tek çocuğu olmama rağmen üniversiteyi ailemden 
uzak bir şehirde okuduğum için tek başıma 
yaşamanın sorumluluklarının bilincinde olan bir 
öğrenciyim. Yine de sonuçta yabancı bir ülkede tek 
başına yaşayarak farklı bir eğitim sistemi, yabancı 
öğretmenler ve dünyanın dört bir yanından gelmiş 
farklı kültürlerden öğrencilerle birlikte eğitim 
almak çok başka bir tecrübe. Master programına 
hazırlanmaya INTO programı sayesinde 11 kişilik 
hazırlık sınıflarında başlamış olmak bana pek çok 
avantaj sunuyor.  Hani derler ya acemiliği INTO’da 
atmış olacağım ve deneyim kazanmış bir öğrenci 
olarak master programına başlayacağım.

INTO programından master programına geçişiniz 
nasıl olacak?

Ben London City Üniversitesinde verilen programa 
katılıyorum. Bu programın sonunda not ortalamam 
65 ve üzeri olduğunda doğrudan tekrar IELTS 
almadan master programıma başlamaya hak 
kazanacağım. 

INTO’ya gelmeyi düşünen öğrencilere ne tavsiyede 
bulunursunuz?

INTO London herhangi bir dil okulundan farklı 
olarak öğrencilere akademik içerikli dersler ve 
dolayısıyla daha ciddi bir ortam sunuyor. Ben 
özellikle üniversitenin son yılında oldukça başarılı 
sonuçlar elde ederek not ortalamamı yükseltsem 
de genel ortalamam London City Üniversitesinde 
master yapmam için yeterli değildi. İngilizcem 
de istenen seviyede değildi yani London City 
Üniversitesinde eğitim almak için şansım yoktu; 
ama INTO sayesinde İngilizcemi ve akademik 
gelişimimi bu okulda okumayı hak edecek kadar 
ilerletmem mümkün olacak. Ancak üniversitede 
son yılda gösterdiğim başarıya güvenerek bu 
geçiş için koyulan 65 baraj notunun hiçbir sorun 
yaratmayacağını düşünerek başta yanılmışım. 
İngiliz eğitim sisteminde bu barajı yakalamak için 
çok çalışmak gerekiyor. Bu yüzden öğrencilere 
tavsiyem, buraya bir yurt dışı macerası gibi 
düşünerek değil, gerçek anlamda ciddi bir eğitim 
alacaklarının bilincinde olarak gelmeleri.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Öncelikle bana bu eğitim fırsatını sunan çok değerli 
aileme, bu programı seçmemde, kayıt-kabul ve vize 
sürecinde bana yardımcı olan HİT Uluslararası 
Eğitim yetkililerine ve bize bu ayrıcalıklı programı 
sunan INTO çalışanlarına çok teşekkür ederim. In
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