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Ankara’da başlayan dostluk 
Exeter’de devam ediyor!
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1- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Koç Üniversitesi İşletme Fakültesinden 
bu sene mezun oldum. Aile şirketimizde 
çalışmaya başlamak için üniversiteyi 
bitirmem yeterliydi aslında ama 
ben  okuduğum bölümde kendimi 
geliştirmek ve daha donanımlı bir 
iş kadını olarak iş hayatına atılmak 
istedim her zaman. Ama yine de mezun 
olduktan sonra yurtdışında iyi bir 
okulda yüksek lisans yapmak benim 
için gerçekleşmeyeceğini düşündüğüm 
bir hayaldi. Hit Uluslararası Eğitim 
benim bu hayalimi gerçekleştirmemde 
en büyük yardımcım ve destekçim oldu.

2-Exeter’de  okumayı seçmenize sebep 
olan nedir?

Koç Üniversitesi’nden mezun olduktan 
sonra yüksek lisansımı iyi bir okulda 
yapmak en çok istediğim şeydi. 
Exeter’in eğitim kalitesiyle ve dünya 
sıralamasındaki yeriyle kendini 
kanıtlamış köklü bir okul olduğunu 
düşünüyorum. Birleşik Krallık’ın en iyi 
10 üniversitesi arasında yer alması, ve 
Sunday Times tarafından 2012-2013 
için yılın üniversitesi seçilmesi Exeter’e 
gitmeyi istememde önemli bir etken 
oldu.

3-Peki, neden INTO?

Not ortalamamın yeterli olmaması 
ve kariyer planımı İşletme üzerine 
devam ettirmek istesem de İşletmenin 
hangi alanında uzmanlaşmak 
istediğim hakkında kararsız oluşum, 
işleri çok zorlaştırıyordu. INTO’nun  
bana hangi alanda daha başarılı bir 
seçim yapacağım ve kendimi daha 
iyi kanıtlayacağım konusunda ne 
istediğimi idrak etmeme yardımcı olan 
bir program olduğunu düşünüyorum. 
Ayrıca ortalamamın yetersizliğinin 
tolere edildiği ve bana kendimi 
kanıtlamam için ikinci bir şansın 
verildiği bir program. Bu yüzden bana 
en uygun program olması nedeniyle 
INTO’yu seçtim.

4-Daha önce INTO’yu duymuş 
muydunuz?

Hayır, duymamıştım. Ankara’da INTO 
Exeter yetlikilisi Santashree Mitra ile 
tanıştım

5-Peki, nasıl öğrendiniz?

Exeter Üniversitesi’nde INTO tarafından 
sunulan bu programı okul yetkilisi 
ile Hit Uluslararası Eğitim ofisinde 
tanışırak kendisinden aldığım bilgiler 
doğrultusunda öğrendim. Daha 
sonra kendim hem internet üzerinden 
araştırdım hem de tarafıma verilen 
katalogları inceledim ve kayıt oldum.

6-INTO hakkında size neler söylendi?

INTO’nun İngilizce seviyesi ya da 
not ortalaması yeterli olmayan fakat 
yurtdışında master yapmak isteyen 
öğrenciler için iyi bir fırsat olduğunu 
öğrendim. İngilizce seviyemin iyi 
olmasına ve IELTS sınavından yüksek 
bir puan almama rağmen not 
ortalamamın düşük olması önümde 
en büyük engeldi. INTO programı 
öğrencilerin İngilizce seviyesini 
geliştirmesinde yardımcı olurken, 
verdiği akademik derslerle de master 
programı hakkında da bir fikir sahibi 
olmalarına olanak sağlıyor. 

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

Burada geçirdiğim üç ay boyunca fark 
ettiğim en önemli şey dil ve bölümüm 
açısından kendimi genel olarak 
yeterli gördüğüm halde hala kendimi 
geliştirebildiğimi ve bir üst seviyeye 
doğru ilerleyebildiğimi fark etmem oldu.  
Daha önce aldığım eğitimle buradaki 
eğitimin benzerlik göstermesi nedeniyle 
bazı uygulamalara alışkın olmama 
rağmen hala yeni şeyler öğrenebiliyor 
olmak çok güzel.

8-INTO’nun derslerini nasıl 
buluyorsunuz?

INTO’da ders programı oldukça yoğun. 
Dersler öğrenci katılımına son derece 
önem verilerek işleniyor. Sınıfta her 
zaman dinamik, aktif ve eğlenceli bir 
atmosfer oluyor. Sınıf ortamı asla  gergin  
ya da rahatsız edici değil; aksine 
eğitmenler her zaman son derece 
yardımcı ve güler yüzlüler. 

9- Sınıf arkadaşlarınızdan bahseder 
misiniz?

Sınıfım ben de dahil olmak üzere farklı 
ülkelerden gelen öğrencilerle dolu. 
Hepimizin farklı yerlerden gelmesi 
gerçeğine rağmen sınıfta ve sınıf 
dışında oldukça uyumluyuz.

In
te

rn
a

tio
n

a
l E

d
u

ca
tio

n



16-INTO programından master programına 
geçişiniz nasıl olacak?

Exeter’de master programına 
başlayabilmem için İngilizce derslerimden 
en az 70 ve akademik derslerimden en az 65 
ortalamaya sahip olmam gerekiyor.

17-INTO’ya gelmeyi düşünen öğrencilere ne 
tavsiyede bulunursunuz?

65- 70 gibi ortalamaları tutturmak 
Türkiye’de çok zor görünmese de İngiliz 
sisteminde bu notları almanın oldukça zor 
olduğunu belirtmek zorundayım.  Ayrıca, 
yoğun çalışmaya alışık biri olduğum 
halde buradaki eğitimin oldukça zorlu 
olduğunu söylemem gerek. Günlük, planlı 
ve programlı ders çalışmak gerekiyor. Her 
dersin eşit derecede önemsenmesi ve vakit 
ayırılmasına özen gösteriliyor. Sınavlara 
çalışıp, akademik denemeler yazıp, doğru 
şekilde sunumlar yapmak bu yoğun 
programın içerdiği unsurlardan.  Bunun 
yanında akademik makaleler okumak, 
gazeteleri ve haberleri takip etmek ve 
bunlar hakkında tartışmak gibi faaliyetler 
de İngilizce seviyemizi geliştirmek için 
uygulamamız talep edilen örneklerden 
birkaçı. Sonuç olarak 
INTO programını 
düşünen 
arkadaşlara 
burada onları 
azımsanmaması 
gereken, tempolu, 
ciddi anlamda 
sıkı çalışma ve 
özveri isteyen 
bir programın 
beklediğinin 
bilincinde 
olmalarını 
tavsiye 
ederim.

18-Son olarak 
eklemek 
istediğiniz bir şey 
var mı?

Öncelikle bana maddi ve manevi destek 
sağlayan aileme ve  Hit Uluslararası Eğitime 
teşekkür etmek istiyorum.  
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10-Arkadaşlarınızla birlikte ders çalışıyor 
musunuz? 

Yaptığımız bireysel ödevlerin yanı sıra 
bazı grup çalışması gerektiren ödevlerimiz 
oluyor. Bu yüzden sık sık arkadaşlarımla 
çalışıyorum. 

11-Farklı ülkelerden arkadaşlar edindiniz 
mi?

Evet. Burada benim için yeni olan 
kültürlerden arkadaşlarım olsun çok 
istemiştim. Bunun için buradan daha uygun 
bir yer düşünemiyorum. Bu sayede bir çok 
farklı kültürle tanışma ve bu insanlarla 
arkadaş olma fırsatına sahip oldum.

12- Sınıflarınız nasıl?

Sınıfım benimle birlikte 15 kişiden oluşuyor. 
Genel olarak sınıfların mevcudu 11-15 kişi 
arasında değişiyor.

13-Hangi konuda eğitim alıyorsunuz?

Ben İşletme Yüksek Lisans Hazırlık 
programındayım.

14-INTO eğitiminin yeteneklerinizi 
geliştirdiğini düşünüyor musunuz?

Evet. Daha önce  kendimi yetersiz bulduğum 
alanlarda daha bilinçli bir şekilde kendimi 
geliştirdiğimi gözlemleyebiliyorum. Burada 
edindiğim bilgileri sahip olduklarımla 
harmanlayınca kendime olan güvenim  ve 
başarma inancım artıyor.

15-INTO’da geçirdiğiniz zamanın 
geleceğinize katkı sağlayacağına inanıyor 
musunuz?

Geleceğime kesinlikle yadsınamaz bir 
katkısı olacağını düşünüyorum. Öncelikle 
bu programı başarıyla tamamladığımda 
ne istediğinden emin ve kararlı bir master 
öğrencisi olarak yoluma devam edeceğime 
inanıyorum.  Buradaki üniversitenin yüksek 
lisans sisteminin ve bu süreçte benden neler 
beklendiğinin bilincinde bir şekilde master 
eğitimine başlayacak olmam yine INTO’nun 
sayesindedir. En önemlisi de bilmediğim 
ya da aşina olmadığım bir ülkede kendi 
ayaklarımın üzerinde durabilmek ve 
bununla ilgili edindiğim hayat tecrübesi, 
başka kültürlere karşı hoşgörülü olmayı 
öğrenmek,  yeni fikirlere ve görüşlere açık 
olmak  INTO’nun bana ve geleceğime olan 
katkıları arasında.


