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YURTDIŞI EĞİTİM TECRÜBELERİ 

                 Dardane  ÇEKU
*
 

 

Yurtdışında okuyarak ya da çalışarak ayaklarımızın üstünde durmak önemli bir 

fırsattır. Yurtdışında eğitim, deneyim sizi olgunlaştırır ve özgüveninizi arttırır. Yurtdışı çıkışı 

biraz cesaret biraz özveri istiyor, ancak bir defa elde edildiğinde insana çok değerli tecrübeler 

katıyor. 

Lise yıllarımda faal olduğum değişik sosyal projelerde ve benzer programların sonraki 

yıllarda faydalarını gördüğümü düşünüyorum. Lise yıllarımda kazandığım önemli bir başarım 

da kompozisyon yazarak Amerika Birleşik Devletine  gitme ödülünü kazanmamdır. Kosova 

çapında dört kişilik bir öğrenci grubu ile oldukça  büyük bir fırsat elde ettim ve kısa bir 

süreliğine ABD’ye gitmem hayatıma çok şey kattı. Bu ülkede edindiğim deneyimler bana 

tecrübe kazandırdı. Farklı kültürlere sahip bir ülke olarak Amerikan halkı dinamik, güler 

yüzlü  ve misafirperver kişilerdi. Amerikalıların eğitime çok önem verdikleri izlenimini 

ziyaret ettiğimiz farklı lise ve üniversitelerde gördük. Bunlardan biri Washington D.C’de 

bulunan  Georgetown Üniversitesiydi. Orada kendimizi ve ülkemizi tanıttık aynı 

zamanda  insanlarla iletişim kurmak yabancı dilimizi gelişmek faydalı oldu. Birleşmiş 

Milletleri ziyaret etmek ve Amerikan Senatosu’na gitmek benim için ilginç olaylardı. New 

York ise 24 saat boyunca canlı kalan bir şehir ve oldukça ilgi çekici dünyanın değişik 

yerlerinden toplanan turistler  unutulmaz izlenim bırakmaktadır. Aradan  yedi yıl geçmesine 

rağmen tanıştığım kişilerle hala irtibat halindeyim ve dostluğumuz devam etmektir. 

Hayatımda diğer önemli bir deneyim ise yurt dışında okumak konusunda aldığım 

karardır. Yaptığım araştırmalar sonrasında Türkiye’deki üniversitelerin eğitim kalitesinin iyi 

seviyede olduğunu tespit ettim ve Edirne şehrine gelmeyi kararlaştırdım. Tabi bu kararı 

alırken ailemin bana verdiği desteği de belirtmek istiyorum. Hiç tanımadığınız bir yere gitmek 

o kadar da kolay bir adım değildir. İster istemez insan tereddüt ediyor. Ben Arnavut kökenli 

olduğum için ailemde arkadaş çevremde veya yakınlarımda Türkçe konuşan kişiler yoktu ve 

dolayısıyla Türk dilini ilk defa Türkçe hazırlık okulunda öğrendim. Kültürel bakımdan çok 

fazla zorlandığım söylenemez, çünkü kültürlerimiz az çok birbirine benziyor. Dil bilmemek 

ilk başlarda dezavantaj olsa da bunu avantaja çevirmek sizin elinizdedir. Teoriden çok 

uygulamada elde ettiğiniz deneyimler önemlidir yani insanlarla iletişim halinde olmanız farklı 

yerleri gezmeniz gerekir. Bu sayede yabancı sıfatı ile yabancılık çekmemiş olursunuz. 
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Ailenizden ayrı yaşamak, kendi ayaklarınızın üzerinde yaşamayı öğrenmenize katkıda 

bulunur. Lisans yıllarınızda kendinize yakın hissettiğiniz hocalara danışabilir, arkadaş 

çevrenizle bol bol vakit geçirebilir, farklı kültürlerden gelen öğrencilerle tanışabilirsiniz. 

Bence elinize fırsat geldiğinde veya imkanınız varsa kesinlikle yabancı bir ülkede okuma 

çalışma yada dil öğrenme seçeneklerinden birini deneyimlemelisiniz. 
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