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 SelamSelam, ben Ça?ıl Yazılgan. ?uanda Edmonds Community 
College’ da Türkiye’ den gelen yabancı ö?renci olarak son dönemimi 
okuyorum. Zamanın ne kadar hızlı geçti?ine inanamıyorum. Hala okuladaki 
ilk günüm aklımda: hangi sınıfı seçmeliyim, ba?vuru süreci nasıl i?liyor, test 
programları, yabancı ö?renciler için kurallar ve dahası. ?u an tam altı dönem 
sonra, ben yabancı ö?renci i?lerinde çalı?arak 
potansiyel ö?rencilere yardım etmeye çalı?ıyorum. 

Arkada?larımdan biri bana Edmonds’ i 
tavsiye etti, bende biraz ara?tırma yaptıktan sonra 
Edmonds’ ın Washington’ daki okullar içinde 
e?itim standartları, mükemmel bir kampüs – binalar, 
sınıflar, ekipman, kütüphane –, kaliteli ö?retmenler, 
ve sosyal aktiviteler için en iyilerden biri oldu?unu 
ö?rendim. Özellikle e?itim kalitesi ve ö?retmenlerin 
birebir ilgisi üzerinde durmak istiyorum. Tamamen 
farklı ve yeni bir çevrede oldu?um için, en ba?larda 
zorlandım. Fakat, ö?retmenlerin ve destekleyici 
ö?retim methodlarının yardımıyla, e?itim konusundaki tüm kültürel 
farklilikları a?tım.

Edmonds’ta iki tane bölüm ve dört tane sertifika okuyorum: 
uluslararası i?letme bölümü, i?letme yönetimi bölümü, proje yönetimi 
sertikası, pazarlama ve satı? sertikası, çift dilli i?letme sertikası ve denetim 
sertikası. Okulu bitirdikten sonra OPT’ye (seçmeli pratik e?itim) 
ba?vurmayı dü?ünüyorum. Kariyerimi pazarlama, halkla ili?kiler, veya 
etkinlik planlama alanlarında  kurmayı istiyorum. ?uanda i?letme alanında 
kendi ülkemden dört yıllık diplomam var, ama Edmonds’ tan aldı?ım 
diplomalar gelece?im için daha güçlü hissetmemi sa?lıyor.

Tüm bunların yanında, Edmonds Community College’ da dünyanın her 
yerinden gelmi? yabancı ö?renciler var. Tüm bu farklı ülkelerden gelen 
insanlarla zaman geçirmek ve onların kültürünü tanımak için çok büyük bir 
?ansınız olacak.

Sadet olarak, tüm yabancı ö?rencilere iyi bir e?itim almak ve e?lenceli 
bir sosyal yasam deneyimi kazanmak için Edmonds Community College’ i 
seçmelerini tavsiye ediyorum.

Kolej hayatını Edmonds CC’ da tadın!

“Pazarlama, halkla ilişkiler,
                veya aktivite planlama
   alanlarında kariyerini yarat”
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