
Teol Dil Okulları ile İspanya da yurt dışı dil eğitimi
gören öğrencimiz Ahmet Fatih Akyürek röportajı;

Yurt dışı dil eğitimi araştırmalarında
önceliğiniz nelerdi?

A.F.A. En baştaki önceliğim iyi eğitim
alabileceğim ve yararlı şekilde pratik
yapabileceğim bir ülke olmasıydı, bu
yüzden de İspanya’yı tercih ettim. Ayrıca
gideceğim ülkenin refah seviyesi da
önemli bir etmendi.

Teol Dil Okulunu neden tercih ettiniz?

A.F.A. Teol’ü hem evime yakınlığı, hem
küçük bir araştırmayla elde ettiğim iyi
referans nedeniyle tercih ettim.

Çıkış öncesi hazırlık süreciniz nasıl
gerçekleşti?

A.F.A Yurtdışına çıkışımdan önceki tüm
prosedürlerde Teol Ankara’dan Gülşah
Hanım bana inanılmaz yardımcı oldu,
buradan kendisine bir teşekkür etmeliyim.
Ayrıca Teol Beylikdüzü’nün yardımlarını da

es geçmemem gerekir. Gidiş öncesinde Madrid’i, kalacağım okulu ve yeri araştırdım, sonrasında vize
başvurumu yaptım ve vizemin de sorunsuz şekilde gelmesiyle İspanya’ya gitmek için hazırdım.

Gidiş sürecinde Teol Dil Okulları neleri üstlendi, ekstra yaptığınız harcamalar nelerdi?

A.F.A İspanya’daki dil eğitimime Teol’ün İspanyolca programı sayesinde gittim. Program dahilinde
İstanbul’da aldığım İspanyolca eğitiminden sonra 2 hafta Madrid’de dil eğitimi alacaktım. Sonra bu 2
haftayı biraz daha uzatmayı düşündüm ve bu süreyi masrafları benim tarafımdan karşılanmak üzere 2
hafta da ben ekleyerek 4 haftaya çıkardım. Bu süreçte Madrid’e gidiş-dönüş uçak biletim, 2 haftalık
konaklamam ve okul masrafım Teol tarafından karşılandı. Benim bunların haricinde yaptığım
harcamalar ise yemek ve günlük-sosyal harcamalardı.

Yolculuk sırasında herhangi bir problem yaşadınız mı?

A.F.A Yolculuğumu gidiş-dönüş olmak üzere İspanya’nın Iberia Havayolları ile yaptım. Gayet sorunsuz
ve güvenli şekilde yolculuğumu tamamladım.



Gittiğiniz dil okulundan biraz bahseder misiniz? Hafta da kaç gün gittiniz, ne gibi imkanlara
sahiptiniz?

A.F.A Sprachcaffe-Madrid Plus dil okulunda eğitim aldım. Okulum Madrid’in tam merkezinde, Opera
bölgesinde, yaşadığım binanın en üst katındaydı. Okul personeli ve öğretmenler oldukça sıcakkanlı ve
güler yüzlü, her sorununuza çözüm üretmeye çalışan, size değer veren insanlardı. Okula hafta içi her
gün gittim, derslerimiz interaktif şekilde işleniyordu ve oldukça eğlenceliydi. Okulda dinlenme odası
ve terasa da sahiptik.

Ne kadar kaldınız? Dil eğitimi dışında şehri gezme fırsatınız oldu mu? Madrid’i merak edenlerle
neler paylaşmak istersiniz?

A.F.A Madrid’de 4 hafta kaldım. Maalesef diğer şehirleri gezme fırsatım olmadı ancak Madrid’i gerek
en işlek noktaları, gerekse arka sokakları anlamında iyi şekilde gezdiğimi düşünüyorum. Madrid’i
merak edenler için birkaç yer ve yapılması gereken birkaç şey önerebilirim. Sol Meydanı, Gran Via,
Palacio de Real, Prado Müzesi, Plaza Mayor, Parque de Retiro, Cibeles Meydanı ve kesinlikle Santiago
Bernabeu Stadı görülmesi gereken yerler bana göre. Bütün bunların ortak özellikleri ise birbirlerine
oldukça yakın olması. Yürüyerek yada metroyla rahatça ulaşılabilecek lokasyondalar. Ayrıca San
Gines’de Churros con Chocolate yiyin, paellayı mutlaka deneyin, Bernabeu yada Vicente Calderon’da
maç izleyin ve Plaza Mayor’daki kafelerden birinde bir kahve eşliğinde şehrin güzelliğini seyredin.

Konaklama yaptığınız yerin fizyolojik şartları ve gittiğiniz dil okuluna mesafesi nasıldı? Ulaşım
problemi yaşadınız mı?

A.F.A Konakladığım ev paylaşımlı bir evdi ve 5 kişi kalıyorduk, evin hatta odamın balkonu vardı, odam
iki kişilik olmasına rağmen 4 hafta boyunca tek kaldım. Bu açıdan da oldukça rahattım. Ayrıca evim
Sol Meydanı’na sadece 5 dakikalık yürüme mesafesindeydi, metro ise evimin hemen altındaydı.
İstediğim her yere rahatça ulaşabiliyordum. Okulumla evimin mesafesi ise tahmin edemeyeceğim
kadar yakındı çünkü kaldığım apartmanın 4.katı benim evim, 6.katı ise okulumdu. Bu yüzden ulaşım
açısından fazlasıyla rahattım.

Gitmek isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

A.F.A Madrid’e dil eğitimi amacıyla gitmek isteyenlere tavsiyem; mümkün olduğunca insanlarla
konuşsunlar, diyalog kurmaktan çekinmesinler. İspanyollar genel olarak arkadaş canlısı ve sıcakkanlı
bir halk ve yabancı olduğunuzu öğrendiklerinde sizi her konuda anlayışla karşılıyorlar, özellikle Türk
olduğunuzu öğrendikleri anda ekstra bir ilgi bile gösterebiliyorlar. Ayrıca okuldan arkadaşlarınızla okul
dışında da İspanyolca konuşmanız sizi gerçekten iyi bir seviyeye getirecektir, ben oldukça faydasını
gördüm.



TEŞEKKÜR MEKTUBU

İspanya’ya gitme kararını aldığım andan Türkiye’ye döndüğüm ana kadar her anımda benimle
yakından ilgilenen, prosedürleri takip eden, bana gerçekten iyi bir okulda eğitim alma,
oldukça merkezi ve güzel bir evde konaklama fırsatı sunan başta Teol Ankara’dan Gülşah
Hanım’a, Teol Beylikdüzü’nün müdürü Can Bey’e, Teol Beylikdüzü’ne ve Teol Dil Okulları’na
teşekkür ederim. Halen gittiğimde bile oldukça güler yüzle beni karşılayan ve benimle
ilgilenen bu kurumu arkadaşlarıma ve tanıdıklarıma gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim.

Ahmet Fatih AKYÜREK


