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Okul bitmişti bir yandan gelecek 
kaygısı diğer yandan hayat karmaşası 
derken kendimi HİT Uluslararası 
Eğitim’in kapısında buldum. Benim 
için karar aşaması uzman desteği 
sayesinde hiç uzun sürmedi.  Daha önce 
Amerika deneyimi olan Uzman Eğitim 
Danışmanı Canan Hanım’ın tecrübeleri 
doğrultusunda bana verdiği tavsiyeler 
ve benim beklentilerim bir araya gelince  
ortaya muhteşem bir Kaliforniya planı 
çıktı. 

Jet Lag yüzünden uyuyarak yeni yıla 
girmemle başladı San Diego maceram. 
Her şey yabancıydı ama bir o kadar da 
tanıdık. Korku kelimesini belleğinizden 
kesinlikle silmeniz gerekiyor. Amerika’da 
insanlar o kadar yardım sever ve güler 
yüzlü ki her ihtiyacınız olduğunuzda 
tanımadığınız birine dahi soru sormaya, 
yardım istemeye çekinmiyorsunuz.  Ben 
kendimi eğitimim süresince bir sevgi ve 
huzur yumağı içinde hissettim. 

Uzun bir sure yurtdışında eğitim almayı 
planlıyorsanız yaşayacağınız yer ve 
gideceğiniz okul çok önemli. Çünkü her 
şeyin temeli burada atılıyor. Ben eğitimim 
süresince, University of California San 
Diego (UCSD) Extension School’da okuyan 
tüm yabancı öğrencilerin gözdesi olan 
Costa Verde isimli bir sitede konakladım. 
Burası her türlü sosyal faaliyeti (havuz, 
jimnastik, barbekü vs.) içeren; şirin, 
eğlenceli ve her biri başka  ülkelerden 
gelen öğrencilerle dolu bir siteydi.  

University of California San Diego 
alışılmışın dışında disiplinli ama 
eğlenceli bir okul. Ders programınız 
her gün ders çalışmanızı gerekli kılsa 
da  gece hayatını kaçırmanıza sebep 
olmuyor. Okul yetkilileri öğrencileri bir 
araya getirmek amacıyla düzenlediği 
gezilerle Kaliforniya’nın görülmesi 
gereken tabiatını, eğlence merkezlerini 
görmeniz için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Öğretmenler arkadaşınız gibi sizinle her 
türlü eğlenceye katılıyor ve her şeyinize 
yardımcı oluyorlar. UCSD sağladığı şartlar 
ve eğitimi sayesinde hiç şüphesiz herkese 
tavsiye edebileceğim muhteşem bir okul. 
Her branştan öğrencinin dil eğitimine 
katkıda bulunacak mesleki sertifika 
programları, mimari olarak göz dolduran 
kütüphanesi ve yemyeşil alanlarıyla tüm 
gününüzü geçirebileceğiniz bir eğitim 
sistemine ve kampüse sahip. 

Tüm bunların yanında San Diego’dan 
bahsetmemek haksızlık olur. Küçük 

bir şehir olmasına rağmen sanki 
öğrenciler için biçilmiş kaftan. Her gün 
ayrı bir yeri keşfedebilir, sörf yapabilir 
ya da en yüksek noktasına çıkıp şehri 
tepeden izleyebilirsiniz. Yeni tatlara açık 
olmanızda fayda var, zira San Diego’da 
Amerika dışında Meksika, Brezilya ve 
İtalyan mutfağına ait menülerle de 
bolca karşılaşabilirsiniz. San Diego’da 
toplu taşımacılık diğer Amerikan 
şehirlerine kıyasla çok gelişmediğinden, 
buradaki tek probleminiz eğer 
arabanız yoksa ulaşımdır. Ancak 
her ihtiyacınız olduğunda uygun 
maliyetlerle araba kiralamanız mümkün. 
Türk ehliyetinizi kullanabileceğinizi 
hatırlatmalıyım. “Top Gun” filminin 
çekildiği yerleri görmeden, limandan 
kalkan tekne turuna katılmadan, UCSD 
kütüphanesinde saatlerce çalışmadan, 
sertifikanızı almadan dönmeyin.  Kısaca, 
Kaliforniya’dan kalanları bu şekilde 
özetleyebildim sizlere. Bu kadar mı 
diyeceksiniz; çok klişe olacak ancak 
Kaliforniya anlatılmaz yaşanırlar 
arasındadır.

Bu meşakkatli yolun her anında yanımda 
olan HİT ailesine binlerce teşekkürlerimi 
sunmayı unutmuyorum tabii ki. Sizin 
isteklerinize ve gelecek planlarınıza en 
uygun okulu, yerleşim yerini ve planını 
sunarak hayatinizin ve geleceğinizin hiç 
ummadığınız şekilde değişmesine imkân 
tanıyorlar. HİT Uluslararası Eğitim’e 
yolunuz düşerse Uzman Eğitim Danışmanı 
Canan Hanım ile görüşmeden eğitim 
planınızı yapmayın derim. 
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