
Kanada’da eğitim sürecinizin keyifli geçmesi 
için, teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmeli 
ve her şartta yüzünüzden tebessümü eksik 
etmemelisiniz. Ben Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 4.sınıf öğrencisi Tuğçe İnce. Size 
sekiz haftalık kısa Toronto maceramdan 
bahsetmek isterim. İki aylık tatilimi Londra’da 
bir dil okulunda değerlendirmeyi düşünürken 
kendimi Kanada, Toronto’da bulunan en iyi 
dil okul olan ILAC’te eğitim alırken buldum. 
Yurtdışında dil okulu eğitimi hakkında çok az 
bilgim varken, HİT Uluslararası Eğitim bana 
her konuda yardımcı oldu. “Okyanus ötesine 
git, bir de oraları gör” diyen HİT Uluslararası 
Eğitim Genel Müdürü Gülşah Hanım, rotamı 
İngiltere’den Kanada’ya çevirmeme sebep 
oldu. Çocukken hayran olduğum CN Tower’ı 
görmek, Niagara Şelalesinde ıslanmak artık 
bana çok yakındı. 

Yol haritam hazır da olsa, Toronto’ya giden 
yolda halledilmesi gereken bir sürü prosedür 
vardı ama bu prosedürlerin hiçbiri ailemi 
Kanada’ya gitme konusunda ikna etmem 
kadar zor değildi. Zira güvenliğim konusunda 
tereddüt ediyorlardı. Ama kesinlikle diyebilirim 
ki Toronto dünyada yaşanabilecek en rahat ve 
en güvenli şehirlerden biri.

Sırada farklı bir ülke, farklı insanlar, farklı 
kültürler ve farklı bir aile vardı.

İlk iki hafta kesinlikle benim için çok zor 
geçti. Hatta her an ülkeme geri dönmeyi 
düşündüm. Aile özlemi, farklı bir eve, ülkeye 
alışmak ve yaşanan garip olaylar. Niagara’da 
kaybolmam, 50 yıldır Toronto’da görülmemiş 
doğal afet denecek şiddette bir fırtınanın 
yaşanması sonucunda, elektrik kesintisi ve 
kaldığım evin alt katını su basması ve bunun 
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EXCUSE ME, 
SMILE:)
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da sonucunda ev değiştirmek zorunda 
kalmam...Türkiye’de başıma geleceğini 
düşünmediğim şeyler başıma geliyordu. 
Kanada da ilk günlerimdi, üstelik 
yalnızdım, okyanus ötesindeydim ve 
başımın çaresine bakmalıydım. ILAC 
yetkilileri ve HİT Uluslararası Eğitim 
yetkilileri kendimi iyi hissetmem için 
destek oldular tabii ama öngörülemeyen 
sıra dışı olaylar karşısında sabır ve 
anlayış göstermeyi ben kendim başardım. 

Artık kendimi hayatımda farklı 
deneyimlere karşı daha hazırlıklı 
hissediyorum.

İki haftalık zorluklardan sonra mutlu 
günler başladı. Okulda İngilizce Kurlarını 
sınavlarda başarı gösterip, kolaylıkla 
geçiyordum. Tabii bunda ders çalışmaya 
odaklı gitmemin faydası oldu. Aileniz 
size bu fırsatı sunmak için maddi ve 
manevi fedakarlık yapıyor bu yüzden siz 
de zaman ayırmalı ve çabalamalısınız.
Bu nedenle size tavsiyem dil okuluna 
gidiyorsanız derslerinize katılın, 
ödevlerinizi yapın ve bilgi için aç olun. 
Kaldığınız sürenin kısa veya uzun olması 
fark etmez, her şartta kendinizi geliştirmek 
sizin elinizde.

Kanada’da eğitimin yanında, gezilip 
görülecek her yere gittim. Okulumun 
aktiviteleri sayesinde dolu dolu iki ay 
geçirdim. Mükemmel insanlarla tanıştım. 
Dünyanın dört bir yanından arkadaşlarım 
oldu. Hâlâ onlarla görüşüyorum ve 
iletişimimi kesmeyi hiç düşünmüyorum. 

Bence en güzeli bir ülkeye giderken 
orada arayabileceğim, görüşebileceğim 
arkadaşlarımın olması. Kanada bana 
bunu sağladı.

Kanada’nın çok kültürlü yapısına hayran 
olmadığımı söylersem yalan söylemiş 
olurum. Kanadalılar kibar, yardımsever ve 
güler yüzlü insanlar. Yolda tanımadığınız 
birinin size gülümseyerek selam vermesi 
kadar güzel bir şey olamaz. Kesinlikle özür 
dilemeyi, teşekkür etmeyi bilen bir toplum 
olduklarını söyleyebilirim.

En önemli nokta ise döndüğünüz zaman 
hayata bakışınızın ve dünya görüşünüzün 
tamamen değişmesi. Hayatınıza farklı 
bir anlam geliyor. Farklı şeyler denemek, 
sınırlarınızı zorlamak istiyorsunuz. 
Kesinlikle ufkunuz açılıyor. Şimdiden 
ilerde bir gün Kanada’da yaşamayı 
düşünüyorum. 

Siz de hangi ülke hangi şehir diye 
düşünüyorsanız, Kanada-Toronto’yu 
tavsiye ederim. Orada bulabileceğiniz en 
iyi okullardan biri de ILAC tabi ki.

İnsanın sınırları sadece kendisidir. 
Kendinizi geliştirme konusunda kendinize 
asla engeller koymayın. Araştırın, sorun, 
yardım alın.Yurtdışı deneyimi bazı 
fedakarlıklar, zorluklar içerse de sonunda 
her şeye değdi diyorsunuz.

HİT Uluslararası Eğitim Genel Müdürü 
Gülşah Akpınar’a ve tüm HİT ekibine, ILAC 
çalışanlarına her şey için teşekkürler. Son 
olarak, bana destek oldukları ve bugüne 
gelmemde yaptıkları fedakarlıklar için 
anneme, babama ve bütün aileme 
minnettarım. Onları gerçekten çok 
seviyorum. Umarım bu dergi vesilesi 
ile sizlerle tekrar buluşup farklı yurtdışı 
deneyimlerimi de aktarabilirim. Sizlerin 
de yolunuzun açık olmasını diliyorum. 

Tuğçe İnce


