
ÇOK SEVİLESİ  
BİR ÜLKE:  
KANADA

Yurtdışında dil eğitimi dendiğinde akla ilk 
İngiltere ve ABD geliyor. Ben de ailemle birlikte 
yazın bir süre dil eğitimi almam konusunu 
değerlendirdiğimizde aklımızda ilk olarak 
İngiltere vardı. Oysa anladım ki, Kanada bu 
konuda henüz yeni yeni keşfedilen gizli bir 
cennet ve bu cennetin kapılarını bana ve 
arkadaşıma HİT Uluslararası Eğitim yetkilileri 
açtı. Çünkü onların tavsiyeleri ve verdikleri 
bilgilerin ışığında yaptığımız araştırmalar 
bizim Kanada’da dil eğitimi konusunda 
karar vermemizi sağladı. Toronto’da bulunan 
ILAC’in 1 aylık “Teen” programına katıldık. 
ILAC, sosyal imkânları ile bana bulunmaz 

fırsatlar sundu. Dolu dolu geçirdiğim bu 
bir ay bana kelimelere dökemeyeceğim 
deneyimler yaşattı ve tecrübeler kattı. 
Dünyanın her yerinden arkadaşlar edindim. 
Bunları yaşarken fark etmeden gelişen 
İngilizcem, artık yabancı kişilerle rahatlıkla 
iletişime geçebilmemi sağlıyor. Geldiğimiz 
yerlerin farklılığına rağmen benzer yaşamlar 
paylaşmamız sadece sınıfımızdaki öğrencilerle 
değil, programa katılan tüm öğrencilerle 
yakınlık kurmamızı kolaylaştırdı.

ILAC, pek çok ödüle sahip bir kuruluş ve 
işinde çok başarılı bir okul. Hafta içinde 4 



gün boyunca Toronto’nun merkezine 
yayılmış 4 binadan birinde 4 saat ders 
gerçekleşiyor. Sınıflar seviyelere göre 
oluşturulduğu için tam da size uygun 
ortamda bulunuyorsunuz. Ders demişken, 
akla okul gelmesin. Bir şey öğretmeyi 
hedefleyen, bunu da sıkmadan yapan 
öğretmenler sayesinde günün ortasını 
işgal eden dersler eğlenceye dönüşüyor. 
Haftada 6 gün ILAC aktiviteleri sunuluyor. 
Partiler, yarışmalar ve geziler üniversite 
öğrencileri tarafından yönetiliyor, 
bu sayede daha sıcak ve eğlenceli 
geçiyor. Ayrıca ILAC yerel olarak çok 
tanınan bir seyahat acentesi olan TNT 
Turun gezilerine kendi öğrencilerinin 
de katılımını sağlıyor.  New York ve 
Montreal gibi çevre şehirleri gezmek için 
kaldığınız süre içinde bir hafta sonunuzu 
ayırabilirsiniz. 

Okul programının dışında kalan süre 
şehri ve ülkeyi tanımak için güzel fırsatlar 
sunuyor. Toronto çok güvenli bir şehir 
olduğu için, hangi saat olursa olsun 
korkmadan her sokakta yürüyebilir ve 
kaybolabilirsiniz. Özellikle “kaybolmak” 
dedim, çünkü şehri tanımanın en iyi yolu 
bu. Şehirde yollar Ontario gölüne dik 
ya da paralel ve hepsi birbirlerini dik 
kesiyorlar. Bu sayede nereye gittiğinizi 
çok kolay anlayabiliyor ve şehrin 
tadını korkmadan çıkarabiliyorsunuz. 
Bir yere nasıl gideceğinizi önceden 
öğrenmek en iyisi, ama hiçbir şey 
bilmeden de yola çıkabilirsiniz. 
İnsanlar yardımlaşmayı seviyor, bir 
sorunuz olduğunda çekinmeden sorup 
cevabını alıyorsunuz. Ulaşım sistemini 
anlamak da oldukça kolay, metro ağı 
çok geniş ve kullanışlı tasarlanmış. 
Şehrin gezilebilecek bölgelerinin 
hemen hemen hepsine ulaşan Yonge-
University-Spadina (1) metro hattı ile 
tüm önemli mekanlara ulaşabilirsiniz. 
Duraklar arası hep 4-5 dakikalık yürüme 
mesafesinde olduğundan, metro yerine 
otobüs kullanmayı da seçebilirsiniz. 
Bu hat dışında diğer metro ve otobüs 
hatları ile de şehrin tamamına ulaşım 
mümkün. Otobüsler ve tramvaylar metro 
istasyonları arasında gidip geldiğinden, 
yanlış bir otobüse bindiğinizde veya 
yanlış bir durakta indiğinizde zamanınız 
varsa hiç sorun yaşamıyorsunuz.

Kanada insanları, doğası ve yapıları 
ile görmek ve yaşamak isteyeceğiniz 
her şeye sahip bir ülke. Toronto da 
Kanada’nın kendine has paradoksları 
sıkça karşınıza çıkıyor. Eski ve yeni, 
güzel ve çirkin, büyük ve küçük bir 

arada. 100 yıldan eski binaların 
gökdelenler tarafından sarmalandığını, 
orta halli evlerin lüks otomobillere sahip 
olduğunu, dar caddelerde karnavalların 
düzenlendiğini göreceksiniz. 

Bu arada gezerek, yaşayarak 
öğrendiklerimi ve edindiğim deneyimi de 
sizlerle paylaşmak isterim. Tavsiyelerimi 
Toronto’ya gittiğinizde ve şehri biraz 
tanımaya başladığınızda daha rahat 
anlayacağınıza inanıyorum ama, 
gitmeden de fikir edinmenizde fayda var.

Görmeden, Uğramadan, Yemeden 
Dönmeyin!

•	 Yonge Street üzerinde güneye 
doğru, Harbourfront’a kadar 
yürüyün. Bu yol üzerinde şehrin 
en canlı ve önemli bölgelerini 
göreceksiniz ve genel bir şehir 
turunu yürüyerek tamamlamış 
olacaksınız. Bu yol üzerinde; 
alışveriş için Dundas meydanında 
bir durup, ardından şehrin 
gökdelenlerle dolu finansal 
bölgesindeki hareketliliği 
görebilirsiniz. Resimlerde çok 
ihtişamlı görünen binalar 
arasından öylece geçip 
gidebilmek ilginç bir his. Yonge 
Street’ in sonunda Harbourfront  
yönünü gösteren okları izleyerek 
Ontario Gölü’nün kıyısına ulaşıp, 
Harbourfront Centre’daki sanatsal 
aktivitelere katılabilirsiniz, ya da 
sadece gölü izleyebilirsiniz. 

•	 Şehrin her yerinde karşınıza 
çıkacak Tim Hortons 
dükkanlarından pek çok 
Torontolunun yaptığı gibi sabah 
kahvenizi alabilirsiniz. Kanada’nın 
milli kahvecisine dönüşen Tim 

Bekliyorlar...
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Kanadalıların günlük hali

Kanada’da İngilizcemi geliştirirken, gezerek, görerek öğrendiklerimle sosyal ve kültürel anlamda da  zenginleştim.

Hortons dükkanlarında kahvaltılık ya 
da atıştırmalık pek çok gıda da var. 
“Maple Dip donutlarını” ve akçaağaç 
şuruplu ekmekten yapılan sandviçleri 
mutlaka deneyin. Unutmadan, 
Kanada İngilizcesi sözlüklerine dahi 
giren “Double Double” sözü iki krema 
ve iki şeker anlamına geliyor. 

•	 Toronto, dünyadaki küreselleşmenin bir 
sonucu olarak pek çok farklı milletten 
insanın bulunduğu tam bir kozmopolit 
şehir. Çin, Kore, İtalya, Portekiz, 
Polonya ve Yunan mahalleleri kopuk 
tarzları ile Kanada’da her kültürün 
karıştığını kanıtlıyor.

•	 Poutine! Kanada’nın Fransızca 
konuşulan Quebec eyaletinden tüm 
ülkeye yayılan Poutine, üzerinde peynir 
eritilmiş ve gravy sosu dökülmüş 
patates kızartmasından başka bir şey 
değil, ancak tahmin ettiğinizden çok 
daha farklı bir lezzet. Bunu fast food 
restoranları yerine temiz görünen bir 
sokak satıcısından almanızı tavsiye 
ederim.

•	 Hediyelik eşya mağazaları genelde 
zincir ve oldukça pahalı ama size 
Toronto’yu hatırlatacak, sevdiklerinizin 
içini ısıtacak küçük şeyler almadan da 
dönmek olmaz. Bu yüzden alışverişinizi  
Union Station’dan sizi CN Tower, 
Rogers Centre ve Ripley’s Aquarium 
gibi önemli mekanlara götürecek olan 
Skywalk tünelinde ilerlerken solunuzda 
kalan Goddard’s Souvenir Express 
hediyelik eşya dükkanından uygun 
fiyatla yapabileceğinizi vurgulamak 
isterim. Bu dükkanı genç bir bayan 
işletiyor ve kendisine daha çok Türk 
müşteri sözüm var, olur da yolunuz 
düşecek olursa adımı verebilirsiniz …

Yaz okulu programlarında en merak 
edilen konulardan biri de konaklama. 
Aile yanı konaklama daha çok iletişim 
kurmanızı sağlıyor ve günlük durumları 
İngilizce konuşarak, anlaşarak yönetmeyi 
öğreniyorsunuz. Çok öğrencili evlerde kalmak 
kötü gözükse de, tam tersi çok daha zevkli. İlk 
gününüzden itibaren iyi bir ilişki kurmanız 
çok güzel dostluklar başlatıyor. Giysilerin 
yıkanması, yemek hazırlanması gibi konular 
aileden aileye değişkenlik gösteriyor. Aileler 
genellikle göçmenler. Ancak bu huzursuzluk 
yaratmasın, ILAC evleri ve aileleri özenle 
seçiyor ve herhangi bir sıkıntıda ev değiştirme 
imkânı sunuyor. 

Suya giren kimsenin olmayışı 

dışında normal bir plajdan farkı 

olmayan Ontario Gölü Plajı

Ailelerin hiçbiri kötü değil, ancak kimisi 
kuralcı. Bu insana farklı koşullarda yaşamayı 
öğretiyor, ilk günden ev değiştirme talebinde 
bulunulmamalı ve ortama alışmayı 
denemelisiniz unutmayın ki aile yanı 
konaklama da programınızın bir parçası 
aslında.

Yaz tatilimin bir ayını Toronto’da geçirmenin 
sıkıcı olabileceğini düşünmüştüm. Ne kadar 
yanlış! Toronto harika bir şehir. Dostlarınız ile 
gezip tozmak, bilmediğiniz yerlerine girip 
çıkmak yeni bir eğlence. Fark etmeden ve ders 
çalışmadan  İngilizcenizin gelişmesi de harika 
bir şey! Fotoğraflara bakıp yeniden anılarım 
canlanıyor. Kanada, ILAC ve HİT  “Türkler ne 
diyor siz ?” çok doğru 3 seçim!  

Can Ünlüsoy


