
çalışıyordum. Hayatım boyunca bir 
sonraki öğünün planı, akşamın planı, 
yarının planı, senenin planı, hayatımı nasıl 
yönlendireceğimin planı ile uğraşan bir 
insandım. Ama her adımımda gördüm ki 
hiçbir şey sizin planladığınız gibi olmuyordu, 
hayat kurduğu oyunu sizin seçimlerinize 
rağmen oynamaya devam ediyordu. 

Beni tanıyan herkesin bildiği gibi, hayatım 
boyunca en çok istediğim şey eğitim almak 
için Amerika’ya gitmekti. Planlarımızdan 
konuşurken benim sözüm dönüp dolaşıp 
“Amerika’ya gideceğim inşallah” diye biterdi. 
Öğrencilik hayatım boyunca hep erteledim, 
ama iyi ki de ertelemişim. Her şeyin bir 
zamanı varmış… 

KALİFORNİYA
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“Keşfetmek güzeldir…”

İstanbul dışında olduğum zamanlar; 3 
aylık yaz tatillerinde Ege’ye ve Akdeniz’e 
doğru yaptığım kısa yolculuklardan ve 
Avrupa’ya gittiğim 1 haftalık seyahatlerden 
ibaretti. Sonra bir gün aylarca İstanbul’dan, 
ailemden, arkadaşlarımdan, okulumdan, 
işimden, kısacası her şeyimden ayrılmak; 
yaşadığım şehri, bütün anılarımın olduğu, 
beni anlatan şehri terk etmek hem de büyük 
bir hevesle akıl alır gibi değildi. Ve işte 
başlamıştı bir rüya, hiç bilmediğim bir yere 
doğru yola koyulmuştum…

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
2010 Haziran ayında bitirdim. Ardından 
ara vermeden özel bir üniversitenin 

Hukuk Bölümü’nde yüksek lisans 
yapmaya başladım. Aynı zamanda da 
hukuk bürosunda stajyer avukat olarak 



Bu kadar hevesle, planlarla Amerika’ya 
gitmeye karar verdiğinizde her şeyin 
kusursuz ilerleyeceğini düşünüyorsunuz 
ama bütün işleri halletme süreci biraz 
sıkıntılı geçebiliyor. “Acaba doğru mu 
yapıyorum” diye bir cümle kafanızda 
dönebiliyor. Ama burada geçirdiğim 1 
ay bile bu düşüncenin ne kadar gereksiz 
bir kuruntudan ibaret olduğunu bana 
kanıtladı.

Ben hem İngilizcemi geliştirecek hem 
de Hukuk İngilizcesi eğitimi verecek 
bir okul araştırıyordum. Birçok eğitim 

danışmanlığına bu konuda başvurdum 
ama tatmin edici bir cevap alamadım. 
Bir yandan gitmek için uğraşıyordum 
fakat gitme düşüncesine de pek kendimi 
alıştıramamıştım, ütopik bir şey için 
uğraşıyorum gibi geliyordu. Yine de 
vazgeçmedim. HİT Uluslararası Eğitim’e 
ilk geldiğim gün garip bir güven 
duydum. Hem danışmanım Canan 
Hanım hem de tüm deneyimlerini 
benimle paylaşan HİT Genel Müdürü 
Gülşah Hanım, bana öğrencilerinden 
çok kardeşleri, yeğenleriymişim gibi 
davrandılar. Bu kadar güven verici 
ve kendilerinden emin oluşları, her 
adımı ayrıntılı anlatmaları bana da 
cesaret verdi. Korkulacak bir şey yoktu. 
Özellikle Gülşah Hanım, HİT Uluslararası 

Eğitim’in hizmet anlayışı ve servis 
kalitesini bana anlattığında, 7 gün 
24 saat kendilerine ulaşabileceğim 
bir telefonun olduğunu söylediğinde 
ve daha önce kendileri tarafından 
gönderilen, eğitimlerini başarı ile 
tamamlayan binlerce öğrenciyi örnek 
gösterip; benim de yapabileceğimi 
başarabileceğimi söylediğinde kendime 
daha çok inanmaya başladım. Bu inanç 
bugün benim sizlere Kaliforniya’dan 
deneyimlerimi aktarmamı sağlıyor. 

Bana ilk gösterdikleri okul University of 
California, San Diego oldu. University 
of California San Diego dünyaca 
ünlü bir üniversite olmasının yanı 
sıra, uluslararası öğrenciler için 
üniversite bünyesinde çeşitli sertifika 
programları da sunuyor ki bir hukukçu 
olarak danışmanlarım bana, Hukuk 
İngilizcesi sertifika programını önerdi. 
Tamamı 10 hafta olarak hazırlanmış 
olan bu program içeriğinde, Amerikan 
hukuk sistemine bakış, örnek dava 
incelemeleri, sosyal ve kültürel yapının 
hukuk üzerindeki etkileri, okuma, 
konuşma ve hukuki terim bilgisi gibi 
oldukça kapsamlı derslerin olması 
hiç düşünmeden “evet bu okul 
olsun” dememe sebep oldu. Ancak 
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program bu şekilde kişisel gelişim odaklı 
tasarlandığından, katılımcıların verim 
alabilmesi için, bir hukuk alt yapısına sahip 
olmaları ve ileri düzeyde İngilizce biliyor 
olmaları şartları bulunmaktaydı.  

Hukukçu olduğumdan dolayı birinci 
şart konusunda bir sıkıntımız yoktu 
ama İngilizcemin biraz daha gelişmesi 
gerekiyordu. Bu sebeple, öncelikle bu okulda 
bir dönem boyunca akademik İngilizce 
kursuna katılmaya da karar verdim.

Okul Kaliforniya’daydı. Havası, olanakları 
ve öğrenci yorumları çok iyiydi. Bu sebeple 
okulun en güvenilir Türkiye temsilcisi olan 
HİT Uluslararası Eğitim ile başvuru sürecimi 
başlattım. Başvurmaya karar verdiğim 
zaman,  programın başlamasına sadece 
2 ay vardı. Okulun kayıt için en yoğun 
olduğu, başvurulara haftalarca cevap 
veremediği yaz aylarındaydık. Amerikan 
Elçiliği vize randevularını dahi çok ileri 
tarihlere veriyordu. Her ihtimali göz önünde 
bulundurmaya çalışıyorduk. Bu konuda HİT 

Uluslararası Eğitim’in çok büyük katkıları 
oldu. Tecrübe en çok işe yarayan şey oluyor 
burada. Ama ben kararımı verip başvurumu 
yaptığımda HİT Uluslararası Eğitim’in 
katkıları ile çok kısa zamanda kabul edildim 
ve okuldan I-20 belgem gönderildi. Bu 
aşamaya kadar hızlı ve olması gerektiği gibi 
geldiğimizden, her şeyin yolunda gideceğini 
o zaman hissetmiştim. Vize görüşmemde de 
şansım devam etti.

Bu süreçte HİT Uluslararası Eğitim aracılığı 
ile aynı okulda bir akademik yıl Dil Eğitimi 
almak için kayıt veren başka bir öğrenci ile 
de tanışma fırsatım olmuştu. Her şeyi düşünen 
danışmanımız bizim uçuş programımızı 
da birlikte gidecek şekilde ayarladı. Yola 
çıkarken aynı okulda okuyacağım bu 
arkadaşım yanımdaydı. Ergin ile birlikte yola 
çıkmak, 16 saatlik bu uzun yolculuğu çekilir 
hale getirmişti. Zaten New York aktarmalı 
San Diego uçağımıza yetişme maceramızda 
yalnız başıma olsaydım,  belki de o gece 
New York JFK havaalanında uyumuştum. 
New York’a varışımız rötarlı olduğundan San 



Diego uçağımızın kalkışı arasında 1 
buçuk saatimiz kalmıştı. Bu süre içinde 
uzun pasaport kuyruğunu bekleyip, 
kontrolden sağ salim geçip bavullarımızı 
alıp, dünyanın en büyük ve karışık 
havaalanı olarak ünlenmiş olan JFK’de 
uçağımıza yetişmemiz gerekiyordu. 
Bizimle birlikte, kendisini yalnız başına 
yabancı bir ülkeye atmış öğrenciler de 
vardı. Tabii hemen Türk dayanışması 
yaptık. Bir yandan birimiz gideceğimiz 
kapıyı soruyor, birimiz güvenlikte 
sıra beklemememiz için çabalıyor, 
diğer yandan bavullarımızı vermeye 
çalışıyorduk. Uçağın kalkmasından tam 
5 dakika önce uçağa girdiğimiz için 
bavullarımızı uçağa alamayacaklarını 
söylediklerinde hepimizin tek düşüncesi 
“yeter ki bizi alın bavullar sonra 
gelse de olur” oldu. Nitekim uçağı 
kaçırmadan San Diego’ya varmayı 
başardık. Fakat bende hala Amerika’da-
Kaliforniya’dayım gibi bir his yoktu. 
Uçuş sırasında, bavulları evimize 
göndermeleri için konuşurken ilk aklıma 
geldiği şekilde konuşup anlaşıyordum 
insanlarla. Hiçbir yabancılık 
hissetmeden bu telaş içinde İngilizce 
konuşarak derdimi anlatmayı da 
başarmıştım. Tabii bunda insanların çok 
rahat olmalarının ve yardımcı olmaya 
çalışmalarının etkisi de var.

Başta aile yanında kalmak istemiştim. 
Bunu ayarlamaya çalışırken Anatolia 
Housing’in web sitesine göz attım. 
Sitede evin dayalı döşeli oluşu, spor 
salonundan havuza kadar her şey çok 
güzel anlatılıyordu. Ben yine de Türk 
mantığı ile reklamlara güvenmemeliyim 
diye düşünüp kararımı verirken eksik 
olabilecek her şeye hazırlıklı gelmiştim. 
Ama bu kadar güzel, güvenli, temiz 
ve eğlenceli olabileceğini tahmin 
etmemiştim. Costa Verde; aşırı eğlenceli, 
bütün University of California, San 
Diego öğrencilerinin kaldığı, bunun 
yanısıra ailelerin de yaşadığı kocaman 
bir site. Bir yere gitmek istediğinizde 
topluca arkadaşlarınızla gidip geri 
dönebilir, alışverişi beraber yapıp yükü 
paylaşabilir, okula bir otobüs dolusu 
arkadaşla gidebilirsiniz. Burada bir 
yerden bir yere gitmek istediğinizde 
en kolayı arabanızın olmasıdır. Benim 

arabam olmasa da hatta İstanbul’da 
pek araba kullanma tecrübem olamasa 
da burada araba sürmüş olmam da 
beni çok sevindiren tecrübelerimden 
bir tanesidir. Buraya ilk geldiğimde ilk 
izlenimim, her şeyin kocaman olması 
oldu. Bu nedenle emin olun ki yolları, 
şeritleri, arabaları, evleri, hamburgerleri, 
içecekleri her şeyi kocaman olan bir 
şehir burası. 

University of California, San Diego 
Extension’dan bahsetmek istiyorum. Bir 
dil okulu olarak bence işlerini biraz fazla 
ciddiye alıyorlar. Şaka bir yana sistemleri 
ve öğretmenleri ile çok yerleşmiş bir okul. 
Devamlı olarak çalışmanız ve derslere 
devam etmeniz için ödevlerle, oyunlarla, 
gezilerle teşvik ediyorlar. Bunun 
yanında University of California, San 
Diego kampüsünde eğitim görmek ve 
Amerikalı öğrencilerle bir arada olmak 
çok harika bir duygu.

Aileme bu kadar bağlı ve işin içine 
aile girdiğinde çok duygusal olan 
ben, burada kaldığım ilk günden beri 
burayı evim gibi hissediyorum. Her 
şeyi kendim düşünüyorum, ödevlerimi, 
derse devam etmemi, gece olsun 
gündüz olsun dışarı çıkmayı, paramı 
dikkatle harcayıp ekonomi yapmayı… 
Dünyanın her yerinden arkadaşım 
var ve buradaki arkadaşlıklar bir 
anda çok sıkı dostluklara dönüşüyor. 
Burada zaman çok çok hızlı geçiyor. 
Ben burada yeniyim derken 1 ay geçti 
gitti ne olduğunu anlamadan. Şu an 
sadece etrafı, şehri, insanları, hayatı 
keşfediyorum. Keşfetmek güzeldir. Yeni 
ülkeler, şehirler, denizler, okyanuslar, 
köprüler görmek güzeldir. En güzeli 
tecrübelerdir ve bunları sizlerle 
paylaşabilmek. Öncelikle bir kuş 
gibi Kaliforniya’ya sıkıntısız gelmemi 
sağlayan HİT Uluslararası Eğitim 
yetkililerine, sonra bu yolda bana maddi 
ve manevi anlamda çok destek olan 
güzel aileme sonsuz teşekkürlerimi ve 
sevgilerimi gönderiyorum. Sizler de şu 
anda benim yazımı okuyorsanız, yurt dışı 
eğitim hedefiniz var demektir. Tavsiyem 
en yakın HİT Uluslararası Eğitim ofisini 
ziyaret etmeniz, içinizde kalacağına 
yaşayın, aklınızda kalsın. 


