
BİR BAŞARI 
ÖYKÜSÜ
Hayallerime ulaşmanın en zorlu adımını HİT 
Uluslararası Eğitim ve çalışanlarının desteği 
ile atım. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine 
tanıştığım HİT Uluslararası Eğitim danışmanlığı 
sayesinde, Kanada’daki eğitim planlarımı hayata 
geçirebildim. Daha önce başka bir yurt dışı eğitim 
danışmanının hatası ve benim vize hakkında 
yetersiz bilgilendirilmem sonucunda 2 vize reddiyle 
Kanada- Toronto’daki eğitimim sona erdi. Türkiye’ye 
döner dönmez HİT Uluslararası Eğitim Genel 
Müdürü Gülşah Akpınar’ın kararlılığı, bilgisi ve 
yüksek tecrübeleriyle tekrar vize başvurularına 
hazırlandık. Açıkçası hiç umudum yoktu; 
fakat imkânsız diye düşündüğüm 
bütün yolları Gülşah Hanım sayesinde 
engellere takılmadan geçtik. 
Gülşah Hanım’ın daha önce 2 
kez vize reddi almama rağmen 
durumuma hâlâ pozitif bakışı, 
öğrencisi olmanın dışında daha 
çok arkadaşı, en yakını gibi 
davranması, yitirdiğim umudumu 
tekrar kazanmamı sağladı. 
Sorunlarıma ve soru yağmurlarıma 
rağmen her zaman Gülşah Akpınar ve 
değerli asistanı Tuğba Çelen yanımda 
oldular. Önce kariyer hedefime giden yol 
haritası belirlendi, sonra üniversite eğitimi için 
yetersiz olan İngilizcemi geliştireceğim bir program 
ve okul, ardından da lisans eğitimim için üniversite 
belirledik. Vize başvurumu yine Gülşah Hanım ve 
ekibinin yoğun çalışmalarının ardından yaptık 
ve beklenen telefonu kendisinden aldığımda 
artık gönül rahatlığıyla ağladım, çünkü vizemi 
almıştım. ILAC University Pathway programı ile, 
dil eğitimim sonunda TOEFL’e girmeden üniversite 
eğitimime başlayabilecek yeterliliğe sahip 
olacaktım. Böylelikle ILAC’den sonra hayalimdeki 
okul öncesi öğretmenliği bölümüne George Brown 
College’da hiçbir sorun çıkmadan başlayacaktım. 
Gülşah Hanım ve ILAC University Pathway Program 
Yöneticisi Hande Coşkun’un ortak çalışmalarıyla 

en kolay şekilde George Brown College’dan kabul 
mektuplarımı da aldım. ILAC University Pathway 
programı bütün öğrencilerine okulun periyodik 
olarak yaptığı sınavları başarıyla tamamladığında,  
anlaşmalı kolej ve üniversitelere sınavsız yerleşme 
fırsatı sunuyor.  Bu benim için geçerli değildi 
çünkü vize hatalarımın en büyük bedeli bana 
zaman kaybettirmek oldu. İşte bu yüzden bütün 
öğrencilerden daha fazla çaba sarf etmem 
gerekiyordu ve ILAC’in iki haftada bir yapılan 
seviye tespit sınavlarını başarıyla geçip üst sınıfa 

atlamam gerekiyordu. ILAC’e başladığımda 
Gülşah Hanım’ın ESL okul seçiminde ne 

kadar doğru bir tercih yaptığını bir 
kez daha anladım. ILAC yüzlerce 

kültürden öğrenciyi bir arada 
yetiştiren, çok kaliteli bir eğitim 
programına sahip, öğretirken 
aktiviteleriyle ve gezileriyle 
arkadaşlıklarımızı geliştirme 
fırsatı sunan sıcak ve samimi bir 
kurum. Genel, Yoğun, Akademik 

ve İş İngilizcesi gibi birçok ayrı 
branşta İngilizce eğitimi veren bu 

okulun Akademik İngilizce bölümüne 
kayıt oldum. Akademik İngilizce 

bölümünde; üniversite ödevlerimizi hangi 
formatta hazırlamamız ve grup projelerini 

nasıl sunmamız gerektiğini; üniversite hayatını 
ve Kanada kültürünü deneyimli hocalarımız 
sayesinde öğrendim. Üniversiteye geçiş sürecinde 
Hande Hanım bütün evrak işlerimi takip ederek 
yapmam gereken şeyler hakkında beni sürekli 
bilgilendirdi. Benim üzerime düşen ise başarılı olup 
kurları atlamaktı.  Ancak ne kadar çabalasam 
da; Pathway programını gereken zamanda 
tamamlayamama ihtimaline karşın,  Hande 
Hanım’la aldığımız ortak karar sonucunda George 
Brown College’ın İngilizce yeterlilik sınavına girdim. 
Sınav sonucumu öğrendiğimde ILAC’de dersteydim. 
Başarımı; o anki sevincimi, kendimle duyduğum 
gururu hocam ve arkadaşlarım tebrikleriyle 
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kutladılar. Bu aslında ILAC tarafından 
sunulan akademik İngilizce ve Pathway 
programlarının başarısını da gösteriyor, çünkü 
programı tamamlamadan Üniversitenin 
İngilizce yeterlilik sınavını geçebildim. Bu 
sınavı geçmiş olsam da ILAC‘de aldığım 
eğitimi başarı ile tamamlamak ve İngilizcemi 
daha da ilerletmek için okuluma devam ettim.
Okul ve çok ders çalışmak dışındaki 
deneyimlerimi soracak olursanız; en 
başta memleketinizden binlerce kilometre 
uzakta, ailenizden, alışık olduğunuz her 
şeyden ayrı olmanın zorluğu ve biraz da 
heyecanıyla başardığınız en küçük şeyin 
dahi farkına varıyorsunuz. Bu duygu sizin 
daha büyük başarılara adım atmanız için 
öncü oluyor. Artık bir birey olduğunuzun 
farkına varıp kendi ekonominizi yaparken, 
sorumluluklarınızın biraz daha bilincine 
varıyorsunuz.

Yurt dışı eğitim planının ilk ve en önemli 
adımının danışmanlıkla başladığını 
unutmamanız gerekiyor. Gülşah Hanım, vize 
aşamasında, sihirli bir değneği varmışçasına 
başarılı olarak hayatıma en büyük katkıyı 
sağladı. Eğitimim için Kanada’ya geldikten 
sonra ise ailemden biri gibi beni destekleyip 
merak ettiğini ve her başım sıkıştığında bir 
telefon, bir e-mail kadar uzağımda, hatta 
yanı başımda olduğunu bilmek benim 
için en büyük mutluluk.  Sanırım diğer 
öğrencilerden farklı olarak en büyük şansım 
Gülşah Hanım’ın da öğrencisi olan ve bana 
“Gülşah Hanım’dan başka hiç kimse bu 
vizeyi alamaz.“ diyerek beni yüreklendiren 
Kanada’daki arkadaşım ve ailesiyle yaşıyor 
olmak. Artık bütün yüreğimle inanıyorum 
ki; hayatlarımızdaki güzel insanlar en zor 
anımızda elimizi tutarak, herkesin hayal 
olarak kabul ettiği büyük başarılara doğru 
bizimle yol alıyor ve elimizi asla bırakmıyorlar. 

Uçağa bindiğim andan itibaren başlayan 
heyecanla karışık korku dolu duyguyu 
yaşayan birisi olarak, bugün çok iyi anlıyorum 
ki, bu duygu sadece yeni bir dünyaya doğru 
yol aldığımdan değil,  aynı zamanda neyi 
tek başıma başarıp başaramayacağımı 
bilmememdendi. Bugün ise bu duygunun 
yerini gurur ve mutluluk aldı. Artık Derya, 
o uçağa binen heyecanlı, endişeli, kaygılı 
genç kız değil; kendine güvenen ve çalışınca 
her şeyi başarabileceğinin bilincinde olgun 
bir yetişkin. Ama yine de doğruyu söylemek 
gerekirse bugünkü başarılarıma ve güzel 
dostluklarıma rağmen içimdeki aile özlemim 
hiç azalmadı. Ailemin benim başarılarımla 
gurur duyması, bütün bu süreçte elimi 
bırakmaması beni daima motive ediyor. 
Başarı ile eğitimimi tamlamak ve mesleğimi 
edinmek için motive eden en büyük neden 
aileme emeklerinin karşılığını sunabilmek. 
Bugünlerdeki hedeflerimi soracak olursanız; 
George Brown College’da Ocak ayında 
henüz başlayan ve en büyük hayalim olan 
okul öncesi bölümünü başarıyla bitirmek 
olacak. Gelecek planlarım içerisinde başarılı 
ve sürekli kendini geliştiren bir ana sınıfı 
öğretmeni olup farklı ülkelerden gelen 
öğrencilerimi sevgi ve bilgiyle büyütmek 
var.  Umarım yazdığım bu yazı sizi biraz olsun 
cesaretlendirmiştir. Bu başarımın mimarları 
Gülşah Akpınar ve Tuğba Çelen’e, desteğini 
hiç bir zaman eksik etmeyen aileme, tüm ILAC 
çalışanlarına ve Kanada’daki dostlarıma 
yürekten teşekkür ederim. Yurt dışı eğitim 
planı olan sizlere bol şanslar derken, yola HİT 
Uluslararası Eğitim ofislerinden çıkmanızı 
öneriyorum.  Yolunuz açık olsun... 

Derya Güler
George Brown College
Toronto/KANADA

ILAC’de ders zamanı!
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