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27 Temmuz 2007 Cuma
Üç haftalık ayrılığın ardından nihayet bugün kızımızla buluştuk. Bir İngiliz organizasyonunun düzenlediği IB 
(Uluslararası Bakalorya) Review Yaz Okulu’na katılmak için Stanford Üniversite’sinde kalıyordu.  Biz de bu 
sırada Murat’ın hep arzu ettiği California gezimizi yaptık. Selin yaz okulundan çok yararlanmış görünüyor. 
Bu kadar uzun süre -hem de yabancı bir ülkede-  ayrı kalmaya karar vermek O’nun için de bizim için de zor 
olmuştu aslında ama gelecekle ilgili planlarını şekillendirmek için böyle bir süreci yaşamak istiyordu. Üniver-
siteyi bir batı ülkesinde okumak gibi iddialı bir arzusu var ve bu kurs iki nedenle O’nun için önemli: İlki bu 
kursun, çok önem verdiği IB eğitimine gerçekten katkısı olacağını düşünmesi, ikincisi ise bu kurs ortamının 
yalnız başına yaşama becerilerini tartmak ve akademik beklentilerini şekillendirmek fırsatını yaratacağını ümit 
etmesi. Onunla buluştuğumuzda, iki konuda da çok olumlu bir noktada olduğunu gördük. Bugün aynı za-
manda bizim evlilik yıldönümümüz, bu da bizim için güzel bir hediye oldu.

2 Ağustos 2007 Perşembe
Artık kararımızı verdik: Selin’ in üniversiteyi Kanada’ da okuması konusunu araştıracağız. Selin, TED Ankara 
Koleji’nde okuyor ve ulusal diplomaya ek olarak IB diploması alacak. Sorgulamaya, araştırmaya ve anlamaya 
yönelik olan bu program, çocukları gerçekten çok özel donanımlarla yetiştiriyor. Fakat, Türkiye’ deki üniver-
sitelerden pek azı bu programın farkında. Oysa biz kızımızın çok emek isteyen bu program için döktüğü göz 
nurunun takdir edileceği ve işine yarayacağı bir ortamda eğitimini sürdürmesini arzu ediyoruz.  Ayrıca, ÖSS 
gibi “garip ve tüketici”  bir çarkın dışında kalmasını istiyoruz. Toplumumuz geleneklerinde, çocukların üni-
versite eğitimlerini alilelerinden uzakta yapması olağan değil; bu genelde Master aşamasında kabul gören bir 
şey. İşte bu noktada, hepimiz bazı zorluklar yaşayacağımızın farkındayız ama Selin’in geleceği açısından bu-
nun iyi olacağını umuyoruz. Selin ABD’yi istemiyor, O da, biz de ağırlıklı olarak Kanada üzerinde duruyoruz. 
Bunun başlıca nedenleri; oradaki eğitim olanaklarının bu fedakârlığa değeceğini ümit etmemiz, insanlarının 
iyi niyetli, uygar ve yabancılara karşı hoşgörülü olması, okul ücretlerinin ABD’ ye göre ucuz olması, ABD’den 
daha az rekabetçi bir ortamı olması, mezuniyeti sonrasında ABD’ye ve Kanada’ya iş ya da master için başvu-
rabilme kolaylığı gibi faktörler.

17 Ağustos 2007 Cuma
Bugün HIT (Hürriyet International Trade)’e gittik. Kızımız için en uygun üniversitenin bulunması ve başvuru 
sürecini en iyi onların yöneteceği konusunda onlara güvenebileceğimizi düşündük. Murat, her konuda hele 
kızımız söz konusu olduğunda oldukça özenli ve titizdir; çok araştırdı ve bu firmayı seçti. Randevumuza gi-
derek Sayın Gülşah Akpınar ile ilk görüşmemizi yaptığımızda, doğru bir seçim yaptığımıza ilişkin umudumuz 
inanca dönüştü. Genç olmasına rağmen işine hakim olduğu her halinden belli olan bu hanım, aynı zamanda 
HIT’ in kurumsal ağırlığını ve sektördeki tecrübesini yansıtıyordu. Yaz okulları ve master başvurularını yönet-
menin biraz daha fazla yapılan bir iş olduğunun ama üniversite seçim ve başvurusunun gerçekten birikim ve 
sorumluluk gerektirdiğinin farkındaydık.  Gülşah Hanım’ın şahsında HİT bize bu zorlu konuda güven verdi 
ve onlarla çalışmaya karar verdik.

Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2007
Gülşah Hanım’la “yoğun” görüşmelerimiz sürüyor. Çok ama çok başını ağrıtıyoruz ama O bizi her zaman 
güler yüzle karşılıyor, sabırla dinliyor, birkaç adım ilerlemiş olarak  –ve yine güler yüzlü tavrıyla- uğurluyor. 
Hep birlikte Kanada’daki seçeneklerimizi belirlemeye çalışıyoruz. Bu arada, kızımız eczacılık okumaya karar 
verdi; amacı ilaç ya da kozmetik alanında kendini geliştirebileceği uluslararası bir ortamda araştırmacı olarak 
çalışmak. Bu kuşak, nokta atış yapıyor; bizim gibi kalender değiller, iddialı ve bilinçliler. Hedefinin bu oldu-
ğuna karar verdikten sonra, buna ulaşmak için ne okuması gerektiğini soruşturdu... Biz de O’nu kendi üniver-
sitemize, yani Ankara Üniversitesi Eczacılık, Kimya ve Bioloji Bölümleri’ ne götürdük... Teyzesi ve eniştesi ile 
de onların mezun olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ ne gitti... Ve sonuçta eczacılık okumaya karar verdi. 

9 Ocak 2008 Çarşamba
HİT’le görüşmelerimiz devam ediyor. Hem Selin, hem babamız hem de Gülşah Hanım üç kanaldan harıl 
harıl çalışıyorlar. Selin için olması mümkün ve en uygun okulları seçmeye çalışıyorlar. Ben onlara pek katı-
lamıyorum; çünkü emekli olmaya karar verdim. Tahmin edileceği üzere emeklilik kararı oldukça zor verilen 
bir karar (bir de ben 20 yılımı doldurur doldurmaz yani doktorlar için oldukça genç bir yaşta emekli olmayı 
seçtim). İşimle ilgili sorunlarım vardı ama asıl neden, Selin’in bu zor döneminde daha fazla onunla olmak ve 
onu desteklemek. 



Mart 2008
Üç koldan araştırmalarımız sonunda 
şunu anladık ki;  Kanada’da da ec-
zacılık okumak çok zor ve uzun bir 
süreç ama Selin ABD’yi kesinlikle 
istemiyor. Kanada üzerinde durma-
ya devam ediyoruz.  Selin çok yo-
ğun olduğu için Gülşah Hanım’la 
daha çok biz görüşüyoruz; Tanrım, 
ne kadar sabırlı ve içten bir insan. 
İşinde ne kadar profesyonel oldu-
ğuna hiç değinmiyorum. İyi ki 
onları seçmişiz. O kadar pozitif 
ve yapıcı bir insan ki, ailemizi 
bu kadar bilinçli olduğumuz ve 
onlara erken başvurmuş olduğumuz için 
takdir ediyor. Sonunda, Kanada’da birkaç alternatif 
belirledik.

4 Haziran 2008 Çarşamba
Bugün Gülşah Hanım aradı ve kötü bir haber verdi. Kanada’da pek çok eyalet, kendilerinin eczacı 
açığı olması nedeniyle 2009 yılında uluslararası öğrenci başvurusu kabul etmeyecekmiş. Kabul eden eyalet-
lerde de kontenjan başvurmayı göze almayacak kadar düşük.  Çok ama çok sarsıldık. Şimdi ne olacak? Bu 
saatten sonra Selin’e “sen yurt dışında okumaktan vazgeç. ÖSS’ ye gir” de diyemeyiz. 

1 Temmuz 2008 Salı
Selin ABD’yi kesinlikle istemediği için Avrupa’ da İngilizce eczacılık okuyabileceği bir üniversite bulmamız 
gerek. Bu amaçla, İsviçre, Fransa ve Çek Cumhuriyeti’ ne gitmeye karar verdik. Murat büyük bir hızla 6 gün-
lük bir program hazırladı, yarın yola çıkıyoruz. Evet, tahmin edileceği üzere bu okulları yine Hit Eğitimin 
olağanüstü yardımları ile belirledik. Bu defada konusunda yine uzman, Hit İzmir Ofisinden Lale Hanım 
bizlere destek oldu. 

7 Temmuz 2008 Pazartesi 
Okul turundan döndük. Aklımızdaki üniversiteleri ziyaret ettik ve farklı nedenlerle bu ülkelerden hiçbirinin 
olamayacağını anladık. Bugün Gülşah Hanım’ a gittik. Yine büyük bir sabırla bizi dinledi. Kanada planının 
böyle keskin bir değişikliğe uğraması konusunda O da şaşkın ama yerine iyi bir plan koyabilmemiz için 
çırpınıyor. Bir karara varamadan tatil zamanı geldi.

19 Ağustos 2008 Salı 
Tatilde hep bu konu üzerinde düşündük ve konuştuk. Selin IB programına yoğunlaştığı için bu paralelde 
bir çözüm bulmamız gerekiyor. IB sistemi, ÖSS’ den çok farklı. ÖSS kendine göre mantığı olan ve ezbere 
dayalı bir sistem. Şu aralar, net bir çözüme ulaşamamış olsak da biz hala Selin’in IB sistemini bilen ve ve-
receği emeğin karşılığını alacağı bir üniversiteyi bitirmesini istiyoruz. Üstelik artık Selin’in bizden uzakta 
bir batı ülkesinde iyi bir üniversite çevresinde bulunmasının O’na yaşam deneyimi açısından da pek çok 
yararı olacağını ve yeni ufuklar açacağını düşünüyoruz. Üniversite, sadece bir eğitim- öğrenim süreci değil; 
hayattaki en önemli ve etkili süreçlerden biri aynı zamanda. İnsanın kişiliğini ve dünyasını zenginleştiren 
arkadaşlıklar, sosyal faaliyetler, hobiler, kültürel ortamlar bu sürecin birer parçası. İnşallah yaşadığımız bu 
belirsizliği aşarız ve bütün bu ümitlerimiz gerçekleşir.

17 Eylül 2008 Çarşamba
Sonuçta bir karara vardık: İngiltere’yi araştıracağız. Selin hala istememesine rağmen ABD üzerinde azıcık 
durduk ama aşırı rekabetçi ortamı ve okulların pahalılığını hatırlayıp hemen vazgeçtik. Başta İngiltere’ yi 
düşünmeme nedenlerimiz ise daha çok Selin’den kaynaklanan sübjektif şeylerdi ve artık Selin de İngiltere’yi 
istiyor. Neyse ki Gülşah Hanım  “ya bir tek Avustralya kaldı, araştırtmadığınız, yeter artık” demiyor. Dese 
haklı yani! Ama Murat ve çok yoğun temposunda Selin de araştırma yapıyorlar, muhteşem bir ekip çalışması 
yani.



5 Aralık 2008 Cuma
Çok şükür! Bugün 5 İngiltere üniversitesine başvuru yaptık ve bugün benim doğum günüm. Murat beni öğle 
yemeğine götürmüştü; orada iken Gülşah Hanım aradı ve başvuruyu gönderdiğini söyledi. Birden ağlamaya 
başladım. Ne kadar hazırlamış olsam da kendimi, her şeyin resmiyet kazandığı bir anda çok kötü hissettim. 
İnşallah bundan sonrası hayırlı şekilde gelişir.

29 Ocak 2009 Perşembe
Beş üniversitenin dördünden şartlı kabul aldık. Bu çok iyi bir geri dönüş oranı. Doğal olarak bu Gülşah 
Hanım’ın başarısı. Önce İngiltere’ de eczacılığı olan üniversiteleri listeledi. Düşündüğümüz tüm üniversite-
lerle yazıştı ve Selin’ in çok iyi hazırlanmış bir dosyasını gönderdi onlara. Hepsinden de cevap almaya çalıştı. 
Sonuçta pozitif geri bildirimde bulunanlardan beş üniversite seçtiğimiz için 5’de 4 gibi bir kabul oranını ya-
kaladık. Kabul vermeyen tek üniversiteyi zaten benim ısrarım üzerine yazmıştık. Çok büyük, kalabalık ve pa-
halı diye Londra üniversitelerini düşünmemiştik ama Selin son anda karar değiştirirse Londra’da bir seçeneği 
olsun diye ben yazdırmıştım orayı. Buranın kabul vermemesine üzülmedik kısacası. Ancak, en çok istediğimiz 
Nottingham Üniversitesi (NU), IB’ den alması gerçekten zor olacak yüksek bir mezuniyet puanı istedi. Aslında 
haklılar; çünkü genel sıralamada dünyada 82. sıradalar ve eczacılıkta da çok iddialılar. Bu bölüm 2006 yılında 
İnnovasyon Ödülü almış; aynı zamanda eczacılıkta 
İngiltere’de 3. sıradalar.  Selin’in üzerindeki baskı 
giderek artıyor. Emekli olmam işe yarıyor. O’nunla 
beraber olup O’nu istediğim gibi destekleyebiliyo-
rum. Yine de Selin çok gergin ve yorgun. 

28 Nisan 2009 Salı
NU Admission Department’ den Clair 
Taylor’un Türkiye’ye geleceğini öğrenmiş olan 
Sevgili Gülşah Hanım, tabii ki HİT Çankaya 
Ofis’ inde bizi ailecek O’nunla buluşturdu. 
Tesadüfe bakın ki, bu hanım da tıpkı Gül-
şah Hanım gibi tatlı, güleryüzlü, pozitif ve 
işinde mükemmeldi. Bize, özellikle Selin’ e 
profesyonelliğini koruyarak son derece ya-
pıcı yaklaştı. Bunda, Gülşah Hanım’ın onda 
yarattığı etkinin payı açıkça belli oluyordu. 
Bize üniversitesini de anlattı. İlk tercih ola-
rak Nottingham’ı seçmiş olmamız, bir kere 
daha içimize sindi.

6 Mayıs 2009 Çarşamba
Selin’in IB sınavları başladı, üç hafta süre-
cek. Selin –ve tabii biz de- çok heyecan-
lıyız. Sınavları beklediğimizden de zor 
hazırlamışlar. Çok çalıştığı için daha iyi 
geçmesini istiyor ama bana söylediği so-
rular gerçekten çok zor ve gösterdiği per-
formansı gerçekten takdir ediyorum.

25 Mayıs Pazartesi 2009
IB sınavları nihayet bitti. Selin çok yorgun. İyi bir tatili hak ediyor. Sınav sonuçları temmuzda açık-
lanacak. Uzun ve zorlu bir süreci sağlık ve başarı ile tamamladık çok şükür ama beklemek de hayli zor olacağa 
benziyor. Her şey açıklanacak sonuçlara bağlı.

6 Temmuz Pazartesi 2009
IB sonuçları açıklandı. Selin, NU’nin şartlı kabulde istediği puanın altında kaldı; hepimiz sarsıldık. Ancak 
bir umudumuz var: Sınavlar önceki yıllarda yapılanlardan belirgin olarak zor olduğu için, dünya genelindeki 
sonuçları bekleyip, üniversite ile temasa geçmeye karar verdik. Selin’in Okulu TED, IB programını en başarılı 
uygulayan okullardan biri. Bunda, Selin’in büyük saygı ve sevgi beslediği IB Koordinatörü Mustafa Üstünışık 
Hoca’nın kişisel rolü çok fazla. Bu eşsiz insan aynı zamanda Selin’in fen bilimlerine, özellikle kimyaya sevgi-
sini, bilimsel heyecanını çoğalttı; aynı zamanda içtenliği ve coşkusu ile öğrenim hayatı boyunca O’ nu en çok 
etkileyen insan oldu.



13 Temmuz 2009 Pazartesi
Dünya sonuçları beklediğimizden yavaş açıklanıyor. Çok heyecanlı ve gerginiz. Selin O’ndan istenen puanı ala-
madığı ve NU de çok iddialı bir üniversite olduğu için, red cevabı almaktan çok korkuyoruz. Bu arada Gülşah 
Hanım’la birlikte, Selin’in ulusal diploma ortalaması çok yüksek olduğu için, NU’ ne IB sonuçları ile birlikte 
bunu da göndermeye karar verdik.

22 Temmuz 2009 Çarşamba   
Yaşasın!  Bugün Gülşah Hanım aradı; NU’nin Selin’i kabul ettiğini haber verdi. Çok gerildik ama sonunda 
oldu. Çok ama çok mutluyuz ve inanılmaz rahatladık. Bu olumlu cevapta, sevgili Clair Taylor’un Selin’ e inan-
cının ve desteğinin de önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Bu süreçteki en büyük şansımız, HİT’in kurumsal 
kimliği çatısı altında Gülşah Hanım’ın olağanüstü çalışkanlığı ve yeteneklerine ulaşmamızdı. İyi ki varsınız ve 
iyi ki yollarımız sizinle kesişti Gülşah Hanım. Tabii asıl gücümüz Selin’in müthiş azmi ve çalışkanlığı. O’nun 
bu melekeleri, hem anne-baba olarak bizim, hem Eğitim Danışmanı olarak Gülşah Hanım’ın hem de Clair’in 
Selin’ e inanıp desteklememizi sağladı. Seninle gurur duyuyor ve bunların senin için hayırlı olması için çok dua 
ediyoruz bir tanem. Sen gerçekten de bir tanesin. Çok zor bir şeyi, doğru kişilerle çalışarak başardın. Benim 
seni takdir ettiğim bir konu daha var: Dört yıl önce IB’yi seçmenle başlayan; ama asıl iki yıl önce Stanford’da 
IB Yaz Okulu’na gitmenle başlayan bu süreç, uzunca süren bir “kriz yönetimi” idi senin için. Ve sen hayli kar-
maşık üniversite belirleme sürecini, Gülşah Ablanla bizi organize etmeyi, gereken evrakları tamamlama işini 
ve bütün bunların arasında derslerinin-sınavlarının üstesinden gelmeyi başardın. Üstelik pek çok arkadaşının 
-ÖSS’yi değil de yurt dışında okumayı hedeflediğin için- açıkça belli ettiği engellemelere ve bazı hocalarının 
yapması gerekenleri zamanında yapmaması, hatta kendi yetersizlikleri nedeniyle hak ettiğin puanı alamamana 
yol açmalarına rağmen.   Sen, bunlara rağmen yolundan hiç şaşmadın, inancını hiç kaybetmedin. İşte bu ira-
deni ve gücünü ayrıca takdir ediyorum. 

Yolun açık olsun bir tanem…
Son iki yılımızı anlatan günlüğüm bu kadar. Sonra neler mi oldu? Bu dergiyi okumaya devam edin...

Doç. Dr. İffet PALABIYIKOĞLU


