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Kayseri’den herkese merhaba. Ben Erciyes Tıp 
Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Tuğba Yılmaz. Uzun 
bir süredir takip ettiğim International Education 
dergisinde gördüğüm bir reklama ilgi duyup, 
CLLC bölge sorumlusu Sibel Hanım’a mail 
atmamla, benim Kanada maceram başlamış 
oldu. Aslında mail atmamdaki amaç okulun 
imkânlarını öğrenip yurtdışı eğitimi hakkında 
bilgimi artırmak ve ilerisi için neler yapabilirim 
diye düşünmekti. Ancak CLLC’nin sunduğu 
fırsatlar çok cazip olunca ve ailem de uygun 
bir bütçe hazırlayabileceklerini belirtince, 
sözde olan her şey bir anda gerçeğe dönüştü. 
Kararımı verdikten sonra HİT Uluslararası Eğitim 
ile bağlantıya geçip kayıt ve vize sürecine 
başladım. Tüm bunlar benim en zor sınavlarımın 
olduğu döneme rastladı ama bu süreçte HİT 
çalışanları sayesinde vize için gerekli evrakları 
toplamam dışında bir şey yapmaya gerek 
kalmadı. 

Kanada, hakkında çok fazla bilgiye sahip 
olduğum bir ülke değildi. Ülke hakkında 
düşündüklerim yüksek yaşam standartları 
dışında, soğuk insanlar ve soğuk havadan 
ibaretti. Ancak bu önyargım, daha uçakta 
tanıştığım ilk Kanadalının bana hem gümrükte 
hem de bagaj alım işlemlerinde yardım 
etmesiyle yok oldu. Ayrıca, Halifax’a olan 
uçağımın saatini değiştirmek için de bana 
yardım eden birçok güler yüzlü Kanadalı da 

ülkeye ayak basar basmaz benim için güzel bir 
tatil ve eğitim süreci olacağının habercisi gibiydi. 
Soğuk hava hakkındaki diğer düşüncem ise 
tamamen haksız değildi; ancak hava sıcaklığı 
en azından ilkbahar mevsimi düzeyinde olduğu 
için çok sorun yaşamadım. Ayrıca, ülkenin 
geniş topraklara sahip olması ve çok milletli 
nüfus yapısı; bir ülkede Dünya turuna çıkmış 
gibi, birçok ülkeden çeşitli insanlarla tanışıp 
onların kültürlerini öğrenmenize ve yemeklerini 
tatmanıza olanak sağlıyor. Bunları yaşarken 
güvenliğin üst düzeyde olması sebebiyle de 
en ufak bir endişe taşımanıza gerek kalmıyor. 
Yapmanız gereken dilinizi geliştirirken bir 
yandan da birbirinden güzel Kanada şehirlerini 
keşfetmek…

Sınavlarım biter bitmez uçak biletimi alıp 10 
haftalık Kanada macerama, tarihe ve sanata 
olan sevgim nedeniyle ilk önce Halifax’tan 
başladım. CLLC’nin tam Halifax’in merkezinde, 
üniversite kampüslerine ve okyanusa yürüme 
mesafesinde iki adet kampüsü bulunuyor. 
Nova Scotia eyaletinin başkenti olan Halifax, 
yaşam için hemen her şeyi bulabileceğiniz, 
ancak büyük şehirlerin sıkıcı ve kalabalık 
hayatını çekmek zorunda kalmayacağınız güzel 
bir liman şehri. Havasının Haziran başında 
çoğunlukla kapalı olması ilk haftalarda beni 
olumsuz yönde etkilemesine rağmen, sevecen 
insanlarıyla tanışıp muhabbete başlayınca 
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ayrılmak istemeyeceğiniz bir mekâna 
dönüşüyor. İngilizlerin Kanada’ya geldikleri 
ilk topraklar arasında olması, ülkenin 
bütün ilklerinin bu şehirde bulunmasına 
yol açmış: İlk hükümet binası, ilk Anglikan 
kilisesi gibi. Şehir merkezindeki birbirinden 
güzel ve özenle korunmuş tarihi binaların 
arasında yürürken, tarihi yaşıyormuş hissine 
kapılabilir veya limanda oturup yeşilin 
ve mavinin ahengi eşliğinde okyanusu 
izleyebilirsiniz. Şehrin bu yapısına uygun 
bir sürü müzesi de bulunmakta. Mesela, 
efsanevi Titanik gemisi battığında, en 
yakın limanlardan biri Halifax olduğu 
için, gemiden çıkartılan ve yolculardan 
geriye kalanlar buradaki Denizcilik 
Müzesinde sergileniyor. Müzelere öğleden 
sonra gidebilir ve müze turları eşliğinde 
hem İngilizcenizi geliştirip hem de eserler 
hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 
İlgilendiğiniz herhangi bir alanda birçok 
fırsatı da kolaylıkla yakalayabilirsiniz. 
Mesela ben gönüllü olarak çalışmayı ve 
Dalhousie Üniversitesi’ne gidip görmeyi 
çok istiyordum. İki isteğim için de ilgili 
kuruluşlara mail atmamla bana cevap 
gelmesi arasında bir hafta geçmedi. 
Gönüllü işimi CNIB(Canadian National 
Institute for the Blind) kurumunda önce 
eğitimlere katılıp sonra da görme 
engelli bir beyefendiye yardım ederek 

tamamladım. Üniversiteyi görme isteğimi 
ise kampüs tanıtım turuna kayıt olup rehber 
eşliğinde gerçekleştirdim. Halifax tam bir 
öğrenci şehri ve birbirinden seçkin birçok 
üniversiteye ev sahipliği yapıyor. Dalhousie 
Üniversitesini de, özellikle tıp ve mühendislik 
alanında dünya sıralamasında bir 
üniversite olduğu için mutlaka görmek 
istiyordum ve tabi ki gördüklerimden 
çok etkilendim. Bütün bunları yaparken 
Halifax’taki ev sahibem Maureen Hanım 
her adımımda desteği ile beni hiç yalnız 
bırakmadı. Ayrıca benim sadece güvenli 
bir ev beklentime karşılık; gerçek bir aile 
hissi yaşamam ise CLLC’nin kişiye özel aile 
seçiminin güzel bir sonucuydu. Gerçekten 
bu kadar misafirperver, cana yakın ve ilgili 
bir aile beklemiyordum. Maureen Hanım’ın 
Ramazan Bayramı sabahı odama elindeki 
hediyeyle gelip bayramımı kutlaması, ben 
çok istedim diye Peggy’s Cove(Halifax’ın 
simgelerinden biri), Lunenburg (turistik bir 
balıkçı kasabası) gibi yerlere götürmesi, 
gerektiğinde ödevlerime bile yardımcı 
olması yaşadığım en güzel anılar arasında 
yer aldı. 

CLLC’nin Kanada’nın 3 farklı şehrinde 
şubelerinin olması ve bu okullar arasında 
hiçbir ders kaybı olmadan değişim 
yapabilme imkânı sunmasıyla; Kanada 

Ne Mutlu Türküm Diyene!

Niagara’da ıslanmaya doyamadım!
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maceramı sadece Halifax ile değil dünyaca 
ünlü Toronto ile de zenginleştirme  fırsatı 
yakaladım. Halifax’tan ayrılma vakti gelip 
çattığında ise uçakta gökyüzünden şehrin 
yavaş yavaş kaybolan manzarası eşliğinde 
gözyaşlarıma hâkim olamayarak bir gün 
geri dönebilme umutları içerisinde Toronto’ya 
doğru yeni serüvenime başladım. Halifax’ta 
yaşadığım güzel ve sakin hayatımı bırakıp 
büyük bir şehre gitmek başta biraz korkutucu 
gelse de, Toronto’nun sunduğu geniş imkânlarla 
üç haftanın nasıl geçtiğini anlamadım. İlk 
günlerde aksanımdan dolayı ev sahibimin beni 
anlamaması, okula alışma problemi ve ulaşım 
araçlarındaki Doğu-Batı, Kuzey-Güney şeklindeki 
yönlendirmelerde biraz zorlanmam sebebiyle 
ufak sorunlar yaşasam da; sonrasında alışıp 
şehri keşfe ve ev sahibem Francoise Hanım ile 
de güzel bir diyaloga başladım. Birinci haftamı 
şehrin ünlü yapılarını (CN Tower, Casa Loma, 
ROM gibi )gezerek harcadım. Bu gezilerim 
sırasında turistlerin çok olması nedeniyle 
neredeyse hiç İngilizce konuşma duyamamam 
başta İngilizce öğrenme açısından moralimi 
bozsa da, son haftalarımda artık öğrencilikten 
sıyrılıp turist hayatına geçmemi de sağladı. Hafta 
sonunu ise Niagara Şelalesi turuna katılarak 
geçirdim. Turda bir çok yeni yabancı arkadaş 
edinmek ve şelalelerin içine doğru bot turu 
yapmak gayet eğlenceli ve hayatım boyunca 
unutamayacağım anılarımın arasında yer 
aldı. İkinci haftayı ise Toronto adasında kayık 
kullanıp doğa turu yaparak ve şehre yarım saat 
uzaklıktaki outlete gidip alışverişte doyasıya 
vakit geçirerek harcadım. Ayrıca cuma gününü 
de ikinci hafta sonuma ekleyip, CLLC’nin ücretsiz 
olarak sunduğu,  üç günlük Ottowa, Montreal ve 
Quebec turuyla, hem başkenti hem de Kanada 
içindeki Fransızca konuşulan şehirlerini görmeye 
gittim. Başkent Ottowa’nın nezih yapıları, özellikle 
de muhteşem Parlamento Binası dikkat çekiyor. 
Gezinin incisi Quebec, Kuzey Amerika’daki 
surlarla çevrili tek şehir olması ve muhteşem 
Fransız mimarisiyle turistlerin göz bebeği. 
Montreal’de ise büyük Notre Dame Katedrali ve 
küçük ama sevimli sokakları görülmeye değer 
yerler arasında. Montreal ve Quebec’te her yerde 
Fransızca yazılar görmeniz ve mimarinin kökten 
değişmesi gerçekten farklı bir ülkeye gitmiş 
hissi uyandırıyor. Alışveriş yapmadan önce 
İngilizce konuştuğunuzu kasiyere belirtmeniz, 
Fransızca muhabbetin ortasında kalmamanız 
açısından yardımcı olabilir. Ayrıca gezim 
sırasında Halifax’tan arkadaşım Eunju’nun da 
Montreal’de olması sebebiyle onunla da vakit 
geçirmem, Kanada’ya gelip birçok farklı insanla 
tanışmamın ne kadar güzel bir fırsat olduğunun 
en güzel kanıtıydı. Üçüncü haftamda ise artık 
bu güzel ülkeden ayrılma fikrine kendimi 

alıştırmaya çalışarak, arkadaşlarımla, ev 
sahibimle vedalaşarak ve çoğunlukla valizlerimi 
hazırlamaya çalışarak geçirdim. Son saatlerimi 
de Pearson Havaalanından bütün arkadaşlarımı 
son kez arayıp veda ederek harcadıktan sonra 
Kanada macerama sayfalara sığmayacak 
kadar çok anı ve güzel dostluklarla bu seferlik 
son noktayı koydum. Ancak umuyorum ki başka 
güzel fırsatlarla bu ülkeye tekrar kavuşabilme 
şansına sahip olurum.

Gezilerim, ev sahiplerim, arkadaşlarım derken on 
haftamın asıl mimarı olan dil okulum CLLC’den 
bahsetmeyi unuttum. İlk günden son güne 
kadar sürekli bir şeyler öğrenmemi sağlayan, 
bana gerektiğinde aradığım adresten tutun da 
aklınıza gelen en ufak soruna kadar yardım 
eden sevecen çalışanlarıyla başarılı bir eğitim 
kurumu. CLLC’de eğitime öncelik vermeleri 
sebebiyle eğlenceden çok çalışmanız gerekli 
olduğunu da gitmeden önce unutmayın. Her 
Cuma yaptıkları ünite sonu testleri ve haftalık, 
günlük ödevleri ile çalışmak istemeseniz bile 
kurunuzu geçebilmek ve sertifikanızı kurs 
bitiminde alabilmek için çaba göstermeniz 
gerekmekte. Kitaplarının da akademik 
amaçlarla okula özel olarak yazılmış olması, ek 
bir akademik İngilizce kursu almanıza gerek 
kalmadan bu yönde de İngilizcenize katkıda 
bulunuyor. Her gün ders bitiminde yapılan 
ücretsiz seçmeli derslerle isterseniz eğlenceli 
bir konudaki (film making, futbol, hokey, aşçılık 
vb) ya da eksiklik duyduğunuz bir alanındaki 
(okuma, yazma, konuşma vb.) dersi seçerek 
faydalı şekilde vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca 
üç farklı zamanda sınıflarının başlaması 
sayesinde kendi biyolojik saatinize uygun sınıfı 
seçmenize olanak tanımaları da çok güzel. Son 
olarak okuldaki Türk öğrenci sayısının belirli 
bir düzeyde tutulması, Türkçe konuşmamanız 
açısından çok iyi bir şans. Bu sayede okulumun 
aylık olarak verdiği ONLY ENGLISH ödülünü 
Ağustos ayında almam da gayet gurur verici bir 
sürpriz oldu benim için.

Kısaca Kanada benim için bir dergi sayfasında 
başlayıp gelecekle ilgili planlarıma yerleşen çok 
güzel bir deneyimdi. Ailemin bana her zaman 
destek olmasıyla ve işin uzmanı HİT Uluslararası 
Eğitim kadrosunun yardımıyla bir hedefime 
daha ulaşmanın mutluluğu paha biçilemez. Eğer 
bir hedefiniz varsa; ne zaman, nerede ve hangi 
koşullarda olursanız olun bence umutsuzluğa 
kapılmadan hedefinizin peşinde koşmayı asla 
bırakmayın. Yarın neden sizin gününüz olmasın! 

Tuğba Yılmaz


