
Merhaba Buse, bize kısaca kendini tanıtır 
mısın?
Merhaba ben Buse Özer. Ankara Atatürk Anadolu 
Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. 17 yaşındayım.

Malta’da okumayı seçmene sebep olan nedir?
Malta’nın yabancı dil eğitimi konusunda tanınmış 
olması seçimimde en önemli etkendi. Aldığım 
referanslar ve yaptığım araştırmalar da Malta’nın 
dil eğitimi için ideal bir yer olduğunu gösteriyordu. 
Ayrıca ben hem dil eğitimi alırken hem de yaz 
tatilimi olabilecek en keyifli şekilde değerlendirmek 
istediğimden tercihim bu sıcak ve güzel Akdeniz 
ülkesi oldu.

Malta hakkında sana neler söylendi?
Malta’nın insanları gibi sıcak bir ülke olduğunu 
zaten biliyordum. Malta konusunda tecrübeli 
kişilerden eğitim açısından Malta’nın çok başarılı 
olduğu ve orada gezmem gereken pek çok önemli 
mekânın ve denemem gereken birçok faaliyetin 
olduğunu öğrendim.

Malta’da aldığın dil eğitiminin okuldaki 
derslerine ne gibi katkıları oluyor?
Dil konusunda öncelikle kendine güvenin ve 
cesaretin gerekliliği tartışma götürmez bir gerçek. 
Ben LSI Sliema’da Yoğun İngilizce kurslarına 
katıldım. Bu program ile gramer bilgime kelime 
bilgisi de ekleyerek İngilizcemi ilerletme fırsatına 
sahip oldum. Türkiye’ye döndükten sonra 
okul sınavlarımda daha başarılı olduğumu 
söyleyebilirim.

Malta macerası senin için nasıl başladı?
Malta, benim ilk yurt dışı tecrübem ve yalnız 
gittiğim ilk tatildi. Henüz hazırlık aşamasındayken 
bazı endişelerim vardı; kendimi yeterince 
anlatabilir miyim, birlikte kalacağım aile ile sorun 
yaşar mıyım, şehirde kaybolmadan gezebilir 
miyim gibi sorular vardı hep aklımda. Ama tüm bu 
kaygılarımı uçağa bindikten sonra geride bıraktım. 
Yalnızlık korkusunun yerini özgürlük heyecanı aldı. 
Şanslıydım ki yanında kaldığım aile sıcak, anlayışlı 
ve son derece misafirperverdi.
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Günlerini nasıl geçirdin?
Sabahları çeşitli aktivitelerle okulda vakit 
geçiriyor öğleden sonra da denize, alışverişe 
gidiyor, şehir turlarına katılıyordum. Eğer 
enerjim kalırsa da gece çıkıp sahilde 
dondurma yiyip şarkı söylüyordum 
arkadaşlarımla.  Hafta sonlarımı da 
gidebildiğim kadar turistik mekâna giderek 
geçirdim.  Salı geceleri ev sahibim Moira’yla 
salsa derslerine katıldım. Bol bol yüzdüm, 
gezdim, eğlendim ve öğrendim. Daha önce 
yapmadığım birçok şeyi Malta’da denedim ve 
tecrübe kazandım. 

Farklı ülkelerden arkadaşlar edindin mi?
Orada birçok insanla tanıştım, konuştum ve 
hatırlanmaya değer dostluklar edindim. Hem 
okulda hem dışarıda tanıştığım arkadaşlarla 
hem de kaldığım ailedeki bireylerle iletişimim 
hala sürüyor. Birbirimize mailler atıp özel 
günleri kutlamayı ihmal etmiyoruz. 

En unutulmaz anın neydi?
Malta’daki son haftamda bir festivale denk 
geldim. Sokakta bando çalan bir gruba 
rastladım ve fotoğraflarını çekerek onlarla 
beraber yürümeye başladım. Vaktim boldu, 
müzik de hoşuma gitmişti, öylece takıldım 
peşlerine. Meğer onlar şehir turundaymışlar! 
Aralarına iyice dalınca dönüş yolunu bulmak 
artık benim için imkânsızdı. Talihsizlik mi 
yoksa fırsat mı bilemem ama haritam da 
yanımda değildi, mecburen ben de onlarla 
tüm şehri turlamak zorunda kaldım! Neyse ki 
Malta’da şehirler oldukça küçük ve sevimli. 
Birçok insanla tanışma fırsatı buldum ve canlı 
müzik eşliğindeki bu 2 saatlik yürüyüşün 
ardından eve döndüm.

Malta’da geçirdiğin zamanın geleceğine 
katkı sağlayacağına inanıyor musun?
Malta’da aldığım eğitim ve edindiğim bu 
yurt dışı tecrübesiyle kendime çok fazla şey 
kattığıma inanıyorum. Benim için çok iyi 
bir fırsattı ve ufkumu açtı. Kariyer hayatıma 
da büyük etkisinin olacağını düşündüğüm 
bu olanak hem bireysel bağlamda hem de 
kişiliğim üzerine büyük katkı sağladı.

Gidecek olanlara nereleri ziyaret 
etmelerini önerirsin ve öğrencilere ne 
gibi tavsiyede bulunursun?
Comino Adası’na muhakkak gitmeleri gerekir. 
Gerçekten çok temiz ve güzel bir denizi var. 
Onlara önerim ise kesinlikle yüksek faktörlü  
yani sıcakta erimeyen güneş kremi!

Son olarak söylemek istediğin bir şey var 
mı?
Malta hem yabancı dilimi geliştirmemi hem 
de kendime güvenmemi sağladı. Orada 
yaşadığım her güzel anıyı İngilizce yazdım 
günlüğüme. Malta, asla unutamayacağım bir 
tatildi benim için. Anlattıkça tekrar canlandı 
gözümde sıcacık Malta, keşke yine gitsem 
diyorum. Çok iyi bir fırsattı ve umarım gelecek 
eğitim yıllarımda tekrar böyle fırsatlar çıkar 
karşıma. İmkânı olan herkese, aynı heyecanı 
mutlaka tatmalarını öneriyorum.

Öncelikle bana bu eğitim fırsatını sunan 
çok değerli aileme, bu programı seçmemde, 
kayıt-kabul ve vize sürecinde bana yardımcı 
olan HİT Uluslararası Eğitim yetkililerine çok 
teşekkür ederim. 
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