
“3 haftada hiç geyik görmedim,ama bol geyik muhabbeti yaptım, hem de İngilizce!

Ben Toronto’ya doyamadım, 

bu manzara hep gözümde!

HOŞGÖRÜLÜ, 
ANLAYIŞLI VE 
GÜLÜMSEYEN 
İNSANLARIN ÜLKESİ!

KANADA



Hazır okyanusu aşmışken, bir haftasonu da 

Amerika’ya giderek New York’u gezdim gördüm.

Merhaba , Ben Can  Bozkurt, 14 yaşındayım  
pek çok yaşıtım gibi ben de bu sene 
TEOG sınavına girdim  ve bu yüzden 
2013-2014 akademik yılı hem benim, hem 
de ailem için stresli geçti. Ancak, buna 
değdi çünkü gösterdiğimiz çabanın ve 
emeğin karşılığında, çok sevdiğim ve 
memnun olduğum okulumda eğitimime 
%90 burs alarak devam etme hakkını 
kazandım.  Bu başarımı teyzem unutulmaz 
bir yaz okulu programına katılmamı 
sağlayarak taçlandırdı. Uzman Yurtdışı 
Eğitim Danışmanı olan Teyzem Kanada’da 
en güvendiği okullardan biri olan 
ILAC okullarının uluslararası yaz okulu 
programına beni 3 hafta için gönderdi. 
Aslına bakarsanız başarılarımla gurur 
duyan Teyzemden bu şekilde 2. Bursumu 
almış oldum. ILAC okulları Türkiye 
sorumlusu Elif Hanım da sınav sonucumu 
öğrenince okulun düzenlediği Amerika 
gezisine indirimli katılımımı onaylayarak 
bana 3. defa hediye alma gururunu yaşattı. 
HİT Uluslararası Eğitim aracılığıyla ve ILAC 
okullarının desteği ile Toronto’da  aldığım 
eğitim ve katıldığım gezi ve aktiviteler 
İngilizcemin gelişmesi için büyük katkı 
sağladı. Hayatımda ilk kez yurtdışına çıktım 
ve bu 14 yıllık hayatımın en güzel tatiliydi. 

Herkesin benimle aynı şekilde 
düşünmediğini, olaylara farklı baktığını 
ve farklı tepkiler verdiğini görmek ve 
öğrenmek ilginç ve eğlenceli bir deneyimdi. 
Hayatımda unutmayacağım deneyimler 
ve kazanımlar sağladım. Ancak zaman 
zaman farklılıklardan etkilenebileceğinizi 
de hatırlatmam gerek. Ben yaşadığım 
hiçbir şeyden şikayet etmemekle birlikte, 
farkındalıklardan etkilendim. Normalde 
ice-tea veya gazlı içecekler içmeyi tercih 
eden ben,  Kanada’da bulunduğum süre 
içinde ayran içmeyi çok özledim, aslına 
bakarsanız orada anladım ki ayran 
bizim milli içeceğimizmiş meğerse; çünkü 
Toronto’da bulamadım. Eğitimim süresince 
yanında kaldığım aile Kanada vatandaşı 
olmakla birlikte aslında Bangladeşli 
olduklarından evde her gün pilav vardı 
ve yapılan hiç bir pilavın Türkiye‘deki 
pilavla alakası bile yoktu. Benim evimde 
öğünlerden sonra kendime ait bulaşığı ben 
yıkarken, okuldan başka bir arkadaşımın 
evinde tüm bulaşıkları evin annesi 
yıkıyordu. Ama beni tecrübe edinmek 
amacıyla Kanada’ya gönderdikleri için, 
kendi bulaşıklarımı yıkamayı hiç sorun 
yapmadım. 

ILAC’te katıldığım programda eğitim ne 
kadar kaliteli ve yoğun ise, aktiviteler de bir 
o kadar renkli ve eğlenceli idi. Programın 
bütünün tabii ki İngilizceme katkısı çok 
fazla oldu. Okulumda lise öncesi verilen 
hazırlık yılını atlamak için yapılan sınavda 
en başarılı öğrencilerden biri oldum 
ve hazırlık yılını atlayarak doğrudan 
lise eğitimime başladım. Her ne kadar 
dilbilgisi kurallarının hepsini bilseniz de 
ana dili İngilizce olan bir insanla gündelik 
bir şekilde konuşmak çok farklı oluyor. 
Yeni yerler görmek Toronto’da CN Tower, 
New York’ta Empire State gibi dünyaca 
tanınan binaların üzerinden dünyaya 
bakmak vizyonunuzu genişletiyor. New 
York NBA Store’dan Türkiye de bulunmayan 
basketbolla ilgili forma ve aksesuarlar 
aldım. Yeni yerler görmek, farklı kültürler 
tanımak ve İngilizcenizi geliştirmek 
istiyorsanız katılabileceğiniz en güzel 
program. Öyle bir program ki, bir hafta 
sonu safari yaparken, diğerinde Niagara 
Şelalesi’nin sularında ıslanıyorsunuz bir 
diğer hafta sonu ise New York Central 
Park’ta veya 5. Cadde’de gökdelenler 
arasında yürüyorsunuz. Bu fırsatı bana 
verdiği için önce ILAC yetkililerine sonra 
kayıt, kabul, vize işlemlerimi yürüten 
HİT Uluslararası Eğitim  yetkililerine ve  
tanıdığım en iyi yurtdışı eğitim danışmanı 
olan sevgili Teyzeme sonsuz teşekkürler 
ediyorum. 

Can BOZKURT
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