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Hacettepe Üniversitesi’nde doktora 
eğitimimi tamamlamam için gereken 
yabancı dil şartı; beni kısa sürede dil 
eğitimi nasıl alırım diye düşündürürken 
eğitim danışmanlık şirketlerini aramaya 
başladım. Çok fazla vaktimin olmaması 
nedeniyle en kısa sürede doğru kararı 
vermem gerekiyordu ve alternatif birkaç 
şirketle çeşitli ülkelerdeki dil okullarını 
araştırmaya başladım. Ancak ya 
önerilen ülke ya da okulla ilgili olarak 
içime sinmeyen bir şeyler vardı. Tam 
da bu sırada oğlu Kanada’da CLLC Dil 
Okulunda eğitim alan Başkent Üniversitesi 
Dekanlarından ve yöneticim olan Sayın 
Prof. Dr. Korkut Ersoy HİT Uluslararası 
Eğitim’den de bilgi alabileceğimi 
söyleyip, Uzman Yurtdışı Eğitim 
Danışmanı Gülşah Akpınar’ın telefonunu 
verdi. Gülşah Hanım ile yapmış 
olduğumuz o telefon görüşmesinin 
sonucunda çalışacağım acenteya, ülkeye 
ve okula karar verdim.

Gülşah Hanım ile  ilk buluşmamızda 
aklımda İngiltere’de bir okula gitmek 
varken, Gülşah Hanım amacımın 
akademik çalışmaya yönelik bir hazırlık 
olduğunu anlayarak beni kısa sürede 
amacımı (IELTS sınavından 7/9 almak) 
gerçekleştirmeme araç olabilecek 
Kanada’nın en iyi eğitim kurumlarından 
biri olan CLLC ’ye yönlendirdi ve beni 
okulun Türkiye Temsilcisi Sibel Burcu 
Cesur ile tanıştırdı. Okul ve merkezleri 
hakkında bilgilendirildikten sonra,  
okulun Ottowa, Toronto ve Halifax’da 
şubeleri olmasına rağmen Halifax’ı tercih 
etmemin sebebi Ankara’da yaşadığım 
yoğun, kalabalık, koşuşturmalı hayattan 
bir süreliğine de olsa uzaklaşıp küçük 
huzurlu bir sahil kenti olan bu şehirde 
hem dinlenme, hem de eğitimime 
odaklanma fırsatı bulacağımı düşünmem 
oldu. Bir kaç gün içinde okul ile gerekli 
yazışmalar yapılarak vize işlemleri için 
evraklarımı tamamladım. Kanada’da 
iken hep ziyaret etmeyi hayal ettiğim 
Amerika’ya da bir tatil döneminde gitmek 
üzere HİT Uluslararası Eğitim ekibi tüm 
işlemlerimi olabilecek en hızlı şekilde 
tamamlayıp, hayallerimi gerçekleştirme 
fırsatı sunduklarında onlarla çalışmamın 
ne kadar doğru bir tercih olduğunu 
bir kez daha anladım. Kurumsal bir 
şirket olarak sektörde ki başarılarının 
sırrının da profesyonelliklerine rağmen, 
öğrencilerine kişiye özel hizmet vererek 
kendi aile bireylerinden birinin işini 
yapıyormuş gibi sizi güvende ve iyi 
hissettirmeleri olduğunu anladım. Kısaca, 

HİT Uluslararası Eğitim ekibi için amatör 
ruh ile çalışan profesyoneller diyebiliriz.

İşte büyük gün gelmişti. Kanada’ya 
gitmek üzere havalimanında ailemle 
vedalaşırken 20 gün içinde karar verip 
uygulamaya geçmiş olduğum için hala 
rüyada gibi hissediyordum. Ailemle 
vedalaşma sonrası on saatlik uçuşla önce 
Toronto oradan da Halifax’a varmıştım. 
Okulumun benim için ayarladığı 
limuzinle havalimanından alınarak bir 
süreliğine de olsa “evim” dediğim yere 
varmıştık. Sabahın dördünde beni tüm 
sevecenliğiyle karşılayan ev sahibem 
Christina bu çok soğuk ülkenin tanıdığım 
en sıcakkanlı insanlarından biriydi. Ben 
bir taraftan odama yerleşirken diğer 
taraftan da hala rüyada mı yoksa gerçek 
hayatta mıyım, dünyanın bir ucunda bu 
okyanus ötesi ülkeye gerçekten geldim 
mi onu anlamaya çalışıyordum. Ertesi 
gün Christina bana okul güzergahını, 
otobüs duraklarını, eksik ve ihtiyaçlarımı 
karşılayabileceğim alışveriş merkezlerini 
ve marketleri gezdirerek çevreyi tanıttı. 

Okuldaki ilk günüme gelince; okula 
girdiğim anda beni en özel ve tek bir 
öğrencileriymişim gibi karşılayıp hemen 
oryantasyona alıp kayıt işlemlerimi 
tamamladılar. Oryantasyon programı 
sadece okul ile ilgili bilgi ve kuralları 
kapsayan bir program değil, aynı 
zamanda da yaşadığımız şehirde bize 
gerekli olacak tüm iş ve işlemlerimizi 
yapmamızı sağlayacak, hayatımızı 
kolaylaştıracak bilgileri de kapsıyordu. 
Daha sonra bir seviye tespit sınavına tabi 
tutulup, belirlenen seviyeden eğitime 
başladık.

Hayal değil gerçek, işte Halifax!
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Kanada’nın üç ayrı şehrinde, Halifax’ta ise 
iki şubesi olan CLLC başta okul müdürü, 
öğretmenleri ve diğer tüm çalışanları ile 
çok yardımsever ve sevecen bir kurum. Okul 
müdürü Mike’ın her bir öğrenciyi ismiyle, 
uyruğuyla tanıyıp, eğitim amacına yönelik 
yönlendirmeler ve bilgilendirmelerde 
bulunması beni şaşırtan ama onlar için çok 
olağan bir durumdu. CLLC Halifax’da bulunan 
tüm öğrencilerinin başarısını takdir eden ve 
herkes tarafından olumlu yorumlar aldığım 
bu okul, zaman içinde de amaçlarının en iyi 
ve en verimli şekilde öğrencilerinin yabancı 
dil bilgisini geliştirmek olduğunu bana 
kanıtladılar.

Yabancı dili görsel materyallerle destekleyerek 
daha interaktif, hem eğlencenin hem de 
güncel bilgi ve olayların da ders kaynaklarına 
konu olduğu, öğrenciyi sıkmadan araştırma 
ve öğrenmeye merak uyandıracak şekilde 
çalışmasını sağlayan programlarla derslere 
başladık.  Sınıflarda hiçbir şeyi ortak olmayan 
farklı milletlerden insanlar olarak ortak bir 
amaç için bir araya geldiği heterojen bir 
grup oluşturmuştuk. Öğretmenlerin işlerini 
çok hevesli ve severek yapması ve soru 
sorduğunuz her konuda tüm samimiyetleriyle 
yardım etme çabalarını da yadsıyamam.  İki 
aylık genel İngilizceden sonra IELTS sınıfında 
eğitime başladım. Türk Eğitim ve Sınav 
sisteminden çok farklı olarak okuma, yazma, 
dinleme ve konuşma becerilerinin ayrı ayrı 
değerlendirildiği bu sınav için daha ciddi bir 
çalışma gerekliydi. 

Bu arada okul her gün farklı bir aktivite ile her 
öğrencinin bir arada olmasını sağlayan çok 
eğlenceli programlar ve hafta sonu gezileriyle 
orada bulunduğumuz süreyi daha keyifli hale 
getiriyordu. Başta Kolombiyalı ev arkadaşım 
olmak üzere Brezilyalı, Meksikalı, Japon ve 

Koreli arkadaşlarımla soğuk ve karlı havaya 
aldırmadan derslerden kalan zamanımızda 
hem şehrin tarihi ve kültürel geçmişini 
öğrenebileceğimiz müzeleri gezip, hem de 
şehrin eğlence ve gece hayatını tecrübe etme 
fırsatı bulduk.

Zaman hızla akıp geçti ve Halifax’daki 
son haftama girmiştim. Her Cuma yapılan 
mezuniyet törenlerindeki öğrencilerden biri 
de bendim artık. Üç aylık bir sürenin nasıl bu 
kadar hızlı geçtiğini, bu kadar kısa sürede bu 
şehre ve buradaki hayatıma ne kadar çabuk 
alıştığıma şaşırıyordum.  Mezuniyet töreni 
sonrasında ise arkadaş grubumun benim 
için organize ettiği veda yemeğinden sonra 
birbirimizin iletişim bilgilerini alarak çeşitli 
ziyaret ve gezi planlarında tekrar buluşmak 
üzere vedalaştık. 

Türkiye ‘ye dönmeden önce Toronto’nun 
simgesi olan CN Tower‘ı ve Amerika Birleşik 
Devletleri ile Kanada’nın ortak sınırında 
yer alan doğa harikası Niagara Şelalelerini 
ziyaret etmek üzere Toronto’ya yola çıktım. Tek 
başıma biraz sıkıcı olsa da daha önce yapmış 
olduğum gezilecek yerler listeme göre hareket 
ederek dört günlük Toronto gezimin ardından 
rüyalar ülkesi ABD’nin en çok görmek 
istediğim şehri New York’a geçtim. Burası 
için hazırladığım gezilecek yerler listeme de 
riayet ederek çok güzel geçen günlerimin 
tüm anılarını ve valizlerimi toparlayıp yurda 
döndüm.

Tüm bu geçirdiğim günler içinde Gülşah 
Hanım ve Sibel Hanım sürekli benimle iletişim 
halinde oldular. Okuldaki ders durumumu 
ve devamsızlık çizelgemi raporlar halinde 
izlediler. Genelde derslerine devam eden 
başarılı bir öğrenci olduğumu bildikleri içinde 
bu yazı vesilesi ile beni sizlerle buluşturdular. 

Bana bu imkânı verdikleri için başta ailem, 
Başkent Üniversitesi yöneticileri ve doğru 
yönlendirmelerle en iyi kararı vermemi 
sağlayan Sayın Gülşah Akpınar ve tüm HİT 
Uluslararası Eğitim çalışanlarına sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki yurtdışı 
eğitim planını kardeşim için yapmak 
üzere kendileriyle tekrar çalışmak için 
sabırsızlanıyorum.

Büyük bir özveriyle işlerini yapan HİT ailesinin 
bir bireyi olarak kabul edilecek,  geleceği için 
en doğru eğitim planını yapmak isteyen tüm 
arkadaşlara şimdiden bol şans diliyorum. 

Sevgiler.

Olga Ürün Çiftçi
CLLC Halifax öğrencisi

Arkadaşlarla keyifli bir gün...


