
STANLEY PARK;  
VANCOUVER ŞEHİR MERKEZİNDE 
ADETA BİR VAHA
Dünyanın En Büyük Şehir Parklarından biri olan  
Stanley Park, 657 Totem ve yüzlerce yıllık ağaçlardan 
oluşan bir orman ile birlikte Beaver Gölü gibi  
pek çok doğal güzelliğe ev sahipliği yaptığından,  
şehirdeki öğrencilerin gözdesi.



Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 

24 Şubat 1996 yılında Ankara’da 
doğdum. Ailemin tek çocuğuyum. 
İlköğretime TED Ankara Koleji’nde 
başladım, orta ve lise eğitimime de 
devam ederek, TED Ankara Koleji’nden 
mezun oldum. 8 yaşında hobi olarak 
basketbola başladım ve 12 yaşından 
itibaren profesyonel olarak okulumun 
takımında oynamaya başladım. 16 
yaşında dizimden geçirdiğim ameliyatlar 
sonucu spor hayatımı noktalamak 
zorunda kaldım. Lise yıllarında genel 
olarak arkadaşlarımla beraber gezmeyi 
veya bilgisayar oyunları oynamayı 
tercih ederdim. Hobilerim arasında kitap 
okumak, resim yapmak, müzik dinlemek, 
spor yapmak ve yeni şeyler keşfetmek var. 

Simon Fraser Universitesinde (SFU’da ) 
okumayı seçmenizin sebebi nedir? 

SFU’da seçmemdeki en büyük etken bu 
üniversitenin dünyadaki akademik ve 
coğrafi konumunun benim beklentilerimi 
karşılamasıdır. Burnaby kampüsünün 
olağanüstü manzarası, yeşillikler 
içinde olması ve sıcak bir ortamının 
yanı sıra Vancouver da eğitim almak 
zaten başlı başına bir ayrıcalık. Aynı 
şekilde, dünyadaki en iyi üniversiteler 
sıralamasına baktığımızda SFU ilk 200 
arasında yer alıyor. British Columbia 
eyaletinde çok saygın bir yere sahip. 
Profesörlerin kalitesi, derslerin içerikleri 
ve aktarılma biçimi, teoride görülen her 
şeyin kolay bir şekilde pratiğe dönüşmesi 
bu okulu seçmemin en önemli nedenleri 
arasında.

Peki, günlük yaşantınız genel anlamda 
nasıl? 

Günlük yaşantım ders saatlerime göre 
değişiyor. Eğer dersim akşamsa sabahları 
kalkıp yemekhaneye kahvaltıya 
gidiyorum. Ardından yapmam gereken 
işlerimi yapıyorum: ders çalışmak, proje 
hazırlamak ya da sadece ders tekrarı 
yapmak gibi. Eğer okul ile ilgili yapılacak 
hiçbir şeyim yoksa arkadaşlarımla yurt 
odalarımızda zaman geçiriyoruz ya da 
yemekhanede oturup sohbet ediyoruz. 
Ders çıkışı ardından doğrudan odaya 
gelip yatmayı tercih ediyorum, eğer 
sınav zamanı ise ders çalışmak için 
kütüphaneye gidiyorum. Kütüphanenin 
kapanma saatine kadar orada kaldıktan 
sonra odama gelip dinleniyorum. Sabah 
erken saatlerde ders olduğu zamanlar 
ise, kahvaltının ardından ders ve 

sonrasında gün boyu yapılacak işlerim 
ile uğraşıyorum. Her hafta sonu ise bir 
etkinlik yapıyorum. Vancouver şehrinin 
güzelliklerini tatmaya çalışıyorum. 
Haftanın bir gününü çamaşır yıkama ve 
odamı temizlemeye ayırıyorum.

Peki, Fraser International College  (FIC) 
hakkında nasıl bilgi edindiniz? Hangi 
bilgileri aldınız ?

FIC hakkında aldığım en önemli bilgi, 
Navitas tarafından yabancı öğrencilere 
sunulan doğrudan üniversiteye geçiş 
programı olması idi. Benim lise yıllarının 
başlarında gerek sosyal hayatımın, 
gerek spor hayatımın temposu sebebiyle 
ders notlarım averaj veya biraz üstü idi. 
Basketbolu bıraktıktan sonra notlarım 
hızla yükseldi ancak SFU’ya doğrudan 
kabul almam yine de zordu. Bu yüzden 
kabul şartları bana daha uygun, yıl 
kaybetmeden, üniversite ayarında 
dersler alıp kredi biriktirip 2. senede 
SFU’ya doğrudan transfer olunabileceğini 
öğrendiğim FIC programına kayıt oldum. 
FIC’de ki bazı öğretmenlerin aynı şekilde 
SFU’da da öğretmen olduğu bilgisini 
aldım. FIC hakkında HİT Uluslararası 
Eğitim’e gitmeden önce hiçbir bilgim 
yoktu. 

FIC tarafından uluslararası öğrencilere 
sunulan programı nasıl buldunuz? Sizi 
en çok etkileyen yönü hangisi oldu? 

FIC programını uluslararası öğrenciler 
için çok faydalı, ancak bir o kadar 
da zor buldum. Öğretmenlerin ders 
anlatma biçimi gerçekten çok faydalı 
çünkü hepimizin uluslararası öğrenci 
olduğumuzun farkındalar ve bizlere 
uygun şekilde davranıyorlar. Zor 
bulmamın temel nedeni ise derslerin 
tamamen üniversite ayarında olması ve 
yüksek notlar alabilmek için gerçekten 
çok çaba sarf etmek gerekiyor. Ancak 
genel olarak değerlendirecek olursak 
FIC’nin bizlere sunduğu program 
avantajlarla dolu. Beni en çok etkileyen 
yönü ders seçimlerimizdeki özgürlük. 
Bir çok farklı alanın dersini özgürce 
seçebilmemiz gerçekten çok güzel

FIC  derslerini nasıl buluyorsunuz ?

FIC derslerini ilk zamanlarda biraz 
ağır buldum ancak haftalar geçtikçe 
adaptasyon sağlamak kolaylaşıyor, 
çünkü hocalar bizim işlerimizi 
kolaylaştırmak için ellerinden geleni 
yapıyorlar. Aynı şekilde, burada bulunan 
bir sürü danışman bizler için derslerin ne 
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Gençlik Başımda Duman, İlk Aşkım, İlk Heyecan

Charlie’nin Melekleri

kadar zor olduğunun farkındalar ve bizlere 
yardım etmek için her zaman hazırlar.

Sınıf arkadaşlarınızdan bahseder misiniz? 

Sınıfımda her ülkeden insan var diyebilirim. 
Çoğunluğunu Asyalı öğrenciler oluşturmakta. 

Arkadaşlarınızla birlikte ders çalışıyor 
musunuz? 

Arkadaşlarımla birlikte ders çalışmayı pek 
tercih etmiyorum, çünkü yapı olarak yalnız 
başıma ders çalışmayı seviyorum. Ancak 
bazı zamanlar birlikte çalışıyoruz ve bu 
bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Çünkü 
birimizin anlamadığı veya derste kaçırdığı yeri 
başkası tamamlıyor ve böylece tam anlamıyla 
öğrenme gerçekleşmiş oluyor. 

Sınıflarınızın fiziksel şartları  nasıl? 

Sınıflarımız ortalama 35-40 kişilik. Kimi zaman 
daha az olduğu da oluyor, ancak rakamlar 
bu yönde genel olarak. Her sınıf sıcak, ferah 
ve iyi aydınlatılmış. Teknolojik gelişmeler 
fazlasıyla kullanılmakta. Tahtalar, yansıtmalar 
tamamen son teknoloji ürünü ve gerçekten 
hayatI kolaylaştırıcı. Sıralar 3 kişilik, her sırada 
3 öğrenci yan yana oturmakta.

FIC’te aldığınız Üniversite transfer 
programının yeteneklerinizi geliştirdiğini 
düşünüyor musunuz ?

Kesinlikle düşünüyorum çünkü yukarıda 
bahsettiğim gibi farklı alanlardan ders seçmek 
hem yeni şeyler keşfetmeme yardımcı oluyor, 
hem de farklı alanlardaki ilgi alanlarımı 
ve yeteneklerimi fark etmeme yardımcı 

oluyor. Derslerde öğrenilenlerin aktif olarak 
kullanılması yeteneklerime çok katkıda 
bulunuyor.

SFU’ya gelmeyi düşünen öğrencilere ne 
tavsiyede bulunursunuz? 

Her şeyden önce şemsiye, bot ve 
yağmurluklarını almalarını tavsiye ediyorum, 
çünkü Burnaby dağında olduğumuz için 
hava genel olarak yağmurlu oluyor.  Aynı 
şekilde dersler konusunda kendilerini çok 
iyi hazırlamaları lazım, çünkü bir gün bile 
kaçarsa ipin ucu yakalamak gerçekten bizim 
gibi uluslararası öğrenciler için zor olabiliyor.  

Kanada’da Eğitim almayı düşünen 
öğrencilere Vancouver’ı tavsiye eder misiniz?

Evet tabii ki. Kanada gerçekten yaşanılacak 
bir ülke. Özellikle Vancouver bölgesi 
Kanada’nın diğer bölgeleri gibi soğuk ve 
kar yağışlı değil. Güvenlik ve refah düzeyi 
anlamında üst seviyede bir şehir. Hiçbir şekilde 
insanların bu şehirde sorun yaşayacağına 
inanmıyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var 
mı? 

Burada eğitimime başlamama vesile olan 
HİT Uluslararası Eğitim yetkililerine, eğitim 
hayatımda bu noktaya gelmemde payı olan 
değerli öğretmenlerime ve maddi ve manevi 
anlamda okyanus ötesinden bile bana 
varlıklarını kalbimde hissettiren sevgili aileme 
bana sundukları tüm imkânlar için sonsuz 
teşekkür ediyorum.  

Ege Agar
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