Az zamanda, çok iş başardı!
23 yaşında iki üniversiteyi bitirmeye hazırlanıyor. Bu kadarı ile yetinmedi 4 yabancı dil
öğrendi. İşte yeteneği doğuştan, başarısı eğitimden gelen bir gencin azimli bir başarı
öyküsü…
23 Yıla 2 Diploma, 4 de Yabancı Dil Sığdırdı
Yeteneği doğuştan, başarısı eğitimden.. Genç yaşına rağmen 4 yabancı dil birden öğrenmeyi
başaran üniversite öğrencisi Desire Eylül Cannon (23), 2 diplomanın da sahibi olmaya
hazırlanıyor.
Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak girdiği Yaşar Üniversitesi'nde Mütercim Tercümanlık ve
Psikoloji Bölümlerinde de eğitim almaya hak kazanan başarılı öğrenci, yabancı dile olan
büyük yeteneğini ise Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Genç
Çevirmenler Yarışması'nda" 3'üncü olarak gösterdi. Babası ABD'li, annesi ise Türk olan
Desire Eylül Cannon en büyük hedefinin Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Parlamentosu gibi
bir Avrupa Birliği kurumunda çalışmak olduğunu söyledi.
LABORATUVARDAN KORKTU HUKUKÇU OLDU
Ana dili Türkçe olan ve İngilizceyi 8 yaşında ailesinden, Fransızcayı birinci olarak bitirdiği
Saint Joseph Lisesi'nde, İtalyancayı yabancı dil kursunda, Portekizceyi ise Yaşar
Üniversitesi'nde öğrenen Desire Cannon ilk üniversite tercihini Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü'nden yana kullandı. Ancak laboratuvar ortamında kendisini oldukça kötü hissettiği
için yeniden üniversite sınavına girmeye karar veren Cannon, 4 yıl önce Yaşar Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Hukuk Fakültesi'ndeki ilk yılında akademik başarı bursunun yanı
sıra başka bir bölümde de ikinci diploma hakkı sağlayan çift ana dal programından yararlanan
başarılı genç, tercihini Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden yana kullandı. Bununla da
yetinmeyerek Psikoloji Bölümü'nde yan ana dal eğitimi alan Cannon böylece toplamda 100'ün
üzerinde ders vererek önümüzdeki yıl 2 lisans diploması ve 1 lisans sertifikasının sahibi
olacağını söyledi.
ÖDÜLÜNÜ BAKAN'IN ELİNDEN ALACAK
Geçtiğimiz günlerde ise üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviri bilim bölümlerinde
öğrenim gören öğrencilerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin olarak farkındalıklarını
arttırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetişmesine katkıda bulunmak
amacıyla düzenlenen 5'inci Genç Çevirmenler Yarışması'na katılan Desire Cannon, İngilizce
dalında 3'üncü olarak büyük bir başarı gösterdi. 26 üniversiteden 52'si İngilizce, 24'ü
Almanca, 15'i Fransızca dillerinde olmak üzere toplam 91 öğrencinin katılımının sağlandığı
yarışmaya Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Aslı Selcen
Aslan'ın koordinatörlüğünde hazırlanan başarılı genç plaketini AB Bakanı ve Başmüzakereci
Volkan Bozkır'ın elinden alacak. Aynı zamanda İzmir Çeviri Öğrencileri Platformu Yönetim
Kurulu Üyesi ve Yaşar Üniversitesi Çeviri Topluluğu Başkanı olan Cannon, "Küçük

yaşlardan itibaren yabancı dile olan yeteneğim dikkat çekiyordu. Bu nedenle Hukuk
Bölümünün yanı sıra Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi olmak istedim. Psikoloji
Bölümünü ise suçlu psikolojisi konusunda bilgi sahibi olmak istediğim için seçtim. Amacım
eğitimini aldığım tüm bu bölümleri bir alanda değerlendirebilmek. En büyük hedefim ise
Avrupa Birliği kurumlarının birinde görev alabilmek" dedi.
ON PARMAĞINDA ON MARİFET
Derslerinde gösterdiği başarıları sosyal etkinliklerde de yansıtabilen Cannon amatör olarak
Latin dansı ve tiyatroyla da ilgileniyor. Tiyatro Topluluğu Başkan Yardımcısı olan başarılı
genç üniversitenin tiyatro gösterilerinde görev alıyor.
Kaynak: http://www.egitimajansi.com

