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Şu an öğrencim olan pek çok kişi daha doğmadan, yani 25 Aralık 
1992’de Kanada’da yaşamaya başladım. O zamanlar, orada liseye 
başlayan 14 yaşında küçük bir kızdım. Lise, Cégep, üniversite ve iş 
hayatı derken tam 17 sene yaşadım bu güzel ülkede. Ve ben Kana-
da’da aldığım bu harika eğitimden sonra bir hayal büyüttüm içimde. 
Bu hayal, Kanada’da okumak isteyenlere Kanada’yı ve eğitiminin 
avantajlarını anlatmaktı. Hani bir hayaliniz vardır ve gerçekleştiği-
ni gerçekten anlamanız için üzerinden kocaman bir sene geçmesi 
gerekir; bu, belki de inanmak için gereken süredir. Bu hayalimin şu 
an üçüncü sayısını okuyorsunuz. EduLife Canada dergisi, Kanada’da 
okurken ve Kanada eğitimini anlatmaya başladığımdan beri olan 
rüyamdı. İnanması zor ama ben artık küçük bebeğim olarak gör-
düğüm bu derginin her sayıda daha da büyümesinden ve okullarda, 
fuarlarda yerini almasından büyük gurur duyuyorum. 

Amacımız, Kanada eğitiminin avantajlarını, imkanlarını, fırsatlarını 
ve aynı zamanda Kanada ve Türkiye arasındaki her alanda gerçek-
leşen güzel gelişmeleri doğru bir kaynak olarak verebilmekti. Şu ana 
kadar Kanada Büyükelçiliği, Kanada Konsolosluğu, okullar, danış-
manlar, veliler ve öğrencilerden gelen güzel yorumlar da, bu adı-
mımızın ne kadar gerekli olduğunu ve hedefine ulaştığını gösterdi. 

Kapakta da göreceğiniz gibi, Kanada’nın sıra dışı başbakanı Jus-
tin Trudeau ve yarısı kadın, yarısı erkeklerden oluşan örnek ka-
bineyi sizlerle mutlaka paylaşmamız gerekiyordu. Bu sayımızın 
en önemli konuklarından olan Kanada Dışişleri Bakanlığı’ndan 
Crista McInnis’in ve Kanada İstanbul Başkonsolosu Saygıdeğer 
Andrew R. Smith’in Kanada eğitimi hakkında verdikleri röportaj-
larını da paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Bunun yanı sıra, Air Canada’ya yeni atanan, gurur duyduğumuz 
Türkiye Genel Müdürü Nedime Konuksever ile Air Canada’yı, 
kariyerini, işin seyahat kısmını konuştuk ve kendisinden öğrenci-
ler için çok faydalı olabilecek seyahat bilgileri aldık. 

Kanada’nın Toronto ve Vancouver şehirlerinde şubeleri bulunan 
en prestijli ve defalarca ödül almış ILAC Dil Okulu’nun Türkiye 
yüzü, Elif Siliaste ile Kanada’da dil eğitimini konuştuk. Ayrıca, 
Kanada’da lise, kolej, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin detay-
larını paylaştık. En önemli dosyalarımızdan biri olan Kanada’da 
burs imkanlarını detaylandırdık. 

Bu sayımızda araştırmaları, fikirleri, yazıları ve fotoğraflarıyla bize 
büyük destek veren Editoryal Koordinatorümüz Ciran Derya 
Aygül Öztürk’e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onun katkısı ol-
madan bu sayıyı gerçekleştirmemiz mümkün olamazdı. 

Türkiye’de Kanada’ya dair tek yayın olan EduLife Canada’yı keyifle 
okumanızı dileyerek bir sonraki sayıda buluşmak üzere diyorum. 

Sevgilerimle, 

Türkan İBİŞ 

Merhaba Sevgili EduLife 
Canada Okuyucuları,

EduLife Canada 1. yaşını kutluyor!
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University & College  Pathway
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High quality                                                                     
Canadian                                                                                     
Education 2

Possible                                                                    
Future                                                                                     
Immigration

“ECSL prepared me for 
university and the work 
force in Canada.  Studying 
in Nova Scotia helped me 
to decide to make this 
place my new home.  
I immigrated to Canada!”
- Karime Meza-

“ECSL has very 
experienced   teachers and  
friendly staff who always 
help you to  improve your 
English. Now I can speak 
English fluently, and I am 
working in Halifax with 
my permanent resident 
visa. I love living here! “
-Heejeong Jeong-

ECSL Programs
• University & College Pathway (UCP)
• English for Communication (EC)
• International Business English (IBE)
• Teaching English to Young Leaners 

(TEYL)
• IELTS Preparation (IP)
• Masters Preparation (MP)
• Summer Programs
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1256 Barrington St. Halifax, NS Canada B3J 1Y6
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Tel : 902 - 491 - 1526

@ECSLHalifax
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“My name is Serife. I am a 
mechanical engineer from 
Turkey.  I chose Halifax 
and studied English for 
Communication at ECSL. 
My teachers were 
excellent. I had many 
learning experiences at 
ECSL and my English 
improved rapidly. I met a 
lot of students and made 
very good friends.  My 
friends should come to 
ECSL because it will be a 
good experience for them. 
It was very exciting and 
fun. I will really miss it.”
- Serife Selvi -
ECSL Superstar, 
November 2015

STUDY   IN   CANADA!
Start your journey at ECSL

ECSL Programs
• University & College Pathway (UCP)
• English for Communication (EC)
• International Business English (IBE)
• Teaching English to Young Leaners 

(TEYL)
• IELTS Preparation (IP)
• Masters Preparation (MP)
• Summer ProgramsECSL is the multi-year award-winner for Best 

Language School in Halifax and for almost 20 years 
has been welcoming students from all over the world.  We have more 
Canadian university & college pathways than any other local English school and have 
very high success rates for our graduates.  With excellent classes, wonderful teachers 
and an exciting social activity program in the beautiful coastal city of Halifax, ECSL is  
one of the best choices for studying English in Canada!

ann@ecslcanada.com

1256 Barrington St. Halifax, NS Canada B3J 1Y6
E-mail : info@ecslcanada.com

Tel : 902 - 491 - 1526

@ECSLHalifax

www.ecslcanada.com
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KANADA’DAKİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN 
EYALET VE TOPRAKLARA GÖRE DAĞILIMI

Kaynak: CBIE’s International Student Survey

Yabancı öğrencilerin Kanada’yı 
seçmelerinin en önemli üç nedeni;

Kanada’nın kaliteli eğitim sistemi

Kanada’nın hoşgörülü ve ayrım 
yapmayan bir toplum olması

Kanada’nın güvenli bir ülke 
olarak ün salması

Kanada’da bulunan 336,497 uluslararası 
öğrencinin %86’sı Ontario, British 
Columbia ve Québec bölgesinde 
eğitimlerine devam ediyor. 

2014 verilerine göre, 
eğitimleri için dünyanın dört 
bir yanından gelen 336,497 

uluslararası öğrenci Kanada’yı 
tercih ediyor. Kanada’daki 

yabancı öğrenci sayısı 2008 
senesinden 2014’e kadar 

%83 artış gösterdi. 

Kanada’ya gelen öğrencilerin 
%91’i eğitim deneyimlerinden 

memnunlar.

Kanada’ya gelen öğrencilerin 
%95’i Kanada’yı eğitim için 

tavsiye ediyor.

Kanada’daki uluslararası öğrencilerin
%58’i üniversitede

%7’si kolejde eğitim almakta.

CBIE’nin 2015 senesinde 
yaptığı araştırmaya göre 
Kanada en çok mühendislik, 
işletme, doğa ve sosyal 
bilimler alanlarında eğitim 
almak için yabancı öğrenciler 
tarafından tercih ediliyor. 

İlköğretim, lise ve CÉGEP’de okuyan 
öğrencilerin %15’i uluslararası öğrencilerden 

oluşmaktadır.

British Columbia
96,516 (28.9%)

Alberta
17,601 (5.3%)

Saskatchewan
4,791 (1.4%)

Manitoba
7,644 (2.3%)

Nunavut
1 (<1%)Northwest Territories

6 (<1%)

Yukon
2 (<1%)

143,4281

Öğrenci Sayısı

Ontario
143,428 (43%)

Québec
47,521 (14.2%)

New Brunswick
3,881 (1.2%)

Nova Scotia
9,479 (2.8%)

PEI
851 (0.3%)

Newfoundland and 
Labrador

2,088 (0.6%)

KANADA HAKKINDA
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KANADA HAKKINDA

Kanada’nın hikayesini ve isminin geldiği yeri, Manitoba eya-
letinde Kanadalı bir Kızılderiliden dinleme şansına eriştik. Kı-
zılderili gizemi ile Kanada’nın adının “Kanata” kelimesinden 
geldiğini ve bir Kızılderili kabilesi olan Huron-Iroquois (First 
Nations) dilinde “köy”, “yerleşke” anlamında kullanıldığını, 
ama aslında kendilerinin bu sözcüğü kullanmadaki amaçları-
nın, gelen herkesin kendisini evinde hissetmesini istemeleri 
olduğunu açıkladı. Ve bu bizi çok duygulandırdı, çünkü Ka-
nada sizi içine çeken ve bir müddet sonra evet ben başka bir 
ülkeden geliyorum ama kendimi Kanadalı da hissediyorum 
ve bununla gurur duyuyorum dedirten dünyanın nadir ül-
kelerinden biri. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 
2014 yılı için çıkardığı ‘Daha İyi Bir Yaşam İndeksi’nde Ka-
nada sürekli olarak birinci sırada ya da ilk beş ülke arasında 
yer alıyor. Bununla birlikte Kanada, Kızılderililerden miras 
“Kanata” adına yakışır bir şekilde dünyanın en konuksever 
ülkesi olma özelliğine sahip.

Kanada birçok kültüre sahip bir ülke. Kanada’da üç farklı yerli 
nüfus yaşamakta; First Nations, Inuit ve Metis. Sadece Ka-
nada’da, Kanada’nın yerlileri tarafından konuşulan 50’den 
fazla dil bulunmakta. “Kanata” kelimesi daha önce şu anki 
adı Québec City olan Stadacona için kullanılmış. Daha son-
ra 1982 Kanada Yasası ile ülkenin adı sadece “Kanada” olarak 
kullanılmaya başlanmış.

9,98 milyon km2’lik yüzölçümü ile dünyanın ikinci büyük yüz 
ölçümüne sahip olan Kanada’nın nüfusu sadece 35 milyon. 
Kanada’nın iki resmi dili İngilizce ve Fransızca. Son derece 

zengin doğal kaynaklara sahip olan Kanada’da, geniş alanlara 
yayılan verimli topaklar, ülkeyi saran orman kuşakları, zengin 
balıkçılık sahaları ve maden yatakları bulunuyor. Bu kaynak-
lar sanayiye gerekli hammaddeyi sağlıyor. Kanada, ilaçtan 
dokumaya, elektronik aletlerden tarım aletlerine, uçaktan 
otomobile kadar çok çeşitli sanayi ürününü üreten bir güce 
sahip. Sanayinin gelişmesinde büyük rolü olan enerji kay-
nakları ülkede bol, işletilmesi kolay ve ucuz. En fazla ihracat 
yaptığı ülkeler ABD, İngiltere ve Japonya. En fazla ithalatı 
yine bu üç ülkeden yapıyor.

Akçaağaç yaprağı Kanada’nın sembolü. 1700’lerin başında 
kullanılmaya başlanan bu sembol 25 Nisan 1996 tarihinde 
Kanada’nın ulusal sembolü olarak ilan edilmiş. Bu sembol 
eski ve şu anki bayrağında ve Kanada armasında kullanıl-
makta. Ülkenin tanınan diğer özellikleri, engin ormanları, 
kayalık sıradağları ve içinde barındırdığı Amerikan geyiği, gri 
ayı ve kunduz gibi vahşi hayvanlarıdır. Ayrıca Kanada Kraliyet 
Atlı Polisi ve ülkenin doğal kaynaklarından yapılan akçaağaç 
şurubu gibi ürünleri de ünlüdür. Kanada, 10 eyalet ve ülkeye 
bağlı üç toprak parçasının bir araya geldiği bir federasyon.

Kanada’da; Alberta, British Columbia, Manitoba, New 
Brunswick, Newfoundland ve Labrador, Ontario, Prens 
Edward Adası, Québec, Saskachewan, Nova Scotia (Yeni 
İskoçya) olmak üzere on eyalet ve Northwest territories 
(Kuzeybatı Toprakları), Nunavut, Yukon olmak üzere üç 
toprak parçasından oluşuyor.

Kanata’dan KANADA’YA

Banff National Park, Canada

Kanada birçok kültüre sahip bir ülke. Kanada’da üç farklı 
yerli nüfus yaşamakta; First Nations, Inuit ve Metis. Sadece 
Kanada’da, Kanada’nın yerlileri tarafından konuşulan 50’den 
fazla dil bulunmakta.



Québec
Québec, Fransa’dan 3, İngiltere’den 7 
kat daha büyük yüzölçümü ile Kana-
da’nın en büyük eyaletidir. Ontario, New 
Brunswick, Labrador ve ABD ile çevre-
lenmiştir. Québeclilerin yaklaşık %80’i 
tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen St. 
Lawrence nehrinin kıyıları boyunca uza-
nan şehir merkezlerinde yaşar. Başkenti 
Québec City’dir.

Manitoba
Manitoba çok sayıda etnik grubun mer-
kezidir. Manitoba’da bir göl kenarında 
dinlenebilir, Royal Winnipeg Bale ve 
Winnipeg Senfoni Orkestrası’nı izleye-
bilirsiniz. Nefes kesici Assiniboia at ya-
rışları, balık avlama da seçenekler arasın-
dadır. Ayrıca Manitoba Uluslararası Barış 
Bahçesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Bu 
bahçe dünyada barışa adanmış en büyük 
bahçedir. Başkenti Winnipeg’dir.

Newfoundland ve Labrador
Kanada’nın en doğusundaki eyalet bu iki 
farklı coğrafyayı içerir. Newfoundland ve 
Labrador eyaletinin tarihi kurucuları 16. 
yüzyıl Bask balina avcılarından, ünlü Viking 
savaşçılarına kadar uzanır. Newfoundland 
güzel deniz manzaraları ile öne çıkmak-
tadır, büyük buzullar, sessiz kıyı köyleri ve 
hareketli başkenti ile tanınmaktadır. Gros 
Morne Ulusal Parkı’nda buzullardan oluş-
muş fiyortlarda, Cape Spear’daki ayakta 
kalan en eski fenerde ve Vikinglerin yer-
leşimi olan L’Anse aux Meadows’da vakit 
geçirebilirsiniz. Başkenti St. John’s’dur.

PRINCE EDWARD ADASI
Engin toprakları ve uyumlu iklimi Prince 
Edward Island’ı her türlü ürünün yetişti-
rilmesine uygun bir yer yapar. Toprakla-
rının yarısı işlenmiş olduğu için bölgeye 
‘Bahçe Eyaleti’ adı verilmiştir. Başkenti 
Charlottetown’dır.

Nova Scotia
Nova Scotia kıyıları Atlantik Okya-
nusu’nun sularıyla çevrilmiştir: Fundy 
Körfezi, Northumberland Boğazı, St. 
Lawrence Körfezi. Geniş, buzsuz ve de-
rin su limanlarının oluşturduğu coğrafi 
konumu, bölgenin ekonomik gelişiminin 
temel faktörüdür. Nova Scotia’ta, nefes 
kesici koylara, tarihi kıyı şeridi şehirleri-
ne, huzurlu plajlara, harika küçük ve se-
vimli köylere ulaşabilirsiniz. Nova Scotia 
800’den fazla festival ve etkinlik, kayak, 
tırmanış, balina izleme, golf ve çok lez-
zetli deniz ürünleri yemekleriyle tanın-
maktadır. Başkenti Halifax’dır.

KANADA HAKKINDA

British Columbia
Kanada’nın en sıcak yerlerinden biri olan 
Vancouver şehrinin de yer aldığı British 
Columbia (BC), Kanada’nın en batısın-
da yer alır. Kışları karın dahi yağmadığı 
Vancouver, Türk öğrenciler tarafından da 
oldukça tercih ediliyor. Kıyılarının konu-
mundan dolayı Pasifik ve Asya’ya açılan 
kapı olarak değerlendirilir. BC, şubat ayı 
başlarında açan çiğdemlerle nispeten 
ılımlı bir iklime sahip olduğunu kanıt-
lar. Whistler-Blackcomb çok iyi kayak 
ve snowboard imkanları sunmaktadır. İç 
bölgelerde verimli vadiler, lezzetli meyve 
ve sebzeleri ve ödül kazanan şarapları ile 
ünlüdür. Kıyı boyunca bulunan plajlarda 
ve adalarda, ziyaretçiler sörf, tırmanma, 
balinaları izleme gibi seçeneklerle dinle-
nip eğlenebilirler. Başkenti Victoria’dır.

Alberta
Alberta’nın resmi çiçeği yaban gülüdür 
ve eyaletin sloganı Albertalıların bağımsız 
tavrını yansıtan “Fortis et Fibre” (Güçlü 
ve Özgür) dir. Başkent Edmonton ve Cal-
gary dışında, ziyaretçiler için bir diğer ilgi 
çekici mekan ise Kanada’nın ilk ulusal parkı 
olan Banff Ulusal Parkı’dır. Banff etkileyici 
güzellikteki vadileri, dağları, ormanları, ne-
hirleri, çayırları ve buzulları ile ünlüdür.
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Ontario
Ontario, dünyaca ünlü Niagara Şelale-
leri ile Kanada’nın başkenti Ottawa’ya ev 
sahipliği yapmaktadır. Ottawa’da Parlia-
ment Hill’i ziyaret edebilir, dünyanın en 
büyük lale festivalini izleyebilir ve Kanada 
Medeniyetler Müzesi’ni ve Ulusal Sanat 
Galerisi’ni keşfedebilirsiniz. Toronto’da, 
çok çeşitli kültürel ve ekonomik aktivite 
imkanları, dünyanın ikinci en yüksek ya-
pısı olan CN Tower gibi birçok görülmesi 
gereken yer bulunmaktadır. Burada bir-
çok açıkhava aktivitesi ve macerasını bu-
lacaksınız. Başkenti Toronto’dur.

New Brunswick
Etkileyici bir kültürel çeşitliliğe sahip New 
Brunswick eyaleti Kanada’nın doğusun-
daki kıyı eyaletidir. New Brunswick’te 
yüzmek, balinaları seyretmek, festivaller, 
kültürel aktiviteler gibi okyanus kıyısında 
yapılan birçok aktiviteye katılabilirsiniz. 
Başkenti Fredericton’dır.

Saskatchewan
Saskatchewan, Kanada’nın “ekmek se-
peti” olarak ovaları ve buğday tarlaları ile 
ünlenmiştir. Kanada’nın batısında konum-
lanan eyalet ülkenin en geniş kumullarına 
sahiptir. Saskatchewan’da, şehir hayatın-
dan doğaya uzanan çeşitlilikte açık hava 
aktiviteleri ve keyifli deneyimler yaşamak 
mümkündür. Eyaletin başkenti Regina’dır.

Nortwest territories
Yaz ayları boyunca, güneş batmasına 
rağmen sürekli bir günışığı varken, kış 
aylarının neredeyse sürekli karanlık geç-
tiği söylenebilir. Ağustostan ocak ayına 
kadar Kuzey Işıkları geceleri gökyüzünü 
aydınlatır. Northwest Territories birçok 
açıkhava aktivitelerine ev sahipliği yapar; 
kanoculuk, tırmanma, köpek kızakları 
gibi. Nahanni Ulusal Parkı derin kanyon-
lar, şelaleler, eşsiz mağaralarıyla ünlüdür. 
Başkenti Yellowknife’dır.

Nunavut
“Toprağımız” anlamına gelen Inukti-
tut’daki Nunavut’un kurulması Kanada 
ve Inuit tarihindeki dönüm noktalarından 
biridir. Nunavut yerleşim alanında, üç 
yeni milli parkın kurulması planlanmakta-
dır. Bu eyalette sunulan vahşi doğa içinde 
kayak veya tundralarda çekilen köpek ta-
kımı gibi Arctic eğlenceler de önemlidir. 
Başkenti Iqaluit’tir.

Yukon
Yukon bölgesinde karibulardan kutup 
ayılarına kadar eşsiz bir doğal hayatın var-
lığı dikkati çeker. Yukon’da deniz ulaşımını 
ve gezilerini, eşsiz manzaraları ve bunun 
yanında gece hayatını, restoranları, alış-
veriş merkezlerini görebilir, müzeleri, Yu-
kon’da yaşayan sanatçıların çalışmalarını 
yakından takip etme fırsatı bulabilirsiniz. 
Başkenti Whitehorse olan Yukon, aynı 
zamanda “gece yarısı güneşi toprakları” 
olarak da adlandırılır. 



VIVE 
LE FRANÇAIS 
À QUÉBEC !

Benefits and advantages

We have a positive French policy at the 
school, which incite all students to speak 
French at all times. We are located in the city 
center, and within walking distance from 
restaurants, cafés, and the Old City distr ict. 
We are also the only French school in the 
city located in a real campus with excellent 
facilit ies such as a gymnasium, restaurant, 
student lounge, computer rooms and library. 

Regarding our accreditations, we are 
certified by Languages Canada and Imagine 
Canada (organizations recognized by all  
Canadian embassies in the world that  
certifies Language Schools). Moreover, we 
are the only official immigration center 
in Quebec City area for TFI, TEF, and TEFAQ 
French Canadian immigration exams. 

Does a student need a level of French prior to studying  
at our school?

No, 70% of our students arr ive in Quebec City without any knowledge in French.  
We offer programs for complete beginners until advanced French level students  
for a total of 7 levels. All students will receive French certificates upon the completion  
of their programs, which are official proofs of the level obtained.

With over 10 years experience, we offer a variety of French programs for adults, teenagers, and school groups.  
We receive groups from all over the world and work with the best public and private high schools and universities 
from each country. You will receive a true and personalized experience! We are specialized in teaching French 
and we guarantee a 100% French immersion environment. Every year, we receive more than 1000 international  
students coming from 32 different countries in Quebec City. They will enrol in French courses that follow the 
DELF program and will learn international French taught by our teachers who come from Quebec, France and other 
French European countries.



learningfrenchinquebec.comLearn more about Edu-inter !

Teens (10-17 years old)

 

Montreal

Province  
of Quebec

Toronto

Quebec City

Why study in Quebec City?

city is one of the safest cit ies in the world. The city will charm you from 
the start! It offers spectacular natural sites nearby, and unique events 
that you won’t find anywhere else such as the Festival d’été de Québec 
(big international summer music festival), Cirque du Soleil, the winter 

that is 100% French speaking, and promises you a true and authentic 
French immersion experience.

Do you provide accommodation?

Yes, we offer 3 kinds of lodging options. Students can choose the 
homestay experience where they will live with 100% French speaking 
families from Quebec City. They will take care of you as if you were part 
of their family. This is a great opportunity to improve your oral French 
outside of the classroom with locals! Another option is to stay in the 
on-campus apartment, where you will have your own private room and 
share the kitchen, bathroom and liv ing room with 3 other international 
students. Finally, the off-campus private apartment is a third option, 
fully furnished and walking distance from the campus.

French & Horse Riding (Teens)

Adults (18 years old +)
French & Soccer (Teens)

French Intensive (Adults)

French & Circus (Teens)

PROGRAMS
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KANADA KÜLTÜR MERKEZİ

KANADA KÜLTÜR MERKEZİ 
Kanada’nın Türkiye Yüzü

Kanada Kültür Merkezi danışmanlık ve 
özel ders hizmetlerinin verildiği; Kanada’nın 
eğitim sistemini tüm boyutlarıyla tanıtmayı ve 
Kanada’ya gitmek isteyen öğrencilerin istedikleri 
alanlara uygun, doğru bir eğitim programına 
yerleştirilmesini sağlamayı amaç edinmiş bir 
eğitim ve kültür kuruluşudur. 

Merkezimiz 
KANADA KÜLTÜR MERKEZİ, Ortadoğu’nun en büyük 
metropolü olan İstanbul’un her yerinden kolayca ulaşılabi-
lecek bir konumda, Beyoğlu, İstiklal Caddesi üzerinde yer 
almaktadır. Hem danışmanlık hem de özel ders hizmetle-
rinin verildiği iki ayrı bölümden oluşan iki katlı merkezimiz, 
öğrencilerimizin rahatlıkla gelebileceği ve merkezimizin 
tüm imkanlarından faydalanabileceği bir eğitim ve kültür 
kompleksidir. Kanada Kültür Merkezi, öğrencilerinin tüm 
sorularına tüm gücüyle cevap vermeyi kendine görev 
edinmiştir.

Kadromuz, Kanada’da eğitim, vize ve göçmenlik danış-
manlığı hizmetlerini alabileceğiniz danışmanlardan; özel 
İngilizce ve Fransızca dersleri alabileceğiniz yerli ve ala-
nında uzman dil eğitmenlerinden ve sizi ilgiyle karşılaya-
cak profesyonellerden oluşmaktadır.

Misyonumuz 
KANADA KÜLTÜR MERKEZİ, Kanada’nın eğitim siste-
mini Türkiye’de tanıtmayı ve Kanada’ya eğitim için gidecek 
öğrencilerin istedikleri alanlara uygun, doğru bir eğitim 
programına yerleştirilmesini sağlamayı misyon edinmiştir. 
Yönetici kadrosunun ve eğitim danışmanlığı ekibinin daha 
önce Kanada’da yaşamış ve orada liseden itibaren eğitim 
görmüş kişilerden oluşması, Kanada Kültür Merkezi’ni di-
ğerlerinden ayıran en önemli özelliğidir.

Kanada’daki eğitim sistemini çok iyi bilen eğitim direktör-
lerimiz, sizinle beraber size en uygun okulları bulup listeler; 

bunlar arasından kişisel özelliklerinize ve aynı zamanda ka-
bul şartlarına uygun olan okul seçimini gerçekleştirmenizi 
sağlar. Seçilen okula gideceğiniz güne kadar tüm planla-
mayı yapar; sonraki dönemde ise rahatça iletişim kurabi-
leceğiniz, yardım ve destek alabileceğiniz bir danışmana 
dönüşür. 

Hizmetlerimiz 
Dil Okulu Başvuruları

Lise Eğitimi Başvuruları

Üniversite Başvuruları

Yaz Okulu Başvuruları 

Türkiye’de Özel İngilizce ve Fransızca Dersleri

IELTS, TOEFL, DELPH Sınavlarına Özel Hazırlık 
Dersleri

Göçmenlik Danışmanlığı 

Kanada Öğrenci ve Turist Vizesi Başvuruları
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KANADA KÜLTÜR MERKEZİ

Kanada’nın Kültür Merkezi’ni
BİR DE ONLARDAN DİNLEYELİM

Kızımı Kanada’da eğitime göndermeden önce, gerek kızım gerekse onu göndermeye 
aracı olacak kurum konusunda bir eğitimci olarak fazlasıyla ince eleyip sık dokudum. 
Görüştüğüm kurumların içinde, bir fuar vesilesi ile tanıştığım Kanada Kültür Merkezi 
de vardı. Aradığım güveni, anlayışı ve bilgiyi bu kurumda bulduğum için çok memnu-
num. Kızımı, lise 11. ve 12. sınıfı okuması için Kanada Kültür Merkezi vasıtası ile Ot-
tawa’ya bir devlet lisesine gönderdik. Bir buçuk yıldır her başımız sıkıştığında Kanada 
Kültür Merkezi çalışanları yardıma hazır bir şekilde ve güleryüzle karşıladılar bizi. Şu 
an kızımız York Üniversitesi’nde okuyor ve yine Kanada Kültür Merkezi, engin bilgi ve 
tecrübesi ile bize yol gösteriyor. Ailece onları tanımış olmaktan son derece mutluyuz.

Günay ÖZARIN ÖZTÜRK - York Üniversitesi Öğrenci Velisi

Verdiğiniz tüm bilgiler sayesinde, geldiğim günden beri sanki İstanbul’daymışım gibi 
rahatım. Ne bir vatan hasreti sorunum var, ne de bir yalnızlık sorunu. Beni çok çok 
iyi yönlendirmişsiniz ve sonuçta tam istediğim gibi bir üniversitede okuyorum. Çok 
sevgiler. 

Cem ERSAYAN – McGill Üniversitesi Öğrencisi

Kanada Kültür Merkezi, sadece benim ve ailemin değil, çevremdeki pek çok arka-
daşımın ve aile dostlarımızın dahi yurtdışında eğitim konusunda bilgi ve tecrübesine 
müracaat ettiğimiz, gerçekten seçkin bir kuruluş. Bu sebepledir ki, dört sene önce 
biz de, dostlarımızın tavsiyesiyle bu nadide kurum ve dost canlısı yöneticileri, kuru-
cuları ve çalışanları ile tanıştık. İlk günden bu yana Kanada Kültür Merkezi her prob-
lemimizde çözüm noktası oldu; yönetici ve çalışanları da her sorumuzun cevabının 
bulunmasında her zaman yanımızda olup bizlere destek verdiler ve yol gösterdiler. 
Kanada Kültür Merkezi sayesinde dünyanın bilmediğimiz bir yanının farkına vardık, 
detaylarını keşfettik. Bu esnada, kendimizi hiçbir zaman yalnız hissetmedik ve ça-
resizliğe düşmedik. Endişelenmedik dahi; zira çok iyi biliyorduk ki Kanada Kültür 
Merkezi sorun her ne olursa da yanımızda olur/olacak. Müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışan bu kuruluşun yönetici ve çalışanlarına her zaman müteşekkir oldum... Sağ 
olsunlar. Saygılar sunarım.

Kemal Erol TOPAÇ - Toronto Üniversitesi Öğrenci Velisi
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KANADA KÜLTÜR MERKEZİ
YIL İÇİ EĞİTİM AKTİVİTELERİMİZ

Kanada Kültür Merkezi olarak yıl içerisinde Kanada’da ya da ülkemizde düzenlenen tüm eğitsel ve 
sosyal aktivitelere mutlaka katılıyoruz. Bu aktivitelere katılmanın yanı sıra Kanada Kültür Merkezi 
olarak da eğitime dair seminerler ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu yılki aktivitelerimizden 
sizleri de haberdar etmek istedik.

Languages Canada Trade Mission
Ann MacDonald 
East Coast School of Languages 
Pazarlama ve Geliştirme Müdürü

CAIS 
yatılı okulları 
ziyaretimiz, 

Kanada

IEFT fuarına katılımımız

Languages Canada Trade Mission 
Charbel  Moreno 
Uluslararası İşler ve Pazarlama Müdürü 

KANADA KÜLTÜR MERKEZİ
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Kanada’daki okul ziyaretlerimiz

Saint Pulchérie Fransız Lisesi’ndeki 
Kanada’da Eğitim ve Burs İmkanları 
adlı seminerimiz

Yılbaşı partimiz

ICEF Berlin Kongresi IEFT Fuarı

Öğrencilerimizle çalışırken

ICEF Montréal Manitoba Eğitim 
Bakanlığı yetkilileriyle

Manitoba Eğitim Bakanı ile 
Manitoba’da düzenledikleri yemekte

KANADA KÜLTÜR MERKEZİ



  

LA CITÉ  
EN BREF 
•	 Située	au	cœur	de	la	capitale		
	 du	Canada	

•	 Plus	de	140	programmes		 	
	 d’études	

•	 Économique	avec	ses	parcours		
	 d’études	2+2	(collège/université)

•	 Permet	d’étudier	en	français		
	 tout	en	apprenant	l’anglais	

•	 Une	vie	étudiante	dynamique

•	 Un	appui	à	votre	réussite	

En	tant	que	plus	grand	collège	d’arts	
appliqués	et	de	technologie	de	langue	
française	de	la	province	de	l’Ontario	
(Canada),	La	Cité	offre	depuis	1990	
une	formation	pratique	dans	les	
domaines	de	l’administration,	de	
l’hôtellerie,	du	tourisme,	des	arts,		
des	médias,	de	la	communication,		
de	la	technologie,	des	sciences	de	la	
santé,	des	services	communautaires	
et	des	métiers.	

Elle	propose,	dans	des	installations	
modernes	et	bien	équipées,	plus	de		
140	programmes	de	qualité	adaptés		
au	marché	du	travail.	Son	campus	
principal	est	composé	d’une	dizaine	de	
pavillons	(y	compris	une	résidence)	en	
plein	cœur	de	vastes	espaces	verts,		
desservis	par	un	excellent	service	
de	transport	en	commun	et	non	loin		
du	centre-ville	d’Ottawa,	la	capitale		
du	Canada.

ÉTUDIER AU 
CŒUR DE LA 
CAPITALE  
DU CANADA
Le	Canada	s’est	taillé	une	réputation	des	plus		
respectables	dans	le	monde,	tant	par	ses	valeurs	et		
sa	qualité	de	vie,	que	par	son	accueil	d’immigrants	
de	toutes	les	origines.	

La	Cité	est	située	à	Ottawa,	au	cœur	de	la	capitale		
du	Canada,	une	magnifique	région	où	vivent	1,2		
million	de	personnes	et	où	vous	profiterez		d’un		
milieu	d’apprentissage	au	sein	duquel	se	côtoient		
les	cultures	francophone	et	anglophone	dans	toutes		
les	sphères	d’activité.	Vous	pourrez	ainsi	étudier		
et	vous	divertir	en	français	et	apprendre	l’anglais	au	
fil	de	vos	expériences	dans	la	capitale	nationale.	

Ottawa	étant	la	capitale	du	Canada,	on		retrouve	
à	proximité	de	La	Cité	plus	de	120	ambassades	qui	
offrent	l’assurance	d’un	secours	en	cas	de	besoin,	
ainsi	que	plusieurs	services	utiles	aux	étudiants	
internationaux.

À LA CITÉ, NOUS VOUS OFFRONS :

•	 Plus	de	140	programmes	dans		
	 les	domaines	suivants	:

	 -	 Administration,	hôtellerie	et	tourisme
	 -	 Agriculture	et	agroalimentaire
	 -	 Médias,	arts	et	communication
	 -	 Métiers
	 -	 Services	d’urgence	et	juridiques
	 -	 Sciences	de	la	santé	et	de	la	vie
	 -	 Sciences	sociales	et	humaines
	 -	 Technologie

•	 Une	formation	pratique	et	des	stages	en	entreprise

•	 Des	équipements	et	des	laboratoires	à	la	fine		 	
	 pointe	de	la	technologie

•	 Des	services	d’accompagnement	personnalisés	–			
	 de	votre	arrivée	à	l’aéroport	jusqu’à	l’obtention		
	 de	votre	diplôme

•	 Une	résidence	sécuritaire	sur	le	campus		
	 (frais	supplémentaires)

VOTRE ADMISSION EN 4 ÉTAPES

Consultez	notre	site	web	pour	y	choisir		
votre	programme	:	www.collegelacite.ca.

Soumettez	votre	demande	d’admission	en	
ligne	: www.collegelacite.ca/international.

Envoyez	votre	dossier	scolaire	par	courriel	à	
l’adresse	suivante	:	international@lacitec.on.ca.

Payez	les	frais	de	demande	d’admission		
(350	$	CA)	par	virement	bancaire	ou	carte		
de	crédit.

1
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4
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	 -	 Sciences	sociales	et	humaines
	 -	 Technologie

•	 Une	formation	pratique	et	des	stages	en	entreprise

•	 Des	équipements	et	des	laboratoires	à	la	fine		 	
	 pointe	de	la	technologie

•	 Des	services	d’accompagnement	personnalisés	–			
	 de	votre	arrivée	à	l’aéroport	jusqu’à	l’obtention		
	 de	votre	diplôme

•	 Une	résidence	sécuritaire	sur	le	campus		
	 (frais	supplémentaires)

VOTRE ADMISSION EN 4 ÉTAPES

Consultez	notre	site	web	pour	y	choisir		
votre	programme	:	www.collegelacite.ca.

Soumettez	votre	demande	d’admission	en	
ligne	: www.collegelacite.ca/international.

Envoyez	votre	dossier	scolaire	par	courriel	à	
l’adresse	suivante	:	international@lacitec.on.ca.

Payez	les	frais	de	demande	d’admission		
(350	$	CA)	par	virement	bancaire	ou	carte		
de	crédit.
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EduLife Canada 1 YAŞINDA!

EDULIFE CANADA

EduLife Canada olarak başladığımız yolculuğumuzda bir yılı 
geride bıraktık. Üçüncü sayımızla sizlerle buluşmuş olmak, 
Kanada ve Türkiye arasındaki eğitim dünyası hakkında bir 
köprü oluşturabilmiş olmakla ne kadar gurur duysak az. Bu 
bir yıllık süre boyunca en önemli misyonumuz, ülkemizde 
Kanada’yı, öncelikli olarak eğitim ve sosyokültürel fırsatları 
açısından tanıtabilmek oldu. Birinci yaşımızı geride bırakır-
ken, şahane insanlarla tanıştığımızı, birçok öğrenciye ve ai-
leye yol gösterdiğimizi görmek bizim için en büyük mutluluk. 
Mutluluğumuza ortak olan başta okurlarımıza ve bugünlere 
gelmemizi sağlayan başta Kanada Büyükelçiliğimiz ve Ka-
nada Büyükelçimiz Saygıdeğer John Holmes, İstanbul’daki 
Kanada Baskonsolosluğu, özellikle İstanbul Kanada Başkon-

solosumuz Saygıdeğer Andrew R. Smith, Sayın Rene Was-
sill ve Sayın Barış Satar’a ve bizi ilk günden beri destekleyen 
Kanadalı kurumlara; başta ILAC, Seneca, Lasalle, Centen-
nial, Navitas, Manitoba Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, 
Vancouver Film School, Geos, CanadaWest Üniversitesi, 
Cultureworks, Burnaby School District, ETS, LSI, La Cité 
Collégiale, Collége Merici, BLI, English School of Canada, 
Ottawa Üniversitesi, Georgian College, English Montréal 
School Board, College Vanier, YMCA, Edu-Inter, Fullford 
Academy, Hansa, Cornerstone, Fly Experience, Comox 
Valley, Ottawa-Carleton School District Board, Inlingua, 
Meric Uner Industrielle Alliance, Meral Altınada, East Co-
ast School of Languages ve Air Canada’ya teşekkürler! 

Bİrİncİ Yaşını Kutlayan EduLife Canada Dergİsİ İçİn Yapılan Yorumlar

EduLife Canada dergisi birinci senesini 
kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içinde. 
Birinci senemizde sizlerden gelen yorumları 
paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. 

Türkiye’de yayınlanan Kanada’ya dair ilk ve tek dergi 
olan EduLife Canada 1 Yaşında!

EduLife Canada’yı ilk yayımındaki başarısından dolayı tebrik etmek is-
terim. Kanada ve Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesi konusun-
da özel sektörün rolü, özellikle eğitim sektöründe son derece önemli-
dir. Gelecekte EduLife Canada’yla birlikte çalışmayı çok isteriz.

Saygıdeğer John Holmes
Kanada Türkiye Büyükelçisi

Kanada’daki eğitim fırsatlarıyla ilgili Türkiye’de büyüyen ilgiyi geliştirmek 
bizim önceliğimizdir. Biz Kanada’nın yüksek kaliteli eğitimine ve yabancı 
öğrencilerin Kanada’daki insanlarla yarattığı bağlantılara çok inanıyoruz.

Bizim Başkonsolosluk’taki ticaret ekibimiz çok etkin, fakat biz daima bu 
çabalarımızı, Kanada’daki eğitimi desteklemek için yerel ortaklarla bir-
leştirmenin faydası olacağına inanıyoruz. Kanada Kültür Merkezi gibi bir 
şirketle dost olmak ve EduLife Canada gibi bir derginizin olması bizi büyü-
tecek ve karşılıklı olarak bundan her iki taraf da faydalanacaktır.

Saygıdeğer Andrew R. Smith 
Kanada İstanbul Başkonsolosu
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EDULIFE CANADA

Bir turizm acentası olarak EduLife Canada dergisini ofisimizde bulundu-
ruyoruz. Gün içerisinde gelen ziyaretçilerimizin dergiyi dikkatle okudu-
ğunu ve faydalı bilgiler aldığını gözlemliyorum, derginin Türkiye’de Kana-
da’nın bilinirliğine olan katkısını destekliyorum.

Feyza Öztürk 
Step Tour
Genel Müdür Yardımcısı

Mesleğim gereği Kanada en çok iş yaptığım ülkelerin başında geliyor. 
Ülkemizde insanların hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı Kanada’yı ve 
eğitim sistemini titizlikle anlatan EduLife Canada dergisini takdir ediyor ve 
işbirliği yaptığım Kanadalı firmalardan dergiye istinaden her daim olumlu 
dönüşler alıyorum.

Utku Özdemir 
Mars Hava ve Deniz Kargo Taşımacılığı
Deniz İthalat Operasyon Uzmanı

Bir eğitim dergisi olarak EduLife Canada’nın alanında başarılı bir grafik çiz-
diğini ve fark yarattığını düşünüyorum. Derginin Kanada’da eğitim üzeri-
ne verdiği faydalı bilgilerle okuyucuyu bilinçlendirmesi Türkiye ve Kanada 
arasındaki bağın güçlenmesinde önemli bir adım.

Mehmet Memiş
Sabah Gazetesi
Rezervasyon Koordinatörü

Derginizin gençler ve Kanada’da eğitim görmek isteyen öğrencilere çok 
güzel ufuk açtığını düşünüyorum. İşlediğiniz konuların çeşitliliği, verdiğiniz 
bilgiler çok faydalı. Dergiyi hazırlarken gösterdiğiniz özene baktığımda çı-
kan sonuç beni şaşırtmıyor.

Daha nice güzel sayılarda başarılarınızın daim olmasını diliyorum.

Nedime Konuksever 
Air Canada Türkiye
Genel Müdür

Kanada’yı tanımayan kişiler tercihlerini Kanada’dan yana yapmak isterken 
çekinebilirler; bunun için EduLife Canada’nın iyi bir yol gösterici olduğunu 
düşünüyorum. 

Alara Büyükçınar
Kanada McGill Üniversitesi Mezunu

EduLife Canada dergisinin ilk destekçisi olma fırsatı verdiğiniz için önce-
likle ILAC adına ben teşekkür ederim. Kanada’yı ve Kanada’daki eğitim 
fırsatlarını tarafsız bir gözle yansıtan EduLife Canada dergisi Kanada’da 
eğitim almak isteyen Türkiye’deki tüm öğrencilere Kanada’da yaşam ve 
eğitim konusunda tam donanımlı bir rehber niteliğinde. Türkiye’de ya-
yınlanan Kanada’ya dair ilk dergi olmanız ve başarınızdan dolayı EduLife 
Canada ekibini başta Türkan Hanım olmak üzere tebrik ediyorum. Yüre-
ğinize sağlık. 

Elif Siliaste
ILAC Türkiye Sorumlusu

Bence derginiz gerçekten olağanüstü. Yayınladığınız fotoğrafların ve 
bilgilerin, burada eğitim almayı düşünen öğrencilere, Kanada’ya vardık-
larında ne gibi şeyler deneyimleyebilecekleri hakkında iyi bir fikir vere-
ceğini düşünüyorum. Ayrıca derginin, Kanada’nın, hokeyden bilgi tek-
nolojisine, büyük şehirlerden küçük kasabalara kadar, sunduğu deneyi-
min genişliğini yakalamada oldukça iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum.

Crista McInnis 
Kanada Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı’ndan 

Bİrİncİ Yaşını Kutlayan EduLife Canada Dergİsİ İçİn Yapılan Yorumlar
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RÖPORTAJ

Kanada İstanbul Başkonsolosu 
Sayın Andrew R. SmitH’le 
Kanada’da Eğİtİm Üzerİne

Kanada’nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Andrew R. Smith’le, İstanbul manzaralı 
çok güzel bir otelin terasında gelişinin onuruna verilen resepsiyonda karşılaştım. 
Tanışmak için sıranın bana gelmeyeceğini gördüğümde nazikçe yanına gidip kar-
tımı verdim. Birazdan benimle görüşeceğini belirtti, fakat yanına gidenlerden sıra 
bana pek gelecek gibi görünmüyordu. Artık oradan ayrılmam gerektiği için, ken-
disine başarı dileklerimi iletmek üzere yanına giderek kartımı yeniden verip ileri-
de kendisiyle görüşmek istediğimi belirttim. “Kartınız bende var,” diyerek elinde 
bulunan onca kart arasından benimkini bulduğunda çok şaşırdım. Bunun üzerine 
kendisine, “Bir bebeğim var,” dediğimde şaşkın gözlerle bana baktı. Ben, “Bir be-
beğim var; EduLife Canada dergisi ve şu an matbaada basılıyor,” dediğimde sanı-
rım biraz rahatladı. Kanada eğitimini tanıtmayı hedefleyen derginin uzun süredir 
hayalim olduğunu ve bu konuda kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Benim 
heyecanıma ortak oldu, “Hemen benimle irtibata geçmelisiniz, dergi basıldığında 
bir an önce görmek istiyorum,” dedi. Sonrasında sanırım uçarak oradan çıktım. 
Her şey dediği gibi oldu ve kısa süre sonra görüştük. Dergiyi çok beğendi ve kendi 
elleriyle konsolosluğun girişine koydu. 

İstanbul Başkonsolosumuz Sayın Smith, kariyerimde ilham aldığım insanlardan 
birisi oldu. Attığım maillere bu kadar hızlı dönüş yapan, daima çözüm önerileriyle 
gelen ve işini bu kadar sevgi ve aşkla yapan çok az insan tanıdım. 

Bugün dergimiz 1 yaşını bitirdi ve üçüncü sayımızı yayınlıyoruz. Sayın İstanbul 
Başkonsolosumuzun verdiği destek olmasaydı sanırım bu kadar kolay ilerleye-
mezdik. 

İstanbul Kanada Başkonsolosu Sayın Andrew R. Smith, bize vakit ayırarak Kana-
da’da eğitim hakkında sorduğumuz soruları cevapladı. 

Kanada, yabancı öğrencilere, 
kalifiye eleman olarak iş 
hayatında yer alabilmeleri için 
mezuniyetten sonra çalışma 
izni veriyor ve sonrasında 
da potansiyel göçmenlik 
başvurularını Canadian 
Experience Class vasıtası ile 
yapma olanağı sağlıyor.

Türkan İbiş
EduLife Canada 
Yayın Koordinatörü 

Kanada, aynı zamanda öğrencilerin büyümesi için 
de harika bir yer olma özelliğini taşıyor. OECD’nin 
oluşturduğu 2014 yılı “Daha İyi Yaşam İndeksi”nde 
(Better Life Index for 2014) sürekli olarak en üst sırada 
yer almaktayız.
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Kanada’nın İstanbul Başkonsolosluğu görevine getirilme-
nizin hikayesini öğrenebilir miyiz?

Ottawa’dan buraya 2014 yılının sonbaharında üç çocuğum 
ve eşimle beraber geldim. Orada Kanadalı diplomatlar için 
Gelişme ve Ticaret, Dış İlişkiler Okulu’nu yönetiyordum. 
Bu göreve getirilmem diplomatik kariyerimdeki ilerleyişi-
min bir sonucu. Kanada Dış İlişkiler görevinde yirmi yıldır 
çalışıyorum ve profesyonel gelişmemin gereği olarak daha 
uğraştırıcı, yeni görevler almayı umut ediyorum. Başkon-
solosluk görevimde İstanbul bölgesinden sorumluyum, fa-
kat bu şehir 120 ülkenin ekonomisinden daha büyük oldu-
ğu için çok yoğun bir çalışma temposu içindeyim. Geriye 
dönüp baktığımda, çalışmak için ilk olarak Çin’e gitmemi 
de hesaba katarsak, kariyerimin otuz yılını Asya’da geçir-
dim. Böylece hem Kanada Başkonsolosu olarak, hem de 
ilk kez dünyanın bu bölgesinde bulunan bir kişi olarak bu 
deneyim benim için altın değerinde.

Son yıllarda Kanada, Türk öğrenciler arasında eğitim için 
tercih edilen yurtdışı ülkeleri arasında birinci sırada yer 
almaya başladı. Kanada’yı Türk öğrenciler için cazip hale 
getiren özellikler nelerdir?

Kızım İstanbul’da daha yeni 12. sınıfı bitirdi ve biz onu üni-
versite tahsili için Kanada’ya gönderme kararı aldık. Sı-
nırları üç okyanusla çevrili Kanada’nın eğitimde zengin ve 
oldukça ilginç olan konularının deniz biyolojisine kadar da-
yanması şaşırtıcı bir şey değil. Bu yüzden seçimimiz kolay 
oldu ve bu, onu kendi ülkesine götürdü. Kararımızın doğru 
olduğunu düşünüyoruz.

Fakat, çocuklarını denizaşırı bir ülkeye gönderecek olan Türk 
aileleri açısından düşünecek olursak, ki muhtemelen bunu ilk 
kez yaşayacaklardır, çocuklarını gönderdikleri ülkenin onla-
ra gereken özeni göstereceğine ve iyi bir eğitim vereceğine 
güvenmeliler. Kanada’nın Türk ailelerinin güvenini kazandığını 
düşünüyorum.

Türk öğrencilere Kanada’da çekici gelenin ne olduğunu 
anlıyorum: Açık sözlülük ve Kanada toplumuna dahil ola-
bilme, birinci sınıf eğitim sistemimiz, sosyal yaşam ve tam 
gün dersi olan öğrencinin eğitimi süresince yarım günlük 
işler bulma fırsatı.

Aileler, yurtdışındaki en gözde yerlerin yaşam maliyeti 
ve okul ücretlerini karşılaştırırlarsa, Kanada’nın en uygun 
yerlerden biri olduğunu görecekler. Ekonomik bir eğitim 
sunmasının yanı sıra, Kanada eğitim kurumları lise sonrası 

eğitimde dünya lideri konumunda. Kanada, aynı zamanda 
öğrencilerin büyümesi için de harika bir yer olma özelliğini 
taşıyor. OECD’nin oluşturduğu 2014 yılı “Daha İyi Yaşam 
İndeksi”nde (Better Life Index for 2014) sürekli olarak en 
üst sırada yer almaktayız.

Kanada’nın yabancı öğrencilere, kalifiye eleman olarak iş 
hayatında yer alabilmeleri için mezuniyetten sonra çalışma 
izni verdiğini ve sonrasında da potansiyel göçmenlik baş-
vurularını Canadian Experience Class vasıtaları ile yapma 
olanağı sağladığını Türk aileleri de biliyor. 

Kanada, uluslararası öğrencilerin ilgisini çektiğinde her iki 
taraf da kazançlı çıkacak. Aslında, gerçekten de kazançlı 
oluyoruz. Kanada 2008 yılındaki uluslararası öğrenci sa-
yısını %83 artırarak, 2014 yılında bu sayıyı 336,497’ye 
çıkardı. Kanada’nın büyük şehirlerinde ve kampüslerin-
de bulunan uluslararası öğrenciler her okulun yaşantısını, 
kendileriyle beraber getirdikleri yeni fikirler ve kültürlerle 
zenginleştiriyorlar. Bu öğrenciler bize hem sosyal ve kül-
türel açıdan katkıda bulunuyorlar, hem de konuşma çeşit-
liliğini arttırıp, yaptığımız araştırmaları zenginleştiriyorlar.

RÖPORTAJ
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Kanada’nın yabancı öğrencilerle, yabancı ülkelerle ulus-
lararası eğitim anlaşmaları bu partnerlerle olan bağları-
mızı kuvvetlendiriyor ve kişiden kişiye uzanan bağlar ara-
cılığıyla, Kanada ve diğer milletler arasında daha büyük 
işbirlikleri oluşmasını sağlıyor.

Türk öğrenciler ve aileleri Kanada’daki eğitim hakkında en 
etkili şekilde nasıl bilgilendiriliyor?

Türk kitleye ulaşmak için pek çok araç, metot ve tekniği-
miz var. Derginiz geleneksel yayın aracından daha fazla rol 
oynuyor, fakat biz de sosyal medyada çok etkiliyiz. Öğren-
ciler, aileler ve okullar Kanada’daki eğitim sistemiyle ilgili 
bilgi almak için bizi takip edebilirler. Bize şu adreslerden 
ulaşabilirsiniz:

@SmithAndrewR 
@CanTradeTurkiye

www.linkedin.com/company/consulate-general-of-
canada?trk=biz-companies-cym

Türkiye’nin büyük merkezlerindeki eğitim fuarlarına katılıyo-
ruz ve mesajlarımızı iletiyoruz. Buraya gelen Kanadalı okullar 
ve üniversite temsil heyetlerini, yerel eğitimciler ve acente-
lerle tanıştırarak onlara yardımcı oluyoruz. Biz yerel acente-
ler ve işverenlerle yakın işbirliği içinde oluyoruz, ayrıca vize 
çıkarma işlemlerinde mümkün olduğu kadar verimli olmaya 
çalışıyoruz. Kanada eğitim programlarının Türkiye’deki okul-

larda uygulanması gibi çok ilginç bir olay yaşıyoruz. Bu saye-
de küçük çocuklar Kanada eğitim programlarını öğrenmeye 
başlayabilir ve bu durum lise sonrası Kanada’daki eğitimleri 
için yol gösterici olabilir. Çocuklar, bu çalışmanın meyvele-
rini gelecek yıllarda, İstanbul’daki daha üst seviyede Kanada 
eğitimi veren okullarda elde ederler ve ardından Kanada’da 
yüksek eğitimleri için hazır hale gelirler.

Bizim EduLife Canada ekibi olarak görevimiz Kanada’yı ül-
kemize sosyo-kültürel ve çoğunlukla eğitim açısından tanıt-
mak. İlk dergimiz başarılı oldu ve Kanadalı kurumlardan ol-
duğu kadar, Kanada Büyükelçiliği’nden, İstanbul’daki Kana-
da Konsolosluğu’ndan aldığımız destek de bizi çok mutlu etti. 
Dergimiz hakkındaki görüşlerinizi paylaşmak ister misiniz?

Kanada’daki eğitim fırsatlarıyla ilgili Türkiye’de büyüyen il-
giyi geliştirmek bizim önceliğimiz. Biz, Kanada’nın yüksek 
kaliteli eğitimine ve yabancı öğrencilerin Kanada’daki in-
sanlarla yarattığı bağlantılara çok inanıyoruz.

Başkonsolosluk’taki ticaret ekibimiz çok etkin, fakat daima 
bu çabalarımızı, Kanada’daki eğitimi desteklemek için yerel 
ortaklarla birleştirmenin faydası olacağına inanıyoruz. Ka-
nada Kültür Merkezi gibi bir şirketle dost olmak ve EduLife 
Canada gibi bir derginizin olması bizi büyütecek ve karşılıklı 
olarak bundan her iki taraf da faydalanacaktır.

RÖPORTAJ



Kanada için
bizi takip edin!
Öğrenciler, aileler ve okullar, Kanada’daki eğitim sistemiyle ilgili bilgi 
almak için Kanada devletinin sosyal hesaplarını takip edebilirler. 

Kanada hükümetinin eğitim için düzenlediği 
Imagine-Canada web sitesi: 

www.educationau-incanada.ca

@CanTradeTurkiye
@SmithAndrewR

www.linkedin.com/company/consulate-general- 
of-canada?trk=biz-companies-cym

 







RÖPORTAJ

KANADA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN
Crista McInnis
SORULARIMIZI YANITLADI

Kanada Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı’ndan 
Crista McInnis ile Türkiye ziyareti sırasında bir araya geldik ve 
Kanada’daki eğitim olanaklarından iş fırsatlarına kadar geniş 
yelpazeli bir röportaj gerçekleştirdik.

32

Türkan İBİŞ İNCE
EduLife Canada
Yayın Koordinatörü
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Türkiye’yi ilk defa mı ziyaret ediyorsunuz? Ziyaretinizin 
amacı nedir?

15 yıldır Kanada Küresel İlişkiler Departmanı’nda görevliyim 
ve ticari ilişkiler, ekonomi ve ticari anlaşmalar üzerinde ça-
lıştım. Şu anda Türkiye’yle ve bölgedeki diğer ülkelerle olan 
ekonomik ilişkilerimiz üzerine çalışan küçük bir ekibi yöne-
tiyorum. Ekibin buradaki deneyimleriyle ilgili bir fikir sahibi 
olmak, iki yönlü ekonomik işbirliği için Türkiye’de mevcut 
bulunan fırsatları görebilmek ve başkonsolosluktaki mes-
lektaşlarımın, Kanadalı ve Türk işletmeler arasındaki işbirliği 
olanakları üzerine yaptıkları mükemmel çalışmalarından bir 
şeyler öğrenmek amacıyla, Türkiye’de aktif olan bazı Kana-
dalı işletmelerle buluşmak üzere Türkiye’ye geldim. 

Eğitim geçmişinizi ve hükümet hizmetlerinde görev 
almak isteyen kadınlara vereceğiniz tavsiyeleri bizlerle 
paylaşır mısınız? 

Ben Sosyal ve Beşeri Bilimler bölümünde okudum. Bu, 
teknik veya bilimsel bir program değil, bir sanat programıy-
dı. Bu müfredat programının, eleştirel düşünmede, sorun 
çözmede ve iletişimde iyi bir eğitim sağladığını gördüm. 
Bence bu üç kabiliyet, hangi kariyeri izlemek isterseniz 
isteyin, oldukça önemli. Her ne iş yapıyor olursak olalım, 
fikirlerimizi; neyde aynı kanıda olduğumuzu ve nerelerde 
fikir ayrılıklarına gittiğimizi açıklamak zorundayız. Ancak, 
bilim ve teknoloji alanında teknik ve yetenek gerektiren 
eğitimlerden yararlanan birçok arkadaşım ve meslektaşım 
da var ve bu da paha biçilemez bir şey. Sürekli değişen bir 
dünyada yaşıyoruz ve teknolojileri, birçok problemi çöz-
mekte giderek daha çok kullanacağız. Bence teknik uz-
manlığını iletişimdeki yetenekleriyle bir araya getirmeyi 
başaran kadınlar, işverenlerine ve toplumlarına büyük bir 
değer katacaklardır. Eğer genç kadınlar bu becerileri bir 
araya getirebilirlerse, kendilerine birçok kapı açacaklardır.

Kanada’da kadınların çalışma ortamındaki yerlerini nasıl 
tanımlarsınız?

Bence genel olarak Kanada’daki çalışma ortamı kadınlara 
olabildiğince sıcak bakıyor. Kadınların işgücüne olan katı-
lımları oldukça fazla ve Kanada’daki yönetici pozisyonların-
da kadınların temsil ettiği dilimde gelişmeler oldu. 2009 
yılında, tüm yöneticilerin yaklaşık %37’sini ve üst düzey 
yönetim pozisyonlarında bulunanların yaklaşık %30’unu 
kadınlar oluşturuyordu. Elbette ki, bu durum daha da ge-
lişebilir, ancak yine de oldukça cesaret verici. Kanada’ya 
eğitim almak için seyahat eden genç kadınların işgücüne 
olan katılımlarına dair birçok olumlu örneğin bulunduğunu 
düşünüyorum. 

1990’ların başından beri kadınlar, üniversite lisans 
programlarına kayıt olan tam zamanlı öğrencilerin 
çoğunluğunu oluşturdular. Size göre, iş hayatında bir 
yer edinebilmeleri açısından eğitimin kadınlar için olan 
önemi nedir?

İster bir astronot veya bir hakim olmayı, ister kendi şir-
ketinizi kurmayı, makine tamir etmeyi, sağlık hizmeti sun-
mayı veya herhangi başka bir kariyere sahip olmayı dileyin, 
size, kendi kişisel başarınıza ulaşmanıza yardımcı olacak 
fırsatlar ve seçimler sunan şey eğitimdir. Özellikle kadın-
lar açısından, eğer eğitime erişme şansınız varsa, kendiniz 
için birçok kapı açabiliyorsunuz. Ekonomik açıdan refahı-
nızı garanti altına alıyor ve ailenize ve toplumunuza katkıda 
bulunabildiğinizden emin oluyorsunuz.  

Dört çocuğunuz var. Kaç yaşındalar? İşinizi ve ev 
yaşamınızı nasıl bir arada yönetebiliyorsunuz?

Bu gerçekten güzel bir soru. İki oğlum ve iki kızım var; Je-
remy 18, Manuel 15, Lauren 3,5 yaşında ve bebeğim Ari-
anna ise henüz 18 aylık.

Kadınların işgücüne olan katılımları 
oldukça fazla. 2009 yılında, tüm 
yöneticilerin yaklaşık %37’sini ve üst düzey 
yönetim pozisyonlarında bulunanların 
yaklaşık %30’unu kadınlar oluşturuyordu.
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Her ailede olduğu gibi, ben de tüm sorunlarla tek başıma 
uğraşmıyorum. Eşimin desteğine ve harika birer bebek 
bakıcısı olan oğullarımın yardımına sahip olduğum için çok 
şanslıyım. Ancak aynı zamanda toplumumun desteğine 
de sahibim. Kanada’da, çalışan anne ve babalar son dere-
ce şanslı. Çocuklarımızın doğumundan sonra, doğum izni 
veya ebeveyn izni alma hakkına sahibiz. Anneler, çocukları 
doğduktan sonra 17 haftalık bir doğum izni alma hakkına 
ve her iki ebeveynden biri de, doğduklarından sonraki ilk 
yıllarında küçük çocuklarına bakabilmeleri için 35 haftaya 
kadar ebeveyn izni alma hakkına sahipler. Bu süre içerisin-
de devlet size maaşınızın bir kısmını ödüyor.

Ayrıca Kanada’da, ebeveynler işlerine geri döndükleri za-
man devreye giren mükemmel bir çocuk bakımı hizmeti 
olduğu için gerçekten çok şanslıyız, bu da oldukça önemli 
bir nokta. 

Kanada ulusunu şekillendirmiş kadınlar, olağanüstü 
başarılara sahipler. Sizin hayranlık duyduğunuz 
kadınlardan bazıları kimlerdir?

Roberta Bonder’a büyük bir hayranlık duyuyorum. Bon-
der uzaya giden ilk Kanadalı kadın astronottu ve gerçekten 
de mükemmel bir insan. İşiyle ve uzay istasyonuna yaptığı 
yolculukla ilgili çok güzel vecizeleri var. Büyük ihtimalle beş 
farklı diploması var; aynı zamanda bir hayvanbilimci, biyo-
log, gerçekten de muhteşem. 

Söylediği sözlerle bulunduğu yerden aşağıya bakıp da dün-
yayı gördüğünde, global bir toplum olarak, dünyanın tüm 
kültürlerine ait kaynaklara ve becerilere gerçekten çok ih-
tiyacımız olduğunu, ihtiyaç duyduğumuz her şeyin tek bir 
kültürde bulunamayacağını ve hepimizin hepimize ihtiyacı 
olduğunu vurgulamış. 
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Son yıllarda Kanada, Türk öğrencilerin yurtdışında 
en çok okumak istedikleri yerlerden biri haline geldi. 
Kanada’yı mükemmel bir eğitim yeri yapan nedir?

Kanada’da okuyan Türk öğrenciler, her gün İngilizce veya 
Fransızca konuşarak yaşayıp çalışma fırsatı bulacakları için, 
dil yeteneklerini geliştirecekleri ve mükemmel bir eğitim 
kazanacakları fevkalade kalitedeki okullardan yararlana-
caklar. 

Ayrıca, Türk öğrencileri Toronto, Montréal ve Vancouver’a 
daha aşina olsalar da, onları, Kanada’nın daha küçük top-
lumlarından bazılarında yaşamayı ve okumayı düşünmeye 
teşvik etmek isterim. Atlantik Kanada boyunca ve merkez 
Kanada’da, şehir dışında ve British Columbia’da, Türk öğ-
renciler için gerçekten eşsiz ve zengin deneyimler sunan 
çok sayıda daha küçük okullar bulunuyor. 

Kişisel olarak Türkiye’nin beğendiğiniz yönleri nelerdir?

Türkiye’ye gelmek, sizin o güzel sokaklarınızda yürüyüp, 
İstanbul’daki, ister Osmanlı İmparatorluğu’ndan yahut Bi-
zans İmparatorluğu’ndan kalma olsun, ister modern zama-
na ait olsun, o inanılmaz mimarinizi görmek benim için çok 
değerli bir deneyim oldu. Ayrıca Türkleri çok sıcakkanlı, 
zeki ve girişimci kimseler olarak görüyorum. 

Kanada konuksever bir ülke ve insanları da diğer 
kültürlere oldukça açıklar. Kanadalılar Türklere nasıl bir 
gözle bakıyorlar? Türkler Kanada’da okudukları sürece 
mutlu olabilirler mi?

Bana kalırsa, özellikle de kalabalık Türk toplumlarının bu-
lunduğu Montréal, Toronto ve Ottawa gibi yerlerde, Ka-
nadalılar Türkleri oldukça sıcakkanlı buluyorlar. Kanada’ya 
okumaya gelen Türk öğrenciler, kışlarımız biraz soğuk olsa 
da, Kanadalılar tarafından sıcak bir biçimde karşılanmayı 
bekleyebilirler.

Atlantik Kanada boyunca ve merkez 
Kanada’da, şehir dışında ve British 
Columbia’da, Türk öğrenciler için 
gerçekten eşsiz ve zengin deneyimler sunan 
çok sayıda okul bulunuyor. 

1990’ların başından beri kadınlar, üniversite 
lisans programlarına kayıt olan tam zamanlı 
öğrencilerin çoğunluğunu oluşturdular.



Bize kendinizden bahseder misiniz? Kanada’ya gelmeden önce 
Türkiye’de neyle meşguldünüz?
Türkiye’de 12 yıl boyunca profesyonel olarak futbol oynadım.

Neden Kanada’da okumayı seçtiniz?
Kardeşim Kanada’da okudu ve bana da tavsiye etti. Kanada’nın 
harika bir eğitim sistemine sahip olduğunu söyledi.

LSI Toronto’da eğitim almayı neden seçtiniz?
LSI’yi bana arkadaşlarım önerdi. internetten yaptığım araştırmada 
da hakkında iyi yorumlar gördüm.

LSI’nin sizi memnun eden yanları neler?
Ortamını ve öğretim sistemini seviyorum. LSI’nin öğretmenleri ve 
personeli oldukça cana yakın. Burası adeta ikinci evim oldu.

Toronto’nun beğendiğiniz yanları neler?
Sıcakkanlı insanları olan, güvenli bir şehir.

Yurtdışında okumak hakkında öğrencilere ne gibi tavsiyelerde 
bulunursunuz? Okumak için bir şehir ve okul seçerken ne gibi 
şeyleri göz önünde bulundurmalılar?
Öğrenciler burada kültürle dili bir arada öğreniyorlar. Şehrin 
ne kadar güvenli olduğunu ve eğitim sistemini göz önünde 
bulundurmalılar. Okulun ortamı ve öğretme metotları da oldukça 
önemli.

Bize kendinizden bahseder misiniz? Kanada’ya gelmeden önce 
Türkiye’de neyle meşguldünüz?
Buraya geldiğimde üniversiteyi henüz bitirmiştim. Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği okudum.

Neden Kanada’da okumayı seçtiniz?
Yaptığım araştırmaya göre Kanada, ingilizce eğitiminde yüksek 
standartlara ve dil eğitimi için oldukça uygun bir ortama sahip.

LSI Toronto’da eğitim almayı neden seçtiniz?
LSI Toronto’yu seçme nedenim, eğitim kalitesi,  ingilizce 
eğitiminde uzun yıllar boyunca edindiği deneyim ve iyi bir üne 
sahip olmasıydı. 

LSI’nin sizi memnun eden yanları neler?
LSI’nin butik bir dil okulu olduğunu söyleyebiliriz. Okuldaki herkes 
oldukça cana yakın. Öğretmenler, personel ve yönetim nazik ve 
yardımsever.

Toronto’nun beğendiğiniz yanları neler?
Toronto’da insanlar birbirine karşı çok saygılı. Herkes kurallara 
uyuyor. Bu yüzden de çok güvenli bir şehir.

Yurtdışında okumak hakkında öğrencilere ne gibi tavsiyelerde 
bulunursunuz? Okumak için bir şehir ve okul seçerken ne gibi 
şeyleri göz önünde bulundurmalılar?
Toronto’da bulunmak benim için çok önemli bir deneyim. 
Öğrenciler, ailelerini geride bırakıp yurtdışında okumaya gitmek 
konusunda biraz tembel olabilirler. Ancak kendi deneyimime göre 
buna kesinlikle değdiğini söyleyebilirim. Öğrenciler güvenliği, 
eğitim kalitesini, yaşam kalitesini ve karşılarına çıkacak fırsatları 
göz önünde bulundurmalılar.
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DİL EĞİTİMİ

Kanada’da DİL EĞİTİMİ
Kanada şu an İngilizce dil eğitimi için Türk öğrencilerin 
en çok tercih ettiği ülkelerden biri oldu. Eğitim ücretlerinin 
ekonomik olması, güvenilir bir ortam sunması ve anlaşılır bir 
İngilizceyi gerçek bir akademik ortamda sunmasının bunda 
katkısı büyük. 

Elif  Siliaste, ILAC dil okullarının Kanada’da tanınan yüzü. 
Güleryüzü, samimiyetiyle sadece her sorumuz olduğunda 
aradığımız biri değil, aynı zamanda güvenilir bir dost. 
Şu an Türkiye temsilcisi olduğu ILAC dil okullarının ilk 
öğrencilerinden birisi olan Siliaste ile Kanada’da dil eğitimi 
hakkında konuştuk.

Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK
Editoryal Koordinatör
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Öncelikle kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? 

İzmir doğumluyum. Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoterapi 
bölümünü birincilikle bitirdim. Medikal ve ilaç firmalarının 
pazarlama bölümünde yaklaşık on yıl çalıştım. Bu işin bana 
uygun olmadığına karar vererek, annemin turizm şirketinde 
onunla beraber satış ve pazarlama işi yaptım. Daha sonra 
Kanada Toronto’da bulunan ILAC’ta dil eğitimimi alarak, 
Kanada’da Michener Institute’den üniversitedeki bölümü-
mün denkliğini aldım. Okulun ilk öğrencilerinden biriyim 
ve burada ilk olarak aktivite departmanında işe başladım. 
Yaklaşık bir yıl içerisinde aktivite koordinatörlüğüne yüksel-
dim. Bu dönemde TESOL eğitimi alarak, aktivite koordina-
törlüğünün yanında öğretmenlik yaptım. Bununla beraber 
homestay’lik yaparak evimde değişik kültürlerden pek çok 
öğrenciyi ağırladım. Son olarak 2010 yılı sonlarında Türkiye 
Pazarlama Müdürü olarak yeni pozisyonumda görev aldım 
ve hala devam etmekteyim. 

Dil eğitimi için Kanada en çok tercih edilen ülkelerden 
biri. Siz Kanada’da dil eğitimini neden önerirsiniz? Kana-
da’nın dil eğitimi konusunda avantajları nelerdir?

Kanada öncelikle dünyanın en güvenilir ve yaşanabilir ülke-
lerinden biridir. Özellikle UNESCO tarafından yapılan araş-
tırmalarda, Vancouver ve Toronto en yaşanılabilir şehirler 
sıralamasında ilk beşte yer almaktadır. Kanada’da suç oranı 
%1’dir. Burada yaşayan halk birbirine ve yabancılara oldukça 
saygılı, kibar ve yardımsever. Konuşulan İngilizce, Amerikan 
İngilizcesidir. Fakat Amerika’dakinden farklı olarak halk dili 
yutmadan, yuvarlamadan, tane tane konuşmaktadır ki, bu 
da dil öğreniminde pratik yaparken öğrenmeyi hızlandıran en 
önemli nedenlerden biridir. Yardımsever halk, dil öğrenimine 
gelmiş öğrencilere sabırla ve sevgiyle yaklaşarak, konuştukla-
rını karşı tarafın anladığından emin olana kadar defalarca tek-
rar eder. Kanada’nın eğitim kalitesi dünyada ilk sıralarda yer 
almaktadır. Eğitim fiyatları bakımından da İngilizce konuşulan 
diğer ülkelere göre daha ekonomiktir. Buna artı olarak Kanada 
dolar kurunun düşük olması nedeniyle eğitim, konaklama gibi 
tüm harcamalar da daha kârlı olmaktadır. Dolayısıyla Kana-
da’da dil eğitimi almak; yabancı dili güvenli bir ülkede, saygı 
ve sevgi dolu insanlarla, doyasıya pratik yaparak, kalitesi tüm 
dünya tarafından kabul görmüş bir eğitimle, tam donanımlı ve 
en ekonomik şekilde öğrenmek demektir. 

Kanada’da dil eğitimi öğrencilerin en çok ilgisini çeken 
konulardan biri. Kanada’da dil eğitimi almak isteyenler 
açısından genel olarak izlenecek yollar hakkında neler 
söylersiniz?

Öğrencilerin dil seviyesi başlangıçtan yüksek seviyeye kadar 
ne olursa olsun ilk önerim web sitemizde bulunan “online 
test”imizi çözmeleridir. Daha sonra yabancı dili öğrenme 
nedenlerini ve nereye ulaşmak istediklerini bildirmeleridir. 
Bundan sonraki süreç çok kolay. Özel eğitimli danışman-
larımız ne kadar süre eğitim almaları gerektiği ve alacakları 
eğitimin türünü seçmeleri konusunda kendilerine yardım-
cı oluyor. Öğrencilerimiz Türkiye’de anlaşmamız bulunan 
yurtdışı eğitim acentelerimizden birine müracaat ederek 
kayıt olabilirler. Çalışmakta olduğumuz acenteler oldukça 
güvenilir ve işini bilen kurumlardır. 

Dil kurslarına katılan öğrenciler açısından bütçe planla-
ması çok önemli. Dil kursu ücretleri, Kanada’da dil kursu 
alan öğrenciler için çalışma olanakları ve buna fırsat ve-
ren programlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kanada’da dil eğitimi, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında olduk-
ça ekonomiktir. Öğrenciler dil eğitimi süresince Kanada’da 
yasal olarak çalışma hakkına sahip değildirler. Belli bir dil se-
viyesine ulaştıktan sonra öğrencilerin  katılabilecekleri çeşitli 
sertifika programları bulunmaktadır. Sertifika programları yarı 
zamanlı ve tam zamanlı iş izni alma hakkını sağlar ve çalışma 
olanakları sunar. ILAC olarak biz de öğrencilerimize “Service 
Excellence for Business” sertifika programı ile yarı ve tam za-
manlı, iş görüşme garantili fırsatlar sunmaktayız.

Kanada’da dil kurslarının Türkiye’den farklı olarak pek 
çok aktivite programı ile desteklendiğini biliyoruz. Bize 
bu aktiviteler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öğrencilerimiz, eğitim aldığı ülkeyi gezip görerek, yaşaya-
rak, dili verimli bir şekilde kullanır. Ayrıca 70’in üzerinde farklı 
kültürden öğrencilerimizle kaynaşma ve o kültürleri öğren-
me fırsatını yakalar. CN Tower, Niagara Falls, Wonderland, 

DİL EĞİTİMİ
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Whistler, Vancouver ve Grouse Mountain gibi yerlere gü-
nübirlik gezilerin yanında Québec-Montréal ve Ottawa’ya, 
New York City’e, Boston’a, Chicago’ya, Washington DC’ye 
konaklamalı hafta sonu gezilerimiz bulunmaktadır. Yaz ayla-
rında günde yaklaşık dört veya beş ücretli ve ücretsiz aktivite, 
kış aylarında da en az iki ücretli ve ücretsiz aktivite yapılmak-
tadır. 

Pek çok öğrencimizin IELTS veya TOEFL sınavına gir-
meden şartlı kabul edilmesini sağlayan ‘pathway’ prog-
ramlarının işleyişinden bahsedebilir misiniz?

Üniversite hazırlık programımızı başarıyla tamamlayan öğ-
renciler, ILAC ile ortaklığı olan 65’in üzerinde üniversite ve 
yüksekokuldan birine TOEFL ve IELTS sınavına girmeden, 
ücretsiz üniversite ve kolej yerleştirme servisimiz aracılığıy-
la kayıt olabilirler. Pathway (Üniversite Hazırlık Programı) 
süresi öğrencinin İngilizce seviyesine göre sekiz hafta ile 
bir yıla kadar değişiklik gösterir. Programı bitiren tüm öğ-
renciler, TOEFL IBT’den 80-100 arası bir puan alabilirler. 
ILAC’in pathway programı lisans, yüksek lisans, lisans son-
rası diploma ve sertifika programları, MBA programlarına 
yerleştirme yapar. Ayrıca üniversite yerleştirme uzmanla-
rımız amaçlarınıza ve akademik geçmişinize dayanarak sizin 
için en uygun programı seçmenize yardım eder. Vize başvu-
runuz için gereken üniversiteden şartlı kabul mektubunuzu 
almanıza yardımcı olur. Öğrenci izni ve vize sürenizin uzatıl-
ması için ücretsiz danışmanlık yapar. 

ILAC’ta çalışıyor olmak Türkiye’den gelerek Kanada’da dil 
eğitimi alan öğrencileri yakından gözlemlemenize olanak 
sağlıyor. Buradan yola çıkarak, Türkiye’den Kanada’ya dil 
eğitimi almak için gelen öğrencilere bu süreçte neler öne-
rirsiniz?
Öğrencilere en büyük tavsiyem, utanmadan sıkılmadan 
yeni arkadaşlıklar edinmeleri ve sürekli İngilizce pratik yap-
malarıdır. Bunun yanında aktivitelere katılarak ülkeyi yakın-
dan keşfetmeleri motivasyonlarını arttırırken, eğlenceli bir 
ortamda dil eğitimi almalarını sağlayacaktır. Öğrencilere bir 
diğer tavsiyem ise, mutlaka derslerini düzenli bir şekilde ta-
kip etmeleri ve ödevlerini yapmaları. Bu şekilde hızlı bir iler-
leme kaydedebilirler.

ILAC’ın kurumlarında dil eğitimi verilirken nasıl bir yön-
tem uygulanıyor? Biraz derslerin işlenişi, ilginç program-
lar ve dersliklerin fiziki koşulları hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

ILAC’ta dil eğitimi verilirken izlenen en önemli yöntem, her 

ders saati içinde okuma, anlama, dinleme, konuşma ve yaz-
ma etkinliklerinin birbiri içine geçmesidir. Böylece dersler 
sürekli interaktif bir ortamda, her öğrenciye söz hakkı ta-
nınarak işlenir. 

Öğrencilerimizin seviyelerine göre seçebilecekleri ana 
dersler ve seçmeli dersler yer almaktadır. Öğrenci, eğitimi 
sırasında seviyesine göre genel İngilizce programı, sınavlara 
hazırlık (IELTS-TOEFL-Cambridge), iş İngilizcesi, Üniver-
siteye Hazırlık Programı, TESOL programlarından birine 
devam edebilir. Ayrıca ILAC Kolej’in sunmuş olduğu Ser-
vice Excellence for Business programına da katılabilirler. 
Sınıflarımız akvaryum stili ferah ve akıllı sınıflar olup, tam 
donanımlıdır.

ILAC’da çalıştığınız süreç içerisinde bir dönem “homes-
tay”lik yaptığınızı biliyoruz. “Homestay” nedir? Kana-
da’da eğitim alan öğrenciler için “homestay”de kalmayı 
önerir misiniz?

Homestay, aile yanı konaklamadır. Okulumuz özenle se-
çilmiş, güvenilir aileler ile yıllardır çalışmaktadır. Öğrenciler 
konaklamalarını tamamladıktan sonra ailelerimiz hakkında 
geri bildirimde bulunmaktadırlar ve bu şekilde ailelerimizin 
standartları sürekli korunmaktadır. Öğrencilerimizin %96’sı 
aile yanı konaklamayı tercih etmektedir. Aile yanında ko-
naklamanın avantajları İngilizce pratik yapmak ve Kanada 
kültürünü yakından yaşayarak tanımaktır. Aile yanı konak-
lama üç öğün yemek sunmaktadır. Tüm öğrencilere tavsiye 
edebilirim.

Türkiye’de Kanada eğitiminin yeterince tanınmamasın-
dan dolayı bu boşluğu doldurmak için EduLife Canada 
dergisini çıkarmaya başladık. Siz başından beri ilk destek-
çimiz oldunuz. Size ve ILAC’a bize gösterdiğiniz destek 
ve güven için EduLife Canada ekibi adına teşekkürlerimi-
zi iletmek istiyorum. Sizin dergimiz hakkında düşüncele-
rinizi almak bizi çok mutlu edecektir. 

EduLife Canada dergisinin ilk destekçisi olma fırsatını verdi-
ğiniz için öncelikle ILAC adına ben teşekkür ederim. Kana-
da’yı ve Kanada’daki eğitim fırsatlarını tarafsız bir gözle yan-
sıtan EduLife Canada dergisi, burada eğitim almak isteyen 
Türkiye’deki tüm öğrencilere Kanada’da yaşam ve eğitim 
konusunda tam donanımlı bir rehber niteliğindedir. Türki-
ye’de yayınlanan Kanada’ya dair ilk dergi olmanız ve başa-
rınızdan dolayı EduLife Canada ekibini başta Türkan Hanım 
olmak üzere tebrik ediyorum. Yüreğinize sağlık. 

DİL EĞİTİMİ
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IELTS sınavı nedir ve kimler için gereklidir? 

IELTS sınavı; özellikle Türkiye’deki üniversitelerin hazırlık 
sınıfını geçmek isteyen adayların, yurtdışında eğitim planı 
olan öğrencilerin, yurtdışında çalışmak isteyen veya göç-
menlik başvurusunda bulunacak kişilerle, özel sektörde dil 
tazminatı için başvuracak adayların tercih ettiği bir sınav.

Sınav dört bölümden oluşur: Dinleme, okuma, yazma ve 
konuşma. Yazılı bölümler aynı gün içinde aralıksız olarak 
yapılır ve üç saat sürer. Konuşma sınavı ise yazılı bölüm-
le aynı gün içinde olabildiği gibi yazılı sınavdan bir-iki gün 
önce ya da sonrasında yapılabilir ve 11-14 dakika sürer.

Biri genel diğeri akademik olan iki sınav var. Kanada, göç-
menlik başvurularında genel olanı istiyor.

IELTS sınavı iki ayrı modülde uygulanıyor: General Trai-
ning; daha çok yurtdışında çalışma veya oturma izni alma 
amaçlı ya da göçmenlik başvuruları için kullanılıyor. Aka-
demik; yurtdışında eğitim görmek, Türkiye’deki üniver-
sitelerin hazırlık sınıflarını atlamak ya da yabancı dil taz-
minatından yararlanmak isteyen adayların tercih ettiği 
modüldür. İki modül arasındaki tek fark, yazma ve okuma 
bölümleridir. Diğer iki bölüm olan dinleme ve konuşmada 
adaylara aynı sorular sorulur.

IELTS sınavı için nasıl kayıt yaptırılabilir? Hangi sıklıkla 
bu sınavları yapıyorsunuz?

Kayıtlar online olarak web sayfamızdan, www.idpieltsturkey.
com ya da İstanbul ve Ankara’daki test merkezlerimizden biz-
zat yapılabilir. IELTS sınavı tüm dünyada aynı günlerde (per-
şembe ve cumartesileri) ve yılda 48 kez uygulanmaktadır.

Okullara başvuru yapmadan ne kadar zaman önce sınava 
girilmesi gerekir? IELTS sınavının sonucu ne kadar 
zaman sonra açıklanır?

IELTS sınavının geçerliliği iki yıl olup dünya üzerinde 
9.500’den fazla kurum tarafından kabul edilmektedir. Sı-
nav sonuçları tüm dünya üzerinde eşzamanlı olarak sınav-
dan 13 gün sonra açıklanmaktadır. 

Son olarak, IELTS sınavına girecek olan adaylara 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Öncelikle şunu belirtmeliyim; IELTS, adayın İngilizce’yi 
kullanabilme yeterliliği ve becerisini ölçen bir sınavdır. Ay-
rıca IELTS bir geçme/kalma sınavı değildir. Adaylar 0-9 
arası bir skala içinde dili kullanma becerileri ölçülerek de-
ğerlendirilirler. Burada önemli olan adayların sonuç bel-
geleri ile başvuracakları kurumun talep ettiği skoru doğru 
belirlemeleridir. Diyelim ki adayın başvuracağı üniversite 
Akademik (AC) modülden 6.5 istiyor. Bu durumda aday, 
bu skoru hedefleyerek hazırlanmalıdır. Bizim adaylara tav-
siyemiz, skorlarını yarım puan arttırmaları için, en az iki ay 
düzenli çalışmaları gerektiği yönündedir.

Bu sınava hazırlanmak için adaylarımız www.idpieltsturkey.
com sitesindeki hazırlık materyallerini indirebilirler. İstan-
bul başta olmak üzere her ay yapılan (diğer iller için tarih-
leri web sitemizden kontrol edebilirsiniz) masterclass adlı 
90 dakikalık yoğunlaştırılmış sunumumuza katılmak hem 
örnek soruları IELTS uzmanıyla çözebilmek, hem de ek 
sorular yöneltebilmek mümkün. Son olarak da sınava gire-
cekler IDP IELTS’in adaylarımıza yeni sunmaya başladığı-
mız destek materyali “Writing Assist”ten faydalanabilirler. 

İngİlİzce Yeterlİlİk Sınavı 
IELTS Hakkında Merak Ettİklerİnİz

Kanada’daki üniversitelere gitmek isteyen öğrencilerimizin girmesi gereken 
sınavlardan biri olan IELTS hakkında merak edilen pek çok şey var. Son 
yıllarda Türk öğrenciler arasında özellikle konuşma kısmının yüz yüze 
yapılmasının getirdiği rahatlıktan dolayı IELTS’in popülaritesi hızla arttı. 
IDP IELTS’in Türkiye müdürü Seval Sir, IELTS sınavı ile ilgili merak 
edilenleri EduLife Canada okurları için anlattı.

Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK
Editoryal Koordinatör
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SEN YAPARSIN!
HAYALLERİN HAYATIN OLSUN!

YURTDIŞI D�L OKULLARI

YURTDIŞINDA L�SANS

YURTDIŞINDA YÜKSEK L�SANS

YURTDIŞINDA YAZ OKULLARI

SERT�F�KA & D�PLOMA

YURTDIŞINDA STAJ & KONAKLAMA

TOEFL - IELTS

ANKARA

0312 426 12 53 0232 464 45 85

ANTALYA

0242 316 48 87

KADIKÖY

0532 604 45 980222 221 15 56

ŞUBELER

www.globalvizyon.com

info@globalvizyon.com

+90 212 249 19 81 - 0533 747 64 21



YMCA International 
Language School

Montreal, Canada

İngilizce ve 
Fransızca 

programlarımız

• Yoğun program             
(Haftada 25 saat)

• Yarı yoğun program       
(Haftada 15 saat)

• Özel dersler                    
(telaffuz, okuma ve yaz-
ma, konuşma, iş İngilizce-
si ve iş Fransızcası ve 
TOEFL, IELTS, TFI ve TCFQ 
sınavlarına hazırlanma 
kursları)

Okulumuz

• Okulumuz 1965’te kuruldu
• Konumu Montreal şehir 

merkezinin tam kalbindedir 
(Peel Metro İstasyonu)

• 27 sınıf
• 2 dil laboratuvarı ve bir 

öğrenci salonu 
• Son teknoloji bir spor 

merkezi (haftada 15 saat + 
programlarından birine kayıtlı       

öğrencilere bedava)

• Resmi TOEIC ve TFI     
Değerlendirme Merkezi

Gap Year ve 
Pathway programları 

da mevcuttur!

Tüm dünyadan öğrencilerle bir araya gelin

Montreal’de İngilizce 

veya Fransızca öğrenin !

“Montreal’de İngilizcemi 

mükemmelleştirmek amacıyla

kalmanın tadını çıkardım. Önceleri her 

şey eğlenmek ve yeni insanlarla

tanışmak içindi, ancak Montreal’in 

merkezinde aldığım İngilizce dersleri 

ilerlememi ve iş arayışımı kolaylaştırdı.” 

Sophie, 24 yaşında

Ek Hizmetler

• Mevcut konaklama 
seçenekleri (aile yanında, 
yurtta veya ev arkadaşıyla 

paylaşılacak bir dairede)

• Havaalanında       
karşılama

• Sağlık sigortası
• Her hafta düzenlenen 

kültürel faaliyetler

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz

YMCA International Language School
1440, Stanley Street – 5th floor
Montreal, QC, CANADA
H3A 1P7

info@ymcalangues.ca
ymcalanguages.com

+1 514 849-8393, ext. 1400

Pub Turquie Tk.indd   2-3 24/02/2016   09:16
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Kanada'nın 
önde gelen dİl oKulu

1969 yılında kurulmuş olan Hansa language Centre, Kanada’daki en büyük ve en tanın-
mış dil okullarından biridir. Hansa çok çeşitli derslerden oluşan bir müfredat, esnek bir 
takvim ve çok çeşitli seyahat, gezi, spor ve sosyal aktivite imkanları sunmaktadır.

ögrenciler, hiç İngilizce bilgisi olmayanlar için giriş kurundan en ileri İngilizce seviyesine 
kadar on iki kurda yirmiden fazla konuyu en son ses ve video teknolojileri ile diğer ekip-
manları kullanarak öğrenebilirler.

Hansa’da ihtiyaçlarınıza tam anlamıyla uyan sınıflara yerleştirilirsiniz ama öğretmenle-
rinizden veya rehber öğretmenlerimizden biriyle görüşerek kurunuzu yükseltebilir veya 
konunuzu değiştirebilirsiniz. Hansa’daki sınıflarda ortalama 6 ila 8 öğrenci bulunur.

Rehber öğretmenlerimiz sizlere üniversite veya vize başvurularınız, konaklama ihtiyaçla-
rınız, size en uygun kuru ve program konusunu seçebilmeniz konusunda ve buna benzer 
hemen her konuda yardımcı olacaklardır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

http://www.hansacanada.com/tur/index.php#sthash.qnCF9nMV.dpuf





Kanada’da
LİSE EĞİTİMİ

LİSE EĞİTİMİ

Bilgi

Ebeveynler  öğrenci vizesi ile bir 
dil okuluna gitseler dahi çocuk-
ları ilköğretim ve lise eğitimleri-
ni ücretsiz olarak alabilirler.

Bilgi

Kanada dolarının Amerikan dolarından 
%30 daha ucuz olduğunu düşünürsek, 
Kanada’nın gerçekten ekonomik bir eğitim 
seçeneği sunduğunu görebiliriz.

50
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Lise eğitimini yurtdışında devam ettirmek hiç kolay bir 
karar değil; fakat öğrenci, sorumluluk sahibi ve istekliyse, 
aile de duygusal olarak buna hazırlıklıysa bu çok iyi bir 
seçim olabilir.

Kanada’daki liseler dünyanın dört bir yanından 
öğrencileri kendilerine çekiyor, çünkü Kanada 
liselerinde okuyanlar kaliteli bir eğitimi, dünyanın 
en güvenilir ve yaşanılır ülkesinde alıyorlar. Bu-
rası, gelen yabancı öğrencilerin %95’inin mem-
nun kaldığı bir ülke. Öğrencinin yetenek ve ilgi 
alanlarına göre seçmeli derslerin sunulduğu lise 
müfredatının, sadece Kanada’daki üniversiteler 
için değil tüm dünya ülkelerindeki üniversiteler 
için farklı eğitim programlarını (IB: Internatio-
nal Baccalaurate ve AP: Advanced Placement) 
içermesi ise bir diğer avantaj. 

Kanada’da aynı kalitede eğitim sunan devlet li-
seleri ve özel liseler mevcut. Konaklama da da-
hil olmak üzere, eğitim maliyetinin bir senelik 
ücreti 18.000-25.000 Kanada doları arasında 
değişmektedir. Kanada doları’nın Amerikan do-
ları’ndan %30 daha ucuz olduğunu düşünürsek, 
Kanada’nın gerçekten ekonomik bir eğitim seçe-
neği sunduğunu görebiliriz. 

Kanada’da bulunan bir liseye başvuru yapmak 
için, lise not dökümünüzün yanı sıra, okulunuz-
dan alacağınız referans ve aynı zamanda aşı ve 
sağlık raporlarınız istenebilir. Bazı liseler sizden 
dil yeterlilik isterken, pek çoğu diliniz yeterli de-
ğilse kendi bünyelerinde desteklemektedirler. 
Bununla birlikte, mülakat talep eden okullar da 
olabilir. 

Öte yandan, ebeveynlerden biri eğer tam za-
manlı olarak bir eğitim kurumundan aldığı öğ-
renci veya çalışma izniyle Kanada’da çalışıyorsa, 
çocukları lise eğitiminden ücretsiz olarak yarar-
lanabilir. Örneğin, English Montréal School Bo-
ard, İngilizce eğitim veren ve Montréal’de bulu-

nan bir lise ve ebeveynler Montréal’de öğrenci 
vizesi ile bir dil okuluna gitseler dahi çocukların 
lise eğitimlerini ücretsiz olarak almalarına olanak 
sağlamaktadır. Eğer anne veya baba olarak İngi-
lizce veya Fransızcanızı geliştirmek istiyor ve bir 
türlü zaman bulamıyorsanız, aynı zamanda ço-
cuğunuzu lise veya ilköğretimde ücretsiz olarak 
okutarak bu fırsattan yararlanabilirsiniz. 

Öğrencilerin Kanada liselerini seçme nedenleri-
ni şöyle sıralayabiliriz:

Kanada’nın köklü liselerinin birinden mezun 
olduğunuzda üniversitelere sınavsız girme 
hakkı elde edersiniz.

Yalnızca lise eğitiminin ilk yılında değil, son 
iki yılında da geçiş yapabilme hakkınız var-
dır.

Konaklama açısından daha çok yatılı okullar 
(boarding school) tercih edilse de, güveni-
lir testlerden geçip özenle seçilmiş ailelerin 
yanında kalabilme imkânına da sahipsiniz.

Liseyi bitirip üniversiteye kabul edilen ve 
üniversiteden mezun olan öğrenciler, üç 
yıla kadar hem çalışma hem de oturma 
izni alıyor ve bunun ilk yılı tamamlandığın-
da göçmenlik için başvuru yapabilme hakkı 
kazanıyor.

Elbette burslu eğitim imkanı da Kanada’da 
eğitimi cazip hale getiriyor; başarılı öğren-
cilere 3.000 ile 10.000 Kanada doları 
arasında değişen burslar verilebiliyor.

LİSE EĞİTİMİ
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LARGE ENOUGH TO MAKE A DIFFERENCE.
SMALL ENOUGH TO CARE.

 
280 King Street East, Brockville, Ontario K6V 1E2 Canada

Tel: +1 613 341 9330 | Fax: +1 613 341 9344
admissions@fulfordacademy.com | www.fulfordacademy.com

◆ Academic Middle School Grades 7-8
◆ Academic High School Grades 9-10

◆ ESL Foundation
◆ Summer School

◆ Placement Services

Fulford
Academy



www

Fulford
Academy

www.FulfordAcademy.com

•		Small	by	design

•		Structured	family-like	atmosphere

•		Academic	grades	7	to	10

•		Highly	trained	qualified	ESL	teachers

•		Teach	English	through	content-based	curriculum

•		Credits	leading	to	an	Ontario	Secondary	School	Diploma	(OSSD)

Brockville, ONTARIO CANADA

•		Summer	School	Program

•		“English	Only”	environment

•		We	are	a	Prep	School	for	prestigious	North	American	Boarding	Schools



Ottawa-Carleton Bölgesİ Okul Kurulu

Ottawa – Carleton Bölgesi Okul Kurulu (OCDSB) yüzyıldan 
uzun bir süredir Kanada’nın Ana Bölgesi’ndeki öğrencilere 
hizmet vermektedir. OCDSB öğrencileri, tüm dünyadaki kolej 
ve üniversitelerde başarı göstermektedir. Bölge dâhilinde; 
şehirde, banliyöde ve kırsal kesimde olmak üzere 26 lise ve 
116 ilkokul bulunmaktadır. 

Okullarımız, öğrencilerimize mükemmelliği öğrenmeye teşvik 
eden ve öğrencilerimizin kişisel ihtiyaçlarını karşılayan geniş 
kapsamlı programlar sunmaktadır. OCDSB okulları, anaokulun-
dan 12. sınıfa kadar eğitim vermektedir. Orta dereceli okullar, 
öğrencileri üniversite, kolej veya iş hayatına hazırlamak üzere 
tasarlanmış, zorluk dereceleri değişen dersler sunmaktadır. Eks-
tra İngilizce eğitimine ihtiyaç duyan öğrenciler, okul kurulunun, 
sürekli orta dereceli okulların müfredatı ile birleştirdiği, ikinci dil 
olarak İngilizce (ESL) programından yararlanabilmektedir.

Uluslararası öğrenci programıyla ortaklığa sahip Kanada 
Gençlerin Dil Okulu, öğrencilere Akademik Amaçlar İçin İngi-
lizce (EAP) dersini sunmakta ve onlara, Kanada’daki bir lise 
veya üniversiteye daha iyi uyum sağlamalarına ve başarıya 
ulaşmalarına yardımcı olacak bir altyapı ile organizasyonel ve 
sosyal beceriler kazandırmaktadır. Okul, yıl boyunca sürekli 
olarak yeni öğrenci alımı yapmaktadır.

Ottawa’nın yemyeşil yazı, oldukça hoş ve festivallerle dolu 
olarak geçer. Öğrenciler Ottawa’da yazın tadını çıkarmak için 
yaz programlarımıza da katılabilirler. Öğrenciler, İngilizcelerini 
daha etkili, kendilerine güvenli ve bağımsız bir biçimde kul-
lanabilmek için, sabahları verilecek İngilizce derslerine katıl-
maktadır. Tüm sınıflarımız, nitelikli, İngilizcenizi ve eğitiminizi 
bir sonraki önemli basamağa çıkarmanızı sağlayan becerileri 
size kazandıracak dinamik öğretmenlere sahiptir. 

Program Seçenekleri

Ontario Ortaöğretim Diplomasıyla Mezun Olma (OSSD)

Bir veya iki sömestr boyunca Akademik / Kültürel 
deneyim

ESL dersleri kredisi 

Üniversite ve Kolejlere Hazırlık

Uluslararası Bakalorya

İleri Yerleştirme

Yaz programları

Yoğun ESL çalışması – Gençlerin Dil Okulu

OCDSB’de eğitim görecek uluslararası öğrenciler, Ottawa’da-
ki eğitimleri süresince onlara bakacak ve destek olacak Ka-
nadalı ailelerle kalacaklardır. Kanadalı bir aileyle yaşamak, 
okulda ve dünya genelinde iletişim kurma becerilerini geliş-
tirmek isteyen öğrenciler için mükemmel bir öğrenme fırsatı 
sağlamaktadır. Tüm aileler, bir eşleştirme süreci sonucunda 
dikkatle elenerek seçilir.

Hemen bugün gelip 
muhteşem okul kurulumuzun 

bir parçası olun!

www.studyottawa.ca
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Ottawa School Board gibi devlet okullarını 
Kanada devleti destekliyor. Okullarda 
uygulamalı derslikler ve spor tesisleri bulunuyor. 
Ayrıca özel bir spor veya sanat dalına ilgi 
duyuyorsanız sizin için özel tasarlanmış 
programlara katılabiliyorsunuz.

Öncelikle okurlarımız sizi tanımak isteyeceklerdir. 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Adım Sezin Üçkuyu, 15 yaşındayım, Ankara’da doğdum. Seki-
zinci sınıfı Antalya’da tamamladım. Eğitimimi sürdürmek için 
Kanada’ya geldim.

Lise eğitiminizi Kanada’da alıyorsunuz. Neden 
özellikle Kanada’yı seçtiniz?

Her zaman kendimi geliştirebileceğim bir eğitim sistemini 
hayal ettim. Bu konuda elimden geldiğince internet üzerin-
de araştırma yaptım. Araştırmalarım sonucunda Finlandiya 
ve Kanada ilgimi çekti. İngilizce konuşabilmem nedeniy-
le Kanada bana biraz daha yakın geldi. Yine de emin olmak 
için yedinci sınıfın yazında 6 haftalığına Montréal’e geldim. 
Montréal’de Fransızca kursuna katıldım ve Kanadalı bir aile-
nin yanında kaldım. 6 haftalık deneyimim sonucunda Kana-
da’da yaşamaktan mutluluk duyacağım kararına vardım.

Ottawa School Board’da aldığınız eğitimden 
memnun musunuz? 

Türkiye’de genellikle sekizinci sınıftan sonra özel okullar ter-
cih ediliyor, buna devlet okullarına devletin yeterince kaynak 

ayırmaması neden oluyor. Kanada’da ise devlet okullarının 
kaynağı özel okullar kadar iyi hatta çoğunlukla en iyi öğrenciler 
devlet okullarında okuyor. Bu durumu 6 haftalık Montréal’deki 
Fransızca eğitimim sırasında fark ettim. Kendimi daha çok ge-
liştirebileceğim bir eğitim sistemi arıyordum. Kuşkusuz şu an 
okuduğum okul Türkiye’dekinden çok daha iyi.

Ottawa School Board’un eğitim sistemi, kabul 
koşulları ve imkanları hakkında bize bilgi verebilir 
misiniz?

Öncelikle okul kabulü için birtakım yazılı testlerden geçmeniz 
gerekiyor. Bu sınav Kanada’da okulları seçebileceğinizi belirli-
yor. Kanada’ya geldiğinizde ise sözlü bir sınav yapılıyor. Sözlü 
sınavda özellikle öğrencinin İngilizce konuşma ve anlama be-
cerileri ölçülüyor. Okulun en iyi olanağı ise öğrencilerin kendi 
ilgi düzeylerine göre derslerini seçebiliyor olmaları. Bu şekilde 
çok fazla sayıda öğrenci ile iletişim kurma olanağı sağlanıyor. 
Dersler, teorik anlatımdan çok uygulamaya dayanıyor. Bu du-
rum öğrenilenlerin daha kalıcı olmasına yarıyor.

Ottawa School Board gibi devlet okullarını Kanada devleti 
destekliyor. Okullarda uygulamalı derslikler ve spor tesisleri 
bulunuyor. Ayrıca özel bir spor veya sanat dalına ilgi duyu-
yorsanız sizin için özel tasarlanmış programlara katılabiliyor-
sunuz.

Ottawa SCHOOL BOARD



Bence program harika 
ve herkes kendimi özel 

hissettiriyor.

Otasonie, Nijerya, 9. sınıf

 montréal çok güzel ve 
temiz. kendimi güvende 

hissediyorum ve okulumu 
çok seviyorum.

Angela, Kore, 8. sınıf

Uluslararası bir öğrenci olarak 
mükemmel bir yıl geçirdim. 

Teşekkürler emSB.

Keth, Laos, 10. sınıf

Yanında konakladığım aile çok 
iyi ve çok lezzetli yemekler 
yapıyorlar. okulumu ve yeni 
arkadaşlarımı çok seviyorum.

Coco, Avusturya,  11. sınıf

Program mükemmel. 
Öğretmenlerim çok iyi ve 

bana çok yardımcı oluyorlar.
Agatha, İsviçre, 10. sınıf

çok güzel arkadaşlıklar 
edindim ve tüm 

öğretmenlerimi çok sevdim. 
Hepsi çok iyiler.

Kevin,Vietnam, 10. sınıf

ingilizcem gelişiyor. Herkes 
çok iyi ve arkadaş canlısı.

Jin, Çin, 11. sınıf



Daha fazla bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz:
http://www.emsb.qc.ca/internationalstudents veya study@emsb.qc.ca

montréal adasında bulunan ingiliz montréal okul kurulu (emSB), 
20.000’den fazla öğrencisiyle, 

Québec eyaletinin en büyük ingiliz devlet okulu kuruludur.* 

Programlarımız arasında İngilizce, genişletilmiş Fransızca (%38’den %72’ye), 
zenginleştirilmiş Uluslararası Bakalorya ve spor etütleri bulunmaktadır.

Okullarımız güvenli, temiz, konuksever, koruyucu olmakla birlikte, 
mümkün olan en yüksek kalitede eğitim sunmaya kendilerini 

adamış öğretmenleriyle, uygun ücretlere sahiptir. 

EMSB, Québec’teki en yüksek mezuniyet başarısı oranı olan 
%88’lik başarı oranıyla oldukça gurur duymaktadır.

*Okul Kurulu bir merkez ofis tarafından yönetilen bir okullar ağına verilen isimdir. 

emsbint.students @emsb_intstudent
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LİSE EĞİTİMİ

King’s-Edgehill Okulu ziyaret edeceğimiz okullar içinde bi-
zim açımızdan en önemlisiydi. King’s-Edgehill, 1788 sene-
sinde Kanada’da kurulan ilk yatılı okullarından biri. Okulda 
kız ve erkek öğrencilerin birlikte okuduğu karma bir eğitim 
sistemi uygulanıyor. Uluslararası Bakaloryanın (Internati-
onal Baccalaureate) uygulandığı okuldan mezun olan öğ-
renciler, bu sayede gelecekte yapacakları kariyer açısından 
oldukça şanslı oluyorlar. 

Buradan ayrıldıktan sonraki ziyaretimizi New Brunswick 
eyaletinde bulunan Rothesay Netherwood School’a yap-
tık. Kuruluşu 1877 yılına dayanan okulun en önemli özelliği 
Atlantik Kanada üniversite hazırlık okullarından bir tanesi 
olması. Bu okullardan mezun olan lise öğrencileri genelde 
Nova Scotia, New Brunswick gibi eyaletlerde bulunan üni-
versitelerde akademik hayatlarına devam ediyorlar. Yaklaşık 
450’ye yakın öğrencisi olan okul, üniversite akademik eğiti-
mi öncesinde çok iyi düzeyde hazırlık yapılan okullardan bir 
tanesi olarak dikkat çekiyor.

Sonraki gün Québec eyaletinde bulunan Stanstead 
College’a heyet olarak ziyarette bulunduk. Yatılı okullarda 
alınan lise eğitimiyle ilgili dikkat etmemiz gereken temel 
nokta, öğrencilerin sabah saat 08:00 ila 08:30 arasında 

okulda eğitime başlayıp öğlen yemek saati sonrasında 
15:00-15:30’da derslerinin bitiyor olmasına karşın sosyal 
aktivitelerin devam etmesi. Okulda dersler bittikten sonra 
spor ve sanatla ilgili aktiviteler devam ediyor. Akşam yemeği 
yendikten sonra bir süre ders çalışmaya vakit ayrılıyor. Bu 
okulların da eğitimde disipline önem vermesi, öğrencilerin 
sonraki yaşamlarına daha hızlı ve özgüvenli olarak devam 
etmelerini sağlıyor.

CAIS’e bağlı okullarda Uluslararası Bakalorya ve Advanced 
Placement eğitimi alan öğrenciler daha lisedeyken üniver-
sitelere hazırlanmış olduklarından, üniversite eğitimleri sıra-
sında da başarılı oluyorlar. Okuldan aldıkları eğitim sayesinde 
öğrenciler yaşamlarının her alanında başarıya odaklanıyorlar.

Yapmış olduğumuz görüşmelerde öğrencilerin tek soru-
nunun başlarda ailelerinden uzak olmaları sebebiyle onlara 
duydukları özlem olduğunu gördük. Elbette bu durum öğ-
rencilerin sosyal yaşama uyumları ve derslerine odaklanma-
ları sonucunda çok da uzun sürmüyor. CAIS yatılı okulların-
da ortalama yıllık eğitim maliyetleri konaklamalar dahil 55 
bin ile 70 bin Kanada doları arasında değişiyor. Okulun me-
zun öğrencileri üniversitelere giriş ve iş arayışları sürecinde 
bir adım önde oluyorlar.  

Kanada Lİse Turları 
Programından İzlenİmler

İsmail İNCE
Kanada Kültür Merkezi
Genel Müdürü

Eylül ve Ekim 2015 döneminde Bağımsız Kanada 
Yatılı Okullar Birliği’nin (Canadian Accredited 
Independent Schools - CAIS) düzenlemiş olduğu, 
yaklaşık 17 gün süren Kanada Lise Turları programına 
katıldık. Bu tura dünyanın diğer bölgelerinden ve 
ülkelerinden gelen heyet ile Nova Scotia eyaletinde 
bulunan Halifax şehrinde buluşarak başladık. 
Toplamda 16 okulu ziyaret ettiğimiz geziden en ilgi 
çekici okulları sizin için derledik.
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KOLEJLER

Kanada’daki kolej eğitimi Türkiye’dekinden oldukça 
farklı. Siz Kanada’daki kolej eğitimini nasıl tanımlarsınız? 

Türkiye’de kolejler yabancı dilde eğitim veren özel ortaöğ-
renim kurumlarıdır. Kanada’da ise, kolejler yükseköğrenimin 
önemli bir parçasıdır. Kanada’da öğrenci lise eğitiminden 
sonra yükseköğrenimine iki farklı kurumda devam edebili-
yor; bir yandan üniversite diğer yandan kolej. İkisinin arasın-
daki temel fark ise, eğitim hedefleri ve buna bağlı olarak eği-
tim şekli. Üniversiteler, akademik araştırmayı hedefledikleri 
için teorik eğitim verirler. Kolejler ise, sanayinin ihtiyaç duy-
duğu işgücünü yetiştirmeyi hedefler ve bundan dolayı eği-
timleri uygulama üzerine odaklanır.

Kanada’da son zamanlarda kolej eğitimlerinde en çok 
hangi alanlar tercih ediliyor ve bunun sebepleri neler? 

Kanada’da, mühendislik, işletme, turizm ve iletişim alanla-
rında kolej eğitimi ön plana çıkıyor. Bu alanlarda çalışmayı 
düşünen kişilerin, kariyerlerinde başarılı olabilmek için teo-
rik bilginin yanı sıra belirli becerilere sahip olmaları gereki-
yor. Uygulamalı eğitim sayesinde, bu becerileri geliştirmek 
mümkün.

Kanada’da kolej eğitimlerinde bir yaş sınırı var mı? Daha 
çok hangi yaş aralığındaki kişiler kolej eğitimlerine ilgi 
gösteriyor?

Herhangi bir yaş sınırı yok. Kabul için esas, başvurulan prog-
ram için gereken akademik ve İngilizce yeterlilik. Genellikle, 
lise sonrası eğitime devam eden öğrenciler çoğunlukta. An-
cak, son yıllarda, üniversite mezunları, lisans sonrası uzman-
lık programlarına gitmeyi tercih ediyor. Bunun temel sebebi 
ise, kolej eğitimleri sayesinde işe yerleşme oranlarının daha 
yüksek olması.

Kolej eğitiminin kişiler için cazip hale gelmesinin 
sebepleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

İlk olarak, kolej mezunlarının işe yerleşme oranı çok yüksek. 
Kanada devlet istatistiklerine göre, mezunların %85’i altı ay 
içinde işe giriyor. Tabii maliyet de önemli bir sebep. Genellikle 
kolejler daha ucuz ve uluslararası öğrencilere ayrılan konten-
jan sayısının daha fazla olması nedeniyle kolejlere daha kolay 
kabul ediliyorlar. Küçük sınıflar ve sunulan teknik donanımlar 
uygulamalı eğitimi mümkün kılıyor. Öğrenci kalabalığın içinde 
yok olmuyor, yani salt bir rakam yerine ismi ile var oluyor.

Kolej eğitimi için Kanada’yı tercih eden Türk öğrencilerin 
nasıl bir yol izlemeleri gerekir? 

Öncelikle, ileride hangi alanda kariyerlerine devam etmek 
istediklerini belirledikten sonra, hangi kolejlerin bu alanda 
uzmanlık programları sunduğunu bulmaları gerekiyor. Koleje 
başvururken, IELTS veya TOEFL yeterlilik ve transkriptle-
rin yanı sıra diplomalarını ibraz etmeleri gerekir. İngilizcesi 
yeterli olmayan öğrenciler, kolejlerin anlaşmalı oldukları dil 
okullarına öncelikle başlayabilirler.

Kanada’da kolej eğitimi almanın Türkiye’den gelen bir 
öğrenci için avantajları hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Kanada kolejlerinde sunulan programlar çok çeşitli ve bir-
çoğu Türkiye’de maalesef sunulmuyor. Günümüzde rağbet 
gören alanlarda eğitim alabilir ve Türkiye’de fark yaratabilir-
ler. Ayrıca, uygulamalı eğitim almaları da onları profesyonel 
iş hayatına daha iyi hazırlamakta. Kanada’da ayrıca, gerek 
öğrenciyken gerek mezuniyetten sonra yasal çalışma hak-
kına sahipler. Bana sorarsanız, Kanada gibi büyük bir eko-
nomide işgücünün içinde yer almış olmak başlı başına bir 
diploma değerinde.

Kanada’da KOLEJ EĞİTİMİ

Centennial College Türkiye Müdürü Melis Balkan ile 
Kanada’daki kolejler hakkında eğitim maliyetleri, son yıllarda 
en çok tercih edilen bölümler ve iş fırsatları üzerine konuştuk.

Tuğçe İBİŞ
EduLife Canada
Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı



63www.edulifecanada.com

KOLEJLER

Kolej mezunlarının işe yerleşme oranı çok yüksek. 
Kanada devlet istatistiklerine göre, mezunların 
%85’i altı ay içinde işe giriyor. Yabancı 
öğrenciler haftada 20 saat ve mezuniyetten sonra 
da üç seneye kadar çalışma izni alabilirler.

Bu kolejleri tercih eden kişilerin çalışma hakları ve bu 
konuya dair işleyiş hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Uluslararası öğrenciler, tam zamanlı devam ettikleri prog-
ram süresince haftada 20 saat çalışma hakkına sahiplerdir. 
Ayrıca, mezuniyetten sonra, okudukları program uzunluğu 
kadar mezuniyet sonrası çalışma hakkından yararlanabilirler.

Kanada’da kolejler kimler tarafından daha çok tercih 
ediliyor ve bunun sebepleri nelerdir?

Genellikle, profesyonel işgücüne katılmak isteyenler kolej 
eğitimi almayı tercih ediyorlar. Uygulamalı eğitim sayesinde 
iş hayatı için gereken becerilerle donanmış oluyorlar. Kısa-
cası, bilgiyi gerçek hayata uygulamayı öğreniyorlar. İş hayatı 
bundan ibaret değil mi…

Türkiye’de üniversiteden yeni mezun olan ya da çalışan 
bir kişi için en çok tercih edilen programlar hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Genellikle işletme ve mühendislik programlarımıza talep var. 
İşletme fakültemizde proje yönetimi veya uluslararası tica-
ret gibi farklı uzmanlık alanlarında bir yıllık programlar sunu-
luyor. Centennial College, Kanada’nın mühendislik, makine, 
IT ve mikrobiyoloji alanlarında çok tanınmış bir okuldur.

Kanada eğitim sisteminde sertifika programlarının ayrı 
bir yeri var. Bu programlara kimlerin katılabileceği ve 
özellikleri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? 

Lisansını tamamlamış üniversite mezunları bu alanlarda 
öğrenimlerine devam edebilirler. Bunun için, üniversite-
den transkriptlerinin ve diplomalarının yanı sıra IELTS veya 
TOEFL notlarına ihtiyaç var. Tabii bazı bölümlerde, özellikle 
iletişim fakültesinde sunulan programlara ek belge isten-
mekte.

Kanada’da kolej eğitimi almak isteyen fakat İngilizcesi 
yeterli düzeyde olmayanlar için bu sorun nasıl çözülüyor?

Okulumuzda İngilizce hazırlık mevcut. Bir diğer seçenek ise, 
İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrenciler, anlaşmalı oldu-
ğumuz İngilizce dil okullarına kayıt yapabilirler. Bu programın 
ismi pathway olarak adlandırılıyor. Öğrenci bizden koşullu 
kabul alıyor ve anlaşmalı olduğumuz dil okulunun pathway 
programını başarı ile tamamladığı takdirde, IELTS veya TO-
EFL’ı ibraz etmeden bizim programımıza devam edebiliyor.

Kanada’da eğitim sistemi eyaletler arası farklılıklar 
gösterebilse de, kolejler genel olarak hangi ana 
başlıklarda toplanıyor? Bunların eğitim programları 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Kolejler, sanayinin ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirmeyi 
hedefler. Ontario bölgesinde petrol olmadığı için Ontario 
eyaletinde petrol üzerine bir program sunulmaz. Kolejlerin 
hepsinin eğitim şekli ise uygulamalıdır, yani derslerin yarısı 
teoriden, diğer yarısı laboratuvar, atölye vb. çalışmalardan 
oluşuyor.
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BAŞARISI

ÖDÜLLER
BURSLAR

adet  toplam değeri $700,000 bulan 
ödül ve burslar öğrencilerimizin 
kullanmına ayrılmaktadır.
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DAHA FAZLA
İŞVEREN
BAĞLANTISI

işverenin Georgian College ile  
öğrencilere pekiştirici iş deneyimi 
(co-op) ve staj yerleştirme hizmetleri 
verme anlaşması bulunmaktadır.
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“
”

Kemal Yiğit İnanç 
İhlas Haber Ajansı Kameramanı 

Tecrübeli  öğretmenler eşliğinde daha iyi bir gelecek 
için İngilizce öğrenebilir ve öğrendiğiniz İngilizce’yi 
iş ve özel hayatınızda kullanabilirsiniz. 
Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen kişilerle tanışarak 
daha zengin bir kültüre ve tecrübeye sahip olabilirsiniz.



CORNERSTONE
Academic College

Building a Strong Foundation

PROGRAMLAR

  ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN İLERİ DERECEDE KONUŞMA VE YAZMA DERSLERİ
  MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ
  TOEFL/ TOEIC/ GENÇLER İÇİN YAZ OKULU

AVANTAJLAR
 Günlük ve mesleki alanda İngilizce geliştirme programları
 Gençler için geliştirilmiş programlar
 Bire bir eğitim fırsatı
 Sadece İngilizce konuşulabilen bir okul
 Okulun içinden metroya direk ulaşma kolaylığı
 Ailelere özel paket programlar



Kanada’da
Ünİversİte EĞİTİMİ

Dünyanın en konuksever ülkesi olan Kanada’ya aileler 
çocuklarını gönül rahatlığıyla göndermektedir.

LİSANS

Bilgi

Lisans eğitimlerini bitiren 
öğrencilerin üç seneye kadar 
çalışma imkanı bulmalarının 
yanı sıra, göçmenliğe 
başvurma şansları da var.

Bilgi

Kanada’da üniversite 
eğitimi almak isteyenlerin 
Türkiye’deki üniversite seçme 
ve yerleştirme sınavına 
girmelerine gerek yoktur.
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Günümüzde yalnızca yurtdışından diploma almak değil aynı 
zamanda iş deneyimi kazanmak da önemli bir hale geldi. Ka-
nada’da öğrenciler lisans eğitimi alırken ilk günden itibaren 
kampüs içinde ve dışında haftada 20 saate kadar, tatillerde 
ise full-time çalışma şansına sahip oluyorlar. Lisans eğitim-
lerini bitiren öğrencilerin üç seneye kadar çalışma imkanı 
bulmalarının yanı sıra, göçmenliğe başvurma şansları da var. 
Dünyanın en konuksever ülkesi olarak seçilen Kanada’ya ai-
leler çocuklarını gönül rahatlığıyla göndermektedir. 

Kanada üniversiteleri dünyada saygın bir yere sahip, ayrıca 
pek çok üniversitesi de dünyada ilk yüzde yer almaktadır. 
Güvenli ve konuksever bir ortamda eğitim fırsatı sunma-
sı Kanada’yı üniversite eğitimi için dünyada tercih edilen 
önemli bir konuma getirmiştir. Üniversitelerin lisans eğitim-
leri arasında pek bir fark olmadığından Kanadalılar genellikle 
kendilerine yakın olan üniversiteye gitmeyi tercih ederler. 
Eğitim ücretleri 10.000 ila 20.000 Kanada doları arasın-
da değişmektedir. Bunun yanı sıra konaklama masrafı da-
hil bir senelik eğitim ve yaşam ücreti ortalama 20.000 ile 
30.000 Kanada doları arasındadır. 

Kanada üniversitelerine başvurular bir önceki senenin eylül 
ayından itibaren yapılabilir, ama pek çok üniversite online 
başvurularını ekim-kasım aylarında açmaktadır. Son başvu-
ru tarihi üniversiteler arasında değişiklik göstermekle bera-
ber, 15 Ocak itibariyle başvuruları kapanan (örneğin McGill 
Üniversitesi gibi) üniversiteler mevcuttur. Kontenjanlar da-
hilinde öğrenciler, nisan hatta bazen mayıs ayına kadar baş-
vurularını yapabilmektedir. 

Türkiye’de lise çağındaki öğrencileri en çok ilgilendiren ko-
nulardan biri, Kanada’da lisans eğitimi almanın ön şartlarıdır. 
Kanada’da üniversite eğitimi almak için Türkiye’deki üniver-
site seçme ve yerleştirme sınavına girmelerine gerek olma-
dığı ve orada alınan sonucun hiçbir şekilde dikkate alınmadı-
ğı en az bilinen ama öğrendiklerinde de öğrencileri ve aileleri 
en çok rahatlatan avantajlardan biridir.

Öte yandan Kanada, Amerika gibi SAT sınavlarını da giriş 
şartı olarak istememektedir. Bazı durumlarda özellikle öğ-
renci bir yandan üniversite sınavına çalışıp, bir yandan da 
derslerinde istediği başarıyı sağlayamıyorsa, bu durumda 
öğrencilere, SAT sınavında iyi bir not alacaklarsa bu sınava 
girmeleri tavsiye edilmelidir.

Kanada üniversitelerine başvuru yapmak isteyen öğrencile-
rin en çok 11. ve 12. sınıf ilk dönem notları dikkate alınır. Bu-
nunla birlikte 10. sınıfın notlarına, öğrencinin artan mı yoksa 
azalan mı bir not grafiği çizdiği anlamak için bakılır. Öğrenci 
üniversitede hangi alanda okumak istiyorsa o bölüm için is-
tenen derslerin not ortalaması daha büyük bir önem kazanı-

yor. Örneğin, mühendislik eğitimi almak isteyen bir öğren-
cinin genel not ortalamasının yanı sıra matematik, fizik ve 
kimya gibi derslerinin ortalaması çok daha önemli oluyor. Bu 
durumda öğrencilere verilecek en büyük tavsiye, mümkün 
olduğunca notlarına önem vermeleri ve notlarının artan bir 
grafik yansıtmasını sağlamalarıdır. 

Üniversite başvurusu için gereken genel evraklar aşağıdaki 
gibidir. Ancak bu evrakların üniversitelere göre farklılık gös-
terebildiği dikkate alınmalıdır.

ÜnİvErsİtE Başvuru Formu 
Büyük kısmı online olarak yapılmaktadır.

Başvuru ÜCrEtİ 
35 ila 150 Kanada doları arasında değişmektedir.

LİsE not döKÜmÜ (transCrIpt) 
Genelde kapalı ve mühürlü zarfta istenmektedir.

LİsE dİpLomasI 
Mezun olduktan sonra tercüme edilip gönderilmesi 
gerekmektedir.

Cv 
Akılda kalıcı, akıcı ve düzgün yazılmalıdır. 

nİYEt mEKtuBu 
 Kendinizi ve hedeflerinizi tanıtacağınız bir mektup 
olmalı.

EK BİLgİ Formu 
Bölüm için istenilen ek bilgi formları dikkatle 
doldurulmalı.

İngİLİzCE vEYa FransIzCa YEtErLİLİK 
sInavInIn sonuCu 
IELTS’den 6, TOEFL’dan 80 minimum alınması 
gereken puanlar ve Fransızca için DELPH B2 sınav 
sonuç belgesi.

rEFEransLar 
Bazı bölümler ve burs başvuruları için istenmektedir.

portFoLYo 
Bölüme bağlı olarak değişir.

Burs Başvuru Formu 
Bazı burslar için özellikle ayrı olarak doldurulması 
gerekmektedir.

Eğİtİm aLdIğInIz oKuLu tanItan 
mEKtup 
Eklemeniz her zaman için önemlidir.

LİSANS



 

“What I like most about my program is 
the connection to the industry and the trips. 
When I complete my program, I plan to work in outdoor education.” 

AMY CAMERON   | Vancouver, Canada  
Outdoor Recreation Management program 

 



Capilano University

ABOUT CAPILANO UNIVERSITY
Founded in 1968, Capilano University 

is one of the oldest publicly funded 

post-secondary institutions in British 

Columbia, Canada. With more than 

8,800 students, the university welcomes 

nearly 1000 international students from 

over 60 countries each year. Known for 

its reputation for teaching excellence 

and innovation, Capilano University has 

distinguished itself by its commitment 

to student success. Capilano University 

is located  30 minutes from downtown 

Vancouver which allows students to enjoy 

the city life and pursue work opportunities 

after graduation.

ARTS
• Applied Behaviour Analysis (Autism)
• Art History
• English and Creative Writing
• Liberal Studies
•  Psychology 

BUSINESS 
• Accounting Assistant
• Business Administration   
• International Management Graduate  

(MSc at Hertfordshire University in UK)
• North American Business Management
• North American and International 

Management
• Retail Marketing

COMMUNICATION 
• Communication Studies

EDUCATION 
• Early Childhood Care and Education 
• Education Assistant

ENGLISH FOR ACADEMIC 
PURPOSES AND PATHWAY 
PROGRAMS 
• EAP Intermediate to Advanced Levels 
• Business Administration Pathway 
• Early Childhood Care and Education 

Pathway

GLOBAL & COMMUNITY STUDIES
• Global Stewardship
• Human Kinetics
• Outdoor Recreation 
• Tourism Management 
• Tourism Management for International 

Students

HEALTH 
• Heatth Care Assistant
• Music Therapy  
• Rehabilitation Assistant

LEGAL STUDIES
• Paralegal

MOTION PICTURE ARTS
• Animation (2D & 3D)
• Costuming for Stage and Screen
• Digital Visual Effects (VFX)
• Documentary 
• Motion Picture Arts 

PERFORMING ARTS & DESIGN
• Acting for Stage & Screen 
• Arts and Entertainment Management
• Jazz Studies 
• Music (conducting, instrumental, voice)
• Musical Theatre
• Technical Theatre
• Visual Communication 

STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, 
ENGINEERING & MATH)
• Biology
• Engineering

VANCOUVER, CANADA

CAPILANO UNIVERSITY • CENTRE FOR INTERNATIONAL EXPERIENCE 
2055 Purcell Way, North Vancouver, BC, Canada

Tel. 604.990.7914   •   Fax. 604.983.7576   •   E-mail: IntEd@capilanou.ca
www.capilanou.ca

* Visit capilanou.ca/programs for program details

Study for a Degree, Diploma or Certificate*  
Work during or following your studies 
Live in one of the world's most liveable cities
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RÖPORTAJ

Dünyanın En Prestijli
Okullarından 
Toronto Ünİversİtesİ’nde 
Öğrencİ Olmak

Samet KARAMAN
EduLife Canada Halkla İlişkiler
Müdür Yardımcısı

Toronto Üniversitesi’nde Elektrik ve Bilgisayar 
Mühendisliği öğrenimine devam eden Efe Cihan 
Çiğdem’in Kanada’da üçüncü yılı. Efe Cihan ile 
Kanada’da öğrenimine devam etmeye karar verme 
sürecinden Kanada’da eğitim hayatının avantajlarına 
kadar birçok konuyu konuştuk.
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RÖPORTAJ

Toronto Üniversitesi’nde mühendislik okumaya nasıl ka-
rar verdiniz, kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Adım Efe Cihan Çiğdem. Toronto Üniversitesi’nde Elektrik 
ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisi-
yim. Hazırlıkla beraber üçüncü senem. Benim için Kanada 
süreci, annemin arkadaşlarının Toronto’ya taşınmasıyla baş-
ladı. Annem de bana Kanada’da bir üniversiteye gitmemin 
avantajlarından bahsetti. Biraz araştırma yaptıktan sonra 
Kanada Kültür Merkezi’yle irtibata geçtik. Onların yardı-
mıyla Toronto Üniversitesi’nden kabulüm geldi.

Programa başvuru ve kabul süreciniz hakkında bilgi vere-
bilir misiniz?

Başvuru işlemleri için sadece son iki yılın ortalaması, üç re-
ferans mektubu ve özgeçmiş hazırlamanız gerekiyor. Eğer 
ortalamanız %90’ın üzerindeyse, referanslarınız iyiyse ve 
okulda sosyal olarak aktif roller aldıysanız kabul edilme ola-
sılığınız yüksek. Toronto Üniversitesi’nde 56.000 lisans öğ-
rencisi olmak üzere toplamda 77.000 öğrenci okumakta. 
Uluslararası öğrenci sayısı uluslararası üniversiteler sırala-
masında bir kriter olduğu için, bu da Türkiye’den başvuran-
ları avantajlı bir konuma getiriyor.

Siz aynı zamanda Toronto Üniversitesi’nin İngilizce hazır-
lık bölümünden şartlı kabul alarak başladınız. Bu sizin için 
nasıl bir deneyimdi, tavsiye eder misiniz? Bu programdan 
memnun kaldınız mı?

Eğer kendinizi mühendisliğe hazır hissetmiyorsanız, hazırlı-
ğa gitmenizi tavsiye ederim, çünkü Kanada başka bir kültür 
ve eğitim sistemine sahip. İngilizce Hazırlık bölümünün bir 
başka artısı ise, İngilizce eğitim alırken aynı zamanda birinci 
sınıf derslerinden de alma şansına sahip olmanız. Örneğin, 
bütün birinci sınıf mühendislik öğrencilerinin gördüğü ve en 
çok zaman alan dersi hazırlıkta verebilirsiniz. Bu da sizin için, 
birinci sınıfta diğer derslere daha çok çalışabilmek ve daha 
yüksek ortalamaya sahip olabilmek için bir fırsat.

Kanada’da üniversiteye başlayacaklar için tavsiyeleriniz 
nelerdir? Kendi programınıza başlayacaklar için neler 
önerirsiniz?

Kanada çok kültürlü bir ülke. Size çok farklı değerler kataca-
ğından eminim. Kanada üniversitelerinde derslerin dışında 
kulüpler çok önemli ve işverenlerin not ortalaması dışında 
önem verdikleri konulardan bir tanesi. Ben Toronto Üni-
versitesi’nin Solar Yaris Arabası takımındayım. Ve bu bana 
derslerde öğrendiğim teorik bilgileri pratiğe dökmem konu-
sunda yardımcı oluyor. 

Mühendislik Kanada’da saygıyla karşılanan mesleklerden bir 
tanesi. Mühendislikten mezun olanlar iron ring almaya hak 
kazanıyor. Iron ring mühendislerin halka karşı olan sorum-
luluklarını hatırlatmak üzere verilir. Mühendislik eğitimin-
de başarının anahtarı zaman yönetimidir, çünkü yapılması 
gereken birçok grup projesi ve bireysel göreviniz var. Eğer 
düzgün şekilde yönetebilirseniz hiçbir sorun yaşamadan 
mezun olabilirsiniz.

Toronto Üniversitesi ve aldığınız eğitim size neler kattı?

Toronto Üniversitesi dünyaya daha büyük bir pencereden 
bakmamı sağladı. Bana pek çok kapı açtı ve ilk kez ayak bas-
tığım bir ülkede, önemli insanlarla ve endüstrinin önde ge-
lenleriyle tanışma fırsatı verdi. Her sene Microsoft, Google 
ve Apple gibi büyük teknoloji şirketleri üniversitemizi ziyaret 
edip yaz döneminde staj fırsatları sunuyorlar. Bunun yanın-
da üniversite bilimin her alanında önde gelen profesörlerine 
sahip, özellikle sağlık ve mühendislik alanında. Örneğin, gi-
yilebilir teknoloji olarak HoloLens ve Google Glass gibi ci-
hazları geliştiren Steve Mann, giyilebilir teknolojinin babası 
olarak tanınmaktadır. Ted Sargent, Kanada Araştırma Ku-
rulu Başkanı, kuantum noktalarını kullanarak üretilmiş en iyi 
solar panelini üretti. Üniversite sizi böyle bir ortamda en iyi 
olmanız için eğitiyor ve yönlendiriyor. 

Her sene Microsoft, Google ve Apple gibi büyük 
teknoloji şirketleri üniversitemizi ziyaret edip yaz 
döneminde staj fırsatları sunuyorlar.
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Study at Canada’s #1 
University

Learn general, academic or 
professional English

Experience Canadian culture 
by living on campus or with 
a Canadian family

LEARN ENGLISH AT 
THE UNIVERSITY 
OF TORONTO

Visit: 
learn.english.utoronto.ca
Email:
learn.english@utoronto.ca
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GELECEĞİNİZ İÇİN HAZIRLANIN

Eğer Kanada’da okumayı veya çalışmayı 
planlıyorsanız, kesinlikle ELP’yi tavsiye 
ediyorum. Bu program Kanada’daki 
hayatınızı kurmanızda ve üniversite ve 
iş hayatında başarıyı yakalamanızda size 
gerçekten yardımcı oluyor.”

“

Şu anda Toronto Üniversitesi, 
İnşaat Mühendisliği Bölümü, 
Uygulamalı Bilimler programında 
Master yapan Türk öğrenci 
MUSTAFA ERSİN SARIER, 
akademik ve genel olmak üzere 
bir dizi İngilizce dersi almıştır.
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YÜKSEK LİSANS

Kanada’da
YÜKSEK LİSANS

Bilgi

Eğitiminiz bittikten sonra üç 
seneye kadar çalışma izniniz ve 
hemen göçmenliğe başvurma 
şansınız var.

Bilgi

Her yıl 1.000 doktora 
öğrencisi eğitimlerinin 
ilk senesinde göçmenliğe 
başvurabilmektedir.
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YÜKSEK LİSANS

Kanada’da yüksek lisansınıza başlar başlamaz 
kampüs dışında haftada 20 saat çalışabilir, yazları 
da tam zamanlı çalışabilirsiniz. Eğitiminiz bittikten 
sonra üç seneye kadar çalışma izniniz ve hemen 
göçmenliğe başvurma şansınız var. Öte yandan, 
özellikle doktora öğrencileri, eğitimlerinin ilk se-
nesinde bile göçmenliğe başvurma hakkına sahip-
tirler. Her yıl 1.000 doktora öğrencisi eğitimleri-
nin ilk senesinde göçmenliğe başvurabilmektedir. 
Göçmen olduktan sonra eğitim ücretleri dörtte 
bir oranında düşmektedir.

1923’ten beri dünyanın en prestijli ödüllerinden 
22 Nobel Ödülü’nü fizik, kimya, fizyoloji, tıp, eko-
nomi, edebiyat gibi alanlarda Kanadalılar almışlar-
dır. Kanada üniversitelerinin araştırma alanında da 
gösterdiği özenin ve yatırımın dünya çapında bir 
göstergesi olan başarıları, buranın yüksek lisans 
için en çok tercih edilen ülke olmasına sebep ol-
muştur. Kanada üniversitelerinin diplomaları dün-
ya çapında saygın bir yere sahiptir. Son teknolo-
jilere sahip laboratuvarları, özel sektör ve devlet 
tarafından araştırmalarının destekleniyor olması 
da buradaki üniversiteleri yüksek lisans için en 
saygın konuma getirmiştir. Uluslararası eğitimciler 
genellikle araştırma ve işbirliği ortaklıkları için, çok 
kültürlü, güvenilir ve güzel bir ülke olan Kanada’yı 
seçiyor. Ayrıca Kanada, yüksek lisans eğitimi için 
başarılı yabancı öğrenci ve araştırmacıları da, çok 
özel alanlarda sunduğu 10.000’e yakın zengin 
bölüm seçeneğiyle kendine çekmektedir. 

Eğitim sektöründe mükemmelliğiyle tanınan Ka-
nada’nın bu alandaki itibarı kalite üzerine kurul-
muştur. Ülkedeki üniversiteler dünya çapında en 

iyiler arasında yer almaktadır. 2012 yılında, Shan-
ghai Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasın-
da (ARWU) yer alan 100 üniversite arasında 4, 
QS World University Rankings’in seçtiği en iyi 50 
üniversite arasında 3, en iyi 500 üniversite için-
de ise 20 Kanada üniversitesi vardı. Times Higher 
Education (THE) World University Rankings’de 
(Times Yüksek Öğrenim (THE) Dünya Üniver-
siteleri Sıralaması) yer alan 100 üniversitenin 5’i, 
200 üniversitenin ise 8’i Kanada’daydı.

Yüksek lisansa kabul için genel olarak 3.2 gibi bir 
not ortalaması istense de, mastır gibi programlar 
için bu genelde son iki senenin ortalaması, hat-
ta bazı bölümler için son senenin not ortalaması 
anlamına da gelmektedir. Bununla birlikte bölüm 
derslerinizin not ortalaması daha önemlidir. Öte 
yandan, kendi danışmanlık deneyimlerimden yola 
çıkarak şunun altını çizmek istiyorum: 2 not orta-
laması ve çok iyi aktivite ve referanslarla yüksek 
lisans programlarına kabul gören öğrencilerim 
oldu. O yüzden ümidi kesmeden önce detaylı bir 
araştırma yapmanızı öneririm.  

Üniversiteler arası sunmanız gereken yüksek li-
sans başvuru evrakları farklılık gösterse de, genel 
olarak istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

Kanada YÜKsEK Lİsans 
Başvuru Formu
Pek çok üniversite başvuruyu online olarak 
yapma imkanı tanıdığı gibi, çıktısını almanızı 
da istemez. Fakat başvuru numaranızı, pos-
ta ile göndereceğiniz evraklarda belirtmeniz 
önemlidir.

1923’ten beri dünyanın en prestijli 
ödüllerinden 22 Nobel Ödülü’nü fizik, kimya, 
fizyoloji, tıp, ekonomi, edebiyat gibi alanlarda 
Kanadalılar almışlardır.
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Başvuru ÜCrEtİ
Genellikle online olarak istenen başvuru ücreti 50 
Kanada doları ile 150 Kanada doları arasında değişiklik 
göstermektedir.

not döKÜmÜ (transCrIpt) vE 
dİpLomaLarInIz
İngilizce veya Fransızca not dökümünüz okulunuz ta-
rafından verilmiyorsa noterden onaylı tercümesini ori-
jinal Türkçe dokümanla birlikte iletmeniz gerekmekte-
dir. Aynı şekilde diplomanız da tercüme edilmelidir. 

İngİLİzCE vEYa FransIzCa YEtErLİLİK 
sInavInIn sonuCu
İngilizce için TOEFL, IELTS gibi sınav sonuçla-
rı istendiği gibi, en düşük not, üniversiteye ve bö-
lümüne göre değişmektedir. Ama üniversitenin bir 
programına doğrudan girebilmek için en az istenen, 
TOEFL’dan 80 ve IELTS’ten 6 alınmasıdır. Bu-
nunla birlikte pek çok öğrencimiz, üniversitelerin 
kendi hazırlık bölümlerinden yararlanarak şartlı ka-
bulle İngilizce eğitimlerini aynı üniversite bünye-
sinde tamamlayabilmektedir ve hatta bazı şartlar-
la bir yandan bölüm derslerini de alabilmektedirler. 
Fransızca eğitim alacak öğrenciler için bazı üniversite-
ler Fransızca yeterlilik sınavı isteyebilir, bazıları da iste-
meyebilirler. Bunun yerine sizin tarafınızdan yazılmış 
Fransızca bir kompozisyon yeterli olabilir.

proJE özEtLErİ
Önceki bölüm konularınızla ilgili proje ya da araştır-
malarınızın İngilizce özetleri.

BİrEYsEL YEtKİnLİKLErİnİzİ vE KİşİsEL 
özELLİKLErİnİzİ anLatIr nİtELİKtE Bİr 
Cv (özgEçmİş)
Özgeçmişinizde mutlaka aldığınız ödüller, sizi onur-
landıran madalyalar, liderlik özelliklerinizi öne çıkaran 
girişimleriniz ve gönüllü katıldığınız faaliyetler de bu-
lunmalıdır. Kanada CV’sinde yaş, cinsiyet gibi bilgileri 
eklemeniz gerekmemektedir.

rEFEransLar
Kabul aşamasında akademik referanslarınız düşündü-
ğünüzden çok daha önemli bir role sahiptir. Üniver-
siteye ve bölüme göre iki veya üç referans mektubu 
istenmektedir. Referans alınacak öğretim görevlisinin 
öğrencisi olarak, mutlaka dersini almış olmanız önem-
lidir. İş deneyimi olanlar için bile mümkünse bir akade-
mik referans eklenmelidir. 

nİYEt mEKtuBu
Niyet mektubu hazırlamış olmalısınız. Niyet mektu-
bunu mutlaka profesyonel bir yardım alarak hazırla-
manızı öneriyoruz. “Kanada’da neden eğitim almak 
istiyorsunuz? Kendinize bu eğitimin neler katacağını 
düşünüyorsunuz? Ülkenize döndüğünüzde nasıl bir iş 
yapacaksınız?” gibi soruları tatmin eder nitelikte İngi-
lizce bir niyet mektubu hazırlamalısınız.

araştIrma proJEsİ
Başvuracağınız bölüme, tezli veya tezsiz olma duru-
muna göre hangi konuda araştırma yapmayı planladı-
ğınızı açıklayan yazı. 

portFoLYo
Başvuracağınız bölüme göre talep edilebilir, örneğin 
mimarlık gibi. 

Burs Başvuru Formu
Bazı üniversiteler otomatik olarak verdiği gibi, bazı 
üniversiteler için de sizin başvuru formunu doldurup 
iletmeniz gerekebilir.

Kanada okulları sayısal ve zihinsel yetenekleri ölçen 
GRE veya GMAT gibi sınavları da isteyebilir. 

Ek bilgiler, formlar her zaman istenebilir.

Bunlara ilaveten adınızın, soyadınızın ve iletişim bilgi-
lerinizin düzgün bir şekilde yazılmış olmasına, hata ol-
mamasına dikkat etmelisiniz.

Tezli mastır veya doktora yapacaksanız, sizin araştırma-
larınızı yönetecek öğretim görevlisini bulmanız için en iyi 
yöntem, mailden sonra mutlaka sesinizi duyurmanızdır. Bu-
nun için kendisiyle telefonda konuşmayı talep edebilirsiniz. 
Araştırmalarınızı yönetecek kişiyi bulmanız, programa kabul 
edilme şansınızı arttırdığı gibi asistanlık ve burs alma şansı-
nızı da yükseltir. Gideceğiniz eyalete ve okula göre eğitim 
ücretleri çok farklılık göstermektedir: Senelik eğitim ücreti 
1.000 Kanada doları ila 15.000 Kanada doları arasında de-
ğişir. Asistanlık aldığınız takdirde en az 1.200-3.000 Kana-
da doları arasında aylık geliriniz olabilir.

Eylül dönemi için genelde aralık sonu ve ocak sonu gibi baş-
vuru tarihleri sona ermektedir. Bazı üniversiteler ocak baş-
langıcını da sunabilmektedir ve genelde son başvuru tarihleri 
haziran, temmuz gibi bitmektedir. 

YÜKSEK LİSANS

Kanada üniversiteleri dünya çapında en 
iyiler arasında yer almaktadır.



Dil Okulu

Québec’in Montréal şehrinde bulunan Vanier College Dil Okulu, size ikinci bir dil öğren-
mek için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunuyor. Bir yıllık yoğun İngilizce programımız, yaz 
ve kış dönemleri boyunca yoğun Fransızca programlarımız bulunmakta. Öğrenciler, 
havuz, kütüphane ve spor salonuna sahip kampüsümüzün olanaklarından yararlanabilirler. 
Buna ek olarak, öğrencilerimiz, IELTS, TOEFL ya da akademik yazma becerisi gibi yarı 
zamanlı sınava hazırlık kurslarına da katılabilirler. İnternet sitemizi ziyaret edin ve ihti-
yaçlarınıza göre en uygun eğitim seçeneklerini inceleyin.

Kanada’nın Çift Dilli Şehri
MONTREAL’de Okuyun!

Tam Zamanlı Kurslar İngilizce ve Fransızca Kursları
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Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? 

26 yaşındayım ve son dört yıldır Kanada’nın Ottawa şeh-
rinde yaşıyorum. İstanbul’da üniversiteyi bitirdikten hemen 
sonra buraya geldim ve yüksek lisans eğitimimi burada al-
dım. Sonrasında da aldığım eğitim ile direkt olarak alakalı bir 
alanda çalışmaya başladım. Tüm bu süreç boyunca tabii ki 
göçmenliği de zaman içinde alma şansına sahip oldum. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde okurken yüksek lisansınızı 
Kanada’da yapmaya nasıl karar verdiniz? 

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde okurken, eğitimim boyunca 
araştırdığım konulardan biriydi Kanada’da eğitimime devam 
etmek. Bunun arkasında birden fazla neden var. Öncelik-
le gezmeyi seven bir insan olduğum için Türkiye dışında bir 
ülkede yüksek lisansımı yapmak konusunda motivasyonum 
son derece yüksekti. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde okudu-
ğum bölüm ve aldığım eğitim de Kanada üniversitelerinde 
yüksek lisans için ideal bir altyapı verdi. Okunulan okulun 
ve bölümün de tabii ki seçilen ülke, şehir ve okul için çok 
önemli bir parametre olduğunu belirtmek isterim. 

Kanada’da okurken ve mezuniyetten sonra çalışma ve 
göçmenlik imkanının olması bu kararı almanızı etkiledi 
mi?

Kanada hem eğitim kalitesi hem de iş ve göçmenlik statüsü 
edinme açısından son derece ideal görünüyordu. İnsan hak-
ları konusunda güçlü bir altyapı ve felsefeye sahip olması, 
hem yerel hem uluslararası alanda barışçıl bir politika izleyen 
bir ülke olması gibi konular da Kanada’yı diğer seçenekler-
den ayıran kriterlerdi. Dolayısıyla Kanada hakkında zaman 
içinde fikirlerim değişse de bu hep iyi yönde oldu; bu konuda 
gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. 

Kanada’da almış olduğunuz eğitim hakkında kısaca bilgi 
verebilir misiniz? Kanada’da eğitim almış olduğunuz üni-
versiteyi hangi kriterlere göre seçtiniz? 

Kanada’da, Ottawa Üniversitesi’nde okuduğum yüksek li-
sans programının adı Systems Science (Sistem Bilimleri) 
olarak geçmekte. Mezun olduğum bölüm olan İşletme En-
formatiği disiplini sonrası günlük hayatımızda varolan tek-
nolojik ve ekonomik sistemlerin daha derinden incelendiği 
bir alanda kendimi geliştirmek istiyordum, dolayısıyla Ot-

KANADA’DA YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİ
Bir Bilene Sorduk

RÖPORTAJ

Kanada Kültür Merkezi olarak dünyanın en güzel işlerinden birini 
yaptığımıza inanıyoruz. Öğrencilerimizin hayallerine ortak oluyoruz ve 
yurtdışında okuma gibi büyük bir karar aşamasında onlara bu yolda ışık 
tutuyoruz. Öte yandan, öğrencilerimizden öğrendiklerimizle de kendimizi 
geliştiriyoruz.

İlyas Eray Küçükçay, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki eğitimini büyük bir 
başarı ile tamamladı ve mastır için Kanada’yı tercih etti. Mastır başvuruları 
uzun bir süreci kapsıyor; önce öğrencinizin ne istediğini tam olarak anlamanız, 
ona göre yönlendirmeniz ve omuz omuza uzun saatler hazırlıklar yapmanız 
gerekiyor. İlyas Eray, şimdi yüksek lisansını Ottawa Üniversitesi’nde 
tamamladı ve çalışmaya başladı; göçmenliğini almış olarak hayatından 
memnun olduğunu belirtiyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor.  



81www.edulifecanada.com

Mastır ve PhD eğitimini tezli almak isteyen öğrenciler 
için kendi ilgi alanlarını iyi belirlemek ve yapacakları 
araştırmayı finansal ve kaynaksal olarak destekleyebilecek 
akademisyenlerle başvuru sırasında iletişime geçmek kabul 
aşamasında artı bir değer katabilir.

RÖPORTAJ

tawa’daki bu bölüm benim için hem mastır eğitimi hem de 
yazdığım tez için son derece uygun bir seçenek oldu. Her ne 
kadar başka okullarda başka bölümlere de başvurmuş olsam 
da, Ottawa Üniversitesi’nden kabulümü aldıktan sonra di-
ğer seçenekleri pek düşünmeme gerek kalmadı. Okuduğum 
üniversite başkent olan Ottawa’da bulunduğundan ve resmi 
olarak çift dilli eğitim verdiğinden (İngilizce ve Fransızca), 
ilgili olduğum alan hakkında akademik bir araştırma alanı 
sunması yanında iyi bir seçenek oldu. 

Kanada’da yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere tav-
siyeleriniz nelerdir? Sadece notlar mı, yoksa referanslar 
ve motivasyon mektubu gibi faktörler de sizce önemli 
midir kabul için?

Notlar tabii ki çok önemli. Akademik lisans ortalaması baş-
vuru için en önemli faktörlerden biri. Ama bunun dışında ta-
bii ki referans ve motivasyon mektupları da önemli bir ağır-
lığa sahip ortalama ve dil yeterliliğinin yanında. Her ne kadar 
bizim ülkemizde pek önemli görünmese de, lisans eğitimi 
boyunca yapılan, çalışılan ve hayata geçirilen alan içi projeler 
de sahip olunan özellik ve yetenekleri göstermek açısından 

son derece önemli. Dolayısıyla motivasyon mektubu içe-
riğinde bu projelerden bahsedilmeli ve gerekirse bağlantılı 
işler de eklenmeli diye düşünüyorum başvuru sırasında bir 
adım önde olmak için. Okunan ve başvurulan her bölümün 
kendine özel karakteristik özellikleri var, dolayısıyla öğrenci-
nin kendisi en iyi kararı verecek olan kişi oluyor bu gibi du-
rumlarda. Mastır ve PhD eğitimini tezli almak isteyen öğ-
renciler için kendi ilgi alanlarını iyi belirlemek ve yapacakları 
araştırmayı finansal ve kaynaksal olarak destekleyebilecek 
akademisyenlerle başvuru sırasında iletişime geçmek kabul 
aşamasında bir artı değer katabilir.

Mastır ve doktora eğitiminin sonunda Kanada devleti 
yabancı öğrencilere göçmenlik başvurusu yapma şansını 
tanıyor. Göçmenlik başvurusu konusunda bir öğrenci 
olarak dikkat edilmesi gereken hususlar ve süreç hakkın-
da neler söyleyebilirsiniz?

Her ne kadar mastır ve doktora eğitimi sonrasında göçmen 
olmak, diğer başvuru programlarına göre daha pratik olsa 
da, öğrencilerin dikkat etmeleri gereken önemli kriterler 
var. Öncelikle gidilen okulun bulunduğu eyalet kuralları, fe-
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deral hükümet kurallarından farklı olabilir ve bu göçmenlik 
başvurularına direkt olarak yansıyabilir. Göçmenlik sistemi 
hızlı değişen bir konsepte sahip. Şu an öğrenciler farklı yollar 
izleyebiliyor ve daha hızlı ya da yavaş sonuçlar alabiliyorlar.

Sırasıyla saymak gerekirse, ideal bir plan şöyle işliyor: Mastır 
programını başarıyla bitirmek ya da PhD programında bel-
li bir süre okumuş olmak (eyalete göre kuralı değişiyor), dil 
bilgisini IELTS ya da benzeri önerilen bir sınav ile kanıtla-
mak (Québec için farklı işliyor), gerekli maddi kaynağa sahip 
olunduğunu kanıtlamak, eyalete Provincial Nominee olarak 
başvurmak ve gerekli ‘göçmen olabilir’ sertifikasını edinmek 
(eyalete göre kuralı değişiyor), federal hükümete toplanan 
tüm belgelerle göçmenlik (Permanant Residence) için baş-
vurmak ve süreci düzenli olarak sonuç çıkana kadar takip et-
mek. Tüm süreç, düzenli ve iyi hazırlanılıp başvurulduğunda 
bir seneyi geçmiyor. Son zamanlarda yeni uygulama ve sis-
temlerle bu süreci altı aya indirmeye çalışsalar da her başvu-
ru, başvuru sahibinin sunduklarına göre ve o sıradaki başvuru 
yoğunluğuna göre farklı bir zaman çizelgesine sahip oluyor. 
Bu süreçte göçmenlik forumları takip edilerek diğer başvuru 
sahipleriyle iletişim içinde olunması da çok şey öğretebiliyor. 

Eğitim bittikten sonra “Kanada’da yabancı öğrenciler 
için iş bulmak kolay mıdır?” sorusu en çok akla gelen 
sorulardan. Siz mezuniyet sonrası Kanada’da çalışmak 
isteyen öğrencilere neler önerirsiniz?

Eğitim sonrası iş bulmak kişinin sahip olduğu özelliklere, oku-
nan bölüme ve yaşanılan şehre göre değişiklik gösteriyor. Ka-
nada’ya pek çok ülkeden öğrenci geliyor ve pek çoğu da ül-
kede kalmak için çaba sarf ediyor. Kanada üniversiteleri stan-
dart olarak iyi bir kaliteye sahip olduklarından hem Kanadalı 
hem de uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma 
rekabeti gerçekten de çekişmeli olabiliyor. Yaşadığım şehir 
olan Ottawa için örnek vermek gerekirse, teknolojiyle ilgili 
alanda Fransızca bilme şartı pek büyük bir öneme sahip de-
ğilken müşteri ilişkileri ve servis sektöründe bir iş bulmak için 
İngilizce’nin yanında Fransızca da bilmek adeta bir zorunluluk. 
Bu durum Toronto ya da Vancouver’da geçerli olmayabiliyor. 
IT ve yazılım sektörü için Ottawa çalışmak ve hayat kurmak 
için son derece ideal bir şehir. Diğer bir yandan Calgary, pet-
rol ve diğer doğal kaynaklar alanında iş imkanları bol bir şehir. 
Toronto büyüklüğü sebebiyle pek çok sektör için ideal iken 
Montréal’de Fransızca’nın gerekliliği en önemli kriterlerden 
biri. Kısacası öğrencilerin gidecekleri şehirleri ve bu şehirlerin 
sunduğu çalışma olanaklarını iyi araştırmaları gerekiyor.

IT ve yazılım sektörü için Ottawa, çalışmak ve hayat kurmak için son derece 
ideal bir şehir. Diğer bir yandan Calgary, petrol ve diğer doğal kaynaklar 
alanında iş imkanları bol bir şehir. Toronto büyüklüğü sebebiyle pek çok sektör 
için ideal iken Montréal’de Fransızca’nın gerekliliği en önemli kriterlerden biri.

RÖPORTAJ
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Kanada’da
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN
EĞİTİM MALİYETLERİ

MALİYETLER

Kanada’da eğitim maliyeti birçok ülkeye göre daha uygundur. Kanada’nın 
yıllık eğitim ve yaşam giderleri ortalama 15.000 Kanada doları ile 30.000 
Kanada doları arasındadır. Kanada doları, Amerikan doları ile karşılaştırıldı-
ğında kur avantajı bulunmaktadır. Bu maliyet aralığı, eğitim için kayıt yap-
tırılan kuruma, kaydın yapıldığı programa, kurumun bulunduğu yere ve bu 
yerde yaşarken yapılan özel tercihlere göre değişecektir. Fakat genel ola-
rak toplam maliyeti, eğitim giderleri, konaklama maliyeti, ulaşım giderleri 
ve sağlık giderleri başlıklarıyla ele alabiliriz.

Eğitim giderleri

Uluslararası öğrenciler için öğrenim ücretleri illere ve programlara 
göre değişkendir. Yandaki tablo, çalışma alanına göre tam zamanlı 
yabancı öğrenciler için ağırlıklı ortalama öğrenim ücretlerini gösteriyor. 
Üniversiteyle ilgili öğrenim ücretlerinin yanında eğitim materyalleri için de 
ek bütçe ayırmak gerekir.

Konaklama maliyeti

Çoğu üniversite, tüm öğrencilere genel olarak kullanılabilir kampüs ve 
uluslararası öğrenciler için belirlenen konutlar sunuyor. Genel olarak 
konaklama maliyetleri yurt, ev, oda seçeneklerine göre ortalama olarak 
yaklaşık 350 Kanada doları ile 1500 Kanada doları arasında değişiyor.

ulaşım giderleri

Yaşadığınız yere bağlı olarak, kampüse yürümek veya bisikletle gitmek 
mümkün olabilir. Otobüs, metro, banliyö trenleri veya feribotlar da 
tercih edilebilir. Birçok öğrenci, büyük şehirlerde özellikle toplu taşımayı 
tercih ediyor. Birçok toplu taşıma aracında öğrenci indirimleri bulunuyor. 
Tek yönlü toplu taşıma ücretleri ise genellikle birkaç dolar veya ayda 90 
Kanada doları civarında.

sağlık giderleri

Kanada’da tüm uluslararası öğrencilerin sağlık sigortası yaptırması 
gerekiyor. Uluslararası öğrencilere sunulan sağlık sigortası eyaletten eyalete 
değişiyor. Uluslararası öğrenciler; Alberta, British Columbia, Manitoba, 
Newfoundland, Labrador ve Saskatchewan’da konaklama sürelerine 
bağlı olarak il sağlık planları kapsamındadır. Ancak, New Brunswick, Nova 
Scotia, Ontario, Prince Edward Adası veya Québec’de çalışmayı planlayan 
uluslararası öğrencilerin özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekiyor.
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Kanada’da 
BURS İMKANLARI

Öğrencilerin ve ailelerinin en çok merak ettiği konulardan biri de, hiç şüphesiz burs 
imkanları. Her öğrenci yurtdışı hayalinin gerçekleşmesini ister. Bu süreçte bazılarının 
manevi, bazılarının maddi desteğe ihtiyacı vardır. Biz de EduLife Canada olarak 
Kanada’da burs imkanlarını bu sayıda sizler için derledik. 

BURS

Bilgi

Kanada üniversitelerinin he-
men hepsi eğitim öncesi veya 
eğitim süresince maddi zorluk 
yaşayan öğrenciler için bir fon 
ayırmakta.

Bilgi

Exoneration of tuition Fees 
bursu alındığı takdirde senelik 
eğitim ücreti 2.000-4.500 
Kanada doları gibi bir miktara 
düşer.
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2002’den beri Türkiye’den Kanada’ya yerleştirdiğimiz öğ-
rencilerin burs başvurularının nasıl işlediğine tanık olma fır-
satımız oldu. Kanada’daki eğitim kurumlarının hedefi sadece 
sayı olarak kendilerine fazla öğrenci çekmek değil, aynı za-
manda başarılı ve yaşadıkları dünya için bir şeyler yapmaya 
çalışan aktif, dinamik öğrenciler kazanmak. Spor, müzik, sa-
nat ve liderlik alanlarında yeteneklere sahip öğrenciler için 
de burs şansları mevcut. Bu nedenle her eğitim kurumu 
–lise, kolej ve üniversiteler– en iyi öğrencilerin kendilerini 
seçmelerini sağlamak için farklı burs imkanları sunmakta.

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde mastırını tamamlamış, 
beş dil bilen, 3.90 not ortalaması olan ve aynı zamanda pek 
çok akademik başarıya sahip öğrencimiz Banu Kaygusuz 
bunun en güzel örneklerinden biri.

Danışmanlığını üstlendiğimiz Banu, yurtdışında doktora 
yapmak istiyordu. Amerika’nın yanı sıra Kanada’daki üniver-
sitelere de başvuru yapmak istediğini belirtti. Başarılarının 
ve not ortalamasının çok iyi olduğunu, fakat bazı bölümler-
de doktora için alınan öğrenci sayısının kısıtlı olabileceğini 
ve başvuran adaylardan en iyilerinin seçileceğini belirttik. 
Onunla yaptığımız iki doktora başvurusundan ilkinde, bırakın 
burs alabilmeyi olumlu cevap dahi alamadı. Öğrencimiz için 
büyük bir çöküntüydü, fakat biz bunun aslında pek bir kıstas 
olmadığının farkındaydık ve umutluyduk. Aradan henüz bir 
hafta geçmemişti ki, öğrencimizin Toronto Üniversitesi’n-
den eğitim, yurt ve yaşam maliyetlerini beş senelik doktora 
programı boyunca karşılayan burs kazandığı haberini aldık. 
Her şeyi kapsayan burs kazanmak zor olsa da imkansız değil; 
Banu Kaygusuz bunun en güzel örneklerinden biri oldu.

Pek çok kişi Kanada’dan burs almanın imkansız olduğunu 
söylese de, pek çok öğrencimizin bunu başardığına şahit 
olduğumuz için aynı fikirde olmadığımızı belirtmek isteriz. 
2009’dan beri öğrencilerimizin aldığı toplam burs miktarı 
850.000 Kanada doları’nı geçmiş bulunmakta.

Kanada’da en yaygın olarak verilen burs, giriş burslarıdır. 
Bunlar, akademik anlamda başarılı öğrencilere, yapmış oldu-
ğu aktiviteler ışığında çoğu zaman ek bir başvuru yapmadan 
verilir. Burs miktarı 1.000 ile 15.000 Kanada doları arasın-
da değişmektedir. Bu burslar her sene şartsız yenilenebildiği 
gibi, üniversiteye başladıktan sonra öğrencinin akademik 
performansına bağlı olarak da yenilenebilmektedir.

Öte yandan, örneğin McGill Üniversitesi gibi pek çok üni-
versite, liderlik, gönüllülük esasına dayalı sosyal aktivitelerde 
rol almış ve aynı zamanda akademik olarak başarılı öğrenci-
lere, istediği farklı konularda yazmış olduğu kompozisyonlar, 
referanslar ve okul sıralaması bilgileri ışığında yine bir sefere 
mahsus veya yenilenebilir burslar vermektedirler. Öğrenci-

lerin kendileri için referans mektubu yazmaları istenebildiği 
gibi, hayata bakış açılarını etkileyen olaylar veya kişiler hak-
kında kompozisyonlar hazırlayıp sunmaları da gerekebilir. 
Özellikle Model of United Nations gibi etkinlikler, uluslara-
rası yarışmalar, kulüp başkanlıkları, gönüllü aktiviteler Kana-
da üniversiteleri tarafından burs verilirken ciddi bir ağırlığa 
sahip olmaktadır.

Aynı zamanda bazı üniversiteler referans da talep etmekte-
dir. Günümüz dünyasında sadece akademik başarı değil, aynı 
zamanda içinde bulunduğumuz toplumla ilişkileri güçlendir-
mek de başarıya doğru emin adımlarla ilerlenmesini sağlıyor 
ve Kanada üniversiteleri de bunun farkında. İyi bir öğrenciye 
burs vermiş olmak üniversite için büyük bir kazanç.

Aynı zamanda Kanada üniversitelerinin hemen hepsi eğitim 
öncesi veya eğitim süresince maddi zorluk yaşayan öğren-
ciler için bir fon ayırmakta ve eğitim maliyetlerini karşıla-
yamayan öğrenciler durumlarını belgeledikleri takdirde bu 
destekten de yararlanma imkanı bulmaktadırlar.

Kanada devleti, şirketleri ve üniversiteleri özellikle araştırma 
için büyük fonlar ayırmaktadır. Üniversitedeki araştırmalar 
dışarıdan da finanse edilerek desteklenir. Bu nedenle vakıf-
ların verdiği burslara şirketlerden gelen burslar da eklendi-
ğinde Kanada’da mastır veya doktora yapmak isteyen öğ-
rencilere çok farklı burs imkanları doğmaktadır. 

Giriş bursları, araştırma bursları dışında Kanada’ya yüksek 
lisans için gidecek öğrencilerin ayda 1.200-3.000 Kanada 
doları arasında gelir sağlayan asistanlık imkanından fayda-
lanmaları da mümkün. Öncelikle birlikte çalışmak istediğiniz 
akademisyenin iyi bir fonu varsa, bu demektir ki sizi kendi 
projesine çekmek için, maddi olarak burs, asistanlık gibi im-
kanlardan yararlanabilmeniz adına elinden geleni yapacaktır. 
Bu imkanlardan faydalanmak için, çoğu zaman akademik 
başarınız, yazmış olduğunuz makaleler, referanslarınız ve iyi 
bir niyet mektubu sunmanız önemli bir rol oynamaktadırlar.

Burs haricinde bütün öğrenciler eğitimlerine başlar başla-
maz kampüs içi ve dışında haftada 20 saat, yazları da tam 
zamanlı çalışabilirler. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin, 

BURS

Kanada üniversitelerinin hemen hepsi eğitim 
öncesi veya eğitim süresince maddi zorluk 
yaşayan öğrenciler için bir fon ayırmakta ve 
eğitim maliyetlerini karşılayamayan öğrenciler 
durumlarını belgeledikleri takdirde bu destekten 
yararlanma imkanı bulmaktadırlar. 
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en az eğitim aldıkları süre kadar, en fazla da üç senelik çalış-
ma izni almaya hakları vardır.

Öte yandan, özellikle doktora öğrencileri, eğitimlerinin ilk 
senesinde dahi göçmenliğe başvurma hakkına sahiptirler. 
Her yıl 1.000 doktora öğrencisi ilk senesinde göçmenliğe 
kabul edilmektedir. Göçmen olduktan sonra eğitim ücret-
leri dörtte bir oranında düşmektedir.

Ottawa Üniversitesi, Fransızca eğitim almak isteyen öğ-
rencilere lisans ve yüksek lisans için Kanadalı bir öğrenci gibi 
ödeme yapma şansı sunar. Ayrıca Québec eyaletindeki pek 
çok üniversite, 15 Aralık’tan önce başvurulmak şartıyla, eği-
timin ilk senesinden itibaren yabancı öğrencilerin Kanadalı 
öğrenciler gibi ödeme yapmalarını sağlayan Exoneration of 
Tuition Fees’den yararlanmalarına olanak verir. Bu burs alın-
dığı takdirde senelik eğitim ücreti 2.000-4.500 Kanada 
doları gibi çok düşük bir miktara düşer. Özellikle Fransızca 
ve Kanada kültürü hakkında eğitim almak isteyen öğrenciler 
yine Kanadalı öğrenciler gibi ödeme yapma hakkından ya-
rarlanabilmektedirler.

Burs almak isteyen öğrencilere, okul başvurularını erkenden 
yapmalarını tavsiye ediyoruz. Burs başvuru tarihleri, çoğu 
zaman üniversitenin son başvuru tarihinden çok önce başla-
maktadır. Araştırmalarınıza eğitiminizin son senesinde baş-
lamak yerine erkenden başlamanız sizin lehinize olacaktır. İyi 
referanslar burs alabilmek için çok önemli bir faktördür. Bu 
yüzden eğitim aldığınız öğretmenlerinizin ve öğretim görev-
lilerinizin sizi tanımaları için onlarla zaman geçirecek fırsatlar 
yaratmanızı öneririz. Yaşadığımız en önemli sorunlardan biri, 
öğrencilerimizin bu referansları alamamaları veya zamanın-
da temin edememeleri olmaktadır. Özellikle lisede ve üni-
versitede son iki senenin notlarına ayrı bir özen göstermeniz 
ise ayrıca önemlidir.

Gerek Kanada hükümetince, gerek eğitim kurumlarınca, 
gerekse çeşitli vakıflar aracılığıyla verilmekte olan çeşitli 
burslar vardır. Öğrencilerin bu burslardan faydalanabilme-
si için; başvuru koşullarını araştırmaları, başvurularını doğru 
kuruma yapmaları, başvuru tarihlerini kaçırmamaları, başvu-
ru belgelerini doğru ve eksiksiz olarak doldurup ilgili kuruma 
iletmeleri büyük önem taşır. Elbette bunların yapılabilmesi 
için en önemli koşul, öğrencilerin bu ödüllerden ve burslar-
dan haberdar olabilmeleridir.

Sizler için derlemiş olduğumuz, çeşitli burs ve ödül 
olanaklarını araştırabileceğiniz önemli web sitelerinin 
bağlantılarını yanda  görebilirsiniz:

Differential tuition fee exemption
Ottawa Üniversitesi’nin Fransızca eğitim veren 
lisans programlarına dahil olup beş dersten en az 
üçünü İngilizce olarak alan öğrencilere, Kanadalı 
bir öğrenci gibi ödeme fırsatı sunar. Eğitim ücreti 
senelik 3.500-4.500 Kanada doları civarındadır.
http://www.registrar.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=4885 

Québec Exemption from Differential 
Tuition Fees
Québec hükümeti, finansal yardım hakkı kazanan 
öğrencilere ek destek sağlar. Yabancı öğrencilerin 
Québec öğrencileriyle aynı ödemeleri yapmalarını 
sağlar. Eğitim ücreti maliyeti 2.000-4.000 Kanada 
doları arasına denk gelir. 
http://www.education.gouv.qc.ca/en/students/stuying-in-quebec/
exemption-from-differential-tuition-fees/

International Scholarship Programs for 
Study in Canada
Kanada hükümeti Kanada’da eğitim görmek isteyen 
yabancı öğrencilere burslar verir.
http://www.educationau-incanada.ca/educationau-incanada/
scholarships_bourses.aspx?lang=eng 

Canadian International Development 
Agency Scholarships 
Eğitimlerini Kanada’da tamamlamak isteyen yabancı 
öğrencilere çeşitli burslar verilir.
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/
index.aspx?lang=eng

International Council for Canadian Studies 
Kanada’da staj, yüksek lisans ve üniversite sonrası 
eğitim programları için çeşitli ödüller vardır.
http://www.iccs-ciec.ca/index_en.php

Visiting Fellowships in Canadian 
Government Laboratories 
“Natural Sciences and Engineering Research 
Council of Canada (NSERC)”, yani “Kanada’nın 
Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Konseyi”, 
gelecek vaat eden konularda çalışan bilim insanlarına 
ve mühendislere araştırma bursları sunar. 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/
index_eng.asp 
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International Development Research 
Centre (IDRC) Funding
IDRC fonları gelişmekte olan ülkeler ve vatandaşları 
hakkında doğrudan faydalar sağlayan araştırmalar 
için kullanılır.
http://www.idrc.ca/EN/Funding/Pages/default.aspx
 
Ontario Graduate Scholarship Program 
(OGS) 
Bu program, üstün derecede başarılı mastır ve 
doktora seviyesindeki yüksek lisans öğrencilerini 
destekler.
https://www.sgs.utoronto.ca/currentstudents/Pages/Ontario-
Graduate-Scholarship.aspx 
 
Québec Merit Fellowships Program for 
Foreign Students 
Doktora araştırmaları bursu, doktora sonrası bursu 
ve kısa süreli araştırma veya profesyonel gelişim 
bursları veren bir programdır.
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/
consulter-les-programmes-remplir-une-demande/
bourse/merit-scholarship-program-for-foreign-students-
f9tcxbzm1430400825724
 
The Rotary Foundation’s Ambassadorial 
Scholarships 
Dünyanın en büyük uluslararası burs programları 
özel fonu yılda 1000’in üzerinde uluslararası burs 
programı sunuyor.
https://www.rotary.org/myrotary/en/take-action/apply-grants/
global-grants

 
The Trudeau Foundation Doctoral 
Scholarships Programme   
Her yıl sosyal ve beşeri bilimler alanında göze 
çarpan doktora adaylarına 15 yeni burs verilir.
http://www.trudeaufoundation.ca/en/programs/
scholarships/2016-applications

Top 10 Scholarships in Canada for 
International Students
Kanada’da okumak isteyen uluslararası öğrenciler için 
tam ve kısmi burs bağlantıları içeren internet sitesi.
http://www.scholars4dev.com/6179/scholarships-canada-
international-students/

Vanier Kanada Yüksek Lİsans Bursları
Eğer doktora okumayı planlıyorsanız, Vanier Kanada 
Yüksek Lisans Bursu size yardımcı olabilir. Burs, özel-
likle Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler, Doğa Bilimleri, 
Mühendislik ve Sağlık bölümlerinden mezun olanla-
rın yüksek doktora yeteneklerini Kanada’ya çekmeyi 
hedeflemektedir. Adaylarda bilimsel başarının yanı 
sıra, güçlü liderlik yetenekleri aranmaktadır. Yılda 
150’nin üzerinde burs verilmektedir ve her bir yıllık 
burs 50,000 Kanada doları’na kadar çıkmaktadır 
(Üç yıllık burslar için).
http://www.vanier.gc.ca/en/ 

NSERC Lİsansüstü Bursları
Eğer Doğa Bilimleri ve Mühendislik alanında okuma-
ya devam ediyorsanız, “Natural Sciences and Engi-
neering Research Council of Canada (NSERC)” – 
“Kanada’nın Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma 
Konseyi’nin” size yardımcı olabileceğini bilmelisiniz. 
NSERC, Kanada şirketlerinin araştırma ve eğitime 
katılımını sağlayarak doğa bilimleri ve mühendislik 
alanlarında araştırmalar yapılmasını sağlayan bir dev-
let organıdır. NSERC çeşitli lisansüstü bursları sağ-
lamaktadır. Bu bursların güzel yönlerinden bir tanesi 
de, bursları herhangi bir Kanada üniversitesi için kul-
lanabilmenizdir. Bu da size esneklik ve birçok seçenek 
tanımaktadır. Bursların değeri, yıllık 21.000 Kanada 
doları’dır (iki ya da üç yıl için). Bir Kanada üniversitesi 
ya da NSERC’nin kendisi aracılığıyla doğrudan baş-
vuru yapabilirsiniz.
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/
index_eng.asp
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RÖPORTAJ

AIR CANADA TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ 
Nedime Konuksever 
SORULARIMIZI YANITLADI

Nedime Konuksever, kendi alanında pek çok başarıya imza atmış bir yönetici 
olarak, dünyanın öncü havayolu şirketlerinden Air Canada’nın Türkiye Genel 
Müdürlüğü’ne atandı. 
Kanada’nın en büyük tam hizmet havayolu ve Kanada-ABD, sınır ötesi pazarda 
ve uluslararası pazarda tarifeli yolcu hizmetlerinin en büyük sağlayıcısı olan Air 
Canada yılda yaklaşık 35 milyon yolcuya hizmet veriyor ve beş kıtada 175’ten 
fazla noktaya direkt yolcu taşıyor. Air Canada, aynı zamanda dünyanın en 
kapsamlı hava ulaşım ağının kurucu üyesi.
Nedime Konuksever, EduLife Canada dergisi okurları için sorularımızı yanıtladı.
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Sizi daha yakından tanıyabilmemiz için kısaca kendinizden, 
almış olduğunuz eğitimlerden söz edebilir misiniz lütfen? 

Çok keyifli bir öğrencilik hayatım oldu. Şanslı olduğumu 
düşünüyorum, çünkü Türkiye’nin en iyi kurumlarında eği-
timimi tamamladım. İlkokuldan sonra Galatasaray Lisesi’ne 
başladım. Orada aldığım eğitim, dostluk, kardeşlik ve daya-
nışma değerlerini; ayrıca yatılı bir öğrenci oluşum, hayatta 
karşıma ne zorluk çıkarsa çıksın mücadele etmeyi ve başarı-
yı hedeflemeyi öğretti. Ardından, diplomat olmak hedefiyle 
yola çıkıp ikinci sınıfta iş hayatına yönelmeye karar verdiğim 
Boğaziçi Üniversitesi’ne başladım. Burada aldığım Ulusla-
rarası İlişkiler ve Siyasal Bilgiler eğitimim, dünya insanı ol-
manın yanı sıra iş hayatını da öğretti bana. Öğrenmenin hiç 
bitmeyen bir süreç olduğuna inanıyorum ve sürekli yeni bir 
şeylerin içinde olmaktan çok keyif alıyorum.

Bir kadın yönetici olarak çalışmanın avantaj ve deza-
vantajları hakkında görüşlerinizi, tecrübelerinizi de göz 
önünde bulundurarak bizlerle paylaşabilir misiniz?

İstatistikler ortada; günümüzde hala aynı eğitim ve tecrü-
belerden geçmiş kadın ve erkekler arasında ciddi anlamda 
kazanç ve mevki farkı bulunuyor. Hala tepe görevlerde kadın 
sayısı erkeklere oranla çok daha düşük. 

Oysaki kadınlar duygusal zekaları, detaylara önem verme-
leri, disiplinli çalışma sistemleriyle farklılaşıyorlar. Ayrıca iş 
hayatına erkeklerden çok sonra girdikleri için hem açığı ka-
patmak hem de ev-iş dengesini tutturabilmek için daha çok 
ve tutku ile çalışıyorlar.

Kanada’ya gelince; hükümet kabinesindeki %50 kadın-er-
kek dengesi ve  kabinenin her milletten insandan oluşması, 
özgürlüklerin ve her anlamda eşitliğin ne kadar önemli bir 
göstergesi değil mi!

Air Canada, kadınların iş hayatında etkin ve aktif rollerde 
olmasını destekliyor. CEO’muz Calin Ravinescu’nun üst 
yönetim ekibinde Başkan Yardımcısı konumundaki kadınla-
rın oranı %42... Kadınların pilotluktan, yer hizmetlerine ve 
yöneticiliğe şirketin her alanında etkin bir şekilde yer alma-
sından ve şirketimizin Kanada ve uluslararası arenadaki ba-
şarısından gurur duyuyorum. Air Canada’nın son dört-beş 
senedir üst üste Kanada’da en çok çalışılmak istenen şirket 
olarak seçilmesi sürpriz olmasa gerek…

Her ne kadar Air Canada Türkiye Genel Müdürlüğü 
sorumluluğunu almanız 2015’in sonlarına denk gelse de, 
geçmiş yılı kısaca değerlendirip, 2016 yılı için Türkiye 
hedeflerinizi paylaşabilir misiniz? 

Bu röportajı yaptığımız sırada Air Canada 2015 sene sonu 
rakamlarını açıkladı. Rekor düzeyde %18,3’lük EBITDAR 
marjımızla 2014 yılının %5.7 üzerine çıkmış bulunuyoruz. 
Türkiye’ye 1 Mayıs itibarıyla gelecek en son teknoloji, en üst 
düzeyde konfor, güvenlik ve çevrecilik unsurlarını barındıran 
Dreamliner uçağımız, Türkiye pazarındaki büyüme hedef-
lerimizin bir göstergesi aslında… Dreamliner’ı Türkiye’ye ilk 
defa getiren havayolu olmaktan gururluyuz. Kanada veya 
Kuzey-Güney Amerika’ya gidecek herkesin mutlaka Air 
Canada Dreamliner İstanbul-Toronto seferi ile uçup bağ-
lantısını Toronto’dan yapmasını öneririm.

Air Canada’nın birçok ödülü senelerdir üst üste kazandı-
ğını basından takip ediyoruz. Bu başarıyı getiren Air Ca-
nada’nın genel politikası hakkında bilgi verebilir misiniz?

Air Canada’nın genel politikasında müşteri memnuniyeti en 
asıl ve birinci önceliğimiz. Son beş senedir farklı kulvarlar-
daki müşteriler tarafından üst üste Kuzey Amerika’nın en iyi 
havayolu seçildi. Ipsos araştırmalarında ise, iş amaçlı seya-
hat edenlerin %86’sı Air Canada’yı en beğenilen havayolu 
olarak görüyor. Kanada’da en çok çalışılmak istenen ilk 100 
şirket arasında bulunan Air Canada, çalışanlarının gurur ve 
esin kaynağıdır. Daha uçağa biner binmez hissedeceğiniz 
“mutlu çalışan mutlu müşteri” sözünü burada hatırlatmadan 
geçemeyeceğim.

Güvenlik en önemli önceliğimiz. Nasıl Kanada dünyanın en 
güvenli ülkesi ise Air Canada’nın güvenlik standartları da en 
üst düzeyde...

Ayrıca “sürdürülebilir büyüme” konusunda dünya şampi-
yonu olma hedefimiz var. Bu konuda hiçbir taviz vermeden 
sürekli ürünlerimize, filomuza yatırım yaparak şampiyonluk 
yolunda adım adım ilerliyoruz. Filomuzun neredeyse tama-
mı son teknoloji uçaklarla yenilenmiş durumda. İstanbul’a 
da gelecek olan Dreamliner B787 uçaklarımızın yanı sıra, en 
son Bombardier şirketine 70 adet uçak siparişi verildi.

Yer hizmetleri, kabin içi konfor, yemek servisi gibi konular-
da müşterinin tüm beklentileri karşılanıyor. Birçok havayolu 
artık ürünlerini ücretli satarken, Air Canada müşteriye en iyi 
hizmet ve konforu en uygun fiyatlarla sunmayı amaçlıyor. 

İş amaçlı seyahat eden ve dinlenmiş olarak gittiği yere varmak 
isteyen müşterilerimize en iyi business ürününü sunuyoruz. 

RÖPORTAJ

En yeni teknolojiye sahip geniş gövdeli 
uçaklarla dünyada 190’dan fazla noktaya 
uçuyoruz.
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Air Canada’nın destek verdiğiniz sosyal sorumluluk proje-
leri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Air Canada Foundation aracılığıyla çocuk ve gençlere yö-
nelik birçok sosyal sorumluluk projesini desteklemekteyiz. 
Bir örnek; Kanada’daki 15 çocuk hastanesine uçak millerinin 
verilmesiyle ileri düzeyde tedavileri ve seyahatleri karşılan-
maktadır. Bunun yanı sıra, Air Canada engelli çocuklara, 
down sendromlu çocuklara destek olmaktadır. Yine ço-
cuklara yönelik Breakfast Club isimli inisiyatif ise, Kana-
da’da tüm çocukların güne doymuş bir karınla başlamalarını 
sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Air Canada 1989’dan 
beri 10.000’den fazla fiziksel, zihinsel engelli çocuğun 
Disney’de her şeyin karşılandığı sihirli bir gün yaşamalarını 
sağlamıştır. Freethechildren ise çocukların eğitimine destek 
vermektedir ve Air Canada bunun bir parçasıdır. 

Air Canada kadınların iş hayatında yükselmesini de destek-
liyor. Bu şirketin genlerine işlemiş. Üst düzey yönetimi bu 
kadar fazla kadından oluşan başka uluslararası çok az şirket 
bulunuyor.

Hem güvenlik hem de konfor açısından teknolojik geliş-
meler konusunda Air Canada’nın, özellikle önümüzdeki 
dönemde uçuşlarda kullanacağı yenilikler neler olacak? 

Filomuz tamamıyla yenilendi ve son teknoloji ürünü uçak-
lardan oluşuyor demiştim. 1 Mayıs’tan itibaren İstanbul-To-
ronto seferimizi Dreamliner uçağı ile gerçekleştireceğiz. 

Dreamliner adı gibi; rüya uçak…Teknolojinin ulaştığı son 
nokta… 

Çevreci, daha az yakıt tüketen ve karbon emisyonu en az 
olan yüksek teknoloji Air Canada 787 Dreamliner uçak-
lar müşterilerimize müthiş bir uçuş tecrübesi yaşatacak. 
Çevreci uçağımız konfor yönünden ise, % 30 daha büyük 
camlar ve elektronik olarak ışığı ayarlayabilen perde sistemi, 
geniş kabin üstü dolapları, en ve boydan çok daha geniş ve 
ferah kabin dizaynı, diğer uçaklara oranla daha düşük kabin 
basıncı ile daha çok oksijen sağlamaktadır. Bu da yorgunluk, 
baş ağrısı, göz yanması gibi faktörleri yok etmektedir. Her 
koltukta 9 inç HD dokunmatik ekran, USB, güç kaynağı 
bulunuyor.

Hafif yapı, kanat dizaynlı ileri motor teknolojisi emisyonu 
ve yakıt tüketimini azaltıyor. Sadece daha etkin değil, aynı 
zamanda daha uzağa uçabilen bir rüya uçak Dreamliner... 
Yeni teknoloji sayesinde hem kabin içinde hem de dışarıda 
çevreye daha az ses yayıyor. Kompozit maddeden üretil-
miş hafif gövde daha az türbülans ve rüzgara karşı otomatik 
ayarlama ile sessiz ve sakin bir uçuş sağlıyor. 

Kanada’ya giden öğrencilerimizin Air Canada’yı tercih 
etmelerini sağlayabilecek ayrıcalıklarınız nelerdir? Öğ-
renciler için ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz?  

Air Canada’nın öğrenci ve ailelerini ilgilendirecek en büyük 
özelliliği, güvenliğe verdiği önem. Ailelerin çocuklarını gü-
venle seyahat etmeleri için teslim edebileceği bir markayız. 
Öğrencilerimiz için oluşturduğumuz özel fiyat ve koşulla-
rımızla seyahatlerini kolaylıkla tamamlamalarını hedefledik. 
Özellikle teknoloji harikası olarak anılan filomuzun yeni göz-
deleri Boeing 787-900 Dreamliner uçaklarımızda öğrenci 
ve gençlere en uygun fiyatlarla yüksek teknoloji, 600 film, 
en rahat koltuk, en bol ve lezzetli ikramları sunuyoruz. 

Öğrencilerimiz her yıl Kanada’nın çok çeşitli bölgelerine 
eğitim almak için seyahat ediyorlar. Uçuşlarınız hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

İstanbul’dan Toronto’ya haziran ayından itibaren her gün 
direkt karşılıklı seferler düzenliyoruz. 1 mayıs’tan itibaren 
Dreamliner uçaklarımızla gerçekleştirdiğimiz operasyo-
numuzla Toronto’dan bağlantılı 60 Kanada şehrinin yanı 
sıra, 60’ı ortak uçuş ile neredeyse ABD’de her şehre ol-
mak üzere beş kıtada toplam 180 şehre uçmaktayız. Bi-
zim de müşterilerimizin büyük kısmını, Kanada ve ABD’ye 
eğitime giden lise, üniversite, mastır öğrencileri ve onların 
aileleri oluşturuyor. Air Canada, Kanada ve ABD’de ne-
redeyse tüm şehirlere uçan bir havayolu olarak öğrenciler 
tarafından tercih ediliyor.

Uygun aktarma arası saatleri sayesinde yolcularımız hiçbir 
sorun yaşamadan bir uçuştan diğerine geçerek gitmek iste-
dikleri noktalara varmaktadır.

Biletlerin alınma aşamasında öğrencilerimizin nasıl bir yol 
izlemelerini tavsiye edersiniz?

Seyahat tarihleri belli olunca derhal biletlerini satın almalarını 
öneririm. En ucuz bileti almak yerine, değişikliğe izin veren, 
daha esnek koşulları olan bilet almalarını öneririm. Nitekim 
Air Canada’nın öğrenci ve genç biletleri değişime ücretsiz izin 
veriyor, ki bu da büyük bir kolaylık ve esneklik sağlıyor.

RÖPORTAJ

THY ile Toronto’ya ortak uçuşlarımız 
bulunuyor. Müşterilerimiz hem Air Canada 
hem de THY  mil kartlarını kullanarak 
puan kazanıp harcayabilirler.
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Yüksek sezonumuz 01 Temmuz 2016 ile 31 Ağustos 2016 
arasındaki yaz dönemini kapsamaktadır.

Öğrenciler, gençler ve ailelerinin ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak oluşturulmuş özel fiyatlarımızı ve koşulla-
rını seyahat acentesi veya ofislerimizden öğrenebilirsiniz. 
Gençlere yönelik frequent flyer programımız, Türk Hava 
Yolları ile ortak uçuşlarımız ve ortak mil sistemimizle tüm 
avantajlar gençleri ve ailelerini bekliyor. Ayrıca kıtalararası 
uçuşlarda biraz daha rahatlık, konfor arayan gençler ve aile-
leri için premium eco ürünümüz ve business class ürünleri-
mizi de mutlaka sormalarını öneririm.

THY ile Toronto’ya ortak uçuşlarımız bulunuyor. Müşterile-
rimiz hem Air Canada hem de THY  mil kartlarını kullana-
rak puan kazanıp harcayabilirler. Aynı zamanda yolcularımız 
Kuzey Atlantik Yatırım ortağımız Lufthansa ve United Airli-
nes ile yaptığımız ortak uçuşlarda da mil kazanabiliyor. 

Yolculuk sırasında sorunsuz ve rahat seyahat edebilmeleri 
için öğrencilerimize bagajları konusunda neler önerirsiniz?

Öncelikle her türlü evrak, teknolojik cihaz ve ilaç gibi önemli 
şeyleri mutlaka kabine yanlarına almalarını öneririm. Ayrıca 
Kanada’ya iki bavulla seyahat imkanı sunuyoruz. Bavul başı-
na 23 kg’nin üstüne çıkılmamasına dikkat edilmeli. ABD’ye 
gidenler için bagaj hakkı bir parçadır. 

Uçak içine alınacak çantalarla ilgili olarak Air Canada birçok 
havayolundan farklı bir uygulama sunmakta. Uçak içine yol-
cuyla beraber 10 kiloyu aşmamak şartıyla seçmeli olarak bir 
tane tekerlekli küçük kabin çantası, sırt çantası, laptop çan-
tası veya spor çantası alabildikleri gibi, bir de yine 10 kiloyu 
aşmamak şartıyla küçük el çantası alabilmektedirler. Kabin 
içi el bagajı kuralı çoğu havayolunda tek parça ve 8 kilo ile 
sınırlandırılmıştır.

EduLife Canada olarak ülkemizde Kanada’yı öncelikli 
olarak eğitim olanakları ve sosyokültürel fırsatları açısın-
dan tanıtabilmeyi istiyoruz. Dergimiz hakkındaki düşün-
celerinizi bizimle paylaşır mısınız? 

Derginizin gençler ve Kanada’da eğitim görmek isteyen öğ-
rencilere çok güzel ufuk açtığını düşünüyorum. İşlediğiniz 
konuların çeşitliliği, verdiğiniz bilgiler çok faydalı. Dergiyi 
hazırlarken gösterdiğiniz özene baktığımda çıkan sonuç beni 
şaşırtmıyor. Sizinle sohbet etmek ve Air Canada ve ken-
dimden bahsetmek çok keyifliydi. Teşekkür ederim.

Daha nice güzel sayılarda başarılarınız daim olsun diyorum.

 

Dreamliner adı gibi; rüya uçak… Teknolojinin ulaştığı son 
nokta. 1 mayıs’tan itibaren İstanbul-Toronto seferimizi 
Dreamliner uçağı ile gerçekleştireceğiz.

Boeing 787-900 Dreamliner 
uçaklarımızda öğrenci ve gençlere en uygun 
fiyatlarla yüksek teknoloji, 600 film, 
en rahat koltuk, en çeşitli ve en lezzetli 
ikramları sunuyoruz.

RÖPORTAJ

Air Canada, öğrenci ve gençlere ücretsiz 
bilet değişimi olanağı veriyor. 
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VİZE

Kanada
ÖĞRENCİ VİZESİ

Kanada’ya öğrenci olarak gitmek 
isteyen, niyetini açık olarak beyan 
eden ve maddi olarak da eğitim ve 
yaşam maliyetlerini karşılayabilecek 
öğrenciler rahatlıkla öğrenci vizelerini 
alabilmektedir.
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VİZE

Kanada, 2014 senesinde eğitim için gelen 364.000 ya-
bancı öğrenciyi kendi eğitim kurumlarında karşıladı. Bu öğ-
renciler, öğrenci vizesi alarak Kanada’ya geldiler. Kanada için 
öğrenci vizesi almak başka bir ülkeye vize almaktan kesinlikle 
farklı değil. 

Bugün Kanada’nın Türkiye ile ticari ilişkilerinde en önem 
verdiği konu, gelen Türk öğrencilerin sayısının artması yö-
nünde. Bu açıdan, Kanada yetkililerinin Türk öğrencilere 
vize vermek için ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını ve 
incelemek için ellerine aldıkları dosyaları bu niyetle değer-
lendirdiklerini bilmenizde fayda var.

Kanada öğrenci vizesine, Kanada’da altı aydan daha uzun 
süre eğitim almak isteyen öğrenciler veya altı aydan daha 
kısa süre eğitim alacaklarsa dahi kampüs içi ve dışında çalış-
mak isteyen öğrenciler başvurmalıdır. Vizeye başvurmadan 
önce, Kanada Devleti tarafından tanınan okullardan birine 
kabul mektubunuz mutlaka olmalıdır. Québec bölgesinde 
okuyacak öğrenciler ise vizeye başvurmadan önce Qué-
bec Eyaleti Kabul Belgesi olan Certificat d’Acceptation du 
Québec (CAQ)’e başvurmalıdırlar. 

Bunun dışında size tavsiyemiz, özellikle niyet mektubunuza 
gereken önemi vermeniz. Kanada öğrenci vize başvuruları 
online olarak yapıldığı gibi kağıt üzerinde de yapılabilmek-
tedir. Vize başvuru formunun eksiksiz doldurulmasına ve 
istenilen belgelerin aynı zamanda teslimine dikkat etmeli-
siniz. Başvurunuz, sunduğunuz belgeleriniz doğrultusunda 
değerlendirilir.

Sunduğunuz belgeler, Kanada ziyaretinizin amacını, bura-
da geçireceğiniz zaman boyunca masraflarınızı karşılayacak 
finansal yeterliliğinizi ve tekrar kendi ülkenize dönme iste-
ğinizi destekleyici kanıtlar içermelidir. Ayrıca, son altı aylık 
banka cüzdanlarınızı, mal varlığınızı ve varsa başka gelirle-
rinizi formlarınızda sunmanız başvurunuz değerlendirilirken 
önemli olacaktır. Kısacası, sunulan belgeler Kanada’ya sade-
ce eğitim almaya gidip, harcama yapıp, ülkenize geri döne-
ceğinizi kanıtlar nitelikte olmalıdır. 

Şimdi öğrencilerin, “Benim banka hesabımda yeterli mik-
tarda para yok, ailemin hesabıma para mı transfer etmesi 
gerekiyor?” diye sorduğunu duyar gibi oluyoruz. Tabii ki ha-
yır. Ailenizin banka hesap dökümlerini ve hatta size sponsor 
olacak başka bir akrabanız veya bir şirket var ise onların fi-
nansal evraklarını iletebilirsiniz.   

Her ülke gibi Kanada da ülkesine giriş yapacak kişilerin gü-
venlik riski oluşturmaması için vize başvurusunda sabıka 
kaydınızı ister. 

Başvurunuzla birlikte olması gereken belgelerin bazıları ise 
şunlardır: 

Vize harçları,

Kabul edildiğiniz eğitim kurumuna ait “kabul 
mektubu”. Bu mektup, kabul edildiğiniz eğitim 
programının adını, süresini, başlangıç ve bitiş 
tarihleri ile son kayıt tarihini gösterir nitelikte olmalı,

Sizin veya ailenizin maddi durumunu gösteren 
belgeler ve eğer bursunuz varsa bunu destekleyen 
belgeler,

Akademik geçmişinize ait diploma, transkript ya da 
eğitim programı belgeleri, 

Konaklama bilgilerinizi gösterir belge, 

Kanada’daki eğitimden neler beklediğinizi ve var olan 
eğitiminize nasıl bir katkı sağlayacağını dile getiren 
niyet mektubu çok önemli bir yere sahip, bunu 
özenle hazırlamalısınız.

Kanada öğrenci vizesi için her zaman başvurmanız 
gereken en değerli kaynak ise Kanada devletinin resmi 
web sitesidir: http://www.cic.gc.ca/english/study/index.asp

Vizeye başvurmadan önce, Kanada 
devleti tarafından tanınan okullardan 
birine kabul mektubunuz mutlaka 
olmalıdır. Québec bölgesinde okuyacak 
öğrenciler ise vizeye başvurmadan 
önce Québec Eyaleti Kabul Belgesi 
olan Certificat d’Acceptation du 
Québec (CAQ)’e başvurmalıdırlar. 



Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Üniversite eğitimim de olmak üzere tüm eğitim hayatımı Ankara’da tamamladım. Mühendisim. Burada Fransızca eğitimi aldıktan sonra Pazarlama, 
Proje Yönetimi ve İşletme alanında ikinci bir üniversite diploması aldım. İyi derecede Fransızca, İngilizce konuşuyorum. Birçok ülkeden müşterilerime 
3 dilde hizmet veriyorum. Bir  bankanın Mortgage departmanında çalıştıktan sonra Industrielle Alliance firmasında finansal danışman olarak çalışmaya 
başladım, sonrasında ise kendi firmamı kurdum. 

Kaç yıldır bu alanda çalışıyorsunuz ve neden sağlık sigortası?

Bu alandaki çalışmalarımın temeli Türkiye ve Akbank grubuna dayanıyor. Oradaki 8 yıllık tecrübemi buraya adapte ederek yaklaşık 16 yıllık bir birikimle 
burada da sigortalar, birikim fonları, eğitim fonları, şirket sigortaları ve emeklilik yatırımları gibi alanlarda kişilere ve şirketlere hizmet vermekteyim. 

Yeni dünya sisteminde insanların maddi var-
lıkları onların geleceğini garanti altına alma-
makta. Bu nedenle gelişmiş ülkeler tamamen 
sigortaya dayalı bir sisteme sahiptir. Bizler de 
göçmen olarak yaşadığımız ülkelerdeki bu 
gerçeğe adapte olmalıyız. Hayat sigortalarıyla 
yakınlarımızın geleceğini ve mal varlıklarımı-
zı, sağlık ve gelir sigortalarıyla borçlarımızı ve 
kendimizi, birikim sigorta ve fonlarıyla emek-
liliğimizi ve eğitim sigortalarıyla çocuklarımızın 
eğitimini güvence altına almalıyız. Bu nedenle 
nasıl arabalarımızı, evimizi sigortalıyorsak bütün 
bu riskleri de sigortalayarak güvence altına al-
mamız gerekiyor.

Sağlık sigortası alanında sigorta işlemleri yapı-
yorsunuz.

Evet. Türkiye’den buraya öğrenci, turist veya 
yatırımcı vizesiyle gelecek kişilerin sağlık sigor-
talarıyla ilgileniyorum ve buraya indikleri andan 
itibaren güvence altında olmalarını sağlıyorum.

Güvenilir ortağınız.
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İhtiyaçlarınıza  
kulak veriyoruz
Danışmanınız ihtiyaçlarınızı analiz ederek  
size yaşam boyu eşlik eder.

› Hayat ve maluliyet sigortası
› Kritik hastalıklar sigortası
› Kaza sigortası
› Emeklilik tasarruf hesabı (RRSP)
› Eğitim tasarruf hesabı (RESP)
› Vergiden muaf tasarruf hesabı (TFSA)
› Plasmanlar

Agence Montréal Rive-Sud
Meric Medine Uner, B. Ing. 
Finansal Güvence Danışmanı
2, rue de la Place du Commerce 
Bureau 200 
Brossard (Québec)  J4W 2T8

Telefon: 450 672-6410, poste 4452 
Ücretsiz hat: 1 800 267-6410 
Faks: 450 923-4081 
mm.uner@agc.inalco.com

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. bir finansal hizmet kuruluşudur.

Sigorta ve Finansal danışmanlık alanında  Kanada’da ciddi başarılara imza atmış, çalıştığı firmada  birçok ödül almış önemli bir isim 
olan Meriç Medine Üner’le kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.

Toplum olarak pek önemsemediğimiz ama insan yaşamında çok önemli bir yeri olan hayat sigortası, sağlık sigortaları ve yatırım 
fonları konusunda uzman olan Üner, 2004 yılından beri Kanada’da yaşıyor.

Dil Okulları
Yaz Okulları
Üniversite
Work and Travel
Camp America
Staj - Erasmus

Tel: 
Mobil: 

E-posta: 
Web: 
Ofis: 

0 212 243 243 9
0 544 243 243 9
info@accept.com.tr
www.accept.com.tr
 İnönü Cad. Hariciye Konağı 
Sok. Türel Apt. D:5  Taksim

Beyoğlu | İstanbul

Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

“Since2000”

www.armadagrandee.com

Dil Okulu Üniversite Master Work &TravelSertif ika Yaz Okulları

Ankara: 0312-419-2121 Istanbul: 0212-244-7282 Izmir: 0232-422-4414 Adana: 0322-234-2646
Main O�ce: Karan�l Sokak 36/11 Kizilay,Ankara





KONAKLAMA

Kanada’da 
KONAKLAMA

Bilgi

Konaklama maliyeti aylık ortala-
ma 400 Kanada doları ve 1200 
Kanada doları arasında değişir.
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KONAKLAMA

Aİle Yanı Konaklama

Kaliteli ve sorumluluk sahibi dil okullarında tüm aileler, yüz yüze yapılan mülakatlar sonucunda seçilir. 
Seçilen ailelerin misafirlerini rahat ettirecek konfor ve düzene sahip olmalarına, düzenli ve mutlu 
bir aile yaşantısı sürmelerine, misafir öğrencinin kalacağı odaların havalandırma ve ısıtmasının kabul 
edilebilir standartlarda olmasına dikkat edilmektedir. Aile yanı konaklamada size bir anahtar verilir, bu 
şekilde istediğiniz saatte eve giriş çıkış yapabilirsiniz. Tabii ki eve geç gidecekseniz merak etmemeleri 
için aileye haber vermeniz gerekir. Her evde olduğu gibi, geç saatlerde eve gelmeniz durumunda 
gürültü yapmamaya da özen göstermelisiniz.

Kanada’da öğrenciler için konaklama seçenekleri 
arasında aile yanı, öğrenci yurtları, kiralık ev ya 
da odalar bulunuyor. Bunun yanı sıra dileyen 
öğrenciler ve aileleri konut satın alma hakkına 
da sahiptirler. Bu konaklama seçeneklerinin 
her birinin avantajlarını, dezavantajlarını, 
ücretlerini, kendilerine özgü özelliklerini EduLife 
Canada okuyucuları için derledik. 

Kaliteli ve sorumluluk sahibi okullarda 
tüm aileler, yüz yüze yapılan mülakatlar 
sonucunda seçilir. 

avantaJLar dEzavantaJLar ÜCrEt

Sıcak bir aile ortamında, yabancı dili 
bolca pratik yapma şansınız olur.

Düzenli bir yaşam sağlar.

Yaşanan ülkenin kültürünü ve yaşam tarzını 
yakından tanıma olanağı sağlar.

Aile yanı konaklama ücretleri genelde en 
ucuz konaklama yoludur.

Her aile bireyi 
gibi, ailenin günlük 

düzenine ve 
kurallarına uymak 
durumundasınız.

Aile yanı aylık 
konaklama maliyeti 
400-800 Kanada 

doları arasında yemek 
dahil veya dahil 

olmayan durumlar için 
değişkendir.

çamaşır yıkama ve ütü: Aile yanında konaklamada çamaşırlarınızı kendiniz yıkayabilirsiniz. Çamaşır-
larınızın ütüsünü kendiniz yapmalısınız.

aile seçimi: Normal şartlarda konaklayacağınız ailenin kalitesini, gideceğiniz okullar denetler. Bu-
rada kaliteyi iki önemli faktör belirler; öğrencinin kaldığı ailenin yanında ne kadar huzurlu olduğu ve 
kaldığı ailenin yanında ne kadar dil pratik yapabildiği.

Normalde okullar aile değişikliği isteyen öğrencilerden bunu ortalama iki hafta önceden bildirmesini 
isterler. Böylece öğrenciye yeni bir aile bulmak için yeterince zamanları olur.
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Öğrencİ Yurdu

Öğrenci yurtları genellikle daha bağımsız yaşamak iste-
yenler için ideal olabilir. Dil eğitimi alan öğrencilerin kal-
dıkları yurtlarda, genellikle sadece dil eğitimi alan öğrenci-
ler bulunur. Dolayısıyla bağımsız yaşama getirisine karşın, 
dil pratiği yapamama durumunu da göz önünde bulundur-
malısınız.

Kİralık Ev Ve Odalar

Ekonomik ve bağımsız olmak için en ideal yollardan biri de 
ev veya bir oda kiralamanızdır. Ancak kiralama yaparken 
sizden en az altı aylık kontrat yapmanız, birkaç aylık de-
pozito ödemeniz ve ilk birkaç ay için peşinat ödemeniz is-
tenebilir. Bazı bölgelerde, kefil göstermeniz de istenebilir.

avantaJLar

Sadece dil eğitimi alan öğrencilerle bağımsız yaşama 
şansınız olur.

Kendi yemeğinizi hazırlayabilir, yemekhaneleri 
kullanabilir, istediğiniz saatte yurda giriş çıkış 

yapabilirsiniz.

Banyo: Yurtlarda banyolar genelde iki-üç oda ortak kulla-
nımlıdır. Ancak bazı yurtlarda özel banyo bulunabilir.

çamaşır yıkama ve ütü: Yurtlarda çamaşır yıkamanız için 
özel odalar bulunur. Bunun bulunmadığı yerlerde civardaki 
çamaşır yıkama mağazalarını kullanabilirsiniz. Ütüler kendi 
sorumluluğunuzdadır.

televizyon: Yurt odalarında televizyon bulunmaz. Ancak 
odanıza bir televizyon satın alabilir veya kiralayabilirsiniz.

oda servisi: Yurtlarda odanızın temizliği sıklıkla sizin sorum-
luluğunuzdadır, ancak çarşaf nevresim gibi odadaki yatakla 
ilgili çamaşırlar yurt tarafından her hafta değiştirilir.

ÜCrEt

Öğrenci yurdunda konaklama maliyeti 400-1200 
Kanada doları arasında değişir.

ÜCrEt

Kiralık ev ve odalarda konaklamanın 350-1600 Kanada 
doları arasında değişen maliyetleri vardır.

dEzavantaJLar

Yurtta kalan tüm öğrenciler, 
sizin gibi dil eğitimi için giden öğrencilerdir, bu anlamda 

doğru pratik yapma şansınız az olabilir.

Öğrenci yurtlarında konaklama genellikle pahalıdır.

dEzavantaJLar

Kira dışında depozito, elektrik, ısınma ve kapıcı hizmetleri 
gibi ek harcamaları olur. Bazı eyaletlerde, konaklama 
vergisi veya belediye vergisi ödemeniz gerekebilir. Tek 

başına ev tutmak maliyet açısından pahalıdır.

avantaJLar

Tamamen özgür bir ortam, dilediğiniz gün ve saatte 
kullanabileceğiniz kendinize ait bir eviniz olur.

Evi birkaç kişi ile paylaşırsanız 
oldukça ekonomik olabilir.

Öğrenci yurtları genellikle daha bağımsız 
yaşamak isteyenler için ideal olabilir.



MY PROMISE OF HIGHER STANDARDS 

Buying or selling real estate is one of the biggest decisions you will ever 
make. It is very important that you seek the trust and guidance of a      
trained professional to walk you through the entire process. 

As a HomeLife™ trained and experienced realtor, I am ready to help you 
with every detail of buying and selling real estate. 

I will help you find your dream home and list your property at the right  
price to attract quality buyers. 

TORONTO'DAKİ EMLAK 

YATIRIMLARINIZDA PROFESYONEL 

VE GÜVENİLİR HİZMET 

About HomeLife™:  No one 
treats you like HomeLife™ 

Founded in 1985, HomeLife™ Realty 
Services Inc. is one of the world's 

leading real estate franchisors with 
hundreds of affiliates and thousands 

of sales representatives providing 
Higher Standards™ service to home 

buyers and sellers around the world. 

Central to HomeLife's™ success is 
its pledge of Higher Standards.            

Instilled in each sales representative 
is HomeLife's™ commitment to        

industry leading professional          
conduct and customer service. Along 

with a dedication to community              
involvement, clients can be               

assured they will receive ethical, 

k n o w l e d g e a b l e ,  a n d  c a r i n g                

representation. 

HomeLife™ Higher Standards™ 
Sales Representatives Know  
Communities 

HomeLife™ sales representatives 
live and work in the communities of      

buyers and sellers they represent.  
As a result, sales representatives 

know area market conditions,         
including price and availability and 

have access to current financing and 
mortgage rates to help ease the 

stress associated with buying or   
selling a home. 

HomeLife™ Higher Standards™ also 

means sales representatives            
understand the legal complexities 

associated with a home purchase or 
sale, including titles, taxes, surveys 

as well as negotiable parts of a      
contract — all to help clients secure 

the best possible terms. 

Ev ve İş Yeri Alımında, Satılmasında ve Kiralanmasında,   
yüksek standartta ve profesyonel yaklaşımla hizmetinizdeyim. 

Çalışma prensibim, en yüksek kalitede ve sonuç getiren          
hizmeti sunarak, maksimum müşteri memnuniyeti sağlamaktır. 

Emlak yatırımlarınızda HomeLife/Vision Realty Toronto    
ofisinde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. 
 
Meral (Mary) Altınada 
Sales Representative 
 
HomeLife/Vision Realty Inc., Brokerage 
1945 Leslie Street, Toronto 
Ontario, M3B 2M3 Canada 
Direct: +1 (416) 419-5970 
Office: +1 (416) 383-1828 
Fax: +1 (416) 383-1821  
Email: meralaltinada@gmail.com 
Web: www.maltinada.com 
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Bir yandan evladınızın geleceğe güvenle bakması, iyi eği-
tim alması, dünyayı tanıması ve mutlu olması için bir dizi 
fedakârlık isteyen kararın eşiğinde olabilir... Bir yandan da; 
Biz yanında olmazsak ne yapar? Yollamak için daha çok er-
ken değil mi? Ya orada …… olursa ne yapar? Biz ne yaparız? 
Hatta… O gidince ben ne yapacağım? 

Soruları ile zihninizi kaygılı düşüncelerle doldurmuş ola-
bilirsiniz. 

Eğer çocuğunuzu eğitim için yurtdışına, hem de coğrafi 
olarak uzak bir ülke olan Kanada’ya gönderme sürecinde 
iseniz; çocuğunuzun, kendinizin ve eşinizin sürekli değişen 
duyguları ile kararınızı sorgulayabilir ya da diğer aile üyele-
rinin hatta yakınlarınızın “emin misiniz?” sorusu ile “emin” 
olup olmadığınıza karar veremiyor olabilirsiniz.  

Aslında eminsiniz; orada bir dünya vatandaşı olmayı öğrene-
cek, kendini disipline etmeyi, kendi kendine bakmayı, büyü-
menin sorumluluğunu almayı öğrenecek. Dünyanın sadece 
ülkemizden oluşmadığını idrak edecek. Dünyanın farklı yer-
lerinden gelenlerle tanışacak, arkadaşlıklar edinecek, dost-
luklar kuracak. Dünyaya ve kendi ülkesine bakış açısı geniş-
leyecek, belki de şimdiye kadar hiç umursamadığı konularda; 
kendini, ülkesini ve değerlerini savunmak için araştıracak, 
öğrenecek ve tartışacak. Kültürünü ve yaşam tarzını diğerleri 
ile karşılaştıracak, hedeflerini sorgulayacak. Kimliğini yapı-
landıracak, kişiliğinin bazı yönlerinin hayatını kolaylaştırdığını, 
bazı yönlerinin de zorlaştırdığını fark edecek. 

Evet, büyüyor ve bu süreçte yanında olmak istiyorsunuz. 
Fiziksel olarak değil, duygusal ve zihinsel olarak onunla 
olmak inanın fiziksel yakınlıktan çok ama çok daha fazla 
değerli. Hatırlayın ilk yürümeyi öğrendiği günleri; elini-
zi tutmadan yürümek istiyordu, aynı zamanda sık sık size 
bakıp onu izliyor musunuz, orada mısınız, onu destekliyor 
musunuz diye de kontrol ediyordu. Az farkla aynı süreci 
yaşamaya hazır olun; bir yanınız gururlu ve heyecanlı, bir 
yanınız endişeli ve dikkatli! 

Bu süreçte hem onun hem de sizin desteğe ihtiyacınız var. 
Ailenin ve dostların desteği çok önemli ancak bu desteğin 
nasıl verileceğini biliyorlar ise büyümeyi ve gelişmeyi des-
tekleyebilirler.

Peki, siz biliyor musunuz onu nasıl destekleyeceğinizi, ya 
da kendinizi veya eşinizi?

Oradaki hayatının her detayını merak ederken; sevgi, 
saygı, güven ve bağlılık üzerine yapılandırmak istediğiniz 
ilişkinizi nasıl kurgulayacaksınız? Sorduğunuz soruların, 
verdiğiniz bilgilerin onun üzerindeki etkisini nasıl ayarlaya-
caksınız? 

Aslında çocuğu büyüyen her anne babanın, hatta geliş-
mekte olan her insanın geçtiği evrelerin oluşturduğu bu 
tür soruların maalesef genel bir cevabı yoktur çünkü her 
insan tek ve biriciktir, her ilişkinin olduğu gibi; onun sizinle 
olan bağı eşiniz ile olana benzemez, ya da kardeşi ile ola-

PSİKOLOJİ

Dilek ÖZAYDIN UçAY
ICC Istanbul Coaching Center
Uzman Psikoterapist 
Profesyonel Koç

Geleceğİ İçİn gönderİyoruz 
ama bİzden çok uzakta 
olacak…
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na. Eğer bu süreçte çocuğunuzu, ailenin diğer üyelerini 
ve hatta kendinizi zihinsel ve duygusal olarak desteklemek 
istiyorsanız koçluk yetkinliklerinizi geliştirmenizi öneririz. 

Koçluk bireyin kişisel gelişimini destekleyerek, hedeflerine 
ulaşmasını sağlamak için uygun iletişim araçlarını ve güçlü 
soru sorma becerilerini kullanarak çözüm odaklı sohbetler 
yapmaktır. Bireyin hedefine doğru giden yolda karşılaştığı ya 
da karşılaşacağını sandığı engellerle başa çıkmasını destek-
lemek için ona kim olduğunu, değerlerini, güçlerini, bece-
rilerini, yetkinliklerini, deneyimlerini hatırlatmaktır. Hede-
fine giden yolda kalmasını sağlamaktır. Doğru yolda doğru 
adımlar attığına, keşiflerde bulunduğuna tanıklık etmektir. 
Heyecanına ve mutluluğuna eşlik etmektir, gerektiğinde 
aynı yolu yürüyerek ona yoldaşlık etmektir. Bazen farkında 
olarak bazen de olmadan koç kimliğimiz ile iletişim kurarız. 

Şimdi hem ona hem kendinize koç kimliğiniz ile yaklaşmayı 
deneyin. Aşağıdaki soruları teker teker sorun ve cevapları 
ister yazın, ister söyleyin ya da dinleyin ancak cevapla-
ra tanıklık edilmesini sağlayın. Diyelim bu yazıyı okurken 
heyecan ve umut yerine korku ve kaygı hislerinin arttığını 
fark ettiniz ve ya …… olursa ya da ya ……. olmazsa diye dü-
şünceler sardı zihninizi…

“Yok, olmaz merak etme”, merak duygusunu yok sayma-
yı ve önlem almanın gereksiz olduğunu hissettirdiğinizi ve 
sorumluluğu kendi üzerinize aldığınızı fark edin. “Yaparsın 
sen” dediğimizde “ya yapamazsam” düşüncesine bir de 
“yapamazsam ailemin bana olan güvenini sarsarım” dü-
şüncelerini eklediğimizi düşünün. Ve şimdi…. Derin bir ne-
fes alın ve sorun: 

“Tut ki .......... olsa” – “Varsayalım ..........oldu.” “Nasıl üste-
sinden gelmiş olurdun / olurdum?” 

Varsayalım ............ nu biliyorsun / biliyorum, bu sonucu se-
nin lehine nasıl etkiler? diye sorun.

Susun bekleyin, cevap güçlü taraflarından gelsin. Yüreğin 
cesareti zihnin gücü ile buluşsun, değerleri, becerileri, ye-
tenekleri konuşsun. Pozitif psikoloji bakış açısı ile gücünü 
hatırlatan, değerlerini onurlandıran cevaplar vermesini 
sağlayın. Umudu, cesareti, şefkati, saygıyı, tutkuyu ve sev-
giyi coşturun içinde.

Bunu yaparken yüzlerce soru ile boğmayın ne kendinizi ne 
de onu, kim olduğunu, kendine olan gücünü hatırlatan az 
ama öz soru sorun ve dinleyin, dinleyin ve daha çok din-
leyin. Birine gösterdiğimiz değerin ve saygının davranışa 
yansıması yargılamadan dinlemektir. Yargılamak, eleştir-
mek, açığını yakalamak için değil anlamak için dinleyin. 

Büyüme ve gelişme yolculuğunuzun benzersiz olmasını 
sağlamak için kendinize ve çevrenize ne sorduğunuzu, ne 
söylediğinizi ve ne için dinlediğinizi fark edin, fark ettirin. 
Unutmayın siz güçlü olursanız, güç verebilirsiniz. Çevre-
nizdekiler güçlü olursa güç alabilirsiniz.

EduLife Canada dergisi - İstanbul Coaching Center ara-
sında yapılan özel anlaşma ile sizi bu alanda desteklemek 
için deneyimli koç ve psikologlarımızın sizler için düzen-
lediği seminerlere katılabilirsiniz. Öğrenci ve ebeveynler 
için farklı olarak tasarlanan grup çalışmalarına gelebilir, yüz 
yüze ve online yapılan bireysel koçluk hizmetlerini kulla-
nabilirsiniz. 

PSİKOLOJİ



KANADA HABER

Justin Pierre James Trudeau:
Kanada’nın Sıra dışı Yenİ Başbakanı

Çok genç, çok dinamik, eşi ve üç çocuğuyla 
adeta mutluluğun, huzurun resmini 
çizdikleri fotoğraflarda tam bir aile babası. 
Sempatik tavırlarıyla Justin Trudeau 
gerçekten de sıra dışı.
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Kanada’nın yeni başbakanı Justin Trudeau’nun, aynı zaman-
da Kanada’da okuyan uluslararası öğrenciler için de güzel 
haberleri var. Kanada vatandaşlığını yabancı öğrenciler için 
kolaylaştıracağını ve aynı zamanda eğitimleri süresince Ka-
nada’da geçirdikleri zamanı da vatandaşlık için geçirilmesi 
gereken zaman içinde sayabileceklerini belirtti. Bununla 
birlikte uluslararası öğrencilerin göçmenlik almaları için baş-
vurmaları gereken Canadian Experience Class kategorisin-
de de gerekli değişiklikleri yapacaklarını belirten Trudeau, 
böylece yabancı öğrencilerin Kanada göçmenliği için önün-
de bulunan engelleri kaldıracaklarını belirtti. 

Öte yandan, öğrenciler için yaz döneminde çalışabilmeleri 
için 35 bin yeni iş imkanı yaratacaklarını da belirten Justin 
Trudeau, uluslararası öğrencilere okul dönemi yarı zamanlı, 
yazları ve tatillerde tam zamanlı çalışma imkanı tanıyacak-
larını belirtti. Kanada devleti bu şekilde yazları Kanada’da 
çalışmak için kalmak isteyen öğrencilerin de yaz döneminde 
rahatlıkla iş imkanı bulmalarını sağlamış olacak. 

Kanada’nın yeni Başbakanı Trudeau 25 Aralık 1971’de Ot-
tawa’da dünyaya geldi. Öğrenimine Fransızca eğitim veren 
Collége Jean-de-Brébeuf’ta başladı. 1994 yılında McGill 
Üniversitesi’ni ve 1998 yılında British Columbia Üniversite-
si’ni bitirdi. Hala Montréal Üniversitesi’nde öğrenimine de-
vam ediyor. İngiliz ve Fransız Dili Edebiyatı bölümünde eği-
tim alırken, karkayağı (snowboard) eğitmenliği ve korumalık 
yaptı. Hatta bir dönem İngilizce öğretmenliği bile yaptı.

2007 yılında, Kanada’nın Birinci Dünya Savaşı’na katıl-
masını anlatan The Great War adlı bir filmde başrol oyna-
dı, çünkü ülkesindeki insanlara örnek olmak istiyordu. Eski 

başbakan Pierre Trudeau’nun en genç oğlu olan Justin Tru-
deau politikaya genç yaşta atıldı. 1988 yılında Liberal Parti 
lideri John Turner’i destekleyen Justin Trudeau, babasının 
vefatının ardından siyasette daha etkin oldu. Justin Trudeau, 
Kanada’nın en iyi okullarında okumasının yanı sıra, çalışma 
yaşamında da pek çok başarı sahibi oldu.

Son olarak 19 Ekim 2015 tarihinde yapılan seçimlerde aldığı 
oy çoğunluğuyla Kanada’nın başbakanı olarak tayin edildi. 4 
Kasım 2015 tarihinde ise resmen Kanada başbakanı olarak 
göreve başlayan Justin Trudeau, bu seçimle Kanada’nın “de-
ğişimi ve umudu” seçtiğini belirtti. Kanada’nın yeni başbaka-
nı oluşturduğu kabinenin, ülkenin çeşitliliğini temsil edece-
ğine dair söz verirken, kabinede eşit sayıda kadın ve erkeğe 
yer vermesinin sebebini ise, “Çünkü 2015 yılındayız” sözleri 
ile esprili bir şekilde açıkladı.

Trudeau’nun “Kanada gibi” diyerek tanımladığı, gerek et-
nik çeşitliliği gerekse üyelerinin meslekleriyle dikkat çeken, 
dünyanın en kozmopolit, ülke tarihinin ise en çoğulcu kabi-
nesi dünyada büyük hayranlık uyandırdı. 

Artık Kanada Parlamentosu’nda 30 kabine üyesinin yarı-
sı kadınlardan oluşuyor. Ayrıca Justin Trudeau bazı kabine 
üyelerini de ilk halklar ve göçmenlerden seçerek onların da 
sevgisini kazandı.

Yeni kabinede bazı bakanlıkların isimleri de değişti. Örneğin; 
“Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı” “Göçmenlik, Mülteci 
ve Vatandaşlık Bakanlığı” olarak değişti. “Çevre Bakanlığı da 
“Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı” oldu. Ayrıca “İlk Halk-
larla İlişkiler ve Kuzey Bölgesi Gelişim Bakanlığı”nın ismi de 
“Yerliler ve Kuzey Bölgesi İşleri Bakanlığı” oldu.

Kanada vatandaşlığını 
yabancı öğrenciler 
için kolaylaştıracağını 
ve yaz döneminde 
öğrencilerin 
çalışabilmeleri için 
35 bin yeni iş imkanı 
yaratacaklarını belirtti.
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savunma Bakanı harjit sajjan

Hindistan doğumlu bir göçmen. Kanada ordusundaki ilk 
Sih. Kanada’daki kabinede dört Sih bakan varken Hindis-
tan’da sadece iki Sih üye olarak görev yapıyor.

gazi İlişkileri ve ulusal savunma Bakan Yardımcısı Kent 
hehr

1991’de bir çatışmada yaralanan ve tekerlekli sandalyeye 
mahkum kalmış bir bedensel engelli. Hehr, silah şiddeti ve 
LGBT hakları konusunda çalışmalar yürütüyor. 

Balıkçılık, okyanuslar ve Kanada sahil Koruma Bakanı 
hunter tootoo

Eskimo kökenli olan Tootoo, kabinedeki tek Inuit yerlisi. 
Nunavut bölgesini temsil eden Tootoo’nun seçilmesi, ba-
lıkçılık, okyanus ve kıyı korumanın Kanada kuzey bölgesinin 
sorunları olarak görüleceği mesajını veriyor.

altyapı ve Yerel Yönetimler Bakanı amarjeet sohi

Sohi de ilginç kabine üyelerinden. Eski bir otobüs şoförü 
olan Sohi, Edmonton bölgesinden seçildi. Kendisi Hindis-
tan’da terörist olduğu suçlamasıyla yargılanmış ve suçsuz 
yere 21 ay cezaevinde yatmış.

İşte Yenİ Kabİnenİn İlgİnç Bakanları

Başbakan Trudeau, 
Kabinede eşit sayıda kadın 
ve erkeğe yer vermesinin 
sebebini ise, “Çünkü 2015 
yılındayız” sözleri ile esprili 
bir şekilde açıkladı.
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adalet Bakanı Jody Wilson-raybould

Kanada’nın ilk halklarından We Wai 
Kai kabilesinin üyesi. Twitter hesa-
bındaki adı ‘Puglaas’, yerli dili konuşan 
büyükannesinin ona taktığı isimmiş. 
Puglaas yerel dilde “ailenin asil kızı” 
anlamına geliyor.

sağlık Bakanı Jane philpott

Philpott’un, aynı zamanda doktorluk 
geçmişi de var.

aile, çocuk ve toplumsal gelişim Ba-
kanı Jean-Yves duclos

“Yoksulluk” alanındaki doktorasını 
Londra Ekonomi Okulu’nda yapmış 
bir ekonomist.

Bilim Bakanı Kirsty duncan

2007 yılında Nobel Barış Ödülü ka-
zanan bir bilim insanı.

spor ve Engellilerden sorumlu 
Bakan Carla Qualtrough

Qualtrough aynı zamanda görme 
engelli. Paralimpik yüzücü olan Qu-
altrough’un bir avukat olarak İnsan 
Hakları Komisyonu ve British Co-
lumbia İnsan Hakları Mahkemesi’nde 
çalışmaları var.

ulaştırma Bakanı marc garneau

Ulaştırma Bakanı ise en ilginci, çün-
kü Marc Garneau eski bir astronot ve 
1984 yılında Challenger uzay mekiği 
ile uzaya giden ilk Kanadalı.

Bilgi

Justin Trudeau, ilk yurtdışı 
gezisini G20 Liderler 
Zirvesi’ne katılmak üzere 
15 Kasım’da 2015’te, 
Türkiye’ye yaptı.

Bilgi

Kanada Hükümeti, 25 bin mülteci yerleştirilmesi projesinde 
tüm ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarıyla birlikte çalışıyor.

Kanada’nın, alacağı mültecileri seçerken kadınlar, çocuklar ve ailelere 
öncelik vereceği açıklaması bizzat bakanlıkça yapıldı.

Trudeau’nun “Kanada gibi” diyerek tanımladığı, gerek 
etnik çeşitliliği gerekse üyelerinin meslekleriyle dikkat 
çeken, dünyanın en kozmopolit, ülke tarihinin ise en 
çoğulcu kabinesi dünyada büyük hayranlık uyandırdı. 
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Sayın Barış Satar, İstanbul Kanada Başkonsolosluğu’na 
Ağustos 2015 tarihinde Ticari Müsteşar Yardımcısı olarak 
atandı. Türkiye’nin Kanada ile olan ticari ilişkilerinin ve özel-
likle eğitim, tarım, bilgi ve iletişim teknolojileriyle beraber 
otomotiv sektörleri alanlarındaki işbirliğinin geliştirilme-
sinden sorumlu olarak görev yapmakta. Uluslararası İşlet-
me üzerine olan mastır programını Avustralya’nın Sidney 
şehrindeki Macquarie Üniversitesi’nde tamamlamış olan 
Barış Satar, kendi alanında uluslararası deneyime sahip.

Barış Satar,  göreve geldiğinden beri Kanada’nın İstanbul 
Başkonsolosluğu hareketlendi. Kendisiyle, Kanada ve Tür-
kiye arasında eğitim sektöründe olan işbirliğini arttırmak 
için düzenlediği beyin fırtınası toplantısında tanıştık. Ko-
nuya hâkimiyeti, güleryüzü ve herkesle yakından ilgilen-
mesi ile bizi çok etkiledi.

Barış Satar, çalışmalarından kısaca şöyle bahsetti:

“Gelişmeleri eğitim sektörü açısından irdelemek gerekirse, 
göreve geldiğimde ilk olarak Kanada’nın Türkiye’deki bili-
nirliğini arttırabilmek için Kanada’da eğitime gönül vermiş 
çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine girip, yeni fikirler 
yaratmak adına bu konuda beyin fırtınaları düzenlemekle 
işe başladık. Kanada’daki eğitimin kalitesini, elverişliliğini, 
ulaşılabilirliğini, Kanada’da eğitim almanın bireylere kazan-
dıracaklarını Türkiye’den yurtdışında okumayı arzu eden 
kitlelere anlatmak için çeşitli çalışmalar başlattık.”

Barış Satar, Kanada’da eğitim hakkında gelişmeleri takip 
edebileceğimiz mecraları şöyle sıraladı:

“Kanada hükümetinin eğitim için düzenlediği Imagine-Ca-
nada web sitesi; www.educationau-incanada.ca, facebook 
ve twitter; www.twitter.com/CanTradeTurkiye hesapları ö-
nemli kaynaklar. Birçok Kanadalı okul farklı aktiviteler için 
Türkiye’ye gelmekte ve bu okulların çalışmalarını koordine 
etmek için bütün yıla yayılan yeni bir program ve aktivite-
ler planlıyoruz.”

Ayrıca Satar, özellikle son 12 ayda, Kanada doları’nın de-
ğerinin Amerikan doları’na göre çok daha düşük seyret-
mesinin ve Kanada okullarının fiyatlarının aynı kalitedeki 
diğer okullara göre daha uygun olmasının Kanada’da eği-
timin daha fazla tercih edilmesi için gereken zemini ha-
zırladığını belirtti. Bununla birlikte, Kanada’nın uluslararası 
öğrencilere hem okurken hem de öğrencilik sona erdik-

ten sonra çalışma imkanı sunması, mezun olan öğrencile-
re göçmenlik başvurusu için fırsatlar sağlaması ve değişik 
uluslardan, dinlerden, ırklardan insanlara hoşgörüyle kucak 
açıyor olması gibi faktörlerin Kanada’yı cazip hale getirdi-
ğini belirtti.

Sayın Barış Satar’IN Ataması

AKTÜEL

Kanada’daki eğitimin kalitesini, 
elverişliliğini, ulaşılabilirliğini, 
Kanada’da eğitim almanın bireylere 
kazandıracaklarını Türkiye’den 
yurtdışında okumayı arzu eden 
kitlelere anlatmak için çeşitli 
çalışmalar başlattık.





FLY DENEYİMİ

FLY Deneyimi, akademik olarak tatmin edici bir yaz 
eğitimi arayan genç öğrenciler için yoğun dil pratiği 
programları sunmak üzerine uzmanlaşmıştır.

Düzenlenen her bir programımız, nitelik, deneyim 
ve tanınma alanlarına göre dikkatle seçilmekte ve 
düzenli olarak, kıdemli personellerimiz tarafından 
denetlenmektedir.

Eğer Fransızca veya İngilizce öğrenmek için yoğun 
bir dil programı arıyorsanız, sizin için ideal bir 
uluslararası macera sunuyoruz. 

• Quebec Eğitim Bölümü tarafından onaylı, nitelikli ve deneyimli, anadilleri 
eğitim verdikleri dil olan okul öğretmenleri,

• Her hafta 15 saatlik resmi öğretim ve pedagojik aktiviteler,

• Öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı,

• Ders araç ve gereçlerinin interaktif bir biçimde öğrenciye sunulması,

• 12 kişilik sınıflar,

• ChallengeU interaktif arayüzümüze bedava üyelik (BYOD),

• Programın tamamlanmasının ardından verilecek resmi FLY dil sertifikası  

bulunmaktadır.

DİL PROGRAMI – YOĞUN FRANSIZCA VEYA İNGİLİZCE 

Kısa veya uzun süreli dil kursları ve yoğun bir kültürel eğitim sunmaktayız. Fransızca ve İngilizce dersleri, 
çeşitli seviyelerde verilmektedir. Öğrenciler, okulumuza varmalarının hemen ardından (virgül yok) dil 
seviyelerinin belirlenmesi için bir yerleştirme sınavına alınırlar. Derslerimiz dilin, okuma, yazma, konuşma 
ve dinleme gibi her çeşit yönüne odaklanmaktadır. Programlar dahilinde:

AKTİVİTELER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

FLY TOTAL 2016

FLY Total programımız, dinamik ve eşsiz bir çevre-
den yararlanmaktadır. Hevesli gençler için 
yaratılmış bu program, öğrencilere özellikle, yeni 
kültürleri, gelenekleri ve dilleri tanıtmak amacıyla 
hazırlanmıştır. Öğrenciler bir yandan değerli 
yabancı dil yetenekleri kazanırlarken, diğer yandan 
yazın tadını çıkarabilecekler.

   Genel Aktiviteler

Yüksek kaliteli derslere ek olarak, eşsiz FLY Total 
programımız, eğlence dolu serbest zamanlar, spor 
ve kültürel aktiviteler de sunmaktadır. Dinamik ve 
kendini işine adamış danışmanların günlük göze-
timi altında bu eğlenceli serbest aktiviteler; 
öğleden sonraları, akşamları veya hafta sonları 
gerçekleşmektedir.

  Atölye Çalışmaları

• Her hafta 10 saatlik denetimli aktivite programı

• Yetenekli profesyoneller tarafından hazırlanıp 
sunulan tematik atölye çalışmaları

• Kişiselleştirilmiş akademik müfredat: öğrenciler 
her hafta farklı bir atölye çalışması seçmektedirler.

  Popüler Seçenekler

• Dil ve Yoğun Futbol Kampı formülü
• Dil ve Yoğun Tenis Kampı formülü
• Dil ve Fitness Kampı formülü
• Dil ve Hip-Hop Dansı formülü
• Dil ve Dijital Fotoğrafçılık formülü
• Yoğun Dil Pratiği ve Deniz Sporları Kampı formülü
• Dil ve Mutfak Sanatları Kampı formülü

  Seçmeli Aktiviteler ($)

Öğrenciler ayrıca; sinema, Norveç Spası, Hız 
Teknesi Gezisi veya tipik bir restoran yemeği gibi 
diğer ilginç aktivitelere kayıt olma şansına da 
sahiptir.
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Akçaağaç Şurubu Kokusu Eşlİğİnde 
Kanada-Türkİye Tİcarİ İlİşkİlerİne Bİr Bakış

Ofiste dalmış çalışırken İstanbul Başkonsolosluğu’ndan il-
ginç bir paket geldi. Açıkçası ne olduğunu çok merak ettim 
ve heyecanla açtım. Fes şeklinde püsküllü, etrafı Kanada 
fotoğraflarıyla çevrili kutuyu açtığımda içindeki lokumları 
gördüm ve akçaağaç şurubunun o güzel kokusu tüm odayı 
sardı. Kanada’nın meşhur akçaağaç şurubu ve Türk kültü-
rünün eşsiz lezzetlerinden biri olan lokumun birleşimi hari-
ka bir tat yaratmıştı. 

Ben de konsolosluğa yaptığım ilk ziyarette hikayesini öğ-
renmek istedim. Sayın İstanbul Başkonsolosumuz Andrew 
R. Smith ve Hande Şahin’i bu harika fikirlerinden dolayı 
tebrik ediyorum ve sizi hem akçaağaç aromalı şurubun 
hem de Kanada-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin özetinin 
bulunduğu Sayın İstanbul Başkonsolosumuz Andrew R. 
Smith’in bizimle paylaştığı yazıyı okumaya davet ediyorum. 

Sayın İstanbul Başkonsolosu Andrew R. Smith:

“Türkiye ile olan ticari ilişkilerimiz Kanada için oldukça 
önemli bir yere sahip. Kanada’da ihracatını en çok yaptı-
ğımız sektör, başta mercimek olmak üzere gıda sektörü. 
Türklerin yaşamlarında yemek kültürü önemli bir yere sa-
hip olduğundan, biz de gıda sektöründeki bu ticari ilişkileri 
geliştirmeyi hedefliyoruz. Birkaç arkadaşın, ekmek, zeytin, 
beyaz peynir, salatalık ve domates ile çaydan oluşan sofra-
ları paylaştığı sahneyi, İstanbul sokaklarında yahut pazarla-
rında kim bilir kaç kere görmüşümdür.

Burada, İstanbul’daki Kanada Başkonsolosluğu’nda, iki 
yönlü ticaret ve yatırım stratejisine ve Kanadalı şirketle-
re piyasaya giriş stratejilerinde yardım etmeye odaklanmış 
bulunuyoruz. Türkiye’de başarılı olabilmek için, Kanadalı 
şirketlerin ürünlerini veya servislerini, diğer yabancı veya 
yerel firmalarla yarışacak bir avantaj yakalamak adına, 
“yerelleştirmeleri” gerektiğini anlamaları çok önemli. Bu 
nedenle, bu durumu Kanadalı şirketlerimize örnek yoluy-
la açıklamaya çalışmayı düşündük. Bunun sonucu olarak, 
Akçaağaç şurubu aromalı lokum fikri ortaya çıktı. Türk 
toplumu eğer bir aşinalıkları varsa, yeni ürünleri kabul et-
meye eğilimli oluyorlar. Akçaağaç şuruplu lokumumuz, 
geleneksel lokumu, Kanada’yı ifade edecek ve bunu Türk 
damak tadına uygun gelecek bir biçimde sunmayı hedef-
lemektedir. Umarım bunu başarabilmişizdir! Bu lokum, 
yılbaşı dönemine kadar, geleneksel Türk hediye verme se-
zonuna yetiştirilmek üzere üretildi. 

Başkonsolosluğumuzdaki çalışanlarımız bu ürünü, iş dün-
yası, medya, akademi ve hükümet gibi alanlarda bulunan 
kendi yerel temasları arasında dağıtmak üzere kullandılar. 
Şimdiye kadar yaklaşık 100 kadar ürünün dağıtımını yaptık 
ve gelen tepkiler oldukça kuvvetli bir biçimde olumlu oldu-
ğundan, ürünün üretimine devam etmeyi planlamaktayız.

İki ülke arasındaki bazı istatistikler ise şöyle: Kanada-Türkiye 
iki yönlü ürün ticareti, 2014 yılında 2.35 milyar dolar (1.14 
milyar dolar ihracat ve 1.21 milyar dolar ithalat) seviyesin-
deydi. Türkiye’ye ihraç edilen Kanada ürünleri, büyük oranda 
baklagiller, mısır gevrekleri, mineral yakıtlar ve yağlar, kâğıt 
ürünleri, demir ve çelikten oluşmaktadır. Türkiye’deki Kana-
da yatırımları, 2013 yılında 824 milyon dolar civarında idi.

Ticari önceliğe sahip sektörlerimiz, eğitim, enerji, altyapı 
(sağlık, ulaşım), madencilik ve ICT gibi ticari uzmanlığa sa-
hip şirketlerimiz üzerine kurulu.

Türkan İBİŞ İNCE
EduLife Canada

Yayın Koordinatörü

AKTÜEL
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“İnsanın söyleyecek bir şeyi 
olmalı. Yoksa olmaz. Her 
şeyden çok resmi sevmeyince 
ressam olamaz. Hem sonra 
mesleğin inceliklerini bilmek de 
yeterli değildir. Duygu ve coşku 
da gerek. Bilim çok iyi ama 
bizim için imgelem daha da 
gereklidir...”

- Edouard Manet

KANADA’DA BİR TÜRK RESSAM

AKTÜEL

Kanada Kültür Merkezi’nin de sponsoru olduğu Montréal Türk Film Festivali çer-
çevesinde resimleri sergilenen bir ressam Pelin Yazar. Festival boyunca resim-
lerini ve onları yaparken kullandığı tekniği ile ilgili soruları büyük bir heyecanla 
ziyaretçilere anlattı. 

Pelin Yazar resimlerinde hep bitmeyen bir arayış içinde olduğunu söylüyor ve 
kendisini tüm mütevazılığıyla şöyle anlatıyor:

“İstanbul’da doğdum. Resim eğitimimi Marmara Üniversitesi’nden aldım. İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar üzerine yüksek lisans yaptım. 18 yıl Kuzey 
Amerika’da yaşadım. Çalışmalarım halen Montréal’deki galerim tarafından sergile-
niyor. Bununla beraber sanat eğitimiyle de ilgili çalışmalarım uzun yıllar devam etti. 
Chicago’da ve Montréal’de çeşitli okullarda sanat dersleri verdim.”

Pelin Yazar’a dair... 
“Ara sıra insanın yaşamında mutlu anlar olur; 
gördüğü ya da hissettiği güzel anlardır… Bugün 
Pelin Yazar’ın BENİM ADIM BAHAR resim 
sergisini görme şansım oldu. Öykümeden 
uzak, hikaye anlatma derdi yok. Resimlerinde, 
renklerin gücüyle yaratılmış başka soyut bir 
dünya var. İnsanı farklı bir yolculuğa götürü-
yor. Tamamıyla soyut, içsel bir yolculuk bu… 
Pelin’in resimlerinde karanlık yoktur. Renk ve 
ışıkla farklı bir devinim yaratılmış. Resimlerinde 
kullandığı at figürünü her tabloda farklı nokta-
larda arıyorsunuz, daha doğrusu bu arayış ister 
istemez insanı resmin içinde gezdiriyor. Tıpkı 
Akira Kurosawa’nın “Düşler” filmindeki ka-
rakterin Van Gogh resimlerine dalıp bir hayal 
içinde gezmesi gibi… Sana sonsuz teşekkürler 
Pelin. Bize bu hayallerin yaşamaya değer ol-
duğunu bir kez daha hatırlattığın için.”

 Ali İhtiyar Fotoğrafçı ve Film Yapımcısı

“Pelin’in sergilerine gitmek benim için her 
zaman en güzel terapi olmuştur. Pelin’in tab-
lolarına bakmak ise en güzel meditasyon. Pe-
lin’in tablolarındaki masalımsı renk armonisi 
bana her zaman pozitif duygular aşılamış, beni 
bambaşka diyarlara götürmüştür. O nedenle 
Pelin’in her tablosu ayrı bir yolculuk diyebilirim 
benim için.”

 Fuat Tuac, Müzisyen

“Hani televizyon izlerken, programda kah-
ramanımız televizyon izler ya bazen. İşte sa-
natçı böyle bir pozisyondadır. Doğa bizi her 
an resmederken –boynumdaki çizgiler, elle-
rimdeki lekeler ve ruhumdaki dalgalanmalar–, 
sanatçı da doğayı ve onun resmettiği insanın 
gizemlerini araştırıyor. Pelin de kendi hayat 
deneyimlerinden yola çıkarak arayışlarını dışa 
vuruyor. Ama bunu neşeyle ve sevinçle yapı-
yor; mekandan bağımsız bir ilkbahar tadı, su 

sesi ve heyecan kokusu var işlerinde. Kah iki 
yaşında paytak paytak yürüyen; kah lise sırala-
rında ilk aşkını düşünen; kah ölümlerin, düşle-
rin ayrılıkların ve sevinçlerin içinde yuvarlanan 
Pelin vardır karşında bir Montréal şubatından, 
İstanbul temmuzuna geçiveren. Eğer Pelin’in 
resimlerini bir sözcük ile ifade etmek gerekir-
se, seçeceğim sözcük “coşku” olurdu sanırım; 
bulaşıcı bir coşku, ölümü bildiğin halde hayata 
bağlayan, denize düşen bir kan damlası ya da 
rahvan koşan bir atın dimdik başı gibi bir şey.”

Dr. Çiçek Kumral

“Pelin’in resimlerindeki mutluluk o kadar can-
lıdır ki, güneşli bir sabahta kuş cıvıltılarıyla uya-
nır, turkuvaz rengi denizin dalgalarıyla dinlenir 
ve bir köy şenliği bitimi neşeli kalabalığın gü-
lümseyişleriyle yurdunu bulursun.”

 Özlem Öztekin

Pelin Yazar’ın resimlerinden Splendid Voyage 
(2013 Acrylic on canvas 20x24)

Montréal Türk Film Festivali’nde Pelin Yazar’ın resimleri sergilenirken.
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EDİTÖRÜN ÖNERİSİ

KANADA’DAN BİR LEZZET 
Québec Poutine

Kanada’nın dünya mutfaklarından oluşan 
bir mutfağı var. Bir yahni tenceresi değil, 
daha çok bir açık büfe gibi.

“Québec Poutine” olarak da bilinen poutine, Québec böl-
gesinde, kendi yörelerine ait bir peynir türüyle, et suyu 
karıştırılıp kaynatıldıktan sonra, kızartılan patatesin üstüne 
dökülerek yapılır ve sıcak sıcak servis edilir.

Bir Kanadalıya “Kanada mutfağı nedir?” diye sorduğunuz-
da karşınıza çıkabilecek ilk cevaptan biri “poutine”dir. Yani 
peynir ve gravy sosuna bulanmış kızarmış patates. Poutine, 
1950’lerden beri önce anavatanı Kanada’yı sonra da tüm 
dünyayı sardı diyebiliriz. İyi bir poutine için patates kızart-
ması kalitesi, sosun kıvamı ve özellikle peynirin tazeliği ol-
dukça önemlidir.

Kanada’ya giden öğrencilerin yolu kısa bir zaman sonra pou-

tine ile kesişiyor; özellikle Montréal veya Québec bölgesine 
gidenler. Québec bölgesinin poutineleriyle ünlü restorantı 
Ashton  çok keyifli bir indirim politikası uyguluyordu; sı-
caklık -5 derece ise yüzde 5 indirim, -7 ise yüzde 7 indirim. 
Poutine özellikle soğuk kış günlerinde sıcak, üzerinde erimiş 
peyniri ile damakta pek çok kişinin vazgeçemediği bir tat bı-
rakıyor. 

Aslında Kanada kozmopolit bir nüfusa sahip olduğu için 
pek çok farklı kültüre ait mutfaklardan örnekleri barındırır. 
Eski Kanada başbakanı Joe Clark bu durumu, “Kanada’nın 
dünya mutfaklarından oluşan bir mutfağı var. Bir yahni 
tenceresi değil, daha çok bir açık büfe gibi.” sözleri ile ifa-
de etmiştir.
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Dünyaca Tanınan Bu Ünlülerin
Kanadalı Olduğunu Bİlİyor musunuz?
Kanada her ne kadar eğitim konusunda 
bilim, IT, mühendislik gibi yönleri ile ön 
plana çıksa da aslında sanat konusunda da 
tüm dünyada tanınan ünlülerin yetiştiği bir 
coğrafyadır. Özellikle küçük yaşlardan itibaren 
sanat aktivitelerinin eğitim sisteminin birebir 
içinde yer alması ve gençlerin yetenekleri 
doğrultusunda yönlendirilmesi de bunun en 
büyük sebeplerinden biri. Tüm dünyanın 
tanıdığı ama Kanadalı olduğunu belki de 
bilmediğiniz ünlüleri sizin için derledik.

Justin Drew Bieber
Stratford, Ontario, Kanadalı. Pop, çağdaş R&B 

şarkıcısı, oyuncu ve şarkı yazarı. 

Leonard Cohen 
Montréal, Québec’den Kanadalı yazar, 

şair, söz yazarı ve müzisyen. 

Céline Dion
Tam adı Céline Marie 
Claudette Dion, 
Charlemagne, Québec 
Kanadalı. Grammy, Juno, 
Altın Küre ve Oscar 
ödülleri sahibi Kanadalı 
şarkıcı ve söz yazarı.

Pierre Garand
Sahne adıyla Garou, 

Sherbrooke, 
Québec’den 

Kanadalı şarkıcı. 

AKTÜEL
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Bryan Guy Adams
Kingston, Ontario’dan 
Kanadalı rock şarkıcısı, 

multi-enstrümantalist, şarkı sözü 
yazarı ve fotoğrafçı.

Shania Twain
Gerçek adı Eilleen Regina Edwards, 
Windsor, Ontario, Kanada doğumlu 
şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve müzisyen. 
Country müzik ve pop müzik üzerine 

albümler  yaptı.

Diana Jean Krall
British Columbia eyaletine 

bağlı, Nanaimo’dan Kanadalı 
caz piyanisti ve şarkıcısı. 

Dört yaşında piyano 
derslerine başladı.

Loreena Isabel
Irene McKennitt 

Kanadalı vokalist, arpist ve piyanisttir. 
Özellikle güçlü ve duygulu sesiyle 

yorumladığı Kelt şarkılarıyla ve 
ünlü şiirleri Kelt müziğinin yapısına 

uygun bir biçimde besteleyip 
seslendirmesiyle tanınır. 

Alanis Nadine
Morissette

Ottawa, Ontario’dan Kanadalı şarkıcı, 
şarkı sözü yazarı ve sinema 

oyuncusudur.

Jim Carrey 
Ontario’dan Kanadalı Altın Küre 

ödülü sahibi, komedyen ve sinema 
oyuncusu.

AKTÜEL



Situé à quelques pas du Vieux-Québec, voisinant les plaines d’Abraham, Mérici collégial privé 
accueille chaque année plus de 1 200 étudiants dans ses programmes préuniversitaires, techniques 
et de formation continue. Mérici se démarque avant tout par la qualité de son enseignement à 
échelle humaine, sa pédagogie innovante, l’engagement de son personnel et son site exceptionnel.

Mérici collégial privé est l’endroit par excellence pour 
faire ses études collégiales dans un environnement 
magnifique tout en participant à la vie trépidante 
qu’offre la ville de Québec.

 _ Une variété d’attraits touristiques  
(musées, théâtres, restaurants, rue Cartier, 
Grande Allée)

 _ Des événements (Festival d’été de Québec, 
Carnaval de Québec, Pentathlon des neiges, 
etc.)

 _ De splendides parcs

QUELS SONT LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 
OFFERTS À MÉRICI COLLÉGIAL PRIVÉ ?

Mérici collégial privé offre un large éventail de 
programmes préuniversitaires et  techniques et de 
formations spécifiques, dont Création publicitaire, 
Création multimédia, Administration des affaires 
(formule bilingue), Techniques en orthèses prothèses 
orthopédiques et Techniques d’Éducation spécialisée. 

QUELS SONT LES AVANTAGES  
D’ÉTUDIER À MÉRICI ?

En plus d’offrir un enseignement personnalisé ainsi 
qu’une vie étudiante dynamique, Mérici propose des 
stages crédités dans l’ensemble de ses formations et 
un excellent taux de placement. 

De plus, le collège  offre un service de résidences.  
Situés à l’arrière du collège, dans l’un des secteurs les 
plus recherchés de la Ville de Québec, les appartements 
sont tous meublés et la téléphonie et le service WIFI 
sont inclus.  Le collège est à proximité des centres 
commerciaux, des épiceries, des pharmacies et des 
différents services.

VENEZ ÉTUDIER 
À QUÉBEC 

DÉCOUVREZ-EN PLUS 
SUR MERICI.CA

755, Grande Allée Ouest
Québec (Québec) G1S 1C1
CANADA

Réputée pour sa grande notoriété, l’École de tourisme 
d’hôtellerie et de restauration de Mérici (ETHR) 
offre également plusieurs programmes techniques 
et de formation continue dans ces différents 
domaines qui sont reconnus pour la qualité de leur 
enseignement axé sur la gestion et la pratique. Parmi 
ces programmes, on retrouve Techniques de gestion 
hôtelière, Gestion d’un établissement de restauration, 
Techniques de tourisme, Tourisme d’aventure et 
écotourisme, Gestion d’événements et de congrès, 
Commercialisation des voyages et plus encore !

Les formations plongent les étudiants dans diverses 
activités et événements tout au long de leur 
parcours académique. Ces expériences concrètes leur 
permettent de mettre en pratique les apprentissages 
théoriques et ainsi développer leur polyvalence, leurs 
compétences, et leur passion si importante au succès 
de leur future carrière.

pub_edu-inter.indd   1 16-02-24   15:46



Situé à quelques pas du Vieux-Québec, voisinant les plaines d’Abraham, Mérici collégial privé 
accueille chaque année plus de 1 200 étudiants dans ses programmes préuniversitaires, techniques 
et de formation continue. Mérici se démarque avant tout par la qualité de son enseignement à 
échelle humaine, sa pédagogie innovante, l’engagement de son personnel et son site exceptionnel.

Mérici collégial privé est l’endroit par excellence pour 
faire ses études collégiales dans un environnement 
magnifique tout en participant à la vie trépidante 
qu’offre la ville de Québec.

 _ Une variété d’attraits touristiques  
(musées, théâtres, restaurants, rue Cartier, 
Grande Allée)

 _ Des événements (Festival d’été de Québec, 
Carnaval de Québec, Pentathlon des neiges, 
etc.)

 _ De splendides parcs

QUELS SONT LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 
OFFERTS À MÉRICI COLLÉGIAL PRIVÉ ?

Mérici collégial privé offre un large éventail de 
programmes préuniversitaires et  techniques et de 
formations spécifiques, dont Création publicitaire, 
Création multimédia, Administration des affaires 
(formule bilingue), Techniques en orthèses prothèses 
orthopédiques et Techniques d’Éducation spécialisée. 

QUELS SONT LES AVANTAGES  
D’ÉTUDIER À MÉRICI ?

En plus d’offrir un enseignement personnalisé ainsi 
qu’une vie étudiante dynamique, Mérici propose des 
stages crédités dans l’ensemble de ses formations et 
un excellent taux de placement. 

De plus, le collège  offre un service de résidences.  
Situés à l’arrière du collège, dans l’un des secteurs les 
plus recherchés de la Ville de Québec, les appartements 
sont tous meublés et la téléphonie et le service WIFI 
sont inclus.  Le collège est à proximité des centres 
commerciaux, des épiceries, des pharmacies et des 
différents services.

VENEZ ÉTUDIER 
À QUÉBEC 

DÉCOUVREZ-EN PLUS 
SUR MERICI.CA

755, Grande Allée Ouest
Québec (Québec) G1S 1C1
CANADA

Réputée pour sa grande notoriété, l’École de tourisme 
d’hôtellerie et de restauration de Mérici (ETHR) 
offre également plusieurs programmes techniques 
et de formation continue dans ces différents 
domaines qui sont reconnus pour la qualité de leur 
enseignement axé sur la gestion et la pratique. Parmi 
ces programmes, on retrouve Techniques de gestion 
hôtelière, Gestion d’un établissement de restauration, 
Techniques de tourisme, Tourisme d’aventure et 
écotourisme, Gestion d’événements et de congrès, 
Commercialisation des voyages et plus encore !

Les formations plongent les étudiants dans diverses 
activités et événements tout au long de leur 
parcours académique. Ces expériences concrètes leur 
permettent de mettre en pratique les apprentissages 
théoriques et ainsi développer leur polyvalence, leurs 
compétences, et leur passion si importante au succès 
de leur future carrière.

pub_edu-inter.indd   1 16-02-24   15:46




