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Sevgili EduLife
Canada Okuyucuları,

Dear EduLife Canada Readers,
As EduLife Canada Magazine team, I am excited to share
our joy that we have become neighbors to our famous
photographer Ara Güler in our new place, in the heart of
Istanbul, at Galatasaray Square, on Tosbağa (Tortoise)
street which is as charming as its name. Now, you can
familiarize yourself about education in Canada not only with
our magazine, but also by visiting us personally for asking
your questions, picking up brochures about schools and
participating in our seminars.
Canada has been ranked as best country for education and
for the second year in a row, Canada has been named the
second best country in the world in 2017 and we tried to
understand reasons behind success of Canada’s performance.
In our fifth edition, we are also proud to share an interview
about education in Canada with Honorable Canadian
Ambassador Chris Cooter who started his position in
October in Turkey.
In this issue, you can also read about Montreal which has
been ranked the best student city in the World and our
beloved student Eslin Adut’s valuable experience at McGill
University in Montreal.
I hope you will enjoy reading the pages we present
to you to get you know Canada better, about the
celebrations in honour of Canada’s 150th birthday, the
events in Turkey that are organized by the Canadian
government and the unknown facts about Canada.
Sincerely,
Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK

EduLife Canada Dergisi ekibi olarak yeni yerimizde,
İstanbul’un kalbi Galatasaray meydanında adı gibi şirin
Tosbağa sokakta, ünlü fotoğrafçımız Ara Güler’e komşu
olduk. Artık sadece dergi aracılığıyla değil de, bizlerin yanına
bizzat uğrayarak Kanada’da eğitim hakkında sorularınızı
sorabileceğiniz, okullar hakkında basılı broşürlere ulaşıp,
seminerlerimize de katılabileceğiniz bir yerimiz var. 5.
sayımızda öncelikle yaşadığımız bu mutluluğu sizlerle
paylaşmak istedim.
Eğitim sektöründeki kalitesiyle dünya sıralamasında ilk
sıraya yerleşen ve dünyanın en yaşanılır ikinci ülkesi seçilen
Kanada’nın başarısının arkasındaki sır perdesini sizin için
araladık.
Dergimizin bu sayısında, Ekim ayında göreve başlayan
Saygıdeğer Kanada Büyükelçisi Chris Cooter’la, Kanada’da
eğitim hakkında yaptığımız röportajı sizlerle paylaşmaktan
ayrıca gurur duyuyoruz.
Dünyanın en iyi öğrenci şehri seçilen Kanada’nın Montreal
şehri ve öğrencimiz sevgili Eslin Adut’un Montreal’de
bulunan McGill Üniversitesi’ndeki kıymetli deneyimi ise bu
sayımızın diğer keyifli yazılarından.
Kanada’yı daha iyi tanımanız için, Kanada’nın 150. yılı
dolayısıyla hazırlanan kutlamaları, Kanada devletinin
Türkiye’deki etkinliklerini ve Kanada hakkında bilinmeyenleri
de sizler için özenle hazırladık. Yazılarımızı keyifle okumanız
dileğiyle...
Sevgilerimle,
Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK
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Everything about
education in Canada
www.edulifecanada.com
6

Edulife Canada Dergisi • 2017 • 5

edulifecanada

EduLifeCanada

EDULIFE CANADA

EduLife Canada Dergisi
EduLife Canada Dergisi ekibi olarak, Kanada’daki eğitim imkânlarını ve
Kanada’yı tanıtmak amacıyla yola çıktık.
İstanbul’da faaliyet gösteren dergimiz bünyesinde, Kanada eğitim sistemini ve
yaşamını tanıtmak amacıyla güncel yazılar ve makaleler yayımlamanın yanı
sıra sunduğumuz hizmetler:
Kanada’da eğitim görmek isteyen öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak
Kanada’daki eğitim kurumları ve Türk öğrencileri arasında bilgi alışverişine yardımcı olmak
Kanada eğitim kurumlarının kaynak kitap, broşür, başvuru formu ve Kanada eğitim sistemine
ilişkin ayrıntılı, güncel kaynaklar sunmak
Kanada eğitim kurumları yetkililerinin, Türk öğrenciler, okul yetkilileri ve ailelerle buluşabilecekleri
Kanada Eğitim Seminerlerini, Türkiye genelinde düzenlemek
Kanada eğitim kurumlarından gelen akademisyenlerin seminerler vermelerini, öğrencilerle
görüşmelerini ve yerel eğitim kurumlarını ziyaret ederek, işbirliği yapmalarını sağlayacak
organizasyonlar düzenlemek
Türkiye’deki okul ve üniversitelerde, Kanada eğitim sistemini tanıtmak amacıyla toplantılar
düzenlemek

Diğer Hizmetlerimiz
Kanada eğitim kurumlarını tanıtıcı turlar
Kanada’da öğrenciler için sağlık sigortası
Kanada vize rehberliği
Kanada’da öğrenciler için konaklama

CONTACT

Kanada’da egitim hakkında her şey
edulifecanada
EduLifeCanada
info@edulifecanada.com
www.edulifecanada.com

Tomtom Mah. Tosbağa
Sok. No: 12 Kat: 3 34250
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

T : +90 (212) 245 90 01 - 02
F : +90 (212) 245 90 03
M : +90 (553) 953 90 01

KANADA’DA EĞİTİM

Kanada eĞİtİmde dÜnya bİrİncİsİ
Yazı Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK

Kanada’da Eğitim Neden Mükemmel?
2017 yılında, US New Report’un dünya genelinde
yaptığı araştırmada devletler bazında eğitim sistemi ve
üniversiteye girişler değerlendirildi. Bu değerlendirme
sonucunda Kanada; eğitim sektöründeki kalitesiyle dünya
sıralamasında birinci oldu. Aynı araştırma sonucu verilerine
göre, yaşam standartları açısından da dünyanın en iyi ikinci
ülkesi seçilen Kanada, yurtdışında eğitim almak isteyen
öğrenciler için en uygun, güvenli ve kaliteli seçeneklerden.
Eğitim konusunda birinci olan Kanada, eğitime ayırdığı
cömert bütçenin bir yansıması olarak; eğitimin kalitesi,
eğitime verilen önem, bilimsel ve teknolojik gelişmeler
konusunda dünya öncüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Kanada’daki okullar, eğitimde en fazla talep gören okullar
arasında yer alır. Kanada eğitim sisteminde kişi başına
ayrılan harcama diğer G-8 ülkelerinin ayırdığından daha
fazladır. Alınan diplomaların dünya çapında tanınmasına
bağlı olarak, Kanada üniversitelerden mezun olan
uluslararası öğrenciler başarılı ve saygın bir kariyere sahip
olurlar.

Kanada, eğitim performans notu en
yüksek ülkelerden biridir.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD)
2012 raporlarına göre Kanada dünyanın en eğitimli ülkesi.
Dünya çapında kabul gören, sürekli ve yüksek kaliteli
eğitim sistemine sahip Kanada, OECD Eğitim Raporu,
2016 açıklamalarına göre de eğitim performansı açısından
en yüksek notu alan ülkelerin başında geliyor.
Yüksek standartları ve kaliteleriyle göz dolduran
Kanada’daki eğitim kurumlarında; bilgisayar mühendisliği,
işletme, telekomünikasyon, tıp ve ziraat en çok ilgi gören
ve kalitesi dünyaca tanınmış bölümlerin başında geliyor.
Biyoteknoloji, işletme, ekonomi, mühendislik, iletişim
ve medya ile İngilizce, edebiyat, doğa bilimleri, eğitim ve
sosyal hizmet gibi çeşitli alanlar da öğrencilere sunulan en
popüler lisans bölümlerinden. Ayrıca, öğrencilere sunulan
birçok kombine program bulunuyor.
Bilgisayar ve enformasyon teknolojisinde uluslararası
lider durumunda olan Kanada telekomünikasyon, nakliye,
mühendislik, havacılık, şehir ulaştırma, mikro elektronik,
8
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Kanada üniversitelerinde istediğiniz
bölümde lisans eğitimine başlamak
için sadece lise diploması yeterlidir.
Türkiye’deki gibi üniversite sınavına
girmeniz gerekmiyor.
tıp aletleri, gelişmiş software, hidroelektrik ve nükleer
enerji, lazer ve opto-elektronik, yiyecek içecek, okyanus
ve çevre sanayii gibi sektörlerdeki gelişmişliği ile tanınıyor.
Eğitimin belli standartlara uygun gerçekleştirilmesine büyük
önem verilen Kanada’da, üniversiteler arasındaki farklar en
aza indirgenmiştir. Yani Toronto Üniversitesi’nden değil de
Manitoba Üniversitesi’nden mezun olmak kariyerinizde bir
olumsuzluk yaratmaz. Aynı durum, kolejler ve diğer eğitim
kurumları için de geçerlidir.
Kanada’da eğitim iş hayatına kolayca uyum sağlanabilecek
uygulamalar içerir ki bu da eğitimin ezberden uzak,
öğrencinin doğal merak duygusunu doyuran bir eğitim
sistemi içinde, yapabileceklerini keşfetmesi ve başarması
anlamına geliyor. Bu sayede Kanada eğitim kurumlarından
mezun olanlar, dünya sahnesinin oyuncuları gibidirler.

Kanada’da eğitim sistemindeki farklılıklar
zenginlik olarak görülür.
10 ayrı eyalette 10 ayrı eğitim sistemi bulunan Kanada’da,
Kanadalılar ülkelerindeki eğitim sistemi farklılıklarını bir
zenginlik olarak kabul ederler. Kanada’da temel eğitim 10
yıl sürer. Merkezi bir eğitim sistemi yoktur. Her eyalet
kendi eğitim sistemini oluşturur. Her eyaletin bir eğitim
bakanlığı bulunur.
İki dilli bir ülke olarak Kanada, bu dillerden herhangi birini
veya ikisini birden öğrenmek isteyenlere çok kaliteli ikinci
dil olarak İngilizce (ESL) ve ikinci dil olarak Fransızca
programları sunar.
Kanada’da eğitim gören Türkiyeli öğrenciler için Kanada,
diğer İngilizce eğitim veren ülkelere göre daha ucuzdur.
Kanada’da 1 yıl üniversite eğitimi alırken haftada 20 saat

KANADA’DA
EDULIFE CANADA
EĞİTİM

part time (tatillerde ise haftada 40 saat full time) 1 yıl
çalışma iznine sahip olursunuz. İki yıllık bir lisans eğitimden
sonra ise 3 seneye kadar çalışma izni verilebilir. İstatistiklere
göre mezun olan öğrencilerin yüzde 90’ından fazlası ilk 6
ayda iş bulabiliyor.
Kanada nüfusu 35 milyonu aşmış olmakla birlikte yaşlanan
bir nüfusa sahip bir ülke olarak, son senelerde uluslararası
öğrencilere mezuniyetlerinden sonra 3 seneye kadar
çalışma izninin yanı sıra eyaletlerine ve bitirdikleri
programlara göre de göçmenliğe başvurma olanağı tanıyor.
Hatta her sene 1000 doktora öğrencisine, eğitimlerini
bitirmeden eğitimlerinin ilk senesinde göçmenliğe
başvurma şansı tanıyor.

Kanada üniversitelerine girmek için sınava
girmenize gerek yok.
Kanada üniversitelerinde istediğiniz bölümde lisans eğitimine
başlamak için sadece lise diploması yeterlidir. Türkiye’deki
gibi üniversite sınavına girmeniz gerekmiyor. Meslek liseleri
dâhil hangi tür liseden mezun olduğunuz da önemli değil.
Lisede sayısal, sözel, eşit ağırlık ya da dil, hangi bölümden
mezun olduğunuza bakılmaksızın, Kanada üniversitelerinde
istediğiniz tüm bölümlere kayıt yaptırabilirsiniz
YÖK tarafından tanınan Kanada üniversitelerinde okuyarak
sadece Türkiye değil dünyanın birçok yerinde geçerli bir
eğitim almış olursunuz.
Eğer Kanada’ya eğitim için eşiniz ile birlikte gittiyseniz,
eşinize de tam zamanlı çalışma izni veriliyor ve çocuklarınız
varsa onların da lise dâhil olmak üzere eğitimleri ücretsiz
olarak devlet tarafından sağlanıyor.

Master, MBA, doktora programlarına girmek isteyen
öğrencilerin, Kanada üniversitelerinde pekçok burstan
faydalanmaları mümkün. Aynı zamanda tezli programlarda
maaşlı asistanlık yapma şansı da bulunuyor. Bununla
birlikte Kanada’da mastır programını bitirenler doğrudan
göçmenliğe başvurabiliyorlar. Doktora öğrencileri de
ilk seneden itibaren göçmenliğe başvurma olanağına
sahiptirler.
Harika bir kampüs hayatı, spor, sanat, kulüpler öğrenci
hayatını renkli kılarken, her eyalet ve bölgede, eyalet
parkları doğa sporlarının çeşitliliğine zemin hazırlar. Dört
mevsimin yaşandığı Kanada’da British Columbia’nın
doğası, St. Lawrence ve Great Lakes gölleri, Alberta’nın
Rocky Dağları birbirinden güzel doğa görüntülerine sahne
olur.
Dünyadaki etnik grupların hemen hemen tamamının
varlığının dikkat çektiği Kanada, farklı kültürlerle
özdeşleşmiş, etnik mutfakları ve eğlenceli aktiviteleri
bulabileceğiniz bir dünya ülkesidir.

Genel bilgi için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.educationincanada.ca
www.edulifecanada.com
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Kanada ile İlgili
PRATİK BİLGİLER
Yazı Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK

Kanada bir kış ülkesi, ama yaz aylarında
da bir cennet. Hem şehir içindeki parkları,
hem eyalet parkları, gölleri ve vahşi doğası
ile her mevsim tadına varılacak manzaralar
görebileceğiniz bir ülke. Sonbahardaki renk
cümbüşünü ise fotoğraflardan görmek yetmez, yerinde
yaşamalısınız.
Kanada vatandaşları ABD, Avustralya ve Yeni
Zelanda’nın yanı sıra Avrupa Birliği üyesi 28 ülkeye
vizesiz seyahat edebiliyor.
Kanada’da trafik cezaları can yakıyor, özellikle mahalle
aralarında uygulanan cezalar iki misli oluyor ve böyle bir
durum, araç sigortanıza ödeyeceğiniz primin de 3 yıl
boyunca 700-1000 CAD arttırılması anlamına geliyor.
Kanada benzin fiyatlarını mı merak ediyorsunuz?
İşte 17 Ekim 2016-23 Ocak 2017 tarihleri arasında
Kanada’da ortalama benzin fiyatı: 1 litre için 1.20
Kanada doları. Dizel fiyatları ise aynı tarih aralığında 1
litre için 1.06 Kanada doları.
Kanada’da otobüs, tren ve metro oldukça yaygın
kullanılan toplu taşıma araçlarıdır. Otobüslerde jeton ve
bozuk para kullanılır ve ücretler mesafeye göre değişir.

10
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Kanada’daki öğrenci
seyahat bürolarından “Canrail Youthpass” kartı alarak
daha ucuza gezme imkânı bulunmaktadır.
Toronto’da öğrenciler, otobüs ve metro ağından
oluşan Toronto Transit Commission (TTC)’ı kullanarak
şehri rahatça gezebilir.
Aşağıda farklı TTC geçişlerinin ortalama
ücretlerini görebilirsiniz
Aylık geçiş – 116.75 CAD
Yıllık geçiş – 91.50 CAD
Günlük geçiş – 12.50 CAD
Tek kullanımlık (tek yön) – 3.25 CAD

KANADA HAKKINDA

Eğer bahçeli bir eviniz olsun gibi bir hayaliniz varsa,
Kanada’da onlardan bolca var. Bunların müstakil,
yani tek villa olanlarına detached-house, ikiz villalara
semi-detached-house, birleşik nizamda ikiden fazla
eve de town-house deniyor. Ev fiyatları semtine
ve şehre yakınlığına göre değişiyor. 300.00030.000.000 CAD arasında satılan evlerin fiyatı her
sene daha da artıyor.
Özellikle Toronto çok göçmen aldığı için her
kültürden insanla tanışabilir, her yemeği tadabilirsiniz.
Kanada’nın milli kahvesi Tim Hortons, bir hockey
oyuncusu olan Tim Hortons tarafından kurulan kahve
zinciri olarak, ülkenin her yerinde boy gösteriyor.
Kanada’da herkes kendi evinin önünü süpürür.
Sonbaharda yaprakları süpürmeniz, kışınsa karları
küremeniz gerekir. Kanada, herkes evinin önünü
süpürse her yer tertemiz olur dediğiniz o dünyadır.
Kanada’da sokaklarda sahipsiz kedi, köpek
göremezsiniz ama sincaplar, kazlar, rakunlar, ördekler
şehir hayatının bir parçası. Buna rağmen herkes
hayvanları strese sokmamak için kornaya basmaz ve
sabırla bekler.
Kreş ücretleri, 1.500-2.000 CAD civarında, devlet
kreşlerinin fiyatı daha uygun ve bunun için destek
de verilmektedir. İlkokuldan üniversiteye kadar
çocuğunuzu ücretsiz okutabilirsiniz. Ayrıca dünyanın
en iyi eğitim sistemi geleceğini şekillendirecektir.
Kanada’da göz, diş ve ilaç hariç bütün sağlık hizmetleri
ücretsiz ve hastaneler devlete aittir.

Kanada’nın en önemli özelliği, insanlara olan saygısı.
Din, dil, ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı
yapılmadan herkes hem kanun karşısında, hem de
toplum gözünde eşit.
Kanada’da kamu hizmeti veren kuruluşlarla ilgili
problem yaşamazsınız. En ücra köşelerde bile
elektrik, su, kanalizasyon, telefon sistemleri bağlı
bulunuyor. Ayrıca bu hizmetlerden faydalanabilmek
Avrupa’ya göre çok daha ucuz.
Kanada’da elektrik 110 volt ve 60 hertz’dir. 240
voltluk aletler kullanabilmek için adaptör kullanılabilir.
Ancak bu pek verimli olmayacaktır. Yerel gazetede
yayınlanan ikinci el eşya ilanlarında oldukça ucuz
elektronik aletler bulmak mümkün. Kanada’da evlerin
üçte biri elektrikle ısıtılır. Termal ve nükleer santraller
Kanada elektriğinin dörtte birini üretiyor. Geri kalan
kısmını da hidroelektrik santralleri üretiyor.
Hemen her mahallenin bir kütüphanesi var. Kitapları,
film DVD’lerini ücretsiz alıp zamanında iade ettiğiniz
sürece bu kütüphaneler hep hizmetinizde.

www.edulifecanada.com
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Toronto, Kanada

KANADA’YA GELİN,
HUMBER’DA ÖĞRENİM GÖRÜN
international.humber.ca

180

TAM ZAMANLI PROGRAM

LİSANS DERECESİ
ÜSTÜ
DİPLOMA VE LİSANS
SERTİFİKALAR

AKADEMİK AMAÇLI İNGİLİZCE

MAKUL EĞİTİM VE YAŞAM MASRAFLARI

%90’INA 100+ÜLKEDEN
ULUSLARARASI
HUMBER PROGRAMLARININ

İŞE YERLEŞTİRME, STAJ
VEYA CO-OP DÂHİLDİR

3.800+ ÖĞRENCİ

BURSLAR ÜNİVERSİTEYE GİDEN YOL
29.000 TAM ZAMANLI ÖĞRENCİ
Humber Uluslararası Merkezi

Eğitim almak istiyorsunuz. Ayrıca bir kariyer istiyorsunuz.
Humber’da her ikisine de sahip olabilirsiniz. Yoğun bir teorik
temelin yanı sıra uygulamalı beceriler de elde edeceksiniz.
Mezun olduğunuzda, zamanın ruhuna uygun sanayi odaklı
eğitim programı sizleri işverenler gözünde değerli bir aday
kılacak. Uygulamalı araştırmalara katılma, alanında uzman
akademisyenlerle ve sanayi ortakları ile gerçek problemlere
gerçek çözümler bulma ve bu yönde çalışmalara katkı sağlama
fırsatını yakalayacaksınız. Girişimcilik adına ihtiyaç duyacağınız
bütün araçlar ve destekler bu program ile sizin hizmetinize
sunulmuş olacak.
Nerdeyse bütün programlarımızda var olan işe yerleştirme
uygulaması ile okurken iş tecrübesi kazanma şansına sahip
olacaksınız - ve endüstri ile yakın ilişkileri olan akademisyenler
size iş tecrübesi kazanma sürecinde başarılı olmanız için yol
gösterici olacaktır. Sizlere işe hazırlanma becerileri sunan
sanayi ağımız, gerçek hayata uygun ve sizi sadece bir iş için
değil, aynı zamanda başarılı bir kariyere de hazırlayan bir
program sağlamaktadır.
En önemlisi de, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra
gösterdikleri başarıdır. Mezunlarımız önemli başarıları şu
alanlarda göstermişlerdir:
1. Uygulamalı Teknoloji
2. İşletme
3. Kreatif & Sahne Sanatları
4. Sağlık Bilimleri
5. Turizm, Sağlık & Otelcilik
6. Liberal Sanat ve Bilimler
7. Medya Çalışmaları ve Bilgi Teknolojisi
8. Sosyal ve Kamu Hizmetleri

Humber sizlere canlı bir kampüs hayatı sunuyor:
En gelişmiş teknolojik olanaklar
Uzmanlık Merkezleri
En iyi spor/atletizm takımları
Başarıya ulaşmak için öğrenci destek birimleri
Akademik İngilizce Program(EAP)ı:
Bir sertiﬁ ka, diploma veya lisansüstü seviyesinde eğitiminize
devam etmek yahut belirli kariyer hede erinizi gerçekleştirmek
için İngilizce becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, bu program tam
size göre. İngilizce öğrenmeyi sizin için, uygulamalı ve ilgi çekici
bir hale getirdik. Dil bilimi kurallarını öğretmenin yanı sıra, size
bunları nasıl ve hangi amaçla kullanacağınızı da gösteriyoruz.
Sonrasında, sınıfta, bilgisayar laboratuarlarında, ana dili İngilizce
olan insanlarla ve sosyal aktivitelerde pratik yapmanız için
alanlar oluşturuyoruz. Öğrenme süreciniz dinamik ve bir o kadar
da eğlenceli olacak. EAP programı, başlangıç seviyesinden ileri
düzeye kadar 8 modülden oluşmaktadır(Her modül 8 haftadır).
Humber’ın sunduğu diğer olanaklar hakkında daha fazla
bilgi edinmek için web sayfamıza göz atabilirsiniz. Umarız
aradığınız fırsatı Humber’da bulursunuz. Sizi kampüsümüze
sabırsızlıkla bekliyoruz.

international.humber.ca
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Kanada’nIn Türkİye Büyükelçİsİ
Saygıdeğer Chris Cooter
Sorularımızı YANITLADI
Röportaj Türkan İBİŞ

Kanada’nın Türkiye Büyükelçisi Saygıdeğer Chris Cooter’ı
Ankara’daki konutunda ziyaret etme fırsatı bulduk. Kanada’da
yaşam, eğitim ve daha fazlası üzerine konuştuk.
Çok yüksek hayat standartlarına sahip olan
Kanada, 2004’ten beri tutarlı bir biçimde
Birleşmiş Milletler Yaşam Kalitesi İndeksi’nde
ilk 10 ülke arasında yer aldı.
Yeni görevinize Ekim 2016’da atandınız. Türkiye ve
Türkiye’deki yaşantınızla ilgili düşüncelerinizi bizimle
paylaşabilir misiniz? Bize anlatabileceğiniz unutulmaz bir
anınız var mı?
Aslında Türkiye’ye Ağustos’ta geldim ve Ekim ayının
sonlarında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a
güven mektubumu sundum, dolayısıyla yaklaşık sekiz aydır
buradayım. Türkiye birçok kültürü harmanlayan, binlerce
yıllık geçmişe sahip, etkileyici ve benzersiz bir uygarlık.
Bugün, Kanada ve dünyanın yüzleştiği temel güvenlik
sorunlarının ve politik meselelerin tam merkezinde. Ayrıca
80 milyon nüfuslu bir G20 ülkesi. Buna rağmen henüz
Kanada ile ilişkisi bilhassa iyi gelişmiş değil ve bu sebeple
muazzam bir potansiyel arz ediyor. Tüm bu nedenlerle
ve Kanada’nın NATO delegasyonundaki dört yılımın
dâhil olduğu geçmişimde mükemmel Türk diplomatlarla
çalıştığım için, Kanada’nın buradaki büyükelçisi olarak
atanmış olmaktan memnunum. Türkiye diplomatik misyon
şefliği atamasında ilk tercihimdi. Unutulmaz anılara
14
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gelince, daha şimdiden birçoğuna sahibim, mesela Ocak
ayında karlar altında olan İstanbul (Türkiye’de sürpriz bir
Kanada deneyimi!), Likya Yolu’nda yürümek ve Ankara’da,
oldukça duygulanmama sebep olan Anıtkabir’e çelenk
sunmaktan söz edebilirim.
Kanada, dünyanın her yerinden insanlar tarafından
hayallerin ülkesi olarak biliniyor ve 2017’de Kanada
Konfederasyonu’nun kuruluşunun 150. yıldönümünü
kutluyor. Kanada’da birçok etkinlik düzenlenecek;
Türkiye’de düzenlemeyi planladığınız aktiviteler var mı?
Bu özel vesile ile vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Gerçekten de Kanada’nın temsil ettiği ticarete ve göçe
açık, kültürel açıdan çeşitli ve refah içindeki toplum
tipi uluslararası ölçekte göze çarpıyor. Kanada’nın son
birkaç ayda neredeyse 40.000 Suriyeli mülteciyi
ağırlaması, Türkiye’nin birçok mülteciye ev sahipliği
yaptığını düşünürsek, Türkiye’yle özel bağıntısının bir
örneğini sergiliyor. Kanada bu sene, bir zamanların İngiliz
sömürgelerinden oluşan bir grubun, bir araya gelerek
yeni, birleşik bir ülke oluşturmasının üzerinden geçen bir
buçuk asrı kutluyor. Kutlamalar, hem bireysel hem de
kolektif halkların, hukukun üstünlüğü altında korunduğu
yenilikçi, sevecen ve giderek adil bir toplum haline
gelmek için gelişen Kanada’nın karakterini vurgulayacak.
Şu an, Kanada’nın 150. yaş gününde Türkiye’de
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düzenleyeceğimiz etkinliklerin, Kanada’nın temsil ettiği
değerleri vurgulamasını planlıyoruz. Türklere mesajım ise
gelip bizimle kutlamaları ve Kanada’nın sunduklarına bir
göz atmaları. Eminim dünyanın en büyük ikinci ülkesinde
bulabilecekleriniz sizi şaşırtacak ve hoşnut edecek.

2015’te 4 Kanada üniversitesi, Dünya
Üniversitelerinin Akademik Sıralaması’nda
(Shanghai Ranking) ilk 100’de yer alırken
20’si ilk 500’e girdi.

Toronto, McGill ve Simon Fraser üniversiteleri gibi çeşitli
Kanada üniversitelerinde okuma fırsatınız oldu. Ayrıca
Master derecenizi Amerika Birleşik Devletleri’nde
Columbia Üniversitesi’nden aldınız. Kanada ve ABD’deki
eğitim deneyimlerinizi karşılaştırabilir misiniz? Kanada’da
aldığınız eğitimin sizi kariyerinize iyi hazırladığını
düşünüyor musunuz?

Son yıllarda Kanada, Türkiye’den öğrencilerin
yurtdışında okumak için ilk tercihlerinden biri olmaya
başladı. Kanada’yı mükemmel bir eğitim yeri yapan
nedir? Türkiye’deki öğrencilere Kanada’da okumayı
önerir misiniz?

Gittiğim her üniversitenin kendi güçlü yanları vardı; şu
an benim için öne çıkan şey, bugüne kadar sürdürdüğüm
kavrayışı sağlamış olan profesörler. Mesela bir profesör,
bugün ABD seçimi ve Brexit oylamasıyla gündeme
gelen, elit sınıfın -iyi ve kötü- rollerine odaklanmıştı.
New York’taki Columbia Üniversitesi’nden hoşlanmıştım
çünkü bana kendi ülkemle ilgili dışarıdan bir bakış açısı
sağlamıştı. Ama Kanada’daki deneyimim oldukça pozitifti.
Bana hem esaslar hem de nasıl iletişim kurulacağı öğretildi.
Bunlarla aynı derecede önemli olan, on yıllardır süregelen
arkadaşlıklarımı kurduğum Kanadalı ve uluslararası
öğrencilerle de üniversite deneyimim sayesinde tanışmış
olmam ve bu deneyimin yardımıyla kariyerim için çok
önemli olan geniş çevreler edinmem.

Kanada istikrarlı bir parlamenter demokrasi ve güvenli,
yüksek kaliteli bir yaşam sunuyor. Kanadalılar yaygın bir
biçimde sıcakkanlı, kibar, iyi eğitimli ve sağlıklı insanlar
olarak görülüyor. Çok yüksek hayat standartlarına sahibiz:
Kanada 2004’ten beri tutarlı bir biçimde Birleşmiş Milletler
Yaşam Kalitesi İndeksi’nde ilk 10 ülke arasında yer aldı.
Kanada üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında. Bunlar
sanıyorum ki Kanada’nın Türk öğrenciler için çekiciliğinin
başlıca nedenleri. 2015’te 4 Kanada üniversitesi, Dünya
Üniversitelerinin Akademik Sıralaması’nda (Shanghai
Ranking) ilk 100’de yer alırken 20’si ilk 500’e girdi; QS
Dünya Üniversite Sıralamasında 3 Kanada üniversitesi
ilk 50’de, 20 tanesi ilk 500’de yer aldı; Times Higher
Education Dünya Üniversite Sıralamalarında ise ilk 100’de
4 Kanada üniversitesine yer verildi. Türk öğrencilere
www.edulifecanada.com
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Kanada’yı yurtdışı eğitim için dünyadaki en iyi yer olarak
değerlendirmelerini bir hayli öneririm. Kanada’daki
kurumlarda sunulan programlar, öğrencilere çalışma
alanında faydalı pratik beceriler kazandırıyor ve dünyadaki
gerçek problemleri çözmeye odaklanmalarına yardımcı
oluyor.
Kanada’daki kurumlar aynı zamanda programlarının
çeşitliliği ile de biliniyor. Özellikle hangi programlar
çalışma alanları açısından daha çok öne çıkıyor?
Kanada çok yönlü bir ülke. Kanada’daki üniversitelerde
araştırma ve geliştirme, OECD ve G8 ülkeleri arasındaki
en yüksek seviyelerden birinde yürütülüyor. Akademik
programlar İngilizce ya da Fransızca’yken, bazı kurumlar
her iki dilde de eğitim veriyor. Kanada’da okunacak
spesifik programları saymak güç. 10 vilayet ve 3 bölgesiyle
Kanada’daki yurtdışı öğrenim deneyiminiz, seçebileceğiniz
yüzlerce nitelikli programı içeren birçok üniversite,
yüksekokul ve teknik okul kadar dinamik olabilir.
Türkiye’de Aralık ayında oldukça karlı günler geçirdik
ve çok eğlendik. Kanada’dayken kışı nasıl yaşıyordunuz
ve Türk öğrencilere kışın Kanada’da neler yapmalarını
tavsiye edersiniz?
Kanada’nın sunabileceği müthiş kış sporlarına göz
atabilirler. Bir spor yapmak veya bir takıma katılmak, yeni
insanlarla tanışmak ve Kanada’daki toplumun bir parçası
olmak için harika bir yol. En bilindik açık hava aktiviteleri
kayak, buz hokeyi, buz pateni ve buz balıkçılığı. Yapacak
çok şey var. Öğrencilere kurumlar ve onların destek ağları
hakkında bilgi edinmelerini; karşılarına çıkan sosyal ve
16
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Kanada’daki kurumlarda sunulan programlar,
öğrencilere çalışma alanında faydalı pratik
beceriler kazandırıyor ve onların dünyadaki
gerçek problemleri çözmeye odaklanmalarına
yardımcı oluyor.
akademik olanakları değerlendirmelerini tavsiye ederim.
Gönüllülük ve ilgilerini çeken bir gaye ya da organizasyona
dâhil olmak da hedeflerini anlamak ve yeni arkadaşlar
edinmek için paha biçilmez bir deneyim.
Kanada dünyadaki en zengin devletlerden biri ve
10’uncu nominal ekonomi. Hangi endüstriler Kanada’da
daha önemli? Türkiye ve Kanada arasındaki ekonomik
öncelikler neler?
Hizmet endüstrisi, tüm ülkenin neredeyse dörtte
üçüne istihdam sağlayarak Kanada’nın Gayrisafi Yurt İçi
Hasıla’sının (GSYİH) %80’ini temsil ediyor. Önemli alt
sektörler arasında perakendecilik, işletme, eğitim ve sağlık
var. Bununla beraber tarım, enerji, teknoloji ve imalat da
Kanada ekonomisi için oldukça önemli. Kanada, dünyada
en büyük üçüncü petrol rezervine sahip olmakla kalmıyor,
aynı zamanda Quebec, Ontario ve Saskatchewan
tarafından üretilen büyük miktarlardaki hidroelektrik enerji
sayesinde hidroelektrik enerjisinde de dünya lideri. İmalat
ve tarım Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın sırasıyla %14 ve %8’ini
oluşturuyor.
Türkiye ile karşılıklı ticaret, 2011 yılından beri, ithalat ve
ihracat arasındaki denge ile 2.4 milyar Kanada doları
civarında sabit tutuldu. Türkiye ve Kanada ekonomilerinin
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Kanada’da eğitim, ister ilköğretim,
ister ortaöğretim ya da yükseköğretim
olsun; fiyat, kalite ve genel tecrübe
olarak dünyadaki herhangi bir ülke ile
kıyaslandığında oldukça öne çıkıyor.

2 trilyon doları aşan toplam büyüklüğü göz önünde
bulundurulduğunda,
kullanılmayan
muazzam
bir
potansiyelin farkına varılıyor. Kanada’nın Türkiye’ye
yaptığı ihracatın %60’ından fazlasını baklagiller, kömür
ve demir oluşturuyor, fakat uçak ihracatı da dikkate
değer. Bu durum tarım ve havacılık sektörlerinin önemini
vurgularken Kanada aynı zamanda madencilik ve otomotiv
sektörlerinde de büyük yerel yatırımlar yapıyor. Geleceğe
baktığımızda eğitim, altyapı, sağlık, temiz teknoloji ve
savunma sektörlerinde de büyük bir potansiyel olduğuna
inanıyoruz.
Kanada misafirperver bir ülke ve insanlar diğer kültürlere
oldukça açık. Türkler Kanadalılar tarafından nasıl
görülüyor ve Kanada’da okurlarken mutlu olacaklar mı?
Kanada’da okumuş ya da çocukları şu an orada okuyan ve
deneyiminden çok memnun olan birçok Türk tanıyorum.
Kanada dünyanın en çeşitli toplumlarından biri haline
geldi; mesela Toronto nüfusunun yarısından fazlası ülke
dışında doğdu. Nereli olurlarsa olsunlar, insanlar Kanada
için kültürel ve ekonomik güç kaynağı olarak karşılanıyor
ve çoğu Kanadalı ulusal karakterin bu tarafıyla oldukça
gurur duyuyor. Kanada’da okuyan ya da çocuklarını orada
okumak için gönderen kişiler de Kanada’da kendilerini
oldukça güvende hissettiklerini, ülkenin doğal güzelliğini
ve kentlerin canlılığını takdir ettiklerini söylüyorlar. Esasen,
Kanada’da eğitim, ister ilköğretim, ister ortaöğretim ya

da yükseköğrenim olsun; fiyat, kalite ve genel
tecrübe olarak dünyadaki herhangi bir ülke ile
kıyaslandığında oldukça öne çıkıyor. Birçoğu
uluslararası ölçekte en üst sıralarda yer alan
üniversitelerimize, yüksekokullarımıza veya
diğer eğitim kurumlarına katılarak öğrenciler,
yaratıcılığı teşvik eden açık fikirli bir yaklaşım bulacaklardır.
Kurumlarımızın, film, havacılık ve turizm gibi büyüyen
endüstrilere doğrudan bağlı disiplinlerden öğrenciler de
dâhil olmak üzere, giderek daha fazla uluslararası öğrenciyi
cezbetmesinin nedeni budur. Son olarak, Büyükelçilik
olarak amacımızın, Türklerin eğitimde mükemmelliği
düşündüklerinde akıllarından Kanada’yı geçirmelerini
sağlamak olduğunu söyleyebilirim.

EduLife Canada Dergisi ekibi olarak misyonumuz,
çoğunlukla eğitim ve sosyo-kültürel fırsatlar açısından
Kanada’yı ülkemize tanıtmak. İlk dört baskımız başarıya
ulaştı. Bu sonuçtan ve Kanada Büyükelçiliği, Konsolosluğu
ve Kanadalı kurumlardan aldığımız destekten dolayı
mutluyuz. Dergimizde eğitim ve kültürle ilgili kapsamlara
yer vermeye devam edeceğiz. Son olarak dergimizle ilgili
düşüncenizi belirtmek ister misiniz?
Türk öğrencilerin, Kanada’da eğitimin kendilerine
sunabilecekleri ve mezun olduklarında dünyaya yayılacak,
anlamlı bağlantılar kurabilecekleri seçenekler konusunda
bilgilendirilmesine odaklanmış bir dergi görmek harika.
Kanada açık fikirli vatandaşları olan, modern, ilerici bir ülke
ve toplumumuzda Türk öğrencileri içtenlikle karşılıyoruz.
Kanada’yı tanıtma çabalarınızı kutluyor ve size başarılar
diliyorum.
www.edulifecanada.com

17

LEARN ENGLISH AT
THE UNIVERSITY
OF TORONTO
Study at Canada’s #1
University
Learn general, academic or
professional English
Experience Canadian culture
by living on campus or with
a Canadian family

SEDA ORBAY, Turkey

Visit:
learn.english.utoronto.ca
Email:
learn.english@utoronto.ca
Call:
+1.416.978.2400

PREPARE FOR EXCELLENCE

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.

GELECEĞİNİZ İÇİN HAZIRLANIN

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

KANADA HAKKINDA

Uluslararası Öğrencİlere
Kanada Vatandaşlığı Yolu
Yazı Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK

Kanada’da öğrenim hayatını tamamlamış öğrencilerin bir bölümü kendi ülkelerine dönüp, son derece prestijli
pozisyonlarda iş yaşamlarına devam etmeyi tercih ederken bazılarıysa Kanada’nın; ekonomik, sosyal, doğal
koşullarını göz önünde bulundurduğunda dönmek yerine yaşamına Kanada’da devam etmeyi, Kanada
vatandaşlığına başvurmayı tercih ediyor.
Bazı öğrencilerin bu şekilde bir karar almaları elbette
tesadüf değil. Günümüzde, Kanada üniversitelerinde
iyi eğitim görmüş, nitelikli yüz binlerce çalışan var. Ve
aslında bunlar ülkenin demografik özelliklerini yeniden
şekillendiren hükümetin bilinçli stratejisinin sonuçları.
Bunun Kanada’nın yaşlanan nüfusuna, yavaşlayan doğum
oranına ve dolayısıyla her ülkenin ekonomik bütçeleme
sırasında ihtiyaç duyduğu yeterli vergi tabanı oluşmasına
yönelik bir çözüm olacağı düşünülüyor.
Federal hükümet, uluslararası öğrencilerin vatandaş
olmalarını kolaylaştırmak için Hızlı Giriş (Express Entry)
adıyla yeni bir eleme sistemi getirdi.
Yürürlüğe girdiği 2015’den bu yana, göçmen kabul eden
ekspres giriş sisteminde göçmen kabul puanları 25 Ocak
2017’de yapılan 53. çekilişte 453’e kadar düştü. Bu
çekilişte 453 ve üzeri puanı olan 3.508 kişi Kanada’ya
göçmen olarak kabul edildi. Senatonun bekleyen bir tasarısı
da, Kanada’da okuyan öğrencilerin eğitim sürelerinin
yarısının, vatandaşlık için gereken ikamet süresi olarak
olarak kabulü hakkında.
Kanada göçmenlik departmanına göre; göçmenler, mülteci
ve Kanada vatandaşları göz önünde bulundurulduğunda,
göçmenlerin ülkedeki iş gücünün yıllık net büyümesinde
yüzde 75 oranında etkili olduğu görülüyor. 10 yıl içinde ise
bu oranın yüzde 100 olması bekleniyor.
2014 yılından bu yana yürütülen çalışmaların sonuçları
alınıyor. 2015-2016 eğitim yılında, Kanada’nın uluslararası
öğrenci nüfusu yüzde 8 oranında büyüyerek 350.000’den
fazla oldu. Bu oran ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ine eşit.
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Önümüzdeki 10 yıl içinde, yaklaşık yarım milyon uluslararası
öğrencinin Kanada’da okuması bekleniyor. Yapılan anketlerde
uluslararası öğrencilerin yarısından fazlasının Kanada’da
kalarak, Kanada vatandaşı olmak istediğini gösteriyor.
Eğitimin kalitesi, eğitim maliyetlerinin düşük oluşu, uluslararası
öğrencilere tanınan fırsatlar ile hoşgörülü ve güvenli ortamı,
Kanada’yı tercih edilir yapıyor.
Kanada eğitim sisteminin uluslararası değerlere sahip oluşu,
farklı ulusları ve kültürleri, aile bağları ile birleştiren, geniş bir
perspektifte bakabilen uluslararası öğrencilerin vatandaşlık
haklarını alıp ve hatta devlet içinde önemli pozisyonlara
yükselebilecek olmaları, Kanada Devleti gücünün bir temsili
olarak algılanıyor. Tüm bu zenginlikler Kanada Devleti’nin
gücü olarak görünüyor.
Mesela, Kanada’nın yeni göçmen bakanı Ottawa
Üniversitesi’nde hukuk diploması almış Somalili bir
mülteciydi.
Montreal’deki McGill Üniversitesi’nde uluslararası öğrenciler
toplam kayıtların dörtte birini oluşturuyor. British Columbia’da
ise öğrencilerin yüzde 18’i uluslararası öğrencilerden oluşuyor.
Günümüzde Kanada’da sadece büyük şehirler değil, ülke
çapında liseler, kolejler ve üniversiteler de uluslararası
öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Mesela geçen yıl
Kanada’nın en küçük bölgesi olan Prens Edward Adası,
tercih edilirlik açısından en fazla büyümeyi gösterdi. Ya da
Regina’daki Uygulamalı Bilim ve Teknoloji Saskatchewan
Enstitüsü, göçmenlik şartları için İngilizce yeterlilik
sınavına girecek, uluslararası öğrenci sayısı iki katına çıkınca
Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi Programını genişletmek
zorunda kaldı.

HABER

Kanada’da
Eğİtİme BÜYÜK RAĞBET
Eğitim danışmanlık acentelarının
bazılarında, Türk öğrencilerin
başvurularının, geçen yıla göre yüzde
50-75 oranında artışlar olduğu
kaydediliyor.
Kanada’da eğitim görmek isteyen Türk öğrencilerin
sayısı ise son 12 ayda keskin bir artış gösterdi. Yaklaşık
55.000 Türk öğrenci her yıl çeşitli programlara kayıt
yaptırarak, yurt dışında eğitim alıyor. Öğrencilerin
en çok tercih ettiği ülkeler İngiltere, ABD, Almanya,
Fransa, Avustralya ve Kanada olarak sıralanıyor. ABD
ve İngiltere, özellikle İngilizce, lisans ve lisansüstü
programları için tercih ediliyor.
Fakat ABD, İngiltere ve Avrupa’daki değişen siyasi iklim
sonucunda, her düzeydeki Kanada eğitim kurumuna
Türkiye’den olan ilginin artması kaçınılmaz görünüyor.
Eğitim danışmanlık acentelarının bazılarında, Türk
öğrencilerin başvurularının, geçen yıla göre yüzde 5075 oranında artışlar olduğu kaydediliyor.
Ayrıca, Ocak 2015 ile Aralık 2016 arasında Türk
lirasının, ABD dolarına karşı değerinin yaklaşık yüzde
40’ını kaybetmesinin sonucunda, düşük kalan Kanada
dolarının karşılanabilirliği, ABD doları ve İngiliz sterlini
karşısında bir avantaja dönüşmüş oluyor.
Eğitim sürecinin kalitesi, güvenli ortamı, ekonomik
refah, doğal yaşam alanları, çoğulcu bir bakış açısıyla
yönetim şekli düşünüldüğünde, Kanada bugünümüz ve
geleceğimiz için güzellikler vaat ediyor.

www.edulifecanada.com
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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
1

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

2

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

3

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

4

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

LaCiteInternational

citeinternational

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

(001) 613 742-2475 | international@lacitec.on.ca |

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.

www.collegelacite.ca

www.esc-toronto.com

teens 12-17 years old

University of toronto CampUs

all-inclusive packages

•
•
•
•
•

Airport pick up and drop off
Residential accommodation
Full board meals
Emergency Health insurance
English classes

79 St. Clair Avenue East, Suite 202
Toronto, Ontario, Canada M4T 1L8
Tell. 416.686.1596 Fax. 416.686.7960
Email. info@esc-toronto.com

•
•
•
•

Everyday activities
Every weekend excursions
Internet access
24/7 security and safety

@ESC Junior Programs
@escsummercamp
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Montreal
Dünyanın En İyİ Öğrencİ Şehrİ
Yazı Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK
Montreal’de öğrenci olarak bulunmak bambaşka bir
ayrıcalık, çünkü bir yandan Amerika kıtasında, bir yandan
da Avrupa ve Amerika kültürlerinin harmanlandığı özel bir
şehir. Baharı ayrı güzel, yazı sımsıcak, sonbaharı dillere
destan. Bu muhteşem şehir Quacquarelli Symonds (QS)
tarafından yapılan son sıralamaya göre, 125 kent arasından
Londra, Berlin, Boston ve Tokyo’yu geride bırakarak,
öğrenciler için dünyanın en iyi şehri seçildi. Listeyi derleyen
küresel yükseköğrenim analistleri QS Quacquarelli
Symonds, Brexit ve ABD Başkanı Donald Trump’in
seçilmesi gibi yakın tarihli global olayların Montreal’in
yükselişinde bir etken olabileceğini düşünüyor.
Diğer birçok ülkeye kıyasla ekonomik oluşu, öğrencilerin
zamanlarını olumlu değerlendirebildikleri ortamlar
bulmaları, McGill, Montreal Üniversitesi gibi tüm
dünyaya kalitesini ispatlamış üniversitelere ev sahipliği
yapıyor olması, yerel ve uluslararası işverenlerin bu kentin
üniversitelerinden mezun öğrencilere olumlu bakış açısı,
göreceli olarak düşük konut maliyetleri, uluslararası
öğrencilere sunulan ortam, doğası, güvenli olması
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Montreal’i ilk sıraya taşımakta önemli ölçütler oldu.
Montreal, Quebec eyaletinin en büyük, Kanada’nın ise ikinci
büyük kenti. Paris’ten sonra dünyanın Fransızca konuşulan
en büyük ikinci kenti olan Montreal merkezinin nüfusu, 1,9
milyon, Montreal Metropolitan Bölgesinin nüfusu ise 2011
yılı itibariyle 3,824,221’dir.
1976 Yaz Olimpiyatları ve Expo 67 gibi birçok uluslararası
organizasyona ev sahipliği yapmış olan şehir, sinema, müzik
gibi kültürel aktiviteleri ve Montreal Jazz Festivali, Montreal
Film Festivali gibi festivalleri ile dünyanın sanat ve kültür
merkezlerinden biri olarak görülüyor. Öğrencileri çok çeşitli
ücretsiz etkinlikleri ile her daim cezbetmeye devam ediyor.
Ottawa ve Saint Lawrence nehirlerinin birbirine karıştığı
noktada, Montreal Adası üzerinde yer alması sebebiyle
Montreal, Büyük Göller’i Atlas Okyanusu’na bağlayan Saint
Lawrence Denizyolu üzerinde önemli bir liman kenti. Eski
Liman’da her mevsim bayram havası eser ve turistler Avrupa
mimarisindeki Kuzey Amerika şehrinin tadını çıkarırlar.

EDULIFE CANADA

Dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olarak kabul edilen
McGill Üniversitesi, 2016’da QS üniversite sıralamasında
dünyada 24., Kanada’da 1. olmuştu. Montreal’deki üniversite
öğrencilerinin yüzde 27’si uluslararası öğrencilerden oluşur.
Aynı zamanda McGill Üniversitesi, Concordia Üniversitesi,
Montreal Üniversitesi, UQAM seçenekleriyle; İngilizce ve
Fransızca gibi iki farklı uluslararası dilde eğitim alabilmek de
Montreal’de okumayı tercih eden öğrenciler için büyük
avantaj.

QS En İyi Öğrenci Şehirleri
2017 Sıralaması

Yine QS En İyi Öğrenci Şehirleri 2017 sıralamasında;
Vancouver 10’uncu, Toronto ise 11’inci sırada yer aldı. Yani
Kanada üç kentiyle ilk on beş içinde yer almayı başaran tek ülke.

1. Montreal

7. Tokyo

2. Paris

8. Boston

3. Londra

9. Münih

4. Seul

10. Vancouver

5. Melbourne

11. Toronto ve Hong Kong

6. Berlin

12. Sydney

www.edulifecanada.com
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DENEYİM: Ünİversİte

Montreal’den Bir Öğrenci Hikayesi
Yazı Eslin ADUT

Eslin ile ilk Türkiye’de 2008 yılında, henüz Kanada deneyimi başlamadan karşılaştım. Kendisinin eğitim almak istediği üniversite olan
HEC Montreal’den mezun olduğumu öğrendiğinde, sohbet etmek ve aklına takılanları sormak için geldi.
Daha sonra, Kanada’ya geldiğinde ev bulmasına ve ilk öğrencilik günlerine tanıklık ettim. Tanıdığım en azimli öğrencilerden biri. O
dünya tatlısı mavi gözlerini size dikip baktığında ve sesindeki heyecanı duyduğunuzda, hayatta her şeyi başarabileceğine dair inancınızla
birlikte yeni nesle olan inancınızı da tazelersiniz.
Bir öğrenci adayına, ancak başka bir öğrenci yaşadıklarını anlatınca, yaşayacaklarına ışık tutabilir. Bazen olur ya tekrar, tekrar aynı
hikayeleri duymak isteriz, çünkü biz de o hikayede yerimizi bulmak isteriz.
Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan McGill Üniversitesi’nden mezun olan Eslin Adut’un hikayesini, onun kaleminden
okumak bana olduğu kadar eminim sizlere de keyif verecektir.
Sevgili Eslin’e çok yoğun iş temposunun içinde vakit ayırıp bu kıymetli yazıyı yazdığı için EduLife Canada Dergisi ekibi olarak teşekkür ederiz.
Türkan İBİŞ
İstanbul Saint Joseph Lisesi’nden mezun
olduktan sonra üniversite okumak
için Montreal’e taşındım. McGill
Üniversitesi’nden Siyasi Bilimler ve
Ekonomi mezunuyum. Montreal’de
hem kişisel hem de akademik anlamda
çok değerli tecrübeler edindiğim 5
sene geçirdim. Üniversite okumak için
Montreal’i seçmek hayatım için dönüm
noktalarından biri oldu.
Montreal maceram, liseden mezun
olmamın ardından başladı. Lise son sınıfta
yakın bir arkadaşımla beraber üniversiteyi
yurt dışında okumaya karar vermemizle
ilk adımı atmıştık aslında. Kanada’da iki
üniversiteye başvuru yaptım: York ve HEC
Montreal. Kabul gelmesinin ardından yaz
başında ailemle Montreal’i ziyaret ettik ve
üniversitelere bir ön ziyarette bulunduk.
Fransız Lisesi’nden mezun olduğum için
ilk tercihim Fransızca eğitim veren HEC
Montreal oldu. Kabulümün gelmesinin
ardından Eylül ayında HEC’de marketing
programına başladım. Montreal’deki
ilk aylarım yeni hayatıma ve üniversite
ortamına alışmaya çalışmakla geçti.
Hayatımda daha önce hiç ailemden uzakta,
yalnız yaşamak gibi bir deneyimim olmadığı
için bu dönem benim için oldukça zorlu
geçti. Fakat uzaktan da olsa ailemin desteği,
Sayın Türkan İbiş Hanım’ın danışmanlığı ve
İsmail Bey İnce Bey’in yardımları sayesinde
benim için doğru olan yolu bulmayı
başardım. Montreal, üniversite okumak
için seçilebilecek en güzel şehirlerden biri.
Birçok iyi üniversite bu şehirde olduğu
için farklı ülkelerden farklı kültürlerden
gelen öğrenci nüfusu oldukça yüksek ve
öğrencilere kolaylıklar sağlayan bir yaşam
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biçimi var. Hem sosyal hem de kültürel
anlamda birçok etkinliğin olduğu, canlı bir
şehir. Farklı kültürleri içerisinde bulunduran
bir şehir olan Montreal hem yaşamak için
güvenli bir adres olup hem de arkadaşlık
ilişkilerin kolay kurulabildiği, ılımlı bir şehir.
Montreal maceramda en zorlu kararlardan
biri, üniversitemi değiştirmem oldu.
HEC’in benim için uygun olmadığını fark
etmem ve lisans eğitimimi İngilizce eğitim
veren bir üniversitede yapmak istememin
ardından Türkan Hanım’ın da desteğiyle
McGill Üniversitesi’ne başvurdum. Fransız
Lisesi’nden mezun olduğum için İngilizcemi
geliştirmek ve TOEFL’a hazırlanmak
için üniversiteyi bırakıp kursa başladım.
Faculty of Arts’dan kabulüm geldikten
sonra Montreal’deki ikinci senemde McGill
Üniversitesi’nde eğitimime başladım.
Seçmeli derslerin ardından hiç aklımda
olmamasına rağmen ana branşım olarak
Siyasi Bilimleri, yan branş olarak da

Ekonomi’yi seçtim. Aldığım eğitimin dünya
görüşüme ve kültürel gelişimime büyük
katkıları oldu. Aldığım dalların yanında,
sinema, psikoloji gibi seçmeli derslerle de
ilgi alanlarıma yönelik çalışmalar yapma
imkânım oldu. McGill Üniversitesi’nde
eğitim ciddi bir çaba gerektiriyor, ancak
dünya çapında bir üniversitede, ileri düzeyde
akademisyenlerden ders almak imkânı son
derece ayrıcalıklı bir durum. Mezun olup
İstanbul’a döndükten sonra almış olduğum
eğitim, profesyonel hayatta güzel fırsatlar
yakalamama ve aldığım eğitimin devamı
olarak kendimi geliştirebileceğim bir iş
bulmama yardımcı oldu.
Montreal’e gidip McGill Üniversitesi’nde
eğitim almanın hayatımda
verdiğim
en doğru kararlardan biri olduğunu
düşünüyorum.
Yurt dışında okumak isteyenler için Kanada,
başta Montreal olmak üzere en doğru
seçeneklerden biri olacaktır.

ILAC DENEYİMİ
ILAC GENÇLİK RPOGRAMIYLA KANADA’DA İNGİLİZCE ÖĞRENMENİZ İÇİN 5 NEDEN

1
2
3
4
5

INTERNATIONAL LANGUAGE
ACADEMY of CANADA

EN İYİ
PROGRAMLAR

KANADA'NIN EN GÜZEL EN
HEYECANLI AKTİVİTELERİNİ
YAŞAMA FIRSATI

GÜVENLİ VE
HUZURLU BİR ÜLKE

DÜNYANIN 75 FARKLI ÜLKESİNDEN
GELEN ÖĞRENCİLERLE
ULUSLARARASI BİR DENEYİM

TÜM DİLLERİ KONUŞAN ÇALIŞANLAR
EN KALİTELİ SERVİS ANLAYIŞI İLE
HER ZAMAN YANINIZDA

GENÇLER İÇİN
AKADEMİK İNGİLİZCE

EDULIFE
DİL
EĞİTİMİ
CANADA

İNGİLİZCE Kanada’da ÖĞRENİLİR
Yazı Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK

İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki resmi dili olan
Kanada’da, Quebec eyaletinin resmi dili Fransızca, New
Brunswick eyaletinin resmi dili hem Fransızca hem
İngilizce, diğer tüm eyaletlerin resmi dili ise İngilizcedir.
Yani Kanada, hem İngilizceyi hem Fransızcayı rahatlıkla
öğrenebileceğiniz bir ortama sahiptir. Kanada’daki
dil okulları, alanlarında uzmanlaşmış öğretmenleriyle
kaliteli bir eğitim sunar. Bu nedenle, dil okulu seçerken
gideceğiniz şehri ve istediğiniz ortamı daha çok göz
önünde bulundurmalısınız. Üstelik bir dil okuluna kayıt
olmak için herhangi bir ön şart gerekmez. Yani dileyen
herkes, hangi okuldan mezun olursa olsun dil okullarına
başvuru yapabilir.
Dil okullarına yılın her döneminde, her ay başı, hatta her
hafta başı başlamak mümkün. Kolej ve üniversitelerde,
7 haftalık veya 3 aylık dönemler şeklinde de dil eğitimi
verilebiliyor. Eylül, Kasım, Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz
ayları genellikle başlangıç dönemleridir.
Dil eğitimi başvuruları, yapılan en kolay başvurulardan
biridir. Evrak olarak okulların başvuru formlarının
doldurulup gönderilmesi yetiyor. Başvuru ücreti okuldan
okula değişiklik gösteriyor ve ortalama 100-150 Kanada
doları arasında. Bazı okullar kabul mektubuna işlemek
için pasaport numaranızı da isteyebilir.
Kanada, dünyanın her yerinde anlaşılabilir, akıcı ve
temiz olarak nitelendirilen bir İngilizcesiyle övünür ve
aynı ölçüde Fransızca öğrenmek için de avantajlarla
doludur. Kanada’da öğreneceğiniz Fransızca, uluslararası
seviyededir ve dünyanın her yerinde kendinizi rahatlıkla
ifade edebilmenizi sağlar.
Kanada’da konaklama, yeme-içme, eğitim ücreti ve cep
harçlığı da dâhil olmak üzere üç aylık bir eğitimin maliyeti
6.000 - 8.000 Kanada doları arası, 6 aylık bir eğitimin
maliyeti ise 12.000 - 15.000 Kanada doları arasındadır.
Öğrenciler aile yanında, yurtta ya da kendi imkânları ile
ev arkadaşı bularak veya yalnız ev tutarak yaşayabilirler.
Okullar, öğrencilerin konaklayacak yer bulması
konusunda yardımcı oluyorlar.
6 aydan kısa süreli dil eğitimi için öğrenci vizesine ihtiyaç
yokken, 6 aydan uzun süreli eğitimlerde mutlaka öğrenci
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Her dil okulu eğitim programlarının
içine; doğa gezilerinden, konaklamalı
hafta sonu gezilerine, ülkeyi gezip
görerek, yaşayarak, dili verimli bir
şekilde kullanabileceği, farklı kültürden
öğrencilerin kaynaşma ve o kültürleri
öğrenme fırsatı yakalayabileceği
aktiviteleri de dâhil eder.
vizesi alınması gerekiyor. Dil eğitiminin uzun dönemli
alınması ise çok daha ekonomik olması açısından tercih
edilebilir.
Çalışma izni kullanmak isteyenlerin, dil eğitimini bir
kolej veya üniversite bünyesinde almayı tercih etmeleri
gerekiyor. Buna karşılık, kolej ve üniversitede dil eğitimleri
ücretlerinin dil okullarına göre daha yüksek olduğunu da
göz önünde bulundurmak gerekir.
Okulun öğrenci sayısı, öğrencilere sağladığı olanaklar,
öğrencilerin geldikleri ülkelere göre iyi bir dağılım
göstermesi, eğitim ücreti ve sundukları aktivitelerin
çeşitliliği dil eğitimi tercihinde Kanada’yı ön plana
çıkarıyor. Bunların yanında programların esnek oluşu,
performansa göre sınıf atlatma gibi seçeneklerin olmasının
da öğrenci açısından avantaj olduğu unutulmamalı.
Kanada’da dil okulları; Genel İngilizce, Genel Fransızca,
İş İngilizcesi, İş Fransızcası, ayrıca TOEFL, IELTS,
DELF, DALF, TEF, TF hazırlık kursları, Cambridge
FCE-CAE sınav hazırlık kursları, yaz kampları, TESOL
sertifika programları gibi pekçok seçenek sunar. Her dil
okulu eğitim programlarının içine; doğa gezilerinden,
konaklamalı hafta sonu gezilerine, ülkeyi gezip görerek,
yaşayarak, dili verimli bir şekilde kullanabileceği, farklı
kültürden öğrencilerin kaynaşma ve o kültürleri öğrenme
fırsatı yakalayabileceği aktiviteleri de dâhil eder.
Kanada dil okullarının programlarında bulunan ve dili
belirli bir düzeye getirebilmiş olmanın ölçüsü olarak
bilinen çeşitli sınavlar, sertifikalar konusunda kısa bilgiler
içeren listeyi EduLife Canada Dergisi okurları için
derledik.

DİL EĞİTİMİ

TOEFL: TOEFL (Test of English as a Foreign Language,
Türkçe: Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı), standart
Amerikan İngilizcesi’ni üniversite düzeyinde kullanabilme
ve anlayabilme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Pekçok
İngilizce eğitim veren üniversiteye başvurularda bu
sınav istenir. Dünyanın çoğu ülkesinde yılda birkaç
kere uygulanan bu sınavı ABD’de Educational Testing
Services şirketi düzenler.
IELTS: IELTS (International English Language Testing
System, Türkçe: Uluslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi),
İngilizce dil seviyesi belirleme için uluslararası alanda
geçerliliğe sahip bir sınav sistemidir. 1989 yılında
başlatılan sınav Cambridge Üniversitesi yabancılar için
İngilizce Sınav Merkezi, British Council ve IDP Education
tarafından düzenlenmektedir.
Sınav iki türde yapılır: Akademik ve Genel. Akademik sınav
İngilizce konuşulan bir ülkede üniversite eğitimi almak
veya mesleklerini icra etmek isteyenler için gereklidir.
Genel amaçlı sınav ise akademik olmayan çalışma, staj
veya göçmenlik başvuruları için gereklidir.
Sınavda başarısız olma durumu yoktur. Sınav sonucu
1 (bilgisi yok) ile 9 (uzman) arasında değişen seviye
belirleme üzerine kurulmuştur. Üzerinden iki yıldan fazla
geçmiş olan sınav sonuçları geçersiz sayılmaktadır. IELTS
yüksek eğitim ve göçmenlik başvurusu için dünyadaki en
popüler sınavdır.
DELF, DALF: DELF (Fransızca Dilinde Eğitim Diploması)
ve DALF (İleri Seviye Fransızca Dili Diploması) Fransızca
dilini öğrenen yabancıların yetkinliklerini belgeleyen ve
Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen resmi
dil diplomalarıdır. DELF B2 yüksekokullar ve Fransız
üniversitelerine kayıt olmak için gerekli dil seviyesine denk
bir diplomadır ve bu diplomanın alınması, bu kurumlara

kabul edilmek için geçilmesi gereken testlerden muaf
olmayı sağlamaktadır.
TEF: TEF (Fransızca Dil Değerlendirme Testi) Paris Ticaret
ve Sanayi Odası’nın düzenlediği, uluslararası geçerliliğe
sahip Fransızca dil testidir.
Bu belge, 2 yıl geçerlidir. Mesleki, akademik veya kişisel
amaçlı becerileri değerlendirir.
CPE: Certificate of Proficiency in English (İngilizce Ustalık
Sertifikası) Cambridge sınavlarının en üst basamağıdır.
Üniversite ve şirketlerde geçerliliği olan sertifikadır.
Bu sertifika sahipleri İngilizceyi ana dilleri kadar iyi
konuşabilirler.
CAE: Cambridge Certificate of Advanced English (İleri
İngilizce Cambridge Sertifikası). İngilizcesinin akademik
seviyede olduğunu kanıtlamak isteyenlerin girmesi
gereken ilk sınavdır. Akıcı bir İngilizce ile sosyal ve
profesyonel alanda konuşabilenler içindir.
FCE: İngilizce konuşulan bir iş ortamında çalışmak,
İngilizce konuşulan bir ülkede yaşamak veya temel
düzeyde ya da üniversite öncesi İngilizce ders almak
isteyen adaylar için uygundur. FCE dört bölümden oluşur.
Okuma, İngilizce kullanımı, Yazma ve Dinleme sınavları
aynı gün yapılır. Konuşma sınavına ise başka bir gün
girmeniz gerekebilir. Konuşma sınavı, iki sınav gözetmeni
ve diğer sınav adaylarından birinin katılımıyla yapılır.
TESOL: Anadili İngilizce olmayan öğretmenlik bölümü
öğrencileri, mezunları ya da iyi seviyede İngilizce bilen
ve bu alanda deneyimi olanlara yöneliktir. Bu kursun
sonunda uluslararası düzeyde geçerliliği olan bir İngilizce
öğretmenliği sertifikası alınır.

www.edulifecanada.com
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Daha Fazla Türk Öğrencİ Eğİtİm İçİn Halifax’ı Seçİyor!
Halifax’ın ünü, İngilizcelerini geliştirmeyi ve hatta Kanada’da
üniversiteye gitmeyi uman Türk öğrenciler için Toronto ve
Vancouver şehirlerine alternatif olarak yayılıyor. Nüfusu
500.000’in hemen altında orta ölçekli bir Kanada şehri olan
Halifax, İngilizce konuşan insanların %97’lik bir çoğunluğu
oluşturması nedeniyle yoğun İngilizce pratiği deneyimi için
harika bir yer.
The East Coast School of Languages (ECSL), yaklaşık 20 yıldır
İngilizce programları sunuyor ve Halifax’ın En İyi Dil Okulu
ödülünün 2017 sahibi oldu- bu ödülü beşinci kez kazanışımız!
Küçük sınıflarımız, ilgili ve dinamik öğretmenlerimiz, güçlü
öğrenci destek sistemimiz, harika sosyal aktivite programımız
ve tabii ki akademik programlarımızın mükemmelliği ile
tanınıyoruz.
Bağımsız bir butik okul olarak ECSL, daha geleneksel
okullardan ayrılarak, dinamik program teklifleri ile
öğrencilerine benzersiz destekler sunan bir ortam yaratmıştır.
Hatta okul binasının bile eve benzemesiyle ilgili, “öğrencileri
rahat ve konforlu hissettiriyor ki böylece çalışmalarının ilk
günlerinde birtakım hatalar yapsalar bile stressiz bir şekilde
İngilizce konuşmalarını cesaretlendirsin” diyor okul müdürü
Sheila Nunn. “Biz akademik başarı açısından öğrencilerimiz
için çok yüksek standartlar koyuyoruz, ama aynı standartlar
öğretmenlerimiz için de geçerlidir” diye devam ediyor Bayan
Nunn. “Öğretmenlerimizden, başka bir dil öğrenmek ve
başka bir ülkede yaşamak nasıl bir şey farkında olmalarını
bekliyoruz.”
ECSL’nin Üniversite ve Kolej Hazırlık (UCP) programı,
ECSL’nin partner üniversitelerinden birine gitmeyi düşünen
öğrencilere; üniversite düzeyinde çalışma grupları, sunumlar,
araştırma ve diğer alanlarda başarılı olmak için gerekli öğrenim
becerilerini kazandırıyor. UCP programını tamamladıktan
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sonra öğrenciler, TOEFL veya IELTS testlerine gerek
kalmadan partner üniversitelerimize gidebiliyor.
ECSL’nin İletişim İçin İngilizce sınıfı İngilizce konuşmaya çok
yaratıcı ve dinamik bir yaklaşım sunuyor. Öğrenciler müzik,
sanat, gıda ve medya ile ilgili aktiviteler sunan dersler
yoluyla akıcılıklarını geliştirebiliyor. Örneğin, İngilizce ve
Medya programındaki öğrencilerimiz canlı radyo programları
sunarken İngilizce ve Gıda sınıfındaki öğrenciler yemek
kitapları yapıp satarak elde ettikleri parayı ihtiyacı olan
ailelere yardım eden yerel örgütlere bağışladı. ECSL’nin
ayrıca, öğrencilere toplum etkinliklerine yardımcı olma ve
Kanadalılarla etkileşim kurma fırsatı veren harika bir gönüllü
programı var.
Üstelik ECSL öğrencileri İş Yeri İçin İş İngilizcesi, Master
Hazırlık ve Öğretmen Eğitimi gibi benzersiz programlara
katılıyor. Genç Öğrenicilere İngilizce Öğretme (TEYL)
programımız öğrencilere, çocuklara İngilizce öğretmek ve
gerçek bir Kanada devlet okulunda deneyim kazanmak için
bir sertifika edinme imkânı verir. ECSL bir IELTS sınav merkezi
ve kayıtlı bir Kariyer Koleji’dir.

Meltem Alp:
Bir araştırmadan sonra Halifax’a gelmeye karar verdim.
İzmir’den geliyorum ve Halifax’ın İzmir gibi olduğunu
düşünüyorum. Rahatlatıcı bir şehir ve büyük de küçük de
değil. Halifax’da İngilizce öğrenmek kolay. Kolayca her yere
gidebilir ve her zaman Kanadalı insanlarla konuşabilirsiniz.
ECSL’nin Halifax’daki en iyi dil okulu olduğunu düşünüyorum.
Ben İletişim için İngilizce öğrenimi gördüm. Buraya geldiğimde
İngilizceyi iyi konuşamıyordum ve insanları anlamıyordum.

Sınıfımda çok şey öğrendim ve şimdi
diğer insanları anlayabiliyor ve kolayca
İngilizce
konuşuyorum
ECSL’nin
eğitim tarzını seviyorum. Sadece
sınıfta oturmuyorsun, aktif bir öğrenci
olup öğretmenlerinle bir çok etkinlik
yapabiliyorsun.
Arkadaşlarıma ve Türkiye’deki insanlara
ECSL’yi tavsiye ediyorum. Öğretmenler
ve insanlar harika ve burada İngilizce
öğrenmek kolay. Meksika, Japonya,
Brezilya, Suudi Arabistan, Kore ve çok daha fazla ülkeden
yeni insanlarla tanıştım. Altı ay için geldim ve İngilizcemi
geliştirdim. Türkiye’de de geliştirmeye devam edeceğim!

Kaan Abacı:
Merhaba, Benim adım Kaan. 23 yaşındayım. Türkiye’den
geliyorum ve buraya gelmeden önce bir otelde çalışıyordum.
Halifax’ı ve ECSL’yi seçtim. Burayı seçmemin ilk nedeni güzel
ama büyük olmayan Halifax şehri. Eğer küçük bir şehirde
İngilizce öğrenirseniz, çok başarılı olacağınıza inanıyorum.
Çok başarılı bir okul olan ECSL’yi seçmemin ikinci nedeni
harika ve becerikli öğretmenlere sahip olması.
ECSL’de İletişim için İngilizce (EC) öğrenimi gördüm. Gramer
ve günlük İngilizce kelimeler öğreniyoruz. Ayrıca, eğer
üniversite veya koleje gitmek istiyorsanız, UCP programına
katılabilirsiniz. Üniversite ve Kolej Hazırlık (UCP) şu an kolej
için aldığım ders. Öğretmenler her zaman komik, sevimli, nazik
ve enerjik. Buna ek olarak, tüm öğretmenler işlerinde en iyisi.
Okula geldiğimde danışma çalışanları ve ECSL sahiplerinden
Donna her zaman samimi bir “GÜNAYDIN”la karşılıyor. Bu
okulu size tavsiye ediyorum çünkü İngilizce öğrenirken aynı
zamanda buranın keyfini çıkaracaksınız. Buraya geldikten
sonra özlediğim tek şey annemin yemekleriydi.

En sevdiğim aktiviteler Hokey maçı etkinlikleri ve haftalık
özel faaliyetler. Toronto’ya gittiğimizde hep beraber harika
zaman geçirdik. Ayrıca, Mooseheads takımının hokey maçına
gittiğimde her zaman eğleniyorum. Yani, ECSL’de harika
bir zaman geçirdim ve geçirmeye devam edeceğim... Eğer
İngilizce öğrenmek istiyorsanız, kesinlikle ECSL ve Halifax’ı
seçeceksiniz. Kalite asla bir tesadüf değildir!

Şerİfe Selvİ:
Benim adım Şerife. Türkiye’den bir makine mühendisiyim.
Halifax’ı seçtim ve ECSL’de iletişim için İngilizce öğrenimi
gördüm. Öğretmenlerim mükemmeldi. ECSL’de birçok
öğrenme deneyimim oldu ve İngilizcem hızla gelişti. Birçok
öğrenci ile tanıştım ve çok iyi arkadaşlar edindim.
Arkadaşlarım ECSL’ye gelmeli çünkü bu onlar için iyi
bir deneyim olacak. Çok heyecan verici ve eğlenceliydi.
Burayı gerçekten özleyeceğim. Okul sonrası faaliyetlerini
özleyeceğim. Favorilerim Point Pleasant Park’a gitmek
ve okul sonrası Sohbet Kulübü’ydü. En iyi zamanı Cadılar
Bayramı partisinde geçirdim- Balkabağı süslemeleri yaptık,
oyunlar oynadık ve çok eğlenceli vakit geçirdik.
ECSL’de o kadar çok öğrenme deneyimim oldu ki!

www.ecslcanada.com

WHY ECSL'S UCP?
University & College Pathway

1

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

@ECSLHalifax

www.ecslcanada.com

1256 Barrington St. Halifax, NS Canada B3J 1Y6
E-mail : info@ecslcanada.com
Tel : 902 - 491 - 1526

ann@ecslcanada.com

“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 Programs

ECSL 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!
@ECSLHalifax

www.ecslcanada.com

1256 Barrington St. Halifax, NS Canada B3J 1Y6
E-mail : info@ecslcanada.com
Tel : 902 - 491 - 1526

ann@ecslcanada.com

ICEF

ICEF - International Consultants for Education and Fairs
Guest Writer Seher NEÖZ
Business Development Manager, ICEF

ICEF is the world leader in
international education
networking events.
ICEF Monitor: Market intelligence featuring news
and research commentary on topics related to
international student recruitment.
ICEF Agent Training: Professional Courses
that provide practical training for agency-based
international student recruitment counsellors and
Destination Courses that support the professional
development of agents wishing to specialise in a
major study destination.
ICEF Educator Development and Advisory Services:
Services such as ICEF Coach, ICEF Mentor and
ICEF Achieve to further support international
educators and enhance your ability to grow and
succeed in our increasingly complex and dynamic
industry.

ICEF is the world leader in international education networking
events. ICEF supports the development of international
education and global student mobility through facilitating
meaningful connections, providing professional development
and support to institutions, education agents and service
providers. Through ICEF’s various services, education
institutions are able to achieve results and efficiencies in
growing international student enrolments. They choose ICEF
for its longstanding reputation of quality and commitment to
nurturing and accepting only the highest calibre of education
agents and to providing excellent events and marketing
resources.

ICEF services include:
ICEF Agency Recognition Programme: İndustryleading quality assurance processes are increasingly
recognised worldwide as an important qualification
for agencies who have been successfully vetted for,
and participated in, ICEF Workshops.
ICEF Workshops: B2B events in all key markets,
connecting international educators, agents,
and service providers as well as work and travel
professionals.
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ICEF Media: Video production and promotion
services that focus on quality and achieving results.
Truly global, our network of local producers ensure
we can produce your video on any continent at any
time during the year with little or no travel costs.
CourseFinders: Online platform that helps you to
find the perfect language school. Review thousands
of schools worldwide, read student reviews on
schools and programs, and save time by contacting
up to 10 schools with one short request form.
ICEF Education Fund: Fund that provides donations
and support for selected causes, giving young people
around the world access to education.
www.icef.com
To learn more about agent training at ICEF visit:
http://www.icef.com/en/icef-agent-training/

CES TORONTO PROGRAMLARI
GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI
(Tam zamanlı program haftada 30
ders, yarı zamanlı program haftada
20 ders)
Haftada 30 saat sunulan
yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri:
Konuşma, yazma, dinleme ve
okuduğunu anlama becerilerinizi
geliştirmeye yöneliktir. Dersler
Pazartesi-Cuma 09:00-15:30
arasındadır. Yarı zamanlı programa
katılan öğrencilerin dersleri ise
09:00-12:50 arasındadır.
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
PROGRAMI (PATHWAY)
Üniversiteye Hazırlık Sertifika
programının bitiminde öğrenciler
akademik yeterlilikte İngilizceye
sahip olurlar ve Kanada'daki partner
okullarımıza transfer olabilirler.
SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMI
(TOEFL, IELTS and TOEIC)
Bu program öğrencileri
hedefledikleri okulların kabulu için
gerekli İngilizce testlerine hazırlar.

İŞ İNGİLİZCESİ SERTİFİKA
PROGRAMI
(Business English)
İş İngilizcesi dersleri, ingilizceyi
profesyonel iş ortamında kullanma,
iş terimlerine hakim olma eğitimlerini
kapsar.
YAZ KAMPI PROGRAMLARI
11-17 yaş arası öğrencilere
yönelik düzenlenmiş yaz kampı
programlarında öğrencilerin
bireysel ya da grup olarak katılımı
yaz aylarında mümkündür.
Program öğrencilerin İngilizceyi
erken yaşta geliştirmenin yanı sıra
yeni bir kültürü keşfetmelerine ve
yurtdışında lisans eğitimi hakkında
bilgi sahibi olmalarını sağlar.
KONAKLAMA
CES Toronto konaklamaları
öğrencilerin okula metro ile rahatlıkla
ulaşabilecekleri mesafededir.
Rezidans tipi dairelerde 2 kişilik
odalarda konaklayan öğrencilerimiz,
mutfak, banyo, salon gibi alanları
ortak kullanmaktadır.

Kanadalı aile yanı konaklama tercih
eden öğrenciler için de titizlikle
seçilmis ailelerin yanına yerleştirilir
ve hem Kanada kültürünü yakından
tanırlar hem de bol bol İngilizce pratiği
yaparlar.
AKTİVİTELER
CES aktivite birimi tarafından
organize edilen alan gezileri ve
aktivitelerin çoğu ücretsiz olup
tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
Öğrenciler bu aktivitelerle dil
öğrenimlerini pratiğe dökme ve
sosyalleşme imkânı bulurlar.
ULAŞIM
CES Toronto dünyanın en uzun
caddesi Yonge Street üzerindedir.
Wellesley metro istasyonuna sadece
1 dakika yürüme mesafesindeki
kampüse ulaşım çok rahat ve
güvenlidir. Şehrin meydanı Dundas
Square'e ve önemli merkezlerden
Bloor & Yonge caddesine de yürüme
mesafesindedir.

Contact us at:
europe@vgc.ca

Vancouver,
Canada

Learn English
in Vancouver, Canada!

SCHOOL
• Global English
• Exam Preparation
• University Preparation
• Summer Camp
• University Pathways

INTERNATIONAL BUSINESS
AND CAREER TRAINING

• Business Seminars:
• Entrepreneurship
• Marketing Through Social Media
• Leadership

Contact us at:
europe@vgc.ca

Vancouver | Canada

VGC Pathways
Start your academic career in Canada!

A seamless entry to our partner institutions
after completing your English and University Preparations studies at VGC.

İLKÖĞRETİM

Kanada’da İlköğretim
Yazı Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK

Kanada’da eğitim biriminin bağlı olduğu ulusal
bir sistem ya da federal düzeyde bir yapılanama
yoktur. Güçler ayrılığı bünyesindeki her
federal yapının içinde korunmak üzere Kanada
anayasasının 1867. Maddesi şunu garanti eder:
Her bir eyaletin kendi yasama kurulu eğitimle
ilgili olan yasal mevzuatını yapmakla yükümlüdür.
10 eyalet, 3 toprak parçasından oluşan 13 bölge
bakanlık ya da birimleri ilköğretim, ortaöğretim,
teknik ve mesleki eğitim ve ortaöğretim
sonrasının organizasyonu, yürütülmesi ve
değerlendirilmesinden sorumludur. Bazı bölgeler
birkaç farklı bölüm ya da bakanlıktan oluşur.
Bu birimler görev dağılımlarını ilköğretim,
ortaöğretim ve ortaöğretim sonrası, mesleki
eğitim olarak paylaşmışlardır.
Kanada devlet okulları 1980’li yıllardan bu yana
uluslararası öğrencileri kabul etmekte olup
İkinci Dil olarak İngilizce (ESL) eğitimi dâhil
gelişmiş altyapı ve destek olanaklarına sahiptir
ve aile yanında konaklamalı programlar dikkatle
denetlenir. Neredeyse tüm devlet okullarında
karma eğitim uygulanır ve lise mezuniyet
programları ya da haftalık, aylık veya bir ya da
iki yıllık daha kısa süreli programlara uluslararası
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öğrenciler kabul edilebilir. Çoğu ilköğretim okulu
küçük yaşta öğrencileri kısa süreli ve tam yıllık
programlara kabul eder.
İstatistiki verilere göre Kanada’da yaklaşık 15.500
okul bulunuyor. Bunların 10.100’ü ilköğretim,
3.400’ü ortaöğretim, 2.000’i karma olarak hem
ilköğretim hem de ortaöğretim düzeyinde eğitim
veriyor.

Kanada’da Eğitimin Kademeleri
Okul Öncesi: Zorunlu eğitim kapsamında değildir.
İlkokul (Elementary): 1. sınıftan 6. sınıfa veya 8.
sınıfa kadar eğitim veren kurumlardır.
Ortaokul (Middle level): Bazı bölgelerde lise eğitimi
ile birlikte verilmektedir.
Lise (Secondary): Akademik Program, Çıraklık
Mesleki ve Teknik Eğitim verilir.
Lise Sonrası Eğitim (Post Secondary): Kolejler
(1+4), Üniversiteler (3-4 yıllık)

İLKÖĞRETİM

Tüm yerel yönetimler farklılıklar da olsa okul öncesi
eğitim kurumuna sahiptir. Okul öncesi eğitim
zorunlu olmamakla birlikte, tüm Kanada geneline
beş yaşındaki çocukların %95’i okul öncesi eğitimi
alırken, dört yaşındakilerin %40’ı kreşe kayıtlı
bulunuyor. Bu kurumlardaki program yoğunluğu tam
gün, yarım gün programlarına ve yerel yönetimlere
göre değişiyor. Kanada’da zorunlu eğitim süresi, 6
ile 16 yaş arasında 10 yıl sürer. Okul öncesi eğitim
3-5 yaş arasındaki çocuklara verilirken, ilköğretim
eğitimi 6-14 yaş grubu arasındaki çocuklara verilir
ve 6 ile 8 yıl arası sürer.
İlköğretim okul müfredatının önemle vurguladığı
konular dil, matematik, sosyal bilimler, fen, sağlık,
beden eğitimi ve sanattır; bazı yerel yönetimler
ikinci dil eğitimine de vurgu yapar.
Kanada ilköğretim sistemi yaş olarak 6-11 yaşlarını
kapsarken sınıf olarak ise eyaletlere göre değişir ve
1. sınıftan 6. veya 8. sınıfa kadar olan dönemi kapsar.
Kanada’daki tüm devlet okulları eyalet bazında
onaylanmış, standart bir müfredat izler. Sadece
devlet tarafından belgelendirilmiş öğretmenler bu
okullarda görev alabilir ve kamusal olarak finanse

edilir. Her bir eyaletteki eğitim sistemi çok sayıda
benzerlik içerirken, her biri bölgesinin kültür ve
tarihini yansıtacak kendine özgü bir müfredata ve
kendi yönetmeliklerine sahiptir.
1-6. sınıflarda okutulan temel dersler; Birinci Dil
(İngilizce veya Fransızca), Bilim, Matematik, Görsel
Sanatlar, Sosyal Çalışmalar, Sanat ve Tanıtım, Beden
Eğitimi ve Sağlık Eğitimi, bazı bölgelerde ise ikinci
yabancı dil (Fransızca veya İngilizce) öğrenimini
içerir.
İlkokul ve ortaokulun programları; okuryazarlık ve
iletişim, problem çözme, insan ilişkileri, teknoloji
alanlarında öğrenme becerileri kazandırılmasını
hedefler.
İlköğretimden orta öğrenime geçişte sınav sistemi
yoktur ve öğrencinin genel başarısı göz önünde
bulundurulur.
Kanadalıların %95’inden fazlası kendi çocukları için
devlet okullarında eğitimi tercih eder.
Kanada eğitim sisteminin kapsamlı, çeşitliliğe saygılı,
geniş kitlelere hitap eden yapısı eğitimin önemine
verilen değeri yansıtmaktadır.
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LİSE EĞİTİMİ

Kanada’da

Lİse Eğİtİmİ
Yazı Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK

Bilgi
Kanada Liselerinden mezun
olanlar TOEFL, IELTS ya
da SAT gibi sınavlara gerek
kalmadan, herhangi bir
ülkede, istedikleri üniversiteye
gidebilirler.
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Kanada, her düzeyde sahip olduğu eğitim ayrıcalıklarıyla
farklı yaş gruplarından öğrencileri kendine çekmeye devam
ediyor. Lise düzeyindeki eğitim de Kanada’da eğitim alanlar
açısından pekçok avantajlarla doludur.
Bu avantajlara geçmeden önce Kanada’da lise eğitimi
veren kurumlardan bahsedelim. Öncelikle her eğitim
kurumunda, eğitimin kalitesinin bir göstergesi olarak
öğretmenlerin donanımı başta gelir. Çocukların ve
gençlerin yetiştirilmesinde çok büyük rol oynayan
öğretmenlik mesleğinin en ciddiye alındığı ve saygı
duyulduğu ülkelerden biri olan Kanada’da eğitimde belli
standartlar vardır. Genel olarak liselerin idaresinden Bölge
Okul Kurulları (District School Boards) sorumludur. Bu
kurullar Eyalet Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır. Her
şehirde ‘district’ olarak adlandırılan bölge okullarının sayısı,
nüfusun ve bölgenin büyüklüğüne göre 4-10 arasında
değişir. Öğrenciler aynı müfredat ve kitaplarla eğitim alır
ve sınavlarda aynı sorular sorulur.
Türkiye’de olduğu gibi Kanada’da da devlet liseleri ve özel
liseler var. Kanada vatandaşlarına ücretsiz, fakat uluslararası
öğrencilere ücretli olan devlet liseleri, Eylül - Haziran ayları
süresince eğitim öğretime devam eder. Özel liselerin her
biri kendi eyaletinin Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve oldukça
kaliteli, küçük sınıflarda eğitim verilen okullardır. Liselerde
öğrencilerin zorunlu almaları gereken matematik, bilim,
edebiyat gibi derslerin yanı sıra ilgi alanlarına yönelik
seçmeli dersler de sunulur. Öğrenciler; bilgisayar, tasarım,
aşçılık, moda tasarım gibi özel ilgi alanına giren dersleri
alabilecekleri bir eğitim sistemi içinde yeteneklerini
keşfederler. Liselerin bir kısmı sadece İngilizce seviyesi
çok iyi olan öğrencileri kabul ederken bir kısmı İngilizce
seviyesi başlangıç olan öğrencilere hazırlık eğitimi sunar.
Kanada’nın en iyi üniversitelerine öğrenci yerleştirmeyi
hedefleyen bu okullara uluslararası öğrenciler büyük ilgi
göstermektedir. Kanada pekçok prestijli ve geleneksel
liselere ev sahipliği yapmakla beraber, aynı zamanda çok
daha ekonomik eğitim sunan özel ve devlet liselerini de
bünyesinde barındırır.

Eğer Kanada’da bir liseye kayıt yaptırmayı
düşünürseniz, aşağıdaki belgeleriden
bazılarını veya hepsini hazırlamanız
gerekebilir:

Kanada’da bir liseden mezun olmanın
birçok avantajı var!

Öğrencinin dil seviyesini gösteren resmi belge
( Okulundan alacağı yazı, TOEFL / IELTS /
CAMBRIDGE sınav skoru).

Kanada’da Lise Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
onaylı bir programdır. Bu programlara katılan öğrenciler
ülkelerindeki okullara döndüklerinde yıl kaybetmeden
eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler.

Dil yeterliliğini belgeleyemeyen öğrencilerin, dil
hazırlık programlarına katılacağını belgeleyen taahhüt
mektubu.

Bir devlet lisesi veya özel lisede eğitim süresi, genel olarak
Ağustos sonrası başlayıp, Haziran ayında biter. Öğrenciler,
Kanadalı ailelerin evlerinde veya yatılı okullarda yurt
konaklaması yapabilirler.
Lise eğitimine istediğiniz yıldan ya da dönemden
başlayabilirsiniz.
Kanada liselerinden mezun olanlar TOEFL, IELTS ya da
SAT gibi sınavlara gerek kalmadan, herhangi bir ülkede,
istedikleri üniversiteye gidebilirler.
İki resmi dili olan Kanada’da hem İngilizce hem de Fransızca
dillerini öğrenmek mümkün.
Kanada’da lise eğitimi almak, Kanada üniversitelerene
girişte daha fazla burs olanaklarından yararlanmanızı sağlar.

En az 1 yıl geçerli pasaport
Öğrenci mezun olmuş ise mezuniyet belgesi veya
diploması
Henüz lise eğitimine devam ediyorsa ders notlarını
gösteren transkriptleri
Bu evrakların İngilizce tercümeleri
Öğretmenleri tarafından İngilizce olarak yazılmış
akademik referans mektupları (3 adet)
Öğrencinin neden Kanada’da lise eğitimi almak
istediğini, o ana kadar yaptıklarını (aldığı ödüller,
başarılar vb.) ve gelecek planlarını anlatan motivasyon
mektubu

15-18 yaş aralığında 9-10-11 ve 12. sınıf öğrencilerinin
katılabileceği çeşitli okullar bulunur.

Eğitim ve yaşam masraflarının yeterli olduğunu
belgeleyecek İngilizce Banka/Hesap Mektubu

İngilizce konusunda yeterli olmadığını düşünen öğrenci, bu
eksiğini okulunda ek derslerle İngilizce eğitimi (ESL) alarak
giderebilir.

Anne ve babadan alınacak, İngilizce’ye çevrilmiş
noter onaylı izin belgesi / Muvafakatname

www.edulifecanada.com

49

Canada’s Largest

Boarding School

The Best Path to Top Universities
“Some of University of Toronto’s best and brightest
students come from Columbia International College.
The emphasis that Total Care Education places on
Academic, Social, Emotional, and Physical
development fosters student excellence. They begin
university well-prepared, balanced, and ready for
success.”

Dr. Mark McGowan
Professor & Senior Academic Advisor
to the Dean International
University of Toronto
St. George Campus

38 Years of Commitment to World Class Education
• Solid academic foundation for university admission
• Classes cultivate critical thinking, analytical skills
• Welcoming multicultural environment
• Global Citizen program emphasizing Character Building
• Sports and extracurricular activities
• University Partners® gives admission privileges and exclusive
scholarships

Programs:
Junior School - Grades 7-8
Senior School - Grades 9-12
Fast Track University Preparation
ESL/TOEFL/IELTS preparation & tests
Summer Camp

Columbia International College | Total Care Education System®
1003 Main Street West, Hamilton, Ontario, Canada L8S 4P3
Tel: +1 905-572-7883 | Fax: +1 905-572-9332
Columbia@CIC-TotalCare.com

cic-TotalCare.com
@cic_TotalCare
Columbia International College
Columbia International College

GEORGE BROWN COLLEGE - PREPARING STUDENTS FOR EMPLOYMENT SUCCESS
Guest Writer Can Berk AKIN

Students from more than 100
countries have chosen George Brown
College for their education. For more
than three decades, George Brown
has welcomed students from around
the world and established itself as
a leading college for international
students in Canada.

Students from more than 100 countries have chosen
George Brown College for their education. For more
than three decades, George Brown has welcomed
students from around the world and established
itself as a leading college for international students
in Canada.

All of this has resulted in the fact that George Brown
College leads the Greater Toronto Area colleges in
graduate employment rates at 85%. (Source: Key
Performance Indicators, Colleges Ontario, 201516).

George Brown offers more than 150 career-focused
certificate, diploma, postgraduate and degree
programs – one of the widest ranges of full-time
college programs in Canada, with student curriculum
shaped by industry to meet their specific needs.
Our industry partners work with us to make sure
that our programs are current and cutting edge,
and that our students get insights and education not
found in textbooks. Most of our programs have work
placement components which put students in actual
jobs in their field of interest.

“My name is Can Berk AKIN. I came from Turkey
two years ago. I am taking the culinary management
(H100) program at George Brown College. When I
started, I didn’t have any experience in cooking and,
I had so much worries about communication and
living in another country. However, it has been two
years and I have almost finished my program.

My current program (H100) is 2 years or 4
semesters. Students take theory and practical
classes, moreover, there are also management
classes such as business communication. The
George Brown’s location downtown means that best thing is all the chefs, teachers and staff are
students live, study and work in the heart of Toronto, very helpful, they just focus on students’ success.
one of the most multicultural cities in the world. Furthermore, there are a lot of services such as
The city and the College offer students excellent career service, peer connect and others.
opportunities to gain valuable work experience
with leading employers while attending college
and after graduation. Gaining the necessary skills I have learnt so many things, and after my first
and knowledge is key to getting the job — but is semester I got a great job in a hotel. I have been
not enough by itself. That’s where George Brown’s working there for a year. It was kind of a miracle for
Career Services department comes in, with free me, I don’t think that I could accomplish it without
services to help students sharpen their job-hunting George Brown. The reason is all my co- workers
skills. From career workshops to an online job board, are also from George Brown which was very helpful
to individual consultations with an advisor, Career when I got the interview. I would like to thank all my
teachers and chefs for their support.”
Services is geared to help students succeed.

KOLEJ EĞİTİMİ

Kanada

Kolejlerİ

Yazı Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK

Bilgi
Kanada’da üniversiteden
mezun olanlar da kolejlere
gelip bir yıllık sertifika
programı (post-graduate)
sonrası bir konuda uzmanlaşıp
iş gücüne katılabilir.

Bilgi
Kolej bünyesinde lisans
programı almak, maliyetinin
daha az olması sebebiyle de
tercih edilebilir.
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En popüler programlar arasında, bilişim ve
işletme ile ilgili programlar, sağlık, sosyal
bilimler, havacılık ve mühendislik ile ilgili
bölümler bulunuyor.
Kanada’daki kolejleri kısaca, mesleki ve dil
eğitimi veren, diploma ve sertifika programları
sunan eğitim kurumları olarak tanımlayabiliriz.
Kanada’da % 90’ı devlet okulu olan kolejler, lise ve
üniversite sonrası uzmanlık eğitimi verirler. Kolej
eğitimi alan öğrenciler eğitime ilk başladıkları
günden itibaren kampüs içi ve dışında çalışma
hakkına sahip olurlar. Yazları ve yılbaşı tatillerinde
ise tam zamanlı olarak çalışabilirler. Uluslararası
öğrenciler mezun olduktan sonra en az eğitim
süreleri kadar, en fazla 3 yıl kendi alanlarında
olmasa bile çalışma izni alabilirler.
Kanada’da kolejlerin kurulma amacı, o bölgenin
endüstriyel ihtiyacına göre nitelikli çalışan ve
yöneticiler yetiştirmektir. En önemli özellikleri de
her 5 yılda bir bulundukları bölgedeki ihtiyaca göre
programlarını yenilemeleri ve düzenlemeleridir.
Bölüme ve öğrencinin kullanması gereken
ekipmana göre sadece 15-40 kişilik ve teknolojik
donanımlı sınıflarda ders işleniyor olması kolejleri
tercih edilir yapıyor.
Kanada’da üniversiteden mezun olanlar da
kolejlere gelip bir yıllık sertifika programı (postgraduate) sonrası bir konuda uzmanlaşıp iş
gücüne katılabilir. Kolej bünyesinde lisans
programı almak, maliyetin daha az olması sebebi
ile de tercih edilebilir. En popüler programlar
arasında, bilişim ve işletme ile ilgili programlar,
sağlık, sosyal bilimler, havacılık ve mühendislik ile
ilgili bölümler bulunuyor.
Kendilerine özgü nitelikleriyle bu kolejler;
“Üniversite Kolejleri”, “Kariyer Kolejleri” ve
“Community Kolejler” olarak ayrılıyorlar.

Kolej eğitimi alan öğrenciler
eğitime ilk başladıkları
günden itibaren kampüs içi
ve dışında çalışma hakkına
sahip olurlar.

Üniversite Kolejleri
Üniversite kolejleri, uygulamalı eğitim veren
üniversiteler bünyesinde yer alır; bu tür kolejlere
kabul şartları, üniversite kabul şartlarına göre daha
kolaydır ve daha hızlı sonuçlanır. Üniversitelerde
bu tür uygulamaya yönelik sertifika ve diploma
programları ve dil eğitimi de seçenekler arasında.
Sertifika ve diploma programları süresi 8 ay ile
3 yıl arasında değişebiliyor. Bu kolejlerden sonra
üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin, ileride
okumak istedikleri bölümle uyumlu sertifika
programlarını seçmeleri gerektiği de önemli bir
ayrıntı.
Kariyer Kolejleri
“Politik” okul olarak da bilinen kariyer kolejleri,
kısa süren ve uygulamaya ağırlık veren; özel
sektör tarafından işletilen ve devlet tarafından
denetlenen kurumlardır. Bunlar, daha çok turizm,
bilgisayar, grafik tasarım, medya, yayıncılık,
işletme ve sekretarya gibi, uygulamalı programlar
içeren kolejlerdir.
CommunIty Kolejler
Community kolejler teknik, kariyer ve “Cegép”
kolejleri olarak bilinirler. Bu kolejler, bir meslekle
ilgili müfredatı uygular. Kanada’daki uygulamalı
iş alanlarındaki ihtiyacı karşılamaya yönelik
geliştirilmiş bu okullar, 2-3 yıl gibi kısa sürede
tamamlanan ve bazı üniversitelere de yatay
geçiş hakkı tanıyan, Kanada’da oldukça ilgi gören
kolejlerdir.
Sağlık, işletme, turizm, iş idaresi, finans,
muhasebe, uygulamalı sanatlar ve bilişim
sistemleri gibi birçok alanda programları
mevcut olan Kanada’daki bu kolejler, çağın
gereksinimleri doğrultusunda değişen ve ihtiyaç
duyulan alanlara göre programlarını yenileyerek
ve geliştirerek iş dünyasının nitelikli çalışan
ihtiyacını karşılayabilme özellikleriyle, işverenler
bakımından da oldukça önemsenen bir konumda.

www.edulifecanada.com

57

FEES AND EXPENSES

$550 to $950 per month

HOUSING

Complete the English proficiency section and
Academic Record sections.

3.

Seneca is a government approved and
recognized Designated Learning Institution (DLI).

An email with your login details and application
confirmation number will be sent to the email address
you provided during the application process.

Click ‘Close’.

Once you complete the form, click ‘Submit’.
You should receive a message saying,
‘Thank you for applying to Seneca College’.

4. Choose your method of payment.

Click ‘Continue’.

Upload all required documents and click
‘Upload Documents’.

Choose your Program and click ‘Submit
Program Selection’.

Write down your application number for future
reference and click ‘Continue’.

Save your application by creating a password
and an account.

Fill out the required fields (marked with ‘*’).

Click ‘Apply Now’ followed by ‘New Application’.

2.

1.

STEPS TO APPLY

senecacollege.ca/international/apply

APPLYING TO SENECA

All fees are approximate and in CAD (Canadian) dollars.
Some programs cost more than the estimate above.
Always check program pages for international fees at
senecacollege.ca/programs/a-z

We estimate that students studying in Canada need
between $1,000–$1,200 per month for all living costs.

NOTES:

$400 to $900 per semester depending
on the program

BOOKS

TUITION FEES ELI – $3,300 one level (7 weeks)
Diploma – $13,500 per year (2 semesters)
Degree – $18,000 per year (2 semesters)
Post-graduate Certificate** – $13,500
per year (2 semesters)

To view fees by program, please refer to
senecacollege.ca/programs/a-z

Level 7

senecacollege.ca/international

1750 Finch Ave. East
Toronto, Ontario, Canada M2J 2X5
+1.416.491.5050 ext. 22608

SENECA INTERNATIONAL

Level 8

Level 6
650-720
725 and above

Level 5
575-645

seneca.international@senecacollege.ca

Level 4

Level 3
500-570

300-395

Level 2

Level 1

10-225
230-295

ELI LEVEL PLACEMENT

TOEIC TEST SCORE

*Level 8 is 7 weeks in March, May, July and November,
and is 14 weeks in January, May and September. (In May
you have a choice between 7 or 14 weeks.)

Study English and Seneca subjects for credit at the same time

Unique hypermedia language labs and active learning
classrooms

Enter a Seneca program directly from ELI Level 8 without
further English testing

Free evening tutorials for extra practice

Classes include Academic Research Skills, College
Preparatory Skills and Critical Thinking

Enjoy access to all Seneca facilities, resources, services
and residences

The ELI placement test is the TOEIC test: take the test
at Seneca or use your existing score

6 start dates per year: January, March, May, July,
September and November

25 hours per week

8 levels – each level is 7 weeks*

The ELI Program

senecacollege.ca/international/eli

Seneca’s English Language Institute (ELI) is
an intensive, full-time English as a Second
Language (ESL) program for international
students who need to improve their English
language skills before enrolling in Seneca
programs. The ELI is also designed for students
who want to improve their English for work or
personal reasons.

ENGLISH LANGUAGE
INSTITUTE (ELI)

GENERAL INQUIRIES

CANADA

400-495

2017/18
PROGRAM LIST

TORONTO

CONTACT US

SENECA@YORK

NEWNHAM

MARKHAM

KING

MAIN CAMPUSES

F, W

F, W
F, W

Bachelor of Interdisciplinary Studies

Bachelor of Technology
– Information and Security
– Software Development

Therapeutic Recreation

Nursing (Collaborative BScN Degree Program
with York University)

º
º
º
º
º

º

º
º

º

º

F, W, S
F, W, S
F, W, S
F, W, S
F, W, S
F, W
F, W, S

Aviation Safety

Biotechnology – Advanced

Business Administration
– Accounting & Financial Planning
– Entrepreneurship & Small Business
– Financial Planning
– Management
– Purchasing & Supply Management
– Human Resources
– International Business

º

º

F

F, W

F, W

F

Computer Programming & Analysis

Computer Systems Technology

Electronics Engineering Technology

Environmental Technology

Esthetics & Spa Therapies

Fashion Arts

Fashion Business Management

º

º

º

º

F, W

F

Mechanical Engineering Technology
– Building Sciences (Co-op)

Mechanical Engineering Technology
– Industrial Design

º

F, W, S

Graphic Design

*

F, W

Fire Protection Engineering Technology

º

F, W, S

F, W, S

F, W, S

F, W, S

Computer Engineering Technology

º

F, W

Civil Engineering Technology

F, W, S

Interactive Media Design

International Transportation & Customs

*

F
F
F, W

Opticianry

Paralegal

Police Foundations

º*

F, W
F
F, W, S

F

F

*
*
*

Mechanical Engineering Technician
(Tool Design)

Library & Information Technician

F, W

F, W

Law Clerk

Liberal Arts

F, S

Journalism

F, W

Office Administration
– Executive
– Legal
– Health Services

*

F, W, S

Independent Illustration

*

F, W

Independent Digital Photography

F, W

Hospitality Management – Hotel & Restaurant

*

F

F, W

º

Fitness & Health Promotion

Fire Protection Engineering Technician

Financial Services – Client Services

F

Child & Youth Worker

º

F

Fashion Business
F

F, W

Event & Media Production

*

F, W

F, W

Esthetician

Chemical Laboratory Technology –
Pharmaceutical

F

W

Environmental Technician – Sampling
& Monitoring

Environmental Technician

F

F, W

Electronics Engineering Technician

Environmental Landscape Management

F, W

F, W

Early Childhood Education

Creative Advertising

F

F, W

º

F, W

º

*

Court & Tribunal Administration

Cosmetic Techniques & Management

F, W, S

F, W, S

Computer Networking & Technical Support

Computer Programmer

F, W

Civil Engineering Technician

Chemical Engineering Technology

F

º

Child Development Practitioner (ongoing intake)

F, W, S

F, W

Chemical Laboratory Technician

Building Systems Engineering Technician

º

F, W

F, W, S
F, W
F, W, S
F, W, S

Broadcasting – Television

*

F, W

F

F

F, W, S

F, W, S

F, W

Business
– Business
– Insurance
– International Business
– Marketing

Broadcasting – Radio

Behavioural Sciences

Aviation Operations (Co-op)

Acting for Camera & Voice

Accounting

Accounting & Payroll (Co-op)

*

º

*

º

DIPLOMA PROGRAMS (2 YEARS)
IELTS ACADEMIC 6.0/TOEFL 80/PTE 58

º

º
º

º

º

F, W

Accounting & Finance

º

F, W, S

Animation

F, W

F, W

*

ADVANCED DIPLOMA PROGRAMS (3 YEARS)
IELTS ACADEMIC 6.0/TOEFL 80/PTE 58

F, W
F, W
F, W
F, W
F, W

Bachelor of Commerce
– Business Management
– Financial Services
– Human Resources Strategy & Technology
– International Accounting & Finance
– International Business Management

F

F

Child Development

º

F

Aviation Technology

º*

HONOURS BACHELOR DEGREES (4 YEARS)
IELTS ACADEMIC 6.5/TOEFL 84/PTE 60

UNDERGRADUATE PROGRAMS

F

Visual Merchandising Arts

F, W

Pre-Health Science

F
F
F

Airline Pilot Flight Operations
Applied Electronics Design
Bioinformatics
Brand Management
Clinical Research
Cosmetic Science
Database Application Developer

*
*º
º*
º
º
º
º*

F, S
F
F

Event Marketing – Sports, Entertainment, Arts
Financial Planning
Financial Services Compliance Administration

º

F

Event Management – Event & Exhibit Design

F

F

F, W

S

F

*

Energy Management – Built Environment

Documentary & Non-Fiction Media Production

F

Advanced Investigations & Enforcement

*

F

3D Animation

POST-GRADUATE CERTIFICATE PROGRAMS** (1 YEAR)
IELTS ACADEMIC 6.5/TOEFL 88/PTE 60
F, W

F

Underwater Skills
POST-GRADUATE PROGRAMS

F, W, S

Tourism – Travel Operations

F, W

F, W, S

Pre-Business
Pre-Media

F

F

Mechanical Techniques
(Tool & Die/Mould Making)
Mechanical Techniques – CNC Programming

W

F, W, S

F, W, S

F, W

F

F, W, S

Independent Songwriting & Performance

Independent Music Production

Hospitality Foundations

General Arts

Floral Design

Flight Services

F, W, S

F, W

Fashion Studies
Firefighter, Pre-Service Education & Training

F, W, S

F, W, S

Applied Science & Technology Fundamentals
Art Fundamentals

F, W, S

Accounting Techniques

CERTIFICATE PROGRAMS (1 YEAR)
IELTS ACADEMIC 6.0/TOEFL 80/PTE 58

F, W, S
F, W, S
F
F, W, S

F, W
F
F

F

F

F, W

Tourism – Services Management
– Flight Services
– Global Tourism Business
– Meetings, Conventions & Events
– Travel Services

Social Service Worker
Social Service Worker
– Gerontology
– Immigrants & Refugees

Recreation & Leisure Services

Real Property Administration
(Assessment & Appraisal)

Practical Nursing

*

*

*

*

*

º
º

º

*

**Also known as Graduate Certificate programs

Begin studies in May

Begin studies in January

Begin studies in September

Applications accepted within Canada only

Programs and start dates may vary. Please visit our website.

S

W

F

Co-op/optional co-op available
Accelerated option available,
higher language score required

No conditional admissions and/or portfolio/test required
º

F, W

F

F

F, W

F

F

F, W

F

W, S

F, W

F

F, W

F

F

F, W, S

F

F

F, W

F, W

F

F, W

F

W, S

F, W, S

F, W, S

F, W

F

*

Visual Effects for Film & Television

Urban Land Regeneration

*
*

Technical Communication

Supply Chain Management – Global Logistics

Strategic Marketing & Marketing Analytics

Social Media Analytics

Social Media

Sales Force Automation & CRM Analysis

Public Relations – Investor Relations

º*

º

º

º

º

Public Relations – Corporate Communications

Public Administration

º
º*

Project Management – Information Technology

Project Management – Environmental

Professional Accounting Practice

Pharmaceutical Regulatory Affairs &
Quality Operations

Nonprofit Leadership & Management

Mental Health Intervention

Marketing Management

International Business Management

Infant & Early Child Mental Health

Human Resources Management

Green Business Management

Government Relations

Global Hospitality Operations Management

Global Hospitality Business Development

Game Art & Animation

Fraud Examination & Forensic Accounting

º

*

º

º

º*

º

º

*

KONUK YAZAR

Medya Sektörünün
Yenİ Trendİ
Vancouver!
Yazı Mert TEZEL

Bilgi
Vancouver film endüstrisi,
B.C. eyaletine sağladığı gelir
ve 50.000 kişilik istihdamı
sayesinde özellikle son yıllarda
dev bir sektör haline gelmiştir.

Öncelikle biraz kendisinden bahsedelim.
1887 yılında kent statüsüne gecen Vancouver, ismini
George Vancouver’dan almıştır. George, İngiltere
donanmasında görevli bahriye subayı iken, 1792-1794
arası San Francisco yakınlarından bugünkü Britanya
Kolombiyası’na kadar Kuzey Pasifik’in kıyı bölgesinin
haritasını çıkartmış olan bir araştırmacı denizcidir.
1886’da şehrin nüfusu 1000 civarında iken, her yıl
%3’lük sabit oran artışı sonrası bugün nüfusu 2.3
milyona ulaşmıştır. Kanada’nın üçüncü metropolü olan
Vancouver`da yaşayanların %53’ünün ana dili İngilizce
değildir ve nüfusun %35’i Kanada dışında doğmuştur.
Kuzey Amerika’nın barındırdığı nüfusa oranla en yüksek
Asyalı nüfusuna sahip olan şehridir. Aynı zamanda
Kuzey Amerika’nın en büyük ikinci Chinatown’unu
da bünyesinde bulundurur. Şehrin Richmond bölgesi
Asyalı nüfusun en yoğun olduğu bölgedir. Rivayete
göre Asyalılar “Richmond” sözcüğünü “Rich Man”
gibi telaffuz ettikleri ve burada zenginliklerini daha
çok gösterebildikleri için ağırlıklı olarak bu mahalleye
yerleşmeyi tercih etmişler.

60 Edulife Canada Dergisi • 2017 • 5

Vancouver’ın bir diğer adı da Kuzey Hollywood. Kuzey
Amerika’da Hollywood ve New York’tan sonra gelen en
büyük film üretim merkezidir. Lions Gate, Paramount,
Bridge Studios gibi yapım şirketlerinin yani sıra
Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu merkezli birçok şirketin
de Vancouver’da merkezleri bulunmaktadır. Vancouver
film endüstrisi, B.C. eyaletine sağladığı gelir ve 50.000
kişilik istihdamı sayesinde özellikle son yıllarda dev bir
sektör haline gelmiştir.

KONUK YAZAR

Bilgi
Vancouver Film School, teknolojik
donanımı ve 12 farklı film stüdyosuyla
yalnızca Kanadalı ve uluslararası
öğrencilerle kalmamış, yıllar içinde
dünyaca ünlü projelere de kapılarını
açmıştır.

Şehir The X-Files, 21 Jump Street, X-Men, Fringe, Smallville,
Hellcats, Battlestar Gallactica, Twilight, I Robot, Man of
Steel, ve Deadpool gibi film ve dizi projelerine ev sahipliği
yapmıştır. Bunun yanı sıra dünya çapında markalaşmış
projelere katkıda bulunan kalifiye elemanlar yine bu
şehirden çıkmaktadır. Buna en güzel örnek Kanada’nın
en büyük medya okulu Vancouver Film School olabilir.
Biraz da bu okulu tanıyalım.
Vancouver Film School, Kanada’nın en eski ve en
büyük medya okuludur. 1987 yılından günümüze dünya
çapında sanata yeteneği ve tutkusu olan her öğrenciyi
keşfetmek ve onları medya sektörüne birer profesyonel

olarak yetiştirmeyi amaç edinmiş bir sanat okulu. Bugün
8 farklı fakültede 13 ayrı alanda öğrencilere tamamen
sektör bazlı eğitim veren VFS, aynı zamanda gelişmiş
bir film stüdyosudur. Kanada’nın en büyük medya okulu
ünvanını da bu şekilde almıştır. Teknolojik donanımı ve 12
farklı film stüdyosuyla yalnızca Kanadalı ve uluslararası
öğrencilerle kalmamış, yıllar içinde dünyaca ünlü
projelere de kapılarını açmıştır.
Sinema ve TV alanında Film Yapımcılığı, Oyunculuğun
Temelleri, Kamera Önü Oyunculuk, Ses Dizaynı, Sinema
ve TV için Senaryo ve Makyaj Dizaynı gibi alanlarda
diploma eğitimi veren okul aynı zamanda Warner Bros.,
Universal Studios, Paramount Pictures, Sony Pictures,
Pixar, HBO, Google, Apple, Microsoft, Blizzard,
Ubisoft ve EA Games gibi şirketlerle yapmış olduğu iş ve
eğitim ortaklıkları sayesinde mezun öğrencilerine yine
bu şirketlerde iş imkânı da sağlamaktadır.
Okulun detaylarına resmi web sitesi vfs.edu’dan
ulaşılabilir.

www.edulifecanada.com
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NEDEN ST. LAWRENCE COLLEGE
SIZIN IÇIN EN IYI SEÇENEK!
İş bulma konusunda sağladığımız destek sayesinde
mezunlarımızın büyük bölümü (KPI 2016 sonuçlarına
göre %87,2’si) Ontario’da iş bulabiliyor.

Eğitim süreniz boyunca ve tam zamanlı akademik
programlarımızdan mezun olduktan sonra Kanada’da
çalışabilirsiniz.
Kanada eğitim sisteminin yüksek kalitesi tüm dünyada
kabul görmektedir.
Kalabalık olmayan sınıflarda ve sektörlerinde deneyim
sahibi profesyoneller tarafından uygulamalı eğitim olanağı.
Modern derslikler, kütüphaneler, kampüs içinde öğrenci
yurtları, kafeteryalar, spor ve eğlence-dinlence merkezleri.
Akademik Danışmanlık ve öğrenci mentor sistemi desteği,
sosyal etkinlikler, Kanada’daki ve diğer ülkelerdeki
üniversitelerin transfer programlarına katılma olanakları.
3 kampüsümüz de Toronto, Montreal ve Ottawa yakınındaki
hareketli, güzel ve sevimli şehirlerde yer almaktadır.

GELECEĞE MERHABA

St. Lawrence College’de öğrenim seçenekleri
TAM ZAMANLI İKİ VE ÜÇ YILLIK
DİPLOMA PROGRAMLARI
LİSANSÜSTÜ SERTİFİKA PROGRAMLARI
İŞLETME LİSANS DERECESİ
İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

BİZE ULAŞIN
meca@sl.on.ca

www.stlawrencecollege.ca

YÜKSEKÖĞRENİM HAYALLERİNİZİ
KANADA’DAKİ ST. LAWRENCE COLLEGE’DA
GERÇEKLEŞTİRİN

Üniversite ve Yüksekokul
Öğrencileri İçin İngilizce
Yaz Okulu Programı
SLC, Kanada kültürünü deneyimlemek ve İngilizce
becerilerini geliştirmek isteyen uluslararası öğrenciler
için İkinci Dil Olarak İngilizce Yaz Programını
sunmaktadır. Bu program, interaktif İngilizce derslerine
ve kültürel etkinliklere katılma olanakları ile öne
çıkmaktadır. Şüphesiz ki unutulmaz bir yaz
geçireceksiniz.
Kampüs : Kingston, Ontario
Süre
: 4 Hafta
Tarihler : 26 Haziran – 21 Temmuz, 2017
23 Temmuz –19 Ağustos, 2017
Yaş
: 18 - 25 Aralığı
Ücret
: 3,500 Kanada doları

Programa Dahil Olanlar:
 Haftada 20 saat eğitim
 Kingston veya Toronto Uluslararası

Havalimanlarından gelişler ve bu
havalimalarına gidişler için Grup Transferi
 Sağlık Sigortası
 Kingston otobüs kartı
 YMCA Fitness Klubü üyeliği
 Kampüs konutlarında konaklama
 Günde üç öğün yemek (kampüste)
 Her hafta rehber eşliğinde yerel aktivite ve
etkinlikler
 Kanada’nın en güzel şehirlerinden birinde
bir dolu yaz eğlencesi!

BİZE ULAŞIN

esltraining@sl.on.ca

www.stlawrencecollege.ca

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Kanada’da

Ünİversİte Eğİtİmİ
Yazı Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK

Bilgi
Üniversitelerin, Eylül’de
başlayan programları için
en geç Şubat-Mart; Ocak
ayında başlayan programları
için ise en geç Ağustos-Eylül
ayında başvuruların yapılması
gerekiyor.
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ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Kanada’da üniversite eğitimi almak için Türkiye’deki üniversite yerleştirme sınavının
sonucuna bakılmıyor, hatta Kanada’da bir üniversiteye yerleşebilmeniz için herhangi
bir sınava girmeniz gerekmiyor.
Kanada üniversiteleri, öğrenci seçimlerinde
özellikle lisenin 11 ve 12. sınıf notlarını göz önünde
bulunduruyor. Burada özelikle son iki yılın not
ortalaması önemli olmakla birlikte nasıl bir grafik
çizdiğinizde önemlidir. Lisedeki ilk senelerde not
ortalamanız düşük fakat daha sonra yükselen
bir grafik çizdi iseniz, bu da kabul aşamasında
bir avantaj sağlar. Başvuracağınız bölümle ilgili
derslerinizin not ortalaması da önemlidir. Eğer
en düşük not ortalamanızın ne olması gerektiğini
bilmek istiyorsanız, bu ayrıntı profilinize ve
başvuracağınız üniversitenin şartlarına göre
değişiklik gösterir. Kanada’da lisans eğitimi almak
için 65 not ortalaması ile belli şartlar dâhilinde
kabul edilmeniz mümkün.
İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği olmayanlar
içinse pekçok üniversite hazırlık sınıfı olanağı
sunuyor. Genel olarak IELTS sınavından 6.5,
TOEFL sınavından 86 gibi bir not istenir. Senelik
ortalama üniversite eğitim ücreti ortalama
11.000 - 20.000 Kanada doları arasında
değişmekle birlikte sosyal olarak aktif ve akademik
olarak başarılı öğrencilere de kısmi veya tam burs
imkânları sunuluyor.
Kanada’daki herhangi bir lisans programına
başvurmak isteyen öğrenci 12. sınıfın ilk
döneminden itibaren başvuruda bulunabilir.
Lisans eğitimi alan öğrencilerin, iki ayrı programı
aynı anda okuma şansları olduğundan, iki
diploma alma olanakları da bulunuyor. Her ne
kadar Kanada’da lisans eğitimi 4 yıl sürse de,
üniversitede lisans eğitimi alan bir öğrenci 4 yıllık
bir bölümü 2.5 yıl gibi kısa bir sürede de bitirebilir.
Resmi dili hem İngilizce hem de Fransızca olan
Kanada’da öğrenciler bu iki dilde de üniversite
eğitimi alabilirler. Öğrencilerin, üniversitelerde
hazırlık sınıfında ya da eğer isterlerse özel dil
okullarında İngilizcelerini geliştirme şansları var.
Üniversite sınav stresi olmadan Kanada’da
üniversite eğitimi almak gerçekten çok
güzel. Kanada’daki üniversitelerin eğitim
standartları hem yüksek, hem de ekonomik
bir eğitim sunuyorlar. Bununla birlikte
üniversitelerin büyük bir kısmı devlete bağlı

olup, pek çoğunun YÖK denkliği bulunuyor.
Kanada’daki üniversitelerin standart dediğimiz
başvuru şartları mevcut değildir. Kabul şartları
üniversiteden üniversiteye ve bölümden
bölüme göre değişiklik gösterir. Örneğin bazı
programlara kabul için portfolyo istenirken,
bazıları için yazacağınız niyet mektubu yeterli
olur. Bununla birlikte mutlaka yapmanız gereken,
başvuracağınız üniversitenin ve bölümün kabul
şartları ve istenen evrak listesini anladığınızdan
emin olmaktır.
Tezsiz mastır programları da Türkiye’deki
öğrencilerin Kanada’da yoğun olarak ilgi
gösterdiği programlardan, kolej bünyesinde
alabilecekleri gibi üniversitelerde sunmaktadırlar.
Senelik eğitim ücreti 11.000 - 15.000 Kanada
doları arasında değişiyor.
Mastır, MBA, doktora programlarına gitmek
isteyen öğrenciler için Kanada üniversitelerinde
pekçok burs olanağı mevcut. Aynı zamanda tezli
programlarda, maaşlı asistanlık yapma şansı
da var. Mastır programını bitirenler doğrudan
göçmenliğe başvurabilirler. Doktora öğrencileri
de ilk seneden itibaren göçmenliğe başvurma
olanağına sahiptirler.
Kanada’da bulunan üniversitelerin %97 ‘si devlet
üniversitesidir. Kanada, hem yaşam koşulları
hem de eğitim ücretleri açısından İngiltere
ve Amerika’ya kıyasla daha ekonomiktir ve
üniversite ücretleri okulun bulunduğu şehre
ve eyalete göre değişiklik gösterir. Kanada
dolarının Amerikan dolarına göre yüzde otuz
beşlere varan kur avantajı da Kanada’da eğitimi
cazip hale getiriyor.
Son olarak, dünyanın en iyi üniversitelerinden
biri olan Toronto Üniversitesi geniş bir alana
yayılmış olan üç kampüste, 700’ün üzerinde
lisans ve 200 lisansüstü program sunuyor.
Üniversitenin; mimariden tıbba, müziğe,
kentsel araştırmalara çok farklı programları var.
Kanada’daki üniversitelerin sunduğu zengin
program çeşitliliğini yansıtmaktadır.
www.edulifecanada.com
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Kanada
ÜNİVERSİTELERİ

A L B E R TA

MANITOBA

Athabasca University
Augustana University College
Concordia University College of Alberta
The King’s University College
University of Alberta
University of Calgary
University of Lethbridge
Grant MacEwan University
Mount Royal University

Brandon University
University of Manitoba
University of Winnipeg
Booth University College
Canadian Mennonite University
University College of the North
Université de Saint Boniface

Edmonton

BRITISH
COLUMBIA

66

British Columbia Open University
Vancouver Island University
Okanagan University College
Royal Roads University
Simon Fraser University
Trinity Western University
University College of the Cariboo
University College of the Fraser Valley
University of British Columbia
University of Northern British Columbia
University of Victoria
Emily Carr University of Art and Design
Kwantlen Polytechnic University
Thompson Rivers University
Capilano University
Fairleigh Dickinson University
University Canada West
Quest University Canada

Regina

S A S K AT C H E WA N
First Nations University of Canada
University of Regina
University of Saskatchewan

QUÉBEC
École Polytechnique de Montreal
Bishop’s University
Concordia University
HEC Montréal
McGill University
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Quebec
Université Laval
École National d’Administration Publique

NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR
Memorial University of Newfoundland

P R I N C E E D WA R D
ISLAND
University of Prince Edward Island

O N TA R I O

Québec
Ottawa
N O VA S COT I A
NEW BRUNSWICK
Mount Allison University
St. Thomas University
Université de Moncton
University of New Brunswick
Crandall University
Kingswood University
St-Stephen’s University
University of Fredericton

Acadia University
Dalhousie University
Mount Saint Vincent University
Saint Mary’s University
St. Francis Xavier University
University of King’s College
Université Sainte-Anne
Cape Breton University
NSCAD University
Atlantic School of Theology
Redemeer University College

Halifax

Brock University
Carleton University
Lakehead University
Laurentian University
McMaster University
Nipissing University
Queen’s University
University of Ontario Institute of Technology
Algoma University College
Redeemer University College
Ryerson University
Saint Paul University
Trent University
University fo Guelph
University of Ottawa
University of Sudbury
University of Toronto (UofT)
University of Waterloo
University of Western Ontario
University of Windsor
Wilfrid Laurier University
York University
67
OCAD University

MALİYETLER

Kanada’da EĞİTİM MALİYETLERİ

Kanada, ekonomik ve
kaliteli eğitimi ile ön plana
çıkmaktadır. Bununla birlikte
Kanada doları Amerika
doları ile karşılaştırıldığında
%35 daha ucuzdur. Sizin
için Kanada’da ortalama
eğitim ve yaşam maliyetlerini
derledik.

ÜNİVERSİTELER

KOLEJLER

DİL OKULLARI

MASTER PROG.

MBA

YAZ OKULLARI

PROGRAM ÜCRETİ

12000-20000

11000-15000

8000-11000

12000-25000

24000-38000

1500-3000

AİLE YANI KONAKLAMA
YEME-İÇME

750-980

750-980

750-980

750-980

750-980

750-980

YURTTA KONAKLAMA
YEME-İÇME

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

TOPLAM MALİYET

20000-30000

19000-25000

16000-19000

20000-35000

34000-60000

2500-4500

SÜRE

YILLIK

YILLIK

YILLIK

YILLIK

YILLIK

AYLIK

DİĞER MASRAFLAR
EVE YERLEŞTİRME ÜCRETİ

HAVAALANI KARŞILAMA ÜCRETİ

SAĞLIK SİGORTASI

150-200

100-150

450-750

Yukarıda belirtilen rakamlar Kanada dolarıdır.
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OTTAWA ÜNİVERSİTESİ’NDEN
FRANSIZCA EĞİTİMDE BÜYÜK ŞANS
Kanada’da Fransızca eğİtİm almak İsteyenler ve Fransız
lİselerİnden okuyanlar İçİn büyük fırsat!
Mezunlarının iş bulma oranının %97 olan ve öğrencilerine
her yıl 60 milyon dolar burs vererek destek sağlayan Ottawa
Üniversitesi’nde eğitiminizin büyük kısmını Fransızca almanız
senede ortalama 6000 Kanada dolarına mümkün. Bundan
lisans programları düzeyinde yararlanabilmeniz için Fransızca
yeterliliğinizin “DELF B2” seviyesinde olması gerekiyor. Bu
yeterliliği sağlayamıyorsanız dahi Ottawa Üniversitesi’nin
kendi Fransızca dil eğitimine başvurabilir ve aynı zamanda
üniversitedeki programınıza da kabul edilebilirsiniz.
150 yıllık bir geçmişe sahip Ottawa Üniversitesi, dünyada
çift dilde (İngilizce-Fransızca) eğitim veren en büyük üniversitedir.
Kanada’nın kalbi başkent Ottawa’da bulunan üniversite; fen bilimleri, sağlık, beşeri ve sosyal bilimler konusunda öğrenmek, gelişmek ve sivrilmek için büyük imkânlar
sunmaktadır. 40 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Ottawa
Üniversitesi, 450’nin üzerinde eğitim programını 10 fakültesi aracılığıyla sunmaktadır ve Kanada’nın en büyük hukuk
fakültesine sahiptir.

Ottawa Üniversitesi, lisans programlarının Fransızca
eğitim veren bölümleri için uluslararası öğrencilere, Kanada
vatandaşlarıyla aynı harç ücreti ödeme fırsatı veriyor; yani bir
anlamda harç muafiyeti sağlıyor.
Lisans eğitimi harç muafiyetinden
yararlanabilmek için:
Fransızca eğitim verilen bir programa kabul edilmiş olmak,
tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmak ve her dönemde
minimum 9 kredi dersinin (3 ders) Fransızca olması ve eğitim
boyunca belirli bir not ortalamasının sağlanması gerekiyor.
Harç ücretinden muaf olma ayrıcalığından “President’s”ve
“Chancellor’s” burslarıyla birlikte yararlanılabilir.
Yüksek lisans eğitimi harç muafiyetinden
yararlanabilmek için:
Fransızca eğitim verilen bir programa kabul edilmiş olmak gerekiyor. Bunlar; Fransız Edebiyatı (PhD), İşitme Bilimi (MHSc), İş Terapisi (MHSc), Konuşma ve Dil Patolojisi
(MHSc), Fizyoterapi (MHSc), Sosyal Hizmetler (MSW)

Detaylı bilgi için:
www.ottawa.edu

CONCORDIA ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM

GEL, BAŞARIYI YAKALA!
PROGRAMLARIMIZ
YOĞUN İNGİLİZCE PROGRAMLARI:
Eğer amacınız Kuzey Amerika üniversitelerinin
dil yeterlilik koşulları için hazırlanmak, global
pazar için mesleki becerilerinizi geliştirmek ya da
arkadaşlarınızla sosyalleşmek için daha kendinden
emin bir konuşmacı haline gelmekse, Yoğun
İngilizce Programımız istediğiniz dil yeterliliğine
ulaşmanıza yardımcı olacak.
ARTIK YIL PROGRAMI: 12 ay süren programımız,
21. yüzyıl piyasasına uygun becerileri geliştirmek
için akademik İngilizce ile yoğun mesleki
programları birleştiriyor. Gelin ve grafik
uygulamalar, pazarlama ya da halkla ilişkiler, insan
kaynakları ve daha fazlasıyla ilgili her şeyi öğrenin.

Montreal’in hareketli şehir merkezinin tam
kalbinde yer alan Concordia Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi, dünya genelinde 55’ten fazla
ülkeden gelen, özgün bir Kanada deneyimi
arayışındaki binlerce öğrenciyi ağırlıyor.
Mesleki eğitim ve dil kurslarımız, eğitim ve
öğrenimde iletişimsel, pratik ve interaktif
yaklaşımlarıyla öğrenciyi merkeze alıyor.
2017 Kanada’yı ziyaret etmek için büyülü bir yıl
çünkü Kanada 150’nci, Montreal ise 375’inci yıl
dönümlerini kutluyor. Heyecan verici etkinlikler ve
aktiviteler uluslararası öğrencilerin yurt dışı eğitim
deneyimlerini güzelleştiriyor.

 cce@concordia.ca

1.514.848.3600

 concordiacontinuingeducation

 concordiacontinuingeducation

 ConcordiaUniversityContinuingEducation

concordia.ca/conted

YAZ OKULU

Kanada’da

Yaz Okulu BAŞVURULARININ Tam Zamanı
Yazı Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK

Yurtdışı yaz okulları, 9-18 yaş arası öğrencilerin uzun okul
tatillerinde yurtdışında hem eğitici hem de eğlenceli bir
program dâhilinde, dil becerilerini geliştirebilecekleri ve
dilde pratik kazanabilecekleri okullardır.
Dünyanın en yaşanılır ülkelerinden biri olan Kanada, yaşam
standartları, eğitimi ve sosyal aktivite olanaklarıyla, her yıl
binlerce öğrencinin yoğun talebinin olduğu bir ülke.
Yaz sporları, tenis, voleybol, yüzme, doğa sporları gibi
aktiviteler için uygun saha ve ortama sahip olan Kanada,
yaz okullarında ayrıca bulunulan şehrin keşfedildiği,
kültürel aktivitelerle zenginleştirilmiş programlar eşliğinde
öğrencilere İngilizce pratiği yapma şansı sunar. Ayrıca
hem İngilizce ve hem Fransızca dillerinin resmi dil olması
öğrencilerin iki dil ile de tanışmasına olanak sağlar.
Toronto ve Vancouver şehirleri yaz okullarında İngilizce
eğitim almak isteyenler için; Montreal ise Fransızca
öğrenmek isteyenler için ideal merkezlerdir.
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Toronto ve Vancouver şehirleri yaz
okullarında İngilizce eğitim almak
isteyenler için; Montreal ise Fransızca
öğrenmek isteyenler için ideal merkezlerdir.
EĞİTİM

Son teknoloji ile donatılmış eğitim ortamlarında, duyusal ve
görsel eğitim teknikleriyle ve alanında yetkin öğretmenler
eşliğinde; okuma, yazma, konuşma ve anlama gibi temel
dersler dil gelişim programlarının temelini oluşturur.
Kanada’daki yaz okulları, eğitim süresi bitiminde, 18 yaş altı
öğrencilerini, eğitim hayatlarında oldukça büyük avantaj
sağlayacak sertifika ile ödüllendirir.
Genellikle haftalık 15-20 saat olan İngilizce dil eğitimi içeren
programlarda, gün kahvaltı ardından dersle başlar.

KONAKLAMA

Kanada yaz okullarında konaklamalar, öğrencilerin
isteklerine göre kampüs içerisindeki yurtlarda ya da
referanslı aile yanlarında gerçekleştirilmektedir. Aileler
okulların uzun yıllardır çalıştığı güvenilir ailelerdir. Aile

YAZ OKULU

yanını tercih eden öğrenciler, İngilizcelerini daha doğal bir
ortamda pratik etme şansına sahip olurlar. Ancak aile yanı
tercih etmeyen öğrenciler için de seçkin üniversite ve
kolejlerin kampüslerinde bulunan üniversite öğrencilerinin
de kullandığı yurtlar bulunmaktadır. Yurtları seçen öğrenciler
kendi yaşıtları ile eğlenceli bir ortamda pratik yapma şansına
sahip olurlar.

AKTİVİTELER

Kanada yaz okulu programlarının dersler dışında öğrenme
sürecinin devamı niteliğindeki aktiviteleri hem gezilerden
hem de çeşitli spor etkinliklerinden oluşur. Kanada’nın
muhteşem doğal yapısı ve güzellikleri nedeniyle spor
etkinliklerinde genellikle doğa sporları tercih edilir.
Öğrenciler aynı zamanda bulundukları şehrin önemli tarihi
ve turistik yerlerine yapılan gezilere katılarak zengin bir
faaliyet programı almış ve kaldıkları yerin kent hayatını
deneyimlemiş olurlar.

ULAŞIM

Öğrencilerin isteğine bağlı olarak Kanada’daki yaz okulları
havaalanı transferlerini gerçekleştirebilir, daha sonra da
okullarına ve konaklamayı tercih ettiği yerlere yerleştirilirler.
Öğrenciler ülkelerine dönecekleri zaman, yine isteğe bağlı
olarak havaalanına okul yetkilileri tarafından götürülüp uçağa

bininceye kadar kendilerine eşlik edilir. Şehir içi ulaşımda ise
eğer öğrenci aile yanında kalıyorsa okula gitmek için ulaşım
kartlarını kullanabilir. Okulların düzenlediği şehir turlarında
ise okulların kendi araçları ile ve yetkili öğretmenler, grup
liderleri eşliğinde, öğrencilerin ulaşımını sağlar.

GÜVENLİK

Yaz okullarının seçilmesinde Kanada’yı öne çıkaran en
temel unsurlardan biri de ülkenin çok güvenilir olmasıdır.
Suç oranının oldukça düşük olduğu Kanada’da insanlar
oldukça refah şartlarda yaşamaktadır. Kanada’daki yaz
okullarında güvenlik, okulların güvenlik görevlileri tarafından
sağlanır. Grup liderleri öğrencilerle yakından ilgilenir.
Ayrıca öğrenciler grup liderleri ile aynı yerlerde konaklar
ve tüm aktiviteleri grup liderleri eşliğinde gerçekleştirirler.
Kanada’daki yaz okullarında, 24 saat öğrencilerin
güvenliğinden sorumlu personeller bulunur. Tüm okulların
devlet denetiminde olması, çocuklarını Kanada’ya gönderen
ailelere ayrı bir güven duygusu vermektedir.

	VİZE

Kanada’da İngilizce dil eğitimi almak için; kısa süreli turistik
ve uzun süreli öğrenci vizesi alarak seyahat etmek mümkün
olsa da, 6 ayı geçmeyen eğitimler için turistik vize, 6 ayı
geçen eğitimler için ise öğrenci vizesi gerekir.

www.edulifecanada.com
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KONAKLAMA

Kanada’da

ÖĞrencİler İÇİn KONAKLAMA SEÇENEKLERİ
Yazı Meral (Mary) ALTINADA

Ev ya da herhangi bir emlak satın alan veya
kiralayan kişiler, emlak danışmanına komisyon
ödemezler. Emlak komisyonu, emlak danışmanına,
satıcı veya ev sahibi tarafından ödenir.
Kanada’da kiralanan ve satılan, konut ve iş yerleri
MLS (Multiple Listing Service) veritabanı sisteminde
listelenmektedir. Bu sebeple Türkiye’den farklı olarak,
her emlak danışmanının ayrı bir portföyü bulunmamakta
ve Kanada’da Real Estate lisansı olan emlak danışmanları
MLS sistemindeki tüm evlere ulaşabilmektedir.
Kanada’da emlak kiralama ve satın alma işlemleri hem
emlak danışmanlarını hem de alıcı ve satıcıyla, ev sahibi ve
kiracıların haklarını kanunlar çerçevesinde koruyan Alım
Satın ve Kiralama Sözleşmesiyle yürütülür.

Daire veya ev kiralarken uyulması gereken kurallar:
Ev kiralarken ev sahiplerinin kiracılarda aradıkları temel
şartlar;
●

Kredi geçmişini gösteren Kredi Raporu’na (Credit
Report) ve yüksek Kredi Skoru’na (Credit Score)
sahip olmaları,

●

Kanada’da çalıştığı iş yerinden temin edilen ve
gelirini gösteren iş mektubu,

●

Kişisel ve profesyonel referanslar

Ev ve Daire Kiralamak:
Kanada’da 18 yaş üzeri öğrenciler daha bağımsız bir yaşam
istediklerinde, aile yanında veya yurtlarda kalmak yerine,
ev veya daire kiralamayı tercih edebilirler. Öğrenciler
eğer kısa dönemli (12 aydan daha az) kiralama yoluna
gideceklerse, www.kijiji.ca veya www.craigslist.ca siteleri
aracılıyla kiralık daire veya oda bulabilirler.
Öğrenciler eğer uzun dönemli (12 ay ve daha fazla)
kiralama yapacaklarsa, biz emlak danışmanları aracılığıyla
kiralık ev aramalarını öneriyoruz.
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Kredi geçmişi bulunmayan ve bir işi olmayan kişiler veya
öğrenciler, ev ya da daire kiralamak istediklerinde, depozit
olarak ödenen ilk ve son aylık kiraya ek olarak, birkaç ayın
kirasını, bazı durumlarda da yıllık kiranın tamamını peşin
ödemeyi teklif edebilirler. Ek olarak ev sahipleri çoğu kez,
en az yıllık kiranın tamamının, kiracının banka hesabında
bulunmasını talep edebilirler.

KONAKLAMA

Ev ve Daire Satın Almak:
Kiralama seçeneğine ek olarak, eğer öğrenciler ve aileleri
Kanada’da uzun süre yaşamayı ve Kanada’ya yerleşmeyi
planlıyorlarsa konut satın almaları daha avantajlı olacaktır.
Yabancı uyruklu kişilerin Kanada’dan emlak satın
almalarında yasal bir engel veya kısıtlama bulunmamaktadır.
Kanada’dan emlak satın almak için göçmen olmak veya
Kanada vatandaşlığı gerekli değildir. Özellikle büyük
şehirlerdeki kira ücretleri düşünüldüğünde, “kira öder gibi”
mortgage ödeme avantajı ve evlerin değer kazanma oranı
düşünüldüğünde, ev veya daire satın almak kârlı bir yatırım
haline dönüşmektedir.
Kanada’da emlak satın alma süreci; tapu işlemleri, vergiler
ve satış sözleşmesinin iyice anlaşılması konusunda emlak
danışmanınız ve avukatların yardımlarıyla yürümektedir.
Satın almaya karar verilen mülk için, emlak danışmanıyla
birlikte standart teklif dokümanında teklif hazırlanıp,
satıcıya gönderilir. Teklif, satıcı tarafından kabul edildiğinde,
24 saat içinde satış fiyatının yaklaşık %5’i depozit olarak
verilir.
Anlaşma teklifine bazı şartlar eklenir. Bu şartlardan en
önemlisi Mali Durum (Financial Condition) belgesidir.
Satış anlaşması imzalandığı an, bankadan mortgage onayı
alınması için alıcı, satıcıdan 3-5 günlük bir süre ister. Eğer
banka, bu alım için mortgage verirse, bu şart kaldırılır ve
satış işlemi ilerler, mortgage alınamazsa, satış iptal olur.
Kanada’daki finans ve kredi kurumları, yabancı yatırımcılara
da emlak alımında mortgage kredisi sağlamaktadır. Emlak
alan yabancı uyruklular (non-residents), emlak fiyatının
minimum %35’ini peşinat (down payment) olarak öder.
Buna ek olarak alıcılar, bankaya gelirlerini, kredibilite ve
finansal durumlarını gösterir dokümanlar sunar.

Anlaşmaya eklenen diğer önemli şart; eğer condo
daire satın alınıyorsa, satıcıdan daire ve binanın legal
durumunu gösteren Status Certificate dokümanı istenir
ve avukatın incelemesi için süre talep edilir. Avukat
dokümanı inceleyip, uygun bulursa (dairenin ve binanın
borcu veya üzerinde herhangi ipotek bulunmaması vb)
satış işlemine onay verir. Firmamızda alım satım ve tapu
işlemlerinde müşterilerimize yardımcı olacak avukatlarımız
bulunmaktadır.
Kanada’dan emlak alan yatırımcılar, Kanada vatandaşları
gibi alım-satım vergisi (land transfer tax) ödemekle
yükümlüdürler.
Satın alınacak olan emlak, mortgage kredisiyle alınıyorsa,
mülke sigorta yapılması zorunluluğu vardır.
Ev ya da herhangi bir emlak satın alan veya kiralayan
kişiler, emlak danışmanına komisyon ödemezler. Emlak
komisyonu, emlak danışmanına, satıcı veya ev sahibi
tarafından ödenir.
Toronto bölgesinde ev, daire kiralama ve satın alma
konularında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime
geçebilirsiniz:
Meral (Mary) Altinada
Sales Representative
HomeLife/Vision Realty Inc.
1945 Leslie St. Toronto, ON M3B 2M3
Cell: (+1) 416-419-5970
Email: meralaltinada@gmail.com
Web: www.maltinada.com

www.edulifecanada.com
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EDULIFE CANADA
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
involve men t, cli ent s can be
assured they will receive ethical,
knowledgeable, and caring
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
m e an s sa l e s r ep r es e n ta t i ve s
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.

TORONTO BÖLGESİNDEKİ EMLAK
YATIRIMLARINIZDA GÜVENİLİR VE
PROFESYONEL HİZMET
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

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

EDULIFE CANADA

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

Tel: 0 212 243 243 9
Mobil: 0 544 243 243 9
E-posta: info@accept.com.tr
Web: www.accept.com.tr
Ofis: İnönü Cad. Hariciye Konağı

Sok. Türel Apt. D:5 Taksim
Beyoğlu | İstanbul

www.edulifecanada.com
www.edulifecanada.com
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KANADA öğrencİ VİZESİ

Kanada

ÖĞrencİ VİZESİ
Yazı Türkan İBİŞ
Mesele devlet ile ilgili kısım hele de vize olduğunda herkes
kendi deneyiminden ya da duyduklarından yola çıkarak
bir şeyler anlatır. Neler neler anlatılmaz ki, bizde bilen
de anlatır, bilmeyen de anlatır… Fakat bu anlatılanlar,
öğrencileri ve ailelerini strese sokmaktan başka bir işe
yaramaz. Gelin samimi bir şekilde olması ve olmaması
gerekenlere birlikte göz atalım ki vize görevlilerinin neye
göre karar verdiklerini anlayalım.
Çok sık rastladığımız örneklerden biri şu, bir öğrenci adayı
iki haftalık İngilizce eğitimi almak için Kanada’ya gitmek
istediğini belirtiyor. İngilizce seviyesi başlangıç düzeyinde
ve uzun zamandan beri çalışmıyor ve birikimi yok. Şu anki
İngilizce seviyesi başlangıç olan bir öğrencinin İngilizceyi iki
haftalık bir kurs ile öğrenmesi takdir edersiniz ki mümkün
değil. Peki siz vize görevlisi olsaydınız, böyle bir nedenle
vize verir miydiniz?
Bir de başka bir örneği ele alalım. Öğrenci orta yaşlarda, bir
şirkette çalışıyor, fakat İngilizcesinin yetersiz olmasından
dolayı zorlandığını belirterek daha ileri bir seviyeye
ulaşabilmek için İngilizcesini geliştirmek istiyor. Niyetini
çalıştığı iş yeri ile de paylaştığını ve 6 aylık ücretsiz izin
alabileceğini, bu yönde birikimi olduğunu da belirtiyor.
Niyeti çok açık, planladığı süre de şu anki seviyesini göz
önünde bulundurunca oldukça yeterli. Ülkesiyle bağları
güçlü göründüğü gibi şu anki iş yeri onu geri döndüğünde
tekrar işe alacağını da taahhüt ediyor.
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Öncelikle rahatlayalım, kabul mektubumuzu aldıysak
demektir ki bizim amacımız eğitim görmek ve biz bu
amacımızı aynı şekilde Kanada Büyükelçiliği’ne doğru
bir şekilde yansıtabiliyorsak vizemizi almamız çok rahat
olacaktır.
Lisede okuyan ve üniversite kabulü almış veya mastır,
doktoraya kabul edilmiş bir öğrencinin eğitim planı ve
kendisine sağlayacağı fayda açık ve net bir şekilde belli,
burada gerekli belgeler ve maddi birikim gösterildiği
takdirde vize almamak için herhangi bir neden yok.
Kanada dünyanın her yerinden öğrencileri ağırlıyor ve
öğrenci vizesinde dikkat ettiği en önemli nokta niyet
mektubunuz. Kanada eğitim vizenizi almanız için size
tavsiyemiz niyet mektubunuzda eğitim ve kariyer
planlarınızı açıkça belirtmenizdir. Bunun yanı sıra istenilen
vize evraklarınızı da eksiksiz olarak hazırlamalısınız. Kanada
öğrenci vizesi için gerekli belgeler pasaportunuz, vize
başvuru ücreti, formlar, fotoğraf, okul kabul mektubu,
maddi yeterlilik kanıtı, sabıka kaydı, vize niyet mektubu
ve ülkenize bağlarınızı kanıtlayan diğer belgeler. Quebec
eyaletinde eğitim göreceklerin önceden CAQ belgesini
de almış olmaları gerekmektedir.
Diyelim ki başvurunuzu eksiksiz yapmadınız ve olumlu
sonuçlanmadı, tekrar vizeye başvurma şansınızın olduğunu
mutlaka aklınızda bulundurun. Kanada vize başvurunuz için
asıl kaynak Kanada devletinin kendi resmi sitesidir.

150. YIL

Kanada

150. Yılında Bİr Başka Güzel
Yazı Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK

Başbakan Justin Trudeau’nun 31 Aralık 2016 tarihinde yeni yıl kutlamaları için yaptığı açıklamada;
Kanada’nın 150. yılına yaptığı vurgu dikkat çekiciydi. Kanada’nın 150. yılı şerefine, 2017 yılı boyunca
tüm ülkede sürecek olan çok renkli etkinlikleri EduLife Canada Dergisi okurları için derledik.
İşte sizin için hazırladığımız Kanada’nın 150. yıl etkinlik rehberiniz.
Toronto Üniversitesi

Kanada’nın 150. doğum günü dolayısıyla yıl boyu
festivallere, sergilere ve pekçok etkinliğe ev sahipliği
yapacak.
Merak edenler detaylı bilgiye aşağıdaki linkden ulaşabilirler:
https://www.utoronto.ca/search?query=Canada%E
2%80%99s+150th+birthday.

Ottawa

Elbette Kanada’nın başkenti olan Ottawa, 150. yıl sebebiyle
gerçekleşecek parti planlamasına liderlik ediyor. Rideau
Kanalı’nda dünya paten yarışması, kamusal alanlarda ateşli
pop-up stantları, çimenlerle kaplı Alexandra Köprüsü
üzerinde harika bir piknik ve şarap, yiyeceklerle muazzam
bir fuar planlanıyor. Organizasyon etkinlikleri 1 Temmuz’da
doruğa ulaşacak; hava gösterileri, dev bir sokak partisi,
ücretsiz konserler, havai fişek gösterileri… Kraliçenin
katılacağı söylentileri bile var.
Detaylı bilge aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.ottawa2017.ca

Sesqoi

360 derecelik bir Kanada manzarası sunan bu köyde,
yerel sanatçılar tarafından gerçekleştirilen gösterilerde,
Kanadalı olmanın hikâyesini interaktif olarak anlatacaklar.
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Charlottetown
Konfederasyonun doğum yeri olarak, Charlottetown hep
Kanada Günü’nü en coşkulu kutlayan yerlerden biri. Fakat,
2017’de çok daha özel kutlamalara ev sahipliği yapacak.
Prens Edward Adası’nda cazdan, keman dinletisine ve hatta
rock türü müziğe uzanan, on saatlik bir konser verilecek.
Şehir limanında transit “Atlantik 150. Kutlama Yarışması”
için kırk tane, geleneksel, uzun tekne, limanda konuk
edilecek ki bu da katılacaklar için, Sahil Kültür Festivali’ne
bir ön hazırlık olacak.

Montreal
Hem geçmişin hem de Yeni Fransa’nın izlerini taşıyan
Montreal, adeta yaşayan bir müze. Her yıl 1 Temmuz’da bu
liman kentinde coşkuyla kutlanan Kanada Günü’nde bu yıl
hokey, müzik vb. etkinlikler sizleri bekliyor.

Toronto Senfonisi
Müzik, Kanada geleneğinin her zaman büyük bir parçası
olsa da, bu gerçekten kulaklarınızın pasını silecek bir yıl.
Toronto Senfonisi, ülke çapında orkestralar bir araya
getirerek, emektar bestecileri ile müzikal bir mozaik
oluşturdu.
Yıl boyu Toronto Senfonisini Orkestrası konserlerini
aşağıdaki linkden takip edebilirsiniz:
http://canadamosaic.tso.ca

150. YIL

Ulusal parklar ve tarihi miraslar

Louise Gölü’nün camsı, mavi sularına bakmak, Louisbourg
Kalesi’nde 18. yüzyıl Fransız-Kanada’sını yaşamak veya
Newfoundland’daki Gros Morne Ulusal Parkı’nda vakit
geçirmek için eşsiz bir dönem. Kanada’nın 150. yılı
şerefine; tüm ulusal parklara, tarihi miras alanlarına 2017
yılının tamamı için, “Discovery Pass” kartı ile ücretsiz giriş
imkânı sunuluyor. 47 tane ulusal park ve 168 tane tarihi
miras alanı seçenekler arasında. Buzul otobüsü diye bir
şeyin var olduğunu ve Athabasca’ya gittiğini de hatırlatalım.
Detaylı bilgi için, web sitesine bakabilirsiniz:
http://www.commandesparcs-parksorders.ca/
webapp/wcs/stores/servlet/en/parksb2c
Parklar için detaylı bilgiye de buradan ulaşabilirsiniz:
http://www.pc.gc.ca/eng/index.aspx

Dünyanın En Uzun Araçsız Yolu
Kanada’nın kuruluşunun 150. yılı şerefine 2017’de
tamamlanması planlanan, dünyanın en uzun araçsız yolu
tamamlandığında 24.000 km olacak. 21.500 km’lik kısmı
yapılmış olan bu yol aynı zamanda dünyanın tek rekreatif
ulaşım ağını oluşturacak. Sadece bisiklet yolu olarak değil,
yaz aylarında patika yürüyüşleri ve at biniciliği için, kışın
ise kayak ve motorlu kızak sürüşleri için etkin olacak.
Bu yol ile ülkenin vahşi doğasının, kır ve kentin birbirine
bağlanması hedefleniyor. Yolun aynı zamanda ülkenin
güzelliklerinin keşfedilmesi için bir turistik rota gibi işlemesi
de öngörülüyor.

	Vancouver

Ülkenin başkentinden sonra, Kanada Günü kutlamalarının
en şaşaalı yapıldığı yer olan Vancouver, yükselen dağlar ve
berrak okyanus suları arasında zaten benzersiz bir şehir.
Üstelik bu özel dönemde, kentin her tarafına yayılmış
etkinlikler planlanmış durumda. Bu etkinlikler arasında;
tüm gün sürecek, etkileyici müzik konserleri, yeni Kanadalı
olmuş vatandaşlar için düzenlenen vatandaşlık töreni,
sokak performansları, akşam geçiş töreni ve büyük bir
havai fişek gösterisi yer alıyor. Şehir aynı zamanda Birinci
Uluslararası Festival’e de ev sahipliği yapacak. Farklı etnik
grupların da katılacağı kutlamada yaşanacak çeşitlilik baş
döndüreceğe benziyor.

Yıldızları Seyredin
Ekim, Kasım ve Aralık aylarında, takımyıldızlardan oluşan bir
örtünün altında uzanan yabani düzlüklerde dolaşan Royal
Astronomical Society, Dark Sky Night buluşmalarında
kendilerine eşlik edecek astronomi tutkunları arıyor. Işık
kirliliğinden uzak, yıldızların tadını çıkarmak için muhteşem
bir zaman.
Ayrıca Kanada Hükümeti, tüm bu etkinliklerin hazırlığı
aşamasında, sanatçılara verdiği önemin altı çiziliyor. Şu
anda, 671.000‘nin üzerinde Kanadalının, kültür-sanat
sektöründe çalışarak, ülkenin gayrisafi milli hasılasına
47.7 milyar Kanada doları katkı sağladığı Kanada’da,
yeni bütçeden 35 milyon Kanada doları da Kanada’nın
kuruluşunun 150. yılı olan 2017’de uluslararası çalışmalar
için kullanılmak üzere, Kanada’nın dünya çapında
tanıtımına katkı sağlayacak olan Kanadalı sanatçılara ayrıldı.
Gerçekten de “Kanada tam yaşanılacak yer!” demekten
insan kendini alamıyor.

www.edulifecanada.com

81

KÜLTÜR SANAT

Leonard Cohen

“Only in Canada could somebody with a
voice like mine win ‘Vocalist of the Year’.”
“Sadece Kanada’da benimki gibi sesi olan
biri ‘Yılın Vokalisti’ ödülünü kazanabilirdi.”*
Leonard Norman Cohen 21 Eylül 1934’de Montreal,
Quebec ‘de dünyaya geldi. İlk şiir kitabını Montreal’de
1956’da, ilk romanını ise 1963’te yayımlayan Kanadalı
yazar, şair, söz yazarı ve müzisyen Cohen’in, erken dönem
şarkıları müzikal olarak Avrupa pop müziğine dayanır ve
çoğunluğu 1967 yılında çıkan Songs of Leonard Cohen
albümünde yer alır.
70’lerde pop, kabare ve dünya müziği üzerine çalışmalar
yapmış olan Cohen’in, 80’lerden itibaren tipik olarak
bas bariton tonda söylediği şarkılarıyla dikkat çekti.
Çalışmalarında genellikle din, yalnızlık, cinsellik ve kişiler
arası karışık ilişkileri konu edindi. Elbette, Cohen’in
şarkıları ve şiirleri pekçok başka şarkıcı ve şarkı yazarını
etkiledi. Eserleri binden fazla başka sanatçı tarafından
yorumlandı ve kaydedildi. “Canadian Music Hall of Fame”
ve “Canadian Songwriters Hall of Fame”e kabul edilen
Cohen, ayrıca ülkenin en büyük sivil şeref madalyası olan

“Companion of the Order of Canada” ile ödüllendirilmişti.
10 Mart 2008’de Lou Reed’in yaptığı bir konuşma sonrası
“Rock and Roll Hall of Fame”e kabul edilen Cohen,
böylece en güçlü ve etkileyici şarkı yazarları arasındaki
yerini belgeledi.
Leonard Cohen, 7 Kasım 2016 tarihinde, 82 yaşındayken
hayatını kaybetti.
11 Kasım 2016 tarihinde Cohen’in Facebook hesabından
yapılan açıklamada “Derin bir üzüntü ile efsanevi şair,
besteci ve sanatçı Cohen’in yaşamını yitirdiğini bildiririz.
Müzik dünyasının en saygıdeğer ve üretken sanatçılarından
birini kaybettik” denildi.
Sony Müzik Kanada’nın Facebook sayfasında yapılan
açıklamada da, “Efsanevi şair, söz yazarı ve sanatçımızın
vefat ettiğini derin üzüntüyle bildiriyoruz. Müziğin en
saygın ve üretken bireyini kaybettik.” ifadeleri kullanıldı.
Kanadalı Leonard Cohen; Hallelujah, Famous Blue
Raincoat, Suzanne ve Partisan gibi unutulmaz şarkılara
imza atmıştı ve Hallelujah şarkısı, tüm zamanların en fazla
tekrar yorumlanan şarkılarından biri olmuştu. Son albümü
“You Want It Darker” ise 24 Ekim’de yayımlanmıştı.

*Leonard Cohen, Kanada’daki En İyi Erkek Vokalisti için Juno Ödülü Töreni konuşmasından (1992).
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Türkİye Kanada İlİşkİlerİ
Geçtiğimiz aylarda Türkiye Kanada ilişkilerinin gelişmesi
adına Kanada Başkonsolosluğunca, Kanada Başkonsolosu
Sayın Ulric Shannon, Ticaret Müşaviri Cristopher Baron
Wimmer ve Ticari Ateşe Sayın Barış Satar’ın da katılımıyla
pekçok etkinlik gerçekleştirildi. İşte bazıları...

John Ralston Saul

Kanada Başkonsolosu Sayın Ulric Shannon, Ocak ayında
Türkiye’ye gelen Kanadalı filozof, deneme ve roman yazarı
John Ralston Saul ile tanışmaktan özellikle memnuniyet
duyduğunu belirtti.

Kanada Başkonsolosu Sayın Ulric Shannon, Bahçeşehir
Üniversitesi’nde “Bölgesel ve Küresel Gelişmeler Işığında
Kanada Dış Politikası” konusu hakkında konuşmasını
yaparken.

Ottawa’da doğdu ve çocukluğunun büyük bölümünü
Manitoba’da, Alberta’da geçirdi. Dünyaca ünlü McGill
Üniversitesi ve King’s College’da eğitimine devam eden
Saul, genç yaşta hem Fransızca hem de İngilizce’ye
hakimiyeti ile öne çıkıyordu. Doktorasını 1972 yılında
Londra Üniversitesi’nden aldı. “Cezayir Savaşı’ndan Sonra
Fransa’da Sivil-Asker İlişkilerinin Gelişimi” konulu doktora
tezinin araştırması için Fransa’ya gitti ve ilk romanı Mort
d’un Général (Yırtıcı Kuşlar)’ı yazmaya başladı. Bu sayede
1977’de ilk romanını yayımladı.
İfade özgürlüğünü savunan ve birçok ülkede siyasi ve
ekonomik düşünce üzerinde önemli etkileri olan Saul, TIME
dergisi tarafından “kâhin” olarak adlandırılmıştır.
Kitapları 37 ülkede 28 dile çevrilmiş olan Saul en çok,
bireycilik, vatandaşlık ve kamusal mülk üzerine çeşitli fikirler
üzerine yazılarıyla bilinir. Ekim 2009 ile Ekim 2015 tarihleri
arasında Kanada’nın Uluslararası PEN Kulübü Başkanlığını
da üstlenmiş olan Saul, aynı zamanda kâr amacı gütmeyen
Kanada Vatandaşlığı Enstitüsü’nün de eş kurucusu ve eş
başkanıdır.
Ayrıca kendisine, 2015 yılında Makedonya’daki Ohrid İnsan
Hakları Akademisi tarafından Dünya Hümanizm Ödülü
verilmiştir.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü, Kanada
Başkonsolosu Sayın Ulric Shannon ve Ticari Ateşe Sayın
Barış Satar ile Kanada Başkonsolosluğu’nda bir araya geldiler
ve kendilerini ağırlamak için okullarına davet ettiler.
www.edulifecanada.com
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İlk Defa Kanada’da!

Bİr Vatandaşlık Hakkı Olarak:
Hızlı İnternet Erİşİmİ
Yazı Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK

Kanada’nın Toronto kentindeki bilişim üssünün adı Kuzey
Silikon Vadisi (Silicon Valley North). Bu vadi 600’ün
üzerindeki startup’a*, yüksek teknoloji ve Ar-Ge’ye odaklanmış
üniversitelere ve farklı alanlardan çok sayıda yatırımcıya ev
sahipliği yapıyor. Vadinin ABD’deki Silikon Vadisi’ne uzaklığı
ise yaklaşık 4250 km. Dünyada iş yapma kolaylığında 16.
sırada olan Kanada’nın sadece Toronto kentinde, 15 bine
yakın teknoloji firması ve bu firmalarda çalışan 160 bin kişi
bulunuyor.
Telekomünikasyon sektörü oldukça gelişmiş olan Kanada’nın,
Teleglobe’un CANTAT 3 kablolu iletişim servisi, alanında
dünyada bir ilk. Bu servis, okyanuslar arası multimedya ulaşım
ağının yüksek hız ve kapasitede olmasını sağlıyor. Stentor
Alliance telefon şirketi 8 milyar dolar yatırım yaparak en
yeni erişim ağı teknolojisini Kanada’nın %80’nine ulaştırmış
durumda. Kanada, okulların ve kütüphanelerin internete
bağlantı ihtiyacını en önce fark eden ve uygulayan ülke.
Kanada’nın başlattığı SchoolNet programı tüm dünyada takip
edilen bir uygulama olmuştur. Ayrıca Kanada, dünyada okul ve
kütüphanelerini Enformasyon Otobanı’na bağlayan ilk ülkedir.
İletişim ve bilişim teknolojilerinde birçok ilke imza atan ve

Kanada, dijital dünyanın en büyük
ihtiyacı olan yüksek hızlı internet erişimini
vatandaşlık hakları içine aldı.

bu alanda çok sayıda firmanın kendilerine yer bulduğu
ülkede, Kanada vatandaşlarını bu yıl bir sürpriz bekliyordu.
Bu, dijital dünyanın en büyük ihtiyacı olan yüksek hızlı
internet erişiminin, vatandaşlık hakları içine alınmasıydı.
İnternetin kırsal alanlara kadar ulaşması için, 750 milyon
dolarlık yatırım kararı alan Kanada, ulusal telekomünikasyon
düzenleyicisi CTRC’nin katkılarıyla tüm vatandaşlara bütçe
dâhilinde internet hizmeti sağlayacak.
CRTC Başkanı Jean-Pierra Blais bu konuda yaptığı açıklama
“Ekonominin, refahın, toplumun ve tüm vatandaşların
geleceği önemli hedefler belirlemememize bağlı. Bunlardan
biri de tüm Kanadalıları 21’inci yüzyıla bağlamak” şeklindeydi.
CRTC internetin temel hizmetinde de değişikliğe giderek,
limitleri 2011 yılında belirlenenin 10 katı olarak belirledi.
Böylece, sabit geniş bant hizmetleri dâhilinde Kanadalılar
artık en az 50 mbps indirme ve 10 mbps yükleme hızına
sahip olacak.
Kanada nüfusunun yüzde 18’ine denk gelen 2 milyon kişi,
yüksek hızlı internete sahip değil. CRTC, ayrılan bütçeyi
altyapı çalışmaları için kullanacak ve 2021 yılında tüm
Kanada vatandaşları yüksek hızlı internete kavuşacak.

*Startup, hem büyüme hem de gelişme özelliklerini taşıyan, farklı projelere ve yeni girişimlere verilen isimdir. İlk defa İngilizce’de kullanılan startup kelimesinin Türkçe içerisinde herhangi bir tam karşılığı
bulunmuyor. Yine de startup denildiğinde birçok kişinin ilk aklına gelen tanım “yeni girişim” oluyor.
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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
ulaşılabilecek bir konumda, Beyoğlu, İstiklal Caddesi
üzerinde yer almaktadır. Hem danışmanlık hem de özel
ders hizmetlerinin verildiği iki ayrı bölümden oluşan iki
katlı merkezimiz, öğrencilerimizin rahatlıkla gelebileceği
ve merkezimizin tüm imkânlarından faydalanabileceği bir
eğitim ve kültür kompleksidir. Kanada Kültür Merkezi,
öğrencilerinin tüm sorularına cevap vermeyi kendine
görev edinmiştir.
Kadromuz, Kanada’da eğitim, vize ve göçmenlik
danışmanlığı hizmetlerini alabileceğiniz danışmanlardan;
özel İngilizce ve Fransızca dersleri alabileceğiniz yerli
ve alanında uzman dil eğitmenlerinden ve sizi ilgiyle
karşılayacak profesyonellerden oluşmaktadır.

Misyonumuz

KANADA KÜLTÜR MERKEZİ, Kanada’nın eğitim
sistemini 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 diğerlerinden ayıran en önemli özelliğidir.
Kanada’daki eğitim sistemini çok iyi bilen eğitim
direktörlerimiz, sizinle beraber size en uygun okulları
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bulup listeler; bunlar arasından kişisel özelliklerinize ve
aynı zamanda kabul şartlarına uygun olan okul seçimini
gerçekleştirmenizi sağlar. Seçilen okula gideceğiniz güne
kadar tüm planlamayı yapar; sonraki dönemde ise rahatça
iletişim kurabileceğiniz, 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, DELF Sınavlarına Özel Hazırlık
Dersleri
Göçmenlik Danışmanlığı
Kanada Öğrenci ve Turist Vizesi Başvuruları

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 memnunum. Kızımı, lise 11. ve 12. sınıfı okuması için Kanada Kültür Merkezi vasıtası ile Ottawa’ya bir devlet lisesine gönderdik. Bir buçuk yıldır her başımız sıkıştığında Kanada
Kültür Merkezi çalışanları yardıma hazır bir şekilde ve güler yüzle 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 pekçok arkadaşımın 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, kurucuları ve çalışanları ile tanıştık. İlk günden bu yana Kanada Kültür Merkezi her problemimizde 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 çaresizliğe 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 AKTİVİTELERİ
Kanada Kültür Merkezi yıl içerisinde pekçok okulda, Kanada’da Eğitim seminerleri düzenledi, eğitsel
ve sosyal etkinliklere katılım gerçekleştirdi. İşte bu etkinliklere dair bazı fotoğraflar…

Kanada’da eğitim semineri, Sainte Pulchérie Fransız Lisesi.
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Kanada’da Eğitim ve Yaşam semineri, Bilgi Üniversitesi.

Kanada’da Eğitim ve Yaşam semineri, Bilgi Üniversitesi.

IEFT, Uluslararası Eğitim Fuarı.

IEFT, Uluslararası Eğitim Fuarı.

IEFT, Uluslararası Eğitim Fuarı.

Kanada’da Eğitim semineri , Saint Michel Fransız Lisesi.

www.edulifecanada.com
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SORULARLA KANADA
Yazı Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK

Kanada hakkındaki bilginizi
ölçmeye ne dersiniz!

1. Bir Kanadalı’ya “Kanada mutfağı nedir, ne değildir?” diye sorduğunuzda karşınıza çıkabilecek ilk cevaplardan biri hangisi olur?

A) Şiş Kebap		

B) Kumpir		

C) Poutine		

D) Spagetti

2. Çok genç, çok dinamik, eşi ve üç çocuğuyla adeta mutluluğun, huzurun resmini çizdikleri fotoğraflarda tam bir aile babası,
hep gülen gözleriyle, sempatik tavırlarıyla son dönemlerde dikkat çeken politikacı kimdir?

A) Aleksis Çipras

B) Jose Mujica

C) Barack Obama

D) Justin Trudeau

3. Kanada’daki körfezlerden biri Dünyanın en yüksek gelgitlerine sahiptir, peki bu körfez hangisidir?
A) Fundy Körfezi

B) Ungava Körfezi

C) Amundsen Körfezi

D) Saint Lawrence Körfezi

4. Günümüzde dünya akçaağaç şurubu üretiminin yüzde kaçı Kanada’da yapılıyor sizce?
A) 70				B) 75		

C) 80		

D) 85

5. Yüzölçümü açısından dünyanın en büyük ikinci ülkesi olan Kanada, nüfus yoğunluğu açısından kaçıncı sırada gelir?
A) 23’üncü			
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B) 31’inci		

C) 39’uncu		

D) 47’inci

SORULARLA KANADA

6. Kanada’da 2003 yılında kaç ton altın üretildiğini biliyor musunuz?
A) 14		

B) 41		

C) 114		

D) 141

7. Kanada adeta buluşlar evi gibidir. Peki aşağıdaki önemli buluşlardan hangisi Kanada’ya özgü değildir?
A) Basketbol oyunu

B) Sürat pateni 		

C) Gaz maskesi

D) Sis düdüğü

8. “Kanada” adı hangi yerel dildeki “köy” veya “yerleşim” kelimesi olan “Kanata” dan gelmektedir?
A) Irokua dili

		

B) Kri dili 		

C) İnuktitut dili

D) Ojibwe dili

C) Kanada		

D) Rusya

9. Sizce mis gibi akçaağaç kokusu olan para hangi ülkeye aittir?

A) Türkiye		

B) Japonya		

11. Kanada’nın kuzey bölgelerindeki plakaların şekli hangi hayvan şeklindedir?
A) Kutup Ayısı		

B) Sincap		

C) Saksağan

D) Geyik

C) 9 De Julio

D) Yonge

12. Dünyanın en uzun caddesi hangisidir?
A) Spreuerhof		

B) İstiklal		

13. Aşağıdaki cümlede noktalı yere gelmesi gereken uygun sözcük sizce hangisidir?
“Kanada açık ara dünyanın eğitim seviyesi en yüksek ülkesidir. Nüfusunun yarısından fazlası en az ……………………. mezunudur.”
A) Üniversite		

B) Kolej		

C) Lise

D) İlkokul

14. Dünya ormanlarının %10’una sahip olan Kanada kaç km2 ormanlık alana sahiptir?
A) 4 milyon 455 bin

B) 2 milyon 310 bin

C) 7 milyon 875 bin

D) 3 milyon 105 bin

1. C) Poutine / 2. D) Justin Trudeau / 3. A) Fundy Körfezi / 4. C) 80 / 5. B) 31’inci / 6. B) 141 / 7. B) Sürat pateni
8. A) Irokua dili
/ 9. C) Kanada / 11. A) Kutup Ayısı
/ 12. D) Yonge
/
13. A) Üniversite
/
14. D) 3 milyon 105 bin
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Kariyer Odaklı Eğitim

Ontario’da hükümet tarafından akredite
edilen ilk kolej olan Centennial, işletmeler
ve endüstri ile kurduğu güçlü bağlantılar ve
yüksek kaliteli Kanadalı eğitim programları
sayesinde köklü bir itibar edinmiştir. 2016

göstergeleri Centennial’in, öğrenci ve işveren
memnuniyeti açısından GTA kolejleri arasında
başı çektiğini belirtiyor! Sınıf, laboratuvar,
saha eğitimi ve endüstri uzmanları tarafından
verilen eğitimi birleştiren kariyer odaklı
programlar, mükemmel kooperasyonlar ve
staj yerleştirmeleri sunuyor.

En İyi Araştırma Koleji

Centennial College, Kanada’da uygulamalı
araştırma ödüllerinde inovasyon alanında
ilk sırada yer aldı (CICan’s 2015 Awards
of Excellence). Centennial College
Uygulamalı Araştırma ve İnovasyon

Merkezi öğrencilere, sürdürülebilir enerji,
çevre bilimleri, kablosuz ağ, animasyon
ve oyun, havacılık ve otomasyon, sağlık,
dijital medya, misafirperverlik , global
vatandaşlık ve eşitlik gibi alanlarda birinci
sınıf uygulamalı araştırma projelerinde
çalışma fırsatı sunuyor.

kültürel faaliyet, dinlenme gezisi ve
kariyer etkinliğine uzanan bir deneyim.
“Centennial Place” Centennial College
öğrencileri için Ağustos 2016’da açılan
yeni ve modern bir rezidans! Mahremiyet,
güvenlik, konfor, dinlenme ve sosyal
aktiviteler ile birlikte aradığınız yaşam
tarzını sunan tüm imkânlar burada.
Rezidans, Progress Campus yanında
konumlanıyor ve öğrencilerin Toronto’nun
geri kalanına erişimi oldukça kolay.

Centennial College’ın hepsi Toronto’da
bulunan beş kampüsü ve 8 fakültesi var.
Centennial College canlı ve zenginleştirici
bir öğrencilik deneyimi sunuyor: Özel
akademik destekten, çok sayıda spor,

Öğrenci Hayatı

Teknolojisi programı) verilebilir.

Yaban Hayatı ve Ekolojik Yatırımlar,
Cape Town, Güney Afrika (Çevre Koruma

saha çalışmaları, uluslararası araştırma
projesi ortaklıkları, dil ve kültür öğrenimi
ve dünya çapında uluslararası geliştirme
faaliyetlerine katılma fırsatı verir.
Uluslararası
yerleştirme
örnekleri
arasında, UNESCO Uluslararası Eğitim
Planlama Enstitüsü (IIEP), Paris Fransa
(Proje Yönetimi programı), Beijing
Century Wall Culture & Art LTD, Pekin,
Çin (Seyahat ve Kültürel Miras programı),

Centennial College’ı diğer kurumlardan
ayıran belirleyici bir faktör de
Global
Deneyim
programı.
Bu
program öğrencilere uluslararası staj
yerleştirmeleri, değişim sömestrleri,

Global Deneyim Programı

EDULIFE CANADA

What they said about EduLife Canada MAGAZINE
EduLife Canada Dergİsİ hakkında yorumlar
EduLife Canada Magazine is the only
publication in Turkey to inform about
education and life in Canada.

EduLife Canada Dergisi, Kanada’daki
eğitim ve yaşam hakkında bilgilendiren
Türkiye’deki tek yayındır.

Chris Cooter

Ulric Shannon

Elif Siliaste

Honorable Canadian Ambassador in Turkey

Consul General of Canada in Istanbul

ILAC Representative in Turkey

Kanada’nın Türkiye Büyükelçisi

Kanada Başkonsolosu

ILAC Türkiye Sorumlusu

It is great to see a magazine solely
dedicated to informing Turkish students
on what Canadian education has to offer,
their options and choices in studying in
Canada to make meaningful connections
that will span the globe after they become
graduates of Canadian institutions.
Canada is a modern, progressive nation
with open-minded citizens and we warmly
welcome Turkish students to our society.
I congratulate your efforts in promoting
Canada and wish you all the success.

It’s encouraging to see a publication that
is dedicated exclusively to Canadian
content.
This is unique in the Turkish market. What
I hope is that we can use it, in the future,
to reach Turks who have had a positive
educational experience in Canada and who
have returned to Turkey to continue their
professional and personal development
and to build successful lives…

Firstly, I’d like to thank you, on behalf of
ILAC, for giving us the opportunity to be
the first supporter of EduLife Canada
Magazine. EduLife Canada Magazine,
presenting Canada and the educational
opportunities in Canada objectively, is a
well qualified guide for all the students in
Turkey who wish to pursue an education
in Canada. Congratulations to EduLife
Canada team, especially Ms. İbiş, for
publishing Turkey’s first magazine about
Canada and for your success. I truly
appreciate your efforts.

Türkiye’deki öğrencilerin, Kanada’da
eğitimin sunabilecekleri ve mezun
olduklarında dünyaya yayılacak, anlamlı
bağlantılar kurabilecekleri seçenekler
konusunda bilgilendirilmesine odaklanmış
bir dergi görmek harika. Kanada açık
fikirli vatandaşları olan modern, ilerici
bir ülke ve toplumumuzda Türkiye’den
gelen öğrencileri içtenlikle karşılıyoruz.
Kanada’yı tanıtma çabalarınızı kutluyor ve
başarılar diliyorum.

Sadece Kanada içerikli olan bir yayın
görmek gerçekten cesaret verici. Bu, Türk
piyasasında eşsiz bir şey. Benim umudum,
bu yayını gelecekte, Kanada’da pozitif bir
eğitim deneyimi yaşamış ve Türkiye’ye
dönüp profesyonel ve kişisel gelişimlerini
sürdüren ve başarılı hayatlar kuran Türklere
ulaşmak için kullanabilmek…

EduLife Canada Dergisinin ilk destekçisi
olma fırsatı verdiğiniz için öncelikle 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
yayınlanan Kanada’ya dair ilk dergi olmanız
ve başarınızdan dolayı EduLife
Canada ekibini başta Türkan Hanım olmak
üzere tebrik ediyorum. Yüreğinize sağlık.
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EduLife Canada Magazine aims to introduce study in Canada
opportunities, ranging from training programs to universities for the
people who want to study in Canada. EduLife Canada Magazine the
only published magazine about Canada in Turkey, in Turkish language.
Canadian education institutions and all educational services provider
will have the chance to have a platform to share information about their
programs and activities with prospect students.
The magazine is distributed freely to high schools, universities, embassies, education consulting companies and at
foreign education fairs. The magazine is published in Turkish language biannually.

Nedime Konuksever

Crista McInnis

Air Canada Turkey Manager

Deputy Director at Strategic Initiatives
Division, Foreign Affairs and International
Trade

Air Canada Türkiye Genel Müdürü
I think that your magazine is opening
a new window to students. Variety of
subjects that you are touching and
information that you are giving is very
useful. When I look the care that you are
giving to prepare the magazine, the result
is not suprising me.
Derginizin gençlere ve Kanada’da eğitim
görmek isteyen öğrencilere çok güzel ufuk
açtığını düşünüyorum. İşlediğiniz konuların
çeşitliliği, verdiğiniz bilgiler çok faydalı.
Dergiyi hazırlarken gösterdiğiniz özene
baktığımda çıkan sonuç beni şaşırtmıyor.

Canada Kanada Dışişleri ve Uluslararası
Ticaret Bakanlığı’ndan
Oh, I thought it was beautiful. The
production of the magazine was really
extraordinary… I also felt that the
magazine did a good job at capturing the
breadth of experience that Canada has to
offer from hockey to IT, from big cities, o
small towns.

Alara Büyükçınar
Alumni of McGill University
McGill Üniversitesi mezunu
I think EduLife Canada is a very good
guide for the ones who doesn’t know
Canada and reticent to make their choice.
Kanada’yı tanımayan kişiler tercihlerini
Kanada’dan yana yapmak isterken
çekinebilirler; bunun için EduLife
Canada’nın iyi bir yol gösterici olduğunu
düşünüyorum.

Bence derginiz gerçekten olağanüstü...
Ayrıca derginin, Kanada’nın, hokeyden
bilgi teknolojisine, büyük şehirlerden
küçük kasabalara kadar sunduğu
deneyimin genişliğini yakalamada oldukça
iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum.

We offer adapted marketing solutions to Turkish culture and market for Canadian institutions: marketing
consultancy, school visits, seminar organizations, placement of school brochures in our documentation centre,
advertising in EduLife Canada Magazine and in our website.

CONTACT

Everything about education in Canada
edulifecanada
EduLifeCanada
info@edulifecanada.com
www.edulifecanada.com

Tomtom Mah. Tosbağa
Sok. No: 12 Kat: 3 34250
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

T : +90 (212) 245 90 01 - 02
F : +90 (212) 245 90 03
M : +90 (553) 953 90 01
www.edulifecanada.com
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Welcome to Durham College!
WWW.DURHAMCOLLEGE.CA/INTERNATIONAL

With campuses in Oshawa and Whitby, Ontario, Canada, Durham College
is just 40 minutes from Canada’s largest city – Toronto – where a world of
cultural experiences is at your doorstep.
WHY DURHAM COLLEGE (DC)?
• Small class sizes (30 to 40 students) allow for a better learning
experience.

• The City of Oshawa has recently been named the best place
in Canada to find employment

• More than140 market-driven programs including diplomas,
certificates and post-graduate certificates in a variety of established,
emerging and dynamic fields.

• 83.2 per cent graduate employment rate within six months of
graduation*

• Connected to local business and industry.
• Recognized as one of Canada’s Top 50 Research Colleges.

• Over half of all our programs include field placement or
industry-based projects

• Excellent entrepreneurial programs.

• On-campus and off-campus housing options available

• Field placement opportunities in many programs.

• Free airport pick up and U-Pass transit pass for Durham
Region Transit

PATHWAY PROGRAMS

• 92.2 per cent employer satisfaction with hiring our graduates*

*KPI results available at www.collegesontario.org

Get the best of both worlds! DC and its campus partner, the
University of Ontario Institute of Technology (UOIT), offer many
opportunities for earning
a diploma and a degree in less than the traditional amount of time.
Complete your education on one campus, learn from both college
and university experts and succeed in your field, faster.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
ON CAMPUS:
Part-time work opportunities for international students are
available on campus through DC iWorks – a work-study program
designed for international students or as part-time contract staff
through on-campus vendors.

OFF CAMPUS:
While attending college in Canada, international students are
permitted to work off campus.
Details can be found at www.cic.gc.ca/english/study/work.asp.
Our Careers Services team can help you find employment.
This includes assistance with job searching, resume writing
and interview skills. In addition, the team hosts a part-time job fair
on campus each year.

INVEST IN YOUR FUTURE
Average tuition: $12,622 to $18,500 CAD (Cost varies depending
on program.)

APPLY NOW
www.durhamcollege.ca/internationalapplication

CONTACT US
International Student office
Oshawa campus
2000 Simcoe Street North, Oshawa, Ontario, Canada, L1H 7K4
T: +1.905.721.2000 ext. 2355 | E: international@durhamcollege.ca
www.facebook.com/durhamcollegeinternational
www.twitter.com/durhamcollege
www.youtube.com/DurhamCollege

