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Türkiye’de dergimizle yarattığımız büyük açılımın gururuyla 
ikinci sayımızla yine sizlerleyiz. EduLife Canada olarak yola 
çıkarken eğitim adına birçok dinamiği düşündük. Ülkemiz-
de var olan genç nüfus, yurtdışı eğitim ihtiyacı, yabancı dil 
öğrenme gerekliliği ve tabii ki bunu gerçekleştirebilecek 
en uygun coğrafya en önemli dinamiklerimizdi. Kanada ve 
eğitim kelimelerini bir araya getirecek bir yayınla, ülkemiz 
gençliğine Kanada’da eğitimi layıkıyla tanıtabilmeyi hedef-
lemiştik ve ne mutlu ki bize bunu gerçekleştirdik.

Dergimiz sadece Türkiye’de değil, katıldığımız uluslararası 
eğitim fuarlarında da vücut buldu. Yarattığımız açılım, Ka-
nada okulları tarafından da takdirle karşılandı. Bizi mutlu 
eden bir diğer önemli olay ise Sayın Kanada Büyükelçi-
mizin ofisimizi ziyaret ederek dergimizin Türkiye’de va-
roluşundan duyduğu mutluluğu bizlerle paylaşmasıydı; 
önerileri ve görüşleri bizler için çok kıymetliydi. Bunu hem 
dergimiz hem de ülkemiz adına çok önemli bir gelişme ola-
rak görüyoruz.

Bu sayımızda yine Kanada’da eğitime ilgi duyan öğrencile-
rimiz için kayda değer bilgilere yer veriyoruz; özellikle lise 

ve üniversite eğitimiyle ilgili birçok ayrıntıyı bulabilecek-
siniz. Yurtdışı eğitimde danışmanlığın önemini vurgular-
ken, Kanada’nın en iyi dünya üniversitelerinden başarılarla 
mezun olan öğrencilerimizin röportajlarına da yer verdik. 
Ayrıca Ottawa Üniversite’sinin uluslararası öğrencilere 
sunduğu müthiş eğitim fırsatlarını da konu ederek öğren-
cilerimize yeni bir umut kapısı aralamış olduk.

Kanada ve Türkiye arasında gerçekleşen kültür sanat olayları-
nı yakından takip ederek, ülkemizden giden öğrencilerimizin 
sergilediği Fransızca gösterilere, Montreal Jazz Festivali’ne, 
Montreal Dünya Film Festivali’nden ödüllerle dönen Türk 
filmlerimize yer verdik. Özellikle Kanada’nın dünyada yankı 
bulan organizasyonlarını sizler için izlemeyi sürdüreceğiz.

EduLife Canada dergisinde Kanada eğitimini ve sosyal 
hayatını tüm detaylarıyla her sayımızda özenle anlatmaya 
devam edeceğiz. Bir sonraki sayımıza kadar lütfen eğitim-
le, başarıyla ve hayallerle dolu olun.
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KANADA HAKKINDA

Kanada hakkında az bilinenler...

Kanada yüzölçümü olarak 
dünyanın en büyük ikinci 
ülkesidir.

Toronto’daki CN Kulesi, 
dünyanın serbest durabilen 
en yüksek yapısıdır.

New Brunswick’teki 
Fundy Körfezi, 
dünyanın en yüksek 
gelgitlerine sahiptir.

Kanada, 200.000 km uzunluğunda, 
dünyanın en uzun sahil şeridine sahiptir.

Kanser tedavisinde kullanılan ilk 
ilaç Kobalt Unit 60, Kanada’da 
Saskatcwan’da üretilmiştir.

Kanada, 1965 yılına kadar, 
98 yıllık bir ülke olmadan 
önce, bayrağını kabul 
etmemiştir.

7.604 km’lik dünyanın en uzun transit karayolu Kanada’da bulunuyor. 
Öyle ki doğu yakasındaki St.John’s Newfoundland’den başlayıp batı 
yakasındaki Victoria,British Columbia’ya kadar devam ediyor.

Kanada üç 
okyanusa sınırı 
olan tek ülkedir.

Superman karakteri 
Kanadalı Joe Shuster 
tarafından yaratılmıştır.

Birleşmiş Milletler 
operasyonlarına katılan her iki 
ülkeden biri mutlaka Kanada’dır.

Beyzbol eldivenleri, 1883 yılında 
ilk kez Kanada’da kullanılmıştır.

Telefonu icat 
eden Alexander 

Graham Bell 
Kanadalıdır.

Basketbol, beyzbol ve 
hokey oyunları Kanadalılar 

tarafından bulunmuştur.

Kanada, nüfus 
yoğunluğu bakı-

mından kilometre 
başına 4 kişinin 

düştüğü bir ülkedir.





YENİ ROTA: KANADA

BİR DÜNYA
VATANDAŞI
OLABİLMEK İÇİN
YENİ ROTA:

KANADA

Bilgi

Öğrenciler eğitime başlar baş-
lamaz haftada 20 saat kampüs 
içi veya dışı farketmeksizin 
çalışma şansına sahip oluyor. 
Bununla birlikte yazları ve ta-
tillerde tam zamanlı çalışabili-
yorlar. Mezun olduktan sonra 
en az eğitim süreleri en fazla 
da 3 seneye kadar çalışma izni 
alabildikleri gibi, göçmenliğe 
başvurma şansları da oluyor.
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YENİ ROTA: KANADA

Dünya vatandaşı olma kavramı, son yıllarda üze-
rinde çok tartışır ve düşünür olduğumuz bir kav-
ram hâline geldi. İlerleyen iletişim teknolojileri, 
kıtalararası insanları ortak bir zeminde bir araya 
getirmeyi başardı ve bunun sonucu olarak da 
dünya vatandaşı olabilme kavramı daha çok ko-
nuşulan, tartışılan bir konu hâline geldi.

Kanada bu kavramın yeni adı ya da karşılığı olma 
yönünde büyük bir öncelik taşıyor bizlere göre. 
Kanada’ya bu önceliği çokuluslu kültürel yapı 
sağlıyor tabii ki. Kanada, birçok yönüyle dünya 
insanı olabilme kavramını bize en iyi açıklayacak 
ve gösterecek bir ülke. Kanada yaşam tarzını, 
ekonomisini, yasalarını ve daha da önemlisi varo-
luş tabanını çokuluslu kültürel yapıya göre dizayn 
etmiştir. Dünyanın birçok ülkesinden göçmen 
alabilmiş ve Amerika’dan çok farklı bir göçmenlik 
politikası yürütebilmiştir. Belli bir kültürde ve ka-
rakteristik özellikte tek tip insan yaratmak yerine 
insanları kültürleriyle olduğu gibi kabul edip daha 
iyi bir yaşam için beraber çalışmaya yönlendiren 
bir ülkedir Kanada.

Kanada, farklı etnik gruptan göçmenlerinin ken-
di dil, kültür ve dinlerini tutmalarını teşvik etmiş 
ve böylece çokuluslu kültürel bir yapının ayrıca 
kültürel bir zenginlik olduğunu benimsemiştir. 
Kanada’da İngilizce ya da Fransızca konuşulu-
yor resmî dil olarak. Yine de farklı kültürden olan 
göçmenler kendi dillerini nesilden nesile aktara-
bilmek için özen göstermektedir. Bu değerlerin 
yaşamasına ve unutulmamasına özen göster-
mek, kültürel bir zenginlik yaratmıştır Kanada’da.

Kanada’da ve özellikle Toronto ve Vancouver gibi 
şehirlerde yaşıyorsanız, kendinizi dünya vatan-
daşı olarak kolaylıkla nitelendirebilirsiniz. Farklı 
kültürlerde insanları anlama, dinleme, olaylar 
karşısındaki davranışlarını gözlemleme, mutfak-
ları hakkında bilgi edinme, inanışlarını öğrenme 
gibi birçok farklı bilgiye erişebilmek, sizi doğal 
olarak dünya vatandaşı yapıyor. Kanada bu an-
lamda vatandaşlarının kültürel varlıklarını yasayla 
koruyan ilk ülke olma özelliğiyle de bilinmektedir.

Kanada’nın en önemli özelliklerinden biri eğiti-
min mutlak bir standart taşıyor olmasıdır. Tüm 
eğitim süreçleri kaliteden ödün verilmeyecek 
şekilde denetlenmektedir. Farklı iki üniversite-
den mezun olmuş kişilerin bilgi bakımından ek-
siklik taşıyacağı mümkün değildir.

Üniversiteler ve yaygın olan kolejler bünyesindeki 
eğitim, daha çok iş hayatına uygun olarak planla-
nıyor. İş hayatındaki ihtiyaçlara yönelik eğitim içe-
rikleri planlanıyor ve uygulanıyor. Verilen eğitim 
daha çok iş yaratma çabası üzerine kurulu; yani 
Türkiye’deki gibi sadece iş bulmaya yönelik değil. 
Okuduğu bölümde öğrenci, bilgi ve eğitimiyle “İş 
hayatında nasıl bir yer edinebilirim?” ya da “Farklı 
nasıl açılımlar yaratabilirim?” gibi soruları sorarak 
eğitimini tamamlar. Kanada, her yıl 265.000’e 
yakın uluslararası öğrenciye kapılarını açıyor. Ka-
nada’ya “bir öğrenci ülkesi” demek de çok isabetli 
olacaktır. Dünyanın her köşesinden farklı öğren-
cinin tercihi olan Kanada, önümüzdeki seneler-
de de yeni bir “eğitim rotası ülke” olma yönünde 
emin adımlarla ilerliyor. Özellikle ülkemizden gi-
den öğrenci sayısı her yıl artış gösteriyor.

Öğrenciler eğitime başlar başlamaz haftada 20 
saat kampüs içi veya dışı farketmeksizin çalışma 
şansına sahip oluyor. Bununla birlikte yazları ve ta-
tillerde tam zamanlı çalışabiliyorlar. Mezun olduk-
tan sonra en az eğitim süreleri en fazla da 3 sene-
ye kadar çalışma izni alabildikleri gibi, göçmenliğe 
başvurma şansları da oluyor.
Kanada her yıl aynı zamanda 250.000-
300.000 arası göçmen alan bir ülke konumun-
da; ekonomik olarak büyüyebilmesinde önemli 
bir etken olan işgücünü göçmenlerden sağlıyor. 
Göçmenlik politikasını da doğru olarak yürütebi-
len bir ülke olması özelliğiyle de nitelikli işgücü-
nün de öncelikli tercihi yine Kanada oluyor.

Kanada daha birçok bilinen özellikleriyle de dik-
katleri çekiyor. Doğa dostu kentleşme yapısı, 
doğal güzellikleri, işsizlik ve suç oranlarının düşük 
oluşu Kanada’yı bir dünya vatandaşı olabilmek 
için seçmenin doğru olduğunu bize ispatlıyor.

Kanada, birçok yönüyle dünya insanı olabilme kavramını 
bize en iyi açıklayacak ve gösterecek bir ülke... Kanada’nın 
sunduğu en önemli ayrıcalık ise eğitim boyunca ve 
sonrasında çalışma ve göçmenliğe başvuru imkanı sağlıyor 
olması.
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Canadian Business dergisi, “2015 yılında Kanada’nın en 
çok kazandıran işleri” listesini açıkladı. Derginin, 2015 
yılı verilerini değerlendirerek yaptığı araştırmaya göre 
Kanada’da en çok kazandıran meslek, maden ve ormancılık 
yöneticiliği. 

Ortalama maaşa göre düzenlenen listenin başında, 
108.805 dolarlık kazançla madencilik ve orman müdür-
lüğü yer alıyor. Mesleğin 5 yıllık tahmini ücret artışı % 25; 
yine 5 yıllık istihdam artışı ise % 37 olarak gösterilmiş. Bu 
iş sahasının 2022 yılına kadarki işçi talebinde artış olacağı 
tahmin ediliyor.  

Madencilik ve orman müdürlüğünü, 103.355 dolarlık ge-
lirle petrol mühendisliği izliyor. Bu iş sahasında 5 yıllık tah-
mini ücret artışı % 15 olarak gösterilirken, 5 yıllık istihdam-

da ise % 12’lik bir küçülme öngörülüyor. İşçi talebindeki 
azalma da bu son veriyi destekler nitelikte.

Tahmini ücret artışı göz önüne alındığında en dikkat çeken 
iş kolu, beş yılda % 37’lik bir yükseliş göstermesi beklenen 
ve listede dördüncü sırada yer alan sağlık ve toplum hiz-
metleri müdürlüğü. Ortalama 100.006 dolar geliri olan 
bu iş sahasının ücretlerinde beklenen % 37’lik artış, liste-
nin bu konudaki en büyük verisi aynı zamanda. Ancak 5 
yıllık istihdam artışı ücrete göre ters oranda seyrediyor ve 
sadece % 5 olarak tahmin ediliyor.

Listede yedinci sırada yer alan eczacılık, % 9’la en az ücret 
artışı öngörülen meslek. İstihdam artışı incelendiğindeyse 
üçüncü sıradaki kıdemli devlet yöneticiliği, % 40’lık azalma 
tahminiyle dikkatleri çekiyor. Bu mesleğin yıllık ortalama 
kazancı ise 100.443 dolar.       

Kanada’da
EN ÇOK KAZANDIRAN
10 Meslek

SIRA İŞ ADI ORTALAMA
ÜCRET

5 SENELİK 
ÜCRET BÜYÜME 

ORANI

5 SENELİK 
İŞ BÜYÜME 

ORANI
İŞÇİ 

TALEBİ* İŞ LİSTESİ INDEED™

1
Madencilik ve Orman 
Müdürü

$108,805 25% 37%
Mining & Forestry Manager job 
listings

2 Petrol Mühendisliği $103,355 15% -12% Petroleum Engineer job listings

3
Kıdemli Devlet 
Yöneticisi

$100,443 23% -40%
Senior Government Manager job 
listings

4
Sağlık ve Toplum 
Hizmetleri Müdürü

$100,006 37% 5%
Health & Community Service 
Manager job listings

5
Kamu Yönetimi 
Direktörü

$99,195 21% 16%
Public Administration Director 
job listings

6 Kamu Yöneticisi $97,760 11% -20% Utilities Manager job listings
7 Eczacı $97,760 9% 33% Pharmacist job listings

8
Kıdemli İşletme 
Müdürü

$97,136 11% -16%
Senior Business Manager job 
listings

9 Mühendislik Müdürü $94,994 11% 15% Engineering Manager job listings

10
Computer Systems 
Manager

$94,931 12% 17%
Computer Systems Manager job 
listings

* İşçi talebi: Tahmini olacak talep; bu kategoride 2022 senesine kadar
Her bir iş arayan için 1’den fazla iş var  Her bir iş arayan için 1 iş var            Her bir iş arayan için 1 işten daha az var

http://www.canadianbusiness.com/lists-and-rankings/best-jobs/2015-highest-paid-jobs/

Kanada’da 2015 yılının en 
çok kazandıran mesleklerini 
sizin için mercek altına aldık. 

MESLEKLER
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RÖPORTAJ

Kanada’nın
Türkiye Büyükelçisi
Saygıdeğer JOHN HOLMES
SORULARIMIZI YANITLADI

Saygıdeğer Kanada Büyükelçimiz John Holmes, bu yaz Kanada Kültür Merkezi’ni 
ziyaret etti ve aynı zamanda dergimiz için sorularımıza cevap verdi.Saygıdeğer 
Büyükelçi Holmes, Birleşmiş Milletler’de yaptığı çalışmalarını, Türkiye sevgisini, 
Kanada’daki sosyal hayatı ve eğitim sistemini EduLife Canada okurları için 
anlattı. Biz çok resmî biriyle karşılaşmayı beklerken, karşımızda son derece güler 
yüzlü, neşeli, içten birini bulduk ve Kanadalı Türkler olarak büyükelçimizi 
ağırlamaktan ayrı bir gurur duyduk. 
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RÖPORTAJ

Kanada’nın Türkiye Büyükelçiliği görevinizi ne zamandan 
beri yapıyorsunuz? Sizi büyükelçilik görevine taşıyan nedir? 

Ocak 2012’den beri Türkiye’de büyükelçi olarak görev 
yapıyorum. Eşim Carol ve ben, yirmi beşinci evlenme yıl-
dönümümüzü kutlamak için geldiğimiz bir ziyaret sırasında 
Türkiye’ye âşık olduk. Türkiye’yi istek listemizin başına yer-
leştirdik ve bunun üzerine 2011’de bana büyükelçilik görevi 
verildi; çok şanslıydık.

Türkiye’de yaşamanın en güzel yönleri size göre nelerdir?

Carol ve ben Türkiye’nin kültürünü ve enerjisini çok sevdik 
ve bu ülkede harika insanlarla tanıştık. Gezmeyi çok se-
viyoruz; özellikle de dünya standartlarında bir şehir olan 
İstanbul’u.

Eğitim geçmişinizi bizlerle paylaşıp gelecekte büyükelçi 
olmak isteyen ya da devlet işlerinde görev almak isteyen 
okuyucularımıza neler önerirsiniz?

Kanada’nın Montreal bölgesinde büyüdüm ve McGill Üni-
versitesi’nde eğitim aldım. Genç yaşlarımdan itibaren tari-
hi ve siyaseti sevdiğimden ve yurtdışında yaşama ve çalış-
ma fırsatından dolayı diplomasi alanında kariyer yapmaya 
karar verdim. McGill Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi 
Tarih ve Siyaset Bilimi ve Hukuk bölümünden lisans dere-
cemi aldım. Her iki çalışma alanı, bir diplomat ve aslında bir 
büyükelçi olmak için beni hazırlamakta çok yardımcı oldu.

Diplomasi seçkin bir kariyerdir. İnsanlara ülkelerini temsil 
etme ve daha iyi bir dünya için çalışma fırsatı verir. Özellik-
le Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin plan-
lamasına ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurulmasına 
yardım ettiğim BM’deki eski işimden gurur duyuyorum.

Kanada’da aldığınız eğitimin sizi kariyerinize iyi hazırladığını 
düşünüyor musunuz?

Kanada’da eğitim almayı öneriyor musunuz ve neden?

Diplomasi alanında bir kariyer düşünen gençler siyaset bi-
limi, ekonomi, kalkınma ve uluslararası işletme gibi temel 
bilimlere odaklanmalı; ama aynı zamanda yeni diller öğ-
renerek ve diğer kültürleri okuyarak eğitim deneyimlerini 
çeşitlendirmeye çalışmalılar. Kanada eğitim kurumları bu 
ihtiyaçları karşılamak için iyi yerlerdir.

Son yıllarda Kanada, yurtdışı eğitimi almak isteyen Türki-
ye’deki öğrencilerin öncelikli seçeneklerinden biri hâline 
geldi. Kanada’yı mükemmel bir eğitim destinasyonu yapan 
nedir?

Yurtdışında eğitim planlayan Türk öğrenciler arasında Ka-
nada, gitgide popüler hâle geldi. Toplumsal bir perspek-
tiften, Kanada’nın birinci sınıf yaşam kalitesi öğrenciler 
için en çekici unsur. Kanada çok kültürlü topluluklara olan 
samimiyetiyle, özel yaşam standartlarıyla,  güvenlik ve bi-
rinci sınıf sağlık hizmetiyle övünür;  ki bunların hepsi yük-
sek yaşam standartlarına katkıda bulunmaktadır. Örneğin, 
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OECD’nin “Daha İyi Yaşam” katalogunda, Kanada ilk beş 
sırada yer almaktadır. 

Ek olarak, günümüzün rekabetçi ekonomisinde dinamik 
olabilmek, gelecek uluslararası öğrenciler için değerli bir 
şey. Kanada, öğrencileri mezuniyetten sonra hemen bir 
işyerinde üretici olmaya hazırlayan uzmanlığa dayalı öğre-
timi ile uluslararası alanda tanınmıştır. Bu yaklaşım, Kanada 
eğitim kurumlarına öğrenci alımında rekabetçi bir avantaj 
sağlar.

Son olarak, yurtdışı eğitimi sıralamalarında en üst sıralarda 
yer alan ülkelerin harç ücretlerini ve yaşam maliyetlerini 
karşılaştırdığınız zaman, Kanada’nın rekabetçi bir pozisyon 
aldığını görürsünüz.

Kanada’da eğitim görmüş genç birini düşünecek olursak, 
ülkesine hangi kazanımlarla dönmüş olur?

Kanada’nın eğitim hizmetlerinden mezun olanlar, ulus-
lararası tanınmış akademik yeterliliği elde ederken; aynı 
zamanda canlı çok kültürlü toplumuyla çift dilli (İngilizce 
ve Fransızca) bir ülke olan Kanada’nın yaşam zenginliğini 
deneyimleyeceklerdir. 

2005 yılından bu yana Kanada’ya giden öğrenci sayısının 
artış göstermesine rağmen Kanada, Amerika ve İngilte-
re’nin sayı olarak gerisinde kalmıştır. Kanada’da eğitim gör-
menin çok büyük avantajları olması dolayısıyla Türk ailele-
rini ve öğrencilerini bu konuda bilgilendirmek için bizimle 
fikirlerinizi paylaşır mısınız?

Kanada’da eğitimin birden fazla avantajı bulunmaktadır. 
İlki, Kanada’da öğrencileri heyecan verici bir kariyere ha-
zırlayan dünya standartlarında bir eğitim sistemi vardır. 
Başarılı üniversitelerimize ek olarak, Kanada, iş piyasasının 
ihtiyaçlarını karşılayan meslek okullarına ve geniş bir top-
luluk ağına sahiptir.

İkinci bir önemli avantaj, Kanada’da eğitim masraflarının 
karşılaştırıldığı ülkelerden nispeten daha az olmasıdır. Yer 
ve program seçimine bağlı olarak, uluslararası bir öğrenci 
için harç, konaklama, kitap, erzak, sağlık hizmeti ve kişisel 
harcamaların masrafı dâhil önerilen yıllık bütçe, 11.000 
Kanada Doları’na kadar düşen bir aralıkta seyretmektedir. 

Üçüncü avantaj; Kanada hükümeti uluslararası öğrencile-
re eğitim aldıkları süre zarfında ve sonrasında çalışma izni 
veren birçok program sunmaktadır. Uluslararası Öğrenci 
Programı dâhilinde geçerli bir öğrenci vizesine sahip nite-
likli öğrenciler, otomatikman kampus içinde veya dışında 

akademik yıl boyunca haftada 20 saate kadar ve tatiller 
sırasında tam zamanlı çalışabiliyorlar. Yüksek lisans çalışma 
programında, nitelikli öğrenciler mezuniyetlerinden sonra 
3 yıla kadar Kanada’da çalışma izni alabiliyor. Buna ek ola-
rak, Kanada Deneyim Sınıfı (CEC- Canada Experience 
Class) bir önceki iş deneyimiyle birlikte nitelikli yüksek li-
sans kurumlarından mezun olanlara daimi oturma hakkına 
başvurma izni vermektedir.

Son olarak, Air Canada ve Türk Havayolları’nın İstan-
bul-Toronto ve İstanbul-Montreal arası direkt uçuşla-
rı ebeveynlerle öğrencileri daha da yakınlaştırma imkânı 
vermektedir.

Dünya üzerinde Kanada çokuluslu ve çok kültürlü yapısıyla 
göze çarpan bir ülke konumunda; bu yapısıyla uluslararası 
öğrencilerin ilgisini de çekiyor. Bu bağlamda çokuluslu ya-
pının eğitimdeki pozitif etkilerini açıklayabilir misiniz?

Kanada demokrasi, hoşgörü ve eşitlik değerleriyle kurul-
muş çift dilli ve çok kültürlü bir ülkedir. Uluslararası öğren-
cileri çekmek, karşılıklı araştırma anlaşmaları yaratmak ve 
sınıfta öğrenme imkânlarını zenginleştirmek, Kanada’nın 
uluslararası eğitim önceliklerinin temel taşıdır.

Çok yönlü, yüksek kalitede ve yenilikçi bir eğitim sistemi, 
rekabetçi ve birbirine bağlı küresel ekonomide bir ülkenin 
refahını yükseltmekte emin olmak için çok önemlidir. Ka-
nada eğitim kurumları bu zorluğa göğüs geriyor ve sonuç 
olarak dünyanın en iyi öğrencilerini ve araştırmacılarının 
bir kısmını kendine çekiyor. Bu çok yönlü ve kalifiye ku-
rumlardan mezun olanlar, büyüyen bir ekonominin sürdü-
rülebilmesinde etkili olacaklardır.

Son olarak, Kanada’nın uluslararası eğitim stratejisi hepi-
miz için refahı artırırken partnerlerimizle yaptığımız an-
laşmaları güçlendirmekte; Kanada ve kurumlar arasındaki 
büyük işbirliğini korumaktadır.

Kanada ve Türkiye arasında kültürel ve eğitimsel bağı ge-
liştirmek için açılımlar yapmaya çalışıyoruz. Bu açılımları 
yaparken neleri göz önünde bulundurmalıyız? Bu konuda 
önerileriniz nelerdir?

Kanada, Türk öğrenciler tarafından genellikle güvenli ve 
misafirperver bir yer olarak görülürken, ne yazık ki, bazı 
ülkelerin marka tanıtımında eksiğiz. Elçilik ve İstanbul’daki 
başkonsolosluk bunu değiştirmeye çalışıyor.

Özel sektör burada kilit bir rol oynayabilir. Benim tavsi-
yem, Türkiye’nin taleplerine ve Kanada’nın önemli güçleri-

RÖPORTAJ
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ne odaklanan Kanadalı ve Türk kurumlar arasında stratejik 
ilişkiler kurulmasıdır.

Örneğin, Türk ekonomisine bakıldığında gençlerin giri-
şimci ruhlarının göz ardı edildiğini görebiliriz. IMD World 
Competitiveness’in 2014 yıllığına göre, Kanada dünyada 
ilk on girişimci ekonomiden biri. Kanadalı ve Türk kurum-
lar arasındaki ortaklık, kendi girişimci kapasitesini artırma 
arayışında olan Türkiye’nin ihtiyaçlarına hizmet edecektir.

Türkiye ve Kanada arasındaki eğitimsel aktiviteleri geliş-
tirmek ve yenilemek adına halihazırda ya da planladığınız 
projeleriniz var mı? 

Kanada, iş piyasasının direkt olarak ihtiyacını karşılayan es-
nek programlar sunmaktadır.

Önemli projelerimizden biri, Türkiye’de ortaya çıkan bir ih-
tiyaçta mesleki teknik eğitimdeki Kanada uzmanlığını vur-
gulamaktır. Kanada’daki kolejler ve teknik üniversiteler, iş 
piyasasında ekonominin ihtiyaçlarıyla doğrudan bağlantılı 
mesleki eğitim sunmaktadır.

Gelecek aylarda, Eskişehir’de Türk havacılık piyasasının 
profesyonelleriyle Kanada’nın havacılık teknik eğitimini 
paylaşmayı amaçlayan bir seminer organize edeceğiz. Bu 
seminerle amacımız,olası müfredat tasarımı ve dağıtımı; 
ayrıca Kanada ve Türkiye arasında öğrenci/öğretmen de-
ğişimi için bir ortaklık kurmaktır.

Ek olarak, kritik sektörel mevkilerde, uygulanabilir alterna-
tif olarak Kanada’yı konumlandıran projeler planlıyoruz. Bu 
projeler, ticari şirketler için profesyonel gelişim kursları, 
süre giden profesyonel eğitim ve uzaktan eğitim imkân-
larını içermektedir.

Son olarak, Kanada’nın eğitiminden yararlanmış ve Kanada 
kültürünü deneyimlemiş yerel kültürel elçilerimizle Kana-
dalı mezunlar arasındaki bağlantıyı artırmayı amaçlıyoruz.

Bu projeler aracılığıyla, Kanada’yı sektörel mevkilerde uy-
gulanabilir alternatif olarak konumlandırarak ve gelecek 
öğrencilerin aklında bir eğitim merkezi olarak anımsatarak 
Kanada ve Türkiye kurumları arasında stratejik bir ilişki kur-
mayı umuyoruz.

Kanada, insanları sıcak karşılayan bir ülke olmasıyla birlik-
te Kanada’da yaşayan insanlar diğer kültürlere çok açıklar. 
Kanadalılar Türkleri nasıl görüyorlar ve Türk öğrenciler Ka-
nada’da eğitim almaktan mutlu olacaklar mı?

Kanada’da okumuş birçok öğrenci ve onların aileleriyle ta-

nıştım ve aldığım pozitif geri dönüşlerden çok etkilendim. 
Deneyimler neredeyse herkes tarafından olumlu karşılan-
mıştı. Kanada toplumuna adapte olmalarındaki rahatlık, 
şehirlerimizin güvenli oluşu ve Kanadalıların sıcakkanlılığı, 
öğrencilerin ve ailelerinin kayda değer yorumlarından ba-
zılarıydı.

Özetlersek, EduLife Canada olarak misyonumuz, ülke-
mizde Kanada’yı öncelikli olarak eğitim ve sosyokültürel 
fırsatları açısından tanıtabilmektir.  İlk sayımızda sağlamış 
olduğumuz başarının sonucunda İstanbul’daki Kanada 
Konsolosluğu, Kanada Büyükelçiliği ve diğer Kanada ku-
rumlarının desteklerini almış olmaktan dolayı çok mutlu-
yuz. EduLife Canada dergisi aracılığıyla eğitimsel ve kültü-
rel alanlarda açılımlar yapmaya devam edeceğiz. Dergimiz 
hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

EduLife Canada’yı ilk yayımındaki başarısından dolayı teb-
rik etmek isterim. Kanada ve Türkiye arasındaki bağların 
güçlendirilmesi konusunda özel sektörün rolü, özellikle 
eğitim sektöründe son derece önemlidir.

Gelecekte EduLife Canada’yla birlikte çalışmayı çok isteriz.

Bazı insanlar vardır,zamanın nasıl geçtiğini bilemezsiniz.
Biz sohbete o kadar dalmışız ki, Türk misafirperverliğinin  
ikramından dahi yapamadık. Kendi halimize daha sonra 
çok güldük. Kendisiyle sohbetin hiç bitmemesini isterdik 
ama yoğun programı arasında bize zaman ayırdığı için Ka-
nada’nın Türkiye Büyükelçisi Saygıdeğer John HOLMES’e 
en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

RÖPORTAJ



1. TOEFL® Go Anywhere Web Sitesi (www.TOEFLGoAnywhere.org): Yeni çalışma kaynakları ve hazırlık araçları ile özel 
olarak sınava girecekler için hazırlanan ve sürekli güncellenen resmi TOEFL web sitesini ziyaret edin. 

2. Öğrenciler, sitede bulunan çoklu ortam platformları sayesinde, örnek sorulara ve resmi TOEFL hazırlık sınavına eri-
şebilir, TOEFL sınavını kabul eden kurumları, üniversiteleri, okulları öğrenebilir ve gerekli puanlar ile ilgili daha fazla 
bilgiye ulaşabilirler.

3. Resmi TOEFL®Facebook® Sayfası (https://www.facebook.com/TOEFL): Sınava girecek öğrenciler, eğlenceli öğren-
me aktivitelerine katılma ve TOEFL sınavında ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için yardımcı olacak ipuçlarını 
toplama şansı elde ederler.

4. YouTube®TOEFL®Kanalı (www.youtube.com/TOEFLtv): TOEFL sınavıyla ilgili olarak, İngilizce öğretmenlerinden, 
daha önce sınava girmiş öğrencilerden ve TOEFL puanı ile öğrenci alan dünya çapındaki kurumlarda çalışan temsil-
cilerden alınan en iyi alıştırma ve çalışma ipuçları nın paylaşıldığı, öğrencilere yardımcı olacak olan kolay erişilebilir 
videolar bulunuyor.

5. TOEFLiBT®Hızlı Hazırlık (www.ets.org/toefl/quickprep): Öğrenciler her zaman, ETS’den daha fazla örnek soru ya-
yınlamasını istiyor. TOEFL iBT® Hızlı Hazırlık uygulaması, öğrencilerin sınava hazırlanmalarına yardımcı olmak için 
geçmiş TOEFL sınavlarında çıkan sınav sorularını sunuyor.

6. TOEFLiBT®Sınavı Hazırlık Planlayıcısı (www.ets.org/toefl/planner): TOEFL® Sınavı Hazırlık Planlayıcısı, sınava gire-
cek olanların TOEFL sınav formatına alışmaları ve mevcut kaynaklara ulaşabilmeleri için sekiz haftalık bir çalışma 
takvimi sunuyor.

7. “TOEFLiBT®Sınavı Alanına Hoş Geldiniz” Videosu (www.toeflgoanywhere.org/content/what-expect-test-day): Sı-
nav gününde kendilerini neyin beklediğine dair daha fazla bilgi almak isteyenler, kayıt ve giriş işlemleri ile sınav 
sürecini yakından tanımak için bu altı dakikalık videoyu izleyebilirler.

8. “TOEFL®Sınavında Neler Var” Video Serisi (www.ets.org/toefl/video_library/): Bu beş bölümlük video serisi, öğ-
rencilerin TOEFL iBT sınavına ve sınav sorularına aşinalığını sağlamak için TOEFL sınavının Yazma ve Konuşma 
bölümlerini detaylıca inceliyor.

9. TOEFL®Talks İnternet Tabanlı (online)  Seminerler: TOEFL iBT sınavı ve mevcut çalışma kaynakları ile ilgili yapılacak 
olan online seminerlere katılın.  Seminerler ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki adresi ziyaret edin: http://
www.ets.org/toefl/ibt/prepare/webinars

10. TOEFL Sınavına Girecekler İçin Yardım: Sorunuz var mı? TOEFL programı her türlü sorunuzu cevaplamak için hazır. 
Sorularınızı toefl@ets.org adresine gönderin ya da telefon ile daha detaylı sorularınız için http://www.ets.org/toefl/
contact/turkey adresini ziyaret edin. Öğrenciler ayrıca, www.ets.org/toefl/student_news adresinden kayıt olarak, 
TOEFL e-bültenini alabilir ve güncellemelerden anında haberdar olabilir.

ETS, Öğrencilerin TOEFL iBT® Sınavını Kazanmaları İçin Ücretsiz Resmi Çalışma Kaynakları Sunuyor
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Carleton Üniversitesi Uzay ve Uçak Mühendisliği bölümü dördüncü sınıf  öğrencilerinden Müge Melis 
Candoğan, şehirde ve üniversitede geçirdiği üç yılın hissettirdiklerini ve deneyimlerini EduLife Canada için 
anlattı. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’ni dereceyle bitiren Melis, gelecek vaat eden gençlerimizden biri.

RÖPORTAJ

Kanada’daki dördüncü senem. İlk defa üç yıl önce merak-
la ve heyecanla adımımı attığım, daha sonra en güzel anı-
larımdan birçoğuna ev sahipliği yapan şehir… Ve bambaşka 
bir kültürde, bambaşka bir çevrede yepyeni şeyler öğrenme 
duygusunu tattığım yerdeyim. 

Carleton Üniversitesi Uzay ve Uçak Mühendisliği (Aeros-
pace Engineering) bölümünde dördüncü sınıf öğrencisiyim. 
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde okuduğum yıllarda 
kurduğum havacılık hayallerimin peşinden gitmek için bu-
radayım. Üniversite başvuru döneminde uzun araştırmalar 
sonucunda Carleton Üniversitesi’nin Kanada’da uzay mü-
hendisliği alanındaki itibarını öğrendim ve Ottawa’da üni-
versite maceram başlamış oldu.

On dokuz yıl boyunca İstanbul’dan başka bir yerde yaşama-
mış ben gibi biri için ilk izlenim olarak Ottawa, tek kelimeyle 
karmaşadan uzak, sakin bir şehir. Yeşilin ve doğallığın korun-
duğu bu şehirde bahar, yaz aylarında kahvenizi ve kitabınızı 
alıp Rideau Kanalı boyunca sakin bir yürüyüşe çıkıp temiz 
havayı ciğerlerinize doldurmak; kışlarıysa donan kanal üze-
rinde buz pateni yaparak sıcak çikolata içmek, Ottawa’nın 
olmazsa olmazlarından. İki büyük üniversite barındırdığı için 

tam bir öğrenci şehri. Derli toplu, düzenli, hayatın erken 
başladığı ve sakin aktığı bir yer. Şehrin herhangi bir yerinde 
kendi üniversitenizden biriyle karşılaşmanız ya da tanışmanız 
mümkün. Şehir merkezinde devam eden sanatsal aktiviteler 
ve pek çok değişik kültüre hitap eden cafe, bar ve restoran-
lar, sosyal hayatı renklendiren unsurlardan.

Akademik hayat ve kariyer anlamında da, özellikle mühen-
dislik için avantajlı bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. 
Bölüm içinde branşlara ayrılarak daha geniş bir yelpazede 
çok yönlü bir eğitim, pek çok projeyle ve takım çalışmasıyla 
teorinin yanında pratiğin desteklenmesi, “co-op” fırsatıyla 
eğitim sırasında profesyonel tecrübe imkânı sunulması ve 
araştırmaların yeniliklerin sürekli takip edilerek yürütülmesi, 
alanınızdan donanımlı bir şekilde mezun olmanızı sağlıyor. 
Ayrıca Ottawa’nın Kanata bölgesi “Silicon Valley North” 
olarak adlandırılıyor ve özellikle “IT” alanındaki en büyük şir-
ketlere ev sahipliği yapıyor.

Güzel arkadaşlıklar edindiğim, güzel anılar biriktirdiğim, 
mesleğimle ilgili kendimi geliştirdiğim ve hayatımda iz bıra-
kan bir dönemi kucaklayan Kanada, benim için hayatımda 
yepyeni bir dönemin ilk sayfası.

Kanada’da Hayallerİnİn PEŞİNDE Bir Türk Genci
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BİZİ TANIYIN

KANADA KÜLTÜR MERKEZİ 
Kanada’nın Türkiye Yüzü

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

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

Kadromuz, yurtdışı eğitim ve göçmenlik danışmanlığı 
hizmetlerini alabileceğiniz danışmanlardan; özel İngilizce 
ve Fransızca dersleri alabileceğiniz yerli ve alanında uz-
man dil eğitmenlerinden ve sizi ilgiyle karşılayacak pro-
fesyonellerden oluşmaktadır.

Misyonumuz 
KANADA KÜLTÜR MERKEZİ, Kanada’nın eğitim siste-
mini Türkiye’de önemle ve özenle tanıtmayı hedef almış 
ve Kanada’ya eğitim için gidecek öğrencilerin istedikleri 
alanlara uygun, doğru bir eğitim programına yerleştirilme-
sini sağlamayı misyon edinmiştir. Yönetici kadrosunun ve 
eğitim danışmanlığı ekibinin daha önce Kanada’da yaşamış 
ve orada eğitim görmüş kişilerden oluşması, Kanada Kültür 
Merkezi’ni diğerlerinden ayıran en önemli özelliktir. 

Kanada Kültür Merkezi’ne geldiğinizde öncelikle sizi çok iyi 
dinleyen ve sizleri anlayan eğitim danışmanlarımızla görüş-
me fırsatı bulursunuz; önce sizi tanımayı hedefliyoruz. 

Daha sonra Kanada’daki eğitim sistemini çok iyi bilen eği-
tim direktörümüz, sizinle beraber size en uygun okulları 
bulup listeler; bunlar arasından kişisel özelliklerinize ve aynı 
zamanda kabul şartlarına uygun olan okul seçimini gerçek-
leştiriyoruz. Bu aşamadan sonra, seçilen okula gideceğiniz 
güne kadarki tüm planlamayı yapıyor; hatta sonraki dö-
nemde de rahatça iletişim kurabileceğiniz, yardım ve des-
tek alabileceğiniz bir süreç de başlatmış oluyoruz. Bu sü-
reçte Kanada Kültür Merkezi’yle birlikte olmanın güvenini 
ve rahatlığını yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz.

Hizmetlerimiz 
Dil Okulu Başvuruları

Lise Eğitimi Başvuruları

Üniversite Başvuruları

Yaz Okulu Başvuruları 

Türkiye’de Özel İngilizce ve Fransızca Dersleri

IELTS, TOEFL, DELPH Sınavlarına Özel Hazırlık 
Dersleri

Göçmenlik Danışmanlığı 

Kanada Öğrenci ve Turist Vizesi Başvuruları
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BİZİ TANIYIN

KANADA KÜLTÜR MERKEZİ
YIL İÇİ EĞİTİM AKTİVİTELERİMİZ

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

Mayıs ayında Kanada Kültür Merkezi Eğitim Direktörü 
Türkan İbiş, ICEF Kongresi’nde Türkiye’yi anlatan bir 
sunum gerçekleştirdi. Aynı zamanda Manitoba eyaletini 
ziyaret etti ve Manitoba eğitim bakanıyla görüştü.

Fransız lisesi Saint-Joseph ve Fransız lisesi 
Saint-Pulcherie’de “Kanada Eğitim Seminerleri” 
düzenledik; öğrencilerin ilgisi görülmeye değerdi.

Her yılın 1 Temmuz günü kutlanan 
ve Kanada Büyükelçiliği tarafından 
Ankara’da düzenlenen “Kanada 
Günü” kutlamasına katıldık.

Kanada Kültür 
Merkezi Kurucu 
Ortağı İsmail İnce, 
ekim ayında CAIS 
Boarding okullarını 
ziyaret etti.
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BİZİ TANIYIN

Yine mayıs ayında 
Kanada Kültür 
Merkezi’nden Ciran 
Derya Aygül, Languages 
Canada ile Toronto ve 
çevresindeki dil okullarını 
ziyaret etti ve ICEF 
Montreal Kongresi’ne 
katıldı.

Kanada Kültür Merkezi olarak 
İzmir’de Centennial College ve 
ILAC işbirliğiyle “Kanada Eğitim 
Semineri” düzenledik.

İstanbul Kanada Başkonsolosluğu tarafından organize edilen 
resepsiyona Kanada Kültür Merkezi olarak davetliydik.

Büyükçekmece Belediyesi’nce 
düzenlenen 16. Geleneksel 
Uluslararası Büyükçekmece Kültür 
ve Sanat Festivali organizasyonu 
dâhilinde farklı ulusların katılımıyla 
Beyoğlu, İstiklal caddesinde 
düzenlenen kortejdeki Kanadalıların 
yanında yer aldık.

İstanbul Kanada Başkonsolosluğu’nun düzenlediği 
G(irls)20 Konferansı’na EduLife Canada dergisi editörü 
Derya Demir Sarıdaş ve Kanada Kültür Merkezi eğitim 
direktörü Türkan İbiş birlikte katıldı.
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MONTREAL YA DA 
VANCOUVER’DA OKUYUN!

HEMEN KAYIT OL!

Moda Sanat ve Tasarımı | Otel Yönetimi ve Turizm |  
Dijital Oyun Yazılımı ve 3d Animasyon Programcılığı | 
İşletme Yönetimi | İşletme Teknolojileri | 
Uluslararası Ticaret İthalat ve İhracat | 
Beşeri ve Sosyal Bilimler

• Yaz ve Kış okulları
• İngilizce ve Fransızca Dil Eğitimleri
• Tüm programlarda İngilizce ya da Fransızca eğitim seçeneği
• Uluslararası Diploma

MONTREAL
www.lasallecollege.com
www.interdeccollege.com
www.cilm.qc.ca
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www.lasallecollegevancouver.com
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Burnaby’s International Student Program gives overseas students 
the opportunity to study in a Burnaby school alongside Canadian 
students. International students can enroll in September or February 
and stay for one semester (5 months), one year (10 months) or to 
graduate with a British Columbia High School Diploma.  Many of 
Burnaby’s international students go on to top universities in North 
America and Europe.

As one of the largest school districts in British Columbia, Burnaby 
has 8 secondary schools (grades 8 – 12) and 41 elementary schools 
(grades 1 – 7) that provide students with a wide range of opportunities. 
Burnaby’s focus on academic achievement and involvement beyond 
the classroom is reflected in its student success. Each year Burnaby 
students receive numerous awards and win millions of dollars in 
scholarship to prestigious universities across North America.

All Burnaby schools are accredited by the British Columbia 
Ministry of Education and are led by highly qualified teachers and 
administrators. Burnaby houses the largest Advanced Placement 
Program in Canad.  Two Burnaby schools of only 100 worldwide 
offer the prestigious AP Capstone Diploma.  Burnaby is also well 
recognized for its extensive programs in dance, drama, music and 
visual arts.   All schools offer a strong English-as-a-Second Language 
(ESL) program.  

Burnaby provides a comprehensive support program for international 
students. Each school has an International Student Support Worker 
whose job it is to monitor students’ academic progress and well-
being.  Overseas parents are kept informed of their child’s progress 
as report cards are forwarded to them. As Burnaby’s International 
Office has a multilingual staff, parents are encouraged to contact us 
to discuss their child’s progress.

Burnaby international students aged 13 years or older are placed with 
a Canadian homestay family nearby their appointed school. Carefully 
selected families provide a safe, caring home environment for 
students.  Students under the age of 13 years must be accompanied 
by a parent or relative.

The beautiful city of Burnaby, British Columbia, is conveniently 
located in the centre of the Greater Vancouver District. Burnaby 
offers students the perfect combination of residential and city living. 
Students can easily get around Burnaby and nearby cities via the 
Skytrain.  Downtown Vancouver is only 20 – 30 minutes away and 
Vancouver International airport 30 – 40 minutes from Burnaby.  
The weather in Burnaby is mild and temperatures range between 0 
and 27 C. 

For more information visit
www.studyinburnaby.ca

or go to our Facebook page Study In Burnaby.

As a 20 year old young Turkish man, I should say that my high school experience in Burnaby Central Secondary School was life changing. 
I was just a little kid that speaks Turkish before Vancouver, I needed my mom to cook my food, do my laundry, clean after me... Then it all 
changed. Don’t get scared, it didn’t change in a bad way. My experience with the students, teachers, they all made me love Burnaby. Now 
Im in Carleton University in Ottawa and Im studying BA Law program and I currently completed first year with a high GPA. When the 
International Office asked me to write few words for the program in Burnaby, I just got excited because the times I had in Burnaby, they 
were the best times. I just spent 2 years, grade 11 and 12 in Burnaby but the friends I met, the teachers I met, the staff, they all amazed me 
in a great way, they changed my perspective on life. Now when I look at my self, Im not a Turkish young man, Im an international Young 
man, who was born in Turkey, experienced quite a bit in Vancouver, learned life, struggled quite a bit too, but I’m so happy to be the person 
I am right now and my Burnaby experience had a great impact on that. After all of these I wrote, I want to say thank you to a person who 
made this ride enjoyable, Ms Amber Norris, she was my English 10 and 11 teacher, thank you for all the things you have taught me. And 
also a huge thank you to the International office that made this opportunity possible for me and Lastly the Burnaby Central Staff. Thank 
you guys, you have changed my life in a great way.

Bogaçhan ILICA

StudyinCanada@lcieducation.com
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KANADA’DA LİSE EĞİTİMİ

Kanada’da
Lise Okumak
ARTIK HAYAL
DEĞİL!

Liseyi Kanada’da bitirmiş olmakla 
dünyanın en iyi üniversitelerine 
sınavsız girebilme hakkınız 
olduğunu biliyor muydunuz? İşte 
Kanada’da lise eğitimi hakkında 
bilmeniz gereken her şey…

24
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Lise eğitimi, yükseköğretime giden yolda en 
önemli adımdır diyebiliriz. İyi bir lise eğitimi ve 
disiplinli bir çalışma düzeniyle iyi bir yükseköğre-
tim programına başlamak mümkün. Son yıllarda 
dünyanın en iyi üniversitelerine girmenin en ko-
lay ve ulaşılabilir yollarından birinin de iyi bir lise 
eğitimiyle mümkün olduğu görülüyor. Türkiye’de 
yaşayan aileler de eğitim alanındaki bu gelişme-
leri artık daha yakından takip ediyor ve gelişen 
iletişim teknolojilerinin de etkisiyle çocuklarını 
büyük umutlarla yurtdışına lise eğitimi için gön-
derebiliyor. 

Bu noktada Kanada, yüksek eğitim kalitesi ve lise 
eğitiminde öğrencinin ilgi alanlarına göre farklı 
eğitim seçenekleri sunması gibi temel özellikle-
riyle dikkatleri çekiyor. Yüksek yaşam standart-
ları, çokuluslu kültürel yapısı, denetimli eğitim 
sistemi ve insani haklar yönünden saygıdeğer 
bir yere sahip olması yönleriyle Kanada, ailele-
rin gönül rahatlığıyla çocuklarını lise eğitimi için 
gönderebilecekleri bir ülke olarak öne çıkıyor.

Kanada’da eğitimin yönetimi son derece titizlikle 
gerçekleştiriliyor. On eyaletten oluşan ülke, her 
eyaleti için bir eğitim bakanı tahsis etmiş durumda. 
Her eyalet, kendi içinde coğrafi olarak belli eğitim 
bölgelerine ayrılıyor. Liselerin yönetiminden ise 
eğitim bakanlığına bağlı bölge okul kurulları (dist-
rictschoolboards) sorumlu. Birbirini denetleme 
yetkisine sahip bu kurumlar sayesinde eğitimin 
tüm süreçlerinden yüksek kalite sağlanıyor.

Ülkemizde lise eğitimini düşündüğümüzde Ana-
dolu liseleri, teknik meslek liseleri, sağlık meslek 
liseleri gibi belli bir alana dönük programların söz 
konusu olduğunu görüyoruz. Kanada’da da lise-
ler öğrenciyi akademik bir eğitime ya da mesleki 
bir hayata hazırlar niteliktedir. Eğitim içerikleri, 
öğrencinin hem akademik hem de mesleki alan-
da eğitimini rahatça devam ettirebilmesi üzerine 
kurgulanmıştır. Öğrenci eğer yükseköğretim-
de belirli bir bölümü okumak istiyorsa, lisede o 
bölümün gerektirdiği dersleri almak zorundadır; 
tabii ki buna karar verirken de liselerin bünyesin-
de bulunan danışmanlık ofislerinden yardım alır.

Lise eğitimini Kanada’da bitirmiş olmanın ulusla-
rarası öğrencinin eğitim ve kariyer hayatına bü-

yük bir katkı sağladığı şüphesiz. Liseyi Kanada’da 
bitirmiş olmakla hem dünyanın en iyi üniversi-
telerinden birine sınavsız girebilme ve genç bir 
yaşta uluslararası deneyime sahip olma hem de 
lise eğitiminde doğru ilgi alanlarına yönlendiril-
me şansına sahip olacaksınız. Kanada’da lisenin 
son iki senesini okuduğunuz takdirde Üniversi-
te’ye girerken ingilizce yeterlilik sınavı istenme-
mektedir. Kısacası sadece Kanada’dakilere değil, 
dünyanın tüm gözde üniversitelerine de girebi-
lecek kalitede bir eğitimle donatılmış olacaksınız. 
Ayrıca 3.000-10.000 Kanada Doları arasında 
değişen burslar kazanma şansınız da var.

Kanada’da hem devlet liseleri hem de özel lise-
ler mevcut.

Özel liseler, devletten hiçbir yardım almayan 
okullardır; sadece özel yardımlar ve öğrencile-
rin ödedikleri eğitim ücretleriyle parasal kaynak 
yaratırlar. Hemen hemen her eyalette özel lise 
ve bu liselerin yurtdışından gelen öğrenciler için 
kontenjanları vardır. Bu liseler hem standart lise 
eğitimi hem de spor ve sosyal ağırlıklı eğitim ve-
ren okullardır. Okulun kendi yurt binasında yatılı 
(üç öğün yemek vs.) veya yine okulun seçtiği özel 
aile yanında kalabilmek gibi barınma seçenekleri 
mevcut. Güvenilir ve seçilmiş aile yanı konakla-
ma, ailelerin sıkça tercih ettiği bir seçenek. 

Ara sınıftan bir Kanada lisesine geçmek istedi-
ğinde, öğrencinin Türkiye’de aldığı derslerin ba-
şarı değerlendirmesi yapılarak o eyaletteki eği-
tim koşullarına uygunluğu aranır; alması gereken 
dersler belirlenir. Daha sonraki en önemli adım, 
İngilizce yeterliliğidir. Lisedeki eğitimi çok iyi an-
layabilmeniz için bu öncelikli ve hayati bir koşul-
dur. Eğer öğrencinin İngilizcesi yetersiz görülür-
se, öncelikle İngilizce dersleri alması istenir. 

Her eyalette var olan eğitim bakanlığı, o eya-
letteki devlet liselerine kayıt koşullarını belirle-
mekle yükümlüdür. Eğitimin her eyalette yüksek 
ve eşit kalitede olması bir ilke olarak kabul edil-
mektedir. Yabancı öğrenciler için devlet liseleri 
ücretlidir Kanada’da. Eğitim ücretleri konaklama 
dahil 18.000 Kanada Doları ila 25.000 Kanada 
doları arasında degişmektedir.

KANADA’DA LİSE EĞİTİMİ
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İngilizceyi Kanada’da istiyorum diyenler:

İngilizce seviyeniz başlangıç düzeyinde veya hiç yok ise ve 
tek amacınız İngilizce öğrenmekse, bu durumda ilk etapta 
rahat bir geçiş için eğitiminize dil okulları bünyesinde başla-
yabilirsiniz. Temel eğitimi de asıl yerinde alacağınız için çok 
hızlı bir ilerleme kaydedebilirsiniz ve farklı ülkelerden gelen 
birçok öğrenciyle aynı ortamı paylaşarak ortak aktivitelerde 
bulunabilirsiniz. Bu sayede sadece Kanada’yı keşfetme im-
kânına sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda İngilizcenizi de 
geliştirebilirsiniz. Öte yandan aynı eğitimi bir üniversite veya 
kolej bünyesinde de alabilirsiniz.

İngilizcemi Kanada’da pratik etmek istiyorum diyenler:

Türkiye’de yıllarca farklı kurslarda ve okullarda görmüş oldu-
ğunuz İngilizceyi defalarca ve defalarca tekrarladınız fakat 
İngilizcenizi pratik etme şansına sahip olamadınız. “Artık İn-

gilizcemi kullanmak ve konuşabildiğimi görmek istiyorum,” 
diyenlerdenseniz yine önünüze iki seçenek geliyor. “Ben 
pratik yapmak istiyorum ama vaktim iki ya da üç ayla kısıtlı,” 
diyorsanız veya sadece yaz döneminde Kanada’dan eğitim 
alabilecekseniz bu durumda önünüze farklı seçenekler ge-
liyor. Hemen her hafta kursa başlama imkânı sağlayan dil 
okulları çok daha esnek bir yapıya sahip oldukları için işini-
zi kolaylaştırabilir; özellikle de başlangıç seviyesinde iseniz. 
Pek çok aktivite programı da sundukları için çok daha rahat 
bir geçiş dönemi yaşayabilirsiniz. İngilizceniz çok daha ileri 
seviyedeyse, üniversite ya da kolejlerin dil programları size 
etrafınızda anadili İngilizce olan pek çok öğrenci ile aynı or-
tamı paylaşma imkânı sunduğu için daha etkili ilerleme kay-
detmenizi sağlayabilir.

İngilizcemi Kanada’da ilerletmek ve akademik eğitim 
almak istiyorum diyenler:

Eğer amacınız Kanada’da lisans, master veya doktora eği-
timi almak ise ve İngilizceniz yeterli değilse ilk etapta gide-
ceğiniz eğitim kurumunun kendi dil kursunda bu hazırlığı 
almanız sizin açınızdan çok daha etkili olacaktır. İlk olarak iki 
defa adaptasyon sorunu yaşamayacağınız gibi, gideceğiniz 
üniversite veya kolejin eğer hazırlığı var ise bu okullar kendi 
İngilizce hazırlık okulunu bitiren öğrencilere TOEFL veya 
IELTS sınavı yapmadan belirli bir seviyeyi bitirdikten sonra 
direkt programa geçme imkânı sağlayabilmektedir. Daha 
önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, eğitimden alacağınız 
sonuç, hedeflerinizi iyi belirlemekten geçiyor.

İngilizce seviyem iyi ama çalışarak Kanada’da İngiliz-
cemi günlük hayatta kullanmak istiyorum diyenler:

İngilizce düzeyiniz orta veya ortanın üstü seviyesindeyse, pek 
çok okul ve program, bir diploma programı bitirdikten sonra 
size çalışma izni alarak çalışmanızı sağlayabilir. Hatta ilk etap-
ta İngilizce kursu alıp ardından size çalışma izni sağlayarak iş 
hayatına girip İngilizcenizi ilerletme imkânı sunabilir. “Work & 
Study” dediğimiz programlarda genellikle alınan eğitim süresi 
çalışma sürenizi belirlemektedir. Örneğin altı aylık bir diploma 
programını bitirdikten sonra altı ay çalışabilirsiniz. Bu prog-
ramlar dil okulları ve kolejlerin bünyesinde verilmektedir.

Kanada’da staj yaparak İngilizcemi ilerletmek istiyo-
rum diyenler:

Yukarıda belirttiğimiz “Work & Study” programı dâhilinde 
isterseniz kendi alanınızda ya da bir başka dalda staj yapma 
imkânına sahip olabilirsiniz. Mesela turizm alanından eğitim 
almış bir öğrenciyseniz, Kanada’da bu programa dâhil olup 
öncesinde alanınızda bir diploma programı yapıp ardından 
da yine turizm sektöründe maaşlı staj yapabilirsiniz.

KANADA’DA DİL EĞİTİMİ

Kanada’da
İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

Kanada’da dil eğitimi almadan önce belirlemeniz gereken 
ilk şey hedefleriniz! Hedefler değişiklik gösterebilir ve bu 
yaşınıza, beklentilerinize göre şekillenebilir. Aşağıdaki 
profillere bakarak kendinize dil eğitimi alacağınız en 
uygun kurumu belirleyebilirsiniz.
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Kanada’nın dünya çapında en İyİ ünİversİtesİ 
McGill Mezunlarından Alara Büyükçınar  

Kanada’nın dünya çapında en iyi üni-
versitesi McGill mezunlarından Alara 
Büyükçınar’la Kanada, Kanada’da 
yaşam ve eğitim sistemi hakkında ko-
nuştuk. Alara Büyükçınar, dünyanın 
birçok üniversitesine rahatlıkla girebi-
lecekken eğitim için neden Kanada’yı 
tercih ettiğini, başarılı eğitim yolculu-
ğunu EduLife Canada’ya anlattı.

RÖPORTAJ

Dünyanın en iyi ilk 20 üniversitesinden biri olan McGill Üni-
versitesi’nde üç ayrı dalda eğitim aldınız. Kanada’da, hatta bir 
dünya üniversitesinde eğitim almış olmak size neler kattı?
Kanada’da eğitim almak gerçekten ilginç bir deneyimdi. Ka-
nada’ya yerleşmeden önce üniversite fuarlarında konuştu-
ğum insanlar bana ve aileme yeraltında bir yaşam olduğunu 
söylediğinde annem az da olsa korkmuştu; fakat Montreal’e 
taşındıktan sonra alışılmışın dışında hayatın ne kadar farklı ve 
eğlenceli olduğunu farkettim. 
Kanada’nın eğitimi çok esnek; bu sayede öğrenciler sevme-
diği bir daldan başka bir dala rahatlıkla geçebiliyor. Eğitim 
standartları çok yüksek, biraz zorlayıcı; fakat iş hayatına kat-
kısını hemen görebiliyorsunuz. McGill, gerçekten yüksek 
performans gerektiren bir üniversite; özellikle bütün öğren-
ciler çok iyi olduğu için siz de onlar gibi olmak istiyorsunuz. 
Üniversite, öğrencilerine farklı alanlarda katkı sağlayabiliyor. 
Ders dışı bir sürü olanakla farklı becerilerinizi geliştirebiliyor-
sunuz. Kısaca, durmadan yeni bir fırsat karşınıza çıkabiliyor. 

Kanada, dünyada prestijli bir ülke olarak tanınıyor; özellikle 
eğitim ve yaşam standartları açısından. Kanada bu prestijli 
imajını size daha çok hangi alanlarda hissettirdi?
Kanada gerçekten bilindiği gibi “naziklerin ülkesi”. Herkesin 
birbirine çok saygılı olmasıyla birlikte kesinlikle uygarlığın en 
son noktasına ulaşmış bir ülke. Hayat çok rahat, ulaşım ko-
lay (özellikle toplu ulaşım; hatta bisiklet yolları var!), insanlar 
saygılı ve yaşam gerçekten yüksek standartlarda tutulmuş. 
Ayrıca, Montreal çokuluslu bir şehir; dünyanın her tarafın-
dan gelen insanlarla tanışabiliyorsunuz. Bu sayede kültürel 
algılarınız da gelişiyor. 
Açıkçası yemek konusunda da çok gelişmişler; yani her türlü 

dünya mutfağını bulabiliyorsunuz ve hepsi birbirinden leziz. 
İnanılmaz restoranlar, eğlenceli bir gece hayatı ve artisanal 
kahve dükkanları var. 
Kanada’da geçirdiğim zaman boyunca kazandığım en önemli 
özellik, açık görüşlü olmak; yani insanları yargılamamak. Bu-
radaki eğitim sizi gerçekten belirlenmiş kalıpların dışında 
düşünmeye zorluyor; insanlar rahat olup alıştıkları düşün-
celerden dışarıya çıkarak kendi limitlerini zorlayabiliyorlar. 
Aslında bir bakıma dünya vatandaşı oluyorsunuz. 

Kanada’nın çokuluslu kültürel yapısının özellikle eğitim 
üzerindeki olumlu etkileri üzerine ne söyleyebilirsiniz?
Kanada’nın bu özelliği beni çok geliştirdi. Kesinlikle Tür-
kiye’de öğrenemeyeceğim farklı bir bakış açısı kazandırdı 
bana. Açık görüşlü olmayı, başkasını yargılamamayı (özellik-
le ilk bakışta) ve her kültürün ince yönlerini kullanarak kar-
şımdakine yaklaşmayı öğrendim. Türkiye’de aklımıza girmiş 
kalıplar vardır, bunların hiçbiri Kanada’da geçerli değil.
Aldığım kültürel eğitim aynı zamanda dünya vatandaşı ol-
mamı sağladı, şu anda dünyanın her yerinden gelen arka-
daşlarım var diyebilirim. Ben de bu sayede iş ortamında 
insanlara nasıl yaklaşmam gerektiğini daha iyi anladım. En 
önemli tecrübelerimden biri, McGill Üniversitesi’nde aldı-
ğım bir ders oldu: Hot Cities World Tour (Yükselen Şehir-
lerin Dünya Turu). Bu ders sayesinde seçilen 28 öğrenci ve 
eski mezunlarla beraber Katar, Hong Kong, Jakarta ve Ba-
li’ye giderek farklı geçmişlerden gelen yöneticilerle tanıştım. 
Ayrıca, Kanada’da okuyan öğrencilere çalışma hakkı sağla-
nıyor. Bu sayede ben 2013 yazı için kendime Aldo Group’ta 
staj ayarladım. Bunun için çalışma izni almam lazımdı; çok 
hızlı ve sorunsuz bir şekilde aldım. Uluslararası bir şirkette 
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çalıştığım için eğitimimde öğrendiğim birçok konuyu uygu-
layabildim. Ve tabii ki kendime birçok yeni şey kattım. 

Dünyanın farklı ülkelerini, üniversitelerini de tercih ede-
bilir ve kolaylıkla da girebilirdiniz. Bu bağlamda Amerika, 
İngiltere gibi ülkeler yerine Kanada’yı tercih etmenizde ne 
gibi etkenler rol aldı?
Lise sırasında önce İngiltere’de üniversite seçimine odaklan-
mıştım, Amerika’ya ise istedikleri sınavları vermediğimden 
gitmek istemedim. Ama sonra Kanada’da eğitimin bana daha 
uygun olduğunu değerlendirdim ve McGill beni kabul etti. Bu 
kararımdan dolayı şimdi daha mutluyum; ne derece doğru 
bir seçim yaptığımı eğitimim boyunca yaşadığım şehirde bir 
öğrenciye sunulan olanakları, yaşam kalitesini ve eğitimimin 
sonunu düşündüğümde daha iyi anlıyorum. Ayrıca, aileler her 
zaman çocuklarının güvenliği konusunda tedirgindirler; Kana-
da çok güvenli bir ülke olduğundan bu konuyu düşünmeden 
geçebilirler. Öğrenciler güvenle okula gidebilir, şehrin içinde 
yeni arkadaşlıklar kurarak yaşayabilirler. 

Eğitiminiz süresince gözlemlediğiniz ve yaşadığınız kada-
rıyla Kanada’ya giden Türk öğrencilerin başlıca karşılaştık-
ları zorluklar nelerdir? Hangi konularda zorluk yaşamamak 
için daha dikkatli davranılmalı?
Açıkçası bir zorluk olduğunu düşünmüyorum, yaşam ger-
çekten çok kolay. Sadece hava koşullarına hazırlanmaları la-
zım; örneğin havaya uygun mont ve bot alınmalı. Fakat hızlı 
bir karar vermeden önce araştırma yapmak daha doğru olur. 
İlk sene okul rezidansında yaşadıktan sonra kendi evlerine 
çıkan öğrencilerin vereceği kararların çok kritik olduğunu da 
unutmamak lazım. Doğru lokasyon ve eğer varsa evi pay-
laşacakları arkadaşları çok önemli. Benim bu konuya bakış 
açım biraz farklı aslında. Bence yurtdışında okumaya giden 
bir öğrencinin Türklerden çok yabancı arkadaşları seçmesini 
tavsiye ederim. Diğer türlü zaten belirli kalıplar dışına çık-
mak çok zor, hatta dil konusunda da gerileme görülebilir. 

Kanada’da özellikle bir kadın olarak eğitim almanın ve yaşa-
manın zorlukları var mı?
Toplumumuzda genel olarak kadın erkek eşitliği maalesef 
hâlâ kabul edilememiş bir kavram ve düşünme şekli. Fakat 
Kanada’da geçirdiğim dört sene boyunca bir kadın olarak 
okumanın ve yaşamanın zorluğunu görmemekle birlikte, 
kadınların iş ve okul hayatlarında daha güçlenmeleri için 
etkinlikler olduğunu gördüm. Ben de bu etkinliklere katıl-
dım. Zaten Kanada’da birçok yöneticinin kadın olduğunu 

ve şirketlerin kadın erkek eşitliğine ne kadar önem verdi-
ğini gözlemlememek imkânsız. Kadınlara verilen önemi ve 
her sektörde başarılı kadınlar olduğunu görmek gerçekten 
inanılmazdı. Bu yüzden Kanada’da geçirdiğim zamanlarda 
kendimi daha iyi ve özgürce geliştirebildim. Erkekler, kadın-
ları kendilerinden küçük görmek yerine onları kendilerine 
karşı büyük bir rakip olarak görüyorlar. Kısacası hiçbir zorluk 
yok diyebiliriz. Özel hayat açısından baktığımızda da aynısını 
görüyoruz; hatta farklı kültürlerin kadınlara nasıl yaklaştığı 
hakkında bir şablon düşüncemiz olsa bile bunun Kanada’da 
tamamen yanlış olduğunun farkına varmak çok uzun sür-
müyor. Herkes eşit bir şekilde yargılanıyor ve kadın erkek 
eşitliği özel hayatta da devam ediyor.

Kanada’da faydalandığınız, katıldığınız kurslar, seminerler, 
sosyal kulüpler ve okuduğunuz bölümlere ilişkin başarıları-
nız hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Ben üniversite hayatımda çok aktiftim. Yarışmalara ve kon-
feranslara katıldım; hatta yarışmalara katılabilmek için üni-
versiteden ekstra yarışma dersi aldım. Kanada’da çok iyi 
bilinen bir pazarlama yarışmasında birinci oldum. Kendimi 
olabildikçe derslerimin dışında ilerlettim. Bir öğrenci kulü-
büne katılarak part time danışmanlık yaptım. Aynı zamanda 
iş kokteyllerine de katıldım. Hem sosyal ağımı hem de farklı 
alanlarda bilgi haznemi geliştirdim. 
Üç dalda işletme bitirmemim nedeni de öğrenmeyi çok sev-
memdi; fakat okumak istediğim bölümleri bilmem için bir sürü 
farklı alandan ders aldım. Bunu kesinlikle öneriyorum, öğren-
cilerin olabildiğince çok kendileri hakkında keşif yapmaları la-
zım. Aynı zamanda hep başvuru gerektiren derslere katılmak 
istedim; bu sayede kendim gibi azimli öğrencilerle tanışmış ol-
dum. Hazır Montreal gibi iki tane anadili olan bir şehirdeyseniz, 
lütfen bilmediğiniz dili geliştirmeye çalışın. Bu çabanızı yerlileri 
de farkederek size daha sıcak yaklaşacaklardır. 
Derslerde başarılı olmak önemli fakat McGill’de okuyan 
herkes derslerde başarılı olabilir; bu yüzden ders dışı aktivi-
teler de çok önemli. Bir öğrenci sadece bu aktiviteler saye-
sinde karşısındaki rakipten bir adım önde olabilir. 

EduLife Canada dergisi olarak Kanada’nın eğitim sistemini, 
sosyal yaşamını ve Türkiye-Kanada arası kültürel faaliyet-
leri tanıtmayı hedefledik. Türkiye’deki bu açılımımızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Böyle bir ihtiyacı karşılamada böyle 
bir yayının ne kadar faydalı olabileceğini düşünüyorsunuz?
Kanada’yı tanımayan kişiler tercihlerini Kanada’dan yana 
yapmak isterken çekinebilirler; bunun için EduLife Cana-
da’nın iyi bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum. 
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Soru
İş hayatında fark yaratarak başarıya ulaşmanızı sağlayacak en önemli yetenek nedir?

Cevap
MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE MÜKEMMELLİK

Gelişen teknoloji  ile birlikte artık her şirket aynı ürünü üretebiliyor ancak ,müş-
teri hizmetlerinde mükemmelliği sağlayamayanlar yavaş yavaş küçülerek yok 
oluyorlar.Bu nedenle ,rekabetin en üst seviyede olduğu globalleşen iş dünya-
sında müşteri memnuniyeti sağlamak ve bu yolla sadık müşteriler yaratmak her 
kurum için hayati önem taşımaktadır.

İş yaşamımızda sürekli olarak ,müşterilerimiz olarak kabul edebileceğimiz –hiz-
metlerimizden yararlanan-insanlarla ilişki içerisindeyiz.İlişkilerimizin kalitesi ise 
hayatımızın kalitesini büyük ölçüde belirler.Bulunduğumuz ortamları daha da 
yaşanabilir ,keyifli,mutlu kılar.Bu nedenle müşteri hizmetlerinde mükemmellik 
sadece beklentilerin üzerine çıkmak değil öğrencilerimizi başarıya götürecek bir 
davranış biçimi hatta hayat felsefesi olmalıdır.

ILAC ailesi olarak bizler 17 yıldır öğrencilerimize saygıyla yaklaşıyor,onları her 
zaman dinliyor ve Kanada’da asla unutamayacakları bir hayat tecrübesi kazana-
bilmeleri için her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.ILAC’da önceliğimiz her zaman 
öğrencilerimizin bizim için ne kadar değerli ve önemli olduklarını bilmelerini sağ-
lamaktır.Gururla söylemeliyim ki bu yaklaşımımızın karşılığını da dünyanın en çok 
ödül alan ve Kanada’nın en iyi dil okulu seçilerek aldık.İşte bu nedenle bizim işimiz 
sadece Eğitim değil ,müşteri hizmetlerinde mükemmele ulaşmak…

Bizi yürüdüğümüz yolda başarıdan başarıya götüren müşteri hizmetlerindeki bilgi 
ve deneyimimizi öğrencilerimize aktarmak adına ILAC International College ola-
rak yurtdışında eğitim almayı planlayan bütün öğrencileri Service Excellence for 
Business Diploma programına davet ederim.Bu program ile amacımız ,insanlara 
değer veren ve insan ilişkilerinde başarılı geleceğin yöneticilerini yetiştirmek!

Neden bu program sizin için?

KANADA’DA İŞ TECRÜBESİ

Kanada’da iş tecrübesi edinmek isteyen öğrencilerimiz program süresince Ka-
nada’da çalışarak eşsiz bir iş deneyimi yaşayabilecekler.Ve bu süreçte  biz hep 
yanlarında olacağız;

İşe Yerleştirme Servisi

CV Hazırlama

Kapak Mektubu Yazma 

Mülakat Teknikleri 

İş Arama Yöntemleri

Sıradışı Konuşmacılar

Rudy, öğrencilerimize Müşteri Hizmetlerinde Mükemmellik felsefesini ve bu 
yaklaşımın başarısına etkilerini anlatıyor...

Öğrencilerimiz,en iyi şirketlerden konuşmacı olarak derslere gelen üst düzey yöne-
ticiler ile tanışabilecek ve deneyimlerinden yaralanabileceklerdir.

Haftada bir kere gelen konuşmacılarımız;Mercedes,American Express,Four Sea-
sons Hotel&Resort,Porsche,Louis Vuitton,TD Bank gibi firmalarda direktör veya 
müdür pozisyonunda çalışmakta olup kişisel ve şirket başarılarının arkasındaki sırları 
öğrencilerimiz ile paylaşmaktadırlar.

Bu sayede öğrencilerimiz hem sektörlerinin en iyilerinden öğrenmekte  hem de 
uluslararası Networking oluşturmaktadırlar.

AKADEMİK VE İŞ İNGİLİZCESİ 

Service Excellence for Business Diploma Programı süresince ,öğrencilerimiz 
iş İngilizcelerini geliştirmekte ve deneyimli öğretmenlerimizden TOEFL hazırlık 
eğitimi almaktadırlar.Bu da TOEFL 55+ veya IELTS 4.5 ile programa başlayan 
öğrencinin eğitim sonunda TOEFL 80+ veya 6.5’e ulaşmasını sağlamaktadır.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİNDEN ÖRNEK OLAYLAR 

Öğrencilerimiz dünya çapında başarıya ulaşmış şirketleri ve işletme stratejile-
rinin en önemli parçası olan müşteri hizmetlerini analiz ederek,onları başarıya 
götüren sebepleri irdelemektedir.

DİPLOMA

ILAC International College’da Service Excellence for Business programını başa-
rıyla tamamlayan öğrencilerimiz dünyanın her yerinde kullanabilecekleri Ministry 
of Training ,Colleges and Universities onaylı diplomaya sahip olabileceklerdir.

$5,000 EĞİTİM  BURSU

Programa kabul edilen öğrenciler Ş 5,000’lik eğitim bursuna hak kazanabilecek-
lerdir.Müşteri hizmetleri dünyanın her ülkesinde kendi kültürleri ile doğru orantılı 
olarak farklılıklar göstermektedirler. Örneğin, Güney Amerika  ülkesi  Brezilya’da 
bir işletmeyi aradığınızda telefona cevap veren yetkili size sıcak kanlı bir şekilde 
merhaba dedikten sonra ,o gün nasıl olduğunuzu sorar.Ancak, Orta Avrupa ül-
kesi olan Slovakya’da bir işletmeyi aradığınızda ,yetkili büyük bir ihtimalle size nasıl 
olduğunuzu sormak yerine direk olarak ne için aradığınızla ilgilenecektir. Çünkü 
Slovak yetkilinin bakış açısına göre nasıl olduğunuz kişisel bir sorudur ve onun orda 
bulunma sebebi sosyal içerikli konuşmak değil iş amaçlıdır.Şu anda programımızda 
bulunan öğrencilerimiz–FRANSA,ALMANYA,İSPANYA,SLOVAKYA,RUS-
YA,VENEZUELA,MEKSİKA,JAPONYA,BREZİLYA VE TABİ Kİ TÜRKİYE gibi 
birbirinden çok farklı ülkelerden olup farklı bakış açılarını birbirleriyle paylaşma ola-
nağı sunmaktadır.Bu da öğrencilerimize hem global bir bakış açısı kazandırmakta 
hem de programın daha verimli ve başarılı olmasını sağlamaktadır.

GELECEĞİN YÖNETİCİLERİNİ ARIYORUZ!

Marcus Rudy
Louis Vuitton
Operasyon Direktoru

“Benim için insanlara 
değer vermeyi ve bu 
yolla mutlu ve başarılı 
bir hayat geçirebilmeyi 
öğretmek çok önemli.” 
Jean Pantelidis
PORSCHE
Marka Sorumlusu

“Müşteri hizmetlerinde mükem-
mele ulaşabilmek için uyguladı-
ğım 5 Altın Kural: Uyumlu olmak 
/ Kazanma arzusu / Tecrübe 
Kazanmak / Şirketin değerlerini 
bilmek ve sahiplenmek / Güçlü 
yönlerinizi başarınız için kullanma 
isteği”
Richard J. Antosik
American Express
Direktor
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ILAC RADIO’ dan önce gramer, kelime ve telafuz 
öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Kukla şovlar ile her gün yeni bir deyim öğrenmeye 
hazır mısın? O halde ne bekliyorsun Tıkla !     

Uluslararası Öğrenciler İçin Hazırlanmış 
İlk Ve Tek Radyo Kanalı Ilac Radyo 

Ham!
&

Eggs!

 ilacradio.com
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Kanada’da
Ünİversİte EĞİTİMİ

Kanada’da eğitim almak için öğrencilerin herhangi 
bir üniversite sınavına girme gibi bir zorunluluğu 
bulunmuyor. Bu konuda bilgili aileler, eğer Kanada’da 
eğitim kararını almışlarsa, ya deneme mahiyetinde 
çocuklarının üniversite sınavına girmelerini istiyorlar ya 
da çocuklarını bu koşturmaya sokmadan onuncu sınıftan 
itibaren Kanada’ya gönderiyorlar. 

Türkan İBİŞ İNCE
Kanada Kültür Merkezi
Eğitim Direktörü

KANADA’DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
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Üniversite sınav stresi olmadan Kanada’da üniversite eğiti-
mi almak gerçekten çok güzel. Kanada’daki üniversitelerin 
eğitim standartları hem yüksek hem de ekonomik. Bu-
nunla birlikte üniversitelerin büyük bir kısmı devlete bağlı 
ve pek çoğunun YÖK denkliği bulunuyor.

 
Kanada’da ünİversİte kabul şartları
Kanada’daki üniversitelerin “standart” dediğimiz başvu-
ru şartları yok; Kabul şartları üniversiteden üniversiteye 
ve bölümden bölüme değişiklik göstermektedir. Örne-
ğin bazı programlara kabul için portfolyo istenirken, ba-
zıları için yazacağınız niyet mektubu yeterli olabiliyor. 
Kanada’da lisans eğitimi almak için istenilen evraklardan 
bazılarını aşağıda bulabilirsiniz. Bununla birlikte mutlaka 
yapmanız gereken, başvuracağınız üniversitenin ve bölü-
mün kabul şartlarıyla istenen evrak listesini ciddi bir şekilde 
değerlendirmektir.

Kanada üniversite başvuru formu: Pek çok üniversi-
te başvuruyu online olarak yapma imkânı tanıdığı gibi, 
çıktısını almanızı da istemez; fakat başvuru numara-
nızı göndereceğiniz evraklara yazmanız önemlidir.

Lise not dökümü (transcript): İngilizce veya Fransız-
ca not dökümünüz okulunuz tarafından verilmiyorsa, 
noterden onaylı tercümesini orijinal Türkçe doküman-
la birlikte iletmeniz gerekmektedir. Burada özelikle 
son iki yılın not ortalaması önemli olmakla birlikte na-
sıl bir grafik çizdiğiniz de kayda değerdir. Lisedeki ilk 
senelerde not ortalamanız düşükse fakat daha sonra 
yükselen bir grafik çizdiyseniz, bu da kabul aşamasında 
bir avantaj sağlar. Başvuracağınız bölümle alakalı ders-
lerinizin not ortalaması da önem teşkil etmektedir. 
Eğer en düşük not ortalamanızın ne olması gerektiğini 
bilmek istiyorsanız, bu ayrıntı, profilinize ve başvura-
cağınız üniversitenin şartlarına göre değişiklik göster-
mektedir. Kanada’da lisans eğitimi almak için “2” not 
ortalamasıyla belli şartlar dâhilinde kabul edilmeniz 
mümkün.

Lise diploması: Eğer diplomanızı aldıysanız, noterden 
onaylı tercümesini orijinal Türkçe dokümanıyla birlik-
te iletmeniz gerekmektedir.

CV: CV’niz öz ve anlaşılır olmalı; tarihler, yaptığınız 
aktiviteler, aldığınız ödüller, çalışma bilgileriniz varsa 
detaylı ve okunur bir şekilde belirtilmelidir. Kanada 
CV’sinde yaş, cinsiyet gibi bilgileri eklemeniz gerek-
memektedir.

Niyet mektubu: Niyet mektubunuzda başvuru yap-

tığınız konuda neden eğitim almak istediğinizi, bu 
eğitimi neden başvurduğunuz üniversitede gerçek-
leştirmek istediğinizi ve sizi neden tercih etmeleri 
gerektiğini; ayrıca şu ana kadar yaptıklarınızı da be-
lirtmeniz lazım. Eğer not ortalamanızın düşmesine 
neden olan herhangi bir özel durum olduysa (sağlık 
problemleri, özel durumlar gibi) bunları da belirtme-
nizin ve hatta bunları destekleyici belgeleriniz varsa 
eklemenizin de faydası var.

Bölüm için doldurulması gereken ek bilgi formları: 
Bazı bölümler, örneğin işletme gibi, öğrencinin ek 
bilgi formu doldurmasını isteyebilir; ek forma ilave-
ten referanslar da isteyebilir.

İngilizce veya Fransızca yeterlilik sınavının sonu-
cu: İngilizce için TOEFL, IELTS gibi sınav sonuçları 
istendiği gibi, en düşük not, üniversiteye ve bölü-
müne göre değişmektedir. Ama üniversitenin bir 
programına direkt girebilmek için en az istenen, 
TOEFL’ dan 80 ve IELTS’ten 6 alınmasıdır. Bu-
nunla birlikte pek çok öğrencimiz, üniversitelerin 
kendi hazırlık bölümlerinden yararlanarak şartlı ka-
bulle İngilizce eğitimlerini aynı üniversite bünye-
sinde tamamlayabilmektedir ve hatta bazı şartlarla 
bir yandan bölüm derslerini dahi alabilmektedirler. 
Fransızca eğitim alacak öğrenciler için bazı üniversi-
teler Fransızca yeterlilik sınavı isteyebilir, bazıları da 
istemeyebilirler; bunun yerine sizin tarafınızdan ya-
zılmış Fransızca bir kompozisyon yeterli olabilir.

Referanslar: Yine üniversiteye bağlı olarak değişiklik 
göstermekle birlikte burs başvurusu yapmak isteyen 
öğrencilerden bazı bölümler için mutlaka istenmek-
tedir.

Portfolyo: Pek çok bölüm istememekle birlikte mut-
laka isteyen bölümler mevcuttur.

Burs başvuru formu: Bazı üniversiteler otomatik ola-
rak verdiği gibi, bazı üniversiteler için de sizin başvuru 
formunu doldurup iletmeniz gerekebilir.

Başvuru ücreti: Genelde online olarak istenen baş-
vuru ücreti, 35 ila 150 Kanada Doları arasında deği-
şiklik göstermektedir.

Eğitim aldığınız okulu tanıtan mektup: Eklemeniz 
her zaman için önemlidir.

Bunlara ilaveten adınızın, soyadınızın ve iletişim bilgilerini-
zin düzgün bir şekilde yazılmış olmasına, hata olmamasına 
dikkat etmelisiniz.

KANADA’DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
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FRANSIZCA EĞİTİMDE BÜYÜK ŞANS 

OTTAWA ÜNİVERSİTESİ’NDEN
Ottawa Üniversitesi, lisans ve yüksek lisans programlarının Fransızca 
eğitim veren bölümleri için uluslararası öğrencilere, Kanada vatandaşlarıyla 
aynı harç ücreti ödeme fırsatı veriyor; yani bir anlamda harç muafiyeti 
sağlıyor. Harç muafiyetinden yararlanabilmek ve muafiyeti sürdürebilmek 
için gereken koşulları sizin için derledik.

Mezunlarının iş bulma oranının % 97 olan ve öğrencileri-
ne her yıl 60 milyon dolar burs vererek destek sağlayan 
Ottawa Üniversitesi’nde eğitiminizin büyük kısmını Fran-
sızca almanız senede ortalama 3.500 Kanada Doları’na 
mümkün. Bundan lisans programları düzeyinde yararlana-
bilmeniz için Fransızca yeterliliğinizin “DELPH B2” sevi-
yesinde olması gerekiyor. Bu yeterliliği sağlayamıyorsanız 
dahi Ottawa Üniversitesi’nin kendi Fransızca dil eğitimine 
başvurabilir ve aynı zamanda üniversitedeki programınıza 
da kabul edilebilirsiniz. 

Ottawa, dünya’da çift dilde (İngilizce-Fransızca) eğitim 
veren en büyük üniversitedir. Kanada’nın kalbi başkent Ot-
tawa’da bulunan üniversite; fen bilimleri, sağlık, beşeri ve 
sosyal bilimler konusunda öğrenmek,  gelişmek ve sivrilmek 
için büyük imkânlar sunmaktadır. 40 bin öğrenciye ev sa-
hipliği yapan Ottawa Üniversitesi, 450’nin üzerinde eğitim 
programını 10 fakültesi aracılığıyla sunmaktadır ve Kana-
da’nın en büyük hukuk fakültesine sahiptir.

150 yıllık bir geçmişe sahip Ottawa Üniversitesi, öğrencile-
rine kişisel gelişim, yaratıcı liderlik ve aydınlanma ilkeleriyle 
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OTTAWA ÜNİVERSİTESİ

 Kanada’da Fransızca eğitim almak isteyenler ve Fransız liselerinde 
okuyanlar için büyük fırsat! Kanada’da yıllık sadece 3.500 Kanada 
Doları’na Fransızca üniversite eğitimi alabilirsiniz!

yaşam boyu eğitimin önemini sağlama amacını gütmekte-
dir. Ottawa Üniversitesi’nin misyonu yüksek kalitede temel 
bilimler eğitimi vermek ve mesleki öğretimi sağlamaktır. 
Üniversite, lisans ve lisansüstü programları aracılığıyla ge-
leneksel yaş öğrencilerine, yetişkin öğrencilere ve organi-
zasyonlara hizmet vermektedir. Bütçeye uygun harçları ve 
esneklikleri olması dolayısıyla bu sayımızda sizlere Ottawa 
Üniversitesi’nin Fransızca bölümleriyle ilgili sağladığı burs 
koşullarını paylaşacağız.

Ottawa Üniversitesi, lisans ve yüksek lisans programlarının 
Fransızca eğitim veren bölümleri için uluslararası öğrenci-
lere, Kanada vatandaşlarıyla aynı harç ücreti ödeme fırsa-
tı veriyor; yani bir anlamda harç muafiyeti sağlıyor. Yıllık 
12.000-16.000 Kanada Doları arasında değişen eğitim 
ücretleri harç muafiyetiyle 3.500-4.500 Kanada Dola-
rı’na kadar düşebiliyor. Bu da eğitim ücretinin beşte birini 
ödemek anlamına geliyor. Aşağıdaki harç muafiyeti koşul-
larını sağlayan tüm uluslararası öğrenciler, bu bölümlere 
girebilmeye hak kazanıyor.

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 gerekiyor.

Harç ücretinden muaf olma ayrıcalığından 
“President’s” ve “Chancellor’s” burslarıyla birlikte 
yararlanılabilir.

Harç ücretinden muaf olma ayrıcalığının devamlılığı için:

Harç ücretinden muaf olma ayrıcalığını programınızın so-
nuna kadar devam ettirmeniz için yapmanız gerekenler:

Her dönem tam zamanlı olarak kayıtlı olmak (yarı za-
manlı olarak okuyabileceğiniz Bahar/Yaz dönemi hariç)

Her dönem, dili Fransızca olan minimum 3 derse (9 
kredi)  kayıtlı olmak

Programınızın ikinci yılından sonra kümülatif genel not 
ortalamanızın minimum 4.5 olması

**Bu şartları karşılayamadığınız takdirde, harç ücretinden muaf  
olma ayrıcalığınızı kaybeder ve bu muafiyetten programınızın 
geriye kalan kısmında yaralanamazsınız.

Yüksek lisans programları eğitimi harç muafiyeti için:

Sadece Fransızca olarak verilen çalışma programlarına 
kabul edilmiş olmak*

ya da

Minimum eğitiminin iki yılında Fransızca lise ya da 
yüksekokul/fakülteye gittiğini beyan eden bir diplo-
maya sahip olmak

Her iki resmî dilde (İngilizce ve Fransızca) zorunlu ders 
veren programlar için Fransızca verilen zorunlu ders-
lere kayıtlı olmak

Sadece Fransızca verilen programlar:

Fransız Edebiyatı  (PhD) (Uzmanlık dâhil)

İşitme Bilimi (MHSc)

İş Terapisi (MHSc)

Konuşma ve Dil Patolojisi (MHSc)

Fizyoterapi (MHSc)

Sosyal Hizmetler (MSW)

Harç ücretinden muaf  olma ayrıcalığından, yüksek lisans ve 
uluslararası doktora sonrası çalışmaları kısmi bursuyla birlikte 
de yararlanılabilir.

Harç ücretinden muaf olma ayrıcalığının devamlılığı için:

Harç ücretinden muaf olma ayrıcalığını programınızın so-
nuna kadar devam ettirmek için yapmanız gerekenler:

Her dönem tam zamanlı olarak kayıtlı olmak ve

Her iki resmî dilde (İngilizce ve Fransızca) zorunlu ders 
veren programlar için Fransızca verilen zorunlu ders-
lere kayıtlı olmak

***Bu şartları karşılayamadığınız takdirde, harç ücretinden 
muaf  olma ayrıcalığı hakkınızı kaybeder ve bu muafiyetten 
programınızın geriye kalan kısmında yaralanamazsınız.

Daha detaylı bilgi için lütfen www.ottawa.edu internet sitesini ziyaret ediniz.
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Yurtdışı eğitiminize lise üçüncü sınıftan başlayıp üniver-
siteye devam etmişsiniz. Yurtdışı eğitiminiz için neden 
özellikle Kanada’yı seçtiğinizi anlatır mısınız?
Küçük Prens İlköğretim okuluyla başlayıp Sainte-Pulché-
rie Fransız Lisesi’yle eğitimime devam ettiğim için, AFS 
değişim yılımda İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir 
ülkeye gitmek istedim. Amerika, Kanada ve Avustralya 
seçeneklerim arasındaydı; fakat eğitim sisteminin daha 
iyi olduğunu düşündüğüm için seçimim Kanada’dan yana 
oldu. Bunun yanında, insanların refah düzeyinin yüksek, 
günlük yaşantılarının daha az stresli geçtiğini okumuştum 
bir dergide. Kanada’nın diğer ülkelere göre daha güvenilir 
olduğunu düşünmem de seçim nedenlerimden biri. 

Ottawa Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilere sunduğu 
burs imkânlarından ve bursun devamı için gerekli şartlar-
dan bahseder misiniz bize?
Ottawa, Kanada’da en çok burs imkânı sunan üniversite; 
hem kendi vatandaşları hem de uluslararası öğrenciler için. 
Frankafon bursu, Fransızca programda okuyan uluslara-
rası öğrencilere Kanada vatandaşlarıyla aynı okul ücretini 
ödeme fırsatı sunuyor. Normalde uluslararası bir öğren-
cinin ödemesi gereken fiyat, bir Kanadalı öğrencinin öde-
diği fiyatın üç katına yakın. Bu burstan yararlanabilmek 
için bir dönemde beş dersten en az üç tanesini, bir yılda 
on dersten en az altı tanesini Fransızca seçmelisiniz. Bur-
sun devamlılığını sağlamak için ise not ortalamanızın 4.5 
GPA’den yüksek olması gerekiyor. 

Ottawa Üniversitesi’nin özellikle hangi bölümlerinde 
daha çok uluslararası öğrenci mevcut? Yani genelde hangi 
bölümler tercih ediliyor?
Her fakültede çok fazla uluslararası öğrenci var. Bazen 
gerçekten kimin uluslararası öğrenci olduğunu kestire-
miyorsunuz; çünkü ülke multikültürel bir yapıya sahip ve 
zamanında çok dış göç almış; almaya da devam ediyor. As-
lında bu ülkeyi bu kadar güzel ve özel kılan da farklı kültür-
lerin, renklerin, dinlerin bir arada uyum ve barış içinde ya-
şaması. Mühendislik, işletme ve sosyal bilimler, uluslararası 
öğrencilerin yoğun olduğu fakülteler arasında başı çekiyor.

Son olarak ülkemiz Ottawa Üniversitesi’ni diğer Kana-
da okullarından ne ayırıyor? Yani Ottawa Üniversitesi’nin 
eğitim sistemi, kabul koşulları ve imkânları hakkında bize 
bilgi verebilir misiniz? Gençliğinin “Neden Ottawa Üniver-
sitesi?” sorusuna nasıl bir yanıt verirsiniz? Yani yurtdışında 
eğitim almayı planlayan öğrenciler neden tercih etmeli?
Ottawa, dünyanın en büyük çift dilli eğitim veren üniver-
sitesi. Üniversitedeki alan derslerinin neredeyse yüzde 
yüzünü İngilizce ya da Fransızca seçebilirsiniz. Benim Ot-
tawa Üniversitesi’ni seçmemdeki en büyük neden de bu 
oldu. Hem İngilizcemi geliştirebilirim hem de Fransızcamı 
ilerletebilirim. Aynı zamanda Ottawa çok güzel bir şehir; 
özellikle öğrenciler için. Nüfusu ne Toronto, Montreal ya 
da Vancouver kadar çok ne de Kingston, Waterloo kadar 
az. Kampus şehrin tam ortasında; parlamentoya, Byward 
Market’e, şehrin en büyük alışveriş merkezi Rideau Cen-
ter’a yürüyüş mesafesinde bulunuyor. Aynı zamanda şehri 
çevreleyen Rideau kanalının hemen yanında. Hem doğa-
sıyla hem de eski ve yeni yerleşim yerlerinin güzelliğiyle bu 
şehir insanı büyülüyor adeta.

Ottawa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencilerinden Aybüke Özel, bu sayımızda Kanada ve 
Ottawa Üniversitesi’yle ilgili sorularımızı yanıtladı. Türkiye’den Fransızca’yı çok iyi öğrenip giden 
ve Kanada’da Quebec eyaleti dışında Fransızca eğitim veren tek üniversite olan Ottawa’ya kabul 
edilen Özel, okulun eğitim sistemini, kabul koşullarını, imkânlarını ve uluslararası öğrencilere bakış 
açısını anlattı.

Aybüke ÖZEL
Ottawa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğrencisi
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Sertifika ve 
Tezsİz Master-
Post-Graduate 
Programları

Kanada’daki iş dünyasının 
ihtiyaçlarına yönelik  geliştirilen  
sertifika  programları, 
kariyerlerinde değişikliğe gitmek 
isteyen lisans mezunlarının 
ve farklı mesleki gelişimleri 
deneyimlemek isteyen uluslararası 
öğrencilerin bir numaralı tercihi... 
Okurken ve mezun olduktan sonra 
çalışma imkanı...

KANADA’DA EĞİTİM PROGRAMLARI
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Türkiye’de üniversiteden yeni mezun iseniz veya 
yeni iş hayatına başladı iseniz yeni mezunlar ara-
sında en popüler program Tezsiz Master yani 
Post-Graduate programları. Yeni mezunlar iş 
hayatına daha donanımlı girmek istedikleri için 
hem İngilizce seviyelerini geliştirip hem de 8 ay ve 
1 sene gibi ortalama bir sürede kendi alanlarında 
veya başka bir alanda tezsiz master yapma şansına 
sahip oluyorlar.Bu programda not ortalamaları iyi 
ise sonrasında bir master programı için bu dersleri 
saydırmaları mümkün.

Sertifika programları, dünya genelinde uluslara-
rası öğrenci alan ülkeler açısından ayrı bir önem 
taşımaktadır. Kanada eğitim sistemindeyse bu 
sertifika programlarının ayrı bir yeri ve önemi var-
dır. Kanada’daki iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik 
geliştirilen bu programlar, zamanla kariyerlerini 
değiştirmek isteyen lisans mezunlarının ve aynı 
zamanda uluslararası öğrencilerin farklı mesleki 
gelişimleri için tercih ettiği programlar olmuştur. 
Ülke vatandaşları bu programlara part time ka-
tılabilirken uluslararası öğrenciler bu programla-
rı full time almak zorundadır. Bu tür sertifika ve 
mesleki eğitim programları üniversiteler, enstitü-
ler ve kolejler tarafından sunulmaktadır.

Genelde mesleki içerikleri olmalarıyla birlikte bu 
programlar, mezunlarına akademik alanlara ge-
çebilme imkânı da verebilen programlardır. Tür-
kiye’den üniversite mezunu ve İngilizce bilen bir 
kişi olarak gidecek biri için öncelikle ve özellikle bu 
sertifika ve diploma programlarını önermekteyiz. 
Hem Kanada gibi çokuluslu kültürel yapıda bir 
ülkede yurtdışı deneyimine sahip olunmuş hem 
de ilgili alanda uygulamaya dönük programlarla 
parlak bir geleceğe adım atılmış olacağına inan-
maktayız.

Kolejlerin sunduğu önemli avantajlardan biri, 
uluslararası öğrencilere koşullu kayıt yaptırma 
imkânı sağlamasıdır. İngilizcesi yeterli düzeyde 
olmayan biri, programa başlamadan önce kolejin 
dil bölümüne kayıt yaptırabiliyor; sonrasında sına-
va girmeye gerek kalmadan doğrudan daha önce 
tercih etmiş olduğu bölüme devam edebiliyor.

Öncelikle bizden farklı olan Kanada eğitim siste-
mi, eyaletler arası farklılıklar göstermekle birlikte 
hemen her eyalette üniversitelerin yanı sıra kolej 
eğitim programları da bulunmaktadır.Türkiye‘deki 

eğitim sisteminden gelenlerin aydınlanması açı-
sından kolejleri ve bunların Kanada eğitim sis-
teminde üstlendikleri görevleri anlamamız çok 
önemli.

Kolejleri dört ana başlık altında inceleyebiliriz;

Kariyer Kolejleri

Komünite Kolejleri

Üniversite Kolejleri

CEGEP (Québec eyaletinde bulunan kolejler)

Kariyer Kolejleri
Eğer amacınız daha çok pratiğe yönelik bir eği-
tim alıp iş dünyasına hazırlanmak ise kariyer ko-
lejleri en doğru seçimdir. Burada sunulan eğitim 
daha kısa sürmektedir.Örneğin bilgisayar konu-
su, grafik, tasarım, film, medya, internet, sekre-
terlik, turizm vs.

Kariyer kolejlerinde programın isminden çok 
içeriğine dikkat etmenizi öneririz.Kariyer kolej-
leri her ne kadar özel kuruluşlar olsalar da uygu-
lanan denetimler sayesinde kendilerine iş dün-
yasında iyi bir yer edinmeyi başarmışlardır.

Komünite Kolejleri
Bunlar devlete ait eğitim kurumlarıdır. Öğren-
cinin önceden liseyi bitirmiş olması gerekmek-
tedir. Eğitim süresi sekiz ay ila dört yıl arasında 
değişebilir. Mesleki programların yanı sıra diplo-
ma, ön lisans ve hatta lisans derecesi dahi sun-
maktadırlar.Eğitim programları arasında en yay-
gınları;Uluslararası ticaret, işletme, marketing, 
otelcilik, turizm, proje yönetimi, inşaat yönetimi, 
bilgisayar, medya, animasyon olarak sıralanabi-
lir.Komünite kolejleri aynı zamanda esnek kabul 
koşulları da sunmaktadır ve çok daha pratik ders 
avantajlarına sahiptir.Öğrenciler aynı zamanda 
pek çok stajlı programdan da çoğu zaman ücretli 
olarak yararlanabilmektedir.

Üniversite Kolejleri

Komünite kolejleri ve üniversite eğitimine 
diğer bir alternatif de hiç şüphesiz üniversite 
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kolejleridir.Öğrenciler lisans ve yüksek lisans eğitimi ala-
bildikleri gibi aynı zamanda mesleki sertifika veya diploma 
programlarına da kayıt olabilmektedirler.Programa farklı 
dönemlerde başlamak isteyenler, notları düşük olanlar 
veya dil problemi yaşayanlar için pek çok avantaj sunul-
maktadır.

CEGEP 
(Québec eyaletinde bulunan kolejler)
CEGEP, Collèğe d’enseignement général et profession-
nel veya “College of General and Vocational Education”. 
Québec eyaletinde bulunan CEGEP’ler komünite kolej-
leri ile karşılaştırılabilirler.Québec eyaletinde on bir yıllık 
lise eğitimini bitirmiş öğrenciler, üniversiteye gitmeden 
önce en az iki yıl CEGEP‘lerde ön lisans eğitimi almak zo-
rundadır.

Üniversitede gidilecek bölüme göre seçilen ön lisans 
programları öğrencinin yalnızca kendi konusuna yoğunlaş-
masını sağlar. Bu dönem üniversite ile lise arasında geçiş 
dönemi gibidir. Öte yandan, öğrenciler isterlerse burada 
üç yıl sürecek bir teknik eğitim alıp bir diplomaya sahip 
olabilirler.

Teknik eğitim alan öğrenciler daha sonra üniversiteye de-
vam etmek istedikleri takdirde, not ortalamalarına göre 
almış oldukları derslerin bir kısmı üniversitelerde de sayıla-
bilir. CEGEP‘ten çıkan iki yıllık ön lisans sahibi bir öğrenci, 
genel olarak üniversiteyi 3 yıl veya dört yılda bitirmektedir.

Kolejlere ait genel kabul koşullarını şöyle sıralayabiliriz:

İngilizce ya da Fransızca hazırlanmış resmî not çizel-
gesi.

Kanada’daki liselere denk bir okulu olmak. 

Dil yeterliliği. 

(Dil yeterliliği bu eğitim programları için önemli. Bazı 
okullar kendi sınavlarını yaptıkları gibi, IELTS ve TO-
EFL gibi sınavlar da yeterli görülmektedir. IELTS için 
minimum 6,5; TOEFL içinse minimum 85 puan ge-
rekli görülmektedir. Bazı kolejlerde şartlı kayıt yaptır-
mak da mümkün; dil yeterliliğiniz yoksa önce kolejin dil 
okulunda dil eğitiminizi alıyor ve sonra başvurduğunuz 
programdan eğitiminize devam edebiliyorsunuz).

“Postgraduate” ya da post diploma için üniversiteyi 
bitirmiş ya da kolej diploma programını tamamlamış 
olmak.

Ve son olarak, elbette 18 yaşında olmak.

Senelik eğitim ücretleri 12.000 ila 18.000 Kanada dola-
rı arasında değişmektedir. Öğrenciler kolejlerin dil eğitim 
kısmıyla dahi başlasalar haftada 20 saat kampüs içi veya 
dışı farketmeksizin çalışma şansına sahip oluyorlar. Bu-
nunla birlikte yazları ve tatillerde tam zamanlı çalışabiliyor-
lar. Mezun olduktan sonra en az eğitim süreleri kadar ça-
lışma izni alabildikleri gibi, bazı eyaletlerde de göçmenliğe 
başvurma şansları oluyor.

KANADA’DA EĞİTİM PROGRAMLARI



MONTREAL
www.lasallecollege.com
www.interdeccollege.com
www.cilm.qc.ca

VANCOUVER
www.lasallecollegevancouver.com

LASALLE COLLEGE

LaSalle College, Kanada’nın en büyük teknik ve mesleki 
eğitimler veren, ve tüm eğitimlerini öğrencilerine İngilizce ya 
da Fransızca alabilme tercihi sunan tek kolejidir. Dünya 
çapında aynı kalitede eğitimler sunan kampüslerimiz Montréal 
şehrindeki merkezimize bağlıdır. Tüm eğitim programlarımız 
gerek mesleki hayata atılmak, gerek üniversiteye devam 
etmek amacında olan tüm öğrenciler için idealdir.

BİR KOLEJ- BEŞ OKUL
• International School of Fashion, Arts and Design
• International School of Hotel Management and Tourism
• School of Humanities and Social Sciences
• International School of Business and Technologies
• School of Online Learning

OKULUMUZUN DÜNYACA BİLİNEN EN BELİRGİN 
ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR:
• Dünyanın en iyi 50 Moda tasarım okulu arasında yer almaktadır.
• Öğrencilerine en iyi Kanada üniversitelerinde lisans ve 
 yüksek lisans eğitimlerine devam etme imkanı sunar.
• Programlar alanında uzmanlar tarafından tasarlanmıştır.
• Olağanüstü eğitmen desteğiyle harmanlanan Üniversite 
 Hazırlık programlarıyla, öğrencileri üniversiteye hazırlar. 
• Eğitimler, öğrencilerin kendi işlerini kurma becerilerini 
 kazanmalarını sağlayan ya da onları doğrudan iş piyasasına 
 sunan teknik içerikli programlarla gerçekleştirilir.
• Eğitim içerikleri küresel sorunlar/durumlar/iş hayatının 
 gerçekleri üzerine kurulur.
• Eğitimlerinin tamamını İngilizce veya Fransızca seçenekleriyle 
 öğrencilerine sunan Kuzey Amerika’nın en büyük özel 
 yüksek öğrenim kurumudur.
• Tüm uzun dönem programlarda bir dönem süren Staj 
 mecburidir. 

• Oku-çalış imkanı (900 saat üzeri tüm eğitimlerde haftada 20 
 saate kadar çalışma izni imkanı).
• Genel eğitim derslerinin online alınabilmesi imkanı. 
•  Mezuniyetten sonra eğitim süresi kadar daha ülkede kalma 
 ve çalışma imkanı.

MONTREAL INTERNATIONAL 
LANGUAGE CENTRE

Kanada’nın gözde şehirlerinden Montreal’in kalbinde 
Kanada’da aynı anda hem İngilizce hem Fransizca öğrenme 
imkanı ile buluşmaya ne dersin?

1997 yılında kurulan Montreal International Language Centre 
(MILC), LCI Education ağının çatısı altında uluslararası 
öğrencilere küresel bir kampüs ortamında dil eğitimi 
hizmetleri sunmaktadır.

DIL EĞITIMINE AYIRDIĞIN ZAMANI MAKSIMUM KULLAN VE 
MONTREAL’DE GÜNÜNÜ YAŞA!
• Sabah İngilizce, öğleden sonra Fransızca derslerine katıl! 
• Okuldan sonra da her iki dilde pratik imkanı veren şehir, 
 Montreal’de hayatın tadını çıkar!
• İngilizce ve Fransızca öğrenmek için her ay yeni  
 bir başlangıç tarihi.
• Kolej kampüsünde son teknoloji eğitim sistemleri.
• Uygun fiyatlar (competitive prices).
• Hızlı ve kaliteli yoğun programlar, her 4 haftada 
 bir kur garantisi.
• Zengin sosyal aktivite programları.  
• Dil eğitimini bitirir bitirmez, kolejde mesleki eğitimine 
 devam et!

60'IN ÜZERİNDE BAŞARILI 
EĞİTİM PROGRAMI
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ALGONQUIN COLLEGE 
IN OTTAWA—EXCELLENCE IN DIGITAL 

AND APPLIED EDUCATION 
“Applied education has been a focus at Algonquin College for 
many years, and is picking up around the world too,” said Al-
gonquin Marketing Manager in International Student Recruit-
ment, Nadia Ramseier. “Students acquire specialized and practi-
cal skills for well-paying jobs through these programs.” 

In fact, Algonquin’s focus on applied education has made its 
programs sought after internationally, with many emerging eco-
nomies looking to their expertise in training graduates to pre-
pare them for the current global economy. “We have opened a 
campus in the Middle East, and have projects in Europe, India, 
Mexico, and Brazil,” said Ms. Ramseier. “We are exporting our 
knowledge in applied education all around the world.”  

Algonquin is a member of Polytechnics Canada, and prides itself 
on providing specific programs to prepare graduates for work in 
Canadian industries, as well as on the transferability of credenti-
als and skills worldwide. Sixty percent of Algonquin students hold 
university degrees, and the school currently hosts 1200 interna-
tional students, including only a handful of Turkish students. 

“All of our programs have some kind of applied component,” said 
Ms. Ramseier. “That could be a full co-op with a company, a cli-
nical placement in a hospital, or working in our on-campus labs.” 

Ottawa itself is a draw for many students. Although it is not one 
of Canada’s best-known cities, it is the national capital and offers 

considerable advantages for students’ experiences. Ms. Ramseier 
said, “The quality of life is incomparable to other cities, particu-
larly in terms of cost of living, ease of transportation, availability 
of part-time jobs, and being able to live in a comfortable home 
within walking distance of the most important local locations.” 

Algonquin’s Center for Construction Excellence (ACCE) of-
fers unique programs in construction, architecture, and building 
sciences. Opened in September 2011, the ACCE is an industry 
hub with more than 600 new construction spaces. ACCE is sta-
te-of-the-art in green design and construction where the next 
generation can shape the future of public spaces. Algonquin of-
fers a four-year course on building science and a green architec-
ture graduate certificate programme.  

Another example of Algonquin’s commitment to innovative edu-
cation is the use of technology to improve student access and 
education. The school offers different modes of classroom deli-
very, including online and hybrid programs. E-textbooks are ava-
ilable for all programs and students are expected to have and use 
a laptop or mobile computing device. Their learning experience 
is enhanced through the use of online and mobile technologies 
in and out of the classroom, allowing them to work with course 
materials, participate in collaborative online environments and 
become a skilled, confident user of technology. With professors 
stepping up as learning guides, it provides relevant education and 
enables students to navigate real-world situations with life skills 
that employers seek. “We are committed to becoming a digitally 
connected global leader in applied education,” said Ms. Ramseier. 
“This will mean better employability for all of our students—both 
in Canada and abroad.” 
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Navitas, “Üniversiteye Geçiş” 
programları alanında öncü bir eğitim 
kurumu. 1994 yılında kurulan kurum, 
an itibariyle 27 ülkeden yaklaşık 
83 bin öğrenciye erişim sağlıyor. 
Türkiye’deki bilinirliğini artırmayı 
hedefleyen Navitas’tan Britanny Adams, 
uluslararası alanda ve Türkiye’de 
eğitim konularını konuşmak üzere bu 
sayımızın konuğu oldu.

Bilgi

Kanada Vancouver’da bulunan 
Simon Fraser, İngiltere Lond-
ra’da bulunan Brunel ve Ame-
rika Miami’de bulunan Florida 
Atlantic, Türkiye’deki öğrenci-
lerin en çok tercih ettiği üni-
versiteler.

Global Bir
Egitim Kurumu:

NAVİTAS
˘



Öncelikle güncel eğitim sisteminiz ve Türkiye’deki bilinirli-
ğinizi artırması açısından sizi diğerlerinden farklı kılan yön-
leriniz hakkında ne söylemek istersiniz?
Navitas ile çalışmanın en önemli faydası, öğrencilerin, oku-
dukları üniversite kampuslarıyla tamamen bütünleşebilme-
sidir. Bu şekilde öğrenciler, kampusta yer alan tüm kulüpler-
den ve sunulan tüm aktivitelerden; ayrıca, küçük sınıflarda 
eğitim görüp Navitas Uluslararası Vakfı’mızın “ilk yıl” veya 
“ekstra” desteğinden faydalanabiliyor. Öğrencilere, üst dü-
zey üniversitelere daha esnek son başvuru tarihleri ve kayıt 
koşullarıyla girme fırsatı tanıyoruz. Aynı zamanda öğrencile-
rin ilk senelerinde başarılı olduklarından ve ikinci senelerine 
devam ettiklerinden emin olmak için ihtiyaçları hâlinde on-
lara ekstra destek de sağlıyoruz.

Eğitim sisteminizi tasarlarken uluslararası öğrenciler için ne 
çeşit fırsat ve hizmetler sağlıyorsunuz? 
Navitas programlarımızdaki uluslararası öğrenciler, kampus 
yurtlarında kalıyor ve kampus aktivitelerine tüm yerel öğ-
rencilerle birlikte katılım sağlıyor. Fakat yine de ilk yıllarında 
İngiltere, Amerika, Kanada ya da Avustralya gibi ülkelerin 
eğitim sistemlerinin beklentilerine uyum sağladıklarından 
emin olmak için öğrencilere ekstra destek sağlıyoruz. Ayrı-
ca küçük sınıf mevcudu, ilave akademik destek, yılda üç kez 
olmak üzere derslere başlama imkânı, esnek son başvuru 
tarihleri ve kayıt şartları gibi imkânlar sunuyoruz. 

Dünyada 27 ülkeden birçok üniversiteyle “Üniversiteye 
Geçiş Programları” konusunda iş birliğinizi devam ettiri-
yorsunuz. Bu üniversiteleri seçerken neleri göz önünde bu-
lunduruyorsunuz?
Navitas, partnerlerini yüksek eğitim standartlarına sahip, 
muhteşem konumları ve kampuslarıyla öğrencilere güzel 
bir deneyim sağlayacak olan üniversitelerle işbirliği yaparak 
seçiyor ve böyle partnerleri seçmeye de devam edecektir.

Türkiye’de eğitim alacak olan yüksek oranda genç bir nüfus 
bulunuyor; yurtdışında öğrenim görecek birçok öğrencimiz 
var. Bu bağlamda Türkiye’deki öğrencilere eğitim sistemi-
nizden yola çıkarak ne önerirsiniz?
Türkiye’deki öğrencilere yurtdışında en iyi üniversitelerde 
okumalarının yanı sıra ilk yıllarında başarılı olmalarının garan-
tisini veriyoruz. Ayrıca yurtdışında üniversite okumaya karar 
vermeden önce Türkiye’deki üniversite sınavlarının sonucu-
nu bekleyen öğrenciler için daha esnek başvuru koşulları ve 
son başvuru tarihlerinden yararlanma imkânı sunuyoruz. 

Türkiye’de düzenlenen fuarlarda en sık karşılaşan sorular-
dan biri de eğitim bursları. Uluslararası öğrenciler için hali-
hazırda burs imkânlarınız var mı?
Çoğunlukla öğrencilere ilk yıllarında burs imkânı sunamıyo-
ruz; fakat ilk senelerinde iyi bir performans göstermeleri du-
rumunda ikinci, üçüncü ve dördüncü senelerinde burs hakkı 
kazanabilirler. Bununla birlikte, Kanada’daki programlarımız 
yüksek kalitedeki eğitimler için oldukça düşük maliyetli. Ör-
neğin Manitoba Üniversitesi’nin yıllık ücreti 14.000 CAD; 
yani 10.000 USD’ye tekabül ediyor.

Küresel olarak farklı eğitim programlarınız bulunuyor. 
Uluslararası alanda hangi programlar daha çok tercih edili-
yor? Bir başka deyişle, Navitas olarak hangi programlarınız 
dünya çapında daha çok ilgi görüyor? Bu konudaki fikirleri-
nizi bizimle paylaşır mısınız?
Türkiye’deki öğrenciler en çok Kanada Vancouver’da bu-
lunan Simon Fraser Üniversitesi’ni, İngiltere Londra’da 
bulunan Brunel Üniversitesi’ni ve Amerika Florida eyaleti-
ne bağlı Miami’de bulunan Florida Atlantic Üniversitesi’ni 
tercih ediyor. Bu üniversiteler yüksek eğitim standartları ve 
bulundukları şehirlerin konumları itibariyle tercih ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda, Türkiye’den Kanada’ya giden öğrenci 
sayısında bir artış söz konusu. EduLife Canada dergisi ola-
rak misyonumuz Kanada’daki yaşam, eğitim ve sosyal alan-
ları gençlere tanıtmak. Bu bağlamda, Türkiye’deki öğrenci-
lere Kanada hakkında neler söylemek istersiniz? 
Temsil ettiğim ülkeler arasında Kanada, uluslararası öğrenci-
ler için kesinlikle en misafirperver ülke. Uluslararası öğrenci-
ler, öğrenciyken çalışma ve staj yapma imkânlarının yanı sıra 
lisans programlarından mezun olduktan sonra üç yıl veya 
daha fazla Kanada’da çalışma ve yaşama olanakları da bu-
labiliyor. Ayrıca Kanada, yıllar boyunca birçok farklı göçmen 
grubunun yerleştiği bir ülke; bu yüzden Kanadalılar sosyal 
çevresi ne olursa olsun tüm insanlara karşı hoşgörülüler. 

Türkiye’deki öğrencilere 
yurtdışında en iyi üniversitelerde 
okumalarının yanı sıra ilk 
yıllarında başarılı olmalarının 
garantisini de veriyoruz.
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KANADA’DA MALİYETLER

Kanada’da
EĞİTİM PAHALI MI?

Amerika, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerle 
kıyaslandığında Kanada, eğitim maliyetleri bakımından 
% 30 oranında daha ucuzdur. Bununla birlikte yabancı 
öğrencilere, eğitim programları boyunca ve sonrasında 
çalışma imkânı vermektedir. 

Eğitim projemizi yaparken, bunun mali anlamda gerçekleş-
tirilebilir olması da çok önemlidir. Kanada yalnızca kaliteli 
bir eğitimin adresi değil, aynı zamanda ekonomik eğitimin 
de en doğru adresidir. Amerika, İngiltere, Yeni Zelanda ve 
Avustralya ile karşılaştırıldığında eğitim ücreti neredeyse % 
30 oranında düşüktür. Bununla birlikte yabancı öğrencilere, 
eğitim programları boyunca ve eğitimleri sonrasında da ça-
lışma izni sağlamaktadır. Bunda Kanada’nın eğitime ayırdığı 
payın büyük olmasının çok önemli bir yeri vardır. Kanada 
OECD ülkeleri arasında eğitime ayırdığı bütçe ile ilk üçte 
yer alır; buna bağlı olarak öğrencilere hem kaliteli hem de 
ekonomik bir eğitim sunabilmektedir.

Öte yandan, eğer Kanada’da master veya doktora yapma-
yı düşünüyorsanız ve kısıtlı  bir bütçeniz varsa, çok avantajlı 
fiyatlarda üniversiteler bulmanız mümkün. Kanada’da klasik 
olarak master ve doktora programlarının fiyatı 5 bin ila 20 
bin Kanada Doları arasında değişmektedir. Tabii bir de mas-
ter ve doktora öğrencilerinin asistanlık alma gibi imkânları da 
bulunmaktadır. Başvurularınızı ne kadar erken yaparsanız bu 
şanstan o kadar çok faydalanma imkânınız olur. Kimi zaman 
hocalarla iletişim kurmanız gerekebilir; bu aşamada kendi-
niz pro-actif olarak hocalarla iletişime geçebilirsiniz veya bir 
danışmandan destek de alabilirsiniz. Asistanlık almanız de-
mek, aylık 1200’le 2500 Kanada Doları arasında gelirinizin 
olması demektir.

Bunun yanı sıra Kanada’da bir yıllık eğitim ücretinin 1500-
2500 Kanada Doları arasında olduğu master ve doktora 

programları da mevcuttur. Her üniversitenin yabancı öğ-
rencilere sağladığı kolaylıklar dışında aynı zamanda başarılı 
öğrencilere sağladığı burslar da vardır. Bunun için çok iyi 
araştırma yaptığınız veya bilen bir danışmandan destek aldı-
ğınız takdirde ayağınızı yorganınıza göre uzatabilirsiniz! 

Kanada’da lisans programlarının ücretleri de ortalama 10 
bin-20 bin Kanada Doları arasında değişmektedir. Yine ak-
lınızda bulundurmanız gereken şey, iyi bir araştırmayla farklı 
burs imkânlarından faydalanabileceğinizdir! Bunun yanı sıra 
eğer not ortalamanız yüksekse, gerek lisans gerekse master 
ve doktora eğitiminiz için otomatik olarak indirim alabile-
ceğiniz okullar mevcuttur. Yani, Kanada’da eğitim alabilmek 
için çok zengin olmanız gerekmiyor!

Bununla birlikte dil ve lise eğitimi hariç programa başlar baş-
lamaz haftada yirmi saat kampus içinde veya dışında çalışma 
izniniz bulunmaktadır. Tatillerde ise tam zamanlı çalışmanız 
mümkün. Eğitiminizi tamamladıktan sonra üç seneye kadar 
çalışma izni alabilirsiniz. 

Önümüzdeki sayıda detaylı bir Kanada eğitim bütçesi çıka-
rıp kolej, lise ve dil okulları için nasıl bir bütçe planlamanız 
gerektiği hakkında sizi bilgilendireceğim. Bunun için, size, 
vize başvuru ücretiniz de dâhil olmak üzere gerçekçi bir büt-
çe sunacağız ki hem siz hem de aileniz maddi olarak nasıl bir 
sorumluluk altına girdiğinizi bilesiniz; dolayısıyla, yarı yolda 
maddi sıkıntılarla karşılaşmadan rahatça eğitiminizi tamam-
layabilesiniz.
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Kanada’da
EĞİTİM MALİYETLERİ

Kanada Kültür Merkezi’ne gelen ya da yurtdışı eğitim fuarlarında standımızı 
ziyaret eden öğrencilerin ve ailelerin en sık sorduğu sorular, hiç şüphesiz ki 
Kanada’daki eğitim süresince katlanılacak eğitim maliyetleriyle ilgili oluyor.

Öncelikle bizlerle iletişime geçen ve bu soruyu soran herkese güncel ve reel 
bilgi verebilmeyi misyon edindik; çünkü maliyetler, her öğrencinin  tercih ettiği 
şehre, konaklama biçimine, eğitim programına göre farklılık gösterebiliyor. 
Sizlere öncelikle tüm eğitim programlarına ait genel masrafları; daha sonra 
da spesifik maliyetleri aktaracağız. 

Master Programları 
Türkiye’den Kanada’ya öğrenciler daha 
çok işletme master’ı için gidiyor. Bazı 
üniversiteler bir yıllık master programı 
sunarken birçok üniversite iki yıllık mas-
ter programına sahip. Kanada’da 10.000 
farklı bölümde master yapma şansınız var. 
Tercih ettiğiniz üniversiteye ve bölüme 
göre eğitim maliyetiniz değişebiliyor.
Kanada’da bir master programına katıl-
mak isterseniz eğitim ücretlerinin genelde 
yıllık bazda 5.000 ve 20.000 CAD ara-
sında değiştiğini belirtmemiz gerekiyor.

Üniversiteler
Kanada’da üniversite eğitim maliyetleri 
kendi içerisinde değişkenlik gösterebi-
liyor. Örneğin, dil bilen ya da bilmeyen 
öğrenciye tanınan şartlı kabul ile birlikte 
maliyetler değişebiliyor; ya da yabancı dil 
bilgisi yeterli olmayan bir öğrenci önce 
“Üniversite Hazırlık Programı” (Pathway 
Program) kapsamında dil eğitimiyle bir-
likte birkaç tane de bölüm dersi alarak 
okuyacağı bölüme hazırlanabiliyor.
Yukarıdaki genel masraflar tüm öğrenci-
ler için sabitken yurtdışı eğitimde maliyeti 
değiştiren faktör “EĞİTİM ÜCRETİ”dir.
Kanada’da üniversite okumak isterseniz 
eğitim ücretlerinin genel olarak senelik 
10.000-20.000 CAD arasında değişe-
bildiğini belirtmemiz gerekiyor.

Kolejler
Kanada’da daha çok iş dünyasının ihti-
yaçlarını karşılamaya dönük olan sertifika 
programları, zamanla iş değiştirmek iste-
yen ve kısa süreli eğitimlerle mesleklerinin 
pratiğini yapmak isteyen kişilerce de ter-
cih edilmeye başlandı. Ülkemizde de bir-
çok kişinin ilgi gösterdiği bu mesleki ser-
tifka programları hem kısa süreli olmaları 
hem de yılın tüm zamanlarında başvuru 
alabilmeleri gibi özelliklerle dikkat çekiyor.
Yukarıdaki genel masraflar tüm öğrenci-
ler için sabitken yurtdışı eğitimde maliyeti 
değiştiren faktör “EĞİTİM ÜCRETİ”dir.
Kanada’da sertifika programlarına katıl-
mak isterseniz eğitim ücretlerinin genel 
olarak senelik 12.000-18.000 CAD 
arasında değişebildiğini belirtmemiz ge-
rekiyor.

Genel Masraflar 
1 • Konaklama maliyeti 

Kanada’da uluslararası öğrenciler tarafından ilk olarak tercih edilen konaklama türü 
“aile yanında konaklama”dır. Daha sonra bunu yurtlar ve kiralık evler izler. 

Tek kişilik odada aile yanı konaklama (aylık) Min. 800 - Maks. 1.000 CAD
Yurtta konaklama (aylık)   Min. 800 - Maks. 1.500 CAD
 
2 • Program kaydı ücreti    125 CAD  
3 • Konaklama yerleştirme ücreti   200 CAD
4 • Havaalanı karşılama ücreti                       100 CAD
5 • Havaalanı bırakma ücreti               70 CAD
6 • Sağlık sigortası (aylık)                                70 CAD
7 • Velayet mektubu                                         150 CAD
(18 yaş altı çocuklar için haftalık ek ücret)                                      

*Başlangıçta bir defaya mahsus ödenecek masraflar sarı ile işaretlenmiştir.

8 • Eğitim maliyetleri

Dil okulları: İngilizceyi öğrenme amacınıza göre dil okulu program süresi ve bundan 
dolayı da ücretler değişmektedir.

Genel İngilizce
Cambridge (FCE)
Cambridge (CAE)
TOEFL Hazırlık
IELTS Hazırlık
İş İngilizcesi
Üniversite Hazırlık Programı 
1-24 Hafta arası haftalık ders ücreti          245 CAD 
24 Hafta üzerindeki haftalık ders ücreti               205 CAD  

KANADA’DA MALİYETLER
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Günlük hayatlarımızda etrafımızda deli gibi dönen ve müt-
hiş ambalajlarıyla “beni al” diyen işlenmiş, hazır gıdalar... 
Buna ek olarak stres ve çevresel faktörlerin de etkisiyle 
karşılaşılan sağlık problemleri.

Doğa insana tüm gereksinimlerini veriyor aslında. Artık 
son yıllarda doğaya ait olduğunun farkına varan insanoğlu, 
doğadan gelen ve sağlıklı olduğuna inandığı her şeye iti-
bar etmeye başladı. Biz de size Kanada’nın “her damlası 
mucize” olarak nitelendirilen akçaağaç şurubunu tanıtmak 
istedik.

Türkiye’de akçaağaç; ya da doğayı çağrıştıran daha kalla-
vi ismiyle “çınar pekmezi” olarak biliniyor Maple şurubu. 
Yılın sadece şubat, mart ve nisan aylarında akçaağaç ya da 
isfendan çınarının gövdesinden alınabilen özsuyunun iş-
lenmesiyle elde ediliyor bu şurup.

Avrupalıların Amerika’ya ayak basmasından önce Al-
gonquin halkı tarafından üretilen şurup, ağacın gövdesi-
ne bir kesik atılarak ya da musluk bağlanarak özsuyunun 
biriktirilmesiyle elde edilir. Sonra da kaynatılarak kıvamına 
gelir ve hazırlanmış olur. Oldukça zahmetli bir yapım sü-
reci olan akçaağaç şurubu, sayılamayacak kadar çok şeye 
şifa niteliğinde.

Hem öz olarak doğal tatlandırıcı niteliği taşıyor hem de 
sağlığa birçok faydası var; bağışıklık sisteminden kalbe, 
prostattan mideyi rahatlatmaya, kanı temizlemeye ve 
daha birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor ve uzmanlarca 

da onaylanıyor. Sadece üç ay üretilebilen akçaağaç şurubu 
aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı. Yüksek de-
ğerde antioksidan içeren meyve ve sebzelerin içerdiği tam 
54 antioksidanı akçaağaç şurubunda bulmak mümkün. 
Yemek alışkanlıklarımızda antioksidan özelliği yüksek gıda-
ları tercih ettiğimiz bir gerçek. Antioksidanlardan da zen-
gin olan ve her damlası mucize niteliği taşıyan akçaağaç 
şurubunun ülkemizde ileriki yıllarda daha da tanınacağına 
ve tüketileceğine inanıyoruz.

Akçaağaç şurubu, içeriğindeki magnezyum, demir, fosfor, 
potasyum, manganez, çinko, kalsiyum ve riboflavin ile de 
tam bir şifa kaynağı. 

Bir Kanada Mucizesi:

AKÇAAĞAÇ
ŞURUBU

Akçaağaç şurubu, akçaağacın gövdesinden 
yılın yalnızca üç ayında alınabilen 
özsuyunun işlenmesiyle, bin bir zorlukla 
elde ediliyor ve “her damlası mucize” 
olarak niteleniyor.

BİR KANADA MUCİZESİ
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Nice yıllara Kanada!
Kanada’nın kuruluşunun 
148. yıl dönümü, Kanada 
Ankara Büyükelçiliği’nde 
gerçekleştirilen resepsiyonla 
kutlandı. EduLife Canada 
adına resepsiyonda Ciran 
Derya Aygül Öztürk ile 
hazır bulunan Türkan İbiş, 
öncesi ve sonrasıyla bu özel 
günün izlenimlerini siz 
okuyucularımız için yazdı.   

ETKİNLİK

Ankara Büyükelçisi’nin rezidansında yapılacak olan Kanada 
Günü kutlamasına davet edilmiş olmak çok sevindiriciydi; 
özellikle on yedi sene boyunca Kanada’da yaşamış bir Ka-
nadalı Türk olarak. “Ankara yakın” diyerek, hem fotoğraf-
ları çekecek olan hem de EduLife Canada dergisine baş-
ladığımdan beri yetişemediğim her işte bana destek olan 
Ciran Derya Aygül Öztürk’le birlikte, kendi aracımızla yola 
çıkmaya karar verdik; kendisi benimle Kanada’ya dahi gel-
mişti. Önceki koşuşturmayı söylemiyorum; “ne giyelim, 
nasıl yapalım, resmî mi olacak, çok abartı olmasın” derken, 
valizlere tıkıştırdıklarımızla sabah Ankara’nın yolunu tuttuk.

Koşturmacanın ve bilmediğim bir yerde kuaför kurbanı 
olmanın dışında, hemen rezidansın önünde park yeri bul-
mak, ne kadar şanslı olduğumu hissettirdi. Geç kalmamız 
kaçınılmazdı. Sonuçta adımımızı attık ve durduk! Kanada 
milli marşı başladı; ardından da Türkiye milli marşı. Ben 
insanların o esnadaki görüntüsüne bayılırım; nerede olur-
larsa olsunlar durmalarına… Bunun adı, saygı; başka bir ül-
kenin marşı da olsa, yaşanmışlığa saygı…

Bu yıl Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir resepsi-
yonla Kanada’nın kuruluşunun 148. yıl dönümü kutlandı. 
Konukların arasında diplomasi, iş ve siyaset hayatından 
isimler de yer aldı. Büyükelçi Sayın John Holmes ve eşi 
Carol Bujeau, konuklarını rezidansın girişinde karşıladı. 
Büyükelçi John Holmes’ın yaptığı kısa bir konuşmanın 
ardından Funk Congress sahne aldı. Sahnedeki sempatik 
tavırları ve hareketli müzikleriyle dikkatleri üzerlerine çe-

ken grup ve ortam sayesinde geceye katılanlar kendilerini 
son derece eğlenceli bir partinin içinde buldular. Bu arada 
“poutine”, “Tourtiere du lac Saint-Jean”, “somon”  gibi Ka-
nada’ya özgü ikramlar, yiyecek ve içecekler gecenin sürp-
riziydi. Hem milli gün coşkusu yaşayan Kanadalılar hem de 
diğer tüm konuklar ilerleyen saatlere kadar eğlendiler.

Biz çok gergin ve resmî bir ortam beklerken, ilk dansı eşiy-
le yapan Büyükelçi’mize ben de katıldım. Fotoğraflar çe-
kildikten sonra biz de kendimizi partinin ritmine bıraktık. 
Gelen herkesin tek bir amacı vardı; o da eğlenmek. (Beni 
en çok etkileyen şeylerden biri de, oruç tutanlar için ayrı 
bir iftar masası hazırlamış olmalarıydı.) 

Kanada’nın milli bayramı olan Kanada Günü, her yıl 1 Tem-
muz tarihinde kutlanmaktadır. 1 Temmuz 1867, bugünkü 
Kanada’nın kökeni olan dört eyaletten oluşan federasyona, 
yerel yönetim hakkının verildiği tarihtir. Önceleri “Domin-
yon Günü” olarak kutlanan gün, 27 Ekim 1982 tarihinde 
alınan kararla “Kanada Günü” (Canada Day, Fête du Ca-
nada) olarak adlandırılmıştır. Bu günde Kanada genelinde 
kutlamalar yapılır, resmî kurumlara tatil verilir.

Kanada’da insanlar bu özel günü, yerlisi ve yabancısıyla 
hep coşkuyla kutlamıştır. Kanada Günü’nde ülke genelin-
de halka açık şekilde geçit törenleri, havai fişek gösteri-
leri, hava ve deniz şenlikleriyle birlikte genellikle ücretsiz 
konserler düzenlenir. Ayrıca ülkeye yeni katılanlar için va-
tandaşlık törenleri gibi etkinlikler de organize edilir.



59www.edulifecanada.com

Kanada İstanbul Başkonsolosu Andrew R. Smith, göreve başlaması nedeniyle 
aynı zamanda eğitim, yatırım ve turizm ilişkilerini kutlamak ve geliştirmek üzere 
19 Mart 2015’te İstanbul Conrad Hotel’de bir resepsiyon düzenledi.

Başkonsolos Andrew R. Smith, 2014 yılı Kasım ayından bu yana Kanada’yı 
temsilen İstanbul Başkonsolosluğu görevini yürütüyor. Smith’in Japonya, Çin 
ve Filipinler’de Kanada Büyükelçiliği görevleri ve yabancılarla ilgili farklı ku-
rumlardaki çalışmaları da bulunuyor.  Resepsiyonda kendisini daha yakından 
tanımak ve sohbet etme imkânı bulduk. Başkonsolos, gelen misafirlerle tek tek 
ilgilenerek kendisinin de büyüdüğü Manitoba eyaletinin ve Kanada’nın misafir-
perverliğini gösterdi.

Gelen davetlilere özel olarak Kanada’dan getirilmiş akçaağaç şurubundan ya-
pılmış Kanada’nın renklerindeki şekerler hatıra olarak verildi.

RESEPSİYONDAN KARELER
Kanada’nın İstanbul Başkonsolosu Andrew Smith, konsolosluk görevleri yanın-
da LGBT sorunları, Suriyeli ve Iraklı mülteciler, temiz enerji gibi sosyal sorum-
luluk projeleri konusunda da son derece duyarlı ve renkli bir profil çiziyor. Yap-
tığımız görüşmelerde içten yardımları, sorunları çözmek konusunda gösterdiği 
yollar bize ilham verdi. 

Başkonsolos Andrew Smith ve Baş Ticaret Ataşesi Rene Wassill, dergimize 
başından beri verdikleri manevi destek ve bilgi paylaşımından ötürü EduLife 
Canada ekibi olarak içten teşekkürlerimizi de iletmek isteriz.

KANADA’NIN YENİ 
İSTANBUL BAŞKONSOLOSU
GÖREVE BAŞLADI

Kanada Konsolosluğu 
tarafından Başkonsolos 
Andrew R. Smith’in göreve 
başlaması nedeniyle bir 
resepsiyon düzenlendi.

Türkan İbiş, Sayın Başkonsolos 
Andrew R. Smith ile bir görüşme sonrası

ETKİNLİK
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Özel Ege Lisesi Fransızca Tiyatro Topluluğu öğrencileri, 
10-19 Mart 2015 tarihleri arasında Kanada’nın Québec 
Eyaleti Trois-Rivières şehrinde düzenlenen  “VI. Festival 
İnternational de Théatre Francophone de Trois- Rivières 
2015 AQEFT - VI. Uluslararası Fransızca Tiyatro Festiva-
li”ne katıldı. Topluluğa okulun müdür yardımcısı Necla Atıl 
ve Fransızca öğretmeni Beste Erbak eşlik etti. Türkiye’den 
sadece Özel Ege Lisesi’nin katıldığı festival, on beş tiyatro 
topluluğunun gösterisine sahne oldu. Kanada’nın Fransız-
ca konuşulan bölgesinde, École Chavigny’de gerçekleşen 
festival, üç yüze yakın öğrenciyi ağırladı.

Festivalde atölye çalışmalarına katılan Özel Egeliler, ülke-
mizi ve okullarını tanıtan bir stant açtı. Çeşitli gösterilerin 
yapıldığı şenliklerde öğrencilerimiz, halk oyunları öğret-
meni İlknur Çelik Karagöz tarafından çalıştırılan ve “kına 
gecesi”ni simgeleyen bir halk oyunu gösterisi sundu.

Beste Erbak tarafından yazılan Les İnterdictions adlı 
oyunlarını büyük bir başarıyla sergileyen öğrencilerimiz 
hem ülkelerini hem de okullarını en iyi biçimde temsil etti. 
İkinci dil olarak öğrendikleri Fransızcayı geliştirme fırsatı 
da yakalayan öğrenciler, festivalin ardından çeşitli kültür 
gezilerine de katılarak Kanada hakkında bilgi sahibi oldu. 
Festival dönüşü Yüksel Eraslan Kültür Merkez’inde Kanada 
Tiyatro Festivali sunumunu gerçekleştiren öğrencilerimiz, 
izleyenlerden büyük alkış aldı.

Festivalde okullarını temsil eden öğrencilerimiz Berhan Ka-
raman, İlke Büyükyıldız, Selen Topkurulu, Berkay Yazıcıoğlu, 
Mert Aydın, Elif İskifoğlu, Zeynep Sezer, Ardan Han, Ege 
Berk Tuna, Cihangir Emre Özaras, Yaren Gündoğmuş, Se-
lin Tunaboylu ve Ömer Bora Taşçı’yı kutluyoruz. 

Festivale Katılan Ülke ve Okullar:
KANADA: ÉcoleJésus-Marie de Beauceville, Collège 
Régina Assumpa, École Secondaire L’Escale, Collège 
Charles Lemoyne, École Robert Gravel,Polyvalente Le 
Carrefour Vald’Or,Collège Notre Dame de Lourdes Lon-
gueuil, ÉcoleD’İberville Rouyn-Noranda, École Chavigny 
Trois-Rivières

LÜKSEMBURG: Ecole Privée Fieldgen

İTALYA: Lycée Convitto Cutelli, Liceo,LinguisticoCelio-
Rovigo

FRANSA: Collège Jean Jaurès Montfermeil

TÜRKİYE: Özel Ege Lisesi

Fransızca Öğretmeni Beste ERBAK’ın festival hakkında 
görüşleri:

“Dil öğrenme isteğinin oluşturulması, dilin kullanılması, kı-
sacası dil öğretimi açısından tiyatronun çok önemli bir araç 
olduğu yadsınamaz. Okulumuzda on yılı aşkın bir süredir 
oluşturulan Fransızca Tiyatro Topluluğu gerek yurtiçi, ge-
rek yurtdışı platformlarda okulumuzu temsil etmektedir. 
Bir öğretim yılı boyunca çalışılan eserler sahnelenmek-
tedir. Uluslararası Fransızca tiyatro festivallerinin tarihleri 
ARTDRALA adında bir organizasyon tarafından belirtil-
mektedir. Trois- Rivières Tiyatro Festivali “École Cha-
vigny“ tarafından düzenlenmektedir. Son derece düzenli 
ve planlı yapılan bu festivallerde, öğrencilerin tiyatronun 
mutfağı sayılan atölye çalışmalarına katılmaları esastır. 
Bu çalışmalarda sahnede ses kontrolleri, jestler, mimikler, 
uyum çalışmaları yapılmaktadır. Kanada’da öğrencilerimize 
festival açısından son derece verimli bir ortam sunulmuş-
tur. Seçilen işinin ehli animatörler öğrencileri çalıştırmıştır. 

ETKİNLİK

ULUSLARARASI FRANSIZCA
TİYATRO FESTİVALİ’NDE

Bir Türk Okulu

Özel Ege Lisesi Fransızca 
Tiyatro Topluluğu, 
Kanada’nın Québec Eyaleti 
Trois-Rivières şehrinde 
düzenlenen Uluslararası 
Fransızca Tiyatro Festivali’ne 
katıldı. Özel Ege Lisesi, 
festivalde Türkiye’yi temsil 
eden tek okuldu.
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Bu yıl 27 Ağustos-07 Eylül tarihleri arasında 39.’su düzenlenen Montreal 
Dünya Film Festivali ana yarışmasına üç Türk filmi kabul edildi. Özcan Alper’in 
Rüzgârın Hatıraları, Mehmet Eryılmaz’ın Misafir’i ve Selim Evci’nin son filmi 
Saklı Kanada’nın en köklü uluslararası film festivali olan Montreal Film Fes-
tivali’nin ana yarışma bölümünde dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi. Meh-
met Eryılmaz’ın Misafir adlı filmi iki ödül alarak ülkemize büyük gurur yaşattı. 
Daha önce 1991’de Ömer Kavur’un Gizli Yüz’le “En İyi Film” ödülünü alarak 
döndüğü Montreal Film Festivali’nde 2002 yılında ise Tayfun Pirselimoğlu im-
zalı Hiçbir Yerde “Jüri Özel Büyük Ödülü”nü kazanmıştı. 2012’de de İsmail 
Güneş’in Ateşin Düştüğü Yer’i “En İyi Film” ve FIPRESCI ödülleriyle Montre-
al’den dönmüştü… Festivalin bu seneki açılış filmi ise Majid Majidi’nin son filmi 
Muhammed oldu.

Bu yıl 39.’su düzenlenen 
Montreal Dünya Film 

Festivali’ne üç Türk filmi kabul 
edildi. Mehmet Eryılmaz’ın 

Misafir adlı filmi iki ödül 
alarak ülkemize büyük gurur 
yaşattı.Bu önemli festivalde 

ülkemizi gururla temsil eden 
filmlere Kanada Kültür Merkezi 

olarak da sponsor olduk.

Montreal Dünya Film Festivali’nde

üç TÜRK FİLMİ YARIŞTI

Ayrıca gözlemlediğim bir başka nok-
ta ise seyircinin özellikleri. Kanadalı 
öğrencilerin son derece motivasyo-
nu yüksektir. Tiyatro seyircisi ile bir 
bütündür ve burada bu çok iyi oluş-
turulmuştur. Québec Üniversitesi 
Güzel Sanatlar ve Felsefe Bölümü 
Dramatik Sanat Profesörü Madame 
Marie-Josée Plouffe tiyatro çalıştı-
ran öğretmenlerle tiyatro çalışmala-
rı hakkında birer röportaj yapmıştır. 
Hazırlamış oldukları ‘Québec Okul-
larında Dramatik Sanat Öğretimi 
adına bilgi Paylaşımı’adlı bir projeyi 
geliştirmek adına böyle bir çalışma 
yapılmıştır.

Başşehir Montréal’i de görme fırsatı yakalayan ekibimiz bu ülkede bulunmaktan çok keyif aldı. Hem modern hayata hem 
de tarihine sahip çıkan bir ülke. Kaldığımız şehir Trois- Rivières küçük sempatik bir yer. Gittiğimiz mevsimin kış olması 
havanın soğuk ve karlı olması İzmir’de yaşayan bizler için zor olmadı dersem pek doğru olmaz. Ama Kanadalılar son de-
rece misafirperver, güler yüzlü insanlar.”
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KÜLTÜR-SANAT

Kanada ve NOBEL ÖDÜLLERİ
Nobel, şüphesiz, dünyanın 
en saygın ve tartışmalı 
ödüllerinden biri. Kanada’nın 
yetiştirdiği adların fizikten 
kimyaya, ekonomiden 
edebiyata birbirinden farklı 
alanlarda tam 22 Nobel 
ödülüne değer görüldüğünü 
biliyor muydunuz?

Nobel ödülleri İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska 
Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından kişilere veya kuruluşlara 1896 
yılından bu yana; fizik, kimya, edebiyat, barış ve fizyoloji veya tıp alanlarındaki 
bütün dünyada değişim yaratabilecek başarıları adına verilmektedir.

Dünyada en prestijli ödül olarak da nitelendirebileceğimiz Nobel ödülleri, 1895 
yılındaki Alfred Nobel’in vasiyeti doğrultusunda, 1896 yılından bu yana Nobel 
Vakfı tarafından idare edilmekte ve yürütülmektedir.

Her ödül için ayrı bir komite oluşturulmuştur. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 
fizik, kimya, ekonomi alanındaki ödülleri; Karolinska Enstitüsü fizyoloji veya tıp 
alanındaki ödülleri; Norveç Nobel Komitesi ise edebiyat alanındaki ödülleri ver-
mektedir. 1969 yılından bu yana da ekonomi alanında Alfred Nobel anısına bir 
ödül verilmeye başlanmıştır. 

Kanada’nın Nobel ödüllerinin daha çok fizik ve kimya alanlarında olması dikkat 
çekiyor. Hatırı sayılır sayıda Nobel ödülü alan Kanada’dan en son Arthur B. 
McDonald Nobel Fizik Ödülü’nü Japon Takaaki Kajita ile paylaştı. Nobel ödül-
lerinin verilmeye başlandığı tarihten günümüze kadar Kanada’nın aldığı ödülleri 
sizlerle paylaşmak istedik. 

Arthur B. McDonald  Fizik, 2015
Alice Munroe  Edebiyat, 2013
Ralph M. Steinman  Fizyoloji veya Tıp, 2011
Willard S. Boyle  Fizik, 2009
Robert Mundell  Ekonomi, 1999
Myron Scholes  Ekonomi, 1997
William Vickrey  Ekonomi, 1996
Bilim ve Dünya İlişkileri 
üzerine Pugwash Konferansı Barış, 1995
Bertram N. Brockhouse Fizik, 1994
Michael Smith (İngiltere) Kimya, 1993
Rudolph A. Marcus  Kimya, 1992
Richard E. Taylor  Fizik, 1990
Sidney Altman  Kimya, 1989
Henry Taube  Kimya, 1983
David H. Hubel  Fizyoloji veya Tıp, 1981
Saul Bellow  Edebiyat, 1976
Gerhard Herzberg (Almanya) Kimya, 1971
Charles B. Huggins  Fizyoloji veya Tıp, 1966
Lester B. Pearson  Barış, 1957
John C. Polanyi (Almanya) Kimya, 1986
William Giauque  Kimya, 1949
Frederick G. Banting  Fizyoloji veya Tıp, 1923

Bilgi

Kanada’ya ilk Nobel ödülünü 
1923’te, fizyoloji/tıp 
alanlarındaki çalışmalarıyla 
Frederick G. Banting 
getirmişti; en son 2015 
yılında Arthur B. McDonald 
Fizik Nobel Ödülü aldı. 

Arthur B. McDonald
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“Guard.me”, “a2 Yurtdışı Eğitim Fuarı” işbirliğiyle 
Mardin’in Yeşilli ilçesinde bir okul kütüphanesi kurdu: 
“19 Mayıs”.

“19 Mayıs”:
Mardİn’den başlayan bİr umut yürüyüşü

SOSYAL SORUMLULUK

eğitim karşılayabilecek olanlara değil, Türkiye’deki tüm öğrencilere destek ver-
mek istediklerini söyledi. 

Kütüphanenin resmi açılışı 6 Mayıs 2015’te Keith Segal, eşi Sharon Segal ve 
global iş geliştirme direktörü Lorie Lee’nin katılımlarıyla gerçekleşen bir tören-
le yapıldı. Törene a2 Uluslararası Eğitim Fuarları adına fuarın direktörü Aslıhan 
Özenç ve proje yöneticisi Emrah Köknar; yerel yönetimlerden Vali Elif Canan 
Tuncer Ersöz, Vali Yardımcısı Tolga Ersöz ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin 
Demir de katıldı. 

Lorie Lee, açılış töreninde küçük çocukların onlarla biraz da olsa İngilizce konu-
şabilmek için sıraya girdiğini ve bu anın çok duygusal olduğunu belirtti. 

Kütüphane projesi aslında ilk olarak 2014 yılında kendi toplumlarına bir şekilde 
katkı sağlamak isteyen a2 Yurtdışı Eğitim Fuarı sahipleri tarafından başlatıldı. 
Eğitim ve danışmanlık alanında yirmi yıldan daha fazla bir tecrübeye sahip olan 
a2, bölgedeki öncü yurtdışı eğitim fuarlarından biri. Açtıkları ilk kütüphane, 
Karadeniz’de bir köyde, a2 eğitim fuarına katılan öğrencilerin kitap bağışlarıy-
la kurulmuştu. Guard.me, a2 fuarlarıyla birlikte gelecekte Türkiye’deki eğitim 
projelerine devam etmeyi planlıyor.  

Uluslararası bir sigorta şirketi olan 
Guard.me, eğitimlerini geliştirmek 
adına yurtdışında okumayı seçen 
binlerce Türkiyeli gence özel sağlık 
sigortasıyla koruma sağlıyor. Fakat 
Türkiye’deki öğrencilerin birçoğu 
bırakın yurtdışında okuma fırsatını, 
kendi ülkelerinde eğitim alabilme 
imkânı bile bulamıyor. Bu nedenle 
Guard.me, a2 Yurtdışı Eğitim Fuarı 
işbirliğiyle Mardin’in Yeşilli ilçesinin 
bir köyünde bir okul kütüphanesi 
açmaya karar verdi. 

Okul adını, Türkiye’nin bağımsız bir 
ülke olma yolculuğuna başladığı tarih 
olan 19 Mayıs’tan alıyor. Türkiye’nin 
güneydoğu bölgesinde bulunan Yeşil-
li, Suriye sınırına sadece 40 km uzak-
lıkta konumlanıyor ve ilçe, okulları 
için kaynak bulabilmek adına sürekli 
mücadele ediyor. 

Dünyadaki herkesin eğitim alabilme 
fırsatını hak ettiğini söyleyen Guard.
me Başkanı Keith Segal, kurum ola-
rak dünyadaki eğitimin gelişebilmesi 
konusunda her zaman yardım faali-
yetlerinde bulunduklarını ifade etti. 

Uluslararası eğitim alanında dünya-
nın en büyük sigorta kuruluşlarından 
biri olan Guard.me, aynı zamanda a2 
Fuarları’na da global sponsorluk yapı-
yor. Başkan Keith, sadece yurtdışında 



What does global experience mean to you? What is its value? 
Yes, it looks good on a resume. Global experience shows that 
you can do business across borders. But for many people, it’s 
more than that. We dream of becoming a cosmopolite - a 
“citizen of the world.” We want to make friends from other 
countries. We want to gain understanding, and respect for 
others. We want to share what we know, and who we are. 

Fatih Bayraktar is studying Global Business Management at 
Centennial College in Toronto. Like many Centennial stu-
dents he was already a global citizen before he arrived. He 
spent four years in Bulgaria, and learned English in India 
when he lived there for six months. Many of his best friends 
have been from different cultures. “I never felt like I belonged 
to just one country.” When he thinks about his future care-
er, he thinks about the importance of relationships betwe-
en people; “I care about my environment, the people I work 
with. I want to be a fair, honest manager.” Like me, studying 
at Centennial has helped him towards his goals. “Now I can 
communicate with people better. I can organize relationships 
better. My time management skills have improved” he says.

For me, global experience opens new ways to connect 
with other people. I’m from Toronto myself, but I was lu-
cky to be able to teach English in Istanbul for a year. Now 
I smile when I hear Turkish, or see little pieces of Turkey in 
my hometown of Toronto.  I laughed when Fatih told me 
that he spent a lot of time with the Toronto Fenerbahçe 
community. “We have a Fenerbahçe community in To-
ronto?” Apparently we do - look up Kanada Fenerbahçe-
lilier Derneği! Fatih claims to be the biggest Fenerbahçe 
fan in Canada, though he admits that some of his friends 
might challenge him on this point. 

This year, more than 5000 international students from 
134 countries are studying at Centennial College. They’ll 
experience hands on education, participate in student 
competitions, or work on applied research projects.  They 
will have opportunities to work at Canadian companies 
and build professional networks. They’ll form friendships 
and share memories with people from around the world. 
Maybe they’ll have friendly arguments about soccer. In 
other words, they will practice being citizens of the world. 

Centennial College - An Award Winning Canadian Institution!
•	 #1 College Choice for International Students in Canada!
•	 First prize for Innovation in Applied Research in Canada at (CICan 2015)
•	 Leader in International Education with CBIE and CiCan Internationalization Awards.
•	 First place in the 2015 National Engineering Month Ontario College Challenge!
•	 Top honors at 2015 Canadian Public Relations Society Ace Student Awards!
•	 Ontario Community Newspaper Association 2015 Award for best student run College/University newspaper
•	 First place in the 2015 Ontario Association for Applied Architectural Sciences Student Awards!

Centennial College: A Window to the World
By: Christina Hough, Interactive Media Management Intern, Centennial College International Centre


