


HAYALLERİME EN DOĞRU
ŞEKİLDE ULAŞMAK İÇİN

EDULIFE CANADA



Türkiye’de eğitim adına yeni ufuklar açacak EduLife Canada 
dergimizin ilk sayısıyla sizlerleyiz. 

EduLife Canada ailesi olarak, Kanada’daki eğitim sistemini, 
eğitim kurumlarını, sosyo-ekonomik hayatı ve Kanada-Tür-
kiye arasında günden güne güçlenen kültürel bağı hem reel 
hem de güncel bilgilerle aktarabilmeyi görev edindik.

Bu sayımızda Kanada’yla ilgili aklınıza gelen her türlü soruya 
cevap bulabileceğinize inanıyoruz; eğitim sistemini denetle-
yen kurumlardan Kanada’nın büyük şehirlerindeki sosyal ve 
kültürel hayata, okurken çalışma hakkından eğitim maliyet-
lerine kadar birçok reel bilgiye ulaşabileceksiniz.

Kanada Konsolosluğu 2012 Eğitim Raporu’na göre, 2005 
yılından bu yana Türkiye’den Kanada’ya giden öğrenci sa-
yısı her yıl artış gösteriyor. Uluslararası ekonomiye enteg-
rasyonun sağlanmasına dönük olarak da yabancı dil öğ-

renme ya da yurtdışı eğitimi, ülkemizin gelişimi açısından 
büyük önem taşıyor. Bizler de bu gelişime katkı sağlayacak 
genç nüfusun geleceğine, Kanada hakkında geniş bilgiler 
vererek ışık tutmak istiyoruz.

Yola çıkarken, Türkiye’de nüfusun önemli bir bölümünü 
oluşturan gençlere, Kanada gibi eğitim sistemiyle ve ya-
şam koşullarıyla dünyaya örnek teşkil eden bir ülkeyi layı-
kıyla tanıtmayı; onları detaylı bilgilerle donatarak Kanada’yı 
eğitimleri için öncelikli tercih yapabilmeyi hedefledik.

Bu sayımızda olduğu gibi diğer sayılarımızda da hem Kana-
da eğitim kurumlarını tanıtmayı hem de ülkemiz gençle-
rinin yurtdışı hayallerindeki yolculuklarına öncülük etmeyi 
sürdüreceğiz.

Bir sonraki sayımıza kadar eğitimle, başarıyla ve hayallerle 
dolu olun…
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KANADA HAKKINDA

“Umudun ve kendini güvende hissetmenin va-
tanı” da diyor Charles Dickens. Denizi ayrı, ha-
vası ve doğası ayrı bambaşka bir diyar… Eğitim, 
çevre ve sağlık gibi hayati konulara dünyanın en 
çok özen gösteren ülkesi de diyebiliriz Kanada 
için. Doğasını koruyan ve bununla dünyaya ör-
nek olan; tüm eğitim süreçlerinin devlet deneti-
minde olduğu Kanada, insan yaşamının kalitesine 
gereken önemi veren sayılı ülkelerin başında ge-
liyor. Dünyadaki hemen hemen tüm etnik grup-
ları da barındırarak kültürel zenginliğini katlayan 
Kanada, hem yaşam hem de eğitim yönünden 
isabetli bir tercih.

Kanada, diğer dünya ülkelerine göre kapılarını 
öğrencilere ve göçmenlere daha kolay açabilen 
ve bu yapıyı toplumsal hayata entegre edecek 
yasaları doğru uygulamayı başarabilmiş bir ülke.

Kanada, Amerika’nın kuzeyinde, Atlantik ve 
Pasifik okyanusları arasında yer alır; yüzölçümü 
olarak dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Yaklaşık 
34 milyon nüfusa sahip olan Kanada’da bölgeler 
kendi aralarında iklim, coğrafi özellikler ve yaşam 
tarzı açısından farklılık gösterir. Kanada’nın iklimi, 
bilindiği gibi sürekli soğuk ve karlı havalardan iba-
ret değil; kışı yaşadığı gibi yaz mevsimini ve geçiş 
mevsimlerini de yaşayan bir iklime sahip. Yazın 
otuz beş derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar da 
görülmektedir. Bahar mevsimleri ise Kanada’nın 
nadir doğasının kendini en güzel gösterdiği za-
manlardır. İklim koşulları nedeniyle nüfusun çoğu 
güney bölgelerine; Fransızca konuşan nüfusun 
büyük bir kısmı ise Quebec bölgesine yerleşmiş-
tir. Son yıllarda eğitim, gelir dağılımı ve yaşam 
standartları gibi değerleri göz önünde bulundu-
ran Birleşmiş Milletler, Kanada’yı “yaşamak ve 
eğitim görmek için dünyanın en iyi yeri’’ olarak 
tanımlamaktadır. Bu olgunun zamanla farkına 
varan Türkiye’de ailelerin, 2005 yılından bu yana 
her yıl artan oranda, çocuklarının eğitimi için Ka-
nada’yı tercih ettiğini Türkiye eğitim raporlarında 
görebilmek mümkün.* Yabancı öğrencilere sıcak 
yaklaşımıyla da bilinen Kanada’yı “öğrenci ülkesi” 
olarak da tanımlayabiliriz.

Kanada’nın dikkat çeken en önemli 
özellikleri

Amerika ve İngiltere gibi 
ülkelere göre eğitim ve yaşam 
maliyetlerinin daha ucuz oluşu, 
Kanada’nın ilk akla gelen ve 
bilinen özellikleri arasındadır.

En önemli yaşam dinamiklerinden eğitime ayrılan 
bütçenin sağladığı yüksek kaliteyle birlikte Ame-
rika ve İngiltere gibi ülkelere göre eğitim ve ya-
şam maliyetlerinin daha ucuz oluşu, Kanada’nın 
ilk akla gelen ve bilinen özellikleri arasında.

Kanada, çok kültürlü ulus politikasını kabul eden  
ve iki resmi dili olan bir ülkedir. Bu etnik ve kül-
türel zenginlik, yabancı öğrenciler açısından iki 
dil öğrenebilme şansı, Kanada’yı diğer ülkelerden 
ayıran önemli özellikler arasındadır. İngilizce öğ-
renmek isteyen Türk öğrenciler tercihlerini daha 
çok Toronto ve Vancouver’dan yana kullanırken, 
Fransızca öğrenmek isteyenlerin tercihi Ottawa 
ve Montreal’dir.

Uluslararası öğrenci sayısı oldukça yüksek olan 
Kanada, yabancı öğrenciler için barınma, çalış-
ma hakları gibi sosyal haklar bağlamında etkili  
düzenlemeler gerçekleştirmiştir.

2012 yılında Mercer Resource Consulting ta-
rafından gerçekleştirilen yaşam kalite endeksi 
araştırmasına göre dünyada yaşanılır ilk 30 şehir 
içerisinde 5 farklı Kanada şehri yer almaktadır. 
Kanada bu özelliği nedeniyle de, çocuklarının 
eğitimini planlarken güven ve huzura önem ve-
ren ailelerin öncelikli tercihleri arasındadır.

* The International Education Market In Turkey March 2012-Prepared by the 
Embassy of Canada İn Turkey and Edu-Canada
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Kanada Kültür Merkezi’ni
Bir de Onlardan Dinleyelim...

Veli olarak görüşlerimi paylaşmak istedim. Kızımı Kanada’da eğitime göndermeden önce, gerek kızım 
gerekse onu göndermeye aracı olacak kurum konusunda bir eğitimci olarak fazlasıyla ince eleyip sık 
dokudum. Görüştüğüm kurumların içinde, bir fuar vesilesi ile tanıştığım Kanada Kültür Merkezi de vardı. 
Aradığım güveni, anlayışı ve bilgiyi bu kurumda bulduğum için çok memnunum. Kızımı, lise onbirinci ve 
onikinci sınıfları okuması için Kanada Kültür Merkezi vasıtası ile Ottawa’ya bir devlet lisesine gönderdik. 
Bir buçuk yıldır her başımız sıkıştığında Kanada Kültür Merkezi çalışanları yardıma hazır bir şekilde ve güler 
yüzle karşıladılar bizi. Şu an üniversite müracaatı aşamasındayız ve yine Kanada Kültür Merkezi, engin bilgi 
ve tecrübesi ile bize yol gösteriyor. Ailecek onları tanımış olmaktan son derece mutluyuz.

- Günay ÖZARIN ÖZTÜRK

Kanada Kültür Merkezi  ile 2013 senesinde tanıştım. Attığım ilk adımdan itibaren sıcak kanlı, sürekli gü-
lümseyen, yardımsever insanların ilgi odağı oldum. Şu an da çok güzel bir üniversitede çok güzel bir eğitim 
alıyorum. Kanada Kültür Merkezi ile çalışmaktan mutluluk duyduğumdan, kardeşimi de onlara yönlendirdim 
ve şu anda ailece Kanada’da yaşıyoruz. Kanada Kültür Merkezi, herkese tavsiye edebileceğim çok güzel bir 
tecrübe. Teşekkürler!

- Büşra UYGUN

Kanada Kültür Merkezi’yle birlikte hareket etmek her adımımı daha da kolay atmamı sağladı. Öncelikle 
“Kariyerim için hangi ülke olmalı?”, “Doğru tercih  mi yapıyorum?” gibi aklımdan bir sürü soru geçerken 
bu şahane ekip beni son derece rahatlattı. Uzman ve güvenilir ellerle işbirliği yapmanın avantajı bir yana, 
Kanada’yı avucunun içi gibi bilen başka bir danışmanla da tanışmadım. Benim en büyük sorunlarımdan 
biri de en iyi hangi işi yapabileceğimi bilmemekti. Bu konuda da içimi rahatlattılar. Özetle şunu söyleye-
bilirim, Kanada ile ilgili aklınıza gelen gelmeyen her sorunuza çözüm bulabilecek bir danışmanlık hizmeti 
alacağınıza emin olabilirsiniz. Ne demek istediğimi bu tatlı ve iş bitirici ekiple tanışınca anlayacaksınız. Şu 
an dünyanın dört bir yanından arkadaşlarım var, farklı bir şehirdeyim ve kendimi çok rahat hissediyorum.

- Deniz Nivan ERDOĞAN

Kanada Kültür Merkezi, son iki senedir birlikte çalıştığım bir kurum; en baştan beri hep bana yardım ettiler 
ve ellerinden geleni yaptılar. Herhangi bir problemde veya zorlukta hemen ilgilendiler ve yanımda oldu-
lar; aynı zamanda ne zaman ofislerine gitsem beni aileden biri gibi çok sıcak karşıladılar. Okullarımı beni 
yönlendirerek ama benim istediğim doğrultuda seçtiler. Son iki seneden beri her konuda hep arkam-
da oldular; hem fikirleri hem de destekleriyle yokluklarını hiç hissettirmediler. Kanada Kültür Merkezi’ni 
yurtdışına gidecek tüm arkadaşlarıma içtenlikle tavsiye eder ve onlara güvenmelerini temenni ederim. 
Kanada Kültür Merkezi, yurtdışında okuyacak arkadaşlarım için yapabilecekleri en güzel başlangıçtır.”

- Mert GÜRHAN

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

- Kemal Erol TOPAÇ

İki yıl boyunca oğlumuz Cem’e gösterdiğiniz yakın ilginin ve sıcak yaklaşımınızın, onun hiç adaptasyon 
sorunu yaşamamasına ve ilk sınav neticelerine göre çok başarılı bir başlangıç yapmasına neden oldu-
ğunu görüyoruz. Artık ailemizden birisiniz. Her şey için, ama özellikle McGill Üniversitesi’ne kabul 
öncesindeki gayretleriniz için çok çok teşekkürler.

- Annick & Mehmet ERSAYAN

Sevgili Türkan Abla, verdiğiniz tüm bilgiler sayesinde, geldiğim günden beri sanki İstanbul’daymışım 
kadar rahatım. Ne bir vatan hasreti sorunum var ne de bir yalnızlık sorunu. Beni çok çok iyi yönlendir-
mişsiniz ve sonuçta tam istediğim gibi bir üniversitede okuyorum. Çok sevgiler.

- Cem ERSAYAN

Kanada Kültür Merkezi ile çıktığımız bu yolda ilk önce hayal ettik. Sonra da Türkan Hanım’ın liderliğinde 
başarıya ulaştık. Evladınızın geleceğini emin ellere teslim etmek istiyorsanız ve tercihiniz Kanada ise 
hiç düşünmeden bu kuruma güvenebilirsiniz. Türkan Hanım ve İsmail Bey’e sonsuz teşekkürlerimizle.

- Vivet Selim DESABAH

Cem ERSAYAN ve ailesi

Kemal Erol TOPAÇ
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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

BİZİ TANIYIN
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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

VANCOUVER
www.lasallecollegevancouver.com
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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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Kanada Kültür Merkezi ve faaliyetleri hakkında kısaca 
bilgi verebilir misiniz?
Kanada Kültür ve Eğitim Merkezi, 2008 yılında Kanada-
lı Türkler tarafından kurulmuştur. İstanbul’un kalbi İstiklal 
caddesi üzerinde, Galatasaray meydanında yer almaktadır. 
Kanada’ya gitmek isteyen öğrencilere ve ailelerine danış-
manlık hizmeti vermekle birlikte; öğrencilerin lisans, yük-
sek lisans, dil kursları, yaz okulları, mesleki sertifika ve staj 
programlarıyla ilgili başvurularını yürütmekteyiz. Bunu ya-
parken öğrencinin gerçekten neye ihtiyacı olduğunun be-
lirlenmesinin ve program seçiminin özenerek yapılmasını 
desteklemenin yanı sıra düzenli aralıklarla öğrenci ve ai-
lesiyle görüşmeler düzenlemekteyiz. Başvuruya eşlik eden 
bir CV hazırlanması, motivasyon mektuplarının yazılması, 
burs başvurularının yapılması ve başvuruların takibinden 
sonra, öğrencinin konaklamasının ayarlanması ve vize iş-
lemlerinin tamamlanması hizmetlerini sunmaktayız. Öğ-
rencimizin eğitim aldığı süre boyunca da düzenli aralıklarla 
takibini yapmaktayız. Herhangi bir sorun olduğu takdirde 
veya danışmak istedikleri konular olursa yine yanlarındayız. 
“Kanada’da eğitim” danışmanlığının yanı sıra turistik vize 
başvuruları yapmakta ve özel İngilizce, Fransızca ve özel 
IELTS ve TOEFL hazırlık dersleri de vermekteyiz merkezi-
mizde. Bununla birlikte Kanada’daki bütün eğitim kurum-
larına öğrenci gönderdiğimiz için onların da bizden talep-
lerine cevap vermekteyiz ve Türkiye’deki okullarda Kanada 

eğitim sistemini tanıtıcı seminerler düzenlemekteyiz.

Kanada’nın ülke gençliğimize hangi yönlerden değer ka-
tacağına inanıyorsunuz?
On dört yaşından itibaren Kanada’da eğitim almış ve on 
yedi sene boyunca orada yaşamış biri olarak, öncelikle 
dünyaya açılan bir kapıdan geçerek hem kendilerini hem 
de çok farklı kültürleri tanıma imkanına sahip olacaklar. 
Kendilerini daha iyi tanıma fırsatını kazanacaklar; çün-
kü farklı bir ülkede öğrenci olarak yaşamak aynı zamanda 
farklı zorluklara da katlanmayı gerektiriyor. Bunun sonu-
cunda, dünya standartlarında kaliteli bir eğitimin yanı sıra 
özgüvenleri yüksek, kendi kararlarını alabilen, güçlü insan-
lar olacaklardır. Kanada’nın en önemli değerlerinden birisi 
olan farklı kültürleri kucaklamak da doğalarına nüfuz ede-
cek. En önemli ayrıcalıklarından birisi de şu: sadece Kana-
da diploması değil, Kanada’da iş deneyimi de edinecekler. 
Günümüzde yurtdışında diploma almak değil, iş deneyimi 
kazanmış olmak artık ayrıcalık kazandırıyor.

Kanada genel anlamda eğitim açısından nasıl bir ülkedir? 
Size göre en çok dikkat çeken eğitim nitelikleri nelerdir?
İki çocuk annesi biri olarak kaliteli eğitimin yanı sıra bunu 
güvenli bir ortamda sunabilmesi Kanada’yı çok cazip hale 
getiriyor diyebilirim. Bununla birlikte öğrencinin yaşadığı 

RÖPORTAJ

KANADa’DA EĞİTİM:

BİR DİPLOMADAN
DAHA FAZLASI

Türkan İBİŞ İNCE
Kanada Kültür Merkezi
Eğitim Direktörü

Türkan İbiş İnce, Kanada’da 
eğitim ve yaşama dair 
birikimlerini bu sayıda 
bizlerle paylaştı.
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ortamda hangi ülkeden geliyorsa gelsin kabul görebilmesi, 
dışlanmaması da Kanada’yı farklı konumlandırıyor. Kana-
da’nın eğitim sisteminin ezberci değil daha çok pratiğe ve 
anlamaya yönelik olması; gelişmiş laboratuarları, kütüpha-
neleri ve yetişmiş eğitimci kadrosu, genç beyinlerimizi de 
mutlu edecektir.  

Sizce Kanada’ya eğitim amaçlı giden hali hazırda Türk 
öğrenci sayısı istenilen düzeyde midir? Sizce potansiyel 
daha da yükseltilebilir mi?
2002 yılında Türkiye’de düzenlenen ilk Kanada Eğitim 
Fuarı’na katıldığımda, gelen aileler Kanada’ya uçak olup 
olmadığını soruyorlardı. Üniversiteler ve eğitim kurumları 
hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Şimdiyse fuarlarda, Kana-
da’yı çok daha iyi bildiklerini görüyorum; hatta araştırdık-
ları okul isimleriyle geliyorlar. 
Kanada halen istenilen düzeyde keşfedilemedi diye düşü-
nüyorum. Her ne kadar İngilizce eğitim için en çok ter-
cih edilen ülkelerden biri olsa da, giden öğrenci sayısının 
artması gerektiğine inanıyorum. Türkiye aslında çok büyük 
bir potansiyel taşıyor. Bu anlamda Kanada eğitimini tanı-
yan bizlere büyük görev düşüyor. Ne mutlu ki artık Kanada 
ve Türkiye arasında direkt uçuş seferleri var; Air Canada, 
THY, ve yaz mevsimlerinde Air Transat ulaşımı kolaylaş-
tırmış durumda. Ulaşımın kolaylaşması, eminim ki giden 
öğrenci sayısına da yansıyacak.
Öte yandan, zamanında ortada dolaşan efsaneler vardı; 
“Kanada vizesini almak zor, hatta imkansız,” gibi. Bunun 
doğru olmadığını anlatmak ve kulaktan kulağa yayılan bu 
bilgiyi düzeltmeye çalışmak maalesef çok zaman aldı. Ka-
nada vizesi, diğer ülkelerde olduğu gibi, öğrenci eğer ger-
çekten eğitim amaçlı gidecekse ve buna uygun bütçesiyle 
bir eğitim planı varsa, alınması en kolay vizelerden biri. 
 
Kanada’ya eğitim amaçlı gelen uluslararası öğrencilerin 
oldukça fazla oluşu dikkat çekiyor. Kanada’yı bu anlamda 
öğrenci ülkesi olarak da tanımlayabilir miyiz?
Kanada’nın eğitim kalitesi ve ortamı, bazı ülkeler tarafın-
dan çok önceden keşfedildi ve Kanada her zaman kapı-
larını öğrencilere açık tuttu. Öğrenciler, seçtikleri ülkede 
eğitim kalitesinin yan sıra yaşam standartlarını da önem-
sedikleri (ve öğrencililik hayatının en güzel geçirilebileceği 
ülkelerden birisi olduğu) için Kanada, bir öğrenci ülkesi 
olarak da tanımlanabilir.  
 
 
Son yıllarda dil okulları açısından özellikle artan oranda 
Kanada’nın tercih edilmesinin nedenleri nelerdir sizce?
Kanada’nın özellikle üniversiteden yeni mezun ve İn-
gilizce seviyesini ilerletmek isteyen öğrenciler için çok 

cazip olmasının nedeni, uzun vadeli programlar için 6 ay 
ve üzeri çok uygun fiyat seçeneklerini sunması. Bununla 
birlikte, konaklama için de zengin seçenekleri var ve öğ-
renciler gittiklerinde de rahat ediyor. Giden öğrencileri-
mize baktığımda pek çoğu memnun kaldıkları için başka 
arkadaşlarını da teşvik ediyor. Giden öğrencilerimiz daha 
sonrasında isterlerse master programlarına veya kendi 
alanlarında sertifika veya tezsiz master programlarına da 
devam edebilirler.  
 
 
Kanada’nın öğrencilere sunduğu çalışma haklarından 
bahsedebilir misinizi kısaca?
Şu an öğrencilerin çalışması için Kanada dünyanın en 
avantajlı ülkesi. Yabancı öğrenciler programlarına başlar 
başlamaz kampüs içi veya dışında haftada 20 saate kadar 
çalışabiliyorlar. Yazları tam zamanlı çalışma imkanları var. 
Lisans programlarının sonrasında veya iki yıllık bir master 
programının sonunda 3 yıla kadar çalışma izni alabiliyorlar. 
Daha kısa program yapanlar da (8 ay veya 12 ay gibi) en 
az eğitim süreleri kadar çalışma imkanına sahip oluyorlar. 
 
 
Türkiye’den giden öğrencilerin karşılaşabilecekleri sorun-
lar genellikle hangi konularda olabiliyor?
Kültür şokunu bütün giden öğrencilerimiz az, orta veya bü-
yük şiddette mutlaka yaşıyorlar; bu birkaç gün sürebildiği 
gibi birkaç ay da sürebiliyor; ama genelde iki ayın sonunda 
öğrenci adapte olmaya başlıyor ve artık psikolojik olarak da 
rahatlıyor. Ailelerine, sevdiklerine, ülkelerine olan özlem ve 
ardından gelen hüzün zorluyor ilk başlarda. Özellikle lisans 
eğitimi için giden öğrencilerime önerim ilk senelerinde mut-
laka Noel döneminde geri gelmeleri, iki haftalığına da olsa; 
çünkü her iki taraf hasret gidermiş oluyor ve öğrenci de dön-
düğünde daha motive olmuş oluyor. Geride kalan aile için de 
bu, eğitim döneminin daha rahat atlatılmasını sağlıyor. 

Son olarak Kanada’daki eğitim maliyetleri ile ülkemiz 
maliyetlerinizi karşılaştırırsak, size göre Kanada okulları 
Türkiye okullarına alternatif teşkil edebilir mi?
Kanada’nın eğitim kalitesi düşünüldüğünde, maliyetler 
dünyadaki diğer ülkelere kıyasla çok daha uygun. Türki-
ye’deki eğitim maliyetleri çok büyük farklılıklar gösteriyor. 
Ama şöyle söyleyebilirim: 20-25 bin Kanada dolarına her 
şey dahil lise eğitimi almak mümkün. Yine ortalama 20-30 
bin Kanada dolarlık bir bütçeyle eğitim ve yaşam giderlerini 
karşılamak mümkün. Dil kursu için 6 aylık bir programı 12 
ya da 15 bin Kanada dolarına her şey dahil gerçekleştirmek 
mümkün. Kanada dolarının kurunun, Amerikan dolarından 
çok daha düşük olduğunu da eklemek isterim.

RÖPORTAJ
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KANADA EĞİTİM SİSTEMİ

DÜnyada en İYİ 
YÖNETİLEN
EĞİTİM SİSTEMİ
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KANADA EĞİTİM SİSTEMİ

Kanada, bilimsel çalışmalar yapmak 
ve bunu ilerletmek, toplumun her 
kesimine eğitim olanağı sağlamak; 
sosyal, kültürel ve ekonomik büyümeye 
katkıda bulunmak gibi amaçları 
yükseköğretimle gerçekleştirmeyi 
hedeflemiş bir ülkedir.

Kanada, eğitim sistemini dünyada en iyi yöneten ülkelerin 
başında geliyor. On ayrı eyaletten oluşan Kanada’nın her 
eyaletinde ayrı bir eğitim bakanlığı ve bu bakanlıklara 
bağlı yerel eğitim kurulları bulunmaktadır. Kanadalılar 
bu durumu bir ayrılıktan çok zenginlik olarak görmektedir. 
Her eyaletin ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminden sorumlu 
kendi milli eğitim bakanı vardır ve eğitim programları böl-
ge insanının istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Eğitim 
sistemindeki tüm yetki eğitim bakanlığındadır; yerel okul 
kurulları ise eğitim yasasının sağladığı yetki çerçevesinde 
işlerin yürütülmesinden sorumludur. 

Eğitim dairelerine bağlı olarak çalışan denetim memurları, 
öğretmenlerin, okulların ve okul kurulunun çalışmalarını 
izleyerek eğitim sistemini denetler ve öğretim ile ilgili yeni 
yöntemler konusunda danışmanlık yaparak öğretmenliğe 
yeni başlayanlara rehberlik ederler. Tüm eyaletlerde yerel 
eğitim kurulları ile eğitim bakanlıkları işbirliği içinde eği-
timle ilgili standartları belirleyip sistemin doğru değerlen-
dirilmesini sağlar ve var olan programları geliştirirler.*

Kanada, eğitim altyapısını iyi kurmuş bir ülke olarak dik-
katleri çekmektedir. İlk, orta ve yükseköğretim kurumla-
rında eğitimin içeriği özenle planlanmıştır. En temel ihti-
yaçları karşılamaktan topluma ve doğaya uyumlu bireyler 
yetiştirmeye kadar tüm süreçler iyi düşünülmüş ve altyapı 
buna göre oluşturulmuştur.

Okul öncesinde çocuklara sosyal faaliyetler eşliğinde pay-
laşım, uyum ve beslenme gibi alışkanlıklar kazandırılırken; 
ilköğretimde ise öğrencilerin günlük yaşamları içerisinde 
kendilerini koruyabilmelerini, anadillerini doğru öğrene-
bilmelerini, okuma yazma becerilerini geliştirebilmelerini, 
sosyokültürel hayata ve çevreye ilgi duymalarını sağlaya-
cak bir eğitim verilmektedir. *

Ortaöğretim ve yükseköğretim ise birbirine paralel bir 
süreç izler. Ortaöğretimde öğrencilerin farklı ihtiyaçla-
rına cevap verecek programlar geliştirilmiş; akademik ve 
mesleki eğitimi almaları sağlanarak öğrencileri üniversi-
telere ve kolejlere hazırlayan bir eğitim sistemi benim-
senmiştir. *

Yükseköğretim Kanada’da genel ülke refahı için çok önemli 
bir yere sahip. Bu anlamda birçok yönden eğitim siste-
mini geliştiren, sürekli gelişmeyi hedefleyen, toplumun 
birçok kurumunun (aileler, eğitim kurumları, sivil toplum 
örgütleri ve özel sektör gibi) ortaklığını sağlamaya yönelik 
bir eğitim sisteminin sürekliliğine inanılmaktadır. Bilimsel 
çalışmalar yapmak ve bunu ilerletmek, toplumun her ke-
siminden kişilere eğitim olanağı sağlamak; sosyal, kültürel 
ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmak gibi amaçları 
yükseköğretimle gerçekleştirmeyi hedeflemiş bir ülkedir 
Kanada. *

On ayrı eyaletten oluşan Kanada’nın her 
eyaletinde ayrı bir eğitim bakanlığı ve bu 
bakanlıklara bağlı yerel eğitim kurulları 
bulunmaktadır.

* http://kanadakulturmerkezi.com/kanada-egitim-sistemi.html
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Kanada, sahip olduğu nitelikli ve etkileşimli eğitim sistemi 
dolayısıyla her yıl daha da artan sayıda uluslararası öğren-
cinin de tercihi olmaktadır. “Kanada’da eğitim şart” dedir-
ten nedenleri de aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkün.

“Kanada’da Eğitim Şart”
dedirten nedenler
Kanada nitelikli, büyük bir ülke olması ve yine eğitime 
önemli bir bütçe ayırması ile yabancı öğrenciler tarafından 
oldukça tercih edilen bir ülke. Toplam öğrenci sayısının % 
12’si yabancı öğrencilerden oluşan Kanada’yı tercih etme 
nedenlerimizi şöyle sıralayabiliriz:*

Her yıl değişik uluslardan yaklaşık 185.000 (bu 
sayı 2013 yılında 200.000’in üzerine çıkmıştır) 
öğrenci tarafından tercih edilen Kanada, eğitim 
süreçleri boyunca öğrencilerin tüm yasal haklarını 
en iyi düzenleyen sisteme sahiptir.

“Hem çalışayım hem de eğitimim devam etsin” 
diyorsanız, Kanada size bu hakkı da yasayla 
veriyor; eğitim izni almış her öğrenci, belli kurallar 
çerçevesinde çalışma hakkına da sahip olabiliyor.

PSIS’e göre 10.000’den fazla bölümü olan ve 
araştırma anlamında birçok projeye alan yaratan 
Kanada üniversiteleri, dünyanın en iyileri arasında 
yer almaktadır. Kanada’da aldığınız diplomalar, 
Amerika ve İngiltere gibi ülkelerden alınan 
diplomalara denklik niteliği taşımaktadır.**

Kanada’daki yaşamı sevdiniz ve orada 
vatandaş olmak istiyorsunuz; dünyanın en 
hızlı vatandaşlık hakkı tanıyan ülkesindesiniz. 
Kanada, göçmenlik başvurunuzun kabulünden 
yalnızca 3 yıl sonra size vatandaş olma hakkı 
tanıyor.*

Kanada, belli başarı ölçülerine göre burs hakkı da 
tanınmaktadır.

Kanada’da eğitim masrafları sanılanın aksine 
Amerika ve diğer Avrupa ülkelerine göre daha 
düşüktür ve daha az bir maliyetle yüksek 
kalitede eğitim alabilme şansına sahipsinizdir.

Yabancı öğrenciyseniz gideceğiniz ülkedeki 
insanların öğrenciye yakınlığı sizin için çok 
önemlidir; “öğrenci dostu ülke” olarak da bilinen 
Kanada, çok uluslu yapısıyla öğrencilere sıcak ve 
güvende bir eğitim alma olanağı sağlıyor.

KANADA EĞİTİM SİSTEMİ

* http://kanadakulturmerkezi.com/kanada-egitim-sistemi.html
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KANADA’DA DİL EĞİTİMİ

DİL EĞİTİMİNDE
ÖNCELİKLİ TERCİH

Her yıl tüm dünya 
genelinde yaklaşık 
185.000 kişi eğitim 
için Kanada’yı tercih 
ediyor.

Hızla gelişen ve gelişmeye devam 
eden uluslararası ekonomi, ülkemizde 
her alanda dil bilmeyi gerekli hale ge-
tirmiştir. Türkiye’deki dil eğitimi ma-
alesef yeterli ve etkin olamadığı için 
yurtdışı dil okulları, kariyer gelişimleri 
için öğrencilerin öncelikli tercihi. Bu 
anlamda Kanada, dil eğitimi için vaz-
geçilmez bir ülke olma özelliğini ko-
ruyor; her yıl tüm dünya genelinde 
yaklaşık 185.000 kişi (2013 yılında bu 
rakam 200.000’in üzerine çıkmıştır) 
eğitim için Kanada’yı tercih ediyor.

Dil eğitiminiz için doğru bir yol hari-
tası çizdiğinizde, yaşamınız boyunca 
kişisel birikiminize ve sosyal haya-
tınıza büyük katkılar sağlayacak bir 
eğitim sürecine de başlamış olacak-
sınız. Aynı amaçla Kanada’ya gelen 
farklı kültürlerden insanlarla iletişim-
de olmak eğitiminizi daha keyifli hale 
getirecektir; onları tanıma, onlarla 
yaşayabilme ve dünyayı anlayabilme 
açısından bunun önemli bir deneyim 
olacağına emin olabilirsiniz.

Kanada, daha çok dil eğitimi açısından 
tercih edilen öncelikli ülkeler arasında 
yer alıyor. Özellikli ve prestijli, dün-
yaca tanınan dil okullarının başarısıyla 
Kanada, bu anlamda Türk ailelerin de 
tercihi; 2005 yılından bu yana Ka-
nada’ya eğitim amaçlı giden öğrenci 
sayısı her yıl artış gösteriyor.
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Kanada, üç büyük şehriyle dikkatleri çeken bir ülke: 
Montreal, Toronto ve Vancouver. Dünyanın en iyi dil 
okulları bu şehirlerde yer alıyor ve öğrenciler kişisel, eği-
timsel özelliklerine göre bu şehirleri tercih edebiliyorlar. 

Montreal, iki dilin konuşulduğu (İngilizce ve Fransızca) 
dünyanın en büyük şehri olma özelliği ve iki farklı kültürü 
yansıtan atmosferiyle her iki dili de öğrenmek isteyen öğ-
renciler için ayrı bir tercih yeri.

Toronto, Kanada denince ilk akla gelen şehir. Geniş ve 
modern yapısı; sanat, müzik ve spor etkinlikleriyle bilinen 
Toronto, en çok tercih edilen şehirlerden biri ve en iyi dil 
okullarının mutlaka bir şubesinin olduğu bir merkez.

Vancouver, dünyanın eşsiz doğasıyla bilinen nadir şehirle-
rinden. Doğasına sahip çıkan Kanada’nın “doğa şehri” de 
diyebiliriz. Birçok araştırmada en yaşanılır şehirler arasın-
da yer alan Vancouver, dil okulları ile de dikkatleri çekiyor.

Birçok ulustan öğrencinin tercihi olması dolayısıyla Kana-
da’daki dil okulları, uluslararası öğrenci eğitiminde önemli 
deneyime sahip. Kanada’da farklı uluslardan gelen öğren-
cilerin davranışlarını, öğrenme tekniklerini ve ihtiyaçlarını 
iyi analiz edebilen okulları görmek mümkün.

Kanada’da dil okullarında, 
öğrencilerin hedeflerine göre farklı 
programlar uygulanıyor; bunların 
başında daha çok günlük hayatın 
içinde kullanmak, kültürel olguları 
takip edebilmek ve uluslararası 
iletişimi kurabilmek için öncelikli 
tercih “Genel İngilizce” kursları.

Bunu, “Eğitim ve Sınavlar için İngilizce” kursları izliyor; 
yani herhangi bir akademik eğitime kabul edilebilmek için 
belli sınavlara (TOEFL, IELTS gibi) hazırlık kursları. Daha 
sonra da kariyeriniz için “İş İngilizcesi” geliyor; diğer bir 
adıyla “Mesleki İngilizce” kursları. Dünyada özellikle inter-
net, bilim, teknoloji ve reklamcılık gibi birçok alanda İngi-
lizce kullanılıyor. Dolayısıyla bu alanlar için İngilizce, artık 
bir zorunluluk. Kanada’daki dil okulları özellikle bu ayırımın 
farkında olan programlarıyla öğrenciyi başarıya götüren 
eğitim kurumu niteliği taşıyorlar.

KANADA’DA DİL EĞİTİMİ

Toronto

Vancouver

Montreal





Toronto Campus
920 Yonge Street, 4th floor, Toronto, ON, Canada, M4W-3C7
Tel:  +1 (416) 961.5151 / Fax:  +1 (416) 961.5988 or 
+ 1 (416) 961.9267

Vancouver Campus
688 West Hastings Street, 3rd floor
Vancouver, BC, Canada, V6B-1P1
Tel: +1 (604) 484.6660 - Fax: +1 (604) 484.6637

Skype Toll Free: 1-877-452-2452 
www.ilac.com   •   info@ilac.com

ILAC PROGRAMLARI ILAC International College
Genel İngilizce
Başlangıç ve Orta seviyedeki tüm 
öğrenciler, daha ileri seviyede dersler 
almadan önce Genel İngilizce dersleri 
alırlar. 

Sınavlara Hazırlık (TOEFL, Cambridge 
FCE veya CAE, IELTS)
Öğrenciler, sınavların tüm bölümleri için 
eğitilirler. Cambridge dersleri seviyelere 
göre ayrılır. 

İş İngilizcesi
İş İngilizcesi Dersleri, profesyonel iş 
ortamlarında İngilizceyi akıcı şekilde 
kullanmayı öğretir. 

Üniversite Hazırlık Programı
Üniversite öncesi Sertifika programını 
bitiren tüm öğrenciler, istenen TOEFL 
derecesini almayı başarabilirler ve 
üniversitede başarılı olmalarını sağlayacak 
akademik dil becerilerini edinirler. 

Service Excellence for Business 
Diploma & Certificate Programs
> Kanada’da staj imkanı
> Büyük ölçekli şirketlerin CEO’larından 

gerçek iş yasamımı öğrenme
> Dünyanin en iyi firmalarını inceleme 

ve ziyaret
> İngilizce eğitimi ve Kanada iş kültürü
> Saygın bir okuldan diploma sahibi olma
>  $5000 burs alma imkanı
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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.

BU BİR İLANDIR.

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



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 
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Kanada’da lise eğitimi yakın zamana kadar Türk ailelerine 
çok uzak gelen bir düşünceydi. Fakat son yıllarda gelişen 
iletişim teknolojileri sayesinde aileler çocuklarını gönül 
rahatlığıyla yurtdışına gönderebilir oldu. Lise eğitimini Ka-
nada’da alan gençler, üniversite eğitimlerine de alıştıkla-
rı coğrafyada devam etmeyi çoğunlukla tercih eder hale 
geldi. Türkiye açısından bu çok önemli bir olgu; çünkü ka-
liteli eğitim almış ve dünya kültürünü öğrenmiş bireylerin 
ülkemizde hizmet vermesi, uluslararası iş dünyasında da 
Türkiye’yi iyi yerlere taşıyacaktır.

Kanada’da lise eğitimi, kıyaslandığında birçok ülkeden 
daha olumlu şartlar sunuyor; Kanada’daki çoğu 100-150 
yıllık bir geçmişe sahip köklü liselerin herhangi birinden 
mezun olduğunuzda, dünyanın en iyi 27 üniversitesine 
sınavsız girme hakkı elde ediyorsunuz. Ayrıca dünyada 

birçok ülke, 17 milyonluk genç nüfusu ve üniversite eğitimi 
görmek isteyen hâlihazırda 2 milyon öğrencisiyle Türki-
ye’ye, Türkiye’deki ailelere ulaşmaya çalışıyor.

Aileler için eğitim amaçlı gidilen ülke ve kurum kadar ço-
cuklarının yurtdışındaki konaklama şartları da çok önemli. 
Bu noktada Kanada, sürekli yabancı öğrenci alan bir ülke 
olarak bu alanda da birçok çözüm üretmiş durumda; yurt-
lar ve aile yanı konaklama, yıllardır uygulanan çözümler. 
Aile yanı konaklamada özellikle belli denetimlerden geç-
miş, güvenilir aileler seçiliyor. Tek kişi ya da iki kişinin ka-
labileceği; yemek, barınma, internet gibi imkanlardan fay-
dalanılacak aile yanı konaklama seçeneğinin yanı sıra, tek 
kişilik odalardan oluşan, rezervasyonu iki-üç ay önceden 
yapılması zorunlu yurtlarda kalma seçeneği de mevcut. 
Seçim, öğrenciye ve aileye kalmış!

Dünyanın en iyi ilk 27 üniversitesine sınavsız girme hakkı; 
üniversiteye kabul edilen ve üniversiteden mezun olan öğrencilere 
üç yıla kadar hem çalışma hem de oturma izni; vatandaşlık için 
başvuru yapabilme şansı… Bunlar Kanada’da eğitim almayı tercih 
etme nedenlerinizden bazıları… 

Kanada’da
LİSE EĞİTİMİ

KANADA’DA LİSE EĞİTİMİ



Kanada’nın köklü liselerinin birinden mezun olduğu-
nuzda üniversitelere sınavsız girme hakkı elde edersiniz.

Yalnızca lise eğitiminin ilk yılında değil; son iki yılında 
da geçiş yapabilme hakkınız vardır.

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

Kanada’da liseyi bitiren bir öğrenciden, lise eğitimini 
Kanada dışında tamamlamış öğrencilerden üniversi-
teye giriş için istenen TOEFL, IELTS, SAT gibi sı-
navlar istenmez. Ancak üniversiteye girişte not orta-
lamınız önemlidir.

Lise eğitim ücretleri 12.00 ile 20.00 CAD 
arası değişmektedir.

Liseyi bitirip üniversiteye kabul edilen ve üniversite-
den mezun olan öğrenciler, 3 yıla kadar hem çalışma 
hem de oturma izni alıyor ve bunun ilk yılı tamam-
landığında vatandaşlık için başvuru yapabilme hakkı 
kazanıyor.

Öğrencinin yetenek ve ilgi alanlarına göre seçmeli 
derslerin sunulduğu lise müfredatının, sadece Kana-
da’daki üniversiteler için değil tüm dünya ülkelerindeki 
üniversiteler için farklı eğitim programlarını (IB: Inter-
national Baccalaurate ve AP: Advanced Placement) 
içermesi bir diğer avantajınız. 

Elbette ki burslu eğitim imkânı da Kanada’da eğitimi 
cazip hale getiriyor; başarılı öğrencilere 3 bin ile 10 bin 
Kanada doları arasında değişen burslar verilebiliyor.

KANADA’DA LİSE EĞİTİMİ

Kanada liselerini neden tercih etmeliyim?

27www.edulifecanada.com
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KANADA’DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
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Kanada, eğitim ve yaşam 
maliyetleri açısından 
İngiltere, Amerika ve 
Avustralya gibi ülkelere 
alternatif  teşkil ediyor.
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Yüksek kalitede bir eğitim ve dünyanın her ülkesinde 
saygınlık görecek bir diploma vaadiniz vardır.

Eğitim ve yaşam maliyetleri açısından diğer ülkelere 
göre önemli avantajlara sahip.

Çok uluslu ve çok kültürlü bir ülke olmasının yanı sıra 
büyüyen ekonomisiyle de mezunlarına farklı seçe-
nekler sunabilecek bir ülke. 

Eğer Kanada’da yüksek öğrenim gören bir öğrenciy-
seniz belirli şartlarda çalışma izni için ayrı bir baş-
vuru zorunluluğunuz yoktur; eğitiminiz süresince 
haftada yirmi saat, yaz tatillerindeyse bütün gün 
çalışma hakkınız vardır. Mezuniyet sonrası çalışma 
hakkı 3 yıla kadardır.

Mezuniyet sonrası Kanada’da kalmak istiyorsanız işiniz 
hiç de zor değil. Hem anadiliniz gibi İngilizce öğrenmiş 
olacaksınız hem de Kanada gibi bir ülkede üniversite 
eğitimi aldığınızdan size vatandaş olma hakkı kolayca 
sağlanacak. 

Bazı durumlarda Kanada’da üniversite eğitiminizi bir 
ya da iki sömestr yapabilir; kalan eğitiminizi kendi ül-
kenizde devam ettirebilirsiniz. 

Üniversite eğitimi için TOEFL ya da IELTS gibi sınav-
lardan birine girmek zorundasınızdır; genel olarak TO-
EFL ve IELTS  tercih edilirken, bazı üniversiteler kendi 
hazırlık okullarına da girmeye olanak sağlamaktadır.

Kanada üniversitelerine kayıt yaptırabilmenin temel 
iki şartı, İngilizce seviyenizin yeterli ve not ortalama-
nızın iyi olmasıdır. Bu iki şart, Kanada üniversitelerine 
girmenizde önemli ölçüde kolaylık sağlayacaktır.

Mezuniyet sonrası bir ile üç yıl arasında değişen ça-
lışma hakkı sürenizde Kanada şirketlerinde çalışmış ve 
uluslararası iş deneyimi edinmiş olmanın rahatlığıyla 
ülkemizde üst düzey iş fırsatlarını yakalayabilirsiniz. 

Üniversite eğitim ücretleri 12.000 ile 20.000 CAD 
arası değişmektedir.

KANADA’DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Kanada, Türkiye’de kime sorsanız “yaşam düzeyinin ve 
ekonomik standartların çok yüksek olduğu” cevabını ala-
cağınız bir ülke. Bunun yanında nitelikli eğitim sistemiyle 
de son yılların en çok tercih edilen ülkelerinden biri.

Dünyanın pek çok ülkesinde üniversiteler “iyi ya da 
kötü” diye nitelendirilirken Kanada’daki üniversiteler 
hakkında böyle bir değerlendirme yapmak pek müm-
kün değil; eğitim sisteminin tüm alanlarının devlet de-
netiminde ve güvencesinde olduğu Kanada üniversi-
teleri, bu anlamda tüm dünyada saygınlık kazanmıştır. 

Kanada, eğitim ve yaşam maliyetleri açısından İngilte-
re, Amerika ve Avustralya gibi ülkelere alternatif teşkil 
ediyor. 

Eğer Kanada’da üniversite eğitimi almak istiyorsanız, 
gerekli yerlerle iletişime on birinci sınıftayken geçme-
lisiniz; böylece hazırlık aşamasını hem maliyetler hem 
de sınavlar ve başvuru koşulları açısından etkin bir süreç 
haline getirmiş olursunuz.

Bu süreçte başvuru koşullarının varsa eksiklikleri gide-
rilir ve çok daha emin bir başvuru yaparsınız.

Kanada üniversitelerini neden tercih etmeliyim?
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Kanada’da en saygın ve kabul gören yüksek lisans programlarıyla 
master programlarını sunan çok sayıda eğitim kurumu vardır. 

Her eyaletin farklı bir akreditasyonu vardır ve bu şekilde finanse edilir.

Kanada’da master yapan öğrenciler eğitim gördükleri alan ile ilgili iş 
deneyimi edinme fırsatına sahip olabilmektedir. Kanada hükümeti 
Kanada’da 2 yıl master yapan öğrencilere 3 yıl; 1 yıl master yapan 
öğrencilereyse 1 yıl çalışma izni ve sonrasında göçmen olarak Kana-
da’da kalma imkanı sağlamaktadır.

Asistanlık ile giriş ve başarı bursu imkanları da bulunmaktadır.

Her üniversitenin kabul koşulları farklılık gösterdiği için bu koşulları iyi 
öğrenmek gerekiyor. Birçok üniversitenin genel koşulları arasında; ye-
terli düzeyde İngilizce seviyesini belgeleyen sınav notu, mezun olunan 
okuldan alınan not dökümü, çalıştıkları kurumdan görev ve sorumlukla-
rını açıklayıcı referans mektubu ve öğrencinin Kanada’da neden eğitim 
almak istediğini ve eğitim sonrasındaki beklentilerini dile getiren bir ni-
yet mektubunu gösterebiliriz. Buna ek olarak bazı Kanada üniversiteleri 
sayısal, zihinsel yetenekleri ölçen GRE veya GMAT gibi sınavları da 
master programları için zorunlu görebilmektedir.**

Yüksek lisans süresi üniversiteye göre değişmektedir; bu süre bir ile iki 
yıl arasındadır. Kanada’da akademik master programlarının süresi 2 yıl; 
“postgradute” dediğimiz tezsiz master programlarının süresi ise 1 yıldır.

Master eğitimi ücretleri 12.000 ile 25.000 CAD arası değişmek-
tedir.

Kanada, yine 
nitelikli ve etkin 
nedenlerden dolayı 
master programları 
için de ayrıca tercih 
edilen öncelikli ülkeler 
arasında yer alıyor.

İş bulma kolaylığı, birçok master prog-
ramının bulunması, eğitim dilinin İn-
gilizce olması, eğitim sonrası çalışma 
süresi hakkı, uluslararası şirketlerde 
tecrübe kazanma ve yine uluslararası 
network kurabilme şansı Türkiye’deki 
öğrencilerin master programları için 
Kanada’yı tercih etme nedenlerinin 
başında yer alıyor.

Kanada, Türk öğrenciler tarafın-
dan önceki yıllarda daha çok master 
programları için tercih edilirken şim-
di artık lise eğitimi için de bir o kadar 
tercih ediliyor. 

KANADA’DA master EĞİTİMİ

Kanada’da yüksek lisansı neden tercih etmeliyim?

Bilgi

Kanada hükümeti Kanada’da 2 
yıl master yapan öğrencilere 
3 yıl; 1 yıl master yapan öğ-
rencilereyse 1 yıl çalışma izni 
ve sonrasında göçmen olarak 
Kanada’da kalma imkanı sağla-
maktadır.



Kanada’da MBA
“İşletme yüksek lisansı” 
olarak bilinen MBA, 
eğitimde öncü ülkelerde 
ortak kabul görmüş tek 
program olarak önemini 
korumaktadır.

KANADA’DA MBA
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Büyüyen uluslararası ekonomide 
belli sektörlerde liderliği olan Türki-
ye’de başarılı bir iş insanı olabilmek 
adına belli yönetimsel niteliklerin ge-
lişmesi gerektiği düşünülürse, MBA 
programlarına katılmış olmanın bu 
anlamda büyük bir önem taşıdığı 
su götürmez bir gerçektir. “İşletme 
yüksek lisansı” olarak bilinen MBA, 
eğitimde öncü ülkelerde ortak kabul 
görmüş tek program olarak önemini 
korumaktadır.

Türkiye’de özellikle alanında uzman 
kişilerin yöneticilik vasfı kazanmak 
için öncelikli tercihi olan MBA, aynı 
zamanda kurumsal iş hayatındaki 
profesyoneller ve kariyerini geliştir-
mek isteyenlerce de talep görüyor. 
Türkiye’den eğitim amaçlı gidenler 
daha çok master ve MBA program-
ları için Kanada’yı tercih ediyor. MBA 
programları için program süresi, 
müfredat ve başvuru koşulları özenle 
ve geniş bir şekilde araştırılmalıdır.

MBA başvurusu için IELTS’den en az 6.5 veya TOELF IBT’den en az 
85 puan istenmektedir.  Bununla birlikte not ortalaması ve iş dene-
yimi de önemlidir.

En az iki akademik referansınızla birlikte eğitimden beklentilerinizi 
içeren ve sizi de anlatan özenli bir CV hazırlamanız gerekiyor.

Birçok üniversite MBA için en az iki yıl iş deneyimi kriteri arıyor. İş 
deneyimi istediği gibi bazı üniversiteler iş deneyimi olmadan da kabul 
etmektedir.

GMAT puanınız MBA programı için önemli. Okul ortalamanızın iyi 
olmadığı durumlarda GMAT skoru ve başarılı iş deneyimi özellikleri-
niz, MBA programına kabulünüz için önemli kriter olabiliyor. GMAT 
skoru olmadan da kabul veren üniversiteler mevcut.

Dil seviyesi ve/veya önceki eğitimi MBA için uygun olmayanlar özel-
likle Pre-MBA dediğimiz MBA programına hazırlayan programlar 
mevcuttur.

MBA ücretleri 24.000 ile 36.000 CAD arası değişmektedir.

KANADA’DA mBA

MBA için belli başlı koşulları şöyle sıralayabiliriz:
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Centennial College
Centennial College is the first government-accredited College 
in Ontario, Canada.  Recognized as a leader in international 
education, Centennial received two gold awards of excellence 
for internationalization in 2013, from both the Association of 
Canadian Community Colleges and the Canadian Bureau for 
International Education. 

Centennial College offers over 150 post-secondary, post-
graduate and fast-track programs in Business, Engineering 
Technology and Applied Science, Communications, Media 
and Design, Health and Community studies, Hospitality, 
Tourism and Culture, Transportation as well as English 
Language Learning (ELL) and foundations programs for college 
and university preparation. 

For program options visit: www.centennialcollege.ca/programs 

Benefits of studying at Centennial College – Toronto, Canada

Obtain High Quality Canadian Academic Certification; 
Ontario College Diploma, Advanced Diploma, Degree 
or Post-Graduate Certificate.

Graduate Certificate and Fast-Track programs are cost 
effective, shorter, and most importantly employment 
focused, compared to traditional research focused 
graduate studies pursued in University Master or PhD 
Degree programs. 

Obtain Canadian work experience with co-op or 
internship work placements

Become eligible for Canadian Post-Graduate Work 
Permit for 1-3 years

Many programs provide eligibility for designations from 
Canadian professional associations 

Centennial offers career services, networking, 
leadership and professional development opportunities 
in Canada and globally to support career success in a 
global world.  

Graduates of Centennial are job ready:  more than 94 
percent of those hiring Centennial grads are satisfied or 
very satisfied with their hires. 

Over 150+ credit transfer agreements with 
Centennial’s University partners in Canada and around 
the world offer opportunities for degree completion 
after graduation.

Connect with Centennial College on Social Media 

www.facebook.com/centennial.international 
 
@CentennialInternational 
 
@CentennialIE
 
www.youtube.com/centennialcollegeON
www.youtube.com/centennialintl  

 “I am one of over 600 Centennial College students 
that had the opportunity to participate in a Global 
Citizenship and Equity Learning Experience 
(GCELE).  In partnership with the Caño Palma 
Biological Research Station in Tortuguero, Costa 
Rica, our group of 8 Centennial College students and 
3 staff worked on Sea Turtle monitoring, mammals’ 
surveys, caiman surveys, beach cleaning, shore bird 
monitoring and assisted with the Conservation 
Club program at the local school.   Additionally, all 
the expenses were covered by Centennial College. 
Through this experience, we learned how to recognize 
social, psychological, political, economic aspects of 
environmentalism as an applied science.  Because of 
these eye opening and unique experiences I can say 
that when I get a managerial position, my company 
absolutely will be environmentally intelligent.”

- Arda Ersan, Global Business Management Student
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Kanada’da
SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI
ve bunu sağlayan kolejler
Mesleki sertifika ve diploma programları; teorik ve aka-
demik içerikleri, eğitim sonrası staj ve çalışma imkanlarıyla 
Kanada’da iş hayatında deneyim kazanma fırsatı yaratmaları 
bakımından önemli bir yere sahip. Kanada, bilinen nitelikli 
eğitim sistemi ve yaşam koşulları dolayısıyla sertifika ve dip-
loma programı düşünen pek çok uluslararası öğrencinin de 
öncelikli tercihi arasında. Sertifika programları oldukça yay-
gın olup, üniversitelerin kabul şartlarına göre daha kolay olan 
ve belli bir alanda uzmanlaşmayı sağlayan kısa süreli eğitim 
programlarıdır. Bu programlar, kolejler ve üniversiteler tara-
fından sunulmaktadır. Genellikle üniversiteden yeni mezun 
gençler, üniversitedeki teorik eğitimlerini pratiğe uygulaya-
cakları alanlarla ilgili bu sertifika programlarını tercih ediyor.

Merkezi Paris’te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü OECD ‘ye göre üye ülkeler arasında en fazla mes-
leki eğitim Kanada’da verilmektedir. OECD’ye üye 20 ül-
kenin verilerinin değerlendirildiği raporda, günümüzün ça-
lışma hayatında ortaya çıkan zorlukların aşılması için orta 
eğitim sonrası mesleki eğitimlerin kalitesinin artırılmasını 
ile ilgili çalışmalara öncelik verilmesi gerektiği belirtildi.

ABD örneğine dikkat çekilen raporda, bu ülkede 2018 
yılına kadar istihdam açığı olan alanların üçte birinin, dört 
yıllık üniversite eğitimi almasına gerek olmadan ortaöğre-
nim sonrası mesleki eğitim alan kişilerle karşılanacağı vur-
gulandı.

KANADA’DA SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI
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Mesleki eğitimle, giderek artan ih-
tiyaçlar çerçevesinde sağlık sektö-
ründeki teknisyenler ve ara kademe 
yöneticilere daha fazla ihtiyaç duyu-
lacağı kaydedilen raporda yer alan ve-
rilere göre, çalışma hayatı içinde olan 
20-45 yaş grubunda en fazla mesleki 
eğitim Kanada’da veriliyor.

Bu ülkede 20-45 yaş grubu için-
de olup, iş hayatında olanların yüzde 
33,6’sı mesleki eğitim alıyor.*

Kanada’daki kolejleri 
kısaca, mesleki ve 
dil eğitimi veren, 
diploma ve sertifika 
programları sunan 
eğitim kurumları olarak 
tanımlayabiliriz.

Bir yıldan üç yıla kadar süren çeşitli meslek, diploma ve sertifika programları 
eğitimini Kanada’daki kolejler vermektedir. Kolejler ve sundukları sertifika ve 
mesleki diploma programları oldukça yaygındır. Kanada’da iş hayatının pratikte 
gereksinimlerini karşılamak üzere farklı alanlarda eğitim veren kolejler büyük 
önem taşımaktadır; bunlar, son yıllarda Türkiye’de de birçok gencin tercihi. 
Öğrencinin eğitim durumuna göre bu programlar, lise ile üniversite arasında 
bir seçenek sunarken; yine 2 yıllık bir ön lisans programı bitiren öğrenci, kalan 
iki yılını da üniversitede tamamlayarak 4 yıllık derece alabiliyor. Bunun yanı sıra 
üniversite mezunu olup belirli bir alanda uzmanlaşıp farklı iş yapmak isteyen 
kişiler için de ayrıca uygun diploma ve sertifika programlarını bulmak mümkün.

Kanada’daki kolejleri kısaca, mesleki ve dil eğitimi veren, diploma ve sertifika 
programları sunan eğitim kurumları olarak da tanımlayabiliriz. Kolejler, kendi 
içlerinde belirli özellikleriyle “Üniversite Kolejleri”, “Kariyer Kolejleri” ve “Com-
munity Kolejler” olarak ayrılıyorlar. Bu kolejleri tercih eden kişiye çalışma hakkı 
ile ilgili de bazı izinler tanınıyor; mezun olduktan sonra eğitim sürenize göre 
çalışma izniniz olabiliyor. Eğitim alırken kampüs içinde; asgari eğitim süreniz 
tamamlanınca da okurken çalışma hakkı talebiniz bulunuyor.

Bu tür kolejleri, lise mezunu ve meslek sahibi olmak isteyen öğrenciler ile 
üniversite okumak isteyen; fakat bunun ilk iki yılını bu kolejlerde tamamlayıp 
başarılı oldukları takdirde kalan iki yıllarını üniversitede tamamlamak isteyen 
öğrenciler tercih ediyor. Son yıllarda bunlara üniversite mezunu olup belli bir 
alanda uzmanlaşmak, iş hayatında farklı nitelikler kazanmak ve son olarak da 
ikinci bir kariyer yapmak ya da kariyerini değiştirmek isteyenleri de ekleyebiliriz.

Bilgi

Kanada’da iş hayatının pratik-
te gereksinimlerini karşılamak 
üzere farklı alanlarda eğitim 
veren kolejler büyük önem ta-
şımaktadır; bunlar, son yıllarda 
Türkiye’de de birçok gencin 
tercihi. 

KANADA’DA SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI

* AA-13.11.2014 TARİHLİ HABER
http://www.sabah.com.tr/egitim/2014/11/13/
en-fazla-mesleki-egitim-kanadada-veriliyor
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Üniversite kolejleri, Community kolejler (teknik enstitüler) ve 
Kariyer kolejlerinin genel kabul şartlarını şöyle sıralayabiliriz:

İngilizce veya Fransızca hazırlanmış resmi not çizelgesi.
Kanada’daki liselere denk bir okulu bitirmiş olmanız gerekli.
Bazı eğitim kurumları çok sık olmasa da bazı kurslara katılmış 
olmayı gerekli görüyor.
Dil yeterliliği bu eğitim programları için önemli. Bazı okullar 
kendi sınavlarını yaptıkları gibi ILETS ve TOEFL gibi sınavlar 
da yeterli görülmektedir. ILETS için minimum 6,5; TOEFL 
içinse minimum 85 puan gerekli görülmektedir.
 “Postgraduate” ya da post diploma için üniversiteyi bitirmiş 
ya da kolej diploma programını tamamlamış olmak gerekiyor.
Ve elbette en az 18 yaşında olmak gerekiyor.

KANADA’DA SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI

Kolejlerİ
Yakından
Tanıyalım
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Community Kolejler 

Community kolejler teknik, 
kariyer ve “cegep” (lise düzeyi) 
kolejleridir. Bu kolejleri, bel-
li bir meslekle ilgili müfredatı 
uygulayan ve var olan ortak 
bir ihtiyaçtan doğup ara kadro 
eğitimi veren kolejler olarak da 
tanımlayabiliriz.

Kanada’daki uygulamalı iş 
alanlarındaki ihtiyacı karşı-
lamaya yönelik geliştirilmiş 
bu okullar, 2-3 yıl gibi kısa 
sürede tamamlanan ve bazı 
üniversitelere de yatay geçiş 
hakkı tanıyan, Kanada’da ol-
dukça ilgi gören kolejlerdir.

Sağlık, işletme, turizm, iş ida-
resi, finans, muhasebe, uy-
gulamalı sanatlar ve bilişim 
sistemleri gibi birçok alanda 
programları mevcut. Teoriden 
ziyade uygulamalı ağırlıklı eği-
tim vermeleri nedeniyle çok 
tercih edilen kolejlerdir. Kana-
da’daki bu kolejler eğitim prog-
ramlarını, çağın gereksinimleri-
ne; değişen ve ihtiyaç duyulan 
alanlara göre yenileyerek ve 
geliştirerek iş dünyasının nite-
likli çalışan ihtiyacını karşılaya-
bilme özellikleriyle, işverenler 
bakımından da oldukça önem-
senen bir konumda.

Kariyer Kolejleri

“Politeknik” okul olarak da bili-
nen kariyer kolejleri, kısa süren 
ve uygulamaya ağırlık veren; 
özel sektör tarafından işletilen 
ve devlet tarafından denetle-
nen kurumlardır. Bunlar, daha 
çok turizm, bilgisayar, grafik 
tasarım, medya, yayıncılık, iş-
letme ve sekretarya gibi prog-
ramları içeren kolejlerdir. 

Kendi içinde tamamıyla uy-
gulamalı eğitimi esas alan bu 
programlar, programı tamam-
layan öğrenciyi söz konusu işi 
yapabilir hale getirmeyi he-
deflemektedir.

Kabul şartları kimi kurumlar-
da bazı farklılıklar gösterse de 
genelde yukarıda belirttiğimiz 
gibidir.

Üniversite Kolejleri 

Üniversite kolejleri, uygula-
malı eğitim veren üniversite-
ler bünyesinde yer alır; bu tür 
kolejlere kabul şartları, üni-
versite kabul şartlarına göre 
daha kolaydır ve daha hızlı 
sonuçlanır. Üniversitelerde bu 
tür uygulamaya yönelik serti-
fika ve diploma programlarını 
bulmak da mümkün. Dil eği-
timi de bu kolejlerin sunduğu 
eğitim programları arasında. 
Bu programlar daha kısa sü-
rebiliyor. Senede birkaç farklı 
tarihte eğitime başlamak da 
mümkün. Sertifika ve diploma 
programları süresi 8 ay ile 3 yıl 
arasında değişmektedir.

Bu kolejlerden sonra üniversi-
teye girmek isteyen öğrenci-
lerin, ileride okumak istedik-
leri bölümle uyumlu sertifika 
programlarını seçmeleri çok 
önemli; bu konuda dikkatli 
davranılmalı.

KANADA’DA SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI

Community kolejler, Kanada’daki uygulamalı 
iş alanlarındaki ihtiyacı karşılamaya yönelik 
geliştirilmiş bu okullar, 2-3 yıl gibi kısa sürede 
tamamlanan ve bazı üniversitelere de yatay geçiş 
hakkı tanıyan, Kanada’da oldukça ilgi gören 
kolejlerdir.



Kanada’da
Yaz OKULU

Yurtdışı yaz okulu nedir? 
Böyle bir ihtiyaç nasıl 
doğdu? Yaz okulunun 
öğrencilere kazandırdığı 
artılar nelerdir? İşte 
yurtdışı yaz okullarıyla 
ilgili bilmeniz gereken 
her şey…

KANADA’DA YAZ OKULU
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Grup ya da bireysel olarak katılabilme şansı 

Haftada 15-20 saat İngilizce eğitimi 

Eşsiz doğal güzellikleri ve müthiş doğasıyla unutulmaz bir yaz tatili 

Hem eğitici hem de eğlenceli bir şekilde interaktif dil öğrenme fırsatı

IELTS veya TOELF hazırlık programları

Aktivitelerin hem tarihi ve kültürel yerleri gezmeyi hem de spor et-
kinliklerini kapsayarak eğitimi hareketli bir hale getirmesi

Yaz okulu eğitiminiz, ileriki yıllarınızda Kanada’da herhangi bir eğitim 
programına katılmak istediğinizde sizin için iyi bir referans olacaktır.

KANADA’DA YAZ OKULU

Kanada’da Yaz Okulu’nu neden tercih etmeliyim?

Yurtdışı yaz okullarını, 9-18 yaş arası öğrencilerin uzun 
okul tatillerinde yurtdışında hem eğitici hem de eğlenceli 
bir program dahilinde dil becerilerini geliştirebilecekleri 
ve pratik kazanabilecekleri okullar olarak tanımlayabiliriz. 

Bu tür yaz okulları öğrencilerin farklı bir ülke kültürünü 
deneyimleme, sorumluluk alabilme ve sosyal becerilerini 
geliştirmede; özgüvenlerinin ve motivasyonlarının art-
masında önemli etkiye sahiptir. Yaz okullarına genelde 
günlük konuşmaları yapabilecek düzeyde İngilizce bilen 
ve 9-15 yaş arası öğrenciler katılabilmektedir. İleri ileti-
şim teknolojileri sayesinde aileler, artık çocuklarını gönül 

rahatlığıyla bu tür yaz okullarına gönderebiliyor. Eğitim, 
konaklama ve spor etkinliklerinin tamamıyla kampüs alanı 
içerisinde olması, bu programı daha da güvenilir kılıyor. 
Hem özenle seçilmiş bir ailenin yanında hem de yurtlarda 
konaklama seçenekleri bulunuyor. 

Tüm okulların devlet denetiminde olması, çocuklarını 
Kanada’ya gönderen ailelerde ayrı bir güven duygusu ya-
ratıyor. Doğasının güzelliği ve açık hava sporlarında önde 
gelen bir ülke olması nedeniyle Kanada’da pek çok yaz 
okulu programı kapsamında spor aktivitelerinin ağırlıklı 
yer tuttuğunu ayrıca belirtelim. 



Kanada’da
EĞİTİM 
MALİYETLERİ

ÜNİVERSİTELER

EVE YERLEŞTİRME ÜCRETİ

Aile Yanı Konaklama İçin Ek Ücret Dil Okulu İçin Ek Ücret

AİLE YANI KONAKLAMA

PROGRAM ÜCRETİ /YILLIK

TOPLAM MALİYET

YURTTA KONAKLAMA

SÜRE
ŞEHİRİÇİ ULAŞIM

SAĞLIK SİGORTASI

150-200 CAD 450-750 CAD

HAVAALANI KARŞILAMA ÜCRETİ

100-150 CAD

750-980 CAD

800-1200 CAD

100-150 CAD

13650-50330 CAD

YILLIK

12000-48000 CAD

KOLEJLER

750-980 CAD

800-1200 CAD

100-150 CAD

13650-20330 CAD

YILLIK

12000-18000 CAD

DİL OKULLARI

750-980 CAD

800-1200 CAD

100-150 CAD

9650-13330 CAD

YILLIK

8000-11000 CAD

MASTER PROG.

750-980 CAD

800-1200 CAD

100-150 CAD

13650-37330 CAD

YILLIK

12000-35000 CAD

MBA

750-980 CAD

800-1200 CAD

100-150 CAD

25650-40330 CAD

YILLIK

24000-38000 CAD

YAZ OKULLARI

750-980 CAD

800-1200 CAD

100-150 CAD

2630-3530 CAD

AYLIK

980-1200 CAD
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MALİYETLER - ULAŞIM



Toronto  Canada

Open to  
the World.
Choose from more  
than 150+ programs. 

Each one designed with 
input from business and 
industry leaders and will 
prepare you for success.
• 4-year bachelor’s degrees

• 2- and 3- year workplace-ready diplomas

• 1-year career focused post-graduate certificates

• English Language Institute – ESL program for 

international students. Study only ESL or take 

classes while in your Seneca program. 

QUESTIONS?
seneca.international@senecacollege.ca

APPLY TODAY.
senecacollege.ca/international 

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

Kanada’ya Haziran 2013 öncesine kadar aktar-
malı gidilmekteyken şimdi ise direkt uçuşla gitmek 
mümkün. Bu önemli gelişme uçuş süresini hem 
kısaltıyor hem de konforlu ulaşımı sağlıyor. Kana-
da’nın (genelde büyükşehirlere yakın) 18 ayrı hava-
limanına uçuş seçeneklerinin var olması, Kanada’nın 
birçok yerine ulaşabilmeyi kolaylaştırmış durumda. 
Kanada’ya giderken titizlikle uçuşunuzu ve varışınızı 
planlamalısınız. Başvuru yapacağınız okul bu konuda 
size detaylı bilgi verecektir.

Kanada’ya
SEYAHAT
SEÇENEKLERİ

SÜRE
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Kanada’da
EĞİTİM İÇİN KONAKLAMA
SEÇENEKLERİ

KANADA’DA KONAKLAMA

Bilgi

Aile yanı konaklama, sürekli 
dil pratiği yapmanız ve düzenli 
bir hayat tercihiniz için kaçı-
rılmaz bir fırsat. Aileler özenle 
seçilmiş ve daha önce mutlaka 
yabancı öğrenci misafir etmiş 
oldukları için sizinle doğru ile-
tişimi kuracaklardır.

Bilgi

Aile yanı konaklamanın mali-
yeti aylık 400 ile 800 Kanada 
Doları arasında değişiyor.
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KANADA’DA KONAKLAMA

Konaklama tercihi 
daha çok öğrencinin 
alışkanlıklarına, eğitim 
bütçesine ve ailenin 
yaklaşımına paralel 
olarak belirlenmelidir.

Yurtdışına eğitim için gitmek istediği-
nizde, üzerinde önemle durmanız ve 
titizlikle karar vermeniz gereken ko-
nulardan biri konaklama tercihinizdir. 
Elbette her ülke kendi içinde farklı 
seçeneklere sahip; asıl önemli olan, 
size en uygun seçeneğin bulunması-
dır. Kanada bu anlamda uzun soluklu 
yabancı öğrenci kabul eden bir ülke 
olarak önemli gelişmeler kaydetmiş ve 
rahat, güvende, mutlu bir eğitim dö-
nemi geçirebilmeleri için öğrencilerin 
tüm konaklama seçeneklerine ulaşa-
bilmelerini sağlamaya çalışmıştır.

Konaklama tercihi daha çok öğrenci-
nin alışkanlıklarına, eğitim bütçesine 
ve ailenin yaklaşımına paralel olarak 
belirlenmelidir. Tüm konaklama se-
çeneklerinin avantajları ve dezavan-
tajları çok detaylı incelenmelidir. Bu 
konuda öncelikli bilmeniz gereken 
şey, okulunuza başvuru yaparken aynı 
zamanda da konaklama başvurunuzu 
da yapmanız gerektiği gerçeğidir.

Kanada’ya gittiğiniz an kalacağınız 
yerin önceden planlanıp ayarlanmış 
olması kendinizi güvende hissetmeniz 
açısından önemli olacaktır. Kanada’da 
konaklama seçenekleri şöyle sırala-
nabilir:

 Aile Yanı Konaklama
Aile yanı konaklama Kanada’daki okul bünyelerinde yer alan “housing office”-
ler tarafından gerçekleştirilir. Bu ofisler, öğrencilerin kalacağı en uygun aileleri 
ayarlar.

Aile yanı konaklama başvurunuzu mutlaka okul başvurusu ile beraber yapma-
nız gerekiyor. Doldurmanız için verilen form ile sizi en uygun ailenin yanına 
yerleştirebilmek hedeflenmiştir; yani sigara kullanıp kullanmadığınız, çocuklu 
aile yanında kalmak isteyip istemediğiniz, yemek tercihleriniz ve sağlığınızla ilgili 
bilinmesi gerekenler gibi bilgileri bu formda iletmeniz, oradaki yaşamınızı da 
kolaylaştıracaktır.

Okulunuz, yanında kalacağınız aileyle görüşerek, Kanada’ya geldiğinizde sizi 
karşılamalarını da sağlayabilir. Bazı okullar bu yerleştirme hizmeti için sizden bir 
defaya mahsus ücret alabilir.

Aile yanı konaklama, sürekli dil pratiği yapmanız ve düzenli bir hayat tercihiniz 
için kaçırılmaz bir fırsat. Aileler özenle seçilmiş ve daha önce mutlaka yabancı 
öğrenci misafir etmiş oldukları için sizinle doğru iletişimi kuracaklardır. Ayrıca 
sosyal etkinliklerine sizleri de katacaklarından hem dilinizi geliştirmiş hem de 
oradaki hayatı öğrenmiş olacaksınız. Aile, size eşyalı bir oda verecektir (bu oda 
tek ya da çift kişilik de olabiliyor) ve ortak kullanım alanlarından faydalandı-
racaktır. Her gün üç öğün yemeğiniz de ödeyeceğiniz bedelin içerisinde yer 
alacaktır. Bu tür konaklama seçeneğinin dezavantajı ise kişiye göre değişiyor; 
kurallı ve düzende yaşamak her öğrenciyi mutlu hissettirmeyebiliyor.

Bununla birlikte en ekonomik ve İngilizcenin en etkin öğrenileceği konaklama 
seçeneği olduğu da bir gerçek. Aile yanı konaklamanın maliyeti aylık 400 ile 
800 Kanada Doları arasında değişiyor.
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Ögrenci Yurtları 
Öğrenci yurtları bir diğer konaklama seçeneğiniz. Hem özel yurt hem de devlet 
yurdu olan şehirler de var; fakat devlet yurdu için mutlaka okulla eş zamanlı baş-
vuru yapmanız gerekiyor; zira devlet yurtlarında yer bulmak çok zor olabiliyor.

Dil eğitimi için gittiğiniz dil okullarının birçoğu sadece aile yanı konaklama im-
kanı sunduğu için seçimlerinizi titizlikle yapmanız gerekiyor. Kampüs yaşamını 
benimseyen ve kütüphane, cafe ya da spor salonlarına kolaylıkla ulaşmayı iste-
yen öğrenciler yurtta kalmayı tercih ediyor.

Kanada’daki yurtlar, alışılagelmiş konaklama hizmeti dışında bazı farklı sosyal 
etkinlikler de düzenleyerek kampüs hayatını eğlenceli hale getiriyor. Bu terci-
hinizin dezavantajı ise, sizler gibi dil öğrenmek için gelen öğrencilerle doğru dil 
pratiği yapabilme şansınızın zayıflaması. Bunu farklı alanlarda tolere edebiliyor-
sanız yine de etkin bir konaklama biçimidir diyebiliriz. 

Öğrenci yurtları, banyo ve mutfak ortak kullanımda olmak üzere genelde en az 
iki kişilik odalardan oluşmaktadır. Bununla beraber yurtlar kampüs içinde ya da 
yakınında yer aldığı için her an kütüphane, laboratuar ve yemekhaneden ya-
rarlanabilir ya da üniversitenin sosyal etkinliklerine katılabilirsiniz. Yurt ve kam-
püsteki yemek yeme yerleri öğrencilerin her an ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
durumdadır.

Yalnız şunu da belirtmek gerekir ki her şehrin ya da her okulun yurdu aynı ol-
mayabiliyor; bazı yurtlar çok ferah, havalandırmalı, geniş ve kampüs içinde ola-
biliyorken bazıları küçük ve kampüse biraz daha uzak olabilmektedir. Öğrenci 
yurtları genelde aile yanı konaklamaya göre pahalı bir konaklama türüdür.

Bilgi

Kanada’daki yurtlar, alışılagel-
miş konaklama hizmeti dışında 
bazı farklı sosyal etkinlikler de 
düzenleyerek kampüs hayatını 
eğlenceli hale getiriyor.

 Ev kiralamak
Ev kiralamak da eğitim için Kanada’ya giden öğrenciler için ayrı bir seçenek. Uygun ücrete kiralık 
ev bulmak çok zor olabiliyor. Her şehirde kiralık ev fiyatları değişken. Kiraya ısınma, elektrik gibi di-
ğer hizmetler de eklenince maliyet büyüyor. Öğrenciler genelde birkaç arkadaş birleşip ev tutmayı 
tercih ediyor. Okullar, okul çevresine yakın kiralık ev ilanlarını öğrencilerle paylaşarak yardımcı ol-
maya çalışıyor. Ama ev kiralamak eğitiminizin başlangıcı için önerilen bir seçenek değil; geldiğiniz-
de mutlaka kalacağınız yer ayarlanmış olmalı.

KANADA’DA KONAKLAMA

Kanada’ya gittiğiniz 
an kalacağınız yerin 
önceden planlanıp 
ayarlanmış olması 
kendinizi güvende 
hissetmeniz açısından 
önemli olacaktır.
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Gelişmiş ülkelerin vize konusunda gösterdikleri hassasiyet 
bilinen bir gerçek. Karşılaşılan sorunlar, önlemler almayı ve 
titiz davranmayı gerekli kılıyor. Kanada da vize konusunda 
çok titiz davranan bir ülke ve bu anlamda vize başvurunuzu 
sizin de özenle yapmanız gerekmektedir. Bu konuda or-
tağımız olan www.kanadakulturmerkezi.com’dan ulaşabi-
leceğiniz danışmanlarımız size detaylı bilgi sağlayacaktır. 
Kanada öğrenci vizesiyle ilgili olarak aşağıda paylaştığımız 
bilgiler size yardımcı olacaktır. 

Vize başvuru formunun eksiksiz doldurulmasına ve isteni-
len belgelerin aynı zamanda teslimine dikkat etmelisiniz. 
Başvurunuz, sunduğunuz belgeleriniz doğrultusunda de-
ğerlendirilir.

Sunduğunuz belgeler Kanada ziyaretinizin amacını, bura-
da geçireceğiniz zaman boyunca masraflarınızı kanıtlayan 
finansal yeterliliğinizi ve tekrar kendi ülkenize dönme iste-
ğinizi destekleyici kanıtlar içermelidir. Son altı aylık ban-
ka cüzdanlarınızı, mal varlığınızı ve varsa başka gelirlerinizi 
formlarınızda ayrıca sunmanız başvurunuz değerlendirilir-
ken önemli olacaktır. Kısacası, sunulan belgeler Kanada’ya 
sadece eğitim almaya gidip, harcama yapıp, ülkenize geri 
döneceğinizi kanıtlar nitelikte olmalıdır.

Kanada için güvenlik riski oluşturmamak çok önemli; dola-
yısıyla sabıka kaydınız olmamalıdır.

Başvurunuz ile birlikte olması gerekenler 
belgelerin bazıları: 

Vize harçları;

Kabul edildiğiniz eğitim kurumuna ait “kabul mektu-
bu” ve bunun, kabul edildiğiniz eğitim programının 
adını, süresini, başlangıç ve bitiş tarihleri ile son kayıt 
tarihini gösterir nitelikte olması;

Sizin veya ailenizin maddi durumunu gösteren bel-
geler ve eğer burs varsa bunu destekleyen belgeler;

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

Konaklama bilgilerinizi gösterir belge; 

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

Bu koşulları sağlayabilirseniz Kanada’ya öğrenci vizesi al-
mak kolaylaşacaktır.****

Kanada
ÖĞRENCİ
VİZESİ

Sunulan belgeler 
Kanada’ya sadece eğitim 
almaya gidip, harcama 
yapıp, ülkenize geri 
döneceğinizi kanıtlar 
nitelikte olmalıdır.

KANADA ÖĞRENCİ VİZESİ
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Kanada’da
ÖĞRENCİLİK
YAŞAMI

KANADA’DA ÖĞRENCİLİK YAŞAMI

Kanada, sahip olduğu çok kültürlü büyük şehirleriyle yabancı öğren-
cilerin tercihi. Üniversiteler ve eğitim kurumlarının kültürel zenginliği, 
Kanada’yı tercih eden öğrenciler için farklı grupları tanıma, onlarla yaşa-
mayı öğrenme ve hayata farklı bir bakış açısı geliştirme bakımından son 
derece değerli görülür.

Kanada’da öğrencilik yaşamınız, eğitim aldığınız şehirlere göre farklılık 
gösterir; yani her şehrin kendine özgü gezilecek yerleri, görülecek tarihi 
mekanları; ayrı bir şehir yaşamı ve etkinlikleri vardır. Öğrenciler hafta içi 
zamanlarını okullarında ve okul sonrası aktivitelerde; hafta sonlarını ise 
Kanada’nın belli bölgelerini keşfetmekle geçirebilir. Bazı büyük şehirler-
de yapmadan gelinmeyecek etkinlikleri şöyle bir anlatalım size...
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Montreal

KANADA’DA ÖĞRENCİLİK YAŞAMI

Mimarisi ve sanat galerileriyle tanınan Montreal, 
Kanada’nın kültür başkenti olarak bilinmektedir 

ve ülkenin en büyük ikinci şehridir. 

Dil
Fransızca, İngilizce.                        

Iklim
Nemli bir iklime sahip olmasıyla birlikte 
yazın sıcak, kışları ise soğuk bir havası var.                                           

Dünyada nerede?         
Kuzey Amerika, Kanada, Quebec Eyaleti.

Les chuchoteuses (The Gossipers) on rue Saint-Paul

Görülecek Yerler
Hayranlık yaratan vitrayları ve mimarisiyle büyüleyici Notre Dame Basillica mutlaka gö-
rülmeli. Mimar Moshe Safdie tarafından tasarlanan, üst üste konulmuş karton kutularını 
andıran ve hayalleri zorlayan mimariye sahip Habitat 67 adlı yapı görülmeye değer.

Alışveriş
Montreal’in hem ünlü tarihi sokaklarında 
hem de turistik tüm semtlerinde alışveriş 
yapabilecek birçok yer bulmak mümkün.

Mutfak
Montreal’e gittiyseniz poutine’i (soslu ve 
lor peynirli patates kızartması) yemeden 
gelmeyin. Ayrıca Akdeniz’den Fransız ya 
da Japon mutfağına kadar birçok mutfak 
kültürünü bir arada görmek mümkün. 

Neler Yapmalı?

Rue Saint Paul gibi galerileri 
ve kafeleriyle ünlü eski parke 
taşlı caddede keyifli bir yürü-
yüşe çıkabilir ve Avrupa’nın 
tarihi izlerini taşıyan havasını 
soluyabilirsiniz.

Old Montreal’i  faytonla do-
laşıp çok yakınındaki St.Lau-
rent nehrinde tekneyle bir-
kaç saat gezinti yapabilirsiniz.

Şehre ismini veren ve şeh-
rin tam ortasında yer alan 
Mount Royal dağına çıkabi-
lir; Montreal’i hem gece hem 
gündüz kuşbakışı izleyebi-
lirsiniz. İnsanların daha çok 
hafta sonları bisiklet turları, 
güneşlenme ve yürüyüş için 
tercih ettikleri Mont Royal’in 
yanı başındaki göl yakınında 
yer alan kafelerde dinlenebi-
lir ve butiklerde alışveriş ya-
pabilirsiniz.
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Görülecek Yerler 
Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap 
eden Royal Ontario Müzesi’nde dünya 
kültürüne, tarihine ve doğal yaşama dair 
birçok şeyi bir arada bulabilirsiniz. Dino-
zorlardan Türkiye’ye ait İznik çinilerine; 
mumyalardan göktaşlarına kadar daha 
sayamayacağımız birçok şeyi görebilece-
ğiniz nefis bir müze.

Hockey Hall of Fame, Kanada’yla bü-
tünleşen; Kanada geleneği de sayılan buz 
hokeyine ilgi duyan ya da fikir edinmek 
isteyen herkesin mutlaka görmesi gere-
ken bir yer. Tarihi yapısını ilgiyle izleyebi-
leceğiniz ve buz hokeyi adına birçok bilgi 
edinebileceğiniz bir mekan olarak özellik-
le sporseverler tarafından gezilmesi ge-
reken bir yer.

Alışveriş
Toronto, Kanada’nın en büyük ve nüfu-
sun en yoğun olduğu şehri olması özel-
liğiyle birçok alışveriş alternatiflerine sa-
hip. Hem küçük ilçelerde hem de şehir 
merkezinde ihtiyaçlarınızı karşılayabile-
cek mekanlar bulmak mümkün.

Mutfak 
Toronto her etnik kökenden topluluğu 
bünyesinden barındırdığı için mutfak kültü-
rü de zengin bir şehir. Özellikle 500.000 
Çinli bulunduğu düşünülürse burada bir 
Çin lokantasına mutlaka girilmeli. Bunların 
dışında her tür kültürden mutfak alışkanlık-
larına rastlamak da mümkün.

Dil
İngilizce.
   
Iklim
Toronto, Kanada’nın en ılıman iklimine 
sahip kenti. Kışın en az kar Toronto’ya 
yağar. Yazları da sıcaktır. Kanada’da dört 
mevsimi en belirgin yaşayan kent Toron-
to’dur.

Dünyada nerede?
Kuzey Amerika, Kanada, Ontario Eyaleti.

TORONTO
Kanada’nın en büyük şehri olan Toronto’da sayısız etkinliğe katılabilirsiniz. 80 farklı etnik kökeni bünyesinde barındıran ve UNESCO 
tarafından üç kez “dünyanın en yaşanılır şehri’’ seçilen Toronto, dünya çapında en iyi restoranlar, eğlence ve alışveriş merkezleriyle de 
biliniyor. Şehirde buz hokeyi, basketbol, beyzbol, futbol, bisiklet ve tenis gibi birçok sporu kolayca yapma ve izleme fırsatı bulabilirsiniz.

Neler Yapmalı?

CN Tower, Toronto’ya her 
gidenin mutlaka ziyaret etti-
ği bir yer. Düz bir şehir olan 
Toronto’nun kilometreler-
ce ötesini buradan görmek 
mümkün. Cam zeminden 
300 metre aşağıya bakmak 
da gezinize ayrı bir heyecan 
katıyor. Ayrıca CN Tower’da 
muhteşem şehir manzarası 
eşliğinde keyifli bir yemek de 
yiyebilirsiniz. Eğer daha fazla 
heyecan istiyorsanız halatla-
ra bağlanarak kuleye tırman-
mak da mümkün.
Distillery Histeric Distri-
ct, Toronto’nun bir ilçesi; 
tarihi yapılar içerisinde yer 
alan mağazalarıyla ünlüdür. 
Muntazam sıralanmış, sıcak 
görünümlü tasarım ürünle-
rinin satıldığı resim galerileri, 
takıcılar ve giyim mağazala-
rının olduğu; keyifli ve sakin 
bir alışveriş için sıklıkla tercih 
edilen bir yer.
Niagara Şelaleri, dünyanın 
terse akan tek şelalesi olarak 
Toronto’ya giden herkesin 
mutlaka görmesi gereken bir 
doğa mucizesi niteliğinde. 
Şelalenin suyu taşlara çarpa-
rak geri geliyor ve muhteşem 
bir görüntü sergiliyor. Bot 
turlarıyla bu eşsiz tabloyu 
görmek mümkün.

KANADA’DA ÖĞRENCİLİK YAŞAMI
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Görülecek Yerler
Eski mimarlarca yapılan bir binada yer 
alan Antropoloji Müzesi, nefes kesici 
koleksiyonlarıyla yerli halkın tarihini çok 
güzel anlatan ve ayrıca küçük hediyelikler 
de alabileceğiniz, ziyaretinize kesinlikle 
değecek bir müze.

Yılda yaklaşık 800.000 ziyaretçi alan 
Capilano Asma Köprüsü, heyecan ve 
tutkuya düşkün olanlar için vazgeçilmez 
bir tercih ve deneyim. Yağmur ormanla-
rını bu asma köprüden kolaylıkla görebi-
liyorsunuz.

Granville Island’da yapabilecek birçok 
şey bulmak mümkün. Hem eğlence hem 
alışveriş merkezleri hem de Avrupa tarzı 
pazarları ile farklı bir atmosferi olan Van-
couver’ın öncelikli uğrak yerlerinden biri.

Alışveriş
Vancouver, Kanada’nın en büyük üçün-
cü şehri ve dolayısıyla her yerde alışve-
riş yapabilecek bir yer bulmak mümkün. 
Özellikle gezmek ya da görmek istediği-
niz neredeyse her semtte alışveriş yapa-
bilirsiniz.

Mutfak 
Kanada’nın en kalabalık ikinci Çin Mahal-
lesi Vancouver’da bulunuyor. Çin yemeği 
sevenler için ayrı bir tercih. Çokuluslu 
yapısı dolayısıyla Kanada’da her tür kül-
türe ait mutfak alışkanlıklarını görmek 
mümkün.

VANCOUVER
Kanada’nın en büyük üçüncü şehri olan Vancouver, yemyeşil ormanların okyanusla buluştuğu; 
ülkenin en batısında, Pasifik okyanusu kıyısında yer alan, İngiliz Kolombiyası eyaletinin bir şehridir. 
Hem kozmopolit şehir yaşamı hem de doğal güzellikleriyle insanı yormayan bir atmosfere sahiptir.

Neler Yapmalı?

Flyover Canada, Vancou-
ver’da en çok tercih edilen 
aktivitelerin başında geliyor. 
Farklı ve heyecanlı bir dene-
yimle doğa güzelliklerini gör-
mek için müthiş bir seçim.
Stanley Park, gidenlerin ço-
ğunun “dünyanın en güzel 
parklarından birisi” olarak 
tanımladığı bir park. Dingin 
doğası ve milyonlarca çeşit 
bitkisi; Pasifik okyanusunun 
kalbine doğru uzanan cenne-
ti andıran görüntüsü ve Kızıl-
derili totemleriyle görülmeye 
ve gezilmeye değer.

Dil
İngilizce. 

Iklim
Kışın genelde çok yağış alır ama kar yağışı 
çok yerleşmez şehre. Yazın Montreal ve To-
ronto’ya göre daha sıcak bir iklime sahiptir.

Dünyada nerede?
Kuzey Amerika, Kanada, Britanya Ko-
lombiyası. 

KANADA’DA ÖĞRENCİLİK YAŞAMI
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Kanada’da öğrenciyken 
de çalışmanız mümkün. 
Kanada gibi bir ülkede 
kısa süreli çalışmanızın 
Türkiye’deki iş 
alanlarında sizi daha öne 
çıkarmak gibi faydaları 
olacaktır. 

Kampüs içinde çalışabilmek için:
Yasal bir öğrenim vizenizin olmasıyla birlikte tamamen devlet ya da % 50 
devlet desteği olan özel yükseköğretim kurumlarında (kolejler ve üni-
versiteler gibi) tam zamanlı bir öğrenciyseniz, kampüs içinde çalışmanız 
için ayrı bir çalışma iznine gerek yoktur. 

Kampüs dışında çalışabilmek için:
Öncelikle yerel yönetimle kampüs dışı çalışma izniyle ilgili anlaşma-
yı imzalamış devlet ya da devlet destekli yükseköğrenim kurumlarının 
birinde ya da belirli makamlarca onaylı ve bazı diploma programı su-
nan eğitim enstitülerinde okuyan “full time” öğrencilere, belirli şartlar 
dahilinde kampüs dışı çalışma izni 1 haziran 2014 tarihinden itibaren 
verilmiştir. Bu şartlar; yasal öğrenci vizesine sahip olmak, kampüs dışı 
çalışma anlaşması olan bir eğitim kurumunda okumak ve çalışma izni-
ne başvurulan tarihte en az altı aylık öğrenci olmak olarak sıralanabilir. 
Çalışma izni alan öğrenciler haftada 20 saat, tatillerde ise “full time” 
çalışabilirler. Dil okulu öğrencileri ise bu kapsamda değerlendirilemez 
ve bu tür çalışma hakları yoktur.

Çalışabilmek için bazı durumlarda 
öğrenci çalışma izni almanız 
gerekebildiği gibi bazı durumlarda 
çalışma iznine ihtiyacınız 
olmayacaktır.

Kanada’da öğrenci çalışma koşulları 
ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir 
diyebiliriz:

Kanada’da,

Kampüs içinde 

Kampüs dışında

Co-op ya da staj yaparak

Ve en son mezun olduktan sonra

çalışabilmeniz mümkün.

Bilgi

Çalışma izni alan öğrenciler haftada 
20 saat, tatillerde ise “full time” ça-
lışabilirler.

KANADA’Da ÇALIŞMA FIRSATLARI

Staj ya da co-op çalışma:
Bazı akademik programlar, staj yapmanın eğitimi tamamlayıcı niteliği 
dolayısıyla öğrencilere çalışma izni verilmesini öngörür. Eğer eğitim ku-
rumu bu stajın zorunlu olduğunu teyit eden bir belge düzenlerse ve bu, 
eğitimi tamamlar nitelikte bir staj olacaksa; staj süresi eğitim süresinin 
yarısını geçmiyorsa ve staj için çalışma iznine başvuran öğrencinin öğ-
renci vizesi varsa çalışma izninin verilmesi gerekmektedir. 

Mezuniyet Sonrası Çalışma:
Mezuniyet sonrası çalışma, Kanada’daki yükseköğrenim öğrencileri için 
gelecekleri açısından çok değerli bir fırsat. Bu anlamda Kanada, me-
zuniyet sonrasında da öğrencilere belirli şartlar dahilinde çalışma hakkı 
tanıyabilmektedir. Devlet veya devletin finansal desteği olan yükseköğ-
renim kurumlarında ya da belirli bazı diploma programlarını sunmaya 
yetkisi olan özel eğitim kurumlarının birinde “full time” öğrenci olarak 8 
aylık bir eğitim süresini tamamlamış olan ve bunu belgeleyebilen öğren-
cilerin, eğitimleri bittikten sonra 90 gün içerisinde çalışma izni başvuru 
hakkı bulunur. Her diploma programı sunan özel eğitim kurumları bu 
hakka sahip olamayabiliyor. Böyle bir imkanla uluslararası iş dünyasında 
sizi öne çıkarak bir iş deneyimi elde etmeniz kariyerinize büyük ölçüde 
olumlu katkılar sağlayacaktır.
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Kanada’da birçok sevilen spor dalı var. Bunların bazıları kışın, bazıları yılın her 
zamanı, bazıları da sadece yazın yapılan sporlar. Ülke, dünyanın farklı bölgele-
rinden farklı halkları barındırdığı için birçok spor dalı belli topluluklarca yapılmış; 
bu spor dalları da zamanla Kanada’da popüler hale gelmiş. Gözlemlere ve çeşitli 
bilgilere dayanarak Kanada halkının izlemekten ve yapmaktan büyük keyif aldığı 
ilk 10 spor dalını sizler için araştırdık ve derledik.

KANADA’NIN EN ÇOK SEVİLEN
İLK 10 SPOR DALI 

BUZ HOKEYİ (ICE HOCKEY)
Gerçek bir Kanadalı olmanın sembolü olarak da 
bilinen bu oyun, Kanadalıların çocuklukların-
dan başlayarak yapmaktan çok keyif aldıkları bir 
spor. Kış sporu olmasına rağmen zamanla kapa-
lı buz pateni alanlarında da yapılır hale gelmiş. 
Kuzey Amerika’da NHL adında bir buz hokeyi 
ligi de mevcut.

BEYZBOL
Çok sevilen bir Amerikan 
sporu olan beyzbol, Kana-
da’da da birçok takipçiye sa-
hip. Toronto Blue, MLB’nin 
(Kuzey Amerika Beyzbol Ligi) 
sevilen takımlarından biri.

BASKETBOL
Kanadalılar tarafından en çok sevilen ve oynanan ikinci spor dalı. Kanada’da 
çocuklar, basketbol sevgisiyle büyüyorlar; özellikle büyük şehirlerde en çok 
ilgilendikleri spor dalı olduğu gözlemleniyor. Kanada’nın NBA basketbol li-
ginde oynayan tek takımı ise Toronto Rapters.

SPOR DALLARI
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AMERİKAN FUTBOLU 
Amerikan futbolu, rugby ile hemen 
hemen aynı olarak bilinen ve Kana-
da’da yine çok sevilen bir spor dalı. 
Kanada’nın CFL adında ve Kanada-
lılar arasında oldukça popüler olan 
kendi ligi de var.

RUGBY
Kanada’da çok 
sevilen bir başka 
spor dalı; Ameri-
kan futboluyla da 
çok büyük ben-
zerlikler taşıyor.

SOCCER (FUTBOL)
Kuzey Amerika’da “soccer” 
olarak bilinen bu spor, dün-
yanın birçok yerinde “futbol” 
olarak adlandırılıyor; bu spor, 
her yaş ve her seviyeden in-
sanın tercihi.

Türkiye’de ‘futbol’ olarak 
bildiğimiz spor Amerika kıtasında 
‘soccer’ olarak kullanılmaktadır. 
Futbol olarak belirttikleri spor ise 
Amerikan futboludur.

SPOR DALLARI
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CRICKET
Bölge halkınca çok sevilme-
mesine rağmen ülkedeki ya-
bancılar tarafından müthiş 
bir hevesle yapılan bir spor. 
Kanada cricket takımı, birçok 
cricket dünya kupasına katıl-
mıştır.

LACROSSE
Kanada’nın resmi bir spor dalı olmasına rağmen halk arasında 
pek sevilen bir oyun değil; yine de Lacrosse sporunun, 3 Ka-
nada ve 6 Amerika takımından oluşan 9 takımlı NLL isimli bir 
ligi var.

CURLING
Keyifle yapılan sporlardan biri Kanada’da; fakat bu sporu 
yapan çok kişi olduğu söylenemez. Yine de Kanadalıların 
çoğu kış olimpiyatlarında bu sporu TV’den mutlaka izle-
meye çalışır.

TENİS
Bir takım sporu olmamasına rağmen çok sevilen bir spordur 
Kanada’da. Tekli ya da çiftli maçları da ilgiyle izliyor insanlar.

SPOR DALLARI
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RÖPORTAJ

“Ben gözlerim dışında hiçbir uzvu çalışmayan bir ALS has-
tasıyım. Her harfi, noktayı, virgülü, boşluğu gözlerimi bir 
bir kırparak yazdım,” diyor Zehra Madenli.

Kırk iki yaşında yakalandığı ALS hastalığıyla hayatı hiç 
ummadığı bir şekilde değişen Zehra Madenli, gözleriy-
le yazdığı masallarıyla binlerce çocuğa ulaşmayı başardı. 
Kalbiyle düşünüyor ve gözleriyle yazıyor o. Gözlerini hare-
ket ettirerek bilgisayar yardımıyla yazdığı çocuk öyküleri, 
Toronto’da düzenlenen 6’ncı Ankara Kütüphanesi Öykü 
Yarışması’na damgasını  vurdu. 2013 yılında  ilk kez veri-
len büyük ödüle layık görüldü. Kanada’da Sinan Madenli 
ile tanışıp yaşamını kuran ve 2004 yılında evlenen Zehra 
Madenli, verdiği yaşam mücadelesi ve doktorları yanıltan 
tavrıyla büyük bir örnek oluşturuyor.

Zehra Madenli, son ödülüyle hem dünyada hem de 
Türkiye’de daha çok tanınır oldu. Yazılarından ve ödüllerinden 
sağlanan geliri ALS Hastaları Derneği’ne bağışlayan ve 
bugüne kadar  ALS araştırmaları için  100.000 doların 
üzerinde bağış toplayan Madenli’nin isteklerinden birisi 
de ALS hastalarının iletişimini sağlayan bilgisayarların her 
ihtiyaç sahibine kavuşturulabilmesidir. Gerçekleştirdiği 
başarılı  kampanyalar ve gönüllü organizasyonlar sebebiyle  
2014’de Ontario hükümetinin gönüllüler nişanına layık 
görülen Zehra Madenli’nin tüm yazılarına www.zehra.
madenli.com  adresinden ulaşabilirsiniz.

Zehra sizi de kampanyasına katılmaya cağırıyor. Bunu web 
sitesinden direkt olarak ALS Canada’ya iletebilirsiniz.

O sadece
GÖZLERİYLE
YAZIYOR...

Yazılarından ve ödüllerinden sağlanan geliri 
ALS Hastaları Derneği’ne bağışlayan ve bugüne 
kadar  ALS araştırmaları için  100.000 
doların üzerinde bağış toplayan Madenli’nin 
isteklerinden birisi de ALS hastalarının 
iletişimini sağlayan bilgisayarların her ihtiyaç 
sahibine kavuşturulabilmesidir. 
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RÖPORTAJ

TÜRKİYE’DE KANADALI BİR
HALK MÜZİĞİ SANATÇISI:

BRENNA
MACCRIMMON

Brenna MacCrimmon, geçtiğimiz 
aralık ayında, dev GSM 

operatörlerinden biri tarafından 
ülkemizde düzenlenen 5. Sıra Dışı 

Müzik Festivali’nde müthiş bir 
konserle sevenleriyle buluştu. EduLife 

Canada dergisi olarak davetlisi 
olduğumuz konser izlenmeye değerdi.

Toronto doğumlu Brenna 
MacCrimmon, Kanadalı bir halk 

müziği sanatçısı olmasının yanı sıra 
uluslararası platformda bir Türk 

halk müziği sanatçısı olarak da kabul 
ediliyor. Türk-Balkan müziğine 

ilgisiyle başlayan müzik yolculuğu 
onu Türkiye’de birçok yerel bölgeyi 

gezmeye, farklı kültürel enstrümanları 
öğrenmeye kadar getirmiş. Türkiye ve 
Kanada arasında önemli bir kültürel 
bağ olan Brenna ile kısa bir röportaj 

gerçekleştirdik.

Türk müziğine ve Türk kültürüne olan ilginiz nasıl başladı? Sizi bu müziğin içi-
ne çeken neydi? Türk müziğine ve Türkiye’ye yakınlığınızı nasıl açıklarsınız?

Türkiye’ye ve Türk müziğine olan ilgim, yerel bir halk kütüphanesini ziyaretim 
sırasında, 50’li ve 60’lı yıların güzide şarkıcılarını ve bağlama seslerini dinle-
memle başladı. Beni tam olarak neyin cezbettiğini söylemek oldukça zor.  Ses-
ler, ritimler ve melodiler elbette ilgi çekiciydi; fakat tüm bunlar bende etkisini 
hala devam ettirmekte olan tarifi zor bir duygunun parçasıydı.  Sanırım bu, 
insanları dillerinden ve sınırlarından kopararak müzik çatısı altında birleştiren 
insani bir duyguydu.   Çok uzun zamandan beri Türk müziği dinliyorum ve o 
artık benim iyi bir dostum haline geldi.

Selim Sesler, Baba Zula gibi adlarla yaptığınız çalışmaları severek dinlemiştik; 
bu deneyimlerden kısaca söz eder misiniz?

Kiminle çalışırsanız çalışın, her zaman yeni bir şeyler öğrenirsiniz. Kendi yöresi-
nin büyük bir üstadı olan Selim Sesler’le çalışmak benim için gerçek bir onurdu. 
Onu sadece izlemek ve dinlemek bile bir eğitim gibiydi. Gelenek ve görenek-
lerden yeni bir şeyler yaratmaya çalışan Baba Zula da bu öğrenim deneyiminin 
farklı bir türüydü fakat benim için eşit değere sahipti. Birlikte birçok şey tecrü-
be ettiğim Baba Zula, doğaçlamanın farklı bir örneğiydi.
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Türkiye’deki dinleyiciyi neler bekliyor? Üzerinde çalıştı-
ğınız ya da yapmayı düşündüğünüz projelerden söz ede-
bilir misiniz? 

Türkiye’deki dinleyicilerim benden geleneksel fakat kendi 
yorumumu kattığım bir şeyler yapmamı bekliyorlar. Ço-
ğunlukla geleneksel şarkıları bütünüyle tercüme etmem, 
onlara özlerinden kaybettirmeden yeni bir şeyler eklemek 
gerektiğine inanırım. Göreneklere oldukça saygı duyuyo-
rum ve her zaman yenilikçi olmakla gelenekçi olmak ara-
sındaki hassas dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Bir şarkının 
nereden geldiğini bildiğiniz sürece onu deneyimlemek gü-
zeldir.  Bu yüzden geriye dönüp o şarkının kaynağını araş-
tırmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çoğunlukla Bal-
kan müziği olmak üzere yeni albüm kayıtları için birçok fik-
rim var! Şarkılarım da İngilizce olacak. Son günlerde albüm 
yapmak her zamankinden daha zor çünkü insanlar artık 
albüm satın almıyor. Para ödemek yerine onları Youtube ve 
benzeri sitelerden dinlemeyi tercih ediyorlar. Plak şirketleri 
de büyük bir ticari getirisi olmayacaksa albüm yapmaktan 
yana değiller. Piyasa bu günlerde çok çetin! Vazgeçmeme-
miz ve şu anda acele etmememiz gerekiyor...

Türk müziğinde sevdiğiniz ve yakından takip ettiğiniz 
müzisyenler kimlerdir?

Favori müzisyenlerim her zaman değişir.  Türkçe ve di-
ğer dillerde, 1950 ve öncelerine ait şarkıcıları her zaman 
sevmişimdir, başka bir zamanda doğmuş olmayı dilerdim! 
Bugünlerde Türkçe ve Yunanca olmak üzere Ege şarkı-
larını sıklıkla dinliyorum özellikle Özay Gönlüm’ü başa 
sarıp sarıp dinlemekten oldukça keyif duyuyorum! Onu 
1980’lerde de dinlemiştim ama en azından şu anda hika-
yelerini biraz daha iyi anlayabiliyorum

Yeniden İstanbul’da olmak ve müzik severlerle buluşmak 
nasıl bir duygu? 

İstanbul, birçok insan için olduğu gibi benim için de çok özel 
bir yer! Üzücü bir şekilde eski komşulukların giderek azaldı-
ğını görüyorum ama bunun bir süreç olduğunu umut ediyo-
rum. Türkiye’ye geldiğimde yaptığım işi seven insanlarla bir 
araya gelip şarkılar söylemek ve çalmak harika bir şey. Ka-
nada’da Türkçe ve Balkan şarkıları söyleyen bir şarkıcı olmak 
insanların çok takdir ettiği bir iş değil, doğrusu genellikle “Ne 
zaman gerçek bir meslek sahibi olacaksın?” diye soruyorlar. 

Kıyasladığınızda Kanada ve Türkiye hakkında neler söy-
leyebilirsiniz; ortak yönler, benzerlikler, ayrılıklar konu-
sunda? 

Bu oldukça uzun bir şekilde cevaplanması gereken önemli 
bir soru fakat kısa bir cevap vermek gerekirse, onlar çok 
farklılar. Görünüşte benzer olan şeyler her yerde aynıdır 
fakat kültüre bağlı olanlar oldukça farklıdır. Hatırlatmak 
isterim ki, Kanada birçok farklı kültürün bir araya gelme-
sinden oluşmuş ve içinde birçok küçük kültür öğelerini ba-
rındıran büyük bir kültürdür. İnsanlar ehemmiyetle işleriyle 
meşguller fakat birçok arkadaş canlısı insan da mevcut. 

Türkiye’yi de yakından tanıyan bir Kanadalı olarak eği-
tim için Kanada’ya gitmek isteyen öğrencilerimize Kana-
da’da yaşam ve eğitim hakkında neler söyleyebilir, neler 
önerebilirsiniz?

Kanada’ya ilk kez gelecekseniz, buranın çok büyük ol-
duğunu unutmayın. Birçok insan araba kullanıyor fakat 
büyük şehirlerde toplu taşıma oldukça konforludur. Hava 
güzel olduğunda bisiklet kullanabilirsiniz. İnsanlarla ar-
kadaş olmanız biraz zaman alabilir, kulüplere ve özellikle 
okuldayken sosyal aktivitelere katılın. Burada her çeşit in-
san ve yapabileceğiniz türlü şeyler mevcut. Soğuk kışlara 
alışkın değilseniz, şevkinizi kırmasına izin vermeyin! So-
ğukla ilgili şeyleri sevmeyi öğrenin. Çoğu şehirde iyi müzik 
dinleyebileceğiniz, iyi filmler izleyebileceğiniz mekanlar 
ve tiyatro festivalleri var. Eğer bir öğrenciyseniz ve yeter-
li paranız yoksa bir çok festivali, onlara yardımcı olmanız 
karşılığında, izleme imkanınız var. Önceden plan yapın ve 
gözden geçirin, planlarınızı son dakikaya bırakmayın. Tür-
kiye’de bulunmuş herhangi biri coşkuyla size Türkiye hak-
kında sevdiği şeyleri ve özellikle Türk yemeklerini ne kadar 
sevdiğini anlatacaktır. Mutfağınızı paylaşın, muhtemelen 
birçok arkadaş edineceksiniz.

RÖPORTAJ
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Kanada’da TÜRK SİNEMASI
Kanada’da düzenlenen Altın Boynuz Film Festivali, açılışı 
Kampüste Çıplak Ayaklar filmiyle yaptı. Cansel Elçin’in ilk 
yönetmenlik deneyimi olan film, Kanada’dan tam not aldı.

Altın Boynuz Türk Film Şenliği, Türk sinemasının 100. yılı 
vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Evrensel 
Müdürlüğü’nün sponsorluğunda Montreal’de gerçekleşti-
rildi. 101 senelik Imperial sinema salonlarının ev sahipliğini 
yaptığı festivalde gösterilen Cansel Elçin’in ilk yönetmenlik 
deneyimi Kampüste Çıplak Ayaklar, Kanada’dan tam puan 
aldı. Festivalde ayrıca Müslüm Gürses’in hayatını konu 
edinen Müslüm Baba’nın Evlatları adlı belgeselle birlikte 
Reha Erdem’in Şarkı Söyleyen Kadınlar, Seren Yüce’nin 
Çoğunluk, Deniz Akçay’ın Köksüz, Derviş Zaim’in Perde, 
Onur Ünlü’nün Sen Aydınlatırsın Geceyi ve İtirazım Var 
adlı filmleri gösterildi. 

Festivali organize eden Onur Karaman ve Uğur Can Gür-
sözlü, amaçlarının Türk kültürüne ve sinemasına hizmet 
etmek olduğunu söyledi. 100 senelik Türk sinemasından 
özenle seçtikleri eserleri Kanadalı sinemaseverlerle bu-
luşturmayı hedeflediklerini ifade eden Gürsözlü, “Türk 
filmlerini Kanada’da sergilemek; Quebec, Kanada ve Türk 
kültürü içinde etkileşime imkan sağlamak ve Türk sine-
masının dünyadaki profesyonellerle buluşmasına katkıda 
bulunmak istedik. Festivali, her sene düzenlenecek gele-
neksel bir etkinlik haline getirmek istiyoruz. Başta Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Sinema Evrensel Müdürlüğü olmak 
üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz,” dedi.**
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Kanada’da yakın zamanlarda ardı ardına gerçekleşen sanat-
sal organizasyonların hız kazanması sinemamız adına çok 
sevindirici. Altın Boynuz Film Festivali’nin ardından gerçek-
leştirilen 1. Vancouver Türk Film Festivali kapsamında Türk 
Sineması’nın önemli filmleri gösterildi. Festivalin “Ana Akım 
Türk Sineması” seçkisinde Cem Yılmaz’ın Pek Yakında, Ça-
ğan Irmak’ın Unutursam Fısılda, Yılmaz Erdoğan’ın Kelebe-
ğin Rüyası ve Ozan Açıktan’ın Silsile filmleri yer aldı.  

“Türk Sanat Filmleri” kapsamında Reha Erdem’in yönettiği 
Şarkı Söyleyen Kadınlar ve yönetmenliğini Onur Ünlü’nün 
yaptığı Sen Aydınlatırsın Geceyi; “Cannes & Venedik Vit-
rinleri” seçkisinde ise Kaan Müjdeci’nin Sivas, Ali Aydın’ın 
Küf, Rezan Yeşilbaş’ın Sessiz ve Burak Cem Arlıel’in Türk 
Pasaportu adlı filmleri gösterildi. 

Andrea Luka Zimmerman’ın yönettiği Taşkafa ve Can Can-
dan’ın yönettiği Benim Çocuğum belgesel; Onur Yağız’ın 
Patika ve Buğra Dedeoğlu’nun Şeref Dayı ve Gölgesi film-
leri ise “Ödüllü Kısa Filmler” seçkisinde izleyiciyle buluştu.**

Kanada ve Türkiye arasında kurulması hedeflenen bu kültü-
rel bağın, zamanla daha da çok organizasyonla büyümesini 
ve kuvvetlenmesini; ortak projelerle dünya sinemasına de-
ğerli filmler kazandırılmasını umuyoruz.

KÜLTÜR-SANAT

Türk Sinemasını
KANADA’DA TANITMAYA
DEVAM EDİYORUZ!

Türk kimliğini, kültür ve sanat 
dünyasını tanıtmayı hedefleyen 1. 
Vancouver Türk Film Festivali, 23-
25 Ocak 2015 tarihleri arasında 
Kanada’da düzenlendi. Pek Yakında’nın 
gösterimiyle açılışı yapılan festival, 
Kelebeğin Rüyası ile sona erdi.




