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EDİTÖRDEN

Sevgili EduLife
Canada Okuyucuları,

EduLife Canada Magazine team continues to share information
about education and life in Canada. In doing so; we follow
Canadian education news and enjoy time that we spend with people
who can successfully inspire us. We meet students, the guidance
counselors of the leading education institutions and officials of the
international education units in Turkey in order to exchange ideas
and information.
In this issue, the interview with Istanbul Consul and Senior
Counselor of Canada, Christopher Wimmer will inform you about
education and life in Canada, Turkey-Canada relations, and his life
experiences.
As Bahcesehir Colleges opened their 100th Campus in Canada by
acquiring Fulford Academy, we had a quite tempting interview with
Bahcesehir - Uğur Educational Institutions Chairman of the Board
Mr. Enver Yucel about education system in Fulford Academy and
the advantages it provides to students from Turkey.
The interview with Mercan Dede, alumni of University of Concordia
and who was a lecturer in the Fine Arts Department of the same
university, sheds light on those who want to study in Arts in Canada.
The interview with Karen Neuburger J’Bari, Senior Admissions
Officer at prestigious McGill University, is giving information
about university programs, admission process and scholarship
opportunities will definitely attract attention of the ones who are
willing to study in a Canadian university.
Deniz Ozlem Cevik, PhD student at McGill University, gave very
important tips for those who consider studying a master degree or
PhD degree in Canada.
We especially wanted to include Canada’s unique libraries,
which are very important in education, and the beauty of winter
in Canada, which feels four seasons but feared the winter. We
have not forgotten to include the Canada Education Week and
celebration of 150th anniversary of Canada.

EduLife Canada Dergisi ekibi olarak Kanada’da eğitim ve
yaşam üzerine bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Bunu
yaparken de; Kanada’da eğitim gündemini takip ediyor
ve başarılarıyla bizlere ilham verebilecek kişilerle iletişime
geçmenin güzelliğini yaşıyoruz. Türkiye’de öğrencilerle, öncü
eğitim kurumlarının rehber öğretmenleriyle ve uluslararası
eğitim birimleri yetkilileriyle görüşüp, fikir ve bilgi alışverişinde
bulunuyoruz.
Bu sayımızda, Kanada’nın İstanbul Konsolosu ve Kıdemli
Müsteşarı Sayın Christopher Wimmer’la yaptığımız röportaj
Kanada’da eğitim ve yaşamdan Türkiye-Kanada ilişkilerine,
kendisinin yaşam tecrübelerini de içeren ilginizi çekecek
bilgiler içeriyor.
Bahçeşehir Koleji 100. Kampüsü Fulford Academy’nin,
eğitim sistemi ve Türkiye’den gelen öğrencilere sağladığı
avantajları üzerine, Bahçeşehir – Uğur Eğitim Kurumları
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver Yücel ile yaptığımız
röportaj oldukça cezbedici.
Concordia Üniversitesi’nde eğitim almış ve aynı üniversitenin
Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmış olan
Mercan Dede ile yaptığımız röportaj, Kanada’da sanat
alanında eğitim almak isteyenlere ışık tutuyor.
Kuzey Amerika’daki en eski üniversitelerden biri olan McGill
Üniversitesi’nin Kıdemli Kayıt Ofisi Yetkilisi Karen Neuburger
J’Bari’nin programlar, kabul ve kayıt konusunda sorularımızı
yanıtladığı röportaj özellikle Kanada’da üniversite eğitimi
almak isteyenlerin ilgisini çekecek.
McGill Üniversitesi doktora ogrencisi sevgili Deniz Özlem
Çevik Kanada’da yüksek lisans ve doktora yapmayı düşünenler
için çok önemli ipuçları içerdi.
Eğitimde büyük önem taşıyan Kanada’nın eşsiz kütüphaneleri
ve aslında dört mevsimin yaşandığı fakat kışından korkulan
Kanada’nın kış mevsimi güzelliklerine de yer vermeyi özellikle
istedik. Elbette Kanada 150. Yılını kutlamaya devam ederken,
gerçekleştirilen etkinliklere ve Kanada Eğitim Haftası’na yer
vermeyi de unutmadık.

Wishing you a pleasant reading,

Keyifli okumalar,

Ciran Derya AYGUL

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

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

CONTACT

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

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

T : +90 (212) 245 90 01 - 02
F : +90 (212) 245 90 03
M : +90 (553) 953 90 01
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What they said about EduLife Canada
MAGAZINE
EduLife Canada Dergİsİ hakkında yorumlar

EduLife Canada Magazine is the only
entirely dedicated publication in Turkey that
inform about education and life in Canada.

Chris Cooter

Ulric Shannon

Christopher Wimmer

Honorable Canadian Ambassador in Turkey

Consul General of Canada in Istanbul

Kanada’nın Türkiye Büyükelçisi

Kanada Başkonsolosu

Senior Trade Commissioner and Consul of
Canada for Turkey

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

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

I am happy that you and your team have
chosen to promote Canadian education.
More and more Turkish students are
applying to study in Canada and of
course, we welcome them. I believe the
key for a bright future of your business
and magazine, you will need to focus on
your value-added for Turkish students.

Türkiye’deki öğrencilerin, Kanada’da
eğitimin sunabilecekleri ve mezun
olduklarında dünyaya yayılacak, anlamlı
bağlantılar kurabilecekleri seçenekler
konusunda bilgilendirilmesine odaklanmış
bir dergi görmek harika. Kanada açık
fikirli vatandaşları olan modern, ilerici
bir ülke ve toplumumuzda Türkiye’den
gelen öğrencileri içtenlikle karşılıyoruz.
Kanada’yı tanıtma çabalarınızı kutluyor ve
başarılar diliyorum.
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Sadece Kanada içerikli olan bir yayın
görmek gerçekten cesaret verici. Bu, Türk
piyasasında eşsiz bir şey. Benim umudum,
bu yayını gelecekte, Kanada’da pozitif bir
eğitim deneyimi yaşamış ve Türkiye’ye
dönüp profesyonel ve kişisel gelişimlerini
sürdüren ve başarılı hayatlar kuran Türklere
ulaşmak için kullanabilmek…

Kanada’nın İstanbul Konsolosu ve Kıdemli
Müsteşarı

Ekibinizle beraber Kanada’daki eğitimi
teşvik etmeyi seçmeniz beni mutlu ediyor.
Gitgide daha fazla Türk öğrenci Kanada’ya
başvuruyor ve tabii ki onları hoş karşılıyoruz.
Ben derginizin parlak geleceğinin,
Türk öğrencilerin katma değerlerine
odaklanmaktan geçtiğine inanıyorum.

EDULIFE CANADA

EduLife Canada Magazine aims to introduce study in Canada
opportunities, ranging from training programs to universities for the
people who want to study in Canada. EduLife Canada Magazine the
only published magazine about Canada in Turkey, in Turkish language.
Canadian education institutions and all educational services provider
will have the chance to have a platform to share information about their
programs and activities with prospect students.
The magazine is distributed freely to high schools, universities, embassies, education consulting companies and at
foreign education fairs. The magazine is published in Turkish language biannually.

Crista McInnis

Nedime Konuksever

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

Air Canada Turkey Manager

Canada Kanada Dışişleri ve Uluslararası
Ticaret Bakanlığı’ndan

I think that your magazine is opening
a new window to students. Variety of
subjects that you are touching and
information that you are giving is very
useful. When I look the care that you are
giving to prepare the magazine, the result
is not suprising me.

Oh, I thought it was beautiful. The
production of the magazine was really
extraordinary… I also felt that the
magazine did a good job at capturing the
breadth of experience that Canada has to
offer from hockey to IT, from big cities, to
small towns.
Bence derginiz gerçekten olağanüstü...
Ayrıca derginin, Kanada’nın, hokeyden
bilgi teknolojisine, büyük şehirlerden
küçük kasabalara kadar sunduğu
deneyimin genişliğini yakalamada oldukça
iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum.

Enver Yücel
Bahçeşehir Uğur Educational Institutions
Chairman

Air Canada Türkiye Genel Müdürü

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

Bahçeşehir – Uğur Eğitim Kurumları
Yönetim Kurulu Başkanı
Your magazine has a beautiful design
and satisfiying content about education
opportunities and life in Canada. I
congratulate you and wish you all the
success.
Derginizin gerek içeriği ve gerek tasarımı
ile Kanada’da eğitim olanakları ve günlük
yaşamı ile ilgili doyurucu içeriği var. Sizleri
kutluyorum,
başarılarınızın
devamını
diliyorum.

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

CONTACT

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

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

T : +90 (212) 245 90 01 - 02
F : +90 (212) 245 90 03
M : +90 (553) 953 90 01
www.edulifecanada.com
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EduLife Canada DERGİSİ YIL İÇİ AKTİVİTELERİMİZ
EduLife Canada Dergisi ekibi olarak, yeni yerimizde çalışmaya başlamanın heyecanını yaşarken
bizleri ziyaret eden değerli misafirlerimiz oldu. Bizler de çok önemli eğitim kurumlarını ziyaret etme ve
Kanada eğitimini merkeze alan önemli organizasyonlara katılma fırsatı yakaladık.
Bu süreçte; Robert Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi,
İstanbul Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Işık Okulları,
İstek Özel Bilge Kağan Koleji, British International
School, Özel Pangaltı Ermeni Lisesi, Avrupa Meslek
Yüksek Okulu, Günhan Koleji gibi eğitim kurumlarının
rehberlik öğretmenleri ve uluslararası eğitim danışmanları
ile görüşerek Kanada’da eğitim almak isteyen öğrencilerin

ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştık. Bizi ağırlamış
olmalarından büyük mutluluk duyduğumuz bu eğitim
kurumlarındaki yetkililerle yaptığımız görüşmelerin tümü
oldukça verimli geçti. Bize ışık tuttu.
EduLife Canada Dergisi ekibi olarak, İstanbul’un
kalbindeki ofisimizde misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk
duyuyoruz.

Sprott Shaw Language College yetkilisi İlyas Kayran ile

ILAC Dil Okululları yetkilisi Elif Siliaste ile

Brock Üniversitesi’nden David Zouatas ile

Fulford Academy yetkilileri Suzan Kendall ve Çoşkun İnce ile

Kwantlen Polytechnic Üniversitesi yetkilisi Kais Louati

EduLife Canada Dergisi Avrupa Meslek Yüksek Lisesi öğrencileriyle buluştu.
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KANADA’DA EĞİTİM

EĞİTİMDE SÜPER GÜÇ Kanada
Yazı: Ciran Derya Aygül

Kanada’daki öğretmen maaşları uluslararası
standartlara göre oldukça yüksektir.
Son uluslararası PISA test sonuçları ve Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen testler
Kanada’yı eğitimde süper güç olarak gösteriyor.
Dünyanın en iyi sonuçlar veren eğitim sistemleriyle ilgili
tartışmalar olduğunda, genellikle bahsedilen isimler,
Asya’da Singapur ve Güney Kore ya da İskandinavya’da
Finlandiya veya Norveç gibi ülkeler oluyor.
Kanada; bu alanda sözü çok edilmese de uluslararası
sıralamaların en üst seviyelerine tırmanmış durumda.
Uluslararası PISA testlerinin son turunda Kanada;
matematik, fen ve edebiyat alanında ilk 10’da görünen
ülkelerden biriydi.
Önemli eğitim performansı araştırmalarıyla, Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından
yürütülen testler, Kanadalı gençleri dünyadaki en iyi
eğitimli öğrenciler arasında gösteriyor.
Bu gençler, kendileriyle kültürel bağları olan İngiltere ve

12
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Fransa gibi ülkelerin ve coğrafi komşulukları olan ABD
veya Avrupa’nın çok ilerisindeler.
Üniversite düzeyinde, OECD ülkelerindeki ortalama %35
iken Kanada, yükseköğrenim görmüş çalışma yaşındaki
yetişkinlerin, dünyadaki en yüksek oranı olan %55’ine
sahiptir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) tarafından yürütülen testler,
Kanada’nın gençlerini dünyadaki en iyi
eğitimli öğrencileri arasında gösteriyor.
Göçmen öğrenciler
Kanada’nın okul sınavlarındaki başarısı, diğer uluslararası
eğitimlerle karşılaştırıldığında da oldukça sıra dışı bir tablo
çiziyor. Eğitim sistemini ulusal bir strateji üzerine oturtarak
başarılı sonuçlar alan ülkelerin aksine Kanada’da ulusal bir

KANADA’DA EĞİTİM

Kanada’daki genç erişkinlerin üçte birinden fazlası, her iki ebeveyni de başka bir
ülkeden gelen ailelerden oluşuyor. Bununla birlikte, ülkeye yeni gelen göçmen ailelerin
çocuklarının hızlı bir şekilde, sınıf arkadaşlarıyla aynı ölçüde başarı gösterecek kadar
uyum sağladıkları görünüyor.
eğitim sistemi yoktur. Kanada’nın eğitimdeki başarısını
anlamaya çalışan OECD, federal hükümetin rolünü şöyle
açıklıyor “sınırlı ve bazen var olmayan” nitelikte.

büyük. Öğretmenlerin uluslararası standartlara göre
aldıkları eğitim ve yüksek maaş Kanada’yı eğitimde ayırt
edici kılıyor.

Kanada’daki genç erişkinlerin üçte birinden fazlası, her iki
ebeveyni de başka bir ülkeden gelen ailelerden oluşuyor.
Bununla birlikte, ülkeye yeni gelen göçmen ailelerin
çocuklarının hızlı bir şekilde, sınıf arkadaşlarıyla aynı ölçüde
başarı gösterecek kadar uyum sağladıkları görünüyor.

Eşit şans

En son PISA sıralamaları, bölgesel olarak yakından
incelendiğinde, Kanada için sonuçlar daha da dikkat çekici.
Kanada eyaletleri ayrı ülkeler gibi değerlendirilmeye
alındığında; Alberta, British Columbia ve Quebec bilim
alanında, Singapur ve Japonya’nın yanı sıra Finlandiya ve
Hong Kong’u da geride bırakarak ilk beşin içinde yer alıyor.

Son üç yıllık PISA testleri, yeni göçmen
çocukların da diğer okul arkadaşları
kadar yüksek puanlar aldığını gösteriyor.
Bu durum Kanada’yı, göçmen
çocukların, göçmen olmayanlarla aynı
düzeyde başarı gösterdiği az sayıdaki
ülkeden bir yapıyor.
Peki, Kanada eğitimde bu ülkeleri nasıl geride bıraktı?
OECD eğitim müdürü Andreas Schleicher, Kanada’nın
“büyük birleştirici temasının eşitlik” olduğunu söylüyor.
Ve ekliyor: “Güçlü bir adalet ve eşit erişim anlayışı var, bu
göçmen çocukların akademik başarısından anlaşılıyor.”
Her bir eyaletteki farklı politik yaklaşımlara rağmen,
okullarda her öğrenciye “eşit şans” konusunda ortak bir
taahhüt sağlanmaktadır.
Son üç yıllık PISA testleri, yeni göçmen çocukların diğer
okul arkadaşları kadar yüksek puanlar aldığını gösteriyor.
Bu durum Kanada’yı, göçmen çocukların, göçmen
olmayanlarla aynı düzeyde başarı gösterdiği az sayıdaki
ülkeden bir yapıyor.

Kanada’da iyi eğitim görmüş personeller, iyi donanımlı
okul kütüphaneleri gibi kaynakların ve çaba gösteren
okulların ve bireylerin belirlenmesi için yapılan ölçme
değerlendirmelerle okur-yazarlığı geliştirmek için
sistematik çalışmalar yapılıyor.
Kanada’nın tablolardaki sıralaması, okul sonuçlarındaki
düşük sosyo-ekonomik farkı yansıtıyor. Sonuçlar, sosyoekonomik açıdan avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler
arasında çok küçük bir fark olduğunu ve buna bağlı olarak
genel ortalamaların yüksek olduğunu gösteriyor.
Bilimsel çalışmalar için yapılan son PISA sonuçlarında,
Kanada’da sosyo-ekonomik farklılıklardan kaynaklanan
puanlardaki değişim %9 iken; Fransa’da %20 ve
Singapur’da % 17’dir.
Oldukça tutarlı bir eğitim sistemi. Zengin ve dar gelirli
öğrenciler arasında oldukça küçük farklılıklar olduğu gibi,
gelişmiş ülkeler ortalamalarıyla kıyaslandığında, okullar
arasındaki sonuçlarda da çok küçük değişiklik olduğu
görülüyor.
Kanada’daki yüksek göç oranı potansiyel bir olumsuzluk
oluşturmak yerine, eğitimde başarı hikâyesinin bir parçası
adeta.
Çok farklı ülkelerden Kanada’ya göçmen olarak gelen
aileler iyi eğitimli ve çocuklarının da iyi bir mesleki
kariyere sahip olmaları konusunda iddialıdır. Ailelerin bu
beklentileri de çocukların okul başarısını arttırıyor.
Ayrıca Trump etkisinden ötürü, Kanada üniversitelerine
yapılan başvuruların
artışına bakıldığında,
uluslararası öğrencilerin
Kanada’yı Amerika
Birleşik Devletleri’ne
alternatif olarak
gördüğünü de söylemek
gerekiyor.

Bir eğitim sisteminin olmazsa olmazı öğretmenlerdir.
Kanada eğitim sisteminde öğretmene verilen önem çok
www.edulifecanada.com
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Kanada EĞİTİMDE HEP BİR ADIM ÖNDE
Yazı: Ciran Derya Aygül

Türk öğrenci başvuru sayısının büyük artış gösterdiği
Kanada, eğitimde yıldız ülke olmaya devam ediyor.
Kanada’nın eğitimde neden tercih edildiğine hep
birlikte bakalım.
İşte madde madde Kanada’da eğitimin ayrıcalıkları…
2017 yılında, US New Report’un dünya genelinde
yaptığı araştırma sonucunda Kanada, eğitimdeki
kalitesiyle dünya sıralamasında birinci oldu.
Aynı araştırma sonucu verilerine göre, yaşam
standartları açısından da dünyanın en iyi ikinci
ülkesi seçilen Kanada, yurt dışında eğitim almak
isteyen öğrenciler için en uygun, güvenli ve kaliteli
seçeneklerden.
Quacquarelli Symonds (QS) tarafından yapılan
2017 sıralamasına göre; Montreal dünyadaki 125
kent arasında en iyi öğrenci şehri olarak seçildi ve bu
sıralamada Vancouver ve Toronto da ilk 11’de yer aldı.
İlk 11 ülke içinde 3 şehri bulun tek ülke de Kanada.
Eğitime ayırdığı cömert bütçe sayesinde; eğitimin
kalitesi, eğitime verilen önem, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler konusunda dünya öncüsü.
Kanada eğitim sisteminde kişi başına ayrılan gelir
diğer G-8 ülkelerinin ayırdığından daha fazla.
Kanada’dan alınan diplomalar dünya çapında tanınır
ve YÖK tarafından tanınan Kanada üniversitelerinden
mezun olan uluslararası öğrenciler başarılı, saygın bir
kariyere sahip olurlar.
Bilgisayar ve enformasyon teknolojisinde uluslararası
lider durumunda olan Kanada telekomünikasyon,
nakliye, mühendislik, havacılık, şehir ulaştırma, mikro
elektronik, tıp aletleri, gelişmiş software, hidroelektrik
ve nükleer enerji, lazer ve opto-elektronik, yiyecek
içecek, okyanus ve çevre sanayii gibi sektörlerdeki
gelişmişliği ile bilinir.
Eğitimin belli standartlara uygun gerçekleştirilmesine
büyük önem verilen Kanada’da, üniversiteler
arasındaki farklar en aza indirgenmiştir.
Kanada’da eğitim; ezberden uzak, öğrencinin doğal
merak duygusunu doyuran öğretim yöntemleriyle
düzenlenmiştir. Öğrencilerin yapabileceklerini
keşfetmesi yönünde teşvik eden uygulamalarla iş
hayatına kolayca uyum sağlamalarını mümkün kılar.
İki dilli bir ülke olarak Kanada, bu dillerden herhangi
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Her sene 1000 doktora öğrencisine,
eğitimlerinin henüz ilk senesindeyken
göçmenliğe başvurma şansı tanınır.
birini veya ikisini birden öğrenmek isteyenlere çok
kaliteli İngilizce ve Fransızca programlar sunar.
Kanada diğer İngilizce eğitim veren ülkelere göre
daha ucuzdur.
Kanada’da eğitim alırken haftada 20 saat yarı zamanlı
ve tatillerde haftada 40 saat tam zamanlı, kampüs içi
veya dışı çalışma izni verir.
Uluslararası öğrencilere 2 yıllık bir programdan
sonra 3 seneye kadar çalışma iznini vermenin yanı
sıra eyaletlerine ve bitirdikleri programlara göre de
göçmenliğe başvurma imkânı sunar.
Her sene 1000 doktora öğrencisine, eğitimlerinin
henüz ilk senesindeyken göçmenliğe başvurma şansı
tanınır.
Kanada üniversitelerine girmek için Türkiye’de
üniversite sınava girmenize gerek yoktur.
Kanada üniversitelerinde istediğiniz bölümde lisans
eğitimine başlamak için lise diploması ve dil sınav
sonucu belgesi yeterlidir.
Meslek liseleri dâhil hangi tür liseden mezun
olduğunuza bakılmaksızın, lisede sayısal, sözel, eşit
ağırlık ya da dil, hangi bölümden mezun olursanız olun,
Kanada üniversitelerinde istediğiniz tüm bölümlere
başvurabilirsiniz.
Eğer Kanada’ya eğitim için eşiniz ile birlikte
gittiyseniz, eşinize de tam zamanlı çalışma izni verilir
ve çocuklarınız varsa onların da lise dâhil olmak üzere
eğitimleri ücretsiz olarak devlet tarafından sağlanır.
Mastır, MBA, doktora programlarına girmek isteyen
öğrencilerin, Kanada üniversitelerinde pek çok
burstan faydalanmaları mümkün. Aynı zamanda tezli
programlarda maaşlı asistanlık yapma şansı da var.
Harika bir kampüs hayatı, spor, sanat, kulüpler
öğrenci hayatını renkli kılar, her eyalet ve bölgede,
eyalet parkları doğa sporlarının her çeşidini deneme
olanağı bulursunuz.

www.edulifecanada.com
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Brockville, Cornwall, Kingston, Ontario - Kanada
Neden Kanada?
Kanada eğitim sisteminin yüksek kalitesi tüm dünyada kabul
görür. Kanada devletinin uluslararası öğrencilere tanımış
olduğu çalışma izni sayesinde, öğrencilerin eğitim süreleri
boyunca çalışma hakkı vardır. Ayrıca tam zamanlı akademik
programlardan mezun olan öğrenciler mezuniyetlerinden
sonra da çalışma hakkına sahip olur.

%100 Memnuniyet Oranı!*
St Lawrence College bünyesinde gerçekleştirdiği iş
fuarları sayesinde öğrencilerinin %86.5’ini bir işe yerleştirmiştir.
Yapılan bağımsız araştırmalar iş verenlerin, ise yerleşen
öğrencilerimizden %100 oranında memnun kaldığını
göstermektedir.* Öğrencilerimiz Sektörlerinde tecrübeli
profesyonellerden, her türlü teknolojik alt yapının
bulunduğu modern sınıflarda en donanımlı eğitimi alır.

www.stlawrencecollege.ca
*KPI 2017 Sonuçları baz alınmıştır

THIS IS THE START OF

SOMETHING BIG
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Bir College’den Fazlası

Öğrenim Seçenekleri

St Lawrence College’nin kampüsleri yaşam alanları olarak
tasarlanmıştır. Bünyesindeki öğrenci yurtları, açık ve kapalı
spor tesisleri, restorantları, kafeleri ve sağlık kurumları ile
her saatte enerjik atmosferini hissedersiniz.

·
·
·
·

Hem Kanada’ daki hem de farklı ülkelerdeki anlaşmalı olduğumuz kurumlarda değişim öğrencisi olarak eğitim alabilirsiniz.
Akademik hayatta ihtiyacınız olabilecek tüm desteğe SLC
mentor programları sayesinde her an ulaşırsınız.

Bize Ulaşın

İngilizce dil eğitimi
Tam zamanlı 2 ve 3 yıllık diploma programları
İşletme lisans derecesi
Lisansüstü sertifika programları

Telefon- Whatsapp : +905050435754
Mail Adresi: turkey@sl.on.ca
Web Sitesi; www.stlawrencecollege.ca

www.edulifecanada.com
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GÖÇMENLİK

EĞİTİM SONRASI

Kanada GÖÇMENLİĞİNDE YENİLİKLER
Yazı Ciran Derya AYGÜL

6 Haziran 2017 tarihi itibariyle, güçlü Fransızca dil becerisine sahip adaylara
Ekspres Giriş Sisteminde ek puan verileceği duyuruldu.

Göçmenlere kapılarını açan ülkelerin başında gelen
Kanada’ya pek çok şekilde göçmenlik başvurusunda
bulunulabiliyor. Bu yöntemlerden biri de eğitimden sonra
göçmenlik başvurusunda bulunmak. Kanada, ülkede
eğitimini bitiren, yerel dillerden bir veya ikisini (İngilizce
veya Fransızca) iyi derecede konuşabilen, eğitimi
sırasında çalışıp deneyim kazanmış ve artık ülkeye uyum
sağlamış olanlara göçmenlik imkânı sagliyor. Göçmenlik
başvurunuzu yaparken eğitiminiz sırasında ve sonrasında
çalışıp çalışmadığınıza da bakılıyor.
Çıktığı Ocak 2015 tarihinden bu yana Kanada, Ekspres
Giriş Sistemi ile 43.000’in üzerinde ekonomik göçmeni
memnuniyetle karşıladı. Bu sistemle, 2016 da yapılmış
olan 34.000 başvuru sonucunda başvuranlar ve aileleri
ile birlikte 43.202 kişi Kanada’ya sürekli oturum için
kabul edildi. Kabullerin ilk sıralarında yazılım ve bilgisayar
teknolojileri olmak üzere bilim, teknoloji, mühendislik ve
matematik ile ilgili alanlarda eğitim görmüş olan, yüksek
vasıflı çalışanlar yer alıyor. 25 Ocak 2017’de yapılan 53.
çekilişte 453 ve üzeri puanı olan 3.508 kişi Kanada’ya
göçmen olarak kabul edildi.
Ekspres Giriş Sistemi ile yönetilen programlar, Kanada’da
kalıcı olarak yaşamak isteyen, işletmeler kurmak ve
ekonomiyi büyütmek için işverenler tarafından talep
edilen becerilere sahip, yüksek vasıflı yabancı çalışanları
cezbediyor.
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Kanada, Ekspres Giriş Sisteminde yaptığı yeni
değişikliklerle, Fransızcası iyi ve istekli göçmenlere de
ayrıcalıklar getiriyor. 6 Haziran 2017 tarihi itibariyle,
güçlü Fransızca dil becerisine sahip adaylara Ekspres
Giriş Sisteminde ek puan verileceği duyuruldu. Fransızca
dilini konuşanların artması, Kanada Hükümeti için bir
öncelik. Ayrıca adayların işverenlerle irtibata geçebileceği
Jobbanka kayıt olma zorunluluğunun kaldırılması ile
Ekspres Giriş Sistemi havuzundaki adayların yeni bir
anlayışla sıralanması yenilikler arasında.
5 Haziran 2017’de yürürlüğe giren Ekspres Giriş
sistemindeki yenilikler, vasıflı işçilerin Kanada’da yeni
hayatlarını kurmalarını da destekliyor. Çünkü bu yolla
Kanada’ya gelenler, sahip oldukları beceriler ile hem
daha iyi uyum sağlıyor hem de Kanada ekonomisini
güçlendirmek ve büyütmek açısından Kanada’ya avantaj
sağlıyorlar.
Ekspres Giriş Sistemi aracılığıyla yönetilen programlar,
yüksek kalifiye yabancı işçileri, Kanada’da kalıcı olarak
yaşamayı düşünen uluslararası öğrencileri ve işverenleri
ülke genelinde yeni işlerin oluşumu ve ekonominin
büyümesi nedeniyle duyulan ihtiyaca yönelik olarak
destekliyor.

GÖÇMENLİK

1

Tüm potansiyel adaylar öncelikle yeteneklerini ve niteliklerini tanımlayan çevrimiçi özgeçmiş
formu ile çevrimiçi platformu kullanarak Ekspres Giriş profili oluşturur. Tüm Ekspres Giriş
profilleri; İngilizce ve/veya Fransızca dilindeki yeterlikleri, eğitimleri, varsa Kanada iş deneyimleri
ve Kanada içerisinde adayın başarılı olacağına işaret eden başka unsurları da içeren verileri diğer
başvuru sahipleri ile sıralanmak üzere sistemde tutulur.

2

‘Jobbank’, bireylerin referanslarını gönderebileceği ve Kanadalı işverenlerin
onlara iş teklif edebilmesi için, pozisyon gerekliliklerini karşılayan işçiler
için başvuru sahibini arayabileceği bir platform. Her ne kadar başvuru
zorunluluğu kaldırılmış ise de dileyenler ‘Jobbank’a başvurularını yapabilir.
Başvuruları ‘Jobbank’ aracılığıyla bir işveren tarafından seçilenler için
başvuru davetiyesi düzenlenir.

3

Sistem içerisindeki her profil değerlendirildikten sonra,
Federal ekonomik programı kriterlerini karşılayan adaylar
Ekspres Giriş için aday havuzuna yerleştirilir.

4

Eğer başvuruları ‘Jobbank’ aracılığıyla bir işveren tarafından
seçilmiş ise, başvuru sahibi için ‘Başvuru Davetiyesi’ düzenlenir.
Sürekli oturum hakkı başvurusu için önceden 60 gün olan
sürenin yeni değişiklikle 90 güne çıkarıldığını da belirtelim.

Adım Adım
Ekspres
Giriş Sistemi

5
6

Adaylar Federal Skilled Worker programı (FSW), Federal Nitelikli İşçi
Göçmen programı (FST), Kanada Experience Class (CEC) kapsamında
ya da Eyalet Aday Programları (PNP)’dan kendilerine uygun olan program
üzerinden sürekli oturum hakkı için başvurabilirler. Tüm bu başvuru süreci
çevrim içi olarak cic.gc.ca sitesinden gerçekleştirilir.

Bir birey Başvuru Davetiyesi (ITA) aldıktan sonra, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı’nın
(CIC) bu başvuruları altı ay ya da daha uzun sürede işleme almayı vaat ettiğini de ekleyelim.

!!! Önemli Noktalar !!!
Mevcut Federal Skilled Worker programları kapsamında, yabancı diplomalar için Kanada içerisinde
denklik verilmektedir. Yeterlilik değerlendirmesi, Kanada’da da ilgili alanlarda uzmanlaşma ya da
sertifika alma yolunda bir ilk adım olarak görülebilir.
Güncel bilgilerinizi de içeren bir özgeçmiş ve etkili referanslar Kanada’ya gidiş yolunuzda önemlidir.

www.edulifecanada.com
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Kanada’nın
İSTANBUL KONSOLOSU VE
KIDEMLİ MÜSTEŞARI CHRISTOPHER WIMMER
SORULARIMIZI YANITLADI
Röportaj: Türkan İBİŞ İNCE

Öğrencilerin Kanada’da çok büyük okullar arasında seçim yapma
şansı var; dünyada yaşanacak en iyi şehirler arasında ilk beşe giren
şehirlerde yer alan Toronto Üniversitesi, UBC ve McGill gibi...
Kanada’nın İstanbul Konsolosu ve Kıdemli Müsteşarı Sayın Christopher Wimmer’ı İstanbul’daki Kanada
Konsolosluğu’nda ziyaret ettik. Kanada’da yaşam, eğitim, Türkiye izlenimleri ve daha fazlası üzerine konuştuk.
Neşeli, dinamik ve içten biri olan Sayın Christopher Wimmer aynı zamanda Türkçe bile öğrenmeye başlamış.
İşte renkli, çok yönlü kişiliğinden izler bulacağınız ve sorularımıza içtenlikle verdiği yanıtlarla röportajımız…
Arjantin, Tanzanya, İrlanda, İskoçya ve Çin gibi farklı
ülkelerde çalıştıktan sonra şimdi Türkiye’desiniz. Eylül 2016’da
İstanbul’un Kanada Konsolosu olarak atandınız. Bize bu kadar
kapsamlı bir uluslararası kariyere sahip olmak için neler
yaptığınızı anlatır mısınız?
Uluslararası bir kariyerde beni neyin çektiğini söylemek zor;
yapmak istediğim bir şeydi sadece. Her zaman farklı ülkelerin
kültürleri ve tarihleri beni büyülemiştir ve hayatı hep doyasıya
yaşamaya çalışırım. Benim için bu sırf orada doğdun diye
bütün hayatını aynı ülkede geçirmekten farklı. Benim babam
da Kanada’ya İngilizce bilmeden, az parayla Avrupa’yı arkasında
bırakarak gelen bir göçmendi, o yüzden sanırım karşımda

hayatta istediğiniz her şeyi yapabileceğinize dair güzel bir örnek
vardı. Uluslararası ekonomi, yabancı diller, tarih ve uluslararası
kalkınma gibi beni uluslararası şirketler için çekici hale getirecek
bölümler okudum. Yüksek lisansımı, gelişmekte olan ülkelerde
çalışmak düşüncesiyle Kalkınma Ekonomisi üzerine yapmaya
karar verdim. Kısa süreli sözleşmeler ve stajlarla zor ülkelerde
çalışarak farklı bir gerçeklik anlayışını görmek istedim. Hiç kolay
değildi ve hiçbir şey elime hazır geçmiyordu. İlk zamanlarda,
uluslararası bir iş bulmaya çalışırken insanlar maillerime bile
cevap vermiyordu. Bu yüzden daha fazla çalışmam, daha fazla
bağlantı kurmam ya da öncelik listemde olmayan ülkelerden
birine gitmem gerekiyordu. Sebat, hayatta sizi en ileri götürecek
özellik. Hayallerinizden vazgeçmemek konusunda inatçı olun
ama aynı zamanda çok fazla yol olduğunun ve hayallerinizin
evrim geçireceğinin de farkında olun.
Kanada’nın Kıdemli Ticaret Müsteşarı ve Konsolosu olarak
sorumluluklarınız neler? Türkiye’deki pozisyonunuzun
zorlukları neler? Okurlarımızla paylaşmak istediğiniz, Türkiye
ile ilgili unutamayacağınız bir anınız var mı?
Aslında bazı yönlerden, çok kolay bir cevabı var. Ben Kanada’nın
ticari çıkarlarını temsil ediyorum. Ama bazen Kıdemli Ticaret
Müsteşarı olarak benim sorumluluğumda nelerin olduğuna karar
vermek zor olabiliyor, çünkü Kanada’nın ticari çıkarlarına göre
potansiyel yerel ortaklarla, devletlerle ve diğer yabancılarla güçlü
ilişkiler kuruyoruz. Bazen yurt dışındaki bir Kanada sanayisinin
girdilerini bizim karşılamamız isteniyor. Kanada’ya doğrudan
yabancı yatırım çekmek ve yurt dışında yatırım yapan Kanada
şirketlerini desteklemek benim görevlerim, aksi gibi dursa bile.
Kanada’nın yetenekleri ile ilgili farkındalık yaratmak, araştırma
olanakları, süregiden Kanada ticaretini desteklemek, ticari
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anlaşmazlıkları çözmek, yeni pazarlar açmak, bağlantı
kurmak, Kanada’yı temsil etmek vb. gibi.
Türkiye’yi çok seviyorum. Zengin bir tarihi, kültürü ve
güzelliği var. Türkiye dünya ekonomisinin arkasındaki
ana motorlardan biri, özellikle bölgesinde ayrıca her
zaman toplumlar ve ekonomiler için bir buluşma
noktası olmuş olması da aynı oranda etkileyici.
Şu anda Türkiye’nin yaşadığı zorluklar benim işimi
yapmamı zorlaştırabiliyor. Güvenlik ve istikrarsızlık
sermayedarların güvenini yıpratıyor ve Kanada’dan
bu bölgeye görev çekmeye çalışmak zorlaşıyor. Ama
mümkün olduğu kadar şu anda bunun Avrupa ve ötesi
her yerde geçerli olduğunu ve Türkiye’nin sorunlarının,
onun ülke sınırlarında sona ermediğini anlatmaya
çalışıyorum. Ben burada yaşıyorum ve bununla ilgili
hiçbir çekincem yok. Kimsenin haberi olmayan büyük
gelişmeleri duyurmak için Türkiye’nin yurt dışında daha
iyi bir basına ihtiyacı var.
Türkler, aile ve çocukları sever. Dünyanın geri kalanının
gezginler için bunun ne anlama geldiğini anladığını
sanmıyorum. Bu hafta iş arkadaşlarımdan biri küçük
çocuğuyla işe geldi. Bana Türklerin yolculuğunda
ona son derece yardımcı olduklarını, hatta oğlunu
kucaklarına alıp uçakta gezdirerek onu diğer güler yüzlü Türkler
ile tanıştırdıklarını ve sürekli “Maşallah” dediklerini anlattı. Eski
bir Amerikalı diplomat bana bir kere eğer oğlu dünyada herhangi
bir alışveriş merkezinde kaybolacaksa bunun Türkiye’de olmasını
tercih edeceğini, çünkü başına bir şey gelmeyeceğini bildiğini
söyledi. Eski bir deyim vardır “bir çocuğu büyütmek için bir köy
gerekir” diye. Türkiye bunu unutmamış.
Toronto Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunusunuz ve yüksek
lisansınızı Dalhousie Üniversitesi’nde yaptınız. Sizce Kanada’da
aldığınız eğitim sizi kariyerinize iyi bir şekilde hazırladı mı?
Evet, Kanada’nın eğitimi beni birçok yönden kariyerime hazırladı.
İlk olarak, Kanada’da üniversiteler dünyadaki en iyi eğitimlerden
birine sahip, birçok okulumuz uluslararası sıralamada en üstlerde
yer alıyor. Ama okuduğunuz yerin ortamı da çok önemli.
Dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilerimiz var ve farklı
kültürlerle ve düşünce tarzlarıyla etkileşim kurmak benim şu an
uluslararası ticaret ve diplomasi yüklediğim kapasiteme çok şey
kattı. Öğrencilerin Kanada’da çok büyük okullar arasında seçim
yapma şansı var; dünyada yaşanacak en iyi şehirler arasında
ilk beşe giren şehirlerde yer alan Toronto Üniversitesi, UBC
ve McGill gibi. Ya da orta büyüklükteki şehirlerde çok kaliteli
okullara başvurabilirler; Kingston (Queens), Dalhousie (Halifax)
ya da Calgary Üniversitesi (Calgary) gibi. Küçük şehirlerde ve
daha kırsal alanlarda da okullar var ve en çok bunların içinde
okul ruhu güçlüdür çünkü toplam popülasyonun çok büyük bir
yüzdesini üniversite ya da kolej topluluğu oluşturur. Bazen büyük
şehirlerdeki üniversiteler üniversite arkadaşlıklarından biraz geri
kalıyorlar çünkü şehir hayatı insanları farklı yerlere savuruyor.
Bir de büyük okullar daha büyük, daha rekabetçi ve daha zor
olabiliyor. Ben Kanada’nın en büyük ve muhtemelen en prestijli
üniversitesine gittim. Kanada’nın diğer okullarına kıyasla hem
avantajları hem de dezavantajları vardı. İzmir’de ve İstanbul’da
yaşamanın arasındaki fark gibi. İkisi de farklı sebeplerden dolayı

çok iyi. Bir öğrencinin kendisine sorması gereken soru nasıl bir
tecrübe istediği ve hayatının ne kadarlık bir kısmını okula adamak
istediği. Okula sadece dersler için gidip, şehir hayatının tadını
mı tercih eder ya da hayatın ve eğitimin okul ve diğer öğrenciler
etrafında döndüğü bir topluluğun parçası olmayı mı?
Kanada’nın iki resmi dili olan İngilizce ve Fransızcaya ek olarak
İspanyolcaya hakimsiniz ve şimdi de biraz Çince, Svahilice ve
Türkçe öğreniyorsunuz. Şu an İngilizcesini ilerletmek isteyen
Türkler arasında Kanada çok popüler. İngilizce ve Fransızca
öğrenmek isteyen biri için Kanada’da okumayı tavsiye eder
misiniz?
Evet, Kanada yabancı dil öğrenmek için harika bir yer. Kanada
İngilizcesinin çok nötr bir tonunun olduğu ve böylece dili
öğrendiğiniz yere göre güçlü bir aksan geliştirmeyeceğiniz
söylenir. İnsanlar çok arkadaş canlısı ve samimidir böylece çok
fazla konuşma alıştırması yapabilirsiniz. Kanada’da çok kültürlü
bir toplum vardır. Biz her aksandan ve dil seviyesinden insanlarla
iletişim kurmaya alışığız. Anadili İngilizce veya Fransızca olmayan
biriyle konuşmak bize ilginç gelir, Kanadalılar mütevazilerdir ve
dil öğrenmek isteyenlere yardımcı olurlar. Kanada’nın herhangi
bir yerinde İngilizce veya Fransızca öğrenebilirsiniz. Fransızcayı
Fransızca konuşan bir yörede ya da İngilizceyi Montreal’de
öğrenmenize gerek yok. Tabii ki öğrencilere yabancı dili konuşma
pratiği yapabilecekleri bir yerde öğrenmelerini tavsiye ederim,
ama demek istediğim sadece bunun kesinlikle gerekli olmadığı,
mesela eğer Vancouver’da yaşamayı ve Fransızca öğrenmeyi
kafaya koyduysanız bu mümkün. Fransızca ve İngilizce bizim
resmi dilimiz olduğu için bu dillerle ilgili Kanada’da her yerde
fazlaca izahat ve iki dili de konuşan insan bulursunuz. Ama bana
soracak olursanız, eğer gerçekten bir dili kolayca öğrenmek
istiyorsanız etrafınızı sadece o dili konuşabilen insanlarla
çevreleyin. İhtiyaç buluşun anasıdır.
www.edulifecanada.com
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Bize Kanada ekonomisi ve iki ülke arasındaki fırsatlardan söz eder
misiniz?
Çok fazla alan var ama size birkaç örnek vereyim. Önümüzdeki
5-10 yıl için Kanada ve Türkiye sağlık, enerji, ulaşım ve altyapı
sektörlerinde büyük yatırımlar yapıyor. Hem iki ülkeden birinde
beraber çalışabilir hem de üçüncü ülkelerde ortak olup inşaattaki
gücümüzü birleştirebiliriz böylece mühendislik ve tasarımda rakipsiz
olabiliriz.
Tarım da Kanada ve Türkiye’nin beraber çalışabileceği
alanlardan biri. Kanada’da çok fazla çiftlik hayvanı ve gerekli
genetik sektörü var, Türkiye ise çiftlik hayvan sürülerini yerel
ve yabancı taleplerden dolayı büyütmeyi hedefliyor.
Şehirleri daha yaşanabilir ve hizmeti daha ulaşılabilir
kılan, bizim refahımızı arttıran gelecek nesil teknolojisi
gündemimizde olmalı. Araştırma ve yenileştirmenin bizim
hayatımızı iyileştirmesi yönünde hareket etmesi lazım.
Arabaların daha hızlı gitmesine gerek yok, bizim herkes için
ulaşılabilir, etkili ve temiz ulaşıma ihtiyacımız var.
Siz aynı zamanda bir müzisyensiniz; müzik sevginizden biraz
bahseder misiniz? Sizce Kanada müzik kariyeri düşünen öğrenciler
için doğru bir seçim mi?
Kanada’dan birçok ünlü müzisyen çıktı, Drake’ten The Weeknd’e,
Neil Young’a, Joni Mitchell’a, Arcade Fire’a ve Micheal Buble’ye
kadar- artık hangi tür seviyorsanız, bugünlerde en üsttekilere
yakın bir yerlerde bir Kanadalı şarkıcı vardır. Popta Justin Bieber,
Countryde Shania Twain, Hip Hopta Drake ve The Weekend, Adult
Contemporaryde ise Celine Dion vb. Benim en sevdiğim Kanada’lı
müzisyenler genelde dünyada çok ünlü değiller, o yüzden Kanada’da
okursanız onları duyma ihtimaliniz daha yüksek (gülüyor).
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Ama sadece kayıt satışlarından daha fazlası olarak Kanada’nın
şehirlerinde Toronto’daki gece kulüplerinden Montreal Jazz
Festivaline kadar değişen, raggeaden socaya kadar farklılık
gösteren enerjik bir müzik sahnesi vardır. Bizim düzenli olarak
dünya müzik festivallerimiz olur ve bu festivallerde dünyada az
tanınan yeni tarzlar keşfedebilirsiniz. Doğu yakasının kendine has,
geleneksel, keltik geleneğini rock ve diğer etkilerle harmanlayan
bir müzik tarzı vardır.
Ben çocukluğumdan beri müziği çok severim, ama aslında
üniversiteye başladığımda gerçekten bir müzisyen oldum.
Hediye bir mızıka ve küçük bir taverna ile başlayarak bir hayale
dönüşen uzun bir hikâye bu, bir müzik grubunda solist olmamla
ve o hayat tarzını ve saç modelini daha sabah dokuz akşam beş bir
iş için bırakmamla da devam etti. Hala arada bir elime gitar alır,
birkaç şarkı söylerim. Devam etmek istediğim bir şey, ama aynı
zamanda sizi asla tamamen bırakmayan bir şey. Müzik hepimizin
içinde olan bir sihir. Bazıları onu kullanmakta daha iyidir, ama
duyduğumuzda hepimiz onu hissederiz. Ben çoğu kişinin bir şey
çalabildiği veya güzel şarkı söyleyebildiği çok müzikal bir aileden
geliyorum. Ama Toronto’da Mick Jagger’la bir partiye gittim,
Lenny Kravitzle bilardo oynadım ve Joni Mitchell’la çay içtim.
Ama bunların yetenekten çok şansla ilgisi var.
EduLife Kanada ekibi olarak, bizim misyonumuz ülkemize
Kanada’yı daha çok eğitim alanında, aynı zamanda sosyokültürel açıdan tanıtmak. Dergimizle ilgili fikirlerinizi
belirtebilir misiniz?
Ekibinizle beraber Kanada’daki eğitimi teşvik etmeyi seçmeniz
beni mutlu ediyor. Git gide daha fazla Türk öğrenci Kanada’ya
başvuruyor ve tabii ki onları hoş karşılıyoruz. Ben derginizin parlak
geleceğinin Türk öğrencilerin katma değerlerine odaklanmaktan
geçtiğine inanıyorum.
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Be a part of something bigger.
Fulford Academy, görkemli St.Lawrence Nehir’inin üzerindeki ünlü 1000 Islands adalarına ev
sahipliği yapan Brockville, Ontario, Kanada’da bulunan özel bir yatılı okuldur. 2002’de kurulmuş
olan Fulford Academy, 7. Sınıftan 12. Sınıfa kadar eğitim imkanı sunmakta olup, bu süreci
başarı ile tamamlayan öğrenciler dünyaca tanınmış Ontario Orta Öğretim Diploma’sını (OSSD)
(Ontario Secondary School Diploma) almaya hak kazanırlar. Fulford Academy olarak sunmakta
olduğumuz özel programlarımız arasında İngilizce Hazırlık, Üniversite Hazırlık, Çift Diploma
Programı ve Akademik Yaz Okulu yer almaktadır. Fulford Academy 2018 yılı itibariyle sunmakta
olduğu seçeneklerini geliştirerek, gündüz öğrencilerine anaokulundan 6. Sınıfa kadar eğitim vermeye
de başlayacaktır. Fulford Academy’nin farklılaştırılmış eğitimi, yoğun dil desteği ve Fen,
Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat (STEM +A) ağırlıklı eşsiz müfredatı, öğrencilerin
dünya çapındaki eğitim kurumlarına seçilerek kabul edilme olanağını garanti etmektedir.
Öğrencilerimiz kültürlerarası bir ortamda, dinamik bir akademik eğitimin yanı sıra çok sayıda
sosyal ve kültürel aktivite ile zenginleştirilmiş bir öğrencilik yaşamanın ayrıcalıklarından
yararlanarak yetişir ve gelişirler. Öğrencilerimiz geziler ve ders dışı faaliyetler sayesinde
Kanada kültürünü benimserken yeni fırsatlar yakalamakta; yerel gönüllülük ve liderlik fırsatlarını
değerlendirerek özgüven kazanmakta ve öğrendiklerini gerçek hayat koşullarına uygulama
becerilerini geliştirmektedir.
www.edulifecanada.com
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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
100. KAMPÜSÜ Kanada’da
FULFORD ACADEMY
Röportaj: Türkan İBİŞ İNCE

Kanada çok güvenilir, temiz, eğitim programları çok çeşitli
ve esnek. İngilizce ve Fransızca da öğrenilebilir. Spor ve
sanat alanları açısından okullar çok destekleyici. Kanada
eğitim öğretim açısından herkese tavsiye edeceğim bir ülke.
Eğitim konusundaki girişimleriyle, Türkiye’de eğitime yön
veren ve başarılara imza atan Sayın Enver Yücel, son olarak
2017 Yılı “Global Eğitimde Liderlik” ödülüne de layık
görüldü. Kendisiyle Fulford Academy’yi bünyesine katarak,
Bahçeşehir Koleji’nin Kanada’da açılan 100. kampüsünü,
yatırımları ve gelecek planları üzerine bir röportaj yaptık.
Bahçeşehir Üniversitesi’nin boğazı gören eşsiz manzaralı
ofisinin terasında, güneşli bir günde görüştük Sayın
Enver Yücel ile. Yaşam enerjisi, dinamikliği ve heyecanı ilk
andan itibaren beni çok etkiledi. Sportif yapısı ile gençleri
kıskandıran, enerjisi özel insanlardan biri. O gerçekten
kendisini eğitime adamış ve eğitimde yenilikler konusunda
bir öncü.
İki kızım da Bahçeşehir Koleji’nde okuduğundan eğitime,
sanata, spora, bilime ve her şeyden önce insana gösterdiği
değeri ilk elden yaşayan biri olarak benim için; Fulford
Academy’i eğitim kurumlarının bünyesine katarak,
Bahçeşehir Kolejleri’nin 100. kampüsünü Kanada’da
açmasının özel bir önemi var.

Kendinizden ve kariyerinizden söz edebilir misiniz? Eğitim
sektöründe çalışmalarınıza ne zaman başladınız?
1974 yılından bu yana başta Türkiye olmak üzere dünyanın
pek çok ülkesinden öğrenciye eğitim hizmeti sunuyoruz.
1994’te Bahçeşehir Koleji’ni açtım. Hedefim, Türkiye’de
açtığım okulun Avrupa’nın en iyisi olmasıydı. Avrupa’da
okulların durumunu araştırmak için dünyanın birçok farklı
ülkesine gittim. Oralarda gördüğüm eğitim-öğretim
yöntemlerini kısmen eğitim kurumlarımda uygulamaya
başladım. Sonra da 1998 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’ni
kurdum. Bugün 27.000 öğrencisi, 1000’i aşkın
akademisyeni var. Yıllardır eğitim sektöründe olmanın
getirdiği birikimle beraber girişimcilik ruhuna sahip ve Türkiye
sevdalısı biri olarak, Türkiye’nin özünü, değerlerini dünyaya
anlatmak için dünyaya açılmak kaçınılmaz oldu. İlk defa
Washington’da bir dil okulu açtık. Bugün geldiğimiz noktada
200 bin öğrencimiz, 10 bin çalışanımız ve farklı ülkelerde
konumlanmış eğitim kurumlarımız var. Şimdi de Bahçeşehir
Kolejleri’mizin 100’üncü kampüsünü Kanada’da açtık.
Global Eğitim anlayışını Türkiye’de uygulayan bir
öncüsünüz. Bize biraz bu global eğitim anlayışı hakkında
düşüncelerinizden bahsedebilir misiniz?
Global eğitim ağını ben düşlemiyorum. Meseleye şöyle
bakıyoruz global anlamda; dünyanın her ülkesi eğitimle
uğraşıyor, dünya geleceği nasıl olacak, nasıl bir insan? Bunlara
bakınca eğitim sisteminin sadece devlet eliyle olmasının
çok da doğru olmadığı anlayışına doğru gidiliyor. Yani eğitim
devletin denetimi, gözetimi altında yapılır ama eğitim hizmeti
devletin elinden özel sektöre kayacak diye bir trend var. Bu
yaklaşımı en başta İngiltere’nin uyguladığını görüyoruz.
İngiltere’deki liselerin %50-60’ı, ortaokulların % 30-40’ı
artık özelleşen bir sisteme doğru gidiyor. Ben 20 yıl içerisinde,
gelişmiş ülkelerde devletin kontrol ettiği eğitim hizmetinin,
özel sektör tarafından verileceğini düşünüyorum. Devlet
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kontrol eder, özel sektör eğitim hizmetini götürür anlayışı
dünya genelinde yaygınlık kazanıyor. Hem buna bir sektör
olarak bakıyorum hem de geleceğin dünyasında daha iyi bir
insan olmak konusuna daha fazla kafa yorup, bir rekabet
içerisinde olunacağını görüyorum. Biz bu arenada dünyanın
iyilerinden, iyi bir grup olmak istiyoruz.
İlk JK-12 okulunu açmak için sizi Kanada’ya sizi getiren
neydi?
Az önce bahsettiğim gibi bir global eğitim anlayışı önemli.
Kanada’yı özellikle tercih ettik Amerika’dan sonra.
Kanada’nın eğitim öğretim açısından büyük avantajları var
tabi. Ne avantajı var? Arazi ve yer rahatlığı var. Dilediğin
alanda, dilediğin büyüklükte yerler var. Yerel yönetimler de
zaten destek oluyor. Kanada çok güvenilir, temiz, eğitim
programları çok çeşitli ve esnek. İngilizce ve Fransızca da
öğrenilebilir. Spor ve sanat alanları açısından okullar çok
destekleyici. Kanada eğitim öğretim açısından herkese
tavsiye edeceğim bir ülke. Ortaokul, lise her düzeyde
öğrencinin güvenli bir ortamda eğitim alabileceği en önemli
ülke olarak görüyorum. Kanada eğitim öğretim açısından
önemli bir yer.
Sizin bu girişimleriniz başkalarına da örnek olarak benzer
girişimlerde bulunulmasının önünü açıyor, öyle değil mi?
Evet, zaten olacaktır. Tanıdığım özel girişimciler var. Okul
sahibi arkadaşlarıma tavsiye de ediyorum. Yurt dışında
bir okul nasıl kurulur onlara anlatıyorum. Biraz uzun ve
meşakkatli iş, bir anda olmuyor. Ama artık edindiğimiz
tecrübelerle, dünyanın başka yerlerinde okullar kurmayı
çok zor görmüyoruz. Bu sene Güney Amerika’ya gideceğiz.
Eğitim alanında en çok olmayı istediğimiz ülke Çin. Çin’le
ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve Çin’i çok önemsiyoruz.
Uğur Eğitim Kurumları ve Bahçeşehir Üniversitesi’yle

Türkiye’de,
BAU International University ile ABD
Washington, Almanya Berlin, Gürcistan Batum’da
yatırımlarımız var. Yeni yatırım hedefimiz ise Afrika ve Latin
Amerika.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi ve Anadolu
Lisesi öğrencileri, Bahçeşehir Koleji’nin Kanada’da
açtığı Fulford Academy’de fark derslerini alarak
Kanada lise diplomasına sahip olabilecekler.

Fulford Academy Lise eğitimi avantajları neler, özellikle
Türkiye’den gelen öğrencileri düşündüğümüzde?
Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi ve Anadolu Lisesi
öğrencileri, Bahçeşehir Koleji’nin Kanada’da açtığı Fulford
Academy’de fark derslerini alarak Kanada lise diplomasına
sahip olabilecekler. Öğrenciler bu sayede, yaz aylarında
Fulford Academy’de öğrenim görerek Kanada lise
diplomasına da sahip olabilecek.
Özellikle sizi Fulford Academy’ye yönlendiren neydi? Bu
okulu benzersiz kılan nedir?
Dünyanın en güvenli bölgesi seçilen Brockville’de kurulan
uluslararası bir yatılı okul olan Fulford Academy, 30 dönüm
arsa üzerinde kurulu.
Fulford Academy dünya genelinde 40 farklı ülkeden gelen
öğrencilerin, Kanada’da lise öncesi ve lise eğitimi için tercih
ettiği bir okul. Yeşil bir arazi içinde, tarihi bir bina. Fulford
Academy öğrencilerine yaşam, eğitim, konaklama dâhil
olmak üzere tam bir Kanada eğitim deneyimi sunuluyor.
250 kişilik kapasiteye sahip kendi konaklama alanı var.
Burada 7. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim imkânı yanında
dönemsel eğitim programları imkânı sunuyor. 7. sınıftan
itibaren öğrenci kabul eden bu kampüsümüzde, lise
diploması, çift diploma, lise değişim programı, dönemsel
eğitim gibi çok çeşitli programlar var.

www.edulifecanada.com
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7. sınıftan itibaren öğrenci kabul eden bu kampüsümüzde,
lise diploması, çift diploma, lise değişim programı,
dönemsel eğitim gibi çok çeşitli programlar var.

Çoşkun İnce, Türkan İbiş İnce, Enver Yücel -BAU Bahçeşehir Üniversitesi

Fulford Academy’nin vizyonu nedir ve burada oluşturulan
eğitim modeline eşlik edecek büyüme planlarınız
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kanada, Ontario Eyaletinde bulunan Fulford Academy,
2002 yılından beri dünyanın farklı ülkelerinden gelen
öğrencilere güçlü Kanada eğitim müfredatı sunuyor.
Farklılaştırılmış eğitim modeline ders müfredatını entegre
ederek öğrencilerini Kanada ve ABD’nin lider eğitim
kurumlarına hazırlıyor.
Başta Türkiye’den öğrenciler olmak üzere tüm dünyadan
öğrencilere 7. sınıftan itibaren “İngilizce Odaklı
Farklılaştırılmış Kanada Eğitim Müfredatı” uyguluyor.
Öğrenciler kültürlerarası ortamda, Kanada eğitim sistemi
kapsamında güçlü bir akademik eğitimin yanında sosyal
ve kültürel aktivitelerle zenginleştirilmiş eğitim görmenin
ayrıcalığı ile yetişiyorlar.

Waterloo Üniversitesi gibi çok saygın üniversitelere giden
öğrencilerimiz var. Gelecekte de bunun gelişeceğini
biliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız olacak. Asya, Avrupa,
Amerika olarak üç farklı kıtada eğitim sektöründeyiz.
Kanada, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sayıda
Türkiye’den öğrenciyi ağırlayacaktır.

Bu modelin gelecekte eğitimi ne şekilde olumlu yönde
etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
Her ne kadar küçük bir lisenin katılımıyla başlandıysa
da hedeflerimiz büyük. Kanada’nın bütün noktalarında
anaokulundan lise düzeyine okullar yapmak istiyoruz.
Yükseköğretimle ilgili özellikle Kanada’da çok güçlü olan
alanlarla ilgili üniversiteler açmak istiyoruz. Zaten bizim
üniversitelerimizden Kanada’daki güçlü üniversitelere
Toronto Üniversitesi, British Columbia Üniversitesi,

EduLife Canada Dergisi ekibi olarak, Kanada’yı öncelikle
eğitim olanakları ve sonra sosyokültürel açısından
ülkemizde tanıtabilmeyi hedefliyoruz. Dergimiz
hakkındaki düşüncelerinizi ve izlenimlerinizi paylaşabilir
misiniz?
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Kanada’nın eğitim öğretim sisteminde elastikiyet var,
dolayısıyla lise eğitimini Kanada’da bitiren öğrencinin
Kanada ve Amerika’daki üniversitelere girme şansı
daha yüksek. Onun için bizim buradaki lisede okuyan
öğrencilerimize eğer yurt dışında ben üniversiteyi okurum
derlerse, liseden oraya gitme şansları olacak. Yani burada
değil orada liseye devan etme olanakları olacak. Mesela
lisenin son iki yılı gitme şansları olacak. Kanada’dan lise
diploması olduğu takdirde, Kanada’daki üniversitelere
girmek daha rahat.

Derginiz gerek içeriği ve gerek tasarımı ile Kanada’da
eğitim olanakları ve günlük yaşamı ile ilgili doyurucu bir
içeriğe sahip. Sizleri kutluyorum, başarılarınızın devamını
diliyorum.

LİSE EĞİTİMİ

Madde Madde Kanada’da LİSE EĞİTİMİ
Yazı: Ciran Derya Aygül
Kanada’da aynı kalitede eğitim sunan devlet liseleri ve
özel liseler mevcut. Konaklama da dâhil olmak üzere,
eğitim maliyetinin bir senelik ücreti 18.000-25.000
Kanada doları arasında değişir.
Her eyaletin kendi eğitim bakanlığının gereklerini
karşılayan, o eyalete özgü bir müfredatı olmasına rağmen
tüm okullar; programlarının en yüksek standartlarda
uygulandığından emin olunması için, düzenli olarak teftiş
edilirler.
Kanada’da lise eğitimi almak, Kanada üniversitelerine
girişte daha fazla burs olanaklarından yararlanmanızı
sağlar.
Kanada eğitim sisteminin bir parçası olan liselerde de
öğrenciler, eleştirel düşünmeyi, liderlik özelliklerini ve
objektif bakış açılarını geliştirme olanağı bulurlar.
Kanada’nın köklü liselerinin birinden mezun olduğunuzda
üniversitelere sınavsız girme hakkı elde edersiniz.
Konaklama açısından daha çok yatılı okullar (boarding
school) tercih edilse de, güvenilir testlerden geçip
özenle seçilmiş ailelerin yanında kalabilme imkânına da
sahipsiniz.
Elbette burslu eğitim imkânı da Kanada’da eğitimi cazip
hale getiriyor; başarılı öğrencilere 3.000 ile 10.000
Kanada doları arasında değişen burslar verilebiliyor.

Kanada’da Lise Eğitim Programı, Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan onaylı bir programdır. Bu programlara
katılan öğrenciler ülkelerindeki okullara döndüklerinde
yıl kaybetmeden eğitimlerine kaldıkları yerden devam
edebilirler.
15-18 yaş aralığında 9-10-11 ve 12. sınıf öğrencilerinin
katılabileceği çok çeşitli okullar bulunur.
İngilizce konusunda yeterli olmadığını düşünen öğrenci,
bu eksiğini okulunda ek derslerle İngilizce eğitimi (ESL)
alarak giderebilir.
Bir devlet lisesi veya özel lisede eğitim süresi, genel olarak
Ağustos sonu başlayıp, Haziran ayında biter. Öğrenciler,
Kanadalı ailelerin evlerinde veya yatılı okullarda yurt
konaklaması yapabilirler.
Lise eğitimine istediğiniz yıldan ya da dönemden
başlayabilirsiniz.
Kanada liselerinden mezun olanlar TOEFL, IELTS ya da
SAT gibi sınavlara gerek kalmadan, herhangi bir ülkede,
istedikleri üniversiteye gidebilirler.
İki resmi dili olan Kanada’da hem İngilizce hem de
Fransızca dillerini öğrenmek mümkün.
Kanada liselerine başvuru sürecinde tamamı doldurulmuş
bir başvuru formu, not dökümleri, aşı kartları ve varsa
öğrencinin daha önce girmiş olduğu herhangi bir dil
sınavı sonucunu istenen belgeler arasında.

www.edulifecanada.com
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ROYAL CROWN ACADEMIC SCHOOL

✓ Lise (9-12. Sınıﬂar)
✓ Üniversiteye Hazırlık
✓ ESL (İkinci Bir Dil Olarak İngilizce)
✓ Yaz Kampı
+1-416-519-0476
admissions@royalcrowncollege.com
www.royalcrownschool.com
3080 Bayview Ave. Toronto, ON M2N 5L3 Canada
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Royal Crown Academıc School

ÖNE ÇIKANLAR

SUNULAN PROGRAMLAR

Kanada’nın en kalabalık şehri olan
Toronto’da bulunur.

Lise ( 9 -12. Sınıflar)
Üniversiteye Hazırlık
ESL (İkinci Bir Dil Olarak İngilizce)
Yaz Kampı

ÜCRETLER
Başvuru Ücreti: 300 CAD

Aktivite Ücreti: 300 CAD

Okul Ücreti: 17600 CAD

Üniforma Ücreti : 560 CAD

Öğrenci Yurdu (3 öğün / gün ve otobüs dahil) : 13500 CAD
Gardiyan Ücreti (yalnızca 18 yaşın altındaysa) : 300 CAD
Havaalanı karşılama (isteğe bağlı) : 100 CAD
Sağlık Sigortası : 650 CAD

1
Büyük Toronto Bölgesi'ndeki en büyük
2 özel liselerden biri.
3 Küçük sınıflar
Çeşitli ders dışı etkinlikler (spor takımları,
4 sosyal kulüpler, okul gezileri vb.)
5 Yüksek üniversite kabul oranı
6 Üniversite başvuru danışmanlığı
Besleyici yemeklerle yüksek standartlarda
7 konaklama olanakları
8 Çevrimiçi İzleme Sistemi BAŞLANGIÇ
TARİHLERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ağustos

Ocak

Tel: +1-416-519-0476
E-mail: admissions@royalcrowncollege.com Website: www.royalcrownschool.com

Kasım

Mart

Adres: 3080

Bayview Ave. Toronto, ON M2N 5L3 Canada
www.edulifecanada.com
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ÜNİVERSİTEYE
HAZIRLIK
PROGRAMI

Toronto’nun şehir
merkezinde 9 - 12.
sınıflara yönelik özel lise

KANADA’NIN EN İYİ
ÜNİVERSİTELERİNE GİRMEYE
ODAKLI, HIZLI VE ESNEK BİR YOL.
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YENİ SEÇKİN

%42

MEZUNLARIMIZ

Son 10 yılda Toronto Üniversitesi’nden kabul
alan Braemar mezunlarının oranı %42.

TORONTO ÜNİVERSİTESİ

Toronto Üniversitesi Öğrenci Kabul

19

Direktörü Ken Withers Toronto
Üniversitesi- Braemar Koleji Üstün

Başarı Ödülünü Vakthtang’a onurla
sunar

Her yıl Kanada okulumuzda sunum yapan
Kanada üniversitelerinin ortalama sayısı 19.
(McGill Üniversitesi, UBC, Toronto Üniversitesi
ve nice başkaları)

WATERLOO ÜNİVERSİTESİ

27,500 CAD
En iyi mezunlarımıza her yıl ortalama gelen
maaş teklifi 27,500 CAD

Waterloo Üniversitesi’nden Tony
Munro, Uluslararası Kabul ve
Ortaklık, Braemar Koleji Sheila
McDonald Üstün Başarı Ödülünü
Fang’a onurla sunar.

3,612 CAD

RYERSON ÜNİVERSİTESİ

Mezunlarımıza üniversiteler tarafından verilen
ortalama burs miktarı 3,612 CAD

Ryerson Üniversitesi Rektörü Dr.
Mohamed Lachemi, Braemar Koleji
Robert McDonald Üstün Başarı
Ödülünü Ayda’ya onurla sunar.

20,000 CAD
Sadece Braemer Koleji mezunlarına özel
20,000 CAD burs.

www.braemarcollege.com

YORK ÜNİVERSİTESİ
York Üniversitesi Kayıt Kabul
Direktörü Jack Phippen, Braemar
Koleji Üstün Başarı Ödülünü Tolu’ya
gururla sunar.

www.edulifecanada.com
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Mercan Dede İLE Kanada ÜZERİNE
Röportaj: Ciran Derya Aygül

Concordia Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar üzerine mastırımı
yapıp, aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim
üyeliği yaptım.
Mercan Dede, nam-ı diğer DJ Arkın Allen, Doğu’ya özgü
Sufi müziğinin ilahi geleneğini çağdaş müziğin tınılarıyla
incelikli bir şekilde harmanlayarak eski ile yeniyi, Doğu ile
Batı’yı birleştiriyor. Görsel sanatlarla ilgili kişisel sergileri
ve multimedya çalışmaları devam ediyor. Yani Kanada gibi
çok renkli…
Biz Mercan Dede’yi Kanada’lardan bulduk. Eşsiz
mütevazılığı ile bizlerle paylaştığı öğrencilik ve yaşam
deneyimi ilham verici. Türkiye’nin en çok tanınan Kanada’da
eğitim görmüş isimlerinden biri. Mercan Dede’yi
dergimizde konuk etmek bizim için büyük mutluluk. Gönül
müziği yapan Mercan Dede röportajımızla sizleri baş başa
bırakıyorum…
Şunu belirtmeliyim ki; uzun yıllar Mercan Dede adıyla
yapmakta olduğunuz müziği keyifle dinleyenlerdenim. Fakat
bir araştırma yapmak istediğimizde üç isimle karılaşıyoruz.
Kısaca anlatabilir missiniz, nedir bu isimlerin hikâyesi?
Aslında bu isimlerin hikâyesi başlı başına bir röportaj konusu
olabilir, o yüzden dilerseniz biz şimdilik Mercan Dede ile
tanışalım. Gerçek ismim Arkın Ilıcalı, Kanada’da eğitim için
bulunduğum yıllarda Golden Horn plak şirketinden çok
sevgili Ateş Temeltaş bir albüm yapma önerisiyle geldiğinde
hem çok mutlu olmuştum, hem de bugün olduğu gibi o
zaman da kendimi müzisyen olarak görmediğim için ismimi
bir albüme koyma konusunda biraz kaygılandım. Albümün
yapılma sürecinden çok etkilenerek okumaya başladığım
olağanüstü yazar İhsan Oktay Anar ‘ın Puslu Kıtalar Atlası
kitabında adı bir kere geçen Havai Mercan Dede karakteri
karşıma çıktığında, bir anda bu ismin güzelliğinden dolayı
albüme sanatçı adı olarak bunu koymaya karar verdim.
Sufi Dreams albümü Mercan Dede takma adı ile çıktı,
ancak bir süre sonra; “yurt dışında yaşayan beyaz sakallı,
hafif asabi, yaşlı bir neyzen” bekleyen dinleyici kitlesinin
karşısına çıktığım ilk konserde,
s a n ı r ı m
görüntümün
tezatlığının
yarattığı hayal kırıklığı ile bu
isim bana takılı kaldı. O
gün bugün, bu sakallı ve
asabi yaşlı neyzenle
dostluğumuz
devam ediyor.
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Arkın Allen ismi, ise DJ’lik yapmaya başladığım zamanda
kullandığım bir isimdi, o da yine zaman içinde DJ kimliğinin
değişmez bir parçası halinde geldi.
İsimler aslında daha fazla, hatta kimsenin bilmediği isimler
altında yaptığım müzik çalışmaları da var, ama ben aslında
isimlere, sıfatlara insanların takıldığı kadar takılmıyorum.
Özünde olan hep aynı ruh gibi geliyor bana. Her isim, her
gün giydiğimiz başka bir kıyafet, oysa önemli olan kıyafetin
içindeki…
Türkiye’de doğdunuz ve ney, bendir, panflüt, davul ve
vokal sanatçısı olma yolunda müzik eğitiminizi, geleneksel
yollardan, tasavvuf müzik ustalarından aldınız. Müziğe
ilginizi ilk ne zaman fark ettiniz ve bu alanda ilk çalışmalarınız
nasıl?
Aslında bu konu yine biraz Mercan Dede ile ilgili yaratılan
mitoloji sebebiyle yanlış biliniyor. Aslında akademik anlamda
hiçbir müzik eğitimim yok. Türk perküsyon sazları ve ney
sazında belki amatör seviyede bir icracı olabilirim ama
kesinlikle daha fazlası değil. Nezih Uzel gibi hem tasavvuf
müziği hem de tasavvuf kültürünün önemli isimleri ile aynı
mekanlarda olmak gibi şansımız oldu ancak zaten buralarda
çok değerli müzisyenler ve usta sanatçılar olduğu için, bizim
buralardan yetiştiğimizi söylemek gerçekten fazla iddialı
olur. Belki bu ortamlardan ilham ve feyz aldım diyebilirim.
Yine Ebru sanatı vesilesiyle Niyazi Sayın hoca ile tanışmak
böylesi olağanüstü hatıralardan biridir.
Benim müziğe ilgim ise Ney sanatına olan hayranlığım ile
başladı, küçükken bir radyo programında duyduğum ney
sesinin peşinden giderek aslında bugünlere geldim.
İlk neyimi maddi imkânsızlıklardan plastik bir su borusundan
açarak yaptım. Tüm akorları yanlış ama içindeki ney sevgisi
çok doğru olan bu neyin hâlâ bende çok değerli bir yeri
vardır.

RÖportaj

Özellikle Montreal’e taşındıktan sonra bu ülkenin son
derece hoş görülü, barışsever ve nazik insanların olduğu
bir yer olduğunu fark ettiğim anda artık burada yaşama
süreci başladı. İkinci bir evim oldu yani.

Doğuya özgü Sufi müziği ile çağdaş müziği harmanlayarak
eski ile yeniyi birleştiren bir yorumunuz var. Müziğe
başlarken çalışmalarınızın bu yöne everileceğini düşünmüş
müydünüz? Şu an geldiğiniz noktada yaptığınız müziği siz
nasıl tanımlıyorsunuz?
Mevlana; “Düne ait söz dünde kaldı, bugün yeni bir söz
söylemek lazım”, diyor ve bu anlamda ben geçmişe ait her
şeyin bugün yeniden yorumlanması gerektiğine inanan biri
olarak, farklı, samimi, bugün yaşayan, nefes alan, aynen
semazen gibi bir ayağı köklerde ve doğuda, diğer ayağı ile
dünyayı dolaşabilen bir müzik yaratmak istedim.
Mercan Dede müzikleri dünyada çok farklı isimler altında
dinleniyor. Sıfatlara aldırış etmeyen biri olarak, ben hepsini
ilginç ve doğru buluyorum. Ancak bana göre, benim
müziğimi tarif etmeye en uygun söz, “gönül müziği” sözü.
Çünkü akademik ya da entelektüel olmayan, kalpten gelen
ve insanların kalplerine dokunabilmesini umut ettiğim bir
müzik yapmaya çalıştığım.
En başta, yani Sufi Dreams albümünün yapıldığı 1994
yılında asla bu müziklerin bugünlere geleceği, hatta Mercan
Dede diye bir karakterin ortaya çıkacağı aklıma gelmezdi,
bu amaçlar ya da böyle hedeflerle yapılmadı. Sadece
bugün olduğu gibi o zaman da inandığım yolda yürümem
gerektiğine inandım ve bu yolda yalnız kalmaktan, hatta
ormanda kaybolmaktan korkmadım. Arada kaybolmadan
yeni yerler keşfedilmiyor. Bugün geldiğimiz yer benim
rüyalarımın ötesinde. Sanırım başka güzel kaynakların
enerjileri sayesinde yaratılan bir yer.
Eğitim yaşamınıza baktığımızda oldukça renkli bir tablo ile
karşılaştık. Bize Türkiye’deki eğitiminizden bahseder misiniz
biraz?
İstanbul Basın Yayın Yüksekokulu mevzunuyum. Üniversite
sürecinde, daha önce de bahsettiğim değerli üstat,
rahmetli Nezih Uzel, yaşayan en önemli sanatçılardan çok
değerli İhsan Özgen hoca , Niyazi Sayın hocamız, aynı

sahneyi paylaşma onuruna sahip olduğum rahmetli Kani
Karaca, bana muazzam ilham ve feyz veren çok değerli
sanatçıların başında geliyor.
Basın Yayın Yüksekokulu kısmında ise, çok değerli fotoğraf
sanatçısı Kayıhan Güven bize fotoğraf sevgisini aşılayan
önemli bir hoca ve dosttur.
Kanada’ya gelme fikri nereden çıktı ve yeni bir ülkeye alışma
süreciniz nasıl geçti?
Basın Yayın’da fotoğrafla ilgilenmeye başlamıştım ve bir
gün Kanada’daki Saskatoon Public Library’den küçük,
son derece mütevazı bir sergi için davet aldım, her şey
bu davetle başladı. Ardından bu süreçte Sanat Tarihi
bölümünde Ebru sanatıyla ilgili yaptığım bir sunum çok ilgi
gördü ve yine Sanat Tarihi bölümünden orada baskı eğitimi
almam için bir öneri geldi. Derken bunu Concordia’daki
mastır eğitimim takip etti.
Bu anlamda hem Kanada’ya alışma hem de aslında çok
çok az bildiğim İngilizceyi geliştirme süreci, benim eğitim
sürecimle aynı yıllara denk geldi.
Zaman içinde, özellikle Montreal’e taşındıktan sonra
bu ülkenin son derece hoşgörülü, barışsever ve nazik
insanların olduğu bir yer olduğunu fark ettiğim anda artık
burada yaşama süreci başladı. İkinci bir evim oldu yani.
Kanada’da almış olduğunuz lisans ve yüksek lisans eğitimleri
hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Görsel Sanatlara gelince ki herkesin düşündüğünün
tam tersine, esas eğitimim olan alan müzik değil budur.
Kanada’da, öncelikle Saskatchewan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde baskı üzerine eğitimimi aldım.
Gerçekten baskı alanında dünyanın sayılı hocalarının
olduğu çok iyi bir bölümdür. Ardından Montreal’deki
Concordia Üniversitesi’nde yine Güzel Sanatlar üzerine
mastırımı yapıp, aynı üniversitenin Güzel Sanatlar

www.edulifecanada.com
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Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptım. Aynı dönemde
Mercan Dede ile tanışıp yollara düşmeye başlayınca
üniversitedeki görevimden ayrıldım, ama görsel sanatlarla
olan ilişkim asla kesilmedi. Özellikle son 7 yıldır hem kişisel
sergiler hem de multimedya projelerle bu alanda oldukça
yoğun olarak çalışmaya devam ediyorum.
Sanat üzerine Kanada’da eğitim almak sizin üzerinizde nasıl
bir etki bıraktı? Bu durumu ayrıcalıklı buluyor musunuz?
Kanada’ya aslında bu anlamda teşekkür borcum var.
Oldukça iyi bir eğitim sistemine sahip, farklı okulların
değişik sistemleri ve takip ettikleri ekoller var. Kendimi
geliştirmemde toplam 10 yıl süren bu akademik
sürecin bugün geldiğim yere çok büyük katkısı olduğu
düşüncesindeyim.
Daha sonra, Concordia Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar
Bölümü’nde Ebru sanatı eğitmenliği yapmak fikri nasıl
gelişti?
Mastır eğitimi yaptığım alan ‘Baskı’ olduğu için ve Ebru
sanatı batıda bir ‘baskı tekniği’ olarak görüldüğünden; her
zaman Ebru sanatına güzel sanatların baskı bölümünde ilgi
vardır. Bu anlamda Ebru sanatı ile ilgili çalışmalar yapmak
istediğimde gerçekten bana hem destek hem de cesaret
verdiler.
Hatta Ebru derslerine, bütün bölümlerden öğrenciler
katılıyordu, çok iyi bir ilgi vardı. Bu vesileyle ben de uzun
zaman uzakta kaldığım Ebru dostuma tekrar merhaba
demiş oldum.

Özellikle Montreal kültür sanat alanında
dünyada çok özel bir yerde duruyor. Senede
200’den fazla festival, birçoğu halka açık,
ücretsiz sanat gösterileri, projeler; yani her
milletten insanın yaşadığı bu şehrin ortak
dilinin ‘sanat’ olarak seçilmiş olması,
burada yaşamamın en önemli sebebi bu.
Kanada’da, sizin gibi sanat üzerine eğitim almak isteyenlere
neler önerirsiniz? Okula başvuru, eğitim süreci ve sonrası
için.
Sanat eğitimi alanında Kanada’nın bana en etkileyici gelen
özelliği, hemen tüm sanat okullarının bireyselliğe, farklılığa
ve kişisel yaratıcılığa son derece önem veren, destekleyen
ve gerçekten ufku çok acık bir eğitim stratejisi takip ediyor
olmasıdır.
Eğer ki teknik öğrenmek istiyorsan bunun alt yapısını
alabilirsin ya da daha ziyade teorik alanda ilerlemek
istiyorsan yine bunun yolları ve önü çok açık.
Ancak belki bizdeki eğitim sisteminden biraz farklı olarak,
buradaki sistemde, insanlara bilgi yığmak yerine herkesin
38 EduLife Canada Dergisi • 2017 • 6

kendi kapasitesi ve arzusu kadar kendi seçtiği ölçü ve
seviyede eğitim sistemi anlayışı var. Bu anlamda aslında
kişisel olarak öğrenmeye, deneyimlemeye ve çalışmaya
dayalı. Bizdeki tabirle “teklif var, ısrar yok”.
Kanada’da yaşamayı sürdürmenizin en temel sebebi nedir?
Öncelikle Kanada’nın insan haklarına saygılı, barışçı,
özgürlükçü, çok farklı etnik ve kültürel özgeçmişten gelen
insanların çok güzel bir uyumla yaşayabildiği bir ülke olması.
Hemen ardından sanata ve kültüre verdiği önem ve destek.
Özellikle Montreal kültür sanat alanında dünyada çok özel
bir yerde duruyor. Senede 200’den fazla festival, birçoğu
halka açık, ücretsiz sanat gösterileri, projeler; yani her
milletten insanın yaşadığı bu şehrin ortak dilinin “sanat”
olarak seçilmiş olması, burada yaşamamın en önemli
sebebi bu.
Kendi yaptığı plastik su borusu ile müzik hayatına başlamak;
yarattığı eserlerle, konserlerinde çok farklı kitleleri bir
araya getirme başarısını göstermek; dünya çapında projeler
ve DJ Arkın Allen kimliği ile oldukça üretken bir kişisiniz.
Dolayısıyla sırada başka sürprizler var mı EduLife Canada
Dergisi okuyucularıyla paylaşacağınız, merak ediyoruz?
Yaşam sürprizler olduğu sürece heyecan dolu, yaşanılası
bir yer oluyor, o yüzden her zaman sürprizler var.
Öncelikle Eylül’de Burning Man Festivali’nin ardından
başlayacağımız single ve videodan oluşan yeni müziklerin
çıkartılması planı var. Her iki ayda bir yeni parça ve ona
eşlik eden video ile dostlarımıza yeni bir kapı açmak isteriz.
Onun dışında yakında açıklayacağımız ve İngilizceden Türkçeye
çevirisini yapmak
üzere çalıştığım,
herkesi derinden
etkileyen bir kitabın tercüme
çalışmaları var.
Sürprizlerin bereketli olduğu bir
dönemdeyiz.
Almış olduğu
güzel sanatlar
eğitiminden,
müziğe, yaşam
tecrübelerine
sorularımızı
samimiyetle
yanıtlayan Arkın
Ilıcalı ’ya içten
teşekkürler…

Canada’s Largest
Boarding School

The Best Path to Top Universities

“Some of University of Toronto’s best and brightest
students come from Columbia International College.

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

The emphasis that Total Care Education places on
Academic, Social, Emotional, and Physical
development fosters student excellence. They begin
university well-prepared, balanced, and ready for
success.”

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

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

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

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

EDULIFE CANADA

Yüksek standartlardaki
uluslararası öğrenci programımız
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nüfusun %98’inin İngilizce konuştuğu bir ortam
Havaalanından aile tarafından karşılanma
Vanco
Güvenli ve ilgili ev sahibi aileler ve tam zamanlı ev sahibi aile desteği
Colum uver, British
bia, Ka
Kaliteli yaz, kısa dönem ve lise mezuniyeti programları
n
uluslar ada’dan
a
ras
Her öğrencinin akademik hedeﬂerinin ve kişisel gelişiminin desteklenmesi havalima
nımıza ı
ul
havada
Öğrencileri devamlı olarak mükemmeliyet için gayret etmeye teşvik eder
n yaln aşmak
ızca 30
dakika
Öğrencileri Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en iyi
!
üniversitelere hazırlar
Kapsamlı üniversite başvurusu ve kariyer danışmanlığı
Spor, güzel sanatlar ve açık hava etkinlikleri alanlarında okul ve kamu programları sunar
30 dakika mesafeli Mt. Washington Kayak Merkezi ve okyanus arasında konumlanmıştır
Özgün Kanada yaşamına ve kültürüne dahil olmayı sağlar

Daha fazla bilgi için iletişim: Steve Knight, Bölge Yöneticisi
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EDULIFE CANADA

Kanada’da Lise Eğitimi

Öğrenci görüşü:

Öğrenci görüşü:

3 haftadır Comox Valley’deyim,
şimdiden evimde hissediyor ve ev
sahibi ailemi seviyorum. Comox
Valley lise eğitimi almak için çok
güzel, güvenli ve temiz bir yer.

Herkes bize mümkün olan her
şekilde yardımcı oldu. Kanada’da
mezun olmak için gereken bütün
konuları öğrendim ve üniversite için
İspanya’ya döndüm. Futbol harikaydı!

Celina, Almanya

Miguel, İspanya

Daha fazla bilgi için iletişim: Steve Knight, Bölge Yöneticisi

www.edulifecanada.com
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KOLEJ EĞİTİMİ

Kanada’da KOLEJ EĞİTİMİ
Yazı: Tuğçe İBİŞ

Kolejler tam zamanlı ve yarı zamanlı diploma ve sertifika programlarına sahip ve
üniversitelere nazaran daha çok kariyer odaklı, teorik öğrenmeyi pratikle tamamlamak
isteyen öğrenciler için ideal olan akademik eğitim kurumlarıdır.
Her yıl 350.000’den fazla uluslararası öğrenci eğitim için
Kanada’yı tercih etmektedir. Pek çok öğrenci öncelikle
dil eğitimi, sonrasında da hedefleri doğrultusunda kolej
veya üniversite eğitimi alarak Kanada’da eğitim hayatını
sürdürürler
Kanada hükümeti geliştirdiği pek çok eğitim stratejisiyle
uluslararası öğrencilere ileriye yönelik hedefleri
doğrultusunda da kolaylıklar sağlamaktadır. Örneğin,
dil eğitimi sonrasında akademik olarak eğitimine devam
etmek isteyen öğrenciler için kolej veya üniversiteler
oldukça cazip bir seçenektir. Kolejler tam ve yarı zamanlı
diploma ve sertifika programlarına sahip ve üniversitelere
nazaran daha çok kariyer odaklı, teorik öğrenmeyi pratikle
tamamlamak isteyen öğrenciler için ideal olan akademik
eğitim kurumlarıdır.

sonra başvurduğunuz programdan eğitiminize devam
edebiliyorsunuz.
“Postgraduate” için üniversiteyi bitirmiş ya da kolej
diploma programını tamamlamış olmak.
18 yaş ve üstü olmak.
Neticede, Kanada, kendinizi bir ülkenin veya bölgenin
üyesi olmaktan ziyade, dünya vatandaşı olarak hissettiren
bir ülkedir. Günümüzün küreselleşmiş dünyasında pek
çok farklı kültürden insanla bir arada yaşamak, son
derece istikrarlı bir mozaiğin parçası olarak profesyonel
anlamda eğitim almak, global iş dünyasında yer bulabilme
avantajlarının yanı sıra pek çok hayalinizi gerçekleştirmek
için de doğru bir tercihtir Kanada.

Genellikle bir sertifika programı sekiz ay veya bir yıl, diploma
programı iki veya üç yıl sürmektedir. Kolejlerin çoğu eğitim
aldığını alanda lisans derecesi de verebilmektedir. Örneğin,
Türkiye’de üniversite eğitiminizi tamamlamış bir birey
olarak yurt dışında mastır yapmak gibi bir hayaliniz varsa,
Kanada’da Ontario’daki kolejler bu anlamda öğrencilerine
Post-Graduate diye bilinen bir nevi tezsiz yüksek
lisans programı sunmaktadır. Kariyer odaklı lisansüstü
programlar sonrasında Kanada’da deneyimleyeceğiniz iş
hayatı için size sektörel deneyim kazanmada ve kendinize
iş bağlantıları oluşturma konusunda harika bir seçenektir.
Kariyer kolejleri, komünite kolejleri, üniversite kolejleri,
CEGEP (Quebec eyaletinde bulunan kolejler) olarak
sıralayabileceğimiz kolejlerin kabul şartları şöyle:
İngilizce ya da Fransızca hazırlanmış resmî not
çizelgesi.
Kanada’daki liselere denk bir okul diploması.
Dil yeterliliği (Dil yeterliliği bu eğitim programları için
önemli. Bazı okullar kendi sınavlarını yaptıkları gibi,
IELTS ve TOEFL gibi sınavlar da yeterli görülmektedir.
IELTS için minimum 6,5; TOEFL içinse minimum
85 puan gerekli görülmektedir. Bazı kolejlerde şartlı
kayıt yaptırmak da mümkün; dil yeterliliğiniz yoksa
önce kolejin dil okulunda dil eğitiminizi alıyor ve
www.edulifecanada.com
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FEES AND EXPENSES

$550 to $950 per month

HOUSING

Complete the English proficiency section and
Academic Record sections.

3.

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

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

Click ‘Close’.

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

4. Choose your method of payment.

Click ‘Continue’.

Upload all required documents and click
‘Upload Documents’.

Choose your Program and click ‘Submit
Program Selection’.

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

Save your application by creating a password
and an account.

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

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

2.

1.

STEPS TO APPLY

senecacollege.ca/international/apply

APPLYING TO SENECA

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

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

NOTES:

$400 to $900 per semester depending
on the program

BOOKS

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

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

Level 7

senecacollege.ca/international

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

SENECA INTERNATIONAL

Level 8

Level 6
650-720
725 and above

Level 5
575-645

seneca.international@senecacollege.ca

Level 4

Level 3
500-570

300-395

Level 2

Level 1

10-225
230-295

ELI LEVEL PLACEMENT

TOEIC TEST SCORE

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

Study English and Seneca subjects for credit at the same time

Unique hypermedia language labs and active learning
classrooms

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

Free evening tutorials for extra practice

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

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

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

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

25 hours per week

8 levels – each level is 7 weeks*

The ELI Program

senecacollege.ca/international/eli

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

ENGLISH LANGUAGE
INSTITUTE (ELI)

GENERAL INQUIRIES

CANADA

400-495

2017/18
PROGRAM LIST

TORONTO

CONTACT US

SENECA@YORK

NEWNHAM

MARKHAM

KING

MAIN CAMPUSES

F, W

F, W
F, W

Bachelor of Interdisciplinary Studies

Bachelor of Technology
– Information and Security
– Software Development

Therapeutic Recreation

Nursing (Collaborative BScN Degree Program
with York University)

º
º
º
º
º

º

º
º

º

º

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

Aviation Safety

Biotechnology – Advanced

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

º

º

F

F, W

F, W

F

Computer Programming & Analysis

Computer Systems Technology

Electronics Engineering Technology

Environmental Technology

Esthetics & Spa Therapies

Fashion Arts

Fashion Business Management

º

º

º

º

F, W

F

Mechanical Engineering Technology
– Building Sciences (Co-op)

Mechanical Engineering Technology
– Industrial Design

º

F, W, S

Graphic Design

*

F, W

Fire Protection Engineering Technology

º

F, W, S

F, W, S

F, W, S

F, W, S

Computer Engineering Technology

º

F, W

Civil Engineering Technology

F, W, S

Interactive Media Design

International Transportation & Customs

*

F
F
F, W

Opticianry

Paralegal

Police Foundations

º*

F, W
F
F, W, S

F

F

*
*
*

Mechanical Engineering Technician
(Tool Design)

Library & Information Technician

F, W

F, W

Law Clerk

Liberal Arts

F, S

Journalism

F, W

Office Administration
– Executive
– Legal
– Health Services

*

F, W, S

Independent Illustration

*

F, W

Independent Digital Photography

F, W

Hospitality Management – Hotel & Restaurant

*

F

F, W

º

Fitness & Health Promotion

Fire Protection Engineering Technician

Financial Services – Client Services

F

Child & Youth Worker

º

F

Fashion Business
F

F, W

Event & Media Production

*

F, W

F, W

Esthetician

Chemical Laboratory Technology –
Pharmaceutical

F

W

Environmental Technician – Sampling
& Monitoring

Environmental Technician

F

F, W

Electronics Engineering Technician

Environmental Landscape Management

F, W

F, W

Early Childhood Education

Creative Advertising

F

F, W

º

F, W

º

*

Court & Tribunal Administration

Cosmetic Techniques & Management

F, W, S

F, W, S

Computer Networking & Technical Support

Computer Programmer

F, W

Civil Engineering Technician

Chemical Engineering Technology

F

º

Child Development Practitioner (ongoing intake)

F, W, S

F, W

Chemical Laboratory Technician

Building Systems Engineering Technician

º

F, W

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

Broadcasting – Television

*

F, W

F

F

F, W, S

F, W, S

F, W

Business
– Business
– Insurance
– International Business
– Marketing

Broadcasting – Radio

Behavioural Sciences

Aviation Operations (Co-op)

Acting for Camera & Voice

Accounting

Accounting & Payroll (Co-op)

*

º

*

º

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

º

º
º

º

º

F, W

Accounting & Finance

º

F, W, S

Animation

F, W

F, W

*

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

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

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

F

F

Child Development

º

F

Aviation Technology

º*

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

UNDERGRADUATE PROGRAMS

F

Visual Merchandising Arts

F, W

Pre-Health Science

F
F
F

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

*
*º
º*
º
º
º
º*

F, S
F
F

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

º

F

Event Management – Event & Exhibit Design

F

F

F, W

S

F

*

Energy Management – Built Environment

Documentary & Non-Fiction Media Production

F

Advanced Investigations & Enforcement

*

F

3D Animation

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

F

Underwater Skills
POST-GRADUATE PROGRAMS

F, W, S

Tourism – Travel Operations

F, W

F, W, S

Pre-Business
Pre-Media

F

F

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

W

F, W, S

F, W, S

F, W

F

F, W, S

Independent Songwriting & Performance

Independent Music Production

Hospitality Foundations

General Arts

Floral Design

Flight Services

F, W, S

F, W

Fashion Studies
Firefighter, Pre-Service Education & Training

F, W, S

F, W, S

Applied Science & Technology Fundamentals
Art Fundamentals

F, W, S

Accounting Techniques

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

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

F, W
F
F

Social Service Worker
Social Service Worker
– Gerontology
– Immigrants & Refugees
Tourism – Services Management
– Flight Services
– Global Tourism Business
– Meetings, Conventions & Events
– Travel Services

F

F

F, W

Recreation & Leisure Services

Real Property Administration
(Assessment & Appraisal)

Practical Nursing

*

*

*

*

*

º
º

º

*

**Also known as Graduate Certificate programs

Begin studies in May

Begin studies in January

Begin studies in September

Applications accepted within Canada only

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

S

W

F

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

No conditional admissions and/or portfolio/test required
º

F, W

F

F

F, W

F

F

F, W

F

W, S

F, W

F

F, W

F

F

F, W, S

F

F

F, W

F, W

F

F, W

F

W, S

F, W, S

F, W, S

F, W

F

*

Visual Effects for Film & Television

Urban Land Regeneration

*
*

Technical Communication

Supply Chain Management – Global Logistics

Strategic Marketing & Marketing Analytics

Social Media Analytics

Social Media

Sales Force Automation & CRM Analysis

Public Relations – Investor Relations

º*

º

º

º

º

Public Relations – Corporate Communications

Public Administration

º
º*

Project Management – Information Technology

Project Management – Environmental

Professional Accounting Practice

Pharmaceutical Regulatory Affairs &
Quality Operations

Nonprofit Leadership & Management

Mental Health Intervention

Marketing Management

International Business Management

Infant & Early Child Mental Health

Human Resources Management

Green Business Management

Government Relations

Global Hospitality Operations Management

Global Hospitality Business Development

Game Art & Animation

Fraud Examination & Forensic Accounting

º

*

º

º

º*

º

º

*

MALİYETLER

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

Kanada’da eğitim bütçenizi yaparken aşağıdaki tablodan faydalanabilirsiniz. Size tavsiyemiz gitmek
istediğiniz okul ve bölümü göz önünde bulundurarak gerçekçi bir bütçeleme ile yola çıkmanızdır.
Eğitim ücretleri pek çok okulda senelik olarak değil, dönem başında ödenir.
PROGRAM
ÜCRETİ

AİLE YANI
KONAKLAMA

YURTTA
KONAKLAMA

YEME-İÇME

YEME-İÇME

TOPLAM MALİYET

SÜRE

ÜNİVERSİTELER

14000-20000

750-980

800-1200

22000-30000

YILLIK

KOLEJLER

11000-15000

750-980

800-1200

19000-25000

YILLIK

DİL OKULLARI

8000-11000

750-980

800-1200

16000-19000

YILLIK

MASTIR PROG.

12000-25000

750-980

800-1200

20000-35000

YILLIK

MBA

24000-75000

750-980

800-1200

34000-60000

YILLIK

YAZ OKULLARI

1500-3000

750-980

800-1200

2500-4500

AYLIK

DİĞER MASRAFLAR
EVE YERLEŞTİRME ÜCRETİ*

HAVAALANI KARŞILAMA ÜCRETİ*

SAĞLIK SİGORTASI
(Yıllık)

150-200

100-150

450-750

*Bir kereye mahsus alınan ücret
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Yukarıda belirtilen rakamlar Kanada dolarıdır.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Kanada’da ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
Yazı: Turkan İBİŞ İNCE

Mastır, MBA, doktora programlarına gitmek isteyen öğrenciler için
Kanada üniversitelerinde pek çok burs olanağı mevcut. Aynı zamanda
tezli programlarda, maaşlı asistanlık yapma şansı da var.
Son başvuru tarihi üniversiteler arasında değişiklik
göstermekle beraber, 15 Ocak itibariyle başvuruları
kapanan (örneğin McGill Üniversitesi gibi) üniversiteler
olur. Kontenjanlar dâhilinde öğrenciler, Nisan hatta
bazen Mayıs ayına kadar başvurularını yapabilmektedir.
Kanada üniversitelerine başvurular bir önceki senenin
Eylül ayından itibaren yapılabilir ayrıca bazı üniversiteler
online başvurularını Ekim-Kasım aylarında açıyorlar.
Kanada’daki herhangi bir lisans programına başvurmak
isteyen öğrenci 12. sınıfın ilk döneminden itibaren
başvuruda bulunabilir.
Kanada üniversiteleri, öğrenci seçimlerinde özellikle
lisenin 11 ve 12. sınıf notlarını göz önünde bulunduruyor.
Kanada’da lisans eğitimi almak için 65 not ortalaması ile
belli şartlar dâhilinde kabul edilmeniz mümkün.
İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği olmayanlar içinse
pek çok üniversite, hazırlık sınıfı olanağı sunar.
Genel olarak IELTS sınavından 6.5, TOEFL sınavından
86 gibi bir not istenir.
Lisans eğitimi alan öğrencilerin, iki ayrı programı aynı
anda okuma şansları olduğundan, iki diploma alma
olanakları da bulunuyor.
Kanada’da öğrenciler lisans eğitimi alırken ilk günden
itibaren kampüs içinde ve dışında haftada 20 saate
kadar, tatillerde ise tam zamanlı çalışabilirler.
Resmi dili hem İngilizce hem de Fransızca olan
Kanada’da öğrenciler bu iki dilde de üniversite eğitimi
alabilirler.
Eğitim ücretleri 15.000 ile 25.000 Kanada doları
arasında değişebilir. Bunun yanında konaklama masrafı
dâhil bir senelik eğitim ve yaşam ücreti ortalama
25.000 ile 35.000 Kanada doları arasındadır.
Mastır programını bitirenler doğrudan göçmenliğe
başvurabilirler. Doktora öğrencileri de ilk seneden
itibaren göçmenliğe başvurma olanağına sahipler.

Kanada’da bulunan üniversitelerin %97’si devlet
üniversitesidir.

Üniversite başvurusu için gereken genel evraklar
aşağıdaki gibidir. Ancak bu evrakların üniversitelere
göre farklılık gösterebilir.
Üniversite Başvuru Formu: Büyük kısmı online olarak
yapılır.
Başvuru Ücreti: 35 ila 150 Kanada doları arasında
değişir.
Lise Not Dökümü (Transcript): Genelde kapalı ve
mühürlü zarfta istenir.
Lise diploması: Mezun olduktan sonra tercüme edilip
gönderilmesi gerekir.
CV: Akılda kalıcı, akıcı ve düzgün yazılmalı.
Niyet Mektubu: Kendinizi ve hedeflerinizi tanıtacağınız
bir mektup olmalı.
Ek Bilgi Formu: Bölüm için istenilen ek bilgi formları
dikkatle doldurulmalı.
İngilizce veya Fransızca Yeterlilik Sınavının Sonucu:
IELTS veya TOEFL ve Fransızca için DELF B2 sınav
sonuç belgesi.
Referanslar: Bazı bölümler ve burs başvuruları için
isteyebilirler.
Portfolyo: Bölüme bağlı olarak değişir.
Burs Başvuru Formu: Bazı burslar için özellikle ayrı
olarak doldurulması gerekir.
Eğitim Aldığınız Okulu Tanıtan Mektup: Eklemeniz her
zaman için önemlidir.
www.edulifecanada.com
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Kanada
ÜNİVERSİTELERİ

A L B E R TA

MANITOBA

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

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

Edmonton

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

Regina

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

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

NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR
Memorial University of Newfoundland

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

O N TA R I O

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

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

Halifax

Brock University
Carleton University
Lakehead University
Laurentian University
McMaster University
Nipissing University
Queen’s University
University of Ontario Institute of Technology
Algoma University College
Redeemer University College
Ryerson University
Saint Paul University
Trent University
University fo Guelph
University of Ottawa
University of Sudbury
University of Toronto (UofT)
University of Waterloo
University of Western Ontario
University of Windsor
Wilfrid Laurier University
York University
OCAD University 49
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McGill ÜNİVERSİTESİ’NDEN
KAREN NEUBURGER J’BARI İLE RÖPORTAJ
Röportaj: Turkan İBİŞ İNCE

Kuzey Amerika’daki en eski üniversitelerden biri
olan McGill dünyanın dört bir yanında akademik
üstünlüğüyle tanınan araştırma odaklı bir kurum.
Karadeniz’in görkemli manzarasını tecrübe etmeye olanak
sağladı.
Bize McGill Üniversitesi’nden, ününden, programlarından ve
fırsatlardan biraz daha bahsedebilir misiniz? Türk öğrencilerin
McGill Üniversitesi’nde alacakları eğitimin onları kariyerlerine
iyi hazırlayacağına inanıyor musunuz?

Karen’i Laval Üniversitesinin temsilcisi olduğum yıllardan
tanıyorum. 14 seneyi aşkındır hep o güzel gülüşüyle, bitmez
tükenmez enerjisi ile bana hep ilham vermiştir. McGill
Üniversitesi gibi dünyanın sayılı üniversitelerinden birinde
Kıdemli Kabul Ofisi Yetkilisi olarak, üniversiteye kabul
şartları, burs, konaklama olanakları hakkında doğru bilgilere
ulaşacağımızı bildiğimiz bir kişi olarak, bizi kırmadı ve
sorularımızı yanıtladı.
McGill Üniversitesi’nin Kıdemli Kabul Ofisi Yetkilisi olarak
sorumluluklarınız neler? Türkçe öğrenmeye bile başladınız.
Türkiye’ye pek çok kez geldiniz, Türkiye hakkında neler
hissediyorsunuz?
Merhaba! (Türkçe olarak söylüyor.) Kayıt ofisi yetkilisi olarak,
temelde çeşitli fakülteler ve lisans programlarına katılım
için gelen başvuruları gözden geçirdiğimiz bir ekibin parçası
olarak çalışıyorum. Geçmiş yıllarda tanıtım gezilerine katılma
şansı verilecek kadar şanslıydım ve Türkiye birkaç kez seyahat
ettiğim ülkelerden biri.
McGill Üniversitesi’ni temsil etmek, öğrencilerle, ebeveynlerle
ve danışmanlarla tanışıp bilgi paylaşmak, sorularını ve
kaygılarını cevaplamak her zaman bir ayrıcalık. Normalde
seyahat ederken tempo çok yoğun olsa da temel birkaç Türkçe
kelime öğrenmeye çalışırken yolculuklarda manzaraları ve
sesleri tecrübe ettiğim Türkiye ziyaretlerimden (çoğunlukla
İstanbul ama aynı zamanda İzmir ve Ankara) hep keyif aldım.
Yıllar içinde, arada sırada boş günler daha fazlasını, mesela
Kapalıçarşı heyecanını (ve kafa karışıklığını!), Büyükada’da
bisiklete binmeyi ve Anadoluhisarı’nda yürüyüp Boğaziçi ve
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Kuzey Amerika’daki en eski üniversitelerden biri olan McGill
dünyanın dört bir yanında akademik üstünlüğüyle tanınan
araştırma odaklı bir kurumdur. Üniversite lisans ve yüksek
lisans derecelerinden doktora sonrası programlarına kadar
her seviyede eğitim sunar. McGill’de gerçek farkı yaratan
insanlardır. McGill öğrencileri parlak, motivasyon sahibi ve
dünyanın her köşesinin temsilcisidir. McGill öğrencilerinin
yaklaşık %27’si Kanadalı değil, 146 farklı ülkedendir!
Lisans seviyesinde, öğrenciler sosyal ve beşeri bilimler, fen
bilimleri ve mühendislik, eğitim, işletme ve müzik gibi konularda
güçlü bir temsile sahip çeşitli fakültelerdeki 300’den fazla
program arasından seçim yapabilir. Bu kadar çok seçenekle,
öğrenciler kendi ilgi alanlarında neler sunulduğunu görmek için
mcgill.ca/undergraduate-admissions/programs sayfasını görmek
isteyeceklerdir. McGill, aynı zamanda öğrencilerin akademik
programını geliştirmek için değişim partnerleri, saha çalışması
dersleri, araştırma imkânları ve staj olanakları aracılığıyla çeşitli
yurtdışı programları sunar. Öğrencilerin McGill’de alacağı
eğitim, pek çok programda, öğrencinin istediği oranda çeşitli
ya da yoğun olabilir ve onları mezuniyet sonrası planları için
oldukça iyi hazırlar; McGill diploması tanınacak ve saygı
görecektir.
Geçtiğimiz yıllarda Kanada Türk öğrencilerin yurt dışında
okuma konusunda ilk tercihlerinden biri olmaya başladı.
McGill, Türk öğrenciler tarafından da çok iyi bilinen bir
okul. Okurlarımız kabul gerekliliklerinizi merak edecektir.
McGill Üniversitesi lisans programlarına katılacak uluslararası
öğrenciler için kabul gereklilikleri nelerdir?
Kabul gereklilik öğrencilerin başvurduğu programa göre değişir
ve aynı zamanda yıldan yıla da değişiklik gösterebilir. Çoğu
program için, kabul süreci lise transkripti ve değerlendirmede
göz önünde bulundurulmayan (Mimarlık ve Eğitim okuyan lise
öğrencileri haricinde) ek dokümanları temel alır. Öğrenciler,
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100 puanlık derecelendirmeyle, lisedeki yıllık ortalamaları
ile önkoşul derslerindeki sonuçlarına göre değerlendirilirler.
Önkoşul derslerinin lisenin son iki senesinde (11 ve 12. sınıf)
tamamlanması beklenir. McGill’e girişte rekabetin yüksek
olduğunu ve minimum gereklilikleri sağlamanın kesin kabul
anlamına gelmeyeceğini belirtmekte fayda var. Diğer
gereklilikler farklı ya da IB Diploma programı gibi ek müfredat
tamamlayan öğrenciler için geçerli olabilir; bu bilgi web
sitemizden bulunabilir. Öğrenciler, yan gereklilikler dâhil,
kabulle alakalı bütün bilgileri mcgill.ca/applying de bulabilir.
Öğrenciler aynı zamanda İngilizce yeterliliklerini ispat etmelidir
ki websitemizde mcgill.ca/applying/requirements/prep belirtilen
kabul edilen testlerden biriyle sağlanabilir.
Öğrenciler nasıl başvuru yapabilir, Eylül 2018 için son başvuru
tarihi nedir ve gerekli belgeler nelerdir?
Öğrenciler McGill’e mcgill.ca/applying/apply adresinden online
başvuru yapabilir ve başvurmak için son tarih 15 Ocak’tır.
Başvuru yapılırken ek belgelere ihtiyaç duyulmaz. Öğrenciler
üniversitiden McGill kimlik numaralarının olduğu bir mail
aldıktan sonra Minerva’ya giriş yapabilecekler. Bu öğrencilerin
diğer pek çok şeyin yanı sıra, gerekli dokümanları yükleyecekleri
yer, McGill’in online idari portalıdır. Başvuru değerlendirmesi
için, 12. sınıfın ilk döneminin de dâhil olduğu lise transkripti,
İngilizce yeterlilik sınavı sonucu (sınav kuruluşundan elektronik
olarak edindiğimiz) ve öğrencinin başvurduğu programın
gerektirdiği bütün ek belgeler gerekir.
Okul harcı ve konaklama ücretleri nelerdir? McGill
Üniversitesi’ne başvuracak yabancı öğrenciler için burs
fırsatları var mıdır?
Uluslararası (Kanadalı olmayan) öğrenciler için okul harçları
McGill’de girdikleri programa göre değişiklik gösterir, yaşam
(ev ve beslenme) masrafları da değişir. Kapsamlı olarak
masraflar yaklaşık 34.000$ ile 63.000$ arasında değişiklik
gösterebilir. Öğrencilerin program seçimlerine ve tercih
ettikleri konaklama türüne göre ücretleri gözden geçirmesi
çok önemlidir. Bu web siteleri de yardımcı olacaktır:
mcgill.ca/undergraduate-admissions/yearly-costs
mcgill.ca/students/housing/files/students.housing/2017_
residencecomparisonchart_march.pdf

Öğrenciler, başarı ve ihtiyaç burslarının yanı sıra okulla birlikte
çalışarak üniversite masraflarına katkıda bulunabilirler. Yaşam
masrafları genelde ilk yıldan sonra azalmaya başlar.
McGill’in yetenek bazlı bursları ve giriş ihtiyaç burs programı
uluslararası öğrencilere açıktır. Yetenek burslarının ikisi de
çok güçlü akademik başarılara sahip öğrencilerin 1 yıllık
yenilenmeyen ödüller için değerlendirilmesi şeklindedir.
Bu kadar yüksek akademik başarılara sahip olup aynı
zamanda güçlü müfredat dışı aktivitelere ve okul ya da kamu
aktivitelerinde dikkat çekici liderlik gösteren öğrenciler Major
Entrance Scholarship’e başvurmak isteyecektir. Bu burs,
okul başvurusundan hemen sonra ayrı bir başvuru gerektirir
ve ekstra dokümanların sunulmasını gerektirecektir. Spesifik
gereklilikler websitesinde bulunabilir ancak temel olarak
aktivitelerin bir listesi, bir makale ve birkaç başka belge gerekir.
Yetenek burslarının yanı sıra, McGill Giriş İhtiyaç Burs
Programı başlangıç için finansal destek sağlar. Bu da ayrı bir
başvuru gerektirir; öğrenciler kabul aldıktan sonra 30 gün
içinde başvurmalıdır. Bu program aynı zamanda öğrencilere
okurken çalışma programına da otomatik giriş sağlar.
Hem yetenek bursları, hem de ihtiyaç temelli yardımlarla
alakalı ödenek miktarları ve başvuru prosedürleri web sitesinde
bulunabilir:
mcgill.ca/studentaid/scholarships-aid/future-undergrads
McGill Üniversitesi aynı zamanda öğrencilere ilk yıllarında
konaklama teminatı veriyor. Bize konaklama alanları ve
öğrencilerin kendileri için en uygun yeri nasıl seçecekleri
konusunda bilgi verebilir misiniz?
McGill yeni gelen bütün öğrencilere çeşitli yurtlar arasında seçim
yapabilecekleri konaklama imkânı sağlar. Gerçekten herkese
uygun bir yer var: çoğunlukla tek kişilik geleneksel yurt tipi
konaklamalardan, iki kişilik modern yurt tipi odalara ve apartman
tipi mekanlara kadar. Konaklama web sitesi (mcgill.ca/students/
housing/) fotoğraflar ve her konaklama alanının detaylarına kadar
zengin bir bilgi sağlar. Öğrencilere ilk tercihlerine yerleştirilmeleri
garanti edilemese de, çoğunluğu ilk 3 tercihlerinden birine
yerleştirilir.
McGill’in konaklama alanları kampüse yakındır; güvenli ve her
ihtiyacınızı karşılayacak bir atmosfer, dâhili destek ile konaklama
alanındaki aktivitelere katılma ve kalıcı arkadaşlıklar kurma şansı
sağlar.
www.edulifecanada.com
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McGill belgeli bir Fair-Trade (Adil Ticaret) kampüsüdür,
üniversitenin kendi Macdonald Çiftliği’nden yerel olarak
üretilmiş gıdalar da sunar. Çoğu konaklama alanındaki zorunlu
öğün planları öğrencilerin ilk yıllarında yemek yapma konusunda
endişelenmelerine gerek olmadığı anlamına geliyor!

listeleniyor:
mcgill.ca/undergraduate-admissions/visits/mcgillcomes-you/international-visits. Etkinlikler belli okul ziyaretlerini,
halka açık bilgilendirme seanslarını ve baharda hem yeni kabul
edilmiş hem de aday öğrencilere yönelik bilgi toplantılarını
içerebiliyor.

McGill Üniversitesi her yıl Türkiye’den kaç başvuru alıyor ve
hangi programlar Türk öğrenciler arasında en popüler?

McGill Karşılama Merkezi (The McGill Welcome Centre)
McGill öğrencileri tarafından gerçekleştirilen kampüs turları
(mcgill.ca/undergraduate-admissions/visits/campus-tours)
sağlıyor ve yıllık Açık Ev etkinliğimiz de, bu yıl 29 Ekim’de,
kampüsü ziyaret edip gezmek ve program temsilcileriyle
görüşmek için harika bir fırsat (mcgill.ca/openhouse/).

Türkiye’den McGill’e başvurmayı düşünen öğrenciler yalnız
kalmayacak! Bütün programlara (uzun yıllardır) yüksek sayılarda
başvuru alıyoruz ve Türkiye’den öğrencilerin çoğu Edebiyat,
Mühendislik, İşletme ve Fen fakültelerine başvuruyor.
McGill Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizce ancak üniversite,
dünyanın resmi dili Fransızca olan en iyi öğrenci şehri
Montreal’de. Öğrenciler Montreal’de okumak ve yaşamak
için Fransızca bilmek zorunda mıdır?
Montreal hareketli, kozmopolit ve Kuzey Amerika’daki en büyük
öğrenci popülasyonlarından biri sayesinde çok kültürlü bir şehir.
Kültür ve dilde büyük bir ikilikleri var ki bu da Fransızca bilmeyen
öğrencilerin burada İngilizce konuşarak yaşama ve öğrenme
konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacakları anlamına geliyor.
Şehir gelişen kültür sanat atmosferinin yanı sıra güçlü ticaret ve
yüksek teknoloji sektörleriyle ister eğlence, ister staj olanakları ya
da kamusal aktivitelere katılım isteyin, çok sayıda fırsat sunuyor.
Montreal güvenli bir şehir ve ayrıca pek çok ilginç mahalle ve iyi
toplu taşıma sistemi sayesinde görece makul fiyatlı bir yaşam
sunuyor. Tecrübe edilecek dört çok belirgin mevsimle, iklimler
de Montreal’deki hayatta öenmli rol oynuyor!
Kısacası Montreal’de her şey var ve hepsi size uluslararası
öğrencileri ve ziyaretçileri sıcak karşılayan güvenli ve arkadaş
canlısı bir ortamda sunulacak. Dünyanın bir numaralı öğrenci
şehri seçilmemize şaşmamalı! (QS 2017)
Türk öğrenciler ve aileler Türkiye’de McGill Üniversitesi
temsilcileriyle nasıl bir araya gelebilir?
McGill tanıtım ekibi mümkün olduğunca çeşitli noktaları ziyaret
etmek için çok çalışıyor ve gelecek etkinlikler websitesinde
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McGill’in içlerinde Sayın Başbakan Justin Trudeau’nun da
bulunduğu pek çok ünlü mezunu var. Bize bu mezunlardan ve
McGill Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra mezun ağının
gücünden bahseder misiniz?
Mezun olduktan sonra yalnızca McGill diplomanız potansiyel
işverenler ya da lisansüstü eğitim birimleri tarafından tanınmak
ve değer görmekle kalmayacak, aynı zamanda McGill
mezunlarının güçlü ve dünyanın dört bir yanına uzanan ağına
da güvenebileceksiniz. McGill öğrencileri her zaman dünyanın
farklı köşelerinden gelmiştir ve nereye giderseniz gidin, büyük
ihtimalle McGill mezunlarıyla karşılaşacaksınız! Mezunlarımız
ayrıca McGill ve eski sınıf arkadaşlarıyla, harika network fırsatları
sunan dünya çapındaki mezun ağları sayesinde iletişimde kalan,
sık sık yer değiştiren bir grup.
Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve akademik kadromuz hakkında
söylenebilecek çok fazla şey var. Evrensel İnsan Hakları
Bildirisi’nin ilk taslağını yazan hukuk profesöründen mimarlara
ve ödüllü tasarımlarına, Hollywood sanat yönetmenlerinden
yine Hollywood’daki Oscar kazananlarına, bilim insanlarından
ve astrofizik araştırmalarından et gibi kokan ve et tadı veren
bitki bazlı burger üreten Gıda Bilimi öğrencilerine… Liste
uzun ve büyüleyici! Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? O zaman
mcgill.ca/about/history ya da mcgill.ca/about/alumni ’deki
bilgileri okumaktan keyif alacaksınız.

BURS

fransızca BİLENLERE BURS FIRSATI
Ottawa Üniversitesi’nden Fransızca eğitimde büyük şans...
Mezunlarının iş bulma oranının %97 olan ve öğrencilerine
her yıl 60 milyon dolar burs vererek destek sağlayan
Ottawa Üniversitesi’nde eğitiminizin büyük kısmını
Fransızca almanız senede ortalama 6000 Kanada
dolarına mümkün. Bundan lisans programları düzeyinde
yararlanabilmeniz için Fransızca yeterliliğinizin “DELF B2”
seviyesinde olması gerekiyor.
150 yıllık bir geçmişe sahip Ottawa Üniversitesi, dünyada
çift dilde (İngilizce-Fransızca) eğitim veren en büyük
üniversitedir.
Kanada’nın kalbi başkent Ottawa’da bulunan üniversite;
fen bilimleri, sağlık, beşeri ve sosyal bilimler konusunda
öğrenmek, gelişmek ve sivrilmek için büyük imkânlar
sunmaktadır. 40 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Ottawa
Üniversitesi, 450’nin üzerinde eğitim programını 10
fakültesi aracılığıyla sunmaktadır ve Kanada’nın en büyük
hukuk fakültesine sahiptir.
Ottawa Üniversitesi, lisans programlarının Fransızca
eğitim veren bölümleri için uluslararası öğrencilere, Kanada
vatandaşlarıyla aynı harç ücreti ödeme fırsatı veriyor; yani
bir anlamda harç muafiyeti sağlıyor.

Kanada’da Fransızca eğitim almak
isteyenler ve Fransız liselerinde okuyanlar
için büyük fırsat!
Lisans eğitimi harç muafiyetinden yararlanabilmek için:
Fransızca eğitim verilen bir programa kabul edilmiş olmak,
tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmak ve her dönemde
minimum 9 kredi dersinin (3 ders) Fransızca olması ve
eğitim boyunca belirli bir not ortalamasının sağlanması
gerekiyor.
Harç ücretinden muaf olma ayrıcalığından “President’s”
ve “Chancellor’s” burslarıyla birlikte yararlanılabilir.
Yüksek lisans eğitimi harç muafiyetinden yararlanabilmek
için:
Fransızca eğitim verilen bir programa kabul edilmiş olmak
gerekiyor. Bunlar; Fransız Edebiyatı (PhD), İşitme Bilimi
(MHSc), İş Terapisi (MHSc), Konuşma ve Dil Patolojisi
(MHSc), Fizyoterapi (MHSc), Sosyal Hizmetler (MSW)
Detaylı bilgi için:
www.ottawa.edu

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

SEDA ORBAY, Turkey

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

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

GELECEĞİNİZ İÇİN HAZIRLANIN

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

www.edulifecanada.com
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Top 4% Worldwide

KANADA’DA YÜKSEK LİSANS

Kanada’da
YÜKSEK LİSANS İPUÇLARI
Röportaj: Türkan İBİŞ İNCE
Deniz Özlem Çevik Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden
biri olan Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü’nden
mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimini McGill
Üniversitesinde tamamladı. Doktora eğitimine de yine
McGill Üniversitesi’nde devam ediyor.
Yemyeşil gözleri, enerjisi ve tutkusu ile çok özel bir insan
Deniz McGill gibi dünyanın sayılı üniversitelerinden birine
mastır için kabul alması ve sonrasında doktora için de burs
alması bizi şaşırtmadı. Çünkü inanılmaz derecede disiplinli,
çalışkan ve azimli bir genç.
Bir dönem beraber çalışma imkânı da bulduğum Deniz ile
yaptığımız röportaj yüksek lisans ve doktorayı düşünenler
için yol gösterici olacaktır.
Bize biraz kendinizden, şu anda neler yaptığınızdan
bahseder misiniz?
Bir yıl önce McGill Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek
lisansımı bitirdim ve şimdi aynı üniversitede doktoraya
başladım. Doktora eğitiminden önce bir süre ara verip
akademinin dışında bir işle meşgul olmak istiyordum.
Bu yüzden de çalışmaya başladım. Amerika’daki hemen
hemen bütün film prodüksiyon şirketlerine çeviri hizmeti
sunan bir şirketin Montreal ofisi için çeviri uzmanı
olarak çalıştım. Daha önce kitap ve makale gibi çeviri
deneyimlerim olmuştu yayınevleri için fakat kurumsal bir
ortamda çalışmak daha farklı bir deneyim imkânı sunuyor.

Bilgi
Üniversite tercihi yaparken bölüm
koordinatörleri ve hocalarla yazışmanın
yanı sıra bence bölümde okuyan
öğrencilerle de irtibata geçilmesi faydalı.
Yüksek lisans eğitiminizi Kanada’da almaya nasıl karar
verdiniz? Bu kararınızdan sonra nasıl bir hazırlık süreci
başladı sizin ve aileniz açısından? Sizin gibi Kanada’da
eğitim almak isteyenlere hazırlık süreciyle ilgili
tavsiyeleriniz neler olur?
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki hemen her bölümde eğitimin
son iki yılında özellikle akademik hedefleri olan öğrenciler
arasında hep yurt dışına yüksek lisansa veya doktoraya

başvurma sohbetleri yapılırdı. Benim de arkadaş çevrem
genelde bu tarz gelecek planları olan insanlardı. Ama
bu fikri yıllardan beri aklıma yerleştiren, kendisi de
Montreal’de öğrenci olmuş ve uzun yıllar yaşamış olan
babamdı. Dolayısıyla çocukluktan beri zaten hayatımın
bir döneminde Montreal’de yaşayacağımı biliyordum.
Boğaziçi’ndeki son iki yılımda tarih disiplinindeki ilgi
alanlarım da netleşmeye başlayınca Montreal’deki hangi
üniversitenin bana en uygun olabileceğini düşünmeye
başladım ve McGill’de karar kıldım. Bu karardan sonra
da başvuru şartlarını çok detaylı bir şekilde inceledim ve
aklıma takılan en ufak soruda bile bölümle irtibata geçtim.
Her şeyi doğru anladığımdan ve şartları karşıladığımdan
emin olduktan sonra da başvuru belgelerimi hazırladım ve
başvurumu yaptım.
Yüksek lisans veya doktoradan herhangi birine başvurmak
isteyenlerin hazırlık sürecinde her türlü detayı çok iyi
okumaları ve özellikle de niyet mektubu, araştırma
konusunun özeti ve referans mektubu gibi belgeleri titizlikle
hazırlamalarını tavsiye ederim. Elbette başvurulacak
bölümün şart koştuğu asgari not ortalamasını da karşılayıp
karşılamadıklarından emin olmaları gerekiyor. Bunun yanı
sıra bölüme başvurmadan önce burs, finansal destek veya
asistanlık olanaklarının bölümle yazışarak öğrenilmesi de
çok önemli. Yani kısacası başvuru yaparken akılda hiçbir
soru işaretinin olmaması gerekiyor.
Kanada’ya yüksek lisans başvurusu yapmak isteyen bir
öğrencinin ön hazırlıkları neler olmalı?
Kanada’nın iyi üniversitelerinde genellikle asgari not
ortalaması şartı olduğu için en başta öğrencinin buna dikkat
etmesi gerekir. Başvurularda not ortalaması, niyet mektubu
kadar önemli bir gösterge olmasa da, alt sınırı tutturmak
önemli. Bunun yanı sıra öğrencinin kendi alanında hangi
konu üzerine yoğunlaşmak istediğini bilmesi ve o konu
üzerine hangi üniversitelerde hangi hocaların çalıştığını
araştırması gerekir. Konuya karar vermenin en iyi yolu da
okunan üniversitedeki hocalardan tavsiyeler almak. Karar
www.edulifecanada.com
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Yüksek lisansta iş biraz öğrenciye düşüyor, o yüzden
de öğrencinin hem bölümle hem de başvurduğu
üniversitenin finansal destek birimiyle yazışarak
kendisine en uygun burs veya ödül ne olabilir,
öğrenmesi gerekiyor.
verilen ve çalışılmak istenen her konu, üzerine araştırma
yapılıp tez yazılacak bir konu olmayabilir. O yüzden hocaların
yönlendirmesi çok önemli. Konunun belirlenmesinden
sonraki aşama da üniversite ve bölümün araştırılması.
Ben bu noktada da hoca-öğrenci diyaloğunun, internette
araştırmaktan daha önemli olduğuna inanıyorum. Okul ve
bölüm seçimini etkileyen en önemli faktör çalışılabilecek
hoca ve hocaların varlığı ve onların öğrenci kabul edip
etmedikleri ve öğrencinin projesiyle ilgilenip ilgilenmedikleri.
Tüm bunlardan emin olunduktan sonra da öğrencinin kendi
niyet mektubu ve isteniyorsa araştırma konusu özetini yazıp,
kendisini tanıyan, bilen hocalardan referans mektubu talep
etmesi gerekiyor. Her bölümün kendine göre talep ettiği
ek belgeler olabilir ama değişmeyen belgeler genellikle bu
bahsettiklerim.
Bence başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer
husus da öğrencinin yüksek lisansı neden yapmak istediğini
iyi anlaması. Yani öğrenci yüksek lisansı, bitirdikten sonra
iş bulabileceği, eğitim hayatında bir son nokta olarak mı
görüyor yoksa kendisini doktora eğitimine ve akabinde
akademik bir kariyere taşıyabilecek bir ara devre olarak
mı görüyor bunu netleştirmesi lazım. Başka sektörlerde
kariyer hedefleri olan öğrencilerin, profesyonel yetiştirmeyi
hedefleyen yüksek lisans programlarına yönelmesi daha
doğru olur.
Yüksek lisans eğitimi almak istediğiniz okulu tercih ederken
en çok neleri göz önünde bulundurdunuz?
Ben Boğaziçi Üniversitesi’ndeyken çok sevdiğim hocalardan
birinin, kendisinden yüksek lisans için tavsiye isteyen
öğrencisine “tek bir şeye dikkat edeceksin, o da hava” dediği
anlatılırdı. O zamanlar çok önemsemiyorduk, ama aslında
önemli. İnsanın ruh hali ve çalışma düzeni ile hava arasında
gerçekten bir irtibat var fakat bence bu irtibat kişinin
adapte olma becerisine ve tolerans eşiğine göre değişiyor.
Sıcak iklim düşkünü ve kışa karşı hassasiyeti olan kişilerin
Kanada’nın doğusunda bir yere gelmeden önce bu meseleyi
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ciddiye almalarını öneririm.
Ben okul tercih etmeden önce şehir tercih etmiştim, çünkü
gerçekten nasıl bir insan olduğunuz hangi şehre nasıl uyum
sağlayacağınızı belirliyor. Montreal’i hem zaten biliyordum
hem de hakkında çok okuyordum. Dolayısıyla şehir seçimi
de okul kadar önemli. Ben kendi okulumu tercih ederken,
bir öğrenci olarak profilimin, bölüme ve çalışmak istediğim
hocaya uygun olup olmadığını hesap ederek bir karara
vardım. Fakat önceden hesaplamak ile birebir deneyimlemek
aynı olmayabiliyor. Örneğin ben bir yandan ders alırken, bir
yandan tez araştırması yapmanın ve aynı anda asistanlık
yapmanın beni bu denli yoracağını hesap edememiştim.
Bölümde okuyan veya okumuş olan, bu yollardan geçmiş
biriyle yazışmış olsaydım belki bilebilirdim. O zamanlar
aklıma gelmedi ama şimdi önemli olduğunu düşünüyorum.
Bölüm koordinatörleri ve hocalarla yazışmanın yanı sıra
bence bölümde okuyan öğrencilerle de irtibata geçilmesi
faydalı.
McGill Üniversitesinde yüksek lisansa başvuru koşulları
nelerdir? Başvuru sırasında özellikle dikkat edilmesi
gerekenler konusunda neler söylemek istersiniz?
Her bölüm ve bölümün önerdiği programların farklı
başvuru koşulları oluyor ama değişmeyen şeyler, asgari
not ortalaması, niyet mektubu ve referans mektupları
diyebilirim. Tabii ki başvurulacak bölümde bir alt yapısının
da olması gerekiyor öğrencinin. Yani biyoloji okuyup tarih
yüksek lisansına başvuruyorsanız –veya tersi-, uygun bir
aday olmayabilirsiniz. Bunun yanı sıra da bazı bölümler tezlitezsiz yüksek lisans ayrımı yapabiliyorlar başvuru sırasında
ve tezli programlarda genellikle araştırma konusu özeti gibi
bilgiler istenebiliyor, benim bitirdiğim programda olduğu
gibi.
Yüksek lisans başvurunuzun kabulünden sonra kayıt
işlemleri, konaklama, sağlık gibi konularda neler yapmanız
gerekti?

KANADA’DA YÜKSEK LİSANS

Kabulden sonraki işlemleri Türkiye’de yapılabilecek işlemler
ve Kanada’ya varıldığında yapılması gereken işlemler diye
ikiye ayırabiliriz. Okul muhtemelen ilk iş olarak orijinal bir
not dökümü talep edecektir kayıt için. Bu işlem Türkiye’den
yapılabilir. Bunun yanı sıra burs veya asistanlık teklifleri
formlarını da Türkiye’de iken halletmiştim. Gittikten
sonra da ilk işim tüm detayları konuşmak üzere bölüm
koordinatöründen randevu almak olmuştu. Sonrasında da
öğrenci işlerine uğramış, çalışacağım hoca ile buluşmuş
ve bölümün yeni kabul edilen öğrenciler için düzenlediği
tanışma toplantısına katılmıştım.
Konaklama meselesini daha Türkiye’den halleden epey planlı
programlı tanıdıklarım oldu. Ben Montreal’e geldiğimde
halletmiştim. Bu noktada öğrencinin maddi durumuna
göre yurtta mı kalacağına, tek mi yaşayacağına yoksa oda
mı tutacağına karar vermesi önemli. Hemen hemen her
üniversitenin konaklama konusunda öğrencilere yardım
eden hizmetleri bulunuyor. Oralarla irtibata geçilmeli.
Almış olduğunuz yüksek lisans eğitimi sırasında Türkiye’deki
eğitim sistemini de göz önünde bulundurursanız sizi en çok
şaşırtan ve karşılaştığınıza mutlu olduğunuz durumlar neler
oldu?
Yüksek lisans eğitimim sırasında kendi bölüm arkadaşlarımı
gözlemleyince ilginç şeylere şahit olmuştum. Tarih bölümü
genelde uluslararası öğrenci oranı düşük olan, Kanadalı
öğrencilerin çoğunluğu oluşturduğu bir bölüm. Beni en çok
şaşırtan öğrencilerin farklı hayat deneyimlerine açık oluşları
ve hayatta tek bir hedeflerinin olmamasıydı. Türkiye’de
iken pek çok yüksek lisans ve doktora öğrencisi arkadaşım
ve tanıdığım olmuştu. Sebebi nedir bilemiyorum ama
Türkiye’deki lisansüstü öğrencilerinin kariyer planlarının
benim yüksek lisansta tanıdığım arkadaşlarıma nazaran
çok daha keskin olduğunu söyleyebilirim. Buna benim
buraya gelmeden önceki halim de dâhil. Bunun hayli
anlaşılır sebepleri var. Çünkü Türkiye’de hem akademik
ortam hem de iş ortamı hedefe kitlenmeyi gerektiriyor.
Bunda öğrencilerin ve doktora adaylarının hiçbir kabahati
yok, tamamen sistemin neticesi. Kanada’da, epey zeki
olmasına rağmen yüksek lisansı veya doktorayı gözünde çok
büyütmeyen ve başka hayat deneyimlerine de açık olabilen
insanlar tanımak ve kendi hayata bakışımı gözden geçirmek
beni mutlu etmişti.

finansal destek bulmak yüksek lisansa göre daha rahat,
çünkü bölümler belli yaşa gelmiş bir insanı finansal destek
olmadan 5-6 yıl tutamayacaklarını biliyorlar. Ama yüksek
lisansta iş biraz öğrenciye düşüyor, o yüzden de öğrencinin
hem bölümle hem de başvurduğu üniversitenin finansal
destek birimiyle yazışarak kendisine en uygun burs veya
ödül ne olabilir, öğrenmesi gerekiyor.
Kanada’da, McGill Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi
almış olmanın size kazandırdığı ayrıcalıklardan ve ileriye
dönük hedeflerinizden bahseder misiniz?
McGill’in bana kazandırdığı en önemli şey epey erken
denilebilecek bir yaşta asistanlık imkânı sunması ve çeşitli
derslere girme olanağı sağlaması oldu. McGill’in pek çok
bölümünde öğretim asistanları hocanın haftalık derslerine ek
olarak derse girip öğrencilerle konuların üzerinden geçerler.
Bazen hocanın belli haftalarda dersi asistanlara anlattırdığı
da oluyor. Akademik kariyer yalnızca derslere girmek,
ödevler ve tezler yazmak, sunumlar yapmak ve konferanslara
gitmekten ibaret değil. Aynı zamanda pedagojik boyutu olan
ve “öğretmekle” alakalı bir şey. Ünvanınız ne olursa olsun
nihayetinde öğretmen oluyorsunuz, bunu unutmamak
gerekiyor. Pek çok uluslararası öğrencinin bulunduğu
sınıflarda asistanlık yapmak çok önemli bir deneyimdi
benim için. Hem onların sizden hem de sizin onlardan
öğrendiğiniz çok şey oluyor. Yüksek lisanstan sonra hocalığa
başvurduğum birkaç kolejden çok iyi yanıtlar almıştım ve
iş görüşmeleri sırasında hep sahip olduğum deneyimin
önemini vurguladılar. Yakında doktoraya başlayacağım için o
planları biraz ertelemiş olsam da eğitim alanında iş bulmada,
deneyimin ne kadar önemli olduğunu anlamış oldum o iş
başvuruları sayesinde. Şimdilik, zaten başlı başına uzun ve
yorucu bir serüven olan doktoraya yoğunlaşıyorum. Zaten
insanın kararları ve hayata bakışı zaman içinde çok değişiyor
ve doktora sonrası nasıl bir insan olacağımı ve o insanın neler
yapmak isteyeceğini o zaman göreceğiz.

2015 yılında McGill Üniversitesi, Sanat Fakültesi, Tarih
Bölümü Seyahat /Araştırma hibesine ve 2017 yılı için
McGill Üniversitesi, İslam Araştırmaları Enstitüsü,
Doktora Bursu Alıcısı olmaya hak kazandınız. Kanada’da
eğitim alırken bu tür burs veya ödüllerden faydalanmak
isteyenlere önerileriniz neler olur?
Burs ve finansal destek konusu öğrencilerin en fazla canını
sıkan ve heveslerini kıran şeylerin başında geliyor bence.
Çünkü Kanada’da yüksek lisans programları genelde burs
paketiyle öğrenci kabul etmiyor. Öğrencinin kendisinin burs
ve ödülleri kovalaması gerekiyor bireysel olarak. Doktorada
www.edulifecanada.com
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Contact us at:
europe@vgc.ca

Vancouver | Canada

VGC Pathways

Kanada'da akademik kariyerinize başlayın!
VGC'de İngilizce ve Üniversite Hazırlık çalışmalarınızı
tamamladıktan sonra ortak kurumlarımıza kolay geçiş.
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LEARN ENGLISH IN CANADA WITH
THE LANGUAGE GALLERY
The Language Gallery delivers high-quality language courses at a number of
locations worldwide. With schools in the UK, Canada and Germany, we pride
ourselves on our cosmopolitan outlook and positive approach to learning.

TLG TORONTO

TLG VANCOUVER

Situated in the heart of Canada’s most vibrant
and diverse city, our Toronto school offers a
variety of language classes to suit all needs.

Recently opened in the beautiful city of Vancouver,
our new language school offers courses in General
English, with more courses coming in 2018.
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DİL EĞİTİMİ

EĞİTİMDE YABANCI DİLİN ÖNEMİ
Konuk Yazar: Fulya YALEZAN YILMAZ

Dil bilmek yaşam kalitesi demektir, istatistikler birden fazla dil bilenlerin iş bulma
imkânının diğer adaylardan daha fazla olduğuna ve gelir düzeylerinin eğitim seviyelerinden
bağımsız olarak diğer gruplardan yüksek seyrettiğine işaret etmekte.
Uzun yıllardır uluslararası eğitim sektöründe çalışıyorum ve hâlâ neden
dil öğrenmemiz gerektiğini anlatıyorum. Ulusal ve yerel eğitimde onlarca
sorun varken, dil eğitimi özellikle de yurt dışında yabancı dil öğrenmek
neden kariyerimizde, eğitim planlarımızda öncelik olsun şeklinde eleştirel
sorular her zaman kulağıma geliyor. Açıkçası çünküsü çok.
Öncelikle ikinci bir dil konuşmak için yüksek
öğrenim gerekmez, ilkokul mezunu biri dahi dil
öğrenebilir. Hatta hiç okul okumamış birisi 6-7
dil birden öğrenebilir, bunun eğitim altyapısından
ziyade, insanın beyni, azmi, anadili ile ilişkisi ve bu
alanda çalışmasıyla alakası vardır. Kapalıçarşı’da
ya da turistik yörelerde ufacık Anadolu
çocuklarının Rusça’dan Arapça’ya pek çok dilde
bin bir ürünü pazarlayabildiğine hangimiz şahit
olmadık ki? Bunlar sizleri şaşırtmamalı.
Bir dil bir insandır, iki dil iki insandır, iki kültürdür;
bir milletin dilini öğrenirken müziğini, mutfağını,
dansını, yaşam tarzını ve düşünce yapısını da
öğrenirsin, empatidir; kendini onlar yerine
koyabilirsin, Fransızca öğrenirsen Fransızları
okursun, Almanca öğrenirsen Almanları. Dil
bilmek ırkçılık, önyargı ve zenofobi gibi hastalıklı
düşünceleri iyileştirir, Afrikalı, Orta Asyalı
görünce kaçmazsın, iletişim kurma çabası içine
girersin, merak ettiklerini sorma cesaretini
gösterirsin, sorulana cevap verme nezaketini
geliştirirsin. Dil bilmek vizyondur, tarafsızlıktır,
haberleri bile çift dille izlemek istersin, yorum
farkını irdelersin, başkalarının bakış açısına
yakınlaşırsın, ülkende konuşulması tabu olan
konuları yurtdışı kaynaklardan takip edebilirsin.
Dil bilmek yaşam kalitesi demektir, istatistikler
birden fazla dil bilenlerin iş bulma imkânının
diğer adaylardan daha fazla olduğuna ve gelir
düzeylerinin eğitim seviyelerinden bağımsız
olarak diğer gruplardan yüksek seyrettiğine işaret
etmekte. Bu bireyler yaşamlarına, hobilerini,
kişisel gelişim çabalarını ve/veya uluslararası
seyahatlerini ekonomik olarak daha rahat monte

ederler. Aynı meslekten iki kişi arasındaki gelir
farkı dil bilgisiyle doğru orantılıdır. Dil bilen hem
kendini daha hızlı ve farklı geliştirebilir hem de
daha fazla kazanarak ekonomik kısır döngüye
hapsolmaktan kurtulur. Örneğin, İngilizce bilen
bir avukat ile bilmeyen avukatın kabul edeceği
müvekkiller bile farklıdır. İngilizce bilen avukat,
uluslararası kurumlara danışmanlık verebilir,
tahkimlere katılabilir, çeşitli yabancı kurum ve
kuruluşlarda bilirkişilik yapabilir, temsil yetkinliği
elde edebilir. Ancak bilmeyen bir avukat sadece
yerel davalarla mesleğini sürdürür.
Her meslekten her yaşta insanın dil eğitimine
ve yabancı dil konuşmaya ihtiyacı vardır. Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin bile başkan
olduktan sonra İngilizce öğrenmiştir. Her
ne kadar toplantılarında tercümanlarından
yardım alsa da yapılan çevirilerin doğruluğunu
kendi adına kontrol etme isteği bile o koltukta
oturan birisi için akla gelmez bir zekadır, kaldı
ki yıllarca İngilizce öğretmenini uyku hariç her
yerde yanında götürmüş ve bu çabasından da
asla vazgeçmemiştir.
Toplumdaki en büyük yanılgılardan biri
ünvan, statü gibi durumların kişinin
ilerlediğini
gösterdiğinin
sanılmasıdır.
Burada verebileceğim en güzel örnek Fatih
Terim örneğidir; kariyerine Galatasaray’daki
başarılarından sonra uluslararası futbol
sahalarında devam etmek isteyen Terim,
halen Galatasaray’dayken özel dersle İngilizce
öğrenmeye başlamıştı, bu da onun medyada
daha fazla yer almasını, kendini ifade etme
gücünü arttırmasını sağlamış, dil becerisi espri
www.edulifecanada.com

63
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Bir dili nasıl kullanacağını bilebilmenin en iyi yolu o dili
anayurdundan ve kültürüne uygun olarak öğrenmektedir.
konusu olsa bile azmi ve bu alandaki cesareti
ile sempatikliği örnek gösterilmişti. Ve o
kamuyunda alay edilen İngilizcesiyle milyon
dolarlık reklam filmlerinde oynamıştı.
Ağaç yaşken eğilir sözü yabancı dil öğrenme
çabalarında da doğruluğunu kanıtlar, dil eğitimi
genç yaşlarda daha hızlı ve verimli olur. Evde
hiçbir şey yapmasanız ve sadece yabancı dilde
yayın, müzik, film takip etseniz dahi haftada
ortalama 50 yeni kelime öğrenebiliyorsunuz,
bu 0-7 yaş arası çocuklarda ise neredeyse 3
katı daha verimli olabilmekte. Doğal olarak
okul yıllarında yabancı dil eğitiminde de
zorlanmamakta.
Dilbilimcilere göre bugün yeryüzünde 6 binden
fazla dil konuşulmasına rağmen, ekonomisi
egemen güçler tarafından empoze edilen
birkaç dil, aslında küresel anlamda iletişimi
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kolaylaştırmıştır.
Küreselleşmenin
sayılı
faydalarından biri olarak kabul edebileceğimiz
bu gerçekle daha fazla insan birbiriyle iletişim
kuruyor, ticaret yapıyor, evleniyor, seyahat
ediyor, okuyor, yazıyor ve yaşıyor!
Dil bilmenin önemini size sayfalarca açıklayabilirim
ancak bu kadarı şimdilik yeterli diye düşünüyorum.
Bilimsel yaklaşımlarıyla felsefe alanında insanlığa
büyük hizmetleri olan ünlü Yunan düşünürü Aristo,
“Bir kimsenin ne söylemesi gerektiğini bilmesi yeterli
değildir; nasıl söyleneceğini bilmesi de gerekir” der.
Yani sadece dil bilmek yetmez, dili nasıl kullanacağın
da o derece önemlidir. Ve nasıl kullanacağını
bilebilmenin en iyi yolu o dili anayurdundan ve
kültürüne uygun olarak öğrenmektedir.

DİL EĞİTİMİ

Kanada’da
DİL EĞİTİMİ
Yazı: Tuğçe İBİŞ

Dil okullarının pek çoğu Kanada’daki kolej, üniversite gibi akademik kurumlarla
anlaşmalı olduklarından, dil yeterliliği açısından gerekli seviyelerden mezun olan
öğrenciler, bu akademik kurumlara sınavsız geçiş şansına sahip olabilirler.
Eğer uluslararası bir öğrenci olarak eğitim almak istediğiniz
ülke konusunda Kanada’da karar kıldıysanız, hayatınızda
yepyeni ve unutulmaz anılar biriktireceğiniz bir döneme
adım atmış olacaksınız. Yurt dışında uluslararası bir öğrenci
olarak hem dil becerilerinizi geliştirecek hem de pek çok yeni
kültürün içinde kişisel olarak kendinize farklı bir perspektif
katmış olacaksınız.
İngilizce ve Fransızcayı resmi olarak kabul etmiş iki dilli bir
ülke olarak Kanada’nın temsili olarak yurt dışında eğitim
almak konusunda ilk hedef olmasının birincil nedeni, eğitim
kurumlarının dünya çapında yüksek standartlara sahip, saygın
ve hem Kanada hükümeti hem de özel sektör tarafından
tanınan ve desteklenen uluslararası akademik kurumları
bünyesinde barındırmasıdır.
Eğitim konusunda Kanada’nın en popüler şehirleri Toronto,
Vancouver ve Montreal’dir. Her yıl pek çok ülkeden
uluslararası öğrenciler öncelikle dil eğitimi almak için
Kanada dil okullarını tercih etmektedir. Bu dil okullarının
çoğu Kanada’daki kolej, üniversite gibi akademik kurumlarla
anlaşmalı olduklarından, dil yeterliliği açısından gerekli
seviyelerden mezun olan öğrenciler, bu akademik kurumlara
sınavsız geçiş şansına sahip olabilirler. Bu nedenle ESL
(English as a Second Language) programları diye bilinen
İngilizce dil eğitimi programlarını, Kanada’nın başarısını

uluslararası anlamda kanıtlamış eğitim kurumlarından almak
son derece doğru bir tercih olacaktır.

Kanada’da eğitim veren dil okullarının sunduğu
programları şöyle sıralayabiliriz:
Genel İngilizce, Genel Fransızca
İş İngilizcesi, İş Fransızcası
TOEFL, IELTS, DELF, DALF, TEF, TF hazırlık kursları
Cambridge FCE-CAE, DELF sınav hazırlık kursları
Yaz kampları
TESOL sertifika programı (Anadili İngilizce olmayan
İngilizce öğretmenleri için)

Başvuru evrakları
Dil eğitimi başvuruları, yapılan en kolay başvurulardan
biridir. Evrak olarak okulların başvuru formlarının
doldurulup gönderilmesi yeterlidir. Bazı okullar kabul
mektubuna işlemek için pasaport numaranızı da isteyebilir.
Başvuru ücreti okuldan okula değişiklik gösterir ve ortalama
100-150 Kanada doları arasındadır.

CONNECT
THROUGH
LANGUAGE

www.edulifecanada.com
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WWW.ILSC.COM

INTERNATIONAL LANGUAGE
ACADEMY of CANADA

Üniversiteye
Geçiş Programı

Kanada’da yüksek eğitiminize giden yol

70

TOEFL
veya IELTS
sınavına
girmeden*
Üniversite veya
Yüksekokula
girin

’ten

Fazla Ortak
Yüksekokul
ve Üniversite

Ücretsiz
akademik
danışmanlık
ve üniversite
yerleştirme
hizmeti

ILAC
Üniversiteye
Geçiş
Programlarında
bir liderdir

Kanada’da İngilizce
ilac.com / info@ilac.com
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Toronto • Vancouver

INTERNATIONAL LANGUAGE
ACADEMY of CANADA

Genç Yetişkin
Programları
16-18

yaş

Genç yetişkin
öğrencileri
akademik &
profesyonel
başarıya
hazırlar

Kanada’da
İngilizce
ilac.com / info@ilac.com
Toronto • Vancouver

www.edulifecanada.com
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TOEFL SINAVI

YURT DIŞINDA EĞİTİM İÇİN İNGİLİZCE
Konuk Yazar : Yasemin ARŞIN
Akedemik İlişkiler Sorumlusu
ETS Global İstanbul Şubesi

TOEFL iBT ® sınavı, İngilizce dil
öğreniminin her aşamasını değerlendirmek
için dünya çapında güvenilen bir üründür
ve TOEFL Değerlendirme Serisi’nin
önemli bir parçasıdır.
Sunumlar ve projeler: Bir ders esnasında ya da bir araştırma
forumunda bir konuyu sunmanız istenirse, sadece sunum
için değil, aynı zamanda sorularınıza cevap bulmak ve
çalışmalarınız hakkında geri bildirim almak için İngilizceye
hakim olmalısınız.
Yurt dışında İngilizce eğitim verilen bir üniversitede eğitim görmek,
bakış açınızı genişletmek ve iş piyasasında avantaj elde etmek için
mükemmel bir yoldur. Ayrıca, yurt dışında gördüğünüz eğitim,
arkadaş ağınızı genişletmenize, kişi olarak büyümenize ve sizin
piyasada daha fazla aranır hale gelmenize katkı sağlayacaktır. Son
yıllarda yapılan bir çalışma, yurt dışında okuyan öğrencilerin %
97’sinin, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde bir iş bulduğunu
gösterdi; öte yandan, bu oran yurt dışında eğitim görmeyen
üniversite mezunları için sadece % 49’dur.
Hem sınıf içinde hem de sınıf dışında, kısacası yurt dışında
edindiğiniz deneyimin her alanında, İngilizcenizi aşağıdaki
durumlar için etkili bir biçimde kullanmanız beklenir:

Program içeriği: Ders içeriği lisans ve lisansüstü eğitimde
büyük ölçüde İngilizce ile verilmektedir. Ayrıca, çevrimiçi
eğitim için tasarlanmış programlar, eğitim içeriğini
uluslararası öğrencilere hitap etmek için İngilizce olarak
sunarlar.
Eğitim ve öğretim ortamı: Uluslararası öğrencileri
bünyesine katmak isteyen üniversiteler, eğitim-öğretim ve
iletişimi İngilizce devam ettirirler. Bu nedenle öğrencilerde,
bir programa kabul edilmeden önce, İngilizce bilgisi ve
becerileri konusunda minimum ölçütleri karşılaması şartı
aranır.
Araştırma: Birçok akademik alan, İngilizce araştırma
metodolojilerini benimsemektedir. Üniversiteler veya
yayınevleri tarafından kullanılan bilimsel materyaller
çoğunlukla İngilizcedir.
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Ağ oluşturma ve sosyal etkileşim: Çoğu zaman
üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar
için ortak ilgi alanları üzerinde etkileşim kurmak adına
etkinlikler düzenlerler. Bu etkinliklerde, güncel olaylara
ayak uydurabilmek ve farklı insanlarla daha etkili iletişim
kurabilmek İngilizce ile mümkündür; bu sayede bağlantılar
geliştirebilir ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.
İngilizce ana diliniz olmamasına rağmen, eğitim dili İngilizce
olan bir üniversiteye başvurmak istiyorsanız, TOEFL iBT®
sınavı gibi bir İngilizce dil sınavına girmeniz gerekir. Educational
Testing Service (ETS) tarafından geliştirilen TOEFL iBT testi,
İngilizce konuşulan bir sınıfta iletişim kurma yeteneğinizi
değerlendirmek için özel olarak tasarlanmıştır ve bu da yurt
dışında yaptığınız eğitimin temelini atmaya yardımcı olabilir.
Aday öğrenciler, üniversitenin web sitelerini kontrol etmeli veya
başvuruda bulunmayı planladıkları üniversitelerde minimum
puanın ne olması gerektiğini öğrenmek için doğrudan üniversite
personeliyle iletişim kurmalıdır. Şu anda dünya çapında
10.000’den fazla kurum TOEFL skorlarını kabul etmektedir.
TOEFL iBT® sınavı, İngilizce dil öğreniminin her aşamasını
değerlendirmek için dünya çapında güvenilen bir üründür ve
TOEFL Değerlendirme Serisi’nin önemli bir parçasıdır. TOEFL
Değerlendirme Serisi, kayıt-kabul veya bir programa yerleştirme
aşamasında, akademik kurumlara ya da akademisyenlere
güvenilir kararlar almaya yardımcı olmak için gereken bilgileri
sağlar.
TOEFL testleri hakkında daha fazla bilgiye bu linkten
ulaşabilirsiniz:
https://www.toeflgoanywhere.org/

TOEFL® ve GRE ® Sınavlarıyla
Geleceğinizi Şimdiden Belirleyin

TOEFL® Sınavı

GRE® General Sınavı

130 ülkede, 10.000’den fazla kurum tarafından
kabul edilen TOEFL® sınavı, hedefinize ulaşmayı
kolaylaştırıyor. TOEFL sınavına girenlerin
%90’ı, istedikleri ilk veya ikinci üniversiteye
yerleşiyor*.

Dünya genelinde yüksek lisans ve işletme okulu
programları tarafından onaylanan tek kabul sınavı
olan bu sınav, sınava girenlere kolaylık sağlayan
bir tasarıma sahip. ScoreSelect® seçeneği ile
üniversitelere, yalnızca görmelerini istediğiniz
puanları gönderebilirsiniz. GRE® Genel Testi ile gitmek
istediğiniz yere ulaşın.

Tamamı yarım günde sona eren sınavın sonuçları
ise 10 gün içerisinde açıklanıyor. Ücretsiz kaynaklar
ve resmi sınava hazırlık materyalleri ile birlikte
başarılı olmanıza yardımcı olacağız.

Hemen kaydolun. takethegre.com adresini
ziyaret edin.

Hemen kaydolun. toeflgoanywhere.org
adresini ziyaret edin.

*Rastgele seçilmiş 296 üniversite öğrencisinin anket değerlendirmesidir.
Copyright © 2017 by Educational Testing Service. All rights reserved. ETS, the ETS logo, MEASURING THE POWER OF LEARNING, GRE, SCORESELECT
and TOEFL are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries, used under license.

Daha Fazla Türk Öğrencİ Eğİtİm İçİn Halifax’ı Seçİyor!
Halifax’ın ünü, İngilizcelerini geliştirmeyi ve hatta Kanada’da
üniversiteye gitmeyi uman Türk öğrenciler için Toronto ve
Vancouver şehirlerine alternatif olarak yayılıyor. Nüfusu
500.000’in hemen altında orta ölçekli bir Kanada şehri olan
Halifax, İngilizce konuşan insanların %97’lik bir çoğunluğu
oluşturması nedeniyle yoğun İngilizce pratiği deneyimi için
harika bir yer.
The East Coast School of Languages (ECSL), yaklaşık 20 yıldır
İngilizce programları sunuyor ve Halifax’ın En İyi Dil Okulu
ödülünün 2017 sahibi oldu- bu ödülü beşinci kez kazanışımız!
Küçük sınıflarımız, ilgili ve dinamik öğretmenlerimiz, güçlü
öğrenci destek sistemimiz, harika sosyal aktivite programımız
ve tabii ki akademik programlarımızın mükemmelliği ile
tanınıyoruz.
Bağımsız bir butik okul olarak ECSL, daha geleneksel
okullardan ayrılarak, dinamik program teklifleri ile
öğrencilerine benzersiz destekler sunan bir ortam yaratmıştır.
Hatta okul binasının bile eve benzemesiyle ilgili, “öğrencileri
rahat ve konforlu hissettiriyor ki böylece çalışmalarının ilk
günlerinde birtakım hatalar yapsalar bile stressiz bir şekilde
İngilizce konuşmalarını cesaretlendirsin” diyor okul müdürü
Sheila Nunn. “Biz akademik başarı açısından öğrencilerimiz
için çok yüksek standartlar koyuyoruz, ama aynı standartlar
öğretmenlerimiz için de geçerlidir”diye devam ediyor Bayan
Nunn. “Öğretmenlerimizden, başka bir dil öğrenmek ve
başka bir ülkede yaşamak nasıl bir şey farkında olmalarını
bekliyoruz.”
ECSL’nin Üniversite ve Kolej Hazırlık (UCP) programı,
ECSL’nin partner üniversitelerinden birine gitmeyi düşünen
öğrencilere; üniversite düzeyinde çalışma grupları, sunumlar,
araştırma vediğeralanlardabaşarılı olmak için gerekliöğrenim
becerilerini kazandırıyor. UCP programını tamamladıktan

sonra öğrenciler, TOEFL veya IELTS testlerine gerek
kalmadan partner üniversitelerimize gidebiliyor.
ECSL’nin İletişim İçin İngilizce sınıfı İngilizce konuşmaya çok
yaratıcı ve dinamik bir yaklaşım sunuyor. Öğrenciler müzik,
sanat, gıda ve medya ile ilgili aktiviteler sunan dersler
yoluyla akıcılıklarını geliştirebiliyor. Örneğin, İngilizce ve
Medya programındaki öğrencilerimiz canlı radyo programları
sunarken İngilizce ve Gıda sınıfındaki öğrenciler yemek
kitapları yapıp satarak elde ettikleri parayı ihtiyacı olan
ailelere yardım eden yerel örgütlere bağışladı. ECSL’nin
ayrıca, öğrencilere toplum etkinliklerine yardımcı olma ve
Kanadalılarla etkileşim kurma fırsatı veren harika bir gönüllü
programı var.
Üstelik ECSL öğrencileri İş Yeri İçin İş İngilizcesi, Master
Hazırlık ve Öğretmen Eğitimi gibi benzersiz programlara
katılıyor. Genç Öğrenicilere İngilizce Öğretme (TEYL)
programımız öğrencilere, çocuklara İngilizce öğretmek ve
gerçek bir Kanada devlet okulunda deneyim kazanmak için
bir sertifika edinme imkânı verir. ECSL bir IELTS sınav merkezi
ve kayıtlı bir Kariyer Koleji’dir.

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

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

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

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

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

www.ecslcanada.com

WHY ECSL'S UCP?
University & College Pathway

1

High quality
Canadian
Education

2

Possible
Future
Immigration

“ECSL prepared me for
university and the work
force in Canada. Studying
in Nova Scotia helped me
to decide to make this
place my new home.
I immigrated to Canada!”
- Karime Meza“ECSL has very
experienced teachers and
friendly staff who always
help you to improve your
English. Now I can speak
English fluently, and I am
working in Halifax with
my permanent resident
visa. I love living here! “
-Heejeong Jeong-

ECSL Programs

•
•
•
•
•
•
•

University & College Pathway (UCP)
English for Communication (EC)
International Business English (IBE)
Teaching English to Young Leaners
(TEYL)
IELTS Preparation (IP)
Masters Preparation (MP)
Summer Programs

@ECSLHalifax

www.ecslcanada.com

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

ann@ecslcanada.com

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

STUDY IN CANADA!
Start your journey at ECSL

ECSL Programs
•
•
•
•
•
•
•

University & College Pathway (UCP)
English for Communication (EC)
International Business English (IBE)
Teaching English to Young Leaners
(TEYL)
IELTS Preparation (IP)
Masters Preparation (MP)
Summer Programs

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

www.ecslcanada.com

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

ann@ecslcanada.com

KONAKLAMA

AVANTAJLARIYLA DEZAVANTAJLARIYLA
KONAKLAMA SEÇENEKLERİ
Kanada, ülkeye eğitim için gelen uluslararası öğrencilerin
yoğunluğuna paralel olarak onların; güvende, mutlu, sağlıklı bir
ortamda kalabilmeleri için, çeşitli konaklama seçenekleri ile sizi
karşılar.
Bu seçenekler arasından en uygununu seçebilmek için
öğrencinin alışkanlıkları, eğitim bütçesi, ailesinin yaklaşımı
önemlidir. Öncelikli bilinmesi gereken, okul başvurusu
yapılırken aynı zamanda konaklama başvurusunun da
yapılabileceğidir

Ev ya da daire Otel ya da
Kiralık ev ya da oda
satın almak
pansiyon

Öğrenci
Yurdu

Aile yanı

Avantajları
Sıcak bir aile ortamında, yabancı dil
konusunda bolca pratik yapma şansı.
Düzenli bir yaşam.
Yaşanan ülkenin kültürünü ve yaşam
tarzını yakından tanıma olanağı.
Sadece dil eğitimi alan öğrenciler ile
bağımsız yaşama şansı.

Genellikle uzun süreli gelen öğrenciler bir süre sonra aile
yanından ayrılıp arkadaşları ile ev tutmayı tercih ediyorlar.
Ayrıca birçok farklı okuldan öğrencinin oda kiraladığı ve diğer
tüm alanların ortak olduğu yurt tipi binalarda odabaşına ödeme
yaparak kiralama da yapabiliyorlar. Uzun süren eğitim yaşantısı
boyunca kira ödemesi yapmak yerine mortgage kredisi
kullanarak konut satın almak da tercih edilebilir.
Aşağıdaki tablo; öğrenciler için konaklama seçeneklerinin
avantajları, dezavantajları ve ücretleri hakkında size bir fikir
verebilir.

Dezavantajları
Her aile bireyi gibi,
ailenin günlük düzenine
ve kurallara uymak
durumundasınız.

Aile yanı konaklama ücretleri genelde en ucuz
konaklama yoludur.

Bir ev konforu
sağlamaz.

Öğrenci yurtları genelde pahalı bir konaklama
türüdür.

Kendi yemeğinizi hazırlayabilir,
yemekhaneleri kullanabilir, istediğiniz
saatte yurda giriş çıkış yapabilirsiniz.
Tamamen özgür bir ortam, dilediğiniz
gün ve saatte kullanabileceğiniz
kendinize ait bir ev.
www.kijiji.ca veya www.craigslist.ca
siteleri aracılığıyla kiralık daire veya oda
bulunabilir.

Ücreti

Aile yanı konaklamanın maliyeti aylık 400 ile
800 Kanada doları arasında değişiyor.

Bir eğitim yılı boyunca ortalama yurt fiyatları
3000-7500 Kanada doları civarındadır.
Kira dışında depozito,
elektrik, ısıtma ve
kapıcı hizmetleri gibi ek
harcamalarınız olur.

Tek başınıza ev tutarsanız pahalı, ancak evi birkaç
kişi ile paylaşırsanız oldukça ekonomik olabilir.
Birkaç kişiyle kalınacak ev konaklamaları için
aylık ortalama ücret 250 ile 700 Kanada doları
arasında değişir.
Suit odada yapılacak konaklamalar için aylık
ücret ortalama fiyat ise 400 -1500 Kanada
doları civarındadır.

Lüks ortamda, oda ve temizlik hizmeti
Bir ev konforu
sunulan rahat ve bağımsız bir konaklama sağlamaması ve
şekli.
pahalıdır.

Otel ve pansiyon konaklaması lüks ve rahat
olmasına karşın çok pahalıdır.

Özellikle büyük şehirlerdeki kira
ücretleri düşünüldüğünde, “kira
öder gibi” mortgage ödeme avantajı
ve evlerin değer kazanma oranı
düşünüldüğünde, konut satın almak
oldukça kârlı bir yatırımdır.

Ev fiyatları eyalete, bölgeye, şehre, konuma ve
evin özelliklerine göre değişkenlik göstermekle
birlikte 2016 yılı Kanada’daki ev fiyatları
ortalaması 481.000 Kanada dolarıdır.
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Kanada’dan emlak alan
yatırımcılar, Kanada
vatandaşları gibi alımsatım vergisi ödemekle
yükümlüdürler.

Bir gece için ortalama fiyatı 55-135 Kanada
doları arasında değişir. Büyük şehirlerde fiyat
daha yüksektir.

About HomeLife™: No one
treats you like HomeLife™
Founded in 1985, HomeLife™ Realty
Services Inc. is one of the world's
leading real estate franchisors with
hundreds of affiliates and thousands
of sales representatives providing
Higher Standards™ service to home
buyers and sellers around the world.
Central to HomeLife's™ success is
its pledge of Higher Standards.
Instilled in each sales representative
is HomeLife's™ commitment to
industry leading professional
conduct and customer service. Along
with a dedication to community
involve men t, cli ent s can be
assured they will receive ethical,
knowledgeable, and caring
representation.

HomeLife™ Higher Standards™
Sales Representatives Know
Communities
HomeLife™ sales representatives
live and work in the communities of
buyers and sellers they represent.
As a result, sales representatives
know area market conditions,
including price and availability and
have access to current financing and
mortgage rates to help ease the
stress associated with buying or
selling a home.
HomeLife™ Higher Standards™ also
m e an s sa l e s r ep r es e n ta t i ve s
understand the legal complexities
associated with a home purchase or
sale, including titles, taxes, surveys
as well as negotiable parts of a
contract — all to help clients secure
the best possible terms.

TORONTO VE ÇEVRESİNDEKİ EMLAK
YATIRIMLARINIZDA GÜVENİLİR VE
PROFESYONEL HİZMET!
Ev ve iş yeri alımında, satılmasında ve kiralanmasında,
yüksek standartta ve profesyonel yaklaşımla hizmetinizdeyim.
Çalışma prensibim, en yüksek kalitede ve sonuç getiren
hizmeti sunarak, maksimum müşteri memnuniyeti sağlamaktır.
Emlak yatırımlarınızda HomeLife/Vision Realty Toronto
ofisinde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.
Meral (Mary) Altınada
Sales Representative
HomeLife/Vision Realty Inc., Brokerage
1945 Leslie Street, Toronto
Ontario, M3B 2M3 Canada
Direct: +1 (416) 419-5970
Office: +1 (416) 383-1828
Fax: +1 (416) 383-1821
Email: meralaltinada@gmail.com
Web: www.maltinada.com

MY PROMISE OF HIGHER STANDARDS
Buying or selling real estate is one of the biggest decisions you will ever
make. It is very important that you seek the trust and guidance of
a trained professional to walk you through the entire process.
As a HomeLife™ trained and experienced realtor, I am ready to help you
with every detail of buying and selling real estate.
I will help you find your dream home and list your property at the right
price to attract quality buyers.
www.edulifecanada.com
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Kanada ÖĞRENCİ VİZESİ

Kanada
ÖĞRENCİ
VİZESİ

Yazı: Türkan İBİŞ İNCE

Niyet mektubu, Kanada’da eğitim ve kariyer
planlarınızı açıkça belirtmeniz gereken, vizenizin
onaylanması hususunda Kanada’nın öğrenci
vizesinde en çok dikkat ettiği belgedir.

Tüm işlemler tamamlandıktan sonraki aşama olan
vize prosedürleri öğrencilerin ve ailelerin en çok stres
yaşadığı konudur aslında. Öncelikle, Kanada öğrenci
vizesi, Kanada’daki herhangi bir eğitim kurumundan dil
okulu, lise, kolej, üniversite ya da mastır veya doktora
programları için altı aydan daha uzun süreli eğitimlere
kabul aldıktan sonra verilir. Yani kabul mektubunuzu
başvurduğunuz okuldan aldığınızda, aslında öğrenci
vize işlemleri için en önemli ve gerekli adım atılmış olur.
Okul kabul mektubu, uluslararası bir öğrenci olarak
Kanada’da eğitim almak için Kanada öğrenci vizesine
ihtiyacınız olduğunu gösteren ve bu amaçla Kanada
Büyükelçiliği’ne sunduğumuz bir belgedir diyebiliriz
aslında. Okul kabul mektubuyla beraber diğer gerekli
evraklarla birlikte eğitim ve yaşam maliyetlerinizi
Kanada’da karşılayabileceğinize dair yeterli maddi
birikim de gösterildiği takdirde vize başvurunuzun
onaylanmaması için hiçbir neden yoktur. Her yıl
350.000’den fazla uluslararası öğrenciyi ağırlayan
Kanada’nın en çok üzerinde durduğu
belge ise niyet mektubunuzdur.
Niyet mektubu, Kanada’da
eğitim ve kariyer planlarınızı
açıkça belirtmeniz gereken,
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vizenizin onaylanması hususunda Kanada’nın öğrenci
vizesinde en çok dikkat ettiği belgedir. Yani özetle,
niyet mektubuyla beraber öğrenci vizesi için gerekli
tüm vize evraklarınızın pasaportunuz, fotoğraf, vize
başvuru ücreti, ilgili başvuru formlarının doldurulması,
okul kabul mektubu, maddi yeterliliğinizi kanıtlayan
belgeler ve ülkenizle bağınızı kanıtlayan diğer
belgelerin vs. eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve
vize başvurusunda bulunma hususunda Kanada
Büyükelçiliği’ne tüm bu belgelerin ibraz edilmesi
gerekir. Kanada’da Quebec eyaletinde eğitim
görecek öğrencilerin ise tüm bu belgelere ek olarak
konsolosluğa sunmak üzere bir de önceden CAQ
belgesini almış olmaları gerekir.
Ayrıca her ihtimale karşı diyelim ki tüm vize işlemlerinizi
eksiksiz yapıp yine de konsolosluktan olumlu bir
sonuç alamadıysanız, tekrar vizeye başvurma hakkınız
olduğunu kesinlikle unutmayın. Vize işlemleriyle ilgili
detaylı bilgi ve işlemler için Kanada devletinin kendi
resmi sitesine de ayrıca göz atabilirsiniz.
http://www.cic.gc.ca/english/

EDULIFE CANADA

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

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

international.humber.ca

Toronto, Kanada

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

180

TAM ZAMANLI PROGRAM

LİSANS DERECESİ
ÜSTÜ
DİPLOMA VE LİSANS
SERTİFİKALAR

AKADEMİK AMAÇLI İNGİLİZCE

MAKUL EĞİTİM VE YAŞAM MASRAFLARI

%90’INA 100+ÜLKEDEN
ULUSLARARASI
HUMBER PROGRAMLARININ

İŞE YERLEŞTİRME, STAJ
VEYA CO-OP DÂHİLDİR

3.800+ ÖĞRENCİ

BURSLAR ÜNİVERSİTEYE GİDEN YOL
29.000 TAM ZAMANLI ÖĞRENCİ
Humber Uluslararası Merkezi

HABER

ANKARA’DA
150. Yıl RESEPSİYONU
Kanada 150’nci kuruluş yılını kutlarken; Kanada’nın Ankara
Büyükelçiliği Rezidansı’nda düzenlenen resepsiyona EduLife
Canada Dergisi de davetliydi. Ev sahipliğini Kanada’nın
Ankara Büyükelçisi Saygıdeğer Christopher John Cooter
ve Karen Blumenschein’in üstlendiği resepsiyon; sürprizler,
içten konuşmalar, müzik, ikram, gökyüzü, dans ve genel olarak
verdiği mesajla “işte Kanada farkı!” dedirten türdendi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra çok
sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda, konukların çeşitliliği ile
oluşan görüntü görülmeye değerdi. Davetliler, tek tek girişte
Cooter ve Blumenschein tarafından karşılandı. Türk ve Kanada
millî marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Büyükelçi
Cooter yaptığı konuşmada; Kanada 150’nci yıl kutlamalarının
2017 yılı boyunca dünya genelinde çeşitli etkinliklerle devam
edeceğini belirtti. Cooter, Kanada’nın dört temayla dünyaya
örnek olduğunu ifade etti. Çeşitlilik ve dâhiliyet-uzlaşma, genç
nesil ve çevre temalarının Kanada için önemine değinen Cooter,
“Kanada, tüm dünyadan gelmiş insanlara ev sahipliği yapıyor ve
mültecilere, öğrencilere, yatırımcılara ve ziyaretçilere her daim
hazır. İnsancıl yanımızı çok şey borçlu olduğumuz ve geçmişte
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adil davranmadığımız yerli halklara göstermek durumundayız.
Genç nesil için fırsatlar yaratmalıyız. Çevremizi korumak
için sorumluluk almalıyız.” dedi. Büyükelçi Cooter ayrıca
Yenimahalle Belediyesi ve TEMA işbirliği ile bir okulun karşısına
Türkiye’de ilk kez Kanada Parkı açtıklarını ifade etti.
Gece boyunca Kanada ve Türk damak tadına hitap eden
ikramlar, heybetli ağaçların bulunduğu açık alanda açık gökyüzü
ve sahne alan Grup İzgi’nin yaptığı müzikle katılımcılar keyifli
zaman geçirdi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Büyükelçi
Saygıdeğer Christopher John Cooter ve Karen Blumenschein
da, konuklarla birlikte dans ettiler.
Resepsiyonda 150. yıl anısına bir de sürpriz vardı. Kanada
bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz 150 tane balon, pistte
davetlilere dağıtıldı ve bir anda gökyüzüne bırakıldı. Gece, ve
DJ Ahmet Bediz’in performansıyla devam etti.
Davetten ayrılırken başka bir sürpriz daha bizleri bekliyordu.
TEMA Vakfı aracılığıyla her katılımcıya ayrılırken verilmek
üzere çiçek fideleri…

HABER

İSTANBUL’DA
150. Yıl RESEPSİYONU
Kanada’nın 150. yılı dolayısıyla Kanada İstanbul Başkonsolosu
Ulric Shannon’nun davetiyle Rahmi Koç Müzesi’nin o büyülü
atmosferinde düzenlenen resepsiyona EduLife Canada
dergisi ekibi olarak katılma şansı bulduk.

Ayrıca geceye sponsor olan Air Canada Türkiye, Alamos
Gold, Tugrap Madencilik gibi firmaların yetkililerine teşekkür
edilerek plaketler sunuldu ve gecenin ilerleyen saatlerinde
150. yıl pastası kesildi.

Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Saygıdeğer Christopher John
Cooter, Kanada İstanbul Başkonsolosu Sayın Ulric Shannon,
Kanada İstanbul Konsolosu Sayın Christopher Wimmer,
Kanada’nın Eğitimden Sorumlu Ticari Müsteşar Yardımcısı
Sayın Barış Satar’ın konuklarla yakından ilgilendikleri
resepsiyon, her iki ülkenin millî marşlarının okunmasıyla
başladı.

İyi ki doğdun Kanada!

Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Saygıdeğer Christopher
John Cooter’ın konuşmasının ardından, Kanada İstanbul
Başkonsolosu Sayın Ulric Shannon’un yaptığı Türkçe
konuşma oldukça ilgi çekiciydi.
Güneşin henüz batmak üzere olduğu saatlerde başlayan
resepsiyonda konuklar; Haliç kıyısında deniz, müzik, ikramlar
ve Kanada’dan görüntüler içeren bir sinevizyon gösterimi
eşliğinde gecenin tadını çıkardılar.

www.edulifecanada.com
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Halifax Merkez Kütüphanesi - Halifax, Nova Scotia

KANADA HAKKINDA

EŞSİZ KÜTÜPHANELERİN
ÜLKESİ Kanada
Yazı: Ciran Derya Aygül
Bir ülkedeki kütüphaneler size o ülke hakkında çok fikir verir. Kanada’daki kütüphaneler tarihi ya da modern
mimari özellikleri, arşivleri, çocuklar için özel tasarlanmış bölümleri, sahip oldukları teknolojik donanımları, bilgili
ve doğru yönlendiren çalışanları ile küçük yaşlardan itibaren Kanada’da yaşayanları bilgiyle buluşturuyor.
Hemen her mahallenin bir kütüphanesi olan ülkede, 22.000’in üzerinde halk kütüphanesi var. İşte o
kütüphanelerden bazıları…

Grande Bibliothèque - Montreal, Quebec

Scarborough Merkez Kütüphanesi - Toronto, Ontario

Surrey Merkez Kütüphanesi - Surrey, British Columbia

Vancouver Halk Kütüphanesi - Vancouver, British Columbia

Vaughan Merkez Araştırma Kütüphanesi - Vaughan, Ontario

Millenium Kütüphanesi - Winnipeg, Manitoba

Morrin Merkez Kütüphanesi - Morrin, Quebec
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Sigorta ve Finansal Danışmanlık alanında Kanada’da ciddi başarılara imza atmış, çalıştığı firmada birçok ödül almış önemli bir isim
olan Meriç Medine Üner’le kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.
Toplum olarak pek önemsemediğimiz ama insan yaşamında çok önemli bir yeri olan hayat sigortası, sağlık sigortaları ve yatırım
fonları konusunda uzman olan Üner, 2014 yılından beri Kanada’da yaşıyor.
Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Üniversite eğitimim olmak üzere tüm eğitim hayatımı Ankara’da tamamladım. Mühendisim. Burada Fransızca eğitimi aldıktan sonra Pazarlama, Proje
Yönetimi ve İşletme alanında ikinci bir üniversite diploması aldım. İyi derecede Fransızca, İngilizce konuşuyorum. Birçok ülkeden müşterilerime 3
dilde hizmet veriyorum. Bir bankanın Mortgage departmanında çalıştıktan sonra Industrielle Alliance firmasında finansal danışman olarak çalışmaya
başladım, sonrasında ise kendi firmamı kurdum.
Kaç yıldır bu alanda çalışıyorsunuz ve neden sağlık sigortası?
Bu alandaki çalışmalarımın temeli Türkiye ve Akbank grubuna dayanıyor. Oradaki 8 yıllık tecrübemi buraya adapte ederek yaklaşık 16 yıllık bir birikimle
burada da sigortalar, birikim fonları, eğitim fonları, şirket sigortaları ve emeklilik yatırımları gibi alanlarda kişilere ve şirketlere hizmet vermekteyim.

Sağlık sigortası alanında sigorta işlemleri yapıyorsunuz.
Evet. Türkiye’den buraya öğrenci, turist veya
yatırımcı vizesiyle gelecek kişilerin sağlık sigortalarıyla ilgileniyorum ve buraya indikleri andan
itibaren güvence altında olmalarını sağlıyorum.

İhtiyaçlarınıza
kulak veriyoruz
- Hayat ve maluliyet sigortası
- Kritik hastalıklar sigortası
- Kaza sigortası
- Emeklilik tasarruf hesabı (RRSP)
- Eğitim tasarruf hesabı (RESP)
- Vergiden muaf tasarruf hesabı (TFSA)
- Plasmanlar
iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses
activités.
* Cabinet de services financiers

Meric Medine Uner, B. Ing.
Finansal Güvence Danışmanı
Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers inc.*
Agence Rive-Sud
2120, avenue Victoria
Bureau 010
Greenfield Park (Québec) J4V 1M9
450 671-8017, poste 452
C. : 514 207-4154
1 855 871-8017
F. : 1 855 688-5259
mm.uner@agc.inalco.com
ia.ca

www.edulifecanada.com
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Yeni dünya sisteminde insanların maddi varlıkları onların geleceğini garanti altına almamakta.
Bu nedenle gelişmiş ülkeler tamamen sigortaya dayalı bir sisteme sahiptir. Bizler de göçmen
olarak yaşadığımız ülkelerdeki bu gerçeğe adapte olmalıyız. Hayat sigortalarıyla yakınlarımızın
geleceğini ve mal varlıklarımızı, sağlık ve gelir
sigortalarıyla borçlarımızı ve kendimizi, birikim
sigorta ve fonlarıyla emekliliğimizi ve eğitim sigortalarıyla çocuklarımızın eğitimini güvence
altına almalıyız. Bu nedenle nasıl arabalarımızı,
evimizi sigortalıyorsak bütün bu riskleri de sigortalayarak güvence altına almamız gerekiyor.
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Kışın Tadı Kanada’da BİR BAŞKA
Yazı Ciran Derya Aygül

Kanada’da, iklimi İstanbul ile benzerlik gösteren Vancouver’dan, 70. Kuzey paralelin
sürekli buzlarla kaplı bölgelerine, British Columbia’nın batı kıyılarındaki verimli bitki
örtülerine kadar pek çok farklı iklim bölgesi var. Bununla beraber, Kanada’nın ABD ile
sınır bölgeleri boyunca dört mevsim yaşanır.
Mevsim ne olursa olsun Kanada’da size uygun bir yer ve
etkinlik seçeneği mutlaka bulunur.
Sonbahar yaprakları renkleri ile harika doğa manzaraları
oluşturur. Yazın günlük sıcaklik 35 ve daha üstündeki
derecelere kadar yükselir. Buna rağmen Kanada’nın kış
mevsimi için ise kendine özgü çözümleri vardır. Evlere
ve arabalara yerleştirilen ısıtmalar, genel kullanıma açık
ısıtmalı ulaştırma sistemleri ile bazı okullarda binaların
içine kadar oluşturulmuş yürüyüş parkurlarıyla yıllardır,
Kanadalılar hava şartlarının oldukça soğuk olduğu
dönemlere, teknolojileri sayesinde uyum sağlamışlardır.
Kanada’nın sahip olduğu farklı doğa özellikleri, yerli kültürün
tecrübeleri ve teknolojinin bir arada harmanlanmasının
avantajını, özellikle doğa sporlarında görüyoruz. Hokeyin
yanında, ülkenin her tarafında kayak, snowboard, artistik
buz pateni, curl ve daha birçok inanılmaz spor dalları
hayatın içine karışmıştır.
Doğa sporlarıyla, festivallerle, görsel şölenlerle Kanada’da
kış mevsiminin tadı bambaşka. “Kanadalılar kışın ne yapar?”
sorusuna cevap arayanlardansanız, yaptığımız derleme
ilginizi çekecek.
Toronto Üniversitesi’nde büyük kartopu savaşları.
Eğer bu da eğlenceli değilse, nedir eğlenceli olan?

Arnavut kaldırımlı sokakları, 16. ve 17. yüzyılın izlerini
taşıyan tarihi evleri ve karla kaplı silüetiyle Quebec sizi
kışa âşık edecek şehirlerden biridir. 30 Ocak’la 14 Şubat
arasında Quebec City’de son derece keyifli kış sporlarının
ve yarışların yapıldığı Quebec Kış Karnavalı’nın da
düzenlendiğini belirtmekte fayda var.
Dünyanın en büyük kış karnavalı olan Quebec Kış
Karnavalı, buzdan saraylar, ışık gösterileri, yürüyen kardan
adamlar ile sürprizlerle dolu. Bu büyüleyici karnavalın bir
de simgesi var: “Bonhomme”.
Bonhomme’in künyesi de oldukça ilginç.
İsim: Bonhomme
Soyadı: Karnaval
Doğum Yılı: 1954
Doğum Yeri: Quebec
Yükseklik: 2.13 metre
Ağırlık: 400 kg sıkışmış kar
Favori renkleri:
Beyaz ve kırmızı
Favorileri:
Dondurma ve sorbe
Özgün hareketi: Bacağını kaldırmak
En iyi arkadaşlar: Kış hayranları
Çocukluk arkadaşı: Noel Baba
En büyük özelliği: Yaşama sevinci yani “Joie de vivre”
Ünlü kelimeleri: Mutlu Karnavallar
En büyük hayali: Tersine küresel ısınma
Ünü: Quebec City ile en spontane olarak bağlantılı olan
toplumsal kişilik
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Buz hokeyi Kanada’nın ulusal sporudur. Toronto Maple
Leafs, The Edmonton Oilers ve The Vancouver Canucks
gibi ülkenin en büyük takımları The National Hockey
League (NHL) yani Ulusal Hokey Ligi’nde yer alır.

Alberta’daki Banff Milli Parkı ve Ontario’daki Algonquin
Parkı köpek kızakları için gidebileceğiniz en iyi yerlerden
birkaçı. Kanada’nın harika manzarasını, kızak köpekleri sizi
çekerken izleyebilirsiniz.

Jasper Ulusal Parkı’ndaki Maligne Kanyonu, buz tırmanışını
denemek için muhteşem bir yerdir. Fakat parkurun zorluk
derecesi düşünüldüğünde burayı profesyonel birileri ile
ziyaret etmek ve tırmanışınızı öyle gerçekleştirmek daha
güvenli olacaktır.

Fotoğraf: Maligne Kanyonu’nda buz tırmanışı.

Kanada, barındırdığı farklı tipteki pistlerle her seviyeden
kayakçıya kış sporlarının tadını çıkarma fırsatı veriyor.
Kayak veya snowboard yapmak istemiyorsanız tam
yerindesiniz. Birçok seçeneği bir arada sunan bir “lodge”da
SPA tedavisinin tadını çıkarmak da yine kışın en keyifli
yanlarından biri.

Fotoğraf: Alberta

Dünyanın en güzel paten pisti Lake Louise’de kayabilirsiniz.
Yine Alberta bölgesinde yer alan göle yakın birçok kayak
merkezinde de karın tadını sporla birleştirebilirsiniz.

Fotoğraf: Emerald Lake Lodge

Kar üstünde, uçurtma sörfü yapmak da ilginizi çekebilir.
Son zamanların yeni trendi uçurtma sörfü Kanada’da en
sevilen kar sporlarından biri olma yolunda ilerliyor.

Fotoğraf: Lake Louise
www.edulifecanada.com
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Kanada EĞİTİM Haftası
Kanada Başkonsolosu Sayın Ulric Shannon’un
Türkçe olarak başlayıp, İngilizce devam ettiği
açılış konuşmasının tam metni:

11-18 Mart 2017 tarihleri arasında, Kanada eğitim
sistemini tanıtmak üzere kurulan EduCanada Turkey,
Türkiye’nin Kanada İstanbul Başkonsolosu Sayın Ulric
Shannon himayesinde Kanada Eğitim Haftası düzenlendi.
ILAC Dil Okulları ve Air Canada’nın da sponsoru olduğu
organizasyonun EduLife Canada Dergisi olarak bir parçası
olmak gururlandırıcıydı.
Kanada Eğitim Haftası’na Kanada’nın önde gelen
üniversiteleri, kolejleri, liseleri ile dil okulları katılım
gösterdi. Hafta boyunca tanıtım, okul ziyaretleri,
toplantılar, seminerler ve işbirlikleri için görüşmeler yapan
okul yöneticileri, 18 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen
fuarda öğrencilerle bir araya gelerek Kanada’da eğitim
şartları hakkında bilgiler verdiler. Ayrıca etkinlik sırasında
Kanada’da yaşam, öğrenci hayatı ve vize şartları hakkında
bilgilerin verildiği seminerler de büyük ilgi gördü.
Gelen yoğun talep nedeniyle önümüzdeki 7 Ekim’de
EduCanada Turkey’in yine bir Kanada Eğitim Haftası
düzenleyeceğini buradan duyuralım.
Kanada Eğitim Haftası ile ilgili bilgi almak için,
www.educanadaturkey.com
adresini takip edebilirsiniz.
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“Sevgili Öğrenciler, Sayın Veliler ve Değerli Konuklar,
Bugün sizlerle Kanada Eğitim Haftası Etkinlikleri dolayısıyla bir arada
olduğum için çok mutluyum. Bu etkinlik Başkonsolosluğumuzun
düzenlediği ilk Eğitim Etkinliği olması sebebiyle bizler için ayrı bir önem
taşımaktadır. Bu etkinliğin amacı Kanada’daki Uluslararası Okul ve
Üniversiteleri ve Kanada Eğitim Sistemini sizlere tanıtmaktır. Türkçem
çok iyi olmadığından konuşmama İngilizce devam etmek istiyorum. Bir
dahaki sefere Türkçe konuşmayı hedefliyorum.
Tüm Kanada Konsolosluğu takımı adına size hoş geldiniz demek istiyorum.
Öncelikle, ana sponsor olan ILAC’a bunları gerçekleştirmemizi
sağlayan cömert yardımı için teşekkür ederiz. Air Canada’ya da aynı
şekilde. Kanada Konsolosluğu 2013’te kurulduğundan beri Türkiye’de
ilk defa böyle bir etkinlik düzenleniyor. Şimdi bunun için doğru zaman.
Avrupa ve Amerika’daki belirsizlik zamanında Kanada, Türk öğrencilere
güvenli ve samimi bir yer teklif ediyor.
Kanada’da 355.000 uluslararası öğrenci var, Türkiye’de ise 4000’den
az bir sayı. Biz bu pazarı büyütmek istiyoruz. Kanada’nın eğitimi marka
olarak güçlü: Fiyat olarak uygun, güvenli, itimadı güçlü, araştırmaya
yatırım yapan ve iş pazarının hazırlanmasına odaklıdır. Kanada’daki
üniversitelerin mezunlarının %90’ı ilk 6 ay içinde iş buluyor. Buna ek
olarak, Kanada’nın iki dilli bir ülke olarak eğitimlerini Fransızca olarak
sürdürmek isteyenler için ilginç seçenekler de sunduğu bilinmelidir.
Ama Kanada’nın asıl özelliği milli karakteri, farklılıklara değer veren
samimi tabiatı. Kanada tecrübesi edinmeleri için dünyanın dört bir
yanından gelen insanları memnuniyetle karşılıyoruz ve bu sayede milli
yapımız güçleniyor.
Dediğim gibi, eğitim markamız güçlü ve şu anda dünyadaki Kanada imajı
çok olumlu. Ama Türkiye’de çok bilinmiyoruz. Kanada Eğitim Haftası
bunu değiştirmek için ve Kanada’nın eğitim markalarını tanıtmak için
yaptığımız ilk büyük girişimimiz.
Bugün yüzlerce Türk öğrencimiz ve aileleriyle tanışma fırsatımız olacak.
Ve çoğunuz bizim marka elçimiz olacaksınız.
Genç diplomatlara verilen güzel bir tavsiyeyi anımsadım: Her zaman
yurt dışında, insanların tanıyacağı tek Kanadalıymışsın gibi davran.
Bugün tanışacağımız gençlerden bazıları sizin de yardımınızla Kanada’da
eğitim fırsatını yakalayacak. Bazıları kariyerlerini orada inşa edecek ve
bazıları da bunun sonucunda hayatlarını oluşturacak. Buna katkıda
bulunduğunuz için teşekkür ederim.
Size bol şans diliyorum. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda buradayız.”

HABER

Kanada EĞİTİM Haftası’NDAN KARELER

www.edulifecanada.com

89

CNC

EDULIFE CANADA

✦ English as a Second Language
✦ University Transfer
✦ Certificates & Diplomas

 Quality Education
 Affordable Tuition
 Friendly Services
 Safe Community

International Education Department
3330 - 22nd Avenue
Prince George, B.C. V2N 1P8
Canada
90
EduLife Canada Dergisi • 2017 • 6

here

for you
www.cnc.bc.ca/ined
Phone 1 (250) 561-5857
Fax 1
(250) 561-5856
E-mail intladmit@cnc.bc.ca

Matus Benko

EDULIFE CANADA

Esasen Orta Avrupa Slovakya’lıyım ve iki yıl önce, BC Prince George'daki
New Caledonia Koleji'nde düzenlenen diploma programına kayıt olmak için
önemli bir karar aldım. Çalışma programım, Avrupa'da daha önceki ormancılık
eğitimi ve tecrübesine çok yakın olan Doğal Kaynaklar ve Teknoloji idi.
Standart çalışma programının yanı sıra, CNC'de Uygulamalı Araştırma ve
Yenilik bölümü ile araştırma yapmak için de fırsat buldum. Bu katılım boyunca,
sulama sisteminin ihtiyacı için "rant pompası" nın geliştirilmesi üzerine
kampüste çalıştım. Bu sistem herhangi bir ilave enerji girişi olmadan çalışır ve
çevreye ve ekonomik açıdan süper dostudur. Doğal kaynak ticaretinde veya
herhangi bir çalışma konumunda, karşılaşılan ortak teknik zorluklar ile bilimsel
yenilikçi yaklaşımın yollarını öğrenmek harika bir deneyim oldu. Ayrıca,
özgeçmişimi iyileştirmek için müthiş bir ek oldu. Hem çalışma programımda
hem de araştırma bölümünde çok samimi, profesyonel ve yardımsever
çalışanlardan da bahsetmeliyim.
Genel olarak, CNC'de eğitimin büyük bir karar olduğunu söyleyebilirim ve
Kanada BC'de çalışmak ve yaşamak için kişisel hedeflerimi izlemek önemli bir
noktadır. NRET programı gerçekten yoğun bir programda çalışıyordu, ancak
tüm öğretmenlerin hepimiz için yararlı ve destekleyici olduğunu ve başarılı bir
mezuniyet için bizi yetiştirdiklerini söylemeliyim. Çoğunlukla, bu programın
pratik çalışma usulü mezunlarını hazırlamak için "ellerde deneyim" tarzında
çalıştığını takdir ediyorum. Bu çoğunlukla potansiyel işverenler tarafından takdir
edilmektedir. Abartmaksızın, bu program bana orman endüstrisi ve Kanada’nın
doğusundaki sanayi merkezli diğer doğal kaynaklara girmek için mükemmel bir
fırsat verdi. Bu çalışma, eğitim yılı sonrası ilk yaz tatili sırasında yaz iş
fırsatlarında bile açıktı. Şimdi ve mezuniyet sonrası, çalışma alanımdaki ve
gelecek vaat eden işleri çoktan sıraladım.

Jaspreet Kaur Chahal
Mühendislik - UBC Transferi
Ben Dhuri, Pencap, Hindistan'lıyım. Ortaokuldan beri yurtdışında eğitim görmeyi
hep hayal etmişimdir ve New Caledonia Koleji'nde okumak için Prens George'a
geldiğimde bu hayalim nihayet gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından gelen
uluslararası öğrenciler, bana farklı kültürleri öğrenme ve anlama fırsatını sağladı.
Ayrıca dağları, iklimi ve nefes kesici manzaralarını seviyorum.
Mühendislik Sertifikası'nı öğrendiğimde CNC'ye gelmek için ilham aldım, bu da
CNC'deki ilk yılımda iyi notlar alarak Kanada'daki en iyi üniversitelerden
bazılarını girmemi sağlayacaktı. Şu anda British Kolombiya Üniversitesi'ne
(BKÜ) katılmak için Vancouver, BC'ye taşınıyorum. BKÜ'den Şansölye Bursu
aldım ve gururla tüm kredilerin yüksek akademik standartlara ve kaliteli eğitim
için CNC'ye gittiğini söyleyebilirim. CNC’deki zamanlarım, motive edici, eğlenceli
ve konukseverdi ve bana mükemmel bir öğrenme deneyimi sağladı. Fakülte ve
personele ulaşılabilir durumdaydım ve onları CNC ailem olarak görüyorum.

Ding Shiya
Güzel Sanatlar Sertifikası
Emily Carr Üniversitesi'ne transfer
CNC Güzel Sanatlar programı inanılmazdı! Programı bitirdim ve şimdi Emily
Carr, Sanat ve Tasarım Üniversitesi'ne geçiyorum. CNC'de aldığım Güzel
Sanatlar dersleri, bana yeni resim ve çizim teknikleri öğreten bir sanatçı olarak
meydan okudu. Yaratabileceğime dair hayal gücümü keşfedebilir ve
genişletebilirim. Tarihsel tabloları analiz ettiğimiz Sanat Tarihi dersleri de dahil
olmak üzere, kendi eserimi yaratmam için bana ilham veren her sınıf yardımcı
oldu. CNC Güzel Sanatlar programına katılmanızı yüksek derecede
öneriyorum.

Adres : 3330-22nd Ave Prince George B.C V2N 1P8 Canada
Telefon : 1-250-561-5857 / Faks : 1-250-561-5856
Email: intl_ed@cnc.bc.ca
Website: www.cnc.bc.ca/International_Education

www.edulifecanada.com
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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 özel bir eğitim ve
kültür kuruluşudur.

Merkezimiz

KANADA KÜLTÜR MERKEZİ, Ortadoğu’nun en
büyük metropolü olan İstanbul’un her yerinden kolayca
ulaşılabilecek bir konumda, Beyoğlu, İstiklal Caddesi
üzerinde yer almaktadır. Kanada eğitim danışmanlığı ve
özel ders hizmetlerinin verildiği iki ayrı bölümden oluşan
iki katlı merkezimiz, öğrencilerimizin rahatlıkla gelebileceği
ve merkezimizin tüm imkânlarından faydalanabileceği bir
eğitim ve kültür kompleksidir. Kanada Kültür Merkezi,
öğrencilerinin tüm sorularına cevap vermeyi kendine
görev edinmiştir.
Kadromuz, Kanada’da eğitim, vize ve göçmenlik
danışmanlığı hizmetlerini alabileceğiniz danışmanlardan;
özel İngilizce ve Fransızca dersleri alabileceğiniz yerli
ve alanında uzman dil eğitmenlerinden ve sizi ilgiyle
karşılayacak profesyonellerden oluşmaktadır.

Misyonumuz

KANADA KÜLTÜR MERKEZİ, Kanada’nın eğitim sistemini
Türkiye’de tanıtmayı ve Kanada’ya eğitim için gidecek
öğrencilerin istedikleri alanlara uygun, doğru bir eğitim
programına yerleştirilmesini sağlamayı misyon edinmiştir.
Yönetici kadrosunun ve eğitim danışmanlığı ekibinin daha
önce Kanada’da yaşamış ve orada liseden itibaren eğitim
görmüş kişilerden oluşması, Kanada Kültür Merkezi’ni
diğerlerinden ayıran en önemli özelliğidir.
Kanada’daki eğitim sistemini çok iyi bilen eğitim
direktörlerimiz, sizinle beraber size en uygun okulları bulup
listeler; bunlar arasından kişisel özelliklerinize ve aynı zamanda
kabul şartlarına uygun olan okul seçimini gerçekleştirmenizi
sağlar. Seçilen okula gideceğiniz güne kadar tüm planlamayı
yapar; sonraki dönemde ise rahatça iletişim kurabileceğiniz,
yardım ve destek alabileceğiniz bir danışmana dönüşür.
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Hizmetlerimiz
Dil Okulu Başvuruları
Lise Eğitimi Başvuruları
Üniversite Başvuruları
Yaz Okulu Başvuruları
Türkiye’de Özel İngilizce ve Fransızca
Dersleri
IELTS, TOEFL, DELF Sınavlarına Özel
Hazırlık Dersleri
Göçmenlik Danışmanlığı
Kanada Öğrenci ve Turist Vizesi Başvuruları
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Kanada Kültür Merkezi’nin

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

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

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

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
oldular; 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 arkamda
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, yurt dışında okuyacak arkadaşlarım için yapabilecekleri en güzel başlangıçtır.”
Mert GÜRHAN - Breamer College Öğrencisi

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 söyleyebilirim,
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 - ILAC Mezunu ve George Brown College Öğrencisi

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 - Breamer College Mezunu ve York Üniversitesi Öğrencisi
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Kanada Kültür Merkezi
YIL İÇİ AKTİVİTELERİ
Kanada Kültür Merkezi yıl içerisinde pek çok okulda, Kanada’da Eğitim Seminerleri düzenledi, eğitsel
ve sosyal etkinliklere katılım gerçekleştirdi. İşte bu etkinliklere dair bazı fotoğraflar…

BAU Bahçeşehir Üniversitesi semineri

ICEF, Nisan 2017 - Vancover, Kanada

Saint Pulchérie Fransız Lisesi semineri

Kanada Eğitim Haftası

ICEF semineri, Türkan İbiş İnce sunumu, Nisan 2017

Breamer Staffordhouse-Waterloo Üniversitesi
acenteler çalıştayı

College of New Caledonia resepsiyonu Prince George, Kanada

Nothern British Colombia ÜniversitesiPrince George, Kanada

Nothern British Colombia Üniversitesi ziyaretiPrince George, Kanada

Breamer Staffordhouse-Waterloo Üniversitesi acenteler çalıştayı
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Welcome to Durham College!
WWW.DURHAMCOLLEGE.CA/INTERNATIONAL

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

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

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

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

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

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

• Excellent entrepreneurial programs.

• On-campus and off-campus housing options available

• Field placement opportunities in many programs.

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

PATHWAY PROGRAMS

• 92.2 per cent employer satisfaction with hiring our graduates*

*KPI results available at www.collegesontario.org

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

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

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

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

APPLY NOW
www.durhamcollege.ca/internationalapplication

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

EDULIFE CANADA

THE FUTURE OF EDUCATION
WWW.FULFORDACADEMY.COM

Primary Day
School
JK - GR. 6

Middle School
Day/Boarding
GR. 7-8

High School
Day/Boarding
GR. 9-12

• ESL Prep
• University Prep
• Dual High
School Diploma

• Summer
School
• Summer
Camp

BROCKVILLE, ONTARIO, CANADA
www.edulifecanada.com
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EDULIFE CANADA

INTERNATIONAL LANGUAGE
ACADEMY of CANADA

Büyük Hayal Et.
Ya bir fırsat hayatınızı değiştirebilirse!

ilac.com
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