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Sevgili EduLife
Canada okuyucuları,
EduLife Canada Dergisi’nin bu sayısı yine Kanada’da
eğitim ve yaşam üzerine içeriklerle dopdolu…

Dear EduLife Canada readers,
This edition of EduLife Canada Magazine is again containing
valuable information about education and life in Canada.
Lately, Canadian high schools specially attract a lot of students
besides education in universities, colleges, language schools in
Canada. In this edition, we decided to give a special place to high
school education.
The interview we realized with Bahcesehir-Ugur Eduational
institutions Chairman of the Board Mr. Enver Yucel will give you
more information about the ones who are interested to obtain
Canadian High School Diploma, how to take advantage of Dual
Degree Program offered by Fulford Academy.
Two brilliant Turkish students, Habib Bitkin and Mehmet Boyar,
who are studying at Fulford Academy also gave a very interesting
interview.
We know that college education in Canada is attracting a lot of
students from all over the world and the interview with Mr. Aldo
Mendizabal, International Recruitment Manager at Durham
College in Oshawa, will help you to find answers to your questions
about college education in Canada.
Serhan Suzer is an alumnus of McGill University that is one of the
best universities in Canada. He is also very well-known with his
success in Turkey. In this interview, you will not only learn about
his humble, multi-talented, successful personality but also his own
experience about his university education in McGill University in
Canada.
ILAC Languages Schools Representative Elif Siliaste who gave
us her support since our first edition and wrote an article about
”Language Education and Life in Canada ” also, the article written
by Cem’i Vur “A place to discover in Canada, Nanaimo” gave
another colour to this edition and are giving important information.

Son zamanlarda Kanada’da üniversite, yaz okulu, kolej,
dil eğitiminin yanında özellikle lise eğitimi oldukça ilgi
çekiyor. Bu sayımızda Kanada’da lise eğitimine özellikle
yer vermeyi tercih ettik. Bahçeşehir Uğur Eğitim
Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver Yücel ile
yaptığımız röportajda; eğitim alanında başarılarıyla lider
konumundaki Kanada’da lise diploması almak isteyenlere
Fulford Academy’nin, ikinci bir seçenek olarak sunduğu
Çift Diploma Programı hakkındaki detayları bulacaksınız.
Ayrıca yine Fulford Academy’de okumak üzere
Türkiye’den giden Habib Bitkin ve Mehmet Boyar ile
yapılan röportaj oldukça ilgi çekici.
Kanada’da kolej eğitiminin ne kadar ilgi çektiğini biliyoruz
ve bu sayımızda kolej eğitimi konusunda Oshawa’da yer
alan Durham College Uluslararası Öğrenci Kayıt Birimi
Müdürü, Sayın Aldo Mendizabal ile yaptığımız röportajda
Kanada’da kolej eğitimi konusunda sorularınıza yanıt
bulacaksınız.
Kanada’nın en iyi üniversitelerinden biri olan McGill
Üniversitesi’nden mezun olup, Türkiye’de başarılarıyla öne
çıkan isimlerden biri de Serhan Süzer. Çok yönlü, başarılı
ve mütevazı yönüyle tanışma fırsatı bulacağınız röportajın
merkezinde Kanada üniversite eğitimi ve elbette McGill
Üniversitesi var.
“Kanada’nın Keşfedilmeye Hazır Yerlerinden Nanaimo”
yazısı ile Cem’i Vur ve ilk sayımızdan bu yana yanımızda
olduğunu hissettiren ILAC Dil Okulları’ndan Elif
Siliaste’nin “Kanada’da Dil Eğitimi ve Yaşam” başlıklı
yazıları da bu sayıya ayrı bir renk kattı ve çok önemli
bilgiler içeriyor.

Wishing you a pleasant reading,

Keyifli okumalar,

Ciran Derya AYGUL
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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

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

Crista McInnis

Honorable Canadian

Consul General of Canada in
Istanbul

Senior Trade Commissioner and
Consul of Canada for Turkey

Kanada’nın Türkiye Büyükelçisi

Kanada Başkonsolosu

Kanada’nın İstanbul Konsolosu
ve Kıdemli Müsteşarı

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

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.

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.

Ambassador in Turkey

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

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…
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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.

Kanada Dışişleri ve Uluslararası
Ticaret Bakanlığı’ndan

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.

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 is 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 for free to high schools, universities, embassies, education consulting companies and at
foreign education fairs. The magazine is published in Turkish language biannually.

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

Suzan Kendall

Aldo Mendizabal

Principal of Fulford Academy

Durham College
Manager, International
Recruitment

Fulford Akademisi Kurucusu
Your magazine is very
impressive. Indeed, I have been
carrying it with me as I show
people how you are promoting
Canadian education in Turkey.
Please, keep up the good work!
Derginiz kesinlikle çok
etkileyici. Derginizi, insanlara
Kanada’da eğitimi Türkiye’de
nasıl tanıttığınızı göstermek
için, sürekli yanımda taşıyorum.
Lütfen bu güzel işlerinizi
sürdürün!

Durham College
Uluslararası Öğrenci Kayıt Birimi
Müdürü
EduLife Canada Magazine is
a great resource for Turkish
students to find the best schools
and programs in Canada. I have
enjoyed being a part of the
institutions collaborating with
the magazine and hope Edulife
Canada Magazine continues
providing this service to students
for many years to come.
EduLife Canada Dergisi
Kanada’daki en iyi okul ve
programları bulmak adına Türk
öğrenciler için harika bir kaynak.
Dergiyle işbirliği yapan kurumlara
dahil olmaktan keyif aldım ve
umuyorum ki Edulife Canada
Dergisi gelecek yıllarda da
öğrencilere bu hizmeti sunmaya
devam eder.

Enver Yücel
Bahçeşehir Uğur Educational
Institutions Chairman
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.

CONTACT

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

Tomtom Mah. Tosbağa
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M : +90 (553) 953 90 01
www.edulifecanada.com
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EduLife Canada DERGİSİ AKTİVİTELER
EduLife Canada Dergisi olarak, bu dönem de oldukça renkli etkinliklere katılma, başarılarıyla
topluma yön veren ve bir şekilde yolu Kanada’dan geçmiş kişilerle tanışma, alanında öncü eğitim
kurumlarında bulunma şansı yakaladık.
Kanada Film Günleri Açılış Resepsiyonu bunlardan biriydi.
İstanbul’daki Kanada Film Günleri, Kanada’nın 150. yıl
kutlamaları çerçevesinde, Kanada dışında düzenlenen en
kapsamlı etkinlikti. Kanada Büyükelçiliği’nin katkılarıyla
düzenlenen Kanada Film Günleri’nin gösterimleri 19-27
Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti.

7 Ekim 2017’de Levent Wyndham Otel’deki Kanada Eğitim
Fuarı’na katılanlar, eğitim kurumlarından yetkililerle tanıştılar,
düzenlenen seminerlere katıldılar ve EduLife Canada Dergisi
ile de buluşma fırsatı yakaladılar. EduLife Canada Dergisi
olarak öncesinde Kanada Eğitim Fuarı açılış resepsiyonuna
da katılma fırsatı bulduk.

Kanada Eğitim Fuarı Açılış Resepsiyonu, Kanada Başkonsolosu Sayın Ulric Shannon konuşurken...

En çok merak edilen konulardan biri de EduLife Canada
Dergisi’nin okuyucuyla nasıl buluştuğu. Kimi zaman fuarlarda,
kimi zaman adrese teslim dağıtım yoluyla fakat kuşkusuz en

Seminer öncesi tatlı bir heyecanla hazırlıklar yapılır

Saint Michel Fransız Lisesi Semineri
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Kanada Eğitim Fuarı

renklisi seminerler aracılığıyla okurlarımızla buluşuyoruz.
İşte EduLife Canada Dergisi, Saint Michel Fransız Lisesi
seminerinden kareler…

Teker teker o sandalyelerde, meraklı soruların sahipleri yerlerini alır.

Birebir sorulması gereken sorular
mutlaka olur...

Seminer sonrası dergiler gerçek
sahiplerini bulur.

KANADA’DA EĞİTİM

EĞİTİMDE TÜM GÖSTERGELER Kanada’ya
Yazı: Ciran Derya AYGÜL

Birleşmiş Milletler tarafından da birçok kez dünyanın yaşam kalitesi en yüksek ülkesi
seçilen Kanada, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için en uygun, güvenli ve
kaliteli seçeneklerden biri haline gelmiştir. Kanada’nın yüksek kalitede yaşam standartları ve
eğitimini ayrıcalıklı kılan sebepler ilginizi çekecektir.
Dünyada değer gören nitelikler
Kanada’nın yüksek akademik standartları içindeki titiz
kalite kontrolleri alacağınız yüksek kaliteli eğitimle kariyer
yaşamınızda kapılar açılır. Kanada’da sahip olacağınız bir derece,
diploma veya sertifika küresel olarak tanınır.
Ekonomik eğitim
Kanada’daki eğitim kalitesi ve yaşam standartları dünyanın en
yüksekleri arasındadır, ancak uluslararası öğrenciler için yaşama
ve öğrenim ücretleri genel olarak Amerika Birleşik Devletleri
ve Birleşik Krallık gibi diğer ülkelere göre daha düşüktür. Bu
nedenle de Kanada her düzeyde eğitim için tercih ediliyor.
Çok kültürlü bir toplum
Kanada’da neredeyse her etnik grup kendine yer bulur.
Dolayısıyla farklı kültürlere ait yiyecekleri bulmak hiç de
zor değil ve bu farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşan
etkinlikler dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığı kadar
yaratıcılıklarla doludur.
Sağlıklı ve güven içinde olacağınız bir toplum
Kanadalıların samimi ve açık görüşlü oldukları biliniyor. Ayrıca
yıllardır Birleşmiş Milletler tarafından Kanada dünyanın
en yaşanabilir ülkelerinden biri olarak seçiliyor. Kanada’da
uluslararası bir öğrenci olarak siz de insan haklarına, eşitliklere,
istikrarlı ve barışçıl bir topluma saygı duyan bir toplum içinde
yer almanın tadını çıkarırsınız.
Dünya standartlarında dil eğitimi
İki dilli bir ülke olan Kanada, dil eğitiminde bir dünya lideri
konumunda. Fransızca ve İngilizce’yi birinci ve ikinci dil olarak
öğretmek, Kanada eğitiminin ayrılmaz bir parçası.
Üniversite Sınavına Son!
Kanada üniversitelerinde istediğiniz bölümde lisans eğitimine
başlamak için Türkiye’deki gibi üniversite sınavına girmeniz
gerekmez. Meslek liseleri dâhil hangi tür liseden mezun
olduğunuz da önemli değil. Lisede sayısal , sözel, eşit ağırlık
ya da dil, hangi bölümden mezun olduğunuza bakılmaksızın,
Kanada üniversitelerinde istediğiniz tüm bölümlere
başvurabilirsiniz.

Heyecan verici bir kampüs yaşamı
Kanada’da kampüsler size son teknolojiyle donatılmış olmanın
dışında, kaliteli ve olimpik özellikleri olan spor tesisleri, halka
açık konser salonları, sanat galerileri ile ikinci bir öğrenme
alanı olarak sunulur. Bunun yanında ortak ilgi alanlarına sahip
kişilerle radyo, gazete gibi organizasyonlarda çok önemli
deneyimler kazanırsınız.
Yenilikçi ve çok çeşitli araştırma olanakları
Araştırma, Kanada’da eğitimin en önemli unsurlarından biri.
Kanada’da devlet ve sanayiciler birlikte telekomünikasyon, tıp,
tarım, bilgisayar teknolojisi ve çevre bilimi gibi araştırmaları
desteklerler. Siz de bu dinamik yapının içinde yer alma fırsatı
bulursunuz.
Benzersiz bir akademik ortam
Kanada’nın akademik ortamında, yalnızca analiz ve iletişim
becerileri kazanmakla kalmaz, aynı zamanda kendinizi nasıl
ifade edeceğinizi, yaratıcılığınızı ortaya koymayı ve kendinize
güveninizi geliştirmeyi öğrenirsiniz. Sahip oldukları mükemmel
akademik altyapı sayesinde öğretmenler ve öğretim görevlileri,
sınıf içi etkileşim ve işbirliği ile her zaman derslere yardımcı
olmaya hazırdırlar.
İş olanakları
Uluslararası öğrenciler için mezuniyet sonrası çalışma süresi,
“Citizenship and Immigration Canada” tarafından aldığınız
eğitimin süresine göre belirlenir. Ayrıca Staj ve co-op
programları aracılığıyla öğrenim görülen alanda iş tecrübesi
edinebilir ve bunu yaparken bir gelir de elde etmiş olursunuz.
1 senelik programdan sonra 1 yıl, 2 senelik programdan sonra 3
seneye kadar çalışma izni verilir.
Göçmenlik imkânı
Kanada’da eğitim almış ve Kanada iş tecrübesine sahip
bazı uluslararası öğrencilerin Kanada’dan ayrılmak zorunda
kalmadan kalıcı ikamet izni için başvurabileceği bir ülke.
Okulunuz tamamlandıktan sonra Kanada’ya göç etme
olasılığı hakkında daha fazla bilgi için, “Kanada Göçmenlik ve
Vatandaşlık Merkezi” web sitesini ziyaret edebilirsiniz:


https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/
services/immigrate-canada.html

www.edulifecanada.com
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Kanada İŞ DÜNYASI SİZİ BEKLİYOR
Konuk Yazar: Şükran BALABAN

Türkiye’de edindiğiniz iş deneyiminizi kullanmak istediğiniz ya da
öğrenciyseniz odaklanmak istediğiniz kariyer alanı ile ilgili bir iş arayışına
girebilirsiniz. Bu durumda alanınızla ilgili ülke standartlarını öğrenmek,
uzmanlık gerektiren konularda gerekli sertifikasyonlar, denklik sınavları
gibi konuları araştırmak sizin için iyi bir başlangıç olabilir.

Şükran BALABAN

Büyük değişim kararını sonunda aldınız
ya da almak üzeresiniz. Ancak geceleri
yatağınızda sorular yakanızı bırakmıyor.
Kanada’ya gidip orada ne yer ne içerim?
Hemen iş bulabilir miyim? Özgeçmişimi
sadece İngilizce’ye çevirmem yeterli olur
mu? Türkiye’deki deneyimlerim orada
geçerli olur mu? Kendi alanımda çalışabilir
miyim? Nasıl, nerede iş arayacağım? Her
şeye sıfırdan mı başlamam gerek? Okulu
bitirdikten sonra hemen iş bulabilir miyim?
Okurken çalışabilir miyim? Şeklindeki
soruların aklınızda dönüp durduğunu duyar
gibiyim. İş arama süreci kendi ülkendeyken
bile sancılı bir süreçken, bir de bunu
yurtdışında yapacak olmak gözünüzü
korkutuyor olabilir. Ancak doğru adımları
atarak üstesinden gelemeyeceğiniz bir
durum değil. Yeter ki siz İSTEYİN.
Yıllarca didinip inşa ettiğiniz kariyerinizi,
arkadaş ve iş çevrenizi arkada bırakıp
dünyanın öbür ucunda yeni bir maceraya
atılıyorsunuz. Ya da yüksek öğreniminizle
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birlikte kariyerinizi de yurtdışında yapmak
istiyorsunuz. Başlangıçta endişe katsayınız
oldukça yüksek, kafanızın içinde dönüp
duran binlerce soru ile kendinizi Kanada’da
buluyorsunuz. İster öğrenci olarak gelin,
ister göçmen ya da çalışma izniyle,
hayata katılmak, kültüre alışmak, yaşam
mücadelesinde ayakta kalmak için iş
hayatına bir an önce giriş yapmak en önemli
adımlardan biri. Ancak alışık olduğunuz
her şeyden uzak bir yerde, nereden
başlayacağınızı
bilememek
oldukça
doğal. Bu nedenle, öncelikle bunun doğal
olduğunu kendinize hatırlatmak, kendinize
yapacağınız en büyük iyilik.
İş bulmak için neler yapabileceğinize
gelince... Kanada’da bulunma durumunuza
(göçmen, öğrenci, mezuniyete bağlı çalışma
izniyle, vb.) göre değişse de öncelikle niçin
ve ne tür bir iş istediğinize karar vermek ilk
adım. Bu konuda vereceğiniz karara göre
yapacaklarınız ve odaklanacağınız noktalar
değişiklik gösterebilir.

İŞ DÜNYASI

Düzenli bir gelir, yan haklar, izin süreleri gibi konular sizin için
önemliyse, iş ilanında ya da size sunulan iş sözleşmesinde “Permanent”
yazıyor olması önemli. Bu tür işleri bulmak, aday değerlendirme süreleri
genellikle daha uzun olduğundan, biraz zaman alabilir.
NİÇİN?

Geçici (contract, temporary) işler; alanınızla ya da
dışında tam bir yere bağlı olmadan geçici görevler ya
da iş yerlerinde çalışabileceğiniz işlerdir. Türkiye’de
“Serbest Meslek Erbabı” (Independent Contractor) diye
bildiğimize benzer bir sistemle Kanada’da da çalışabilirsiniz.
Kanada’da çok yaygın olan İş ve İşçi Bulma Ajanslarına
(Employment Agencies) başvurduğunuzda sizi ya kendi
kadrolarına alarak ya da “Independent Contractor” olarak
geçici görevlerle farklı işlere yerleştirebiliyorlar. İş ve İşçi
Bulma Ajansları ile çalışmaya başladığınızda işi size onlar
bulur ve sizi uygun işlere yerleştirirler. Bu tür ajanslar
genellikle farklı iş alanlarına odaklandığından, uzmanlığınıza
uygun sektör (finans, havacılık, sağlık, vb.) veya alanlarda
(mühendislik, teknoloji, satış, vb.) işe yerleştirme yapan
ajansları araştırarak işe başlayabilirsiniz.

Kanada iş deneyimi edinmek için; başlangıçta kendi
alanınızda iş bulana kadar ya da öğrenciyken iş hayatını
tanımak için hem hayatınızı idame ettirmek hem de
özgeçmişinize “Kanada iş deneyimi” ni ekleyebilmek için
alanınız dışında, genel beceri gerektiren idari işleri tercih
edebilirsiniz.
Kariyerinizde ilerlemek için; Türkiye’de edindiğiniz iş
deneyiminizi kullanmak istediğiniz ya da öğrenciyseniz
odaklanmak istediğiniz kariyer alanı ile ilgili bir iş
arayışına girebilirsiniz. Bu durumda alanınızla ilgili ülke
standartlarını öğrenmek, uzmanlık gerektiren konularda
gerekli sertifikasyonlar, denklik sınavları gibi konuları
araştırmak sizin için iyi bir başlangıç olabilir. Kanada
hükümetinin desteklediği yeni gelenler için hazırlanan
programlardan (Bridging Programs http://www.
ontarioimmigration.ca/en/working/OI_BRIDGE.html)
yararlanarak bu konuda şansınızı artırabilirsiniz.
Sadece hayatınızı idame ettirmek için; tam olarak
istediğiniz işi bulana kadar kaybedecek zamanınız
yoksa ya da kariyerinizde nasıl ilerleyeceğinize
henüz karar vermediyseniz bu tür işler yaparak
masraflarınızı karşılayabilirsiniz. Bu alanda, ciddi
uzmanlık gerektirmeyen garsonluk, fabrika işçiliği,
mutfak işleri, ürün tanıtım görevlisi, vb. işleri hızlı ve
kolay bulabilirsiniz. Türkiye’de bu tür işleri yapmaya
alışık olmayabilirsiniz ancak Kanada’da bu durumun
Türkiye’den farklı algılanıyor olduğunu eklemek
isterim. Hemen hemen tüm Kanadalılar 13-14
yaşından itibaren çalışma hayatına bu tür işlerde
başlayıp iş hayatına çok genç yaşta adım atıyor olduğu
için, kariyeriniz ne olursa olsun bu tür iş deneyimleri
bizdekinden normal karşılanıyor.
NE TÜR? 
Kalıcı (permanent); Türkiye’de alıştığınız kadrolu çalışan
düzeninizi Kanada’da devam ettirmek istiyorsanız, iş
ilanlarınızda bakmanız gereken iş türüdür. Düzenli
bir gelir, yan haklar, izin süreleri gibi konular sizin için
önemliyse, iş ilanında ya da size sunulan iş sözleşmesinde
“Permanent” yazıyor olması önemli. Bu tür işleri
bulmak, aday değerlendirme süreleri genellikle daha
uzun olduğundan, biraz zaman alabilir. Ayrıca siz de,
özgeçmiş değerlendirme ve mülakat sürecini olumlu
tamamlayabilmek için Kanada yaklaşımlarına alışmak için
biraz zamana ihtiyaç duyabilirsiniz.

İlk adımı başarıyla attınız, artık niçin ve ne tür bir iş aradığınızı
ve bunun için nelerin önemli olduğunu biliyorsunuz. İkinci ve
en kritik adımlardan biri Kanada iş dünyasının değerlendirme
kriterlerine uygun bir “Özgeçmiş” (Resumé) hazırlamak.
“Sadece İngilizce’ye çevirsek olmaz mı?” sorusu sıkça
sorulan sorular arasında. Kanada’da özgeçmiş çerçevesi
Türkiye’dekinden bazı konularda farklılıklar gösteriyor. Mevcut
özgeçmişinizi gözden geçirirken ya da bir öğrenci olarak
oluşturacağınız kariyerinizin ilk özgeçmişinde şu konulara ve
farklılıklara dikkat etmeniz önemli:
•

Kanada’da özgeçmişlerde fotoğraf, doğum tarihi ve
cinsiyet gibi konulara yer verilmiyor.

•

Özgeçmişinizin sadece başvurduğunuz işle ilgili
deneyimlerinizi içermesine dikkat ediliyor. Türkiye’de
birçok alanda deneyim sahibi olmak size kredi sağlarken,
Kanada’da daha çok uzmanlaşma yaklaşımı olduğundan
değerlendiricilerde kafa karışıklığına ya da önyargılara
neden olabiliyor.

•

Özgeçmişinizi başvurduğunuz işe uygun bir kapak yazısı ile
göndermeniz çok önemseniyor.

•

Özgeçmişinizde deneyimleriniz öncesinde “Professional
Highlights” ya da “Personal Summary” başlığı altında,
başvurduğunuz işe uygun olarak deneyimlerinizdeki çarpıcı
noktaları, sahip olduğunuz becerileri, deneyim sürelerinizi
ve başarılarınızı özetlediğiniz bir bölüm, değerlendiriciye
özgeçmişin tamamını okumadan hakkınızda özet bir bilgi
veriyor. Bir nevi “Reklamlar” diye düşünebilirsiniz.

•

Genellikle Türkiye’de iş deneyimi açıklamasında,
görev tanımı altında neler yapıldığı yazılır. Kanada’da
iş deneyimleri altında o işteki başarı ve kazanımlarınıza
(mümkünse rakamlarla destekli) yer vermeniz daha etkili
olarak değerlendiriliyor.
www.edulifecanada.com

15

İŞ DÜNYASI

•

Kanada iş deneyiminiz olmaması durumunda, Türkiye’deki
iş deneyimlerinizle ilgili bilgi verirken çalıştığınız şirketlerle
ilgili kısa tanımlayıcı bilgilere yer vermeniz (3 bin çalışanlı,
yıllık 3 milyon Dolar cirosu olan, vb.) , verdiğiniz bilgileri
destekleyecek varsa web sitesi linklerini eklemeniz
deneyimlerinizin doğru değerlendirilmesi açısından
önem taşıyor.

Bank, Canada Jobs, Linkedin, Indeed, Monster, Kijiji, Eluta,
Zip Recruiter, Dice gibi siteler kullanabileceğiniz kanallar.
Bizdekinden farklı olarak bazı web sitelerinde ilanlar şirketlerin
kendi siteleri üzerinden başvuru yönlendirmesi yapabiliyorlar.
Bu tür bir durumda özgeçmişinizi başvurduğunuz şirketin
kendi sitesi üzerinden tekrar oluşturmanız gerekebiliyor.

Özgeçmişiniz de hazır, peki iş aramak için hangi kanalları
kullanacaksınız. Üçüncü adımınız iş aramak için olabildiğince
fazla kanal kullanmak. Türkiye’den farklı olarak Kanada’ya özel
kullanılan bir iş arama kanalı yok aslında. Kanallar aynı sadece
burada dezavantajlı olduğunuz birkaç kanalı, diğer kanalları
daha etkili kullanarak dengelemeniz gerekebilir. Mevcut iş
bulma kanallarını buna göre gözden geçirirsek:

İş ve İşçi Bulma Firmaları (Employment Agencies):
İş bulmak için kullanabileceğiniz bir diğer etkili araç ise
Kanada’da hemen hemen her semtte görebileceğiniz irili
ufaklı ajanslar ya da büyük uluslararası firmalar. Daha öncede
belirttiğim gibi uzmanlığınıza ve çalışmak istediğiniz sektör
konusunda odaklanan firmaları bularak başvuru yapabilir ve
sizi işe yerleştirmelerini bekleyebilirsiniz. Özellikle geçici ve
uzmanlık gerektirmeyen işler konusunda çalışan ajanslara
başvurduğunuzda hızlıca para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Referanslar: Türkiye’de uzun yıllar geliştirdiğiniz iş ve arkadaş
çevreniz belki Türkiye’de iş bulmanızda şimdiye kadar
kullandığınız çok etkili bir yöntemdi. Ancak Kanada’da henüz
muhtemelen kimseyi tanımadığınız için bu avantajınızdan
yoksun kalacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Aslında başlangıç
noktanız yine Türkiye’deki çevreniz olabilir. Eski çalıştığınız
yerlerin yurtdışı bağlantıları, çalışma arkadaşlarınızın
yurtdışındaki tanıdıkları size iş bulma konusunda yardımcı
olabilir. Öğrenci olarak geldiyseniz okuldaki profesörleriniz
ve arkadaşlarınızla iyi ilişkiler içerisinde olmanız hem buradaki
yeni çevrenizin oluşmasına hem de iş bulmanıza yardımcı
olabilir. Bu nedenle öğrenciyken okulların aktivitelerinde
gönüllü çalışmak, eğitmenlerle birebir iletişim içerisinde
olmak çok önemli.
On-line İş Arama Kanalları: Dünyanın her yerinde aynı
sistem kullanılıyor. Bizdeki Kariyer.net, Secret CV gibi siteler
üzerinden özgeçmiş oluşturup iş araması yapabilirisiniz. Job
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Tebrikler, adım adım Kanada iş hayatına giriş yaptınız. İlk
işinizi bulduktan sonra, özgüveninizin tazelendiğini görecek
ve kariyer basamaklarınızda belki de Türkiye’de bıraktığınızdan
daha hızlı şekilde ilerleyeceksiniz. Yaşadığınız ilk zorluklar
birkaç yıl sonra yeni gelen arkadaşlarınıza anlatacağınız
tecrübeler olacaklar. Unutmayın, sizi siz yapan özellikleriniz,
başarılarınız, bilginiz dünyanın neresine giderseniz gidin sizinle
birlikte ve her yerde çok kıymetliler.
Şükran Balaban
Eğitmen / İşe alım Uzmanı
Talent Employment Inc.
Toronto, Ontario Kanada
sukran@itraninternational.com
647- 907 - 8204

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

RÖPORTAJ

Türk öğrenciler için kayıt yaptırdıklarında

1000 $,

eğer %80’in üstünde başarı gösterirlerse

2000 $’a

kadar burs olanağı.
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McGill ÜNİVERSİTESİ
MEZUNU SERHAN SÜZER
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE IŞIK TUTUYOR
Röportaj: Ciran Derya AYGÜL

Genel kalitenin dışında, eğitim sonrası kariyer başarısı anlamında
da Kanada üniversitesi mezunlarının kendilerini birçok alanda ispat
ettiklerini söyleyebilirim.
McGill Üniversitesi finans ve muhasebe bölümlerinden mezun olup Türkiye’nin geleceği için önemli
yatırımlar yapan, profesyonel girişimciliğinin yanında sosyal girişimciliği ile de tanınan Serhan Süzer ile
McGill Üniversitesi’nde almış olduğu eğitim ve Kanada’da yaşam üzerine konuştuk.
Türkiye’deki yenilenebilir enerji, fintech (finansal teknoloji), wi-fi analitik teknolojileri üzerine yaptığı öncü
çalışmalarla dikkat çeken Serhan Süzer yaptıklarıyla geleceğe ışık tutanlardan…
Bize biraz kendinizden ve kariyerinizden söz edebilir
misiniz?
1999 yılında Montreal, Kanada’da bulunan McGill
Üniversitesi’nin finans ve muhasebe bölümlerinden mezun
olduktan sonra aile işleri ile ilgilenmek üzere Türkiye’ye
döndüm. 2001 yılından itibaren The Ritz-Carlton İstanbul

Otel’inin varlık yönetimi ve 2003-2007 yılları arasında
Süzer Grubu’nun uluslararası ilişkilerinin yürütülmesi
görevini üstlendim.
2008 yılında Kosta Rika’nın Nobel Barış Ödülü sahibi
Başkanı Oscar Arias tarafından, İstanbul Fahri Konsolosu
olarak atandım ve halen bu görevime devam ediyorum.
2011 yılının Kasım ayında, tüm dikkatimi sürdürülebilirlik
alanındaki
projelere
vermeye
karar
verdim.
KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye ve dünyadaki sahibi YUM!’ın
LEED sertifikalı ilk çevre dostu restoranını açtık.
İstanbul’un Bostancı semtindeki KFC, ABD Yeşil Bina
Konseyi “Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik” (LEED)
sertifikasına sahip ilk restorandır.
2011 yılının Aralık ayında bir CSP (Concentrating Solar
Power – Solar Termal) şirketi olan Hitit Solar Enerji’ye
yatırım yaptım ve şirkette CEO olarak görev aldım,
sonrasında Aralık 2012’de Eko Yenilenebilir Enerjiler
A.Ş. firmasını kurdum. EkoRE, PV, rüzgar enerjisi ve
biyokütle konusunda uzmanlaşan bir proje geliştirme,
EPC (mühendislik, tedarik, inşaat) ve O&M (işletme &
bakım) şirketidir. Aynı şekilde 2012 senesinden beri çağrı
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merkezi ve yazılım geliştirme alanında faaliyet
gösteren EkoCC şirketini devraldım ve belli
bir büyüklüğe geldikten sonra 2016 senesinin
sonunda Vodasoft firmasıyla birleşip, EkoCCS
olarak yolumuza devam ettik. Ayrıca sırasıyla
Ağustos 2014’te fintech (finansal teknoloji)
firması Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş., Temmuz
2016’da wi-fi analitik firması, Bonbon Teknoloji
A.Ş. şirketlerini kurdum.
Eğitim için sizi Kanada’ya götüren neydi?
Üniversiteye girişim bile epey maceralı oldu
aslında. Başta kendimi Amerika’da okuyacağım
diye şartlamıştım. Kanada Üniversiteleri ile
tanışmam bir aile dostumuz sayesinde oldu.
Kendisine o dönemde Amerika’da başvurduğum
üniversitelerden
bahsettiğimde
“Kanada’yı
düşünmez misin?” dedi. Öncesinde Kanada
hiç aklıma gelmemişti, kendi kendime “neden
olmasın?” dedim ve Kanada’yı da gündemime
aldım. Amerika’da başvurduğum tüm üniversiteleri
ziyaret ettim ve Montreal’e gittim. Montreal’i ve şehrin
merkezinde bulunan McGill Üniversitesi’nin kampüsünü
ziyaret ettiğimde kendi kendime “tamam, okumak
istediğim üniversiteyi buldum sanırım” dedim. Böyle bir
hisse çok nadir kapılırım aslında. Kafada şimşek çakması
gibi bir histir bu. Gerçekleştiği zaman bilirim ki kendi
açımdan en doğru yerdeyim, en doğru işi yapıyorum veya
en doğru kişiyle tanışmışım. Bu his beni hiç yanıltmadı, hep
haklı çıkardı.

Türkiye’de yenilenebilir enerji, fintech (finansal
teknoloji), wi-fi analitik gibi farklı teknolojik işlere
herkesten önce girdik. Bana bu yaklaşımı sağlayan
unsurlardan birisi de Kanada’daki ortam oldu.
Kanada’da üniversite eğitimi almaya karar verdikten
sonraki hazırlanma sürecinizi anlatabilir misiniz?
Yurt dışı konusunda diğer ailelerin aksine bizim
pek tecrübemiz yoktu. Ancak bu süreçlerin en
doğru şekilde tamamlanması gerekiyordu. Başvuru
ve öncesinde yapılacak hazırlıklar çok kritikti.
Bu dönemde yardımıma aile dostumuz Binnur Uzuner
yetişti. Oğlunu da MIT’ye sokmuş olan Binnur Hanım,
başvuru süreçleri konusunda oldukça bilgi sahibiydi ve
beni hep doğru yönlendirdi. Olağanüstü iyi ve sevecen
bir insan olması dolayısıyla başvuru süreci benim için
çok pozitif geçti. Üniversiteye kabul için yapmam
gerekenleri tamamladım ve son 1-1,5 sene sürekli kendimi

geliştirdim. Binnur Hanım’a da başından favorimin McGill
Üniversitesi olduğunu söyledim ve birlikte elimizden
geleni yapacağımız konusunda sözleştik. Bu öyle kolay
bir süreç değildi. Bizim dönemimize göre hâlâ çok büyük
değişiklik olduğunu düşünmüyorum, bir sene boyunca
TOEFL, SAT 1 ve SAT 2 sınavlarını tamamlamanız
gerekiyordu. Ciddi bir hazırlık ve çalışmadan sonra bu
sınavların hepsinden geçer notları almayı başardım.
Bu sınavların sonuçları, okul notları, özgeçmişim, spor
gibi okul dışı etkinlikler, liderliğimi ispat edebileceğim
başarılar, referanslar derken oldukça havalı bir
başvuru ortaya çıktı. Olumlu sonuçları beklerken ne
göreyim, McGill Üniversitesi’nden ret yazısı geldi.
Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Bu nasıl
olabilirdi? İstedikleri bütün kriterleri sağlıyordum.
Bütün sınavlardan geçer not almıştım. Hatta SAT’nin
matematik sınavından en yüksek notlardan birini alıp
neredeyse tam puan tutturmuştum. Okulumun en iyi
öğrencilerinden biriydim. Okul başkanıydım. Sporda çok
aktiftim. Burada mutlaka bir hata var diye düşündüm.
Normal birinin vereceği reaksiyon durumu kabullenmek ve
kabul gördüğü üniversitelerden birine gitmektir değil mi? Ben
kendi kafamda McGill Üniversitesi’ne girmiştim bile. Hemen
eyleme geçerek ilk uçakla Montreal’in yolunu tuttum.
Daha sonra gerçek sorun ortaya çıktı. Ben TOEFL’ı ilk
denemek için (sınavın nasıl olduğunu öğrenmek için)
çalışmadan bir sınava girmiştim. Daha sonra çalışarak
tekrar sınava girdim (TOEFL’da bizim dönemimizde 2
ayda bir sınav yapıyorlardı). Bundan geçer not almıştım.
www.edulifecanada.com
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Her ne hikmetse McGill Üniversitesi’ne denemek için
girip düşük not aldığım bu ilk sınavın bilgisi gitmişti.
Yaptığım görüşmeden iki hafta sonra McGill
Üniversitesi’nden kabulüm geldi. Kulağa şaka gibi geliyor
ama başarmıştım. Hayallerimdeki okula ve şehre okumaya
gidiyordum. Daha sonra 1995-1999 yılları arasında
McGill’de finans ve muhasebe alanlarında çift anadal
yaptım. Üniversitede çok keyifli bir dört sene geçirdim.

McGill’de akıllı, vizyoner, ne yapmak istediğini
bilen insanlarla birlikte okudum.
Özellikle McGill Üniversitesi’nde eğitim almayı
neden tercih ettiniz? Bu tercihi yaparken göz önünde
bulundurduklarınız nelerdi ve benzer durumdakilere
önerileriniz neler olur?
Başvurduğum tek Kanada üniversitesi olmasına rağmen
açık ara en çok okumak istediğim üniversite de McGill
Üniversitesi’ydi. Bu dileğim gerçekleşti ve ne mutlu bana
ki böyle keyifli bir şehirde harika arkadaşlıklar kurarak
okudum. Bir de genel kanının aksine Kanada’daki iklim
koşulları beni rahatsız etmiyordu. Çünkü küçüklüğümden
beri kayak yaparım ve bunu Kanada’da birçok yerde
gerçekleştirebiliyorsunuz. Dikkatle incelediğimde Kanada
üniversiteleriyle ilgili bazı tespitlerim oldu. Bunlar:
Eğitim kalitesinin en az ABD üniversiteleri düzeyinde
olması; bu konuda kendini ispatlamış çok köklü kurumlar
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var. Hatta birçok Amerikan üniversitesinin eğitim
kalitesi, Kanada’da belli bir standarda oturmuş düzeyin
çok altında. Her iki ülkenin en iyi eğitim kurumlarının
kalitesi de bana göre başa baş. Bunu nereden mi
biliyorum? Mezunlardan. Amerikan üniversitelerinde
okumuş mezunları Kanada üniversitelerinden mezunlarla
kıyasladığım zaman arada bir fark olmadığını, hatta
donanım olarak Kanada üniversitesi mezunlarının
düzeyinin genel ortalamada bir tık daha yukarıda olduğunu
söyleyebilirim. Bunu da birçok kişi fark etmiş durumda.
Mezunların iyi yerlere gelmeleri; genel kalitenin dışında,
eğitim sonrası kariyer başarısı anlamında da Kanada
üniversitesi mezunlarının kendilerini birçok alanda ispat
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ettiklerini söyleyebilirim. Tabii her okulda başarılı veya
başarısız, faydalı olan veya olmayan insanlar mevcut. Bunu
keskin bir çizgiyle ayıramazsınız. Ancak genel ortalamaya
baktığınızda Kanada üniversitelerinden mezunların başarı
ortalamalarının diğer ülkelere göre daha yüksek olduğunu
söyleyebilirim.
Son yıllarda popülerliği gittikçe artan Kanada Başbakanı
Justin Trudeau gibi başarılı şahısların ön plana çıkması da
Kanada üniversitelerine olan talebi arttırmıştır.
Maliyetin uygunluğu; Amerika’da okuyanlar Kanada’da
okuyanlardan her zaman daha fazla ücret ödemiştir.
Kanada üniversitelerinin maliyeti makul düzeylerdedir. Bir
de Kanada vatandaşı olur veya oturma izni alırsanız, devlet
üniversitelerinde çok düşük bir kayıt ücretinin dışında bir
şey ödemezsiniz.

Kanada bunca sıkıntı yaşadığımız bir dünyada
vahalardan biri diye tanımlayabilirim.
Tüm dünya üniversiteleri arasında oldukça prestijli bir
konumda bulunan McGill Üniversitesi’nde eğitim almak
nasıl bir duyguydu?

Profesyonel girişimciliğinizin yanı sıra sosyal girişimciliğiniz
de bulunuyor. Gelecek projelerinizden bahsedebilir
misiniz?
2010 yılında kurucu başkan olarak toplamda sekiz gıda
firmasıyla kurduğumuz Gıda Bankacılığı Derneği 2014
yılında yeniden yapılandırma sonucu tüzüğünü değiştirdi
ve yoluna Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) olarak devam
etti. Yapı ve model değişikliği ile iktisadi işletme vasfı da
kazanan çağdaş bir sosyal girişim niteliğindeki TİDER,
ihtiyaç sahiplerinin gıda, temizlik ürünleri ve kıyafet gibi
temel ihtiyaçlarını karşılarken, meslek edindirme desteğiyle
bu kişilerin kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlıyor.
Ayrıca oluşturduğu modelle israfı da önlüyor.
EduLife Canada Dergisi ekibi olarak, Kanada’yı öncelikle
eğitim olanakları ve sonra sosyokültürel açısından
ülkemizde tanıtabilmeyi hedefliyoruz. Dergimiz
hakkındaki düşüncelerinizi, izlenimlerinizi paylaşabilir
misiniz?
Kanada’da eğitim benim de şahsen herkese tavsiye
edebileceğim bir tercih. Bu anlamda önemli bir
misyonunuz var diyebilirim. Bir de yüksek yayın kalitesi ve
detaylara inmeniz EduLife Canada Dergisi’ni önemli bir
kaynak haline getiriyor. Başarılar dilerim.

Harikaydı. Arkadaşlık, ortam, eğitim seviyesi, öğrencilerin
kültürel etkinliklere katılımı hep üst düzeydi. Genel olarak
“sıkı çalış, hayatın tadını çıkar” eğilimi vardı. Öğrenciler
arasında rekabet vardı ama genelde herkes birbirine destek
oluyordu.
Kanada’da eğitim almış olmanızın gerek sosyal yaşam,
gerek iş yaşamı açısından size kazandırdıkları neler oldu?
Yurda döndüğünüzde Kanada’da eğitim almış olmak nasıl
bir fark yarattı?
Üniversitede çok şey öğrendim ve deneyimledim.
Üniversiteye ilk giren Serhan ile bitiren Serhan arasında
çok büyük fark var diyebilirim. Tabii ki, temelde altyapı
ve karakter olarak aynıydım, ama dünyaya bakış açım ve
düşünce sistematiğim tümüyle değişmişti.
Türkiye’de yenilenebilir enerji, fintech, wi-fi analytics gibi
farklı teknolojik işlere herkesten önce girdik. Bana bu
yaklaşımı sağlayan unsurlardan birisi de Kanada’daki ortam
oldu. McGill’de akıllı, vizyoner, ne yapmak istediğini bilen
insanlarla birlikte okudum.
Kanada hakkında genel fikirlerinizi öğrenebilir miyiz?
Kanada bunca sıkıntı yaşadığımız bir dünyada vahalardan
biri diye tanımlayabilirim. Yaşam kalitesinin yüksekliği,
insana verdiği değer, özgürlükler ve muhteşem doğası
ülkenin güzel yanları.
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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LİSE EĞİTİMİ

YENİ TREND,
Kanada’da LİSE EĞİTİMİ
Kanada’da her eğitim kurumunda, öncelikle eğitimin kalitesinin
bir göstergesi olan öğretmenlerin donanımı başta gelir.
Son uluslararası PISA test sonuçları ve Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen
testlerin sonuçlarına göre eğitimde süper güç olarak
gösterilen Kanada, eğitim kurumlarına G7 ülkeleri arasında
en fazla bütçe ayıran ülke. Eğitimde her yıl giderek artan
başarılara imza atan Kanada eğitim kurumlarından alınan
diplomalar, tüm dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) tarafından elbette tanınıyor.
Lise eğitimini yurtdışında devam ettirmek hiç kolay bir
karar değil; fakat öğrenci, sorumluluk sahibi ve istekliyse,
aile de duygusal olarak buna hazırlıklıysa bu çok doğru bir
seçim olabilir.
Öte yandan, ebeveynlerden biri eğer tam zamanlı olarak
bir eğitim kurumundan aldığı öğrenci veya çalışma
izniyle Kanada’da çalışıyorsa, çocukları lise eğitiminden
ücretsiz olarak yararlanabilir. Eğer anne veya baba olarak
İngilizce veya Fransızcanızı geliştirmek istiyor ve bir türlü
zaman bulamıyorsanız, aynı zamanda çocuğunuzu lise
veya ilköğretimde ücretsiz olarak okutarak bu fırsattan
yararlanabilirsiniz.
Kanada’daki liselerin dünyanın dört bir yanından
öğrencileri kendilerine çekmesinin en önemli nedeni,
Kanada liselerinde kaliteli bir eğitimi, dünyanın en güvenilir
ve yaşanılır ülkesinde almaları. Öğrencinin yetenek
ve ilgi alanlarına göre seçmeli derslerin sunulduğu lise
müfredatının, sadece Kanada’daki üniversiteler için değil
tüm dünya ülkelerindeki üniversiteler için farklı eğitim
programlarını (IB: International Baccalaureate ve AP:
Advanced Placement) içermesi ise bir diğer avantaj.
Kanada’da her eğitim kurumunda, öncelikle eğitimin
kalitesinin bir göstergesi olan öğretmenlerin donanımı
başta gelir. Çocukların ve gençlerin yetiştirilmesinde çok
büyük rol oynayan öğretmenlik mesleğinin en ciddiye
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alındığı ve saygı duyulduğu ülkelerden biri olan Kanada’da
eğitimde belli standartlar vardır.
Genel olarak liselerin idaresinden Bölge Okul Kurulları
(District School Boards) sorumludur. Bu kurullar Eyalet
Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır. Her şehirde
‘district’ olarak adlandırılan bölge okullarının sayısı,
nüfusun ve bölgenin büyüklüğüne göre 4-10 arasında
değişir. Öğrenciler aynı müfredat ve kitaplarla eğitim alır
ve sınavlarda aynı sorular sorulur.

Çocukların ve gençlerin yetiştirilmesinde
çok büyük rol oynayan öğretmenlik
mesleğinin en ciddiye alındığı ve saygı
duyulduğu ülkelerden biri olan Kanada’da
eğitimde belli standartlar vardır.

Kanada‘da lise pek çok eyalette 4 yıl sürer. Quebec
eyaletinde bu süre 3 yıldır. Ancak Quebec bölgesindeki
CEGEP eğitimi ile öğrenciler 2 yıl üniversite öncesi
eğitim alırlar. Toplamda öğrenciler bu eğitim süresini;
11+2(CEGEP) +3 (lisans) yıl olmak üzere tamamlar. Diğer
eyaletlerde üniversite öncesi öğrenciler toplamda 12 yıl
eğitim alır.
Türkiye’de olduğu gibi Kanada’da da devlet liseleri ve özel
liseler var. Kanada vatandaşlarına ücretsiz, fakat uluslararası
öğrencilere ücretli olan devlet liseleri, Eylül–Haziran ayları
süresince eğitim öğretime devam eder. Özel liselerin her
biri kendi eyaletinin Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve oldukça
kaliteli, küçük sınıflarda eğitim verilen okullardır. Liselerde
öğrencilerin zorunlu almaları gereken matematik, bilim,
edebiyat gibi derslerin yanı sıra ilgi alanlarına yönelik
seçmeli dersler de sunulur.

LİSE EĞİTİMİ

NEDEN KANADA’DA LİSE EĞİTİMİ?
1.

Kanada eğitim sisteminin bir parçası olan liselerde
öğrenciler, eleştirel düşünmeyi öğrenir, liderlik
özelliklerini ve objektif bakış açılarını geliştirme
olanağı bulurlar.

2. Kanada’da lise eğitiminin devamı niteliğindeki
üniversite eğitimi için, öğrenci lisede okuduğu süre
boyunca üniversiteye hazırlanmış olur. Bu durum
öğrencinin üniversite eğitimi boyunca daha başarılı
olmasını sağlar.
3. Yabancı dil eğitimini lise boyunca pekiştiren
uluslararası öğrenciler, üniversiteye akademik makale
ya da proje hazırlamak konusunda yeterli altyapı ile
donatılmış olarak eğitimlerine tam anlamıyla hazır
olurlar.
4. Liseler, sağladıkları akademik ve psikolojik
danışmanlıklar yoluyla öğrencilerin doğru bölüm,
doğru üniversite ve doğru meslek seçimi yapmasında
destek sağlarlar.
5. Hızlandırılmış programlar opsiyonu ile öğrencilerin
lise programını daha kısa sürede tamamlama imkânı
vardır.
6. Okul müdürleri ve öğretmenler her öğrenci için
rahatlıkla ulaşılabilir kişilerdir ve her öğrenciyle,
sürekli ve birebir iletişim kurarlar.
7. Okul ücretleri ve yaşam maliyetleri ülkemizdeki
özel okullarla kıyaslandığında hemen hemen aynı
rakamları bütçelemeniz yeterli olacaktır. Konaklama
da dâhil olmak üzere, eğitim maliyetinin bir senelik
ücreti genellikle 18.000-25.000 Kanada doları
arasında değişir.
8. 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.
9. Kanada’da lise eğitimi almak, Kanada üniversitelerine
girişte daha fazla burs olanaklarından yararlanmanızı
sağlar.

Yabancı dil eğitimini lise boyunca
pekiştiren uluslararası öğrenciler,
üniversiteye akademik makale ya da proje
hazırlamak konusunda yeterli altyapı
ile donatılmış olarak donatılmış olarak
eğitimlerine tam anlamıyla hazır olurlar.

10. Kanada’nın köklü liselerinin birinden mezun
olduğunuzda üniversitelere sınavsız girme hakkı elde
edersiniz.
11. Dünyanın en saygın diplomalarından biri olan Kanada
Lise Diploması ile mezun olan öğrencilere sadece
Kanada‘daki üniversitelerin değil dünyadaki pek çok
üniversitenin kapıları açılır.
12. Konaklama açısından daha çok yatılı okullar (boarding
school) tercih edilse de, güvenilir testlerden geçip
özenle seçilmiş ailelerin yanında kalabilme imkânına
da sahipsiniz.
13. Elbette burslu eğitim imkânı da Kanada’da eğitimi
cazip hale getiriyor; başarılı öğrencilere 3.000 ile
10.000 Kanada doları arasında değişen burslar
verilebiliyor.
14. 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. 15-18 yaş aralığında 9-10-11 ve 12. sınıf öğrencilerinin
katılabileceği çok çeşitli okullar bulunur.
16. İngilizce konusunda yeterli olmadığını düşünen
öğrenci, bu eksiğini okulunda ek derslerle İngilizce
eğitimi (ESL) alarak giderebilir.
17. Lise eğitimine istediğiniz yıldan ya da dönemden
başlayabilirsiniz.
18. İki resmi dili olan Kanada’da hem İngilizce hem de
Fransızca dillerini öğrenmek mümkün.
19. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Kanada’da da
liseler bünyesinde IB programları sunulur. Öğrenciler
kendilerini üniversite için hedefledikleri eğitim
programına hazırlamak için en uygun programı
seçebilir. Portfolyolarını okulda aldıkları sanat, drama,
müzik gibi dersler sayesinde hazırlayabilir.

Lise başvurularınızda zamanlama nasıl olmalıdır?
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.
Kanada’da lise eğitimi ülkemizde olduğu gibi Eylül ayında
başlar. Başvuruların en az sekiz ay önceden yapılması
tavsiye edilir.. Başvuru tarihleri her okulda değişiklik
gösterebilir.

www.edulifecanada.com

27

RÖPORTAJ

Enver Yücel
SORULARIMIZI YANITLADI:
FULFORD ACADEMY’NİN ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI
Röportaj: Türkan İBİŞ İNCE

Program yaz aylarında verildiği için dünyanın her
yerinde okuyan öğrenciler 10’uncu sınıftan itibaren bu
programa katılabilirler.
Kanada’da lise eğitimini tamamlamış biri olarak, kızlarımın da
aynı şekilde Kanada lise diploması almalarını isterim. Bu durumda
benim gibi çocuklarından uzakta kalmak istemeyen, ama aynı
zamanda Türkiye’deki işlerini bırakıp onlara eşlik edemeyecek
anne-babalar ve çocukları için eşsiz bir fırsat sunuyor Fulford
Academy; Türkiye’den aldıkları lise diplomasının yanında
Kanada’dan da lise diploması alma imkânı...
Konuyu etraflıca konuşmak, heyecanımızı paylaşmak için bu
programın mimarı Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim
Kurulu Başkanı Enver Yücel ile yaptığımız röportajda; eğitim
alanında başarılarıyla lider konumundaki Kanada’da, Fulford
Academy’de sunulan Çift Diploma Programı’nı mercek altına
aldık. Türkiye’den pek çok öğrencinin ilgisini çekecek olan bu
program, gençleri en donanımlı şekilde geleceğe hazırlamak
konusunda oldukça iddialı.
Sayın Enver Yücel’in bu atılımları ve dur durak bilmeden şevkle
yaptığı çalışmalarının ışığında 2017 Yılı “Global Eğitimde
Liderlik” ödülüne layık görülmesi hiç de şaşırtıcı değil. Kendisiyle
Fulford Academy’yi bünyesine katarak, Bahçeşehir Koleji’nin
Kanada’da açılan 100. kampüsü, yatırımları ve gelecek planları
üzerine yaptığımız röportajın devamı olarak Çift Diploma
Programı’nı konuştuk.
Öğrencilere yine müjdeli bir haberiniz var. Fulford Academy’de
Çift Diploma Programı’na katıldıkları takdirde yaşadıkları
ülkede bir lise diploması alırken aynı zamanda Kanada’nın
Ontario eyaletinden Ortaöğretim Diploması (OSSD)*
da alabilme fırsatını sunuyorsunuz. Bu bizi çok sevindirdi.
Öğrenciler bu programdan nasıl faydalanabilirler?
Gelişen dünyamızın rekabetçi ortamında öğrenciler bütün sene
kendi ülkesinde kalabilecek ve yaz okuluna gider gibi Kanada’dan
lise diploması alabilecekler. Bu kararı öğrencinin ve ailesinin
10. sınıftan itibaren vermesi gerekiyor ki, 10. sınıfın yazından
itibaren Kanada’da Fulford Academy’nin bünyesinde gereken
dersleri almaya başlayabilsinler.
Biraz açmak gerekirse, öğrenciler standart akademik yıl boyunca

yaşadıkları ülkede lise diploması alabilmeleri için gereken derslere
katılırlar. Ardından 10, 11 ve 12. sınıfları tamamladıkları senelerde,
yazlarının 7 haftasını Fulford Academy’de geçirirler. Her yaz,
seçtikleri eğitim alanında Kanada lise diploması, OSSD almaları
için gereken kredileri toplamalarını sağlayacak olan 12. sınıf
derslerinden iki tanesini alırlar. Standart akademik yıl sırasında,
11. sınıf öğrencileri, OSSD okur yazarlık gerekliliklerini yerine
getirmek için OLC4O’u** internet üzerinden tamamlarlar.
Öğrenciler istedikleri alanlarda ders seçimi yapabilirler mi?
Tabii ki, ağırlıklı ders seçimi alanlarımız Sosyal Çalışmalar/ Güzel
Sanatlar, Matematikte Özelleşme ve Bilimde Özelleşme.
Çift Diploma Programı’nın oluşturulma amacı nedir?
Çift Diploma Programı, Kuzey Amerika ve dünyanın her
yerindeki üniversiteler için cazip mezuniyet yeterlilikleri
sağlamak, Türk öğrencilerin ortaöğretim sonrası seçeneklerini
arttırmak için oluşturuldu. Uluslararası platformda, Ontario
Ortaöğretim Diploması (OSSD) öğrencinin üniversite eğitimi
sürecinde başarı göstermesi için ayrıcalıklı bir hazırlık olarak
tanınıyor. OSSD’nin üniversite hazırlık derslerinde başarılı
sonuçlar elde eden bir öğrenci üniversiteye çok iyi hazırlanmış
olarak değerlendirilir. Aynı zamanda, Fulford Academy’deki
uluslararası öğrenim tecrübesiyle birlikte, evden uzakta etkin
bir şekilde yaşama ve öğrenme becerisini ortaya koymuş olur.
Bir “Çift Diploma Programı” öğrencisi tercih ettiği üniversiteye
gittiğinde istekli ve başarmak için hazırlıklıdır.
Bu program tam olarak hangi profildeki öğrencilere hitap ediyor?
Yüksek İngilizce dil yeteneğinin yanı sıra güçlü akademik
beceriler gösteren, yurt dışında yaşama olgunluğu ve
özgüvenine sahip olan öğrencilere hitap ediyor. Ayrıca
kendisine diğer öğrencilere göre rekabet üstünlüğü sağlamak
isteyip, özellikle uluslararası kariyer hedefi olan öğrenciler için
ideal bir seçenek. Sadece yaz okulu değil, gerçek dersler alarak
yurt dışında eğitim almayı da istemeleri gerekiyor.
*OSSD - Ontario Secondary School Diploma. 
**OLC4O - Ontario Secondary School Literacy Course.
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Bu program, Kanada veya yurt dışında
üniversite eğitimini düşünen öğrenciye rekabet
üstünlüğü sağlar. Öğrencinin daha fazla ders
görerek, saygın bir Kanada lisesi diploması
almasına olanak verir. Bununla birlikte Kanada
üniversitelerine yapılan başvurularda, bu
programdaki başarılı öğrencilere, hatırı sayılır
bir burs alma avantajı da sağlar.
Ve tabii ki en önemli konulardan biri; Çift Diploma Programı’na
kimler başvurabilir, giriş şartları nelerdir?

başvurularda, bu programdaki başarılı öğrencilere, hatırı sayılır
bir burs alma avantajı da sağlar.

Dünyanın her yerinde okuyan öğrenciler, 10. sınıftan itibaren
bu programa katılabilirler, çünkü program yaz dönemleri için
tasarlandı. Öğrenci iyi bir İngilizce bilgisine sahip ve akademik
olarak da istekli olmalı.

Öğrenciler, kendi okullarında göremeyecekleri dersleri görmekle
kalmayıp, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle ders
ortamını paylaşma, birlikte öğrenme ve bağlantı kurma şansı
yakalayarak, uluslararası bir ortamı deneyimlerler.

Çift Diploma Programı için ne kadar bütçe ayrılması gerekiyor?

Yurt dışında okumayı tecrübe etmek ve özellikle rüya gibi
bir kampüsü olan Fulford Academy’de bunu yapmak neden
avantajlı?

Şu anki ücretler hakkında bilgi vermek gerekirse, programın
her sene 7 haftalık maliyeti 10,995 Kanada doları. Bu ücrete,
yeme, içme, konaklama, forma ve aktiviteler dâhil. Bu da yaz
okullarıyla hemen hemen aynı maliyete ikinci bir lise diploması
almak anlamına geliyor.
Türk öğrenciler bu programa katılarak ne kazanacak?
Bu program, Kanada veya yurt dışında üniversite eğitimini
düşünen öğrenciye rekabet üstünlüğü sağlar. Öğrencinin daha
fazla ders görerek, saygın bir Kanada lisesi diploması almasına
olanak verir. Bununla birlikte Kanada üniversitelerine yapılan

Fulford Academy’nin ayrıcalıklı öğrenim ortamı; yoğun dil desteği
ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat (STEM
+A)*** alanlarındaki vurgusuyla benzersiz ders programı, küresel
eğitim kurumlarına kabulde avantaj sağlar. Öğrencilerimiz,
çok kültürlü bir çevrede, çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerle
zenginleştirilmiş dinamik bir akademik yaşamın ayrıcalıklarını
deneyimlerler ve birey olarak gelişirler. Kanada kültürü ile
uyumlu bir bakış açısı kazanan her bir öğrencimiz; geziler,
müfredat dışı faaliyetler, yerel gönüllülük ve liderlik tecrübeleri
sayesinde, hem yeni fırsatları değerlendirmeye açık olur hem de
gerçek hayattaki problem çözme becerilerini geliştirirler.

Sayın Enver Yücel, Fulford Academy kurucusu Sayın Suzan Kendall, Kanada Büyükelçimiz Sayın Selçuk Ünal, Fulford Academy Okul Müdürü Dr. Tom Steel,
Millet Vekili Gord Brown, Brockville Belediye Başkanı David Henderson ve Sayın Coşkun İnce bir aradalar. 2016 Nisan ayı Basın Bülteni etkinliği.
***STEM+A - Science, Thechnology, Engineering, Mathematics, Art.

www.edulifecanada.com
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FULFORD ACADEMY’DE ÖĞRENCİ OLMAK
TÜRKİYE’DEN KANADA’YA UZANAN BİR YOL
Röportaj: Samantha JOUDOIN-MILLER

Samantha Joudoin-Miller, Mehmet Boyar ve Habib Bitkin
Fulford Academy’de Türk öğrenciler okumaya başladılar ve biz
de onların deneyimlerini sizlere aktarmak için Sayın Samantha
Joudoin-Miller’den destek aldık.
Bu röportajda Fulford Academy’de okumak üzere Türkiye’den
giden iki çok özel öğrencinin; gençlik enerjilerini, öğrenme isteği
ve merakla buluşturarak nasıl yol kat ettiklerine tanık olacaksınız.
İlk öğrenci söyleşimiz benzersiz bir hikâyesi olan, Türkiye’deki
1,2 milyon 8. sınıf öğrencisinin katıldığı TEOG sınavı
şampiyonu Habib Bitkin ile. Kendisi şu an Fulford Academy’de
eğitimine devam ediyor.
Sevgili Habib bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Uyum
süreciniz nasıl geçti?
Adım Habib Bitkin. TEOG sınavı sonrası Bahçeşehir Koleji Fen
ve Teknoloji Lisesi’nde öğrenim görmeyi seçtim. Şimdi Fulford
Academy’deyim ve ESL Foundations (İkinci Dil Olarak İngilizce
Temeli) Programında devam ediyorum.
Buradaki gündelik yaşama uyum sağlamam çok rahat oldu.
Kendimi bir aileye gelmiş gibi hissettim. Hem akademik

becerilerimi, hem de dil becerilerimi oldukça hızlı bir şekilde
geliştirme şansını da yakalamış oldum.
Brockville, Ontario, Kanada’daki Fulford Academy’de eğitim
almayı neden seçtiniz?
Fulford Academy’i özellikle İngilizce becerilerimi geliştirmek için
seçtim. Kanada’da okumak ve uluslararası bir tecrübe edinmek
için çok iyi bir fırsat sunduğunu düşündüğüm için geldim ve çok
iyi bir seçim yaptım.
İngilizce hazırlık kapsamında başka dersler alıyor musunuz?
ESL Foundations Programı kapsamında şu an; Matematik, Fen,
Beden Eğitimi, Dil (İngilizce), Sosyal Bilgiler (Kanada Tarihi ve
Coğrafyası) ve Sanat dersleri alıyorum.
İngilizce dil becerilerini geliştirmek isteyenlere Fulford Academy’i
önerir misiniz, neden?
Evet, öncelikle İngilizce konuşulan bir çevrede olduğum için
dil becerim hızla gelişiyor. Sınıfta soru sormak da hızlandırıyor
öğrenimimi. Sosyal olarak Futbol Kulübü ve Açık Havada
Hayatta Kalma Kulüpleri de bana hem arkadaş edinmemi hem
de bu alanlardaki dil terminolojimi de geliştirmeme yardımcı
oluyor. Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımın olması da İngilizce
sohbet dilimi geliştirmemi sağlıyor.
Fulford Academy’ye gelişinizden bu yana yaşadığınız en iyi Kanada
tecrübesi nedir?
Hiç tereddütsüz HOKEY! derim. İki aydır buradayım ve
Kanada’nın milli sporu olan hokeye gerçekten âşık oldum. Lig
maçlarının yanı sıra arkadaşlarımın yaptığı amatör maçları da
izlemeye bayılıyorum. Favori anılarımdan biri NHL hokey takımı,
New York Rangers’ın eski oyuncularının yer aldığı Brockville
Winter Classic All-Star Oyunları’nı izleyişim.
Futbol hayranıyım ama bu arada kendim de paten öğrenmeye
çalışıp, hokey alanında ilerlemek için uğraşıyorum.

Habib Bitkin sınıfta
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Geleceğe yönelik kariyer hedefiniz nedir?
Asıl hedefim üniversitede biyoteknoloji okuyup konunun uzmanı
olmak. Matematik ve Fen dersleri en sevdiğim dersler. İngilizce
ve kültürel uyumu sağladıktan sonra üniversite hedefime çok
daha yaklaşmış olacağım.
Kanada’da okumayı düşünen bir öğrenciye vereceğiniz tavsiye ne
olurdu?
Yükseköğrenim söz konusu olunca, ileri seviyede İngilizce
konuşma becerilerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Fulford Academy’nin yüksek İngilizce dil becerileri geliştirmek ve
dünyanın dört bir yanından arkadaşlar edinmek için mükemmel
bir okul olduğuna inanıyorum. Fulford Academy’nin en
sevdiğim yanlarından biri buraya gelişimden bu yana edindiğim
arkadaşlarım. Fulford Academy’de geçirdiğim süreçten sonra da
arkadaş kalacağımıza inanıyorum.
İkinci öğrencimiz ise Mehmet Boyar. Fulford Academy’de 9.
sınıf öğrencisi Teknolojiye Giriş, İngilizce, Bütünleşik Sanatlar
ve Fen dersi alıyor. Fulford Academy’e Samsun Bahçeşehir
Koleji’nden İngilizce becerilerini geliştirmek için geldi.
Kanada’daki Fulford Academy’de eğitim almayı neden seçtiniz?
Fulford Academy’e gelmeden önce babamla Toronto şehir
merkezini ziyaret etme fırsatımız oldu. Şehre bayıldım,
sonrasında Fulford Academy’i ziyaret ettim ve evet bu
muhteşem kampüste olmak isterim dedim.
Geliş nedenim öncelikle İngilizce dil becerilerimi geliştirmekti
ve bunu da Kanada’da yapmak benim için büyük bir fırsattı.
Fulford Academy’den haberdar oldum. Uluslararası Kanada
deneyimi yaşamış olacaktım ve İngilizcemi geliştirmiş olacaktım,
bu yüzden hiç düşünmeden evet dedim.
En çok hangi dersleri ve sporları seviyorsunuz?
Favori derslerim kesinlikle Sosyal Bilimler ve İngilizce. Bunları
geliştirmek için de harika bir ortamdayım. Öte yandan,
basketbol oynamayı severim ve burada da sıklıkla oynuyorum.
Paten yapmaya ve kızak kaymaya bile başladım. Becerilerimi
geliştirmek için Açık Havada Hayatta Kalma Programı’na da
katılıyorum.
Şimdiden gönüllü aktivitelerinizin olduğunu da duyduk. Bize biraz
anlatabilir misiniz?
Basketbol gerçekten çok sevdiğim bir spor ve bu Brockville
Ontario’daki 4-7 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanmış yerel
basketbol programında gönüllü olarak çalışıyorum. Kendimi
abi gibi hissettiriyor ve hangi yaşta olursak olalım, bir şeyler
katabilmenin sevincini yaşamak gerçekten çok güzel bir duygu.
Kanada’nın kışı hakkında ne söylemek isterseniz?
Fulford Academy’e gelişimden bu yana Kanada’nın en önemli kış
noktalarından biri olan Rideau Kanalı Patenyolu’nu ziyaret ettim,
Ottawa’da. Kışın keyfini ayrıca buz pateni ve kızak yaparak da
çıkarıyorum.

Okul Müdürü Dr. Tom Steel, Mehmet Boyar ve Habib Bitkin
Şimdiye kadarki akademik tecrübeniz sizi nasıl daha başarılı bir
öğrenci haline getirdi?
Fulford Academy’deki yeni fırsatlardan faydalandıkça ve
kültürüne dâhil oldukça daha güçlü bir öğrenciye dönüştüğüme
inanıyorum. Açık Havada Hayatta Kalma Kulübü’nün bir üyesi
olarak hafta sonu gezilerine ve etkinliklerine katılarak, yerel
genç basketbol programı için gönüllülük yaparak sürekli pratik
yapıyorum ve dil becerilerimi geliştiriyorum. Oda arkadaşlarım
Meksika, Çin ve Hong Kong’dan, dünyanın dört bir yanından
insanlarla arkadaşlıklar kurdum. Sınıfta öğrendiklerimle ve
kültürel olanakları değerlendirerek öğrenmeye, çok yönlülüğümü
geliştirmeye devam ediyorum.
Fulford Academy’e gelişinizden bu yana yaşadığınız en iyi Kanada
tecrübesi nedir?
Şimdiye kadar Fulford Academy ile gerçekleştirdiğim favori
gezim Kanada’nın başkenti Ottawa’ya yaptığımızdı. Ottawa’da
7,8 km uzunluğundaki, insanların üstünde buz pateni yapabildiği,
şehrin en büyük kış eğlencesi olan Rideau Kanalı Patenyolu’nu
tecrübe etme şansı yakaladım. Paten yolunun üstünde yürümeyi
ve bütün kış manzaralarını ve etkinliklerini görmeyi çok sevdim.
Geleceğe dair bir kariyer planınız var mı?
Tam olarak henüz kararımı vermiş olmasam da doktor olmak ya
da kendi işimin sahibi olmak beni heyecanlandırıyor.
Kanada’da okumayı düşünen bir öğrenciye vereceğiniz tavsiye ne
olurdu?
Dil becerilerinizi geliştirmek ya da gelecekte başka bir ülkeye
taşınmak istiyorsanız Fulford Academy’e gelmelisiniz çünkü
İngilizcenizi geliştirdiğinizde her yere gidebilirsiniz.
Fulford Academy’den Samantha Joudoin-Miller EduLife
Canada Dergisi okurları için öğrencilerle görüştü. Bu çok özel iki
öğrenci ile iletişim kurmamızı sağlayan ve hikâyelerini EduLife
Canada Dergisi okurlarıyla buluşturmamıza yardımcı olan,
Samantha Joudoin-Miller’a çok teşekkür ediyoruz.

www.edulifecanada.com
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Dünyanın eğitim lideri Kanada’da,
Fulford Academy ile geleceğe...
Fulford Academy, görkemli St. Lawrence Nehri’nin 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 imkânı sunmakta olup, bu süreci başarı
ile tamamlayan öğrenciler dünyaca tanınmış Ontario Orta Öğretim Diploması’nı (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 başladı. 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 edilmelerini sağlar.
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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SAYIN ALDO MENDIZABAL İLE
Kanada’da Kolej EĞİTİMİ
Röportaj: Ciran Derya AYGÜL

Kanada uluslararası öğrencilere, kolej ya
da üniversitelerde lise ve üniversite sonrası
eğitim alma fırsatı sunuyor. Öğrenciler;
sertifika (1 yıl), diploma (2 yıl), ileri
düzey diploma (3 yıl), lisans diploması (4
yıl) veya üniversite sonrası post - graduate
eğitimi almayı seçebilir.
Durham College Uluslararası Öğrenci Kayıt Birimi Müdürü,
Sayın Aldo Mendizabal Kanada’da kolej eğitimi konusunda
sorularımızı yanıtladı. Kanada’da kolej eğitim sistemi ve
avantajları, kabul ve başvuru koşulları, konaklama, ücretler,
istihdam, en popüler programlar konusunda merak edilenleri
bulacağınız bu röportaj tam da Kanada’da kolej eğitimini
merak edenler için.

Kanada’daki kolej eğitim sistemini ve Kanada’daki okulların
avantajlarını açıklayabilir misiniz?

Bize kendinizden ve kariyerinizden bahsedebilir misiniz?

Kanada uluslararası öğrencilere, kolej ya da üniversitelerde
lise ve üniversite sonrası eğitim alma fırsatı sunuyor.
Öğrenciler; sertifika (1 yıl), diploma (2 yıl), ileri düzey
diploma (3 yıl), lisans diploması (4 yıl) veya üniversite
sonrası post - graduate eğitimi almayı seçebilir. Öğrenciler
aynı zamanda ‘pathway’ programlarıyla (üniversite diploması
ya da lisansı için) 2 yıllık kolej eğitimini 2 ya da 3 yıllık
üniversite eğitimiyle bir araya getirme tercihine de sahip.

Uluslararası eğitim alanında 13 yılı aşkın tecrübeye sahibim;
hem üniversitelerin hem de liselerin uluslararası kayıt
ofislerinde çalıştım. Ben de uluslararası bir öğrenciydim, lise
ve lise sonrası eğitimimi Kanada’da alma şansı yakaladım.

Durham College’da öğrenciler bu belgelerin herhangi birini
tercih edebilir. Çoğu program alan yerleştirmesi, işbirliği
fırsatları ve sektörel bitirme projelerini de içerdiği için kolej
eğitimi öğrencilere pratik eğitim sağlıyor.
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Durham College, Büyük Toronto’daki mezun istihdam oranlarında
birinci sırada ve mezunlarımız sayesinde %93.8 oranında işveren
memnuniyetine sahip.
Kabul koşulları neler ve öğrenciler nasıl başvurabilir?
Öğrenciler www.durhamcollege.ca/intapp adresinden online
olarak başvurabilir ve kabul koşulları bölümden bölüme
değişiklik gösterir: Çoğunlukla Akademik IELTS’den 6.0 ya
da 6.5 seviyesi istenir. Bazı programların spesifik koşulları
olabilir, daha detaylı bilgi için lütfen www.durhamcollege.ca/
international adresini ziyaret edin.
Kanada kolejlerindeki konaklama imkânları nelerdir?
Açıklayabilir misiniz?
Pek çok kolej çoğunlukla evde konaklama, kampüs dışı
konaklama ve kampüste konaklama alternatiflerini içeren,
geniş yelpazede çeşitlenen konaklama imkânları sunar.
Programların bir yıllık ücret aralıkları nelerdir?
Durham College’da yıllık ortalama öğrenim harcı 15,000
Kanada dolarıdır ve sağlık sigortası ile ulaşım kartını da içerir.
Kanada’da kolej eğitimi alırken yaşam masrafları nelerdir?
Genellikle yaşam masrafları yıllık 7,000 ile 10,000 Kanada
doları arasında değişir ve konaklama türü, yemek planları gibi
pek çok faktöre bağlıdır.

İstihdam konusunda Kanada’da bir kolejde eğitim görmenin
avantajları nelerdir?
Kolejler genellikle programlarının pratik öğeleri sebebiyle
yüksek istihdam oranlarıyla övünürler. Durham College
Büyük Toronto’daki mezun istihdam oranlarında birinci
sırada ve mezunlarımız sayesinde %93.8 oranında işveren
memnuniyetine sahip.

Durham College’da okumanın avantajlarının neler olduğunu
söyleyebilir misiniz?
Durham College öğrencileri doğru beceri, bilgi ve fikirlerini
geliştirme ile mükemmellik gösterme arzusuyla hazırlama
konusunda bir tarihe sahip. Durham College’da uluslararası
öğrenciler, akademik hedeflerini destekleyen ve mezun
olduktan sonra iş bulmaları için hazırlayan bir dizi programdan
faydalanıyor.
Durham College, Büyük Toronto’daki uluslararası öğrencilerin
memnuniyeti sıralamasında 1. sırada; kampüslerimizin yer
aldığı Büyük Toronto ve yakın zamanda Kanada’da istihdam
için en iyi yer seçilen (Bank of Montreal raporu) Oshawa’da
mezun istihdamı konusunda 1. sırada.
www.edulifecanada.com
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Kolejler genellikle programlarının
pratik öğeleri sebebiyle yüksek istihdam
oranlarıyla övünürler.
Durham College’da bugünlerde en popüler programlar
hangileridir?
Popüler programlarımız arasında:
• Mutfak Yönetimi

• İnşaat Mühendisliği

• Otel, restoran ve
operasyon yönetimi

• Animasyon

• İşletme

• Oyun Geliştiriciliği

• Erken Çocukluk Eğitimi

• Fitness ve Sağlık
Geliştirme

• Proje Yönetimi

• Makine Mühendisliği

• Spor İşletmesi Yönetimi

• Elektronik Mühendisliği

• Uluslararası İşletme
yer alıyor.
Son olarak, EduLife Canada Dergisi olarak Türkiye’de
Kanada eğitimini tanıtmaya çalışıyoruz. Dergimiz hakkındaki
düşünceleriniz neler?
EduLife Canada Dergisi Kanada’daki en iyi okul ve
programları bulmak adına Türk öğrenciler için harika bir
kaynak. Dergiyle işbirliği yapan kurumlara dahil olmaktan
keyif aldım ve umuyorum ki Edulife Canada Dergisi gelecek
yıllarda da öğrencilere bu hizmeti sunmaya devam eder.
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Durham College’da uluslararası öğrenciler
akademik hedeflerini destekleyen ve mezun
olduktan sonra iş bulmaları için hazırlayan
bir dizi programdan faydalanıyor.

LİSE EĞİTİMİ

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

F

F

F, W

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

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

Recreation & Leisure Services

Real Property Administration
(Assessment & Appraisal)

Practical Nursing

*

*

*

*

*

º
º

º

*

**Also known as Graduate Certificate programs

Begin studies in May

Begin studies in January

Begin studies in September

Applications accepted within Canada only

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

S

W

F

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

No conditional admissions and/or portfolio/test required
º

F, W

F

F

F, W

F

F

F, W

F

W, S

F, W

F

F, W

F

F

F, W, S

F

F

F, W

F, W

F

F, W

F

W, S

F, W, S

F, W, S

F, W

F

*

Visual Effects for Film & Television

Urban Land Regeneration

*
*

Technical Communication

Supply Chain Management – Global Logistics

Strategic Marketing & Marketing Analytics

Social Media Analytics

Social Media

Sales Force Automation & CRM Analysis

Public Relations – Investor Relations

º*

º

º

º

º

Public Relations – Corporate Communications

Public Administration

º
º*

Project Management – Information Technology

Project Management – Environmental

Professional Accounting Practice

Pharmaceutical Regulatory Affairs &
Quality Operations

Nonprofit Leadership & Management

Mental Health Intervention

Marketing Management

International Business Management

Infant & Early Child Mental Health

Human Resources Management

Green Business Management

Government Relations

Global Hospitality Operations Management

Global Hospitality Business Development

Game Art & Animation

Fraud Examination & Forensic Accounting

º

*

º

º

º*

º

º

*
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Kanada’nın EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ
The Times’ın yayınladığı Yükseköğrenim Dünya Üniversiteleri
Sıralaması 2018, dünyanın en büyük 1.000 üniversitesini
listeleyerek bugüne kadarki en büyük uluslararası sıralamayı
gerçekleştirdi.
Kanada dünyadaki en iyi üniversitelerin bazılarına ev sahipliği
yapıyor ve bu sıralamaya göre ilk 200’de sekiz üniversite ile
Kanada’nın en iyi üniversiteleri, birinci sınıf bir eğitim için
birçok fırsat sunuyor. ABD ile karşılaştırıldığında Kanada; daha
ekonomik, çalışma olanakları daha fazla, eğitim kurumlarına
başvuru işlemleri daha basit ve kalıcı ikamet için daha fazla fırsat
sunabiliyor.
Kanada’nın en iyi iki üniversitesi - Toronto Üniversitesi ve British
Columbia Üniversitesi – araştırmalar açısından özellikle yüksek

puan alıyorlar; bu da bu okulların saygı gören kaliteli akademik
çalışmalar ürettiği anlamına geliyor.
Öğrenci nüfusunun %29’u uluslararası öğrencilerden oluşan
British Columbia Üniversitesi’nin, Dünya Üniversiteleri Genel
Sıralaması’nda 34. sıraya yerleşmesi de oldukça dikkat çekici.
Kanada’daki üniversitelerin birçoğu, uluslararası öğrencileri
kaydetme, uluslararası fakülte seçme ve uluslararası işbirliklerini
teşvik etme yoluyla küresel bir görünümü destekliyor. Bu da pek
çok farklı kültürün bir arada olduğu bir ortam anlamına geliyor.
Kanada Uluslararası Eğitim Uluslararası Öğrenci Araştırması
Bürosuna göre, öğrencilerin yüzde 90’dan fazlası Kanada’daki
öğrenimlerinden memnun veya çok memnun ve yüzde 95’i
Kanada’yı bir öğrenim yeri olarak tavsiye ediyor.

İşte bu sıralamaya göre Kanada’nın en iyi 5 üniversitesi:
1. Toronto Üniversitesi
Toronto Üniversitesi (UofT), Kanada’nın ilk akademik yayınevi, ülkedeki
ilk ormancılık bilimi fakültesi ve 1 milyar doların üzerinde maddi imkâna
ulaşan ilk Kanada üniversitesi olmak üzere birçok alanda öncü başarılara
imza attı.
Toronto Edebiyat Eleştirisi ve İletişim Kuramı Okulu, bilgisayar
bilimlerindeki NP tamlık teorisi ve kök hücre tedavisine yönelik araştırma
gibi çok önemli akademik çalışmaların başlangıcı bu üniversitede oldu.
700’den fazla lisans ve 200 yüksek lisans programı bulunan üniversite tıp
alanında dünyanın en iyilerinden biridir.
Bünyesinde bulunan 68.000’den fazla tam zamanlı öğrencinin yaklaşık
% 16’sı uluslararası öğrenci statüsünde öğrenim görüyor.
Dikkat çeken mezunlar arasında beş Kanada başbakanı ve yazar Michael
Ondaatje ile Margaret Atwood yer alıyor. Toronto Üniversitesi ile
bağlantısı olmuş toplamda, 10 Nobel ödül sahibi bulunuyor.

2. British Columbia Üniversitesi
Eyaletteki en eski üniversite olan British Columbia Üniversitesi
(UBC) Kanada’daki en iyi üniversitelerden. Biri Vancouver’da
diğeri Kelowna’da olmak üzere iki kampüsü var. Vancouver’daki
ana kampüs, sahil kenarında ve North Shore dağlarına bakıyor.
Kampüste botanik ve anıt bahçelerinin yanı sıra bir gösteri
sanatları merkezi de bulunuyor.
UBC, savaş mağduru öğrenci adayları için Uluslararası Öğrenci
Ödülü olan Donald A. Wehrung’u da içeren bir dizi burs imkânı
sunuyor.
69 Rodos alimler ve 65 Olimpiyat madalyası yanında üniversite
ile ilişkili 7 Nobel ödüllü isim bulunuyor.
Bir parçacık hızlandırıcı türü olan dünyanın en büyük siklotronu,
ülkenin ulusal parçacık ve nükleer fizik laboratuarı TRIUMF,
UBC’de bulunuyor.
Toplamda UBC’de kayıtlı olan 50.000’den fazla tam zamanlı
öğrencinin dörtte biri uluslararası öğrencilerden oluşuyor.
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UBC’de üç Kanadalı başbakan öğrenim gördü, bunlardan biri de
şu anda ülkenin başbakanı olan Justin Trudeau.
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3. McGill Üniversitesi
McGill Üniversitesi, dünyanın en iyi 26 üniversitesinin liderlerini
kapsayan Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Üniversite
Liderleri Forumu’nda temsil edilen tek Kanadalı kurum olma
özelliğini taşıyor.
1821’de kuruldu ve ana kampus Montreal şehir merkezinde Royal
Dağı’nın eteğinde yer alıyor. Çoğu üniversite binası, bir çok
öğrencinin de ilk yıl öğrenim gördüğü bu kampüste bulunuyor.
1829’da McGill, ülkenin ilk tıp fakültesini kurdu ve bugüne kadar
üniversite, klinik konularda dünya sıralamasında çok yüksek
puanlar aldı.
Üniversite, 150 farklı ülkeden 40.000’den fazla öğrenciye
300’den farklı alanda öğrenim sunuyor.
Şarkıcı-söz yazarı Leonard Cohen ve aktör William Shatner,
McGill mezunu isimler arasında yer alıyor.

4. McMaster Üniversitesi
Ana kampüsü, Ontario’daki Hamilton’un Kraliyet Botanik
Bahçeleri’nin yakınında 121 hektarlık bir alana kuruludur.
Üniversite, kuruluşunda 900.000 Kanada doları bağış yapan
önemli bir Kanadalı senatör ve bankacı olan William McMaster’in
adını taşıyor.
McMaster tıp fakültesiyle meşhurdur ve üniversite aynı zamanda
fakültelerin mühendislik, işletme, beşeri bilimler, sosyal bilimler
ve bilim alanlarında öğretim vermektedir. Üniversite, özellikle
sağlık bilimleri alanında toplumdaki en acil ihtiyaçların bir kısmını
karşılayabilmek amacıyla; Kök Hücre ve Kanser Araştırma
Enstitüsü’nün araştırmalarıyla, insan cildinden kan hücresi
üretimi yaparak kan bağışlarına bir alternatif getirdi.
Öğrenciler ve öğretim üyeleri 90’dan fazla ülkeden geliyor
ve üniversitenin dünya çapında üniversitelerle 70 civarında
uluslararası değişim programı anlaşması bulunuyor.

5. Montreal Üniversitesi

İlk beş üniversite arasında yer alan tek Fransızca eğitim verilen
üniversite, Montreal Üniversitesi. Öğrenci sayısı bakımından
ülkedeki en büyük ikinci üniversite olup, 37.000’den fazla
öğrencisi bulunmaktadır. Tüm öğrencilerin dörtte biri uluslararası
öğrencilerden oluşur.
Montreal Üniversitesi ana kampüsü, Royal Dağı’nın yamacında
kuruludur.
Üniversite’de badminton, Kanada futbolu ve hokey gibi çeşitli
spor dallarında, Carabins olarak bilinen takımlarla boş zamanlarda
düzenlenen yarışmalar popülerdir.
Birçok meşhur iş dünyası liderleri, United Technologies
Corporation’ın CEO’su dahil olmak üzere Montreal
Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Mezunlar arasında, nükleer
enerjide yenilikler, görsel algılama ve kuantum şifreleme gibi bilimsel
araştırmalara katkılarından dolayı dikkat çeken isimler vardır.
Quebec’in on başbakanı ve ayrıca birçok hükümet yetkilisi de
Montreal Üniversitesi’nde eğitim almıştır.
www.edulifecanada.com
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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 43
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ÖĞRENCİ DENEYİMİ

Kanada’nın KEŞFEDİLMEYE
HAZIR YERLERİNDEN NANAIMO
Yazı: Cem’i VUR

Vancouver Island Üniversitesi,
Vancouver’dan feribotla yaklaşık iki saat,
helikopter ya da deniz uçağıyla 15 dakika
batıdaki Vancouver Adası üzerinde,
Nanaimo şehrinde bulunuyor.

Üniversite eğitimimi Işık Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve
Toplum alanında tamamladıktan sonra, eşim Güneş ile başka
bir ülkede yaşama deneyimi elde etmeye karar verdik. Zaten
yüksek lisans eğitimini yurtdışında tamamlamak istiyorduk ve
aklımızda birkaç ülke vardı. Uzunca bir araştırma surecinden
sonra Kanada’yı denemeye karar verdik. Kanada Kültür
Merkezi ve dolayısıyla Türkan Hanım ile tanışmamız da
bundan sonra oldu. Kanada’da yaşayan bazı arkadaşlarımızla
da detaylıca konuştuk. Hayat standardı hakkında epey bilgi
sahibi olduk. Güneş ile ben doğaya çok düşkünüz. Zaten
Kanada’yı seçmemizdeki en büyük nedenler refah seviyesinin
yüksekliği ve doğasının güzelliğiydi. Tabii buraya gelince daha
bir sürü güzel yanıyla karşılaştık bu güzel ülkenin.
Okul seçimini yaparken iklim bizim için ön plandaydı, bu
nedenle British Columbia’yı seçtik. Daha sonra Türkan
Hanım’la yaptığımız çalışmalarda birçok okul ve program
inceledik, bana uygun olacak birkaç üniversite belirledik.
Türkan Hanım’ın sağlamış olduğu yoğun destek ve

yönlendirme ile Vancouver Island University ile University
of Hertfordshire’ın birlikte yürüttükleri bir program olan
Master of Business Administration (MBA) combined with
Master of Science in International Business (İşletme Yüksek
Lisansı ve Uluslararası İşletme) programına ve University
of Waterloo’nun bir programı olan Entrepreneurship and
Technology programlarına başvurmaya karar verdik. İlk
olarak kabulüm Vancouver Island University’den (VIU)
geldi. Bu üniversite Vancouver’dan feribotla yaklaşık iki
saat, helikopter ya da deniz uçağıyla 15 dakika batıdaki
Vancouver Adası üzerinde, Nanaimo şehrinde bulunuyor.
Güneş ile beraber doğa ile iç içe olmayı sevdiğimiz için, yeni
bir serüvene yelken açarken hayatımızı kalabalık ve stres
dolu şehir yaşamından uzak bir yöne götürmeyi tercih ettik.
Adada hayat sakin, yavaş, huzurlu ve stressiz. Hatta bazen
çok çok sessiz ve durgun ama yemyeşil, şahane bir doğası
var. Özellikle Asya’dan gelen yatırımcı göçmenler, Greater
Vancouver Area’da* ev fiyatlarının yükselmesi ile birlikte
Nanaimo’yu tercih eder oldular. Böylece şehrimiz yeni evli
çiftler ve kariyerlerini bitirmek üzere olan profesyonellerin/
emekli kesimin tercih ettiği bir şehir oldu.
Adaptasyon süreci ikimiz için oldukça farklı geçti. Kültür
şokunu üzerimizden atmamız epey bir zaman aldı. Yüksek
lisansımı tamamlarken yoğun tempo yüzünden pek fazla
* Büyük Vancouver dediğimiz, Vancouver ve çevresi.
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Doğayla iç içe olmayı sevdiğimiz
için, yeni bir serüvene yelken
açarken hayatımızı kalabalık ve
stres dolu şehir yaşamından uzak
bir yöne götürmeyi tercih ettik.

adaptasyon sürecini fark edemesem de, aynı durum Güneş
için söz konusu değildi. O okula gitmediği için ilk sene
oldukça zorlandı. Kanada’da gönüllü olarak çalışmak çok
önemli. Bu şekilde çalışarak edinilecek çevre ve deneyimler,
ileride değişik kapılar açıyor. Güneş’in ilk önce gönüllü olarak
çalışmaya başladığı organizasyon, ona birkaç ay içerisinde
tam zamanlı olarak bir iş teklif etti. Çalışmaya başlayınca
Güneş’in hayatı da yavaş yavaş normale döndü, düzene alıştı.
Yani ortalama bir sene kadar zorlu bir süreç geçirdik. Kültüre
alışmanın yanında bir de yeni tanıştığımız özlem duygusuyla
başa çıkmaya uğraştık. Saat farkına alışmak, biz yatarken
sevdiklerimizin uyanması bile bir süreç…
Biz Nanaimo’yu çok sevdik. Üniversite bitince bir süre acaba
daha büyük bir şehre taşınsak mı diye düşünsek de buraya
değişik şeyler deneyimlemek üzere geldiğimiz için bu yavaş
tempolu hayatın içinde kalmaya karar verdik. Burada sosyal
hayat pek canlı değil. Genelde doğaya dönük aktiviteler
yapılıyor. Arkadaşlarımızla buluşup, yürüyüşlere gidiyoruz,
orman içinde piknik yapıyoruz, göllere yüzmeye gidiyoruz,
elbette yağmur yağmıyorsa… Onun haricinde İstanbul’da
alışmış olduğumuz sosyal hayat burada yok. Bir öğrenci
olarak çok fazla para harcamadan günü geçirmek mümkün.
Üniversitenin bulunduğu alanda çok sayıda kiralık ev var
ve insanlar sürekli ev arkadaşı arıyorlar. Yürüyerek okul-ev
arası gidip gelmek bile mümkün olabilir. Nanaimo’da otobüs
sistemi pek iyi değil. Çünkü genelde herkesin arabası var.
Mesafeler oldukça uzun, çünkü alan geniş. Çok fazla göl var
ve bu göllerde su sporları çok yaygın. Kamp yapmak ve uzun
yürüyüşlere gitmek hem gençler hem de emekliler tarafından
oldukça sevilen aktiviteler. Ayrıca adada kayak merkezi de
bulunuyor. Aynı gün içerisinde gölde su kayağı yapıp, dağda
snowboard yapmanız mümkün.

Aynı gün içerisinde gölde su kayağı yapıp,
dağda snowboard yapmanız mümkün.
prosedürüne son verdi. Kendi çabalarım ve edindiğim çevre
dolayısıyla, adanın önde gelen süpermarket zincirlerinden
birinde Stratejik Pazarlama Koordinatörü (Strategic
Marketing Coordinator) olarak stajımı tamamladım. Stajı
bitirip, eğitimimi tamamladıktan sonra United Parcel
Service’te (UPS) çalışmaya başladım. Şu anda Medikal
sektörünün önde gelen firmalarından Tilray’de yatılı hasta
hizmetleri koordinatörlüğü yapıyorum. Güneş’te aynı şirkette
üretim destek asistanı olarak çalışıyor.
Buraya geldiğimizden beri çok şey deneyimledik, çok şey
öğrendik. Bu nedenle çok müteşekkiriz. Deneyimlerimizi
aktarmamıza aracı olduğunuz için teşekkür ederiz.

Yüksek lisansımın son döneminde dört ay süren bir staj
yaptım. Burada staj bulmak oldukça zordu. Maalesef önceki
deneyimlerinden ötürü Vancouver Island Üniversitesi
MBA/MScIB öğrencileri adına şirketlerle anlaşıp staj bulma
www.edulifecanada.com
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YÜKSEK LİSANS

Kanada’da YÜKSEK LİSANS
Yazı: Ciran Derya AYGÜL

Son yıllarda Kanada’daki yüksek lisans programları; YÖK
denkliği olması, çalışma izni sunması ve eğitim sonrası
göçmenlik kapısını açması ile özellikle tercih ediliyor.
Yüksek lisans programları ülkemizde olduğu gibi Kanada’da
da tezli ya da tezsiz olarak ikiye ayrılıyor.
Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bir senelik
“postgraduate” dediğimiz tezsiz mastır programlardır.
Sosyal bilimler bölümlerinin fiyatları daha düşükken,
mühendislik vb. bölümlerin programları biraz daha
yüksek ücretlidir. Kanada tezsiz yüksek lisans
programlarının ücretleri 14.000 Kanada dolarıyla,
22.000 Kanada doları arasında değişiklik gösterir.
Tezli Yüksek Lisans Programları: Akademik mastır
programı olarak bilinen 1,5-2 senelik programlardır.
Fiyatları ortalama olarak: 28.000 Kanada dolarıyla,
44.000 Kanada doları arasındadır.
Neden Kanada’da yüksek lisans
Kanada’da; saygın ve kabul gören, yüksek lisans düzeyinde
çok çeşitli mastır programları sunan, kaliteli eğitim
kurumları vardır.
Her eyaletin farklı bir akreditasyonu vardır ve bu şekilde
finanse edilir.
Kanada’da mastır yapan öğrenciler eğitim gördükleri alan
ile ilgili iş deneyimi edinme şansına sahiptirler. Kanada
hükümeti Kanada’da 2 yıl mastır yapan öğrencilere 3
yıl; 1 yıl mastır yapan öğrencilereyse 1 yıl çalışma izni ve
sonrasında göçmenliğe başvurma imkânı sağlar.
Asistanlık ile giriş ve başarı bursu imkânları da
bulunmaktadır.
Eğitim alırken, çalışma izniniz olacağı için geçiminizi
kolaylıkla sağlayabilirsiniz.
Okulların “deadline” denilen son başvuru tarihlerini her
okulun kendi web sitesinden bulabilirsiniz. Bazı üniversiteler,
Ağustos ayında başlayacak yüksek lisans programları için
başvuruları bir önceki yılın Ekim ayından almaya başlarlar.
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Her üniversitenin kabul koşulları farklılık gösterse de
birçok üniversitenin genel koşulları şunlardır:
Yeterli düzeyde İngilizce seviyesini belgeleyen sınav notu,
mezun olunan okuldan alınan not dökümü, hocalardan
referans mektubu ve öğrencinin Kanada’da neden eğitim
almak istediğini ve eğitim sonrasındaki beklentilerini dile
getiren bir niyet mektubu. Bunlara ek olarak bazı Kanada
üniversiteleri sayısal, zihinsel yetenekleri ölçen GRE veya
GMAT gibi sınavları da mastır programları için zorunlu
görebilir.

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
Toronto • Vancouver

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

DİL EĞİTİMİ

İKİ DİL SEÇENEĞİ İLE
Kanada
Yazı: Ciran Derya AYGÜL

Kanada’nın İngilizcesi dünyanın her yerinde anlaşılabilir, akıcı ve temiz olarak nitelendirilen
bir İngilizcedir. Kanada, Fransızca öğrenmek için de imkân sunmaktadır. Kanada’da
öğreneceğiniz Fransızca, uluslararası standartlardadır ve dünyanın her yerinde kendinizi
rahatlıkla ifade etmenizi sağlar.
Kanada’da İngilizce ve Fransızca dil eğitimi, genel olarak
ülkenin sahip olduğu eğitim kalitesi gibi dil eğitimi
kalitesinin de dünya genelinde kendini ispat etmiş
olması sebebiyle tercih ediliyor. Yurt dışında dil eğitimi
düşünüldüğünde Kanada doları kurunun diğer döviz
kurlarına göre daha düşük olması da dil eğitiminde
Kanada’yı tercih eden öğrencilerin sayısını artırıyor.
Dil eğitimi alırken onlarca farklı kültürü tanımak, ülkenin
son derece güvenli olması, doğal alanların, parkların
benzersiz sportif etkinliklere zemin hazırlaması, ulaşımın
ucuz olması, öğrencilere açık sayısız kütüphanelerin
varlığı gibi avantajlar da Kanada’yı dil eğitimi açısından
cezbedici kılıyor.
Ayrıca dil eğitiminde çok özel bir ayrıcalık olarak Kanada,
iki resmi dile sahiptir. Quebec eyaletinin resmi dili
Fransızca, New Brunswick eyaletinin resmi dili hem
Fransızca hem İngilizce, diğer tüm eyaletlerin resmi
dili ise İngilizcedir. Bu nedenle Kanada, İngilizceyi de
Fransızcayı da rahatlıkla öğrenebileceğiniz bir ortam
sunar. Bunlara ek olarak Kanada’nın İngilizcesi dünyanın
her yerinde anlaşılabilir, akıcı ve temiz olarak nitelendirilen
bir İngilizcedir. Kanada’da öğreneceğiniz Fransızca da
uluslararası standartlardadır ve dünyanın her yerinde
kendinizi rahatlıkla ifade etmenizi sağlar.
Kanada’da Sunulan Dil Eğitimi Programları
Genel İngilizce, Genel Fransızca
İş İngilizcesi, İş Fransızcası
TOEFL, IELTS, DELF, DALF, TEF, TFI hazırlık kursları
Cambridge FCE-CAE sınav hazırlık kursları
Yaz kampları
TESOL sertifika programı (Anadili İngilizce olmayan
İngilizce öğretmenleri için)
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Başvuru koşulları
Dil okuluna kayıt olmak için herhangi bir ön şart
gerekmemektedir. Dileyen herkes, hangi okuldan mezun
olursa olsun başvuru yapabilir.
Dil okullarının başlangıç tarihleri
Dil okullarına yılın her döneminde, her ay başı, hatta her
hafta başı başlamak mümkündür. Kolej ve üniversitelerde,
7 haftalık veya 3 aylık dönemler şeklinde de dil eğitimi
verilmektedir. Eylül, Kasım, Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz
ayları genellikle başlangıç dönemleridir.
Kanada dil okulu başvurusu için gerekli evraklar
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.
Kanada’da İngilizce veya Fransızca dil eğitimi almanın
avantajları
Kanada, Fransızca öğrenmek için de imkân sunmaktadır.
Kanada’da öğreneceğiniz Fransızca, uluslararası
standartlardadır ve dünyanın her yerinde kendinizi
rahatlıkla ifade etmenizi sağlar.
Bunun yanında, özellikle uzun dönemli dil eğitimi
alındığı takdirde çok daha ekonomik olmaktadır. Kolej ve
üniversitelerde eğitim ücretleri dil okullarına göre daha
yüksektir.
Türk öğrencilere özel indirimler
Kanada’da Türkiye’den gelen öğrenciler için özel indirim
kampanyaları yapan okullar mevcut. Danışmanlık firmalarının
indirim yapmaları okulun imajını zedeleyeceği ve haksız bir
rekabet yaratacağı için kesinlikle yasaktır. Bütün acenteler o
okul için belirtilen fiyatları uygulamak zorundadır.

DİL EĞİTİMİ

Kanada’da dil eğitimi boyunca sunulan konaklama
imkânları
Öğrenciler aile yanında, yurtta ya da kendi imkânları ile
ev arkadaşı bularak veya yalnız ev tutarak yaşayabilirler.
Okullara konaklama konusunda danışabilirsiniz.

Ortalama 3 aylık ve 6 aylık bir dil eğitiminin maliyeti
Kanada’da konaklama, yeme-içme, eğitim ücreti ve cep
harçlığı da dahil olmak üzere üç aylık bir dil eğitiminin
maliyeti 6.000-8.000 Kanada doları arası, 6 aylık bir dil
eğitiminin ise 12.000-15.000 Kanada doları arasındadır.

Dil eğitimi süresince çalışma izni
Dil okullarına gelen yabancı öğrencilere maalesef çalışma
izni verilmez. Öte yandan, dil eğitimi kolej veya üniversite
bünyesinde alındığı takdirde kampüs içi ve kampüs dışı
çalışma izniniz de olmaktadır.

Kanada’da dil okullarında kalite
Kanada’daki dil okulları alanlarında uzmanlaşmıştır
ve kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Bu nedenle, okul
seçiminde gideceğiniz şehir ve istediğiniz ortam daha
önemlidir.
Okulun öğrenci sayısı, öğrencilere sağladıkları olanaklar,
öğrencilerin geldikleri ülkelere göre iyi bir dağılım
göstermesi, eğitim ücreti ve sundukları aktiviteler önemli
kriterlerdir. Bunların yanında sağladıkları esneklikler,
performansa göre sınıf atlatma gibi seçenekler
sunabilmeleri de dikkate alınmalıdır.

Dil eğitimi almak için vize süreci
6 aydan kısa süreli dil eğitimi için öğrenci vizesine
ihtiyaç yoktur, turistik vize yeterlidir. 6 aydan uzun süreli
eğitimlerde mutlaka öğrenci vizesi alınmalıdır.

www.edulifecanada.com
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KANADA HAKKINDA

Kanada’da DİL EĞİTİMİ VE yaşam
Konuk Yazar : Elif SİLİASTE
ILAC Dil Okulları Türkiye Sorumlusu

Güçlü ekonomiden düşük vergilere, gelişmiş sağlık hizmetlerinden
milli gelire, düşük suç oranlarından temiz havasına kadar
özellikle Kanada’da okumak isteyen uluslararası öğrencilerin
tercih ettiği ülkede, Toronto, Montreal, Ottawa ve Vancouver en
yaşanabilir şehirler arasındadır.
En büyük ikinci ülke!

Kanada ‘da dil eğitimi, yaz kampları, üniversite ve kolej eğitimi
alarak, kendinizi geliştirebilirsiniz. Kanada’nın dil eğitimi
konusunda diğer ülkelere göre hem ekonomik olması hem de
saygı ve sevgi dolu, huzurlu, mutlu bir toplum içerisinde dilinizi
geliştirmenizi sağlayacak bir ortam sunması düşündüğünüzden
daha hızlı ilerlemenizi sağlayacaktır. Eğitim aldığınız okulun
uluslararası bir atmosferde sizlerin farklı kültürden pek çok
arkadaş edinmenizi ve hayat boyu sürecek dostluğa giden yolu
açmanızı sağlayacaktır. Dil eğitiminizi tamamladıktan sonra
üniversite ve kolej eğitimine başlamanız ve mezun olmanız
sizlere ülkede çalışma ve yaşama haklarını verecektir.
Hayallerinizin peşinden gidin ve büyük düşünün, fırsatlar
ülkesinde siz de yerinizi ayırtın. Geleceğinize yön verin.
Kanada fırsatlar diyarı olmasıyla tanınır. Son yıllarda Türkiye’de
oldukça popüler olmaya başlaması ülkenin özellikle doğal güzellikleri,
huzurlu ve güvenli yaşamı, üniversitelerin ve kolejlerin yüksek
kaliteli eğitim vermesi, dünyanın en yaşanılır ülkesi olmasından
kaynaklanmaktadır. Kanada’nın, hem eğitim hem de kariyer
alanlarında sıklıkla tercih edilmesinde hükümetin göçmenlere
uyguladığı politikanın büyük payı vardır. Ayrıca mezuniyetten sonra
ülkede yaşam ve çalışma imkânlarının sunulması ülkeyi cazip hale
getirmektedir.
Güçlü ekonomiden düşük vergilere, gelişmiş sağlık hizmetlerinden
milli gelire, düşük suç oranlarından temiz havasına kadar özellikle
Kanada’da okumak isteyen uluslararası öğrencilerin tercih ettiği
ülkede, Toronto, Montreal, Ottawa ve Vancouver en yaşanabilir
şehirler arasındadır. Dünyanın en eğitimli ülkesi olmak gibi ilginç bir
detaya sahip Kanada, nüfusunun yarıdan fazlası; en az üniversite
mezunu olmasının yanı sıra, hoşgörülü ve kibar insanlarıyla da dikkat
çeker. Huzurlu ve güvenli bir hayat sürmek isteyenler için ideal bir
yerdir. Yüksek yaşam standartları ve teknolojiye dayalı endüstrisi ile
her yıl kapılarını binlerce nitelikli göçmene açar.
Resmi dillerin İngilizce ve Fransızca olması ülkeyi daha çekici hale
getirmektedir. Öğrenciler üniversite eğitimleri boyunca Fransızca
diline de hâkim olabilmektedirler.
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Toprak bütünlüğü bakımından Rusya’dan sonra Dünyadaki en büyük
2. ülke konumundadır. Başkenti Ottawa olup, para birimi Kanada
dolarıdır. Kanada, ülkenin toprak büyüklüğüne karşılık nüfusu
oldukça azdır. Yönetim biçimi anayasal monarşidir. 10 eyaletten ve 3
bölgeden oluşmaktadır. Kanada’da küçüklü büyüklü 200.000 den
fazla göl bulunmaktadır. Göl yönünden oldukça zengin bir ülkedir o
kadar ki dünya tatlı suyunun 1/3 i Kanada’da bulunmaktadır.
Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmış olan dünyanın
en uzun caddesi Yonge Street Toronto’da bulunmaktadır. Niagara
şelaleleri Kuzey Kutbu’ndan gelen buz kütlelerinin yol açtığı çöküntü
nedeniyle oluşmuş olup, 12 bin yıllık bir tarihe sahiptir. Kanada’da
ziyaret edilecek yerler arasında ilk sırada yer alan Niagara şelaleleri;
“Karayip Korsanları” ve “Superman” filmlerine ev sahipliği yapmıştır.
Kanada’nın Alberta eyaletinde yer alan Dinazor Eyalet Parkı
UNESCO dünya mirası listesine alınmıştır.
Kanada’da eğitim alırken gezilip görülecek pek çok turistik yer
bulunmaktadır.
TORONTO
ÇOK-KÜLTÜRLÜ / KOZMOPOLİT / MODERN & HAVALI
Kanada’nın en kalabalık şehri olan Toronto; dünyanın her yerinden
gelen kültürlerin kaynaştığı bir yerdir. Aralarında dünyaca ünlü CN
Kulesi’nin de olduğu ünlü birçok mekan ve restoranla dolu hareketli
şehir merkezinden, 160 hektarlık High Park gibi uçsuz bucaksız yeşil
alanlara kadar her şeye sahip olan bu şehir; göl kenarındaki metropol
konumuyla ülkenin büyük spor takımlarına ve uluslararası çapta
turistik bölgelere ev sahipliği yapar.
VANCOUVER
GÜZEL / YAŞANABİLİR / DOĞASEVERLERİN CENNETİ
Vancouver; “The Economist” tarafından dünyanın en yaşanabilir
şehirlerinden biri olarak gösterilmiştir. Şehir film ve televizyon
sektörü açısından “Kuzey Hollywood” olarak bilinir. Bu batı
kıyısı şehrindeki insanlar şehir merkezindeki plajlara, dünya
standartlarında restoranlara, dağ patikalarına, kayak ve kar
kayağı imkânlarına ve eşsiz doğal güzellik içindeki şehir kültürüne
kolay erişimin tadını çıkarabilirler.

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.studyquest.net
EDULIFE CANADA
info@studyquest.net

Academic
Pathway

Business
English

Work
& Study

Junior
Programs

Exam
Preparation

• Government Inspected
• Fully Accredited
• Est. 1997

Toronto

56 EduLife Canada Dergisi • 2018 • 7
60

Quest Language Studies

The Education You Need for
The Future You Want

EDULIFE CANADA

www.studyquest.net
Language Studies
Your
PathwayQuest
to Success

info@studyquest.net
The Education You Need for
The Future You Want

Academic
Pathway

Business
English

Work
& Study

Junior
Programs

Exam
Preparation
• Government Inspected
• Fully Accredited
• Est. 1997

Toronto

www.edulifecanada.com

57
61

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 Language College (ECLC), 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 ECLC, 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.”
ECLC’nin Üniversite ve Kolej Hazırlık (UCP) programı,
ECLC’nin partner üniversitelerinden birine gitmeyi düşünen
öğrencilere; üniversite düzeyinde çalışma grupları, sunumlar,
araştırma ve diğer alanlarda başarılı olmak için gerekli öğrenim
becerilerini kazandırıyor. UCP programını tamamladıktan

sonra öğrenciler, TOEFL veya IELTS testlerine gerek
kalmadan partner üniversitelerimize gidebiliyor.
ECLC’nin iletişim İçin İngilizce (EC) 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. ECLC’nin
ayrıca, öğrencilere toplum etkinliklerine yardımcı olma ve
Kanadalılarla etkileşim kurma fırsatı veren harika bir gönüllü
programı var.
Üstelik ECLC 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. ECLC 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.
ECLC’nin Halifax’daki en iyi dil okulu olduğunu düşünüyorum.
Ben iletişim İçin İngilizce (EC) öğrenimi gördüm. Buraya
geldiğimde İngilizceyi iyi konuşamıyordum ve insanları

anlamıyordum. Sınıfımda çok şey
öğrendim ve şimdi diğer insanları
anlayabiliyor ve kolayca İngilizce
konuşuyorum ECLC’nin eğitim tarzını
seviyorum. Sadece sınıfta oturmuyorsun,
aktif bir öğrenci olup öğretmenlerinle bir
çok etkinlik yapabiliyorsun.
Arkadaşlarıma ve Türkiye’deki insanlara
ECLC’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 ECLC’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 ECLC’yi seçmemin ikinci nedeni
harika ve becerikli öğretmenlere sahip olması.
ECLC’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 ECLC 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, ECLC’de harika
bir zaman geçirdim ve geçirmeye devam edeceğim... Eğer
İngilizce öğrenmek istiyorsanız, kesinlikle ECLC ve Halifax’ı
seçeceksiniz. Kalite asla bir tesadüf değildir!

Şerİfe Selvİ:
Benim adım Şerife. Türkiye’den bir makine mühendisiyim.
Halifax’ı seçtim ve ECLC’de iletişim için İngilizce öğrenimi
gördüm. Öğretmenlerim mükemmeldi. ECLC’de birçok
öğrenme deneyimim oldu ve İngilizcem hızla gelişti. Birçok
öğrenci ile tanıştım ve çok iyi arkadaşlar edindim.
Arkadaşlarım ECLC’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.
ECLC’de o kadar çok öğrenme deneyimim oldu ki!

www.eclccanada.com
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“ECLC 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“ECLC 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-

ECLC Programs

•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

STUDY IN CANADA!
Start your journey at ECLC

ECLC Programs
•
•
•
•
•
•
•

University & College Pathway (UCP)
English for Communication (EC)
Business English for the Workplace (BEW)
Teaching English to Young Learners (TEYL)
IELTS Preparation (IP)
Masters Preparation (MP)
Summer Programs

ECLC is the multi-year award-winner for Best
Language School in Halifax and for 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, ECLC is one of the best choices for studying English in Canada!
@ECLCHalifax

www.eclccanada.com

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

ann@eclccanada.com

YAZ OKULU

YAZ OKULUNDA TERCİH
Kanada
Yazı: Ciran Derya AYGÜL

Yüksek kalitedeki eğitimi, muhteşem doğası, seçkin yaz
okulu programları ile Kanada yaz okulları pek çok öğrenci
için unutulmaz bir yaz demek.

Yaz okulu denildiğinde Kanada en cazip tercihlerden biri olarak
karşımıza çıkıyor. Yüksek kalitedeki eğitimi, muhteşem doğası,
seçkin yaz okulu programları ile Kanada yaz okulları pek çok öğrenci için unutulmaz bir yaz demek. Yaz sporları, tenis, voleybol,
yüzme, doğa sporları gibi aktiviteler için uygun saha ve ortama
sahip olan Kanada, yaz okullarında ayrıca bulunulan şehrin keşfedildiği, kültürel aktivitelerle zenginleştirilmiş programlar eşliğinde öğrencilere İngilizce pratiği yapma şansı sunar. Genellikle
haftalık 15-20 saat olan İngilizce dil eğitimi içeren programlarda, gün kahvaltı ardından dersle başlar. Ayrıca hem İngilizce
hem Fransızca dillerinin resmi dil olması öğrencilerin iki dil ile de
tanışmasına olanak sağlar. Kanada’da üniversite, kolej veya lise
kampüslerinde yaz okulu programlarına katılabileceğiniz gibi aynı
zamanda aile yanında konaklayarak kampüs dışı yaz okullarına da
gidebilirsiniz.
Yaz okulu eğitiminiz, ileriki yıllarınızda Kanada’da herhangi bir
eğitim programına katılmak istediğinizde sizin için iyi bir referans
olacaktır.
Kanada’da yaz okuluna iki şekilde katılma şansınız olabilir.
En az 10 ile 15 öğrenci ile birlikte grup yaz okulları, daha çok 9-15
yaş arası öğrenciler için uygulanır. Genellikle bir İngilizce öğretmeni grup lideri olur ve programın başından sonuna öğrencileri
gözetir, onlara rehberlik eder.
Ayrıca 9 yaş ve yukarısında olan öğrenciler tüm dil programlarına, yaz okullularına ya da kamplarına bireysel olarak da katılabilirler. Bu durumda öğrenci bireysel yolculuk yapar ancak
havalimanı karşılamasını okul yetkilileri organize eder. Elbette
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Kanada’da öğretmenler tarafından öğrenci ile yakından ilgilenilir.
Bu programa genelde bağımsız olabilen ve günlük konuşmaları
yapabilecek düzeyde İngilizce bilen öğrenciler katılır.
Kanada’da yaz okulu süresi 6 ayı geçmediğinden turistik vize almak yeterlidir.
Yaz okullarında konaklama özellikle ebeveynlerin dikkat ettiği bir konu. Kanada yaz okullarında konaklamalar, öğrencilerin
isteklerine göre kampüs içerisindeki yurtlarda ya da referanslı
aile yanlarında gerçekleşebiliyor. Aileler okulların uzun yıllardır
çalıştığı güvenilir ailelerdir. Aile yanını tercih eden öğrenciler,
İngilizce bilgilerini daha doğal bir ortamda pratik etme şansına
sahip olurlar. Ancak aile yanı tercih etmeyen öğrenciler için de
seçkin üniversite ve kolejlerin kampüslerinde bulunan üniversite
öğrencilerinin de kullandığı yurtlar bulunmaktadır. Yurtları seçen
öğrenciler kendi yaşıtları ile eğlenceli bir ortamda pratik yapma
şansına sahip olurlar.
Yaz okullarının seçilmesinde Kanada’yı öne çıkaran en temel
unsurlardan biri de ülkenin çok güvenilir olmasıdır. Kanada’daki
yaz okullarında güvenlik, okulların güvenlik görevlileri tarafından
sağlanır. Grup liderleri öğrencilerle yakından ilgilenir. Ayrıca öğrenciler grup liderleri ile aynı yerlerde konaklar ve tüm aktiviteleri
grup liderleri eşliğinde gerçekleştirirler. Kanada’daki yaz okullarında, 24 saat öğrencilerin güvenliğinden sorumlu personeller
bulunur. Tüm okulların devlet denetiminde olması, çocuklarını
Kanada’ya gönderen ailelere ayrı bir güven duygusu vermektedir.
Bir diğer önemli konu da ulaşım. Öğrencilerin isteğine bağlı olarak Kanada’daki yaz okulları havaalanı transferlerini gerçekleştirebilir, daha sonra da okullarına ve konaklamayı tercih ettiği yerlere yerleştirilirler. Öğrenciler ülkelerine dönecekleri
zaman, yine isteğe bağlı olarak havaalanına okul yetkilileri tarafından götürülüp
uçağa bininceye kadar kendilerine eşlik
edilir. Şehir içi ulaşımda ise eğer öğrenci
aile yanında kalıyorsa okula gitmek için
ulaşım kartlarını kullanabilir. Okulların
düzenlediği şehir turlarında ise okulların
kendi araçları ile ve yetkili öğretmenler,
grup liderleri eşliğinde, öğrencilerin ulaşımını sağlar.

MALİYETLER

Kanada’da EĞİTİM MALİYETLERİ
Kanada, ekonomik ve kaliteli eğitimi ile ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte Kanada
doları Amerikan 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.
AİLE YANI
KONAKLAMA

YURTTA
KONAKLAMA

(Yıllık)

YEME-İÇME

YEME-İÇME

(Aylık)

(Aylık)

ÜNİVERSİTELER

14000-20000

750-980

800-1200

22000-30000

KOLEJLER

11000-15000

750-980

800-1200

19000-25000

DİL OKULLARI

8000-11000

750-980

800-1200

16000-19000

MASTIR PROG.

12000-25000

750-980

800-1200

20000-35000

MBA

24000-75000

750-980

800-1200

34000-60000

PROGRAM ÜCRETİ

TOPLAM MALİYET
(Yıllık)

DİĞER MASRAFLAR
EVE YERLEŞTİRME ÜCRETİ*

HAVAALANI KARŞILAMA ÜCRETİ*

SAĞLIK SİGORTASI
(Yıllık)

150-200

100-150

450-750

*Bir kereye mahsus alınan ücret

Yukarıda belirtilen rakamlar Kanada dolarıdır.

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

64 EduLife Canada Dergisi • 2018 • 7

EDULIFE CANADA

Phone: +1 (416) 489-0606
Email: info@royalcrowncollege.com
90 Eglinton Avenue West, Toronto,
ON M4R 1A2, Canada
www.edulifecanada.com
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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
satın almak
pansiyon

Kiralık ev ya da oda

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 konaklayacak olan 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 uyma
zorunluluğu.

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 500 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.

Birkaç kişiyle kalınacak ev konaklamaları için
aylık ortalama ücret 400 ile 700 Kanada doları
arasında değişir.
Suit odada yapılacak konaklamalar için aylık
ücret ortalama fiyat ise 600 - 1500 Kanada
doları civarındadır.

Tek başınıza ev tutarsanız pahalı, ancak
evi birkaç kişi ile paylaşırsanız oldukça
ekonomik olabilir.
Lüks ortamda, oda ve temizlik hizmeti
Bir ev konforu
sunulan rahat ve bağımsız bir konaklama sağlamaması ve pahalı
şekli.
olması.

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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ÖĞRENCİ VİZESİ

Kanada
ÖĞRENCİ
VİZESİ

Yazı: Türkan İBİŞ İNCE

Kanada’da eğitim alacağınız okuldan kabul
mektubu geldiğinde Kanada öğrenci vizesi için
başvuru yapmanız gerekir. Yapılacak öğrenci
vizesi başvurularınızda asıl amacınızın
eğitim olduğunu vurgulamanız, maddi olarak
masraflarınızı karşılayacağınızı belgelemeniz
durumunda vizenizi almanız rahat olacaktır.

Kanada öğrenci vizesine, Kanada’da altı aydan daha
uzun süre eğitim almak isteyen öğrenciler veya altı
aydan daha kısa süre eğitim alacaklarsa dahi kampüs içi
ve dışında çalışmak isteyen öğrenciler başvurmalıdır.
Başvuruları okul kabul mektubunuzu aldıktan sonra
yapmalısınız. Başvuru değerlendirme süreci başvuru
yapılan dönemdeki yoğunluğa göre değiştiği için,
başvurunuzu ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi olur.
Bu da size biletinizi rahat rahat almanız için gereken
zamanı kazandırır.
Vize başvurunuzda kullanacağınız kabul mektubunda
eğitim ücreti, programın başlangıç ve bitiş tarihleri,
programın adı mutlaka olmalıdır. Bu mektup konsolosluk
açısından, kabul edildiğinizi ve okul programına katılmak
için gereken ücreti bilmelerini sağlar.
Kanada öğrenci vizeniz için sürekli olarak ikamet
ettiğiniz yerdeki yetkili Kanada Büyükelçiliği’nin
veya işlemlerini yapan Kanada Vize Başvuru
Merkezlerinden birine başvurmanız gerekir.
Kanada’ya hareket edeceğiniz tarihten çok önce
öğrenci vizeniz için başvurmalısınız.
Tatil dönemlerinde (Noel/
Yılbaşı gibi) ve yaz
aylarında (Haziran’dan
Ağustos’a kadar) Kanada
konsoloslukları ve
elçilikleri çok yoğun
olabilirler.
Bu konuda bilgi vermek için
yapılmış pek çok site olabilir ama
ilk önce Kanada’nın Türkiye Büyükelçiliğinin sayfasına
danışmalı ve onu esas almalısınız.
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Kanada’daki üniversitenizden, ülkenizdeki
üniversiteden, işvereninizden veya hükümetten para
yardımı alıyorsanız, bunu kanıtlayan gerekli mektupları
veya belgeleri hazır bulundurun. Eğer mali desteğiniz
kişisel veya ailenize ait parasal kaynaklardan geliyorsa,
banka ekstreleri mali kaynak için tek başına yeterli
kanıt olarak kabul edilmez. Bir banka ekstresi, ancak
çok yüksek derecede güvenilirliği olan belgelerle
(örneğin, iş kontratları, işverenden mektuplar, vergi
belgeleri, ödeme koçanları veya yatırım belgeleri)
birlikte kabul edilebilir. Banka ekstreleri ancak
bilgisayardan çıkmış, güvenilir, normal aylık ekstreler
olduğu takdirde kabul edilir.
Unutmayın ki; süreci hareket tarihinizden çok önce,
olabildiğince erken başlatmak, maddi olarak kuvvetli
kanıt olarak kullanabileceğiniz her türlü belgeyi
bir araya getirmek, vize başvurunuzu yaparken
hazırladığınız niyet mektubunda, net olarak eğitim
projenizin ne olduğunu ve kariyer planlarınızın ne
olduğunu belirtmek vize konusunda şansınızı arttırır.

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
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KANADA HAKKINDA

TÜRKİYE LEZZETLERİ
Toronto’da

www.okyanusaskin.com

Yurtdışına çıktığınızda, beslenme alışkanlıklarınızın ve damak tadınızın
dışında kalan menülerden seçim yapmak zorunda kalmak bazen çok
zorlayıcı olabilir. Kültürel çeşitliliği dolayısıyla farklı kültürlere özgü
yiyecekleri bulabileceğiniz Kanada marketlerden restoranlara, bu
konuda çok da zorluk çekmeyeceğiniz bir ülke.
Kanada’da bir eğitim kurumunu, öğle yemeği saatinde ziyaret etme
şansı bulursanız, pek çok farklı kültürden öğrencilerden her birinin,
yanlarında getirdikleri, kendi kültürlerine özgü yiyecekleri yemelerinin
renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olduğunu görürsünüz.
Okyanus Aşkın

Türkiye’den gelerek, pek çok öğrencinin yaşadığı Toronto’da, fotoğraf
çekimlerinden, film yapımcılığına, sanatsal alanda çalışmalarına devam
eden Okyanus Aşkın, 2014 yılından 2016’ya kadar Durham College’da
Digital Video Production programını başarıyla bitirmiş. Şimdiyse,
Humber College’da lisans düzeyinde Film and Media Production
okuyan Okyanus, hazırladığı bir liste ile bizlere, Türk damak tadına
hitap eden seçenekleri bulabileceğimiz pek çok market, şarküteri,
pastane ve restoran öneriyor.
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Toronto’daki (GTA) Türk restoranları, marketleri ve pastaneleri listesi:
Dino’s Wood Burning Pizza [Pizzacı + Online Sipariş]
http://www.dinos-pizza.ca/
820 The Queensway, Etobicoke, ON M8Z 1N5, Toronto

Turkish Mart (Pristine Fine Foods) [Supermarket+Online Sipariş]
https://turkishmart.ca
339 Evans Avenue, Etobicoke, ON M8Z 1K2

Kebab 49 [Restoran]
http://kebab49.com
5308 Dundas St W, Etobicoke, ON M9B 1B3

Mustafa Turkish Pizza [Restoran]
866 Wilson Ave, North York, ON M3K 1E6

Narin Pastry [Pastane]
881 Wilson Ave, North York, ON M3K 1E6

Anatolia Restaurant [Restoran]
http://anatoliarestaurant.com
5112 Dundas St W, Etobicoke, ON M9A 1C2

Pizza Pide [Restoran]
http://www.pizzapide.ca
949 Gerrard St E, Toronto, ON M4M 2W7

Best Istanbul Kebab Doner Pide [Restoran]
http://www.bestistanbul.ca
2762 Keele St, North York, ON M3M 0A3

Solmaz Food [Kasap, Şarküteri]
http://solmazfoods.ca
16 Jutland Road, Etobicoke, Ontario, M8Z 2G9

Beyti Kebab [Restoran+Online Sipariş]
http://www.beytimississauga.com
1650 Dundas St E, Mississauga, ON L4X 1L5

Pasha Turkish Restaurant Toronto [Restoran]
http://www.pashaturkishrestaurant.com
64 Overlea Blvd #10, Toronto, ON M4H 1C4

Kebab Time [Restoran]
http://www.kebabtime.ca
6255 Bathurst St, North York, ON M2R 3W9

Steeles Bakery [Pastane]
http://www.steelesbakery.com
6235 Bathurst St, North York, ON M2R 2A5


Shirin Kebab House [Restoran]
http://phenu.com/shirinkebabhouse
1880 Eglinton Ave E, Scarborough, ON M1L 2L1

Simit & Chai [Pastane+Atıştırmalık]
http://www.simitandchai.co
787 King St W, Toronto, ON M5V 1N4

Doner Kebab House [Restoran+Online Sipariş]
http://www.donerkebabhouse.com
385 Yonge Street, Toronto, ON M5B 1S1

Byblos [Restoran]
http://byblostoronto.com
11 Duncan Street, Toronto, ON M5V 3M2

Mr. Pide [Restoran+Online Sipariş]
http://mrpide.ca
800 Danforth Avenue, Toronto, ON M4J 1L6

Istanbul Cafe & Espresso Bar [Pastane+Kahve]
http://istanbulcafe.ca
174 Eglinton Avenue E, Toronto, ON M4P

Mersin Mediterranean Cuisine [Restoran+Online Sipariş]
http://www.mersingrill.com
1618 Bloor Street W, Toronto, ON M6P 1A6

Marché Istanbul [Market]
http://www.marcheistanbul.com/contact.html
3220 Dufferin St #10a, North York, ON M6A 2T3

Efes Patisserie [Akdeniz, Türk, Vejetaryen mutfak türleri]
http://canadaefes.com/contact.htm
689 St-Roch, Montreal , Quebec , H3N 1L2

Marché Istanbul [Market + Online ]
http://www.marcheistanbul.com/products.html
Montréal, 8780 Boul. St-Laurent Unité 3, Montréal, QC H2N 1M4
Toronto, 3220 Dufferin St. Unit 10A, North York, ON M6A 2T3

Barbounya [Restoran, Akdeniz, Türk, Vejetaryen mutfak türleri]
https://www.zomato.com/tr/montreal/barbounya-outremont
234 Ave Laurier Ouest, Montreal, QC H2T2N8

Su [Restoran, Akdeniz, Ortadoğu, Türk mutfak türleri]
https://www.zomato.com/tr/montreal/su-verdun
5145 Wellington St, Verdun, QC


www.yelp.ca ‘dan restoranlar hakkında yazılan yorumları
ve verilen puanları görebilirsiniz.

www.edulifecanada.com
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TLG TORONTO

LEARN ENGLISH IN CANADA WITH THE LANGUAGE GALLERY
WHY TORONTO?
Toronto, with a population over 3 million people (5.5 million in the GTA - Greater Toronto Area) it is one of the most
multicultural cities in the world and is ranked as the safest large metropolitan area in North America.
Rated as one of the top 5 global cities with economic clout.
Toronto's public transit system is the second largest in North America.
Toronto is one of the most livable and competitive cities in the world, as demonstrated by various international rankings and reports.

Ana, Mexico

When I was looking at the TLG website I really liked the
variety of electives that this location had to offer. I have
taken electives in marketing and advertising, English for
Work and communication. I think these electives have
improved my critical thinking skills. My friendship with
the staff and students - I also like how the teachers can
be your friends. I think that I will have lifelong friendships
with the people that I have met here.

I enjoy the special activities that TLG Toronto offers, like
Coffee Talks in the morning where I can socialize and meet
other people that are not in my class. I have been able to
make friends with people from a lot of different countries.
The thing I like the best is that people in Toronto are very
open minded. They are very kind and understanding.

Beodeul, South Korea

THINGS TO DO WHILE STUDYING IN TORONTO
Visit majestic Niagara Falls
Go biking, hiking, camping, kayaking or canoeing in Algonquin Park
Take in the view from the CN Tower LookOut Level at 346 metres, walk on air
on the Glass Floor and outdoor SkyTerrace at 342 metres and check out the
views from the highest point of all: the SkyPod at 447 metres above the city!
Take a trip to French Canada
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Take in some history by visiting Casa Loma – a castle built in the early 1900s
Root for the home team! Hockey is more than a sport in Canada, it’s a national
obsession and Toronto is no different with Toronto Marlies and Maple Leafs teams!
Go skiing in the Blue Mountain
Visit Museums, Art Galleries, Science Centre, Aquarium

EDULIFE CANADA

TLG VANCOUVER

LEARN ENGLISH IN CANADA WITH THE LANGUAGE GALLERY
WHY VANCOUVER?
In 2017, Vancouver was ranked in the top 10 best student cities by QS Top Universities
The city is consistently ranked as one of the best 5 places to live in the world
It has a strong economy with a wide range of industries and opportunities
Vancouver is one of the safest and most secure city destinations.

Naeun,
South Korea

Our teacher at TLG is very friendly and takes care of us, just
like a mother. We honestly feel like a big family here at the
campus and we spend a lot of time together after class,
doing fun, social activities around the city. I would
recommend TLG Vancouver to students who want to not
only improve their English skills in a beautiful surrounding,
but to those who want to have fun and feel like a part of a
family; not just a classroom.

I urge all students to come to Vancouver, as you will never
regret it! I’d recommend studying at The Language Gallery
in Vancouver because the teachers and the staff have been
so supportive in helping me achieve my goal to improve my
English skills. The class is fantastic! I’m learning English and
having fun at the same time. My classmates have become
my family and we spend a lot of time together, both learning
and enjoying everything Vancouver has to offer.

Saul, Mexico

THINGS TO DO WHILE STUDYING IN VANCOUVER
Get outside.
BC is legendary for its natural beauty, and living in Vancouver puts you
in easy reach of it all. Some favourite outdoor activities include mountain
biking, sea kayaking, hiking, whale-watching, and beach volleyball. In the
Vancouver metro area, you’ll ﬁnd 220 city parks, 120 skate parks, dozens
of beaches, and 350km of seawall paths to explore.

Enjoy winter at the top of a mountain.
Although it rarely snows in Vancouver itself, our three local
mountains put snow within easy reach during the winter months.
Skiing, snowboarding, tobogganing, and snowshoeing are all
popular—or you can just grab some hot chocolate and take in the
view high above the city.

www.edulifecanada.com
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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

P16831S

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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Sayın Vefa Atağ’IN Ataması
Sayın Vefa Atağ, Azerbaycan Diller Üniversitesi İngilizce
Dilbilim ve Çeviri alanında lisans, ABD’de Troy Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimleri aldı.
2005 yılında İstanbul’a taşındı ve Aspen Şirketler Grubu’nun
İhracat departmanında çalışmaya başladı. Sayın Vefa Atağ,
burada 2012 yılına kadar Doğu Avrupa ve Orta Asya
bölgelerinde sorumluluklar aldı.
2013 yılında İngiltere
firmalarının Türkiye, Orta Asya ve Güney Kafkasya’da
büyümesine yardımcı olmak amacıyla İstanbul’ daki İngiltere
Başkonsolosluğu, Ticaret ve Yatırım Şirketi’ne (UKTI)
katılan Sayın Atağ, UKTI’de geçirdiği süre boyunca Bilgi ve
İletişim Teknolojileri, Finansal ve Profesyonel Hizmetler,
Eğitim ve Akıllı Şehirler sektörlerine odaklandı. 2015 yılında
İstanbul’daki İngiltere Başkonsolosluğu’nda Ekonomi ve
Refah Bölümü’ne Proje Müdürü olarak atandı.

Sayın Vefa Atağ, İstanbul Kanada Başkonsolosluğu’na Ocak
2018 tarihinde Ticaret Müsteşarı olarak atandı. Ve Türkiye’nin
Kanada ile olan ticari ilişkilerinin ve özellikle eğitim, temiz
teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileriyle beraber otomotiv
sektörleri alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesinden sorumlu
olarak görev yapmakta.

Sayın Vefa Atağ’ın sunumuyla; 13 Şubat 2018’de Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası’nda, 14 Şubat 2018’de İzmir Ticaret
Odası’nda, 16 Şubat 2018’de Adana Ticaret Odası’nda,
’Kanada’da İş ve Yatırım Fırsatları Semineri’ düzenlendi. Sayın
Vefa Atağ’ın seminerlerdeki sunumu; Kanada Ekonomisine
Genel Bakış, Kanada ile Ticaret Yapmanın ve Kanada’da
Yatırım Yapmanın Avantajları, Kanada’daki Ana Sektörler,
Vize ve Göçmenlik Hakkında Genel Bilgiler, Kanada
Tarafından Sağlanan Ticari Hizmetler başlıklarını içeriyordu.
Ayrıca Kanada Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter,
İstanbul Konsolosu ve Kıdemli Müsteşarı Christopher
Wimmer da seminerlere katıldılar.

Kanada Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter, İstanbul Konsolosu ve Kıdemli Müsteşarı Christopher Wimmer ve
Ticaret Müsteşarı Vefa Atağ’ın katılımlarıyla ‘Kanada’da İş ve Yatırım Fırsatları Semineri’, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası.
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UNIVERSITY
PATHWAY
PROGRAMME
Canada
The University Pathway Programme (UPP) course is designed
to prepare you for university life in Canada, giving you an
in-depth look at what universities expect. You’ll develop the
key skills required for studying in English at an undergraduate
or postgraduate level, as well as receive regular assessments
and feedback to help you succeed.
Depending on the university, this programme can be a
substitute for an external English language exam such as IELTS.
You will:
Focus on academic skills including essay writing,
research methods and critical thinking.
Prepare for independent academic study at an
English–speaking university.
Practice listening to lectures, note-taking, reading
and summarising.
Learn how to deliver an academic presentation.
Improve your study, research and critical thinking
skills.
This programme is also useful for students who already
have a place at a university or who want to keep their
options open but still wish to prepare for studying in an
English-speaking country.
www.edulifecanada.com
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Kanada FİLM GÜNLERİ
Kanada’nın 150. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde,
Kanada Büyükelçiliği’nin katkılarıyla, düzenlenen Kanada Film
Günleri’nin gösterimleri 19-27 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleşti.
EduLife Canada dergisi ekibi olarak Kanada Film Günleri
açılış resepsiyonuna biz de davetliydik. Oldukça sıcak, Haliç
manzarasının bize eşlik ettiği bir ortamda Kanadalı yönetmen
Deepa Mehta, samimi tavırları ve konuşması ile davete katılanların
yüreğine taht kurdu diyebiliriz.
Kanada Büyükelçisi Saygıdeğer Christopher Cooter’ın açılış
konuşması ise şu şekildeydi:
“Kanada Film Günleri’ne hoş geldiniz!
Bu programla bugüne kadar Türkiye’de yapılmış en geniş Kanada
sineması seçkisini sunuyoruz. Dokuz günlük programda bir düzineden
fazla Kanada filmi Türk izleyiciler ile buluşacak. Programımızda
onur konuğu olarak uluslararası saygınlığa sahip Deepa Mehta
retrospektifi İstanbul Modern Sinema’da izleyici ile buluşacak ve
Kanada sinemasındaki kadın sesinin gücünü vurgulayacak.
Kanada Film Günleri Kanada Film Konfederasyonu’nun 150. yılını
kutlamak için yıl boyunca düzenlediğimiz etkinliklerin bir parçası. Bu
önemli dönüm noktası bize Kanada kültürünü oluşturan birçok kültür,
gelenek ve inancı vurgulama ve Kanada sinemasına yansımasını
gösterme şansı veriyor.
Zengin ve çeşitli sanatsal mirasıyla Türkiye, Kanada için önemli bir
kültürel ortak olmaya devam ediyor. İstanbul’daki Kanada Film
Günleri, Kanada’nın 150. yıl kutlamaları çerçevesinde Kanada dışında
düzenlenen en kapsamlı etkinlik. Bu da, Kanada’nın Türkiye ile olan
kültürel ortaklığına verdiği önemi ortaya koyuyor. Bu kültürel ortaklığın
önümüzdeki yıllarda giderek büyüyeceğini umuyoruz.
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İstanbul’daki Kanada Film Günleri,
Kanada’nın 150. yıl kutlamaları
çerçevesinde Kanada dışında düzenlenen
en kapsamlı etkinlik.
Başta cömert destekleri için Türk Hava Yolları, ortaklıkları için Başka
Sinema, İstanbul Modern (İstanbul Modern Sinema) ve Boğaziçi
Üniversitesi olmak üzere, Kanada Film Günleri’nin İstanbul’da
gerçekleşmesini mümkün kılan bütün sponsorlarımıza ve ortaklarımıza
teşekkür ediyoruz.”

KÜLTÜR SANAT

DEEPA MEHTA
kimdir?
Filmlerinde her zaman bir başkaldırı teması işleyen Hint
asıllı Kanadalı yönetmen Deepa Mehta Hindistan’da doğdu.
Yeni Delhi Üniversitesi’nde felsefe eğitimi gördü. Sinemaya
çocuk filmleri için senaryolar yazarak başladı. Ateş filminin
Hindistan’da gösterime girmesiyle; sinema salonları yakıldı,
saldırılar ve ölüm tehditleri sonrası Kanada’ya göç etti.
Ateş ile başlayan Element Üçlemesini (Ateş, Su, Toprak)
Kanada’da tamamladı. 1996’da kendi yapım şirketini
kurduğu Kanada’da yaşamaya devam ediyor.
Epik dönem filmi niteliğindeki Element Üçlemesi ile
tanınan Deepa Mehta sınırları zorlayan, duygu yüklü
filmleri ile dünya çapında ilgi çekiyor. Üçlemenin son
filmi Su, 2007 yılında “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında

Oscar adayı oldu. Hint toplumuna getirdiği eleştiriler
nedeniyle her üç filmin gerek çekim gerek gösterim
sürecinde zorluklar yaşandı.
Mehta, destansı bir şekilde uyarladığı Salman Rushdie’nin
Booker Ödüllü romanı Geceyarısı Çocukları, Bollywood/
Hollywood ve Dünyadaki Cennet filmleriyle uluslararası
başarılara imza attı. Son filmi Şiddetin Anatomisi
(Anatomy of Violence, 2016) Hindistan’daki kast
sistemini, yobaz gelenekleri, 2012 yılında Delhi’de
yaşanmış bir suç davasını temel alarak eleştirdi. Mehta,
kariyerindeki pek çok başarının yanı sıra, Reykjavík
Uluslararası Film Festivali’nden Yaşam Boyu Başarı Ödülü
sahibi aynı zamanda.

www.edulifecanada.com
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Kanada EĞİTİM FUARI

EduCanada Turkey, Türkiye’de okuyan öğrencilerin
Kanada hakkında ilk elden doğru bilgiye ulaşması için
çeşitli seminerler ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirir ve
destek verir.
7 Ekim 2017’de Levent Wyndham Otel’deki eğitim
fuarına katılanlar eğitim kurumlarından yetkililerle tanışma
ve düzenlenen seminerlere katılma şansı buldular. Ayrıca
EduLife Canada Dergisi ile de buluşma fırsatı yakalayan
fuar katılımcıları; Kanada üniversitelerinden, kolejlerinden,
dil okullardan yetkililerle tanışıp, yüz yüze görüşerek
Kanada’da yaşam ve eğitim hakkındaki sorularına yanıtlar
aradılar. Fuarı organize eden Kanada Konsolosluğu’ndan
yetkililer de katılımcıların sorularını yanıtlamak üzere
fuarda yer aldı elbette.

Fuara Katılan Eğitim Kurumlarından Bazıları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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CES (Capital English Solutions)
Carleton University
College of New Caledonia
Columbia International College
English School of Canada
Fanshawe College
Fulford Academy
Georgian College Applied Arts and Technology
Humber College Institute of Technology and
Advanced Learning
ILAC (International Language Academy of Canada)
Kwantlen Polytechnic University
Royal Roads University
St. Lawrence College
The Language Gallery
NAIT (The Northern Alberta Institute of
Technology)
Nova Scotia International Student Program
University of Waterloo
VanWest College
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İŞTE KANADA EĞİTİM FUARI’NDAN RENKLİ kareler…

www.edulifecanada.com
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Centennial College Mezun Mektubu:

Kanada'daki yeni yaşamımız
için en önemli basamak

İktisatİktisat
bölümünden
bölümünden
mezun
mezun
olduktan
olduktan
sonrasonra
Türkiyede
Türkiyede
4 yıllık4 bir
yıllık
banka
bir banka
iş deneyimim
iş deneyimim
oldu. oldu.
Bankacılık
Bankacılık
deneyimimden
deneyimimden
sonrasonra
hem hem
eğitimde
eğitimde
bir üst
bir
seviyeye
üst seviyeye
ulaşmak
ulaşmak
hemde
hemde
ingilizcemi
ingilizcemi
daha daha
da geliştirmek
da geliştirmek
adınaadına
yurt yurt
dışındaki
dışındaki
okulları
okulları
araştırdım.
araştırdım.
Kanada
Kanada
hem hem
eğitimeğitim
kalitesi,
kalitesi,
hem refah
hem refah
düzeyi,
düzeyi,
hem de
hem de
mezuniyet
mezuniyet
sonrası
sonrası
çalışma
çalışma
vizesivizesi
olanağından
olanağından
dolayıdolayı
öne çıkan
öne çıkan
ülke oldu.
ülke oldu.
Buna Buna
ek olarak
ek olarak
Kanada’nın
Kanada’nın
lisanslisans
ve üzeri
ve üzeri
eğitimeğitim
alan yabancı
alan yabancı
öğrencilerin
öğrencilerin
eşlerine,
eşlerine,
öğrenim
öğrenim
süresisüresi
boyunca
boyunca
çalışma
çalışma
vizesivizesi
vermesi
vermesi
benimbenim
ve eşim
ve açısından
eşim açısından
bu bu
kararıkararı
almada
almada
çok etkili
çok etkili
oldu. oldu.

Centennial
Centennial
College
College
bu noktada
bu noktada
diğerlerine
diğerlerine
göre çok
göredaha
çok daha
hızlı ve
hızlı
pozitif
ve pozitif
geri dönüş
geri dönüş
yaptı.yaptı.
SonuçSonuç
olarakolarak
kısa süre
kısa içerisinde
süre içerisinde
arzu ettiğim
arzu ettiğim
bölüm
bölüm
olan Proje
olan Proje
Yönetimi
Yönetimi
Lisansüstü
Lisansüstü
Sertiﬁka
Sertiﬁka
Programı’ndan
Programı’ndan
kabulkabul
aldım.aldım.
Bu aşamadan
Bu aşamadan
sonrasonra
benimbenim
için öğrenci
için öğrenci
vizesi,vizesi,
eşim içinse
eşim içinse
çalışma
çalışma
vizesine
vizesine
birlikte
birlikte
başvurduk
başvurduk
ve herve her
ikimizin
ikimizin
de başvurusu
de başvurusu
olumlu
olumlu
sonuçlandı.
sonuçlandı.

Centennial
Centennial
College
College
hem kampüs,
hem kampüs,
bina ve
bina ve
materyal
materyal
olarakolarak
hem de
hem
eğitim
de eğitim
kalitesi
kalitesi
olarakolarak
beklentilerimi
beklentilerimi
fazlasıyla
fazlasıyla
karşıladı.
karşıladı.
Özellikle
Özellikle
eğitimin
eğitimin
sadece
sadece
akademik
akademik
odaklıodaklı
değil bir
değil
o bir o
kadarkadar
da kariyer
da kariyer
odaklıodaklı
olması
olması
beni oldukça
beni oldukça
etkiledi.
etkiledi.
Yıl boyunca
Yıl boyunca
çeşitliçeşitli
etkinlikler
etkinlikler
vesilesi
vesilesi
ile iş ağımı
geliştirme
geliştirme
imkanım
imkanım
oldu. oldu.
Buna Buna
ek ek
Ülke seçiminden
Ülke seçiminden
sonrasonra
şehir,şehir,
üniversite
üniversite
ve ve ile iş ağımı
olarakolarak
bir çok
birfarklı
çok farklı
milletten
milletten
arkadaş
arkadaş
program
program
seçimiseçimi
için araştırma
için araştırma
yaptım.
yaptım.
edindim,
edindim,
yeni
kültürler
yeni
kültürler
tanıdım
tanıdım
ve
sosyal
ve sosyal
ağımıağımı
Toronto
Toronto
hem çok
hemsayıda
çok sayıda
üniversite
üniversite
ve bölüm
ve bölüm
geliştirdim.
geliştirdim.
Grup Grup
ödevleri
ödevleri
sayesinde
sayesinde
değişik
değişik
alternatiﬁ
alternatiﬁ
sunması
sunması
hem de
hem
mezuniyet
de mezuniyet
milletten
insanlarla
insanlarla
aynı dili
aynı
konuşup
dili konuşup
aynı aynı
sonrası
sonrası
iş olanaklarının
iş olanaklarının
fazlalığından
fazlalığından
dolayıdolayı milletten
doğrultusunda
doğrultusunda
çalışma
çalışma
tecrübesi
tecrübesi
bana bana
cazip cazip
geldi.geldi.
Toronto’daki
Toronto’daki
üniversite
üniversite
ve ve hedefhedef
edindim.
edindim.
Ve birVe
çok
birdefa
çok sınıfa
defa sınıfa
sunum
sunum
yapma
yapma
kolejlerin
kolejlerin
web sitelerine
web sitelerine
girerek
girerek
program
program
imkanım
oldu. oldu.
Bir yılBir
sonunda
yıl sonunda
Centennial
Centennial
araştırması
araştırması
yaptım
yaptım
ve üniversitelerle
ve üniversitelerle
emailemail imkanım
üzerinden
üzerinden
iletişime
iletişime
geçtim.
geçtim.
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College sayesinde hem güzel bir arkadaş
çevresi edindim hem de bize her konuda
destek olan ve tecrübelerini paylaşan bölüm
çok kaliteli hocalarla tanıştım ve onlardan
eğitim ve hayat adına çok şey öğrendim. Bu
benim Kanada’da hayal ettiğim iş ortamına bir
nevi hazırlıktı ve çok güzel bir tecrübe oldu.

Operations (Perakende İşlemler)
departmanında “Veriﬁcation Oﬃcer”
(Doğrulama yetkilisi) olarak ise başladım.
Çalıştığım departmandaki çok kültürlü bir
çalışma ortamına Centennial College’daki
tecrübelerimden dolayı kolayca uyum
sağlayabildim.

Centennial College mezunlarına mezun
olduktan itibaren bir yıl boyunca istihdam
konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti
veriyor. Özellikle özgeçmiş hazırlama ve
mülakat teknikleri konusunda yardımcı
olduklarını söyleyebilirim. Bunun dışında da iş
arayanlarla işverenlerin bir araya geldiği çeşitli
networking organizasyonlarına katıldım.

Sonuç olarak şu ana dek her şey yaklaşık
olarak plandığımız gibi gitti ve Centennial
College Kanada’daki yeni yaşamımız için en
önemli basamak oldu.

Yaz tatilini memlekette geçirip döndükten
sonra iş arama faaliyetlerime hız verdim.
Sonuç olarak Kanada’nın beş büyük
bankasından biri olan CIBC’de Retail

Teşekkürler “Centennial College”
Emel Zafer
Veriﬁcation Oﬃcer
CIBC Retail Operations

centennialcollege.ca

www.edulifecanada.com
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KANADA KÜLTÜR MERKEZİ

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

KANADA KÜLTÜR MERKEZİ

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 güleryüzle karşıladılar bizi. Şu an kızımız York Üniversitesi’nde
okuyor ve yine Kanada Kültür Merkezi, engin bilgi ve tecrübesi ile bize yol gösteriyor. Ailece onları
tanımış olmaktan son derece mutluyuz.
Günay ÖZARIN ÖZTÜRK - York Üniversitesi Öğrenci Velisi

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

Kanada Kültür Merkezi, sadece benim ve ailemin değil, çevremdeki pek çok 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

www.edulifecanada.com
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Kanada Kültür Merkezi
AKTİVİTELER
Kanada Kültür Merkezi yıl içerisinde pek çok okulda, ‘Kanada’da Eğitim ve Yaşam Seminerleri’
düzenledi, eğitsel ve sosyal etkinliklere katılım gerçekleştirdi. İşte bu etkinliklere dair bazı fotoğraflar…

Prince-Georges ziyareti,BC, Kanada

College of New Caledonia, BC, Kanada

Turkan İbiş İnce ile ‘Kanada’da Yaşam’ konulu söyleşi.
Beykent TV, Biz Bize programı.

Ann MacDonald ve Sheila Nunn, East
Coast Language College, ICEF Vancouver

Kanada Eğitim Fuarı, İstanbul

Alex Prokopenko, Humber College,
ICEF Berlin

Mario Pena, Toronto Üniversitesi,
ICEF Berlin

ILAC Dil Okulları Yetkilisi Elif Siliaste, Kanada
Eğitim Fuarı, İstanbul

César Balbuena, St. Lawrence, Kanada Eğitim
Fuarı, İstanbul

Tamer Ada Kanada’da Eğitim ve Yaşam
Semineri İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları

Canan Severoğlu, GEO Turkey, Kanada
Konsolosluğu açılış resepsiyonu, ICEF Berlin
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Öğren.

Çalış. Yaşa.

Toronto’da
Öğrenci ve İşveren
Memnuniyetinde

#1 Numaralı
Kolej*

160’dan fazla program.
7 Fakülte.
5 Kampüs.
Toronto,
Kanada.

Sizin için uygun program bizde!
• Sertiﬁka
• Diploma
• Yüksek Diploma
• Post-Graduate Sertiﬁka

• Lisans Programları
• Ortak Eğitim Programları
• İngilizce Dil Öğrenimi
• Temel Programlar

Öğrenciler hem okurken ve hem de mezun olduktan sonra Kanada’da çalışma fırsatına sahip.

İletişim: Maxim Gromyko, Admissions Oﬃcer | mgromyko@centennialcollege.ca
Daha fazla bilgi için: centennialcollege.ca
Bizimle bağlantıda olun!
facebook.com/Centennial.International

@CentennialIE

@CentennialInternational

*2016-17 KPI Öğrenci Memnuniyet ve Etkileşim Anketi - genel KPI öğrenci memnuniyet oranı. 2016-17 KPI İşveren Memnuniyeti Anketi – işveren memnuniyet oranı.

See where
experience
takes you.

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
A Member of

BAUG LO B AL

INTERNATIONAL LANGUAGE
ACADEMY of CANADA

Büyük Hayal Et.
Ya bir fırsat hayatınızı değiştirebilirse!

ilac.com

Toronto • Vancouver

