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Sevgili EduLife
Canada okuyucuları,
Dear EduLife Canada readers,
We’ve been looking forward to meet you in this issue. We are
presenting you a full content with the contributions of the pioneers
of the Canadian Education. Education in Canada is rising, there
has been a huge increase in the number of students who are going
to Canada from Turkey and this number is now 10,000.
First of all, because approximately 600 thousand more students
will participate in the high school entrance exam: LGS, this issue
contains very precious information for you to consider and compare
high school education in Canada. Alongside having the opportunity
to stay in Turkey and get a dual diploma, you will also realize that
you can have the chance to get an affordable high school education
by attending a school in Canada.
The Chancellor of the Waterloo University, Mr. Feridun
Hamdullahpur has been our guest in this issue and he has shared
information about education in Canada, Waterloo University and
his career experiences.
During his visit to Istanbul, Toronto University’s International Vice
Chancellor Edward (Ted) Sergant has been very kind to give us an
interview where you can find important tips about Post-graduate
degree in Canada.
We’ve shared some colorful images with you from this year very first
Canadian Universities Alumni Reception. Also, you can find some
beautiful moments from the very first Canada Edu Days pictures
where Canadian schools met Turkish students and their families.
Student and life experiences are irreplaceable, and we’ve spoken
with Dr. Enver Gürhan Kılınç from University of Toronto about his
epochal invention and life in Canada.
Istanbul Canada Consulate General’s Trade Commissioner, Vefa
Atağ has shared advantages of education in Canada alongside with
crucial information about visa.

Bu sayımızda sizlerle buluşmayı dört gözle bekliyorduk.
Birbirinden değerli Kanada eğitimininin öncülerinin
katkılarıyla dopdolu bir içerik sunuyoruz sizlere. Kanada
eğitiminin yıldızı parlıyor, Türkiye’den Kanada’ya giden
öğrenci sayısında büyük bir artış oldu ve bu sayı 10.000’i
buldu.
Öncelikle, lise eğitimi için bu sene geçen yıla oranla
600 bine yakın daha fazla öğrenci LGS sınavına
katılacağı için Kanada’da lise eğitimini değerlendirmeniz
ve karşılaştırmanız açısından, bu sayı çok kıymetli
bilgiler içeriyor. Türkiye’de kalıp çift diploma imkânınız
bulunmasının yanı sıra, Kanada’da ekonomik bir lise eğitimi
alma şansınız olduğunu göreceksiniz.
Waterloo Üniversitesi Rektörü Sayın Feridun
Hamdullahpur, bu sayımızda konuk olup Kanada eğitimini,
Waterloo Üniversitesi’ni ve kendi deneyimlerini paylaştı.
Yine Toronto Üniversitesi’nin Uluslararası Rektör
Yardımcısı, çok kıymetli Edward (Ted) Sergant İstanbul’a
gelişinde bize röportaj verme inceliğinde bulunup
Kanada’da yüksek lisans eğitimini düşünenler için çok
önemli tüyolar verdi.
Bu sene ilki düzenlenen Kanada Üniversiteleri Mezunları
Resepsiyonu’ndan renkli görüntüler, yine bu sene ilki
düzenlenen Canada Edu Days etkinliğindeki Kanadalı
misafir okulların öğrencilerle buluşmasının güzel anlarını
sizlerle paylaştık.
Öğrenci ve yaşam deneyimleri vazgeçilmez ve Toronto
Üniversitesi’nden Dr. Enver Gürhan Kılınç ile çığır açan
buluşu ve Kanada’da yaşam üzerine konuştuk. İstanbul
Kanada Başkonsolosluğu Ticari Müsteşarı Sayın Vefa Atağ
Kanada’da eğitimin avantajları yanında vize için önemli
bilgileri bizimle paylaştı.

With the wish of this issue to enlighten you and your dreams in your
path to education in Canada,

Bu sayının Kanada’da eğitiminiz yolunda, size ve hayallerinize
ışık tutması dileği ile,

Ciran Derya AYGÜL

Ciran Derya AYGÜL
Editoryal Koordinatör
Ciran Derya Aygül
Editörler
Türkan İbiş İnce
Ciran Derya Aygül

İmtiyaz Sahibi ve Yayın Koordinatörü (Sorumlu)
Türkan İbiş İnce

Çeviriler
Büşra Mutlu
Serra Cantez
Ayşe Turgut

Son Okuma
Tuğçe İbiş

Fotoğraflar
Shutterstock
Ciran Derya Aygül
McGill Üniversitesi
Fotoğraf Arşivi

Reklam Koordinatörü
Elif Kurhan
Songül Öztunç

Grafik Tasarım
Cihan Demir
cihandemir81@gmail.com

Yönetim Yeri

Tomtom Mahallesi Tosbağa Sokak No: 12 Kat: 3
Beyoğlu 34250 İSTANBUL
T +90 212 245 90 01 - 02
F +90 212 245 90 03
info@edulifecanada.com
www.edulifecanada.com

Baskı

SEÇİL OFSET Matbaacılık, Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
100. Yıl Mah. MAS-SİT Matbaacılar Sitesi
4. Cadde No: 77 Bağcılar İSTANBUL
T +90 212 629 06 15 (pbx)
F +90 212 629 20 20

EDULIFE CANADA

İÇİNDEKİLER

What they said about EduLife Canada MAGAZINE

6

Kanada’nın Yıldızı Parlıyor

12

İşte Kanada’ya Gidiş Seçenekleri

13

RÖPORTAJ İstanbul Kanada Başkonsolosluğu Ticari Müsteşarı Sayın Vefa Atağ

14

RÖPORTAJ Waterloo Üniversitesi Rektörü Sayın Feridun Hamdullahpur

18

LİSE EĞİTİMİ Kanada’da Avantajlı Lise Eğitimi

22

Fulford Academy Çift Diploma & Hybrid (Online) Programı

24

Kanada’da Kolej Eğitimi

30

SÖYLEŞİ Toronto Üniversitesi Uluslararası Rektör Yardımcısı Prof. Edward (Ted) Sargent 36

4

Kanada’da Üniversite Eğitimi

40

Fransızca Bilenlere Burs Fırsatı

41

Kanada’da Yüksek Lisans

44

RÖPORTAJ Toronto Üniversitesi’nden Dr. Enver Gürhan Kılınç

46

EduLife Canada Dergisi • 2018 • 8

EDULIFE CANADA

Kanada’da Dil Eğitimi

50

Kanada’da Yaz Okulu

56

Kanada’da Eğitim Maliyetleri

57

Kanada’nın İş Garantili İlk 10 Mesleği:

60

KONAKLAMA Avantajlarıyla Dezavantajlarıyla Konaklama Seçenekleri

64

Kanada Öğrenci Vizesi

66

Kanada’nın Görülesi Yerleri…

68

HABER Kanada Milli Günü Ankara’da Kutlandı

70

HABER Kanada Milli Günü Resepsiyonu

72

Türk Kadınları İçin ILAC Liderlik Bursları 2019

74

KANADA KÜLTÜR MERKEZİ Kanada Kültür Merkezi Kanada’nın Türkiye Yüzü

76

HABER Canada EDU DAYS

78

HABER Kanada Üniversiteleri Mezunları Resepsiyonu

84

www.edulifecanada.com

5

EDULIFE CANADA

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.

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

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.

6

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. Git gide daha
fazla Türk öğrenci Kanada’ya
başvuruyor ve tabii ki onları
hoş karşılıyoruz. Ben derginizin
parlak geleceğinin, Türk
öğrencilerin katma değerlerine
odaklanmaktan geçtiğine
inanıyorum.

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.

Sayın Vefa Atağ
Trade Commissioner at Consulate
General of Canada in Istanbul
İstanbul Kanada Başkonsolosluğu Ticari
Müsteşarı
It’s a product that you have worked hard
to create. It’s a platform for sharing
ideas. It’s a collective effort. We struggle
and display energy for that. It’s nice
to work for the same cause. I wish you
great success; it shows that you do this
with your heart. It may also be useful to
interview successful business people who
decided to stay in Canada.
Emek verdiğiniz, gönül verdiğiniz bir iş.
Fikirlerin paylaşılma platformu. Kolektif
bir efor. Mücadele ve enerji veriyoruz.
Bu açıdan aynı amaç için çalışmak güzel.
Başarılar diliyorum. Gönülden yaptığınız
belli. Ayrıca Kanada’da kalmış ve iş yapan
başarılı kişilerle söyleşiler de faydalı
olabilir.

Feridun Hamdullahpur
President and Vice-Chancellor of the
University of Waterloo

Sayın Ted Sargent
Ted Sargent, Vice-President of Toronto
University

Waterloo Üniversitesi Rektörü

Toronto Üniversitesi’nde rektör yardımcısı

I think it’s excellent what EduLife
Canada Magazine has been doing with
introducing the Canadian education
system to people in Turkey. The magazine
is playing a keyrole in reaching parents,
students and teachers who are interested
in the Canadian education system and
introduce them to what is on offer.

I think this magazine is a great example of
entrepreneurship, and I’m really glad to
learn about it. You had a vision, something
you wanted to create. Obviously, it’s
appealing; it’s appealing as a business but
also drawing in two cultural communities
that could be brought together more. So
it’s such a pleasure to receive these copies
and learn more about it.

EduLife Canada Dergisi’nin Kanada
eğitim sistemini Türkiye’deki insanlara
tanıtması mükemmel. Dergi Kanada’daki
eğitim sistemiyle ilgilenen ailelere,
öğrencilere ve öğretmenlere ulaşma
konusunda kilit rol oynuyor ve onlara
fırsatları gösteriyor.

Bu derginin çok iyi bir girişimcilik örneği
olduğunu düşünüyorum, çok memnun
oldum. Bir vizyonunuz, yaratmak istediğiniz
bir şey vardı. Ve belli ki çok cazip, bir iş
olarak da çok cazip ama bence daha sık bir
araya getirilebilecek iki kültürel topluluğu
da kendine çekiyor. Sizden kopyalarını
almış olmak ve hakkında daha çok şey
öğrenmek büyük bir mutluluk.

www.edulifecanada.com
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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.

Nedime Konuksever

Aldo Mendizabal

Air Canada Turkey Manager

Durham College
Manager, International Recruitment

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.

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.

Dr. Enver Gürhan Kılınç
Toronto University
Toronto Üniversitesi
I think experiences are an important part of someone. Many problems in the world have been solved
more easily thanks to people sharing their experiences with others. That’s why I believe your magazine
serves an important mission. By sharing previous experiences, you help those who want to follow the
same path and prevent them from going through the same hardships. Bringing important information
about education together in a magazine is especially important for easy access to information. These
pieces of information are a treasure for those who want to continue their education in Canada and
they are very important. It can be very hard and tedious to find some information at times. I’ve
experienced this in my own life; I still do. Going abroad for education, for a long time, brings along
many great hardships until you get familiar with your surroundings. That’s why I recommend those,
who want to move to Canada for educational purposes, to follow this magazine very closely.
Bence deneyimler insanların çok önemli bir parçası. Dünya üzerindeki birçok problem insanlar
deneyimlerini paylaştıkları ve aktardıkları için daha kolay çözülmüştür. Bu nedenle derginizin çok
önemli bir görevi yerine getirdiği inancındayım. İnsanların deneyimlerinin paylaşarak aynı yolda
ilerlemek isteyenlere yardımcı oluyor, onların aynı sıkıntılara düşmesini engelliyorsunuz. Özellikle
eğitim konusunda önemli bilgileri bir dergide toplamanız, insanların bilgiye kolay erişimi açısından
çok değerli. Bu bilgiler eğitimlerini Kanada’da devam ettirmek isteyenler için çok değerli bir hazine
ve çok önemli. Ve bazen bilgilere erişmek çok sıkıntılı ve uğraştırıcı olabiliyor. Ben kendi hayatımda
bunu bizzat yaşadım ve halen yaşıyorum. Yurtdışında uzun süreliğine, eğitim amacıyla çıkmak, alışana
kadar çok büyük zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu nedenle Kanada’ya eğitim amacıyla gelmek
isteyenlere tavsiyem, sizin derginizin yakın takipçisi olmalarıdır.

CONTACT

Everything about education in Canada
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KANADA HAKKINDA

Kanada’nın
Yıldızı Parlıyor

Kanada’da son bir yılda öyle gelişmeler oldu ki… Eğitim, yaşam, göçmenlik alanında hükümetçe yapılan açıklamalar ve
yapılan istatistiklerin sonuçları Kanada’yı gelecek vadeden bir yer olarak merkeze koydu!
✶✶ Göçmenlik, Mültecilik ve Vatandaşlık Bakanı Ahmed
Hussen’in parlamentoya sunduğu raporda yer alan
bilgilere göre, 2019’da 330 bin, 2020’da 341 bin,
2021’de de 350 bin kişinin kabul edilmesi planlanıyor.
✶✶ Ahmed Hussen, “Kanada, yabancıların ırk, milliyet, etnik
köken, renk, din ve cinsiyetine göre değerlendirilmediği,
ayrımcılığı reddeden ilkelere dayalı göçmenlik
programıyla kontrollü göçte dünya lideri” dedi.
✶✶ 37 milyon nüfuslu Kanada’daki her beş kişiden biri
göçmen. 1990’dan bu yana ülkeye altı milyondan fazla
göçmen geldi.
✶✶ Quebec, Kanada İstatistik Kurumu 2019 verilerine
göre, Kanada’nın en güvenli ili.
✶✶ Kanada, resmi olarak U.S. News top 20, 2019’a göre
“En İyi Yaşam Kalitesine Sahip Ülkeler” sıralamasında
1. sıraya yerleşti. Kanada’yı İsveç, Danimarka, Norveç,
İsviçre, Finlandiya, Avustralya, Hollanda, Yeni
Zelanda, Almanya takip etti.
✶✶ Kanada, yüksek öğrenim için dünyanın en iyi ülkesi
OECD verilerine göre ülkeler bazında yüksek eğitimlilerin oranları*
25-64 yaş aralığındaki
yüksek eğitimlilerin
TARİH
ÜLKELER
% oranları

oldu. İngiltere merkezli RS Bileşenleri, OECD
verilerini kullanarak ülkelere göre eğitim seviyelerini
araştırdı. Bu rapora göre Kanada’da, yetişkinlerin %
57’si lise sonrası eğitim almış olduklarından dünya
genelinde ilk sıraya oturdu.
✶✶ Yeni bir rapora göre, Kanada dünyanın en sağlıklı
ülkesi. Letter One yatırım şirketi tarafından derlenen
ve Global Wellness İndeksi olarak adlandırılan analize
göre Kanada 151 ülke arasında 1. sırada yer aldı.
✶✶ Passport Index’ten Küresel Pasaport Güç Sıralaması
2019’a göre, Kanada pasaportu 4. sırada yer aldı.
Kanadalılar 116 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. 50
ülkeye varış noktasında vize alabiliyor ve sadece 32
ülke için vize almaları gerekiyor.
✶✶ Nobel Fizik Ödülü bu yıl “Evrenin evrimi ve Dünya’nın
evrendeki yeri hakkındaki anlayışımıza katkı” alanındaki
araştırmaları ile James Peebles, Michel Mayor ve
Didier Queloz’ a verildi.
James Peebles, 1935 yılında Winnipeg, Kanada’da
doğdu.

25-64 yaş aralığındaki
yüksek eğitimli
erkeklerin % oranları

25-64 yaş aralığındaki
yüksek eğitimli
kadınların % oranları

Kanada

2017

57

50.0

63.0

Rusya

2016

53

45.0

60.0

İsrail

2017

51

46.0

55.0

Finlandiya

2017

44

36.6

52.0

Japonya

2017

51

51.0

52.0

İzlanda

2017

42

34.7

51.0

Avustralya

2017

45

40.0

50.0

ABD

2017

46

43.0

50.0

Estonya

2017

40

29.9

49.0

İrlanda

2017

46

42.0

49.0

İsveç

2017

42

35.5

48.6

Norveç

2017

43

38.7

47.9

Litvanya

2017

40

32.6

47.3

İngiltere

2017

46

45.0

46.9

Danimarka

2017

39

33.8

44.7

Güney Kore

2017

48

51.0

44.4

*https://data.oecd.org/eduatt/adult-education-level.htm#indicator-chart
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KANADA

İşte

Kanada’ya

GİDİŞ SEÇENEKLERİ
Turist Olarak:
Turist vizesi Kanada içerisinde iken herhangi bir çalışma
veya okuma iznine dönüştürülemez. Vize durum değişikliği
için Türkiye’ye geri dönmeniz ve farklı bir vize türüne
başvurmanız gerekmektedir.
Kanada’ya Göçmenlik Başvurusu:
Yaş, eğitim, meslek, tecrübe ve birinci derecede akrabalık gibi
kişisel faktörler Kanada göçmenlik başvurusunda oldukça
önemli. Göçmenlik değerlendirmesi 1200 puanlık sistem
üzerinden yapılmaktadır. Göçmenlik Bakanlığı tarafından
ayda iki defa havuzda biriken adaylar arasından en yüksek
puanı alan 3350 kişi göçmenlik başvurusu yapmak üzere
davet edilmektedir. Sonrasında göçmen olmaya kesin karar
veren adayların sağlık raporu ve sunmuş oldukları evrakların
orijinal sayfalarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu sürecin
başlangıcından sonuna kadar 1 yıl almaktadır. Göçmenlik
kategorileri kendi arasında yatırımcı göçmenliği, deneyimli
işçi ve vasıflı işçi gibi alt kategorilere ayrılır. Değerlendirme
kriterleri; yaş, eğitim, mesleki eğitim, mesleki tecrübe,
yabancı dil bilgisi, kişisel uyum, birinci derece akrabalık
olarak sıralanabilir.
Kanada’ya Eğitim Amaçlı Gelerek Göçmen Olmak:
Yeni çıkan kanunlar ile Kanada’da eğitim alarak göçmenlik
alınabilmesi Kanada’yı eğitim konusunda cazip kılıyor.
Eğitim alınacak bölüm öncesi İngilizce seviyesi yetersiz
olanlar için okullarda ESL yani İngilizce sınıfları bulunur.
Sadece dil okulu ile Kanada’ya gelmenin göçmenlik
sürecine herhangi bir etkisi bulunmuyor ve okul bitiminde
göçmenlik sürecini başlatmıyor.
Kanada’ya Start-Up Programı ile Gelmek:
2015 yılı ortasında yürürlüğe giren ve 2016 ortasından
itibaren aktif olarak başvuru almaya başlayan Kanada Startup Programı, yatırımcı göçmenliğin farklı bir dalı olarak ele
alınabilir. İlk yerleşim masraflarını karşılayacak belirli bir
maddi güce, yeterli düzeyde İngilizce bilgisine sahip, farklı
iş kurma fikirleri olan ve Kanada’da iş kurmak isteyenler
göçmenlik için beklemek zorunda değiller.
Programın İşleyişi
Kanada hükümetinin belirlediği organizasyonlara farklı bir
iş kurma fikriyle başvurup onay alan herkes bu programa
başvurabilir. Designated Organizations adı verilen bu

organizasyonlar Start-up programının ilk adımı olarak
geçen ve yatırım yapılabilecek olan iş gruplarıdır ve kendi
içerisinde Venture ve Angel olarak ikiye ayrılır. Venture
organizasyonlar daha büyük kapsamlı iş alanlarını içerir.
Angel ise daha düşük yatırımları içeriyor.
Bu organizasyonlar size iş fikriniz için kredi verir. Yatırımı
onaylanmış ve Kanada’ya gelip işini kurmuş kişiler bu
organizasyonlardan iş açmak için aldıkları krediyi aylık
olarak onlara geri öderler. Yani bu programda yatırım
için gerekli miktarı siz değil sizi destekleyen organizasyon
aylık geri ödemeli olarak sağlar. Kanada Hükümeti’nin
resmi sitesinden (https://www.canada.ca/en/immigrationrefugees-citizenship/services/immigrate-canada/
start-visa/designated-organizations.html)*
Designated
Organizations listesini görebilirsiniz. Bir kişi bu programa
başvurduğunda bu başvuru Start-up havuzuna atılıyor ve
Designated organizasyonlar bu havuzdan değerlendirmeye
alabilir ve programa uygun olan başvurular seçilip
incelenmeye alınır. Bu başvurunuzun onaylandığı anlamına
gelmez. İnceleme sırasında başvurunuzun uygulanabilirliği,
sağlayacağı istihdam oranı ve diğer yatırım kriterleri tek tek
incelenir. Her daldaki organizasyonun kendi inceleme ve
değerlendirme kriterleri ve süreçleri vardır.
Eğer başvurunuz onay alır ve yatırım için uygun bulunursa
Kanada Hükümeti tarafından onaylanmış bu organizasyonlar
size Letter of Support yani Destek Mektubu gönderir. Bu
mektubu alan kişiler Kanada hükümeti web sitesi üzerinden
direk göçmenlik için başvuru yapabilir.
Başvuru Aşamaları
1 – Start-up programı ile Kanada’ya göçmen olarak gelmek
isteyenler, öncelikle resmi web sitesi adresinde* verilen
kurumlardan kendisine uygun olanı seçip, organizasyon
adına tıklayarak kurumun kendi web siteleri üzerinden
iletişime geçebilirler.
2 – Seçtiğiniz ve başvuru yaptığınız organizasyonu; kurmak
istediğiniz iş alanı için gerekli belgeler, mevcut ise finansal
dokümanlar, planlamalar vb. ile ikna etmeniz gerekiyor.
3 – Organizasyondan onay ve Destek Mektubu’nuzu
aldıktan sonra ilgili web adresi** üzerinden online olarak
başvurunuzu yapabilirsiniz. Takibi için de ilgili web sitesi
adresini*** kullanmanız gerekecek.
*
**
***

www.edulifecanada.com
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Röportaj

İSTANBUL KANADA
BAŞKONSOLOSLUĞU
TİCARİ MÜSTEŞARI

Sayın Vefa Atag
Sorularımızı Yanıtladı
Röportaj: Ciran Derya AYGÜL

Türkiye’den Kanada’ya giden
öğrenciler daha çok üniversite
ve kolej programlarını tercih
ediyor. Kanada’ya eğitim
amacıyla Türkiye’den giden
öğrencilerin yarısı da dil eğitimi
için Kanada’yı tercih ederken
liselere talep de giderek artıyor.

EduLife Canada Dergisi okurları için ofisinde ziyaret
ettiğimiz Sayın Atağ, sorularımızı yanıtlarken genç ve
dinamik görünüşünün yanında sahip olduğu donanım
ve birikimle hayranlık uyandıran bir görüntü çiziyor.
Kanada’dan, Kanada-Türkiye ilişkilerine ve kendi kariyerinin
detaylarına uzanan röportajımız önemli detaylar içeriyor.

Öte yandan çok güzel arkadaşlıklar edinmemi sağladı.

İstanbul Kanada Başkonsolosluğu’ndaki Ticaret Müsteşarlığı
görevinize Ocak 2018’de atandınız ve hemen ardından,
Şubat ayı boyunca düzenlediğiniz “Kanada’da İş ve
Yatırım Fırsatları Semineri” basında büyük yer buldu. Bize
görevleriniz ve sorumluluklarınız hakkında bilgi verebilir
misiniz?

Geriye baktığımda hem kişisel hem de özel hayatım için
yurt dışında okumak vizyonumun açılmasını sağladığından
yaptığım en iyi yatırım oldu.

Türkiye’nin Kanada ile olan ticari ilişkilerinin ve özellikle
eğitim, bilim, teknoloji, inovasyon ile beraber otomotiv
sektörü alanlarında işbirliği geliştirilmesi konularında
sorumluluklarım var. Bunun yanında Azerbeycan’da
Kanada Büyükelçiligi olmadığından o bölgelerle de
ilgileniyorum. Kanada -Türkiye arasındaki eğitim ilişkilerini
güçlendirmek bizim için çok önemli. Ayrıca ticari
ilişkilerimiz de giderek güçleniyor.

Kanada Eğitim Fuarları bizim için önemli, bunun yanında
Kanada Teknoloji Günü yapmayı planlıyoruz Türkiye’de.
Türkiye ve Kanada’dan akademisyenlerin beraber görev
aldığı araştırma geliştirme projeleri üzerinden, ticari
anlamda da getirisi olan çalışmalar yapmak güzel olacak.
Eğitim alanında maden, tarım ve temiz teknolojide, bilim
ve iletişim teknolojileriyle Kanada’nın lider bir pozisyonu
var. Kurumsal eğitimler ve know-how alanında da her iki
ülke arasında işbirliği fırsatları mevcut.

Azerbaycan Diller Üniversitesi İngilizce Dilbilim ve Çeviri
alanında lisans, ABD’de Troy Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimleri aldınız. Yurt dışında
eğitim almış biri olarak, bunun kariyerinize ve yaşamınıza
sağladığı katkılardan bahsedebilir misiniz?

Yurtdışında eğitim almak hem özel hayatım hem de
kariyerim açısından başıma gelen en iyi şeydi. Küçük bir
ülkeden gelmiş bir genç olarak farklı insanlarla temaslar
kurmamı ve bu sayede ufkumun genişlemesini sağladı.
Kendime olan güvenimi ve sorumluluk duygumu geliştirdi.
14
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Kariyerime olan yansıması ise yabancı dilimi geliştirerek bir
adım önde olmam oldu. Çok iyi network ve referanslara bu
sayede eriştim. Ayrıca yurt dışında eğitim almış ve yaşamış
olmak yaptığım iş başvurularında da beni öne taşıdı.

Kanada eğitiminin Türkiye’de daha iyi tanıtılabilmesi için
faaliyetleriniz ve gelecek planlarınız nelerdir?

Röportaj

Yurtdışında eğitim almak hem özel hayatım
hem de kariyerim açısından başıma gelen en
iyi şeydi.

Kanada eğitiminin Türkiye’de tanıtımı için konsolosluk
ve büyükelçilik eğitim kurumlarında düzenli konferanslar
düzenliyor. EURASIA Higher Education zirvesi gibi
organizasyonlarda Kanada eğitimini tanıtan konuşmalar
yapıyoruz. Kanada’dan gelen Languages Canada ya da
CAPSI vb. heyetlere destek veriyoruz. Ayrıca Kanada
eğitim kurumlarının yoğun olduğu fuarlara katılım
sağlayarak bilgi paylaşıyoruz.
Kanadalı eğitim kurumlarının Türkiye pazarına girişlerinde
destek olmak, rapor hazırlamak, gerekli temaslarına
yardımcı olmak, etkinlik ve davetlerine katılmak, Türkiye
ve Kanada’da etkinlik ve fuarlara katılmak, Türkiye’ye
Kanada’dan daha fazla okulu çekmek için Türk pazarını
tanıtmak yaptığımız çalışmalar arasında.
Nitelikli işgücü geliştirilmesi için de Türkiye’deki
bakanlıklarla görüşmeler yapıyoruz. Kanada’da iş ve yatırım
fırsatları için Bursa, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep ve
İstanbul Sanayi Odaları ile yatırım panelleri gerçekleştirdik.
Kanada’da iş ve yatırım fırsatları ile ilgili bu çalışmalarımız
da düzenli olarak devam ediyor.
Türk öğrencilerin Kanada’da en çok seçtiği programlar
hakkında bilgi verebilir misiniz? Hangi eğitim programlarında
Kanada diğer ülkelerden kendini ayırıyor?

Teknoloji, mühendislik, işletme, teknik alanlar, dijital
alanlar, animasyon, grafik dizayn ve görsel sanatlar Türk
öğrenciler arasında en çok tercih edilen programlar.
Türkiye’den Kanada’ya giden öğrenciler daha çok üniversite
ve kolej programlarını tercih ediyor. Kanada’ya eğitim
amacıyla Türkiye’den giden öğrencilerin yarısı dil eğitimi
için Kanada’yı tercih ederken, liselere talep de giderek
artıyor.
Kanada’ya gitmek isteyen öğrencilere ve ailelere
tavsiyeleriniz nelerdir? Özellikle öğrenci vizesi başvurusunda
dikkat etmeleri gerekenler konusunda neler söylemek
istersiniz?

Öncelikle başvurunun eksiksiz yapılması zaman kaybını
önler. Her evrakın İngilizce sunulması önemli. Kanada’da
eğitim alma nedenini açıklayan niyet mektubunda açık
bir şekilde öğrencinin kendi hikâyesini detaylı olarak
anlatması, gerçekten öğrenci olarak gitmek istediğini
kanıtlaması açısından çok önemli. Aynı zamanda finansal
açıdan paranın kaynağını göstermesi; örneğin arabasını
satıp bunun parasını banka hesabına yatırdıysa belgelemesi
önemli. İlk sene için eğitim, yaşam, gidiş-dönüş, uçak bileti

ve diğer maliyetlerinin toplamını başka hiçbir maddi destek
almadan kendilerinin karşılayabileceklerini kanıtlamaları
gerekiyor.
Sizce Türkiye’deki öğrenciler neden Kanada’da eğitim almayı
seçmeliler?

Kanada Devleti olarak zeki, yetenekli gençlere ihtiyacımız
var. İnovasyona önem veren bir ülke olduğundan;
girişimcilik için çeşitli fonlar, finansal kaynaklar da mevcut.
Kanada’da kurulu işletmeler, Kanada-ABD-Meksika
serbest ticaret anlaşması sayesinde 482 milyon tüketiciye
sahip Kuzey Amerika pazarına erişebiliyorlar. Bunun yanı
sıra, CETA (Kanada-Avrupa Birliği Kapsamlı Ekonomik ve
Ticari Anlaşması) sayesinde Kanada’da faaliyet gösteren
şirketler AB pazarına da garantili ve imtiyazlı erişime
sahipler.
Türkiye’den Kanada’ya giden öğrenci sayısında %35 civarında
artış var. Kanada’yı Türkiye’den 10.000’e yakın öğrenci
tercih ediyor. Bu da Kanada için büyük bir başarı hikâyesi.
Pratik anlamda dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden
birine sahip olması ve Kanada dolarının avantajı başta
olmak üzere sunduğu kariyer olanakları, çalışma izni ve
sonrasında ülkede yaşama şansı; uzun vadede Kanada’yı
seçen öğrencilerin daha güzel yerlere gelmesine olanak
sağlıyor. Türkiye’ye döndüklerinde ise sıralama ve kalite
olarak üst düzey okullar ve araştırma kurumlarında
tecrübe edinmiş olmaları avantaj sağlar. Kanada tolerans,
çeşitlilik, uluslararası farklılığın ödüllendirildiği bir ortam
da beraberinde getiriyor. Kanada aynı zamanda dünya
sıralamasında ilk 100’e giren üniversitelerinde çift dille
eğitim alma fırsatı sunuyor.
EduLife Canada Dergisi ekibi olarak, Kanada’yı öncelikle
eğitim olanakları ve sonra sosyokültürel açıdan ülkemizde
tanıtabilmeyi hedefliyoruz. Dergimiz hakkındaki
düşüncelerinizi, izlenimlerinizi paylaşabilir misiniz?

Emek verdiğiniz, gönül verdiğiniz bir iş. Fikirlerin paylaşılma
platformu. Kollektif bir efor. Mücadele ve enerji veriyoruz.
Bu açıdan aynı amaç için çalışmak güzel. Başarılar
diliyorum. Gönülden yaptığınız belli. Ayrıca Kanada’da
kalmış ve iş yapan başarılı kişilerle söyleşiler de faydalı
olabilir.
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
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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

RÖPORTAJ

Waterloo Üniversitesi’nden
Haberlerimiz Var!
Waterloo Ünİversİtesİ Rektörü
Sayın Ferİdun Hamdullahpur
İle Röportaj
Röportaj: Ciran Derya AYGÜL

Waterloo Üniversitesi olarak, çalışma ve okuma
programımız var ve işveren işbirliklerinde dünyada birinci
sıradayız ki bunun öğrencilerimizi ülkede işe alımlarda en
üst sıralara çıkarmaya faydası olduğunu görmekteyiz.
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RÖPORTAJ

Waterloo Üniversitesi’ndeki
STEM-ilişkili (Fen,
Teknoloji, Mühendislik ve
Matematik) programlar
rekor sayılarda başvurular
almaya devam ediyor.
EduLife Canada Dergisi olarak katıldığımız tüm uluslararası eğitim fuarlarında Waterloo Üniversitesi
stantlarında oluşan kuyruklara şaşmamak gerek. Kanada’nın en prestijli üniversitelerinden olan
Waterloo Üniversitesi dünyanın farklı ülkelerinden öğrencileri, akademisyenleri çekmeye devam
ediyor. Waterloo Üniversitesi Rektörü Sayın Feridun Hamdullahpur’un İstanbul Teknik Üniversitesi
geçmişini öğrendiğimizde hem şaşırdık hem de sevindik. Kendisinin tecrübelerinin Türkiye’den
Kanada’ya okumak üzere gitmek isteyenler için çok faydalı olacağını düşünmemiz bir yana o çok
ilgi gören Waterloo Üniversitesi’ni en yetkili kişisinden dinlemek gerçekten heyecan verici! Sayın
Hamdullahpur’un sorularımıza verdiği yanıtların detaylarında, Waterloo Üniversitesi’nin bugününü,
yarınını, gelecek programlarını bulacaksınız.
Bize kariyerinizden bahsedebilir misiniz?
Araştırma ve yükseköğretim alanında 35 yılı aşkın
bir kariyerim var. Kariyerim boyunca ısı-akışkan ve
enerji mühendisliği konularında aktif bir araştırmacı,
tutkulu bir öğretmen ve akademik yönetici oldum.
2010’da Waterloo Üniversitesi’nin 6. rektörü
olarak göreve başladım. Waterloo Üniversitesi
Rektörü olarak görev süremi, deneysel öğrenmeye
odaklanan yaratıcı bir kültürün zenginleşmesine
adayarak, öğretim ve araştırmada mükemmeliyeti
teşvik etmeye ayırdım. Aynı zamanda Kanada
Dijital Altyapı Liderlik Konseyi’nin de başkanıyım
ve dünyada Birleşmiş Milletler HeforShe Impact
10x10x10 inisiyatifine katılan 10 üniversite
rektöründen biriyim.
Waterloo Üniversitesi’ndeki sorumluluklarınız neler?
Waterloo’daki geniş görev yelpazem şunları içeriyor:

ortaya koyabilmeleri için en iyi ortamın
oluşturulmasını sağlamak
• Waterloo
Üniversitesi’nin
stratejik
önceliklerini yerine getirebilmesi için iyi
yönetilmesini ve finansal olarak iyi durumda
olmasını sağlamak
Bize Nova Scotia Üniversitesi ve İstanbul Teknik
Üniversitesi’ndeki eğitiminizden bahsedebilir
misiniz?
İki kurum da harikaydı. Farklı tecrübeler yaşadım.
İTÜ’deki 6 yılım çok sıkı çalışma gerektiriyordu ama
aynı zamanda pek çok şey öğrendiğim için tatmin
ediciydi. Nova Scotia’da akademik ortamdaki
mükemmeliyet, araştırmacı ve eğitimci olarak
gelişimim için çok önemli olan yaratıcı düşünme ve
araştırma entegrasyonuyla bir aradaydı.

• Waterloo
Üniversitesi’ni
yenilik
ve
mükemmeliyetin bir arada bulunduğu,
dünyada tanınan bir üniversite olarak daha da
ileriye taşıyacak stratejik yönetimi sağlamak

Waterloo Üniversitesi Rektörü olarak, kariyeriniz
boyunca aktif bir araştırmacı olduğunuzu biliyoruz.
Waterloo Üniversitesi’nde araştırmacı olmanın
avantajları nelerdi?

• Öğrencilerin

Waterloo’da araştırmacı olmak, rektör olarak

maksimum

potansiyellerini

www.edulifecanada.com
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İş hayatıyla entegre eğitimli
(akademik dönemler arasında iş
tecrübesi) programlarımızın gücü,
tıpkı ders seçeneklerimizin çeşitliliği ve
yoğunluğu gibi, Waterloo’yu diğer lider
üniversitelerden ayırıyor.
yaptıklarınızı büyük ölçüde şekillendiriyor. Araştırma ve
öğrencilerin birbirinden ayrı düşünülemediği, araştırma
yoğunluklu bir üniversitede, öğretim görevlileri ve
ihtiyaçlarına, karşılaştıkları zorluklara ve önceliklerine duyarlı
olan bir ortamda araştırmacı olmak onları daha iyi anlamamı,
daha destekleyici bir ortam sağlamak için çalışmamı ve
ezber bozan araştırma ve geliştirmeler için kaynak sağlama
fırsatları yaratmamı sağlıyor.
Waterloo Üniversitesi’nde okumak isteyen Türk öğrencilere
ne önerirsiniz?
90’dan fazla ülkeden öğrenciyi ağırlayan üniversite, çeşitlilik
içeren bir uluslararası popülasyona sahip. Üniversite 2017
sonbahar döneminde Türkiye’den 21 öğrenci ağırladı. Her
yıl üniversiteden temsilciler, muhtemel öğrencilerle ve
aileleriyle buluşup Waterloo Üniversitesi’nde öğrencilik
ve yaşamın yanı sıra, dünyadaki en büyük örnek olan
iş hayatıyla entegre eğitim programımız hakkında bilgi
vermek için Türkiye’ye seyahat ediyorlar. Türkiye’den
Kanada’ya adaptasyonu kolaylaştırmak için İngilizce dil
desteği, uluslararası akran toplulukları ve göçmenlik
danışmanlığı gibi pek çok destek de sağlanıyor.
Kanada’da eğitimi neden önerirsiniz?
Kanada’yı eğitim için önermemin en önemli 5 sebebi
şunlar olur:
• Dünya standartlarında eğitim – Kanada’nın eğitim
sistemi dünyada 4. sırada yer alıyor.
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• Prestijli diploma – Kanada diploması hem ülke içinde
hem de yurt dışında pek çok kapı açar.
• İş fırsatları – eğitim hayatınız süresince ve mezun
olduktan 3 yıl sonrasına kadar kampüste veya kampüs
dışında çalışabilirsiniz.
• Güvenli, huzurlu, ve politik olarak istikrarlı – Kanada
yaşamak için dünyanın en iyi ülkelerinden biri.
• Ekonomik – eğitim ücretlerimiz ve yaşam masrafları
genelde İngiltere’den ve Amerika Birleşik Devletleri’nin
pek çok bölgesinden daha düşük.
İstihdam açısından Kanada’da bir üniversitede okumanın
avantajları neler?
Belirlenmiş eğitim kurumlarının mezunları, mezuniyet
sonrası üç yıla kadar çalışma izni fırsatına sahip. Tam
zamanlı öğrenciler ayrıca, okul yılı süresince yarı zamanlı ve
düzenli olarak belirlenen tatil dönemlerindeyse tam zamanlı
çalışabilir.
Waterloo Üniversitesi olarak, çalışma ve okuma programımız
var ve işveren işbirliklerinde dünyada birinci sıradayız - ki
bunun öğrencilerimizi ülkede işe alımlarda en üst sıralara
çıkarmaya faydası olduğunu görmekteyiz.
Şu an için Waterloo Üniversitesi’ndeki en popüler
programlar hangileri?
STEM-ilişkili (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik)
programlar rekor sayılarda başvurular almaya devam ediyor
ve bu giriş koşullarının zorlaşmasına sebep oluyor. Bilgisayar
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İlk Yıl Oryantasyonu, uluslararası öğrencilerin yerli öğrencilerin yanı
sıra, çalışanlar ve öğretim görevlileriyle tanıştıkları hafta boyu süren bir
etkinlik. Aynı zamanda özellikle uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarına göre
tasarlanmış Uluslararası Öğrenciler Akran Programımız var.
Bilimi, giriş koşulları açısından bu senenin en zorlu bölümüydü.
Sosyal bilimler de yüksek başvuru ve kabul sayılarına ulaştı Bilim ve Sanat alanlarındaki öğretim üyelerimiz ve iş hayatıyla
entegre öğrenme fırsatları sayesinde. İş hayatıyla entegre eğitim
(akademik dönemler arasında iş tecrübesi) programlarımızın
gücü, tıpkı ders seçeneklerimizin çeşitliliği ve yoğunluğu gibi,
Waterloo’yu diğer lider üniversitelerden ayırıyor.
Giriş koşulları nelerdir ve öğrenciler Waterloo’ya nasıl
başvuru yapabilirler?
Giriş için beklenen başarı koşulları yüzde 80’lerden 95’lere
kadar uzanabilir ve ek koşullar içerebilir. Öğrenciler Ontario
Üniversiteleri Başvuru Merkezi (OUAC) aracılığıyla başvurabilir
ve birden fazla bölüm için başvuru yapabilirler. Sonraki adımlar
için doğrudan başvuru sahipleriyle iletişime geçiyoruz ve
gecikmeden detaylı bilgi sağlıyor, sorularını cevaplıyor ve onlar
için süreci olabildiğince kolaylaştırmaya çalışıyoruz.
Bize gelecek programlardan ve girişimlerden bahsedebilir
misiniz?
Yeni ve planlama aşamasında olan pek çok programımız
var. Yakın zamanda Mimari Mühendislik, Bilim ve Havacılık,
Küresel Ticaret ve Dijital Sanatlar programlarını sunduk.
Aynı zamanda diğer tüm Kanada üniversitelerinden
daha çok sayıda yüksek seviyeli yapay zeka dersleri de
sunuyoruz.

Türkiyeli öğrencilerin Kanada’ya adaptasyon süreci
hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize aktarabileceğiniz
tecrübeleriniz var mı?
Üniversite, tüm uluslararası öğrencilere Waterloo’ya
varışlarıyla birlikte yumuşak bir geçiş süreci sağlamayı
gerçekten önemsiyor. Kanada yaşamına ve üniversitedeki
yaşama alışma sürecinde öğrenciler için pek çok destek
mümkün; İngilizce dil programları, helal, koşer, vegan
ve vejetaryen seçenekleri içeren yemek planları ve
havalimanından karşılama gibi.
Öğrencilerle vize ve çalışma izni başvuruları, öğrenci kartları
ve uluslararası oryantasyon gibi konularda bilgi sağlamak için
onlar daha okula varmadan iletişime geçiyoruz.
İlk Yıl Oryantasyonu, uluslararası öğrencilerin yerli
öğrencilerin yanı sıra, çalışanlar ve öğretim görevlileriyle
tanıştıkları hafta boyu süren bir etkinlik. Aynı zamanda
özellikle uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarına göre
tasarlanmış Uluslararası Öğrenciler Akran Programı’mız var.
Son olarak, EduLife Canada Dergisi ile Türkiye’de Kanada
eğitimini tanıtmaya çalışıyoruz. Dergimiz hakkındaki
görüşleriniz nelerdir?
EduLife Canada Dergisi’nin Kanada eğitim sistemini
Türkiye’deki insanlara tanıtması mükemmel. Dergi
Kanada’daki eğitim sistemiyle ilgilenen ailelere, öğrencilere
ve öğretmenlere ulaşma konusunda kilit rol oynuyor ve
onlara fırsatları gösteriyor.
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LİSE EĞİTİMİ

Kanada’da
Avantajlı LİSE EĞİTİMİ
Genel
Açıklama

Kanada’daki liseler dünyanın dört bir yanından öğrencileri kendilerine
çekiyor, çünkü Kanada liselerinde okuyanlar kaliteli bir eğitimi, dünyanın en
güvenilir ve yaşanılır ülkesinde alıyorlar. 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. Ebeveynlerden biri tam zamanlı olarak bir eğitim
kurumundan eğitim alıyorsa veya çalışma izniyle Kanada’da çalışıyorsa,
çocukları lise eğitiminden ücretsiz olarak yararlanabilir. 15-18 yaş aralığında
9-10-11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılabileceği çok çeşitli okullar bulunur.

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.

Sunulan
Programlar

Başvuru
evrakları

Başvuru
Tarihleri

Maliyetler
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Kanada’da bulunan bir liseye başvuru
yapmak için, lise not dökümünüzün
yanı sıra, okulunuzdan alacağınız
referans ve aynı zamanda aşı ve sağlık
raporlarınız istenebilir. Bazı liseler
sizden dil yeterlilik isterken, pek çoğu
diliniz yeterli değilse kendi bünyelerinde
desteklemektedirler. Bununla birlikte,
mülakat talep eden okullar da olabilir.

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.

Kanada’da aynı kalitede eğitim sunan devlet liseleri ve özel liseler mevcut.
Konaklama da dâhil olmak üzere, eğitim maliyetinin bir senelik ücreti
18.000-55.000 Kanada doları arasında değişebilir.

Kuruluş: 2008
Ögrenci Sayısı: 450
Türü: Uluslararası Özel Lise
Adres: 425 McCowan Road, Toronto/Ontario,
Canada
Konaklama Türü: Yurt veya aile yanı
Kampüs Özellikleri: 3200 m2 alan, 20 derslik,
spor salonu, kütüphane-ögrenci çalısma alanı,
fen bilimleri laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı,
futbol ve basketbol sahaları, sanat atölyesi.
Üniversite Kabul Oranı: %94
Web Sitesi: www.umchighschool.com

Connecting the World with Commitment and Compassion

LİSE

FULFORD ACADEMY
ÇİFT DİPLOMA &
HYBRID (ONLINE)
PROGRAMI
Kanada’nın Brockville şehrinde 2002 yılında kurulan ve
2017 yılından bu yana BAU Global bünyesinde faaliyet
gösteren Fulford Academy Kanada’nın önde gelen özel bir
gündüz/yatılı okuludur. Bulunduğu bölge lokasyon itibariyle
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre dünyanın en güvenli
şehirlerinden biri seçilmiş olması, şehrin sosyo-kültürel
yapısı, öğrencilerimize konakladıkları süre zarfı içerisinde
şehrin de sosyal alanlarını en sağlıklı şekilde kullanabilmeleri
imkânı tanımaktadır.
Yaz dönemi oryantasyon programları, akademik yıl
programları ve en önemli programlarından birisi olan Çift
Diploma Programı Türkiye’de bulunan öğrencilerimize yurt
dışı üniversitelerine başvuru, kabul ve burs alma noktasında
önemli imkânlar sağlamaktadır.
Çift Diploma Programı tamamlandığında üniversite eğitimine
yurtdışında devam etmek isteyen öğrencilerimiz, Kanada,
ABD ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede geçerli
Ontario Secondary School diploması almaya hak kazanırlar.
Programa katılım sağlamak isteyen öğrencilerimiz öncelikle
Kanada’da bulunan eğitmenlerimiz tarafından sözlü mülakata
alınır ve sonrasında uluslararası dil yeterlilik sınavlarından
en az birinden minimum orta seviyede İngilizce yeterliliğine
sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir .
Çift Diploma Programı 10. sınıf itibari ile başlayarak,
diplomanın alınabilmesi için öğrencilerimiz 10, 11, ve 12.
sınıfların üç yaz dönemini başarı ile tamamlamalıdırlar.
Fulford Academy Çift Diploma Programı sürecini
öğrencilerimizin başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için üç
farklı seçenek sunmaktadır.

1.

Seçenek: 10-11-12 Yaz Dönemleri Kanada’da sınıf
içi eğitim.

2.

Seçenek: 10. Sınıf Yaz Dönemi Kanada’da sınıf içi
eğitim.
11. Sınıf Yaz Dönemi Kanada’da sınıf içi eğitim.
12. Sınıf Yaz Dönemi online eğitim.

3.

Seçenek: 10. Sınıf Yaz Dönemi Kanada’da sınıf içi
eğitim.
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11. Sınıf Yaz Dönemi online eğitim.
12. Sınıf Yaz Dönemi online eğitim.
•

Programlarımızda Bahçeşehir Uğur Eğitim
Kurumları öğrencileri için geçerli %20 burs imkânı
sağlanmaktadır.

•

Çift Diploma Programları her yıl 12 Temmuz - 31
Ağustos olarak uygulanmaktadır.

Fulford Academy Çift Diploma Programı’na katılacak
öğrencilerimiz için en önemli avantajlardan biri de Kanada’da
birçok üniversite tarafından yalnızca Kanada’dan alınan
lise diplomalarına tanınan burs olanaklarına başvurabiliyor
olmaları ve Oxford dahil olmak üzere birçok İngiliz
üniversitesinde akademik hazırlık yılından muaf olma olanağı
bulmalarıdır.
Fulford Academy’nin yüksek oranda farklılaştırılmış talimatlar
ile yoğun dil desteği içeren Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve
Estetik, Mimari ve Güzel Sanatlar (STEM+A) alanlarına
ağırlık veren benzersiz müfredatı, küresel eğitim kuruluşlarına
kabulde rekabet avantajı sağlamaktadır. Fulford Academy
olarak farklı kültürleri ve değişik bakış açılarını kapsayan
olağanüstü bir çeşitliliği yaşatıyoruz.
Fulford Academy, öğrencilerimizin akademik olarak
gelişimlerinin yanı sıra, sunmuş olduğu kültürel geziler,
üniversite gezileri ve eğlence turları ile unutulmaz bir hayat
tecrübesi ve İngilizcelerini eğlenerek geliştirmeleri için birçok
farklı imkân sunmaktadır…
EĞİTİMİN GELECEĞİ, BUGÜN ONLINE!
Fulford Academy ile Kanada Tarzı Eğitim;
Kanada’ya gitmeden Kanada Lise Diploması edinmek ister
misiniz? Bunu tamamen online Fulford Academy sistemi
ile yapabilirsiniz. Fulford Academy, online sınıflarla sürekli
akademik mükemmelliği amaçlayan BAU Global ağının bir
parçası olan Kanada/Brockville’de özel bir okuldur. Fulford

LİSE

Academy kursları dünyanın en saygın lise diplomalarından
biri olan OSSD müfredatı kullanılarak tasarlanmıştır.
Akademinin dersleri online olarak öğrencilerle eş zamanlı
olarak eğitim veren Kanada Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
öğretmenler tarafından yapılmaktadır.
%100 Online Olarak Lise Diplomanı Edin!
Google sınıflar sayesinde, online öğrenciler 9,10,11 ve 12.
sınıftaki akademi öğrencileriyle birlikte basit ve etkili bu online
platformu kullanarak eğitim alırlar. Her hafta öğrencilere
hafta boyunca istedikleri zaman tamamlayabilecekleri bir
ders ve alıştırmalar verilir.
Fulford Academy Online Derslerin Faydaları :
1. Nitelikli Kurslar: Dersler Kanada müfredatının yüksek
standartlarını karşılar. Fen, teknoloji, mühendislik,
matematik ve sanatın (STEM + A) müfredat içerisinde
bütünleştirilmesiyle genellikle üniversiteye ayrılan becerileri
öğretir. Alınan online eğitimler yenilikçi akademisyenlerin
yönlendirmeleriyle kültürel zenginliği karşılar.
2. Kişiselleştirilmiş Öğretim: Küçük sınıflar, öğrencilerin
bir öğretmenden çok eğitim koçu olan Ontario College
sertifikalı öğretmenlerin cesaretlendirici yardım ve desteği

demektir. Öğrencilerin kişisel öğrenme hedeflerini
tanımlamalarına yardımcı olurlar ve öğrenme stiline dayalı
bir eğitim planı oluştururlar.
3. Mükemmel Destek: Zor bir kavramı kavramak için özel
ders mi istiyorsunuz? Zaman yönetimi hakkında tavsiye mi
arıyorsunuz? Danışman rehbere ya da üniversite başvurusu
için yardıma mı ihtiyacınız var? Bir Online Fulford öğrencisi
olarak, öğrenci merkezli destek hizmetinizde!
4. Harika Değer: Fulford Academy, online eğitimi;
avantajları ile birlikte geleneksel bir sınıf ortamının en iyi
birleşimidir. Öğretmen tarafından oluşturulan videolar,
Google Hangouts aracılığıyla yüz yüze geribildirim,
öğrencilerin kendilerini sınıfta gibi hissetmelerini sağlar.
İsteğe bağlı dersler, kendi hızınızda öğrenebileceğiniz
anlamına gelir.

Çevrimiçi platformun nasıl çalıştığına dair görseller ve daha
detaylı bilgi için www.fulfordacademy.com web sayfasını
ziyaret edebilirsiniz.

www.edulifecanada.com
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BROCKVILLE, ONTARIO, CANADA

WWW.FULFORDACADEMY.COM

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.

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.

%89,7 İşe Yerleşme Oranı!*
St. Lawrence College bünyesinde gerçekleştirdiği iş fuarları
sayesinde öğrencilerinin %89.7’si bir işe yerleştirmiştir.
Yapılan bağımsız araştırmalar iş verenlerin, ise yerleşen
öğrencilerimizden %88.6 oranında memnun kaldığını
göstermektedir.* Öğrencilerimiz sektörlerinde tecrübeli
profesyonellerden, her türlü teknolojik alt yapının
bulunduğu modern sınıflarda en donanımlı eğitimi alır.

www.stlawrencecollege.ca/international
*KPI 2018 Sonuçları baz alınmıştır.

THIS IS THE START OF

SOMETHING BIG

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

Bize Ulaşın

İngilizce eğitim programları (ESL, GAS-EAP)
Tam zamanlı 2 ve 3 yıllık diploma programları
İşletme lisans derecesi
Lisansüstü sertifika programları

Telefon- Whatsapp : +90 542 638 41 35
Mail Adresi: turkey@sl.on.ca
Web Sitesi; www.stlawrencecollege.ca

KOLEJ EĞİTİMİ

Kanada’da KOLEJ EĞİTİMİ
Kolejler tam ve yarı zamanlı diploma ve sertifika programları ile teorik öğrenmeyi pratikle tamamlamak isteyen
öğrenciler için ideal eğitim kurumlarıdır. Kendilerine özgü nitelikleriyle bu kolejler; “Üniversite Kolejleri”, “Kariyer
Kolejleri” ve “Community Kolejler” olarak ayrılırlar. Kanada’da dil eğitimi sonrasında akademik eğitimine devam
etmek isteyen öğrenciler kolej veya üniversiteleri tercih edebilirler.

Genel
Açıklama
Sunulan
Programlar

Genellikle bir sertifika programı sekiz ay veya bir yıl, diploma programı iki veya üç yıl
sürer. Kolejlerin çoğu eğitim alınan alanda lisans derecesi de verebilmektedir. Yani
Türkiye’de üniversite eğitiminizi tamamlamışsanız, Kanada’da Post-Graduate diye
bilinen bir nevi tezsiz yüksek lisans programına katılabilirsiniz. Kolejlerde sunulan en
popüler programlar arasında, bilişim ve işletme ile ilgili programlar, sağlık, sosyal bilimler,
havacılık ve mühendislik ile ilgili bölümler bulunuyor.
Kariyer kolejleri, Community kolejleri, üniversite kolejleri, CEGEP
(Quebec eyaletinde bulunan kolejler) olarak sıralayabileceğimiz
kolejlerin kabul şartları şöyle:
• İngilizce ya da Fransızca hazırlanmış resmi not çizelgesi.
• Kanada’daki liselere denk bir okul diploması.
• Dil yeterliliği (Bazı okullar kendi sınavlarını yaptıkları gibi,
IELTS ve TOEFL gibi sınavlar da yeterli görülmektedir.
IELTS için minimum 6,5; TOEFL içinse minimum 85 puan
gerekli görülmektedir. Bazı kolejlerde şartlı kayıt yaptırmak da
mümkün; dil yeterliliğiniz yoksa önce kolejin dil okulunda dil
eğitiminizi alıp sonra başvurduğunuz programdan eğitiminize
devam edebilirsiniz.)
• “Post-graduate” için üniversiteyi bitirmiş ya da kolej diploma
programını tamamlamış olmak.
• 18 yaş ve üstü olmak.

Başvuru
Koşulları

Başvuru
Tarihleri

Çalışma
izni

Göçmenlik

Maliyetler

Programlar Eylül, Ocak ve Mayıs ayında başlar. Kolejlerin web
sitelerinden başvuru tarihlerinin takip edilmesi gerekir.

Kolej eğitimi alan öğrenciler eğitime ilk başladıkları günden itibaren
kampüs içi ve dışında çalışma hakkına sahip olurlar. Yazları ve yılbaşı
tatillerinde ise tam zamanlı olarak çalışabilirler. Uluslararası öğrenciler
mezun olduktan sonra en az eğitim süreleri kadar, en fazla 3 yıl kendi
alanlarında olmasa bile çalışma izni alabilirler.

Kanada’ da eğitim odaklı göçmenlik fırsatından faydalanabilmenizin temel şartı ”Kanada’
da minimum 2 senelik bir akademik programdan mezun olmaktır. 2 senelik önlisans,
lisans, yüksek lisans veya hükümetin kalifiyeli göçmenlik alımına yönelik hazırladığı mesleki
eğitim olan 2 senelik Post-graduate Sertifikası Programlarını bitirdiğinizde göçmenlik
fırsatından faydalanabilirsiniz.

Ortalama öğrenim harcı 15.000 Kanada dolarıdır. Genellikle yaşam masrafı yıllık 7.000 ile 10.000 Kanada
doları arasında değişir ve konaklama türü, yemek planları gibi pek çok faktöre bağlıdır.
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RÖPORTAJ

Türk öğrenciler için kayıt yaptırdıklarında

1000 $,

eğer %80’in üstünde başarı gösterirlerse

2000 $’a

kadar burs olanağı.
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RÖPORTAJ

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. e 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

2018/19
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

*

Söyleşİ

Prof. Edward (Ted) Sargent
TORONTO ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI REKTÖR
YARDIMCISI İLE SÖYLEŞİ
Söyleşi: Türkan İBİŞ İNCE

2016 Yılında Toronto Üniversitesi’ne uluslararası rektör
yardımcısı olarak atanmış olan Sayın Sargent ile İstanbul’a
geldiğinde söyleşi yapma fırsatı bulduk. Kendisi tam bir
bilim insanı ve hem Toronto Üniversitesi’ne dair hem de
Türkiye’deki diğer çalışmalarına dair sorularımızı yanıtladı.
Türkan İbiş İnce: Bazı kişisel sorular sormak istiyorum öncelikle.
Özellikle Kanada’da eğitim hakkında, notlarımda lisans
diplomanızı Queen’s University’den aldığınız yazıyor.

Ted Sargent: Doğru, fizik mühendisliği.
Ardından University of Toronto’ya gittiniz. Gördüğüm kadarıyla
Toronto’da doğrudan doktoraya kabul edilmişsiniz.

Toronto’da doktora yaptım, evet. Evet, bunu hala
yapıyoruz. Bugün benim için çalışan lisansüstü seviyedeki
öğrencilerin bir kısmı lisans sonrası başvurdu ve doğrudan
doktora programına kabul edildi.
Bunlar çok çok başarılı öğrenciler bildiğim kadarıyla.

Evet %10. Doktora istiyorlarsa bile %90’ı önce yüksek
lisans yapıyor ancak %10’u doğrudan doktoraya başlıyor.
Peki bunu önerir misiniz? Çünkü öğrenciler bana soruyor, bunu
yapabilir miyiz veya bunun için ne gibi gereklilikler var diye.

Durumu açıklamak gerekirse, başvuran herkesin doktora
yapmasına izin vermiyoruz. Çoğunlukla akademik yeterlilik
üzerinden belirleme eğilimimiz var ama aynı zamanda
araştırma birikimlerine dair belgeler de işe yarıyor. Eğer
bir öğrenci yaz mevsiminde gelip benim laboratuvarımda
çalışırsa, doğrudan doktoraya başvurduklarında onlara
yardımcı olabilecek bir belgeleri oluyor.
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Siz de Kanada’da eğitim gördünüz. Öğrendiğim kadarıyla
Ottawa’da doğdunuz ve lisede Ottawa’daydınız. Ardından şehir
değiştirdiniz? Bu değişim nasıldı?

Güzeldi. Kısa zamanda bir arkadaş grubu oluşturduk, yeni
bir arkadaş grubu tabii ki. Ve kalmamda en çok yardımcı
olan şeylerden biri ‘‘misafir’’ konumunda olmamdı.
University of Toronto, okula gelen her öğrencinin ilk yılında
okulumuzun güzel fakültelerinden birinde konaklamasını
garanti ediyor. Ve bence bu oldukça önemli. Güvenli
bir alan ve öğrencilerden oluşan bir arkadaş çevresi
oluşturmanıza yardımcı oluyor.
Dolayısıyla bu önerdiğiniz şeylerden biri.

Kesinlikle, öğrencileri buna teşvik ediyorum, aileleri
Toronto’da olsa bile. Şu an Toronto’da yaklaşık 15.000
Türk olduğunu okudum. Büyüyen bir diaspora ve insanların
Toronto’da teyzelerinin ve amcalarının olması harika. Ama,
eğer böyle bir alternatifleri varsa, ki biz bunu öneriyoruz,
enstitünün içinde gerçekten birer topluluk oluşturan güzel
fakültelerimizden birinde kalmayı tercih ederek iyi bir şey
yapmış olurlar.
Peki, Kanadalı öğrenciler konusunda ne düşünüyorsunuz?
Yabancı öğrencileri iyi karşılıyorlar mı?

Ah evet kesinlikle, University of Toronto’da öyle. Ve
Türkiye’den gelen başvurulardaki dikkat çeken artıştan
memnun olmamızın sebeplerinden biri de şu ki, Kanada’da

Eğer bir öğrenci yaz mevsiminde gelip benim
laboratuvarımda çalışırsa, doğrudan doktoraya
başvurduklarında onlara yardımcı olabilecek bir
belgeleri oluyor.

Söyleşİ

Toronto küresel sıralamada bir sıra daha yükseldi. Ve benzer
pozisyonda olduğumuz diğer okullara baktığınızda, Kuzey
Amerika’dan Berkeley, UCLA, Michigan, Toronto ve University
of Washington’ı görüyorsunuz.
ve dünyanın başka bölgelerinde büyüyen çok sayıda
öğrencimiz var. Üniversiteye tabii ki çok iyi bir eğitim
tecrübesi için geliyorlar ancak aynı zamanda kültürlerarası
öğrenme için de geliyorlar. Farklı kültürler, dinler, inanç
sistemleri, hatta kendilerininkiyle uyuşmayan inanışlar
hakkında bilgi sahibi oluyorlar. University of Toronto’daki
ve hatta Büyük Toronto bölgesindeki tüm öğrenciler
Türkiye, Hindistan veya Amerika’daki öğrencilerden daha
zengin bir tecrübe yaşıyor.
İki yıldır şu anki pozisyonunuzdasınız. Peki, laboratuvarda
olmayı seven bir mühendis olarak bu sizin için nasıl?

Şimdiye kadar harikaydı. İlk yılımda üç güzel kampüsümüzde
dolaşıp
dekanlarımızla,
yardımcı
dekanlarımızla,
profesörlerle, öğrencilerle ve çalışanlarla konuşup
üniversitedeki uluslararası stratejimize dair görüşlerini
öğrenmek için oldukça zaman harcadım. Ve sonunda
bunun entegre bir strateji olması gerektiği algısına ulaştım.
Bu entegrasyona dair birkaç örnek vereyim. Örneğin,
daha çok öğrenci Türkiye’den Toronto’ya iş hayatıyla
entegre eğitim için seyahat ediyor. Benzer şekilde, Türk
üniversitelerinden daha çok öğrenci kampüslerimizde
zaman geçirebiliyor. Entegrasyona yönelik bir diğer örnek,
üniversitemizde bize katılmayı düşünen öğrenciler için
bu akşam gerçekleştirdiğimiz karşılama etkinliği. Aynı
zamanda mezunlar etkinliği de yapıyoruz. Tabii ki tek bir
yerde bütün bunları gerçekleştirmek çok iyi ama daha da
önemlisi gelecek öğrencilerin mezunlarla buluşması. Ben
aralarından çekiliyorum, üniversite mezunlarıyla, mezun
olduktan sonraki işlerindeki tecrübeleri ve University of
Toronto’nun arzuladıkları kariyeri nasıl şekillendirdiği gibi
konularda konuşabiliyorlar. Mezunlar, işbirlikleri, endüstri
bağlantıları ve öğrenci tecrübesi arasındaki bağlantıları
sağlamak oldukça zengin bir konu.
Türkiyeli öğrencilere Kanada’da okumayı tavsiye ediyor
musunuz ve neden?

Ediyorum. Öncelikle, spesifik olarak University of
Toronto’da okumayı öneriyorum. Bu konuda objektif
değilim ancak Toronto küresel sıralamada bir sıra daha
yükseldi. Ve benzer pozisyonda olduğumuz diğer
okullara baktığınızda, Kuzey Amerika’dan Berkeley,
UCLA, Michigan, Toronto ve University of Washington’ı
görüyorsunuz. Bu içinde olmak için oldukça iyi bir
topluluk. Ve aynı sıralamada olduğumuz bu dört okula
baktığınızda, University of Toronto ile aynı karaktere
sahip olduklarını görüyorsunuz. Bizim gibi onlar da bütün
alanlarda kapsamlı bir mükemmellik gösteriyorlar. Tıp,
fen ve edebiyat, beşeri bilimler, hemşirelik, hemen her

şeyi okuyabilirsiniz. Ve bence en başarılı araştırma odaklı
üniversiteler aynı zamanda çok başarılı öğretim ve öğrenim
sağlıyorlar; öğretme ve öğrenme arasındaki bağlantıları
bulabiliyorlar. Bu sabah bir liseyi ziyaret ettiğimde, yazın
laboratuvarıma katılan, tabii ki araştırma için, bir lisans
öğrencisinin hikâyesini anlattım. Journal of Nature’da bir
makalesi yayımlandı ki bilim ve mühendislik alanında çok
prestijli bir yayın ve benim laboratuvarımdan çıkan bir
startup şirketin kuruluşuna katkıda bulundu. Her lisans
öğrencisinin Journal of Nature’da makalesi ve bir startup
şirketi olmuyor fakat bu sahip olduğumuz parlak gençlerin
özelliklerini yansıtıyor. Bu aynı zamanda araştırma için de
harika bir yer olduğunu gösteriyor. Bağlantı kuruyorlar.
Bu çok sormak istediğim bir soru ve cevabınızı merak ediyorum.
Geçtiğimiz yıl Kanada’nın eğitimi dünyada 1 numara seçildi.
Bunun sırrı sizce nedir?

Bir sırrı olmayabilir. Bence pek çok faktörün bir araya
gelmesinden kaynaklanıyor. Bence ilk ve en önemli sebep
Kanada’daki yükseköğretimin mükemmelliği. Özellikle
University of Toronto’da, inanılmaz bir ilgi artışı görüyoruz,
sebeplerinden biri de mezunlar için iş fırsatları. University
of Toronto, mezunların işe kabul oranları açısından,
Amerika’daki devlet üniversiteleri arasında birinci sırada.
Bu sayılar işveren anketleri ve öğrencilerimizin mezun
oldukları alanlarda çalışmaya başlama oranlarına dayanıyor.
Berkeley’in, McGill’in önündeyiz ki bu oldukça ayrıcalıklı
bir pozisyon. Üçüncüsü, Kanada genel olarak göçe
oldukça açık, özellikle nitelikliler açısından. University of
Toronto’dan diplomanızı aldığınızda, Kanada’da kalabilir ve
anında en az 3 yıl çalışma hakkına sahip olursunuz. Bence
bu Türkiyeli aileler, ebeveynler ve çocukları için oldukça
çekici ve Hindistan’dan, Amerika’dan gelen başvurularda
büyük artışlar görüyoruz; Singapur’dan, Hong Kong’dan,
Çin’den gelen başvurularda artışlar var. Bence bundan
kaynaklanan küresel bir ilgi de var.
Türkiye’de çok biliniyorsunuz. Herkes Toronto Üniversitesi’ni
tanıyor, mühendislik alanında ne kadar iyi olduğunu biliyor.
Mühendislikten bahsediyorum çünkü siz de bu alanda
okudunuz.

Evet iyi biliyorum, son iki yıldır üniversite genelinde
harikaydı, Türkiye’den başvurular 3 kat arttı, %300.
Harika! Neden Türkiye’desiniz peki şu an?

İlk amaç yeni akademik işbirliklerinin temelini atmak.
İstanbul’daki bazı üniversiteleri ziyaret ediyoruz. Bu
akşam Ankara’ya gidiyorum, Bilkent’te profesör olan iyi
bir arkadaşım var. İlginçtir üniversitedeki iş arkadaşlarımla
www.edulifecanada.com

37

Söyleşİ

İstanbul’daki Boğaziçi
Üniversitesi’yle sözleşmemizi
yeniledik. ODTÜ, Bilkent,
Hacettepe ve TOBB’la toplantılar
yapıyoruz.
konuşurken hepsi ‘‘Türkiye’nin en iyi üniversitesi x’tir’’,
‘‘en iyisi y’dir’’ gibi şeyler söylüyor ve Y veya Z’nin en iyi
olduğu kendi alanlarında çok iyi tanıdıkları arkadaşlarının
o üniversitelerde olmasından kaynaklanıyor ve ben de
Bilkent’i çok iyi tanıyorum. Çünkü daha önce birlikte
makale de yazdığımız harika bir iş arkadaşım var. Dolayısıyla
onunla buluşacağım. Ama bu University of Toronto’nun
özellikle İstanbul ve Ankara’da hâlihazırda ilişkili olduğu
bazı üniversitelerden yalnızca bir örnek. Bunları artırmaya
çalışıyoruz, üniversitemiz ve öğrencilerimizin faydası
için fakat aynı zamanda işbirlikleriyle dünyada bir etki
yaratabilmek için.
O zaman çeşitli anlaşmalar için buradasınız.		

Doğru. Aslına bakarsan anlaşmalarımızı yenilediğimiz
bütün üniversitelerin listesi şu an önümde. Öğrenci
değişim sözleşmelerimizi yeniliyoruz. Bugün İstanbul’daki
Boğaziçi Üniversitesi’yle sözleşmemizi yeniledik. ODTÜ,
Bilkent, Hacettepe ve TOBB’la toplantılar yapıyoruz.
Bizim için ana fikir, University of Toronto’ya yaz dönemini
öğrencimiz olarak geçirmek, laboratuvarlarda çalışma
fırsatı yakalamak ve ders almak isteyen daha fazla öğrenciyi
karşılayabilmek. Üniversitelerimiz aracılığıyla Kanada ve
Türkiye arasında daha geniş kapsamlı bir bağ kurmanın
yollarını keşfediyoruz.
Ben kendi eğitim danışmanlığı şirketimi 2008’de kurdum ve
bir öğrencim University of Toronto’dan doktora için tam burs
almıştı. Harika bir öğrenciydi ve çok mutlu olmuştum. Zekası
ve kişiliği ile harikaydı. Sizce gelecekte bunun gibi fırsatlar daha
çok olacak mı? Ne düşünüyorsunuz?

Evet, olacağını düşünüyorum. Bunun birkaç sebebi var.
Çalışma arkadaşlarımla konuştuğumuzda, aramızda
Türkiye’den katılan hem lisans hem de doktora öğrencileri
arasında, yüksek bir farkındalık görüyoruz; kusursuz bir
özgeçmiş, kusursuz eğitim, kusursuz İngilizce ki tabii ki
üniversitede başarılı olmak için oldukça faydalı… Aynı
zamanda üniversiteye iyi adapte oldukları izlenimini
yaratıyorlar; hem akademik hem de kişisel olarak başarılılar.
Şimdiye kadar çok fazla olumlu sonuçlar ortaya çıktı.
Üniversitedeki çalışma arkadaşlarımın tamamı Türkiye’den
lisans, yüksek lisans, MBA veya tıp okumak için gelmiş
birkaç öğrenciyi kişisel olarak tanıyor ve hem ülkeyi hem
de öğrencilerini önemsiyoruz. Bu tecrübelere dayanan
kısmı. Daha ölçülebilir kısmı, öğrencilerin başarılarını
takip edebiliyoruz. AKTS’nin bir tarafına lisedeki
notlarını koyabiliyoruz ve diğer kısmına üniversitemizdeki
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performanslarını koyuyoruz ve sayısal olarak Türkiye’den
gelen öğrencilerin başarılı olduğunu görüyoruz. Benim
fakültemde Türkiyeli, diasporada üç çalışma arkadaşım var,
şu an Kanada vatandaşı ve öğretim üyesiler. Bence bu ülke
ve insanları akademik alanda, aynı zamanda endüstriye,
girişimciliğe dönüştürülebilen alanlarında da, çok başarılı
ve etkili olma konusunda güçlü bir üne sahip.
İşbirlikleri konusunda Türkiyeli yöneticilerle anlaşmalar
yapmaya çalışıyor musunuz?

Evet, biraz anlatabilirim. Burada yine notlarıma danışmam
gerekecek çünkü bu yolculukta bizimle olan Ortadoğu
çalışmaları konusunda çok iyi bir uzmanımız var. Şu
an Türkiyeli yöneticilerle toplantıda olmasaydı burada
olacaktı. Kendisinin ismi Tim Harrison, projenin adı ‘Tayinat
Projesi’. Tayinat Hatay’da bir köy. Bu 20 yıllık bir proje
ve Tim bir antropoloji uzmanı, bölge kültürel bir alanın
parçası. Dolayısıyla Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı
kendisinin işbirlikçilerinden biri. Ve Güneydoğu’daki bu
alanı temel alan arkeolojik bir sergiyi geliştirirken Türkiye’de
aynı alanda çalışan kişilerle işbirliği yapıyor. İki yıl içinde
Sabancı Müzesi’nin sergilerinden biri olacak University
of Toronto ve Türkiyeli akademisyenler ve arkeologların
bu işbirliğinin çıktıları. Dolayısıyla hayal ettiğimiz şeyin bir
kısmı gerçekleştirildi. Diğer kısmı da acaba bu işbirliğini
gelecekte de sürdürebilir miyiz, gelecekte de birlikte
daha fazlasını yapmak için Türkiye Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile çalışabilir miyiz sorusu aslında. Bu seyahatteki
önceliklerimizden biri bu.
Müthiş. Peki, University of Toronto’ya gelmeye karar vermiş
veya kabul edilmiş öğrencilere ya da ailelerine ne önerirsiniz?
Nelere daha çok dikkat etmeliler? Kabul edildikten sonra
başarılı olmalarına ne yardımcı olur?

Sorduğunuz için teşekkürler, bence bu harika bir
soru ve aklıma bir sürü cevap geldi. İlki ki bundan
daha önce bahsetmiştim dolayısıyla kısa tutacağım,
ilk yıl önerdiğimiz konaklama teklifini kabul edin.
Dünyanın dört bir yanından, çoğunlukla Kanada’dan
ama dünyanın diğer her köşesinden çok fazla arkadaş
edineceksiniz. İkincisi, University of Toronto’daki
profesörlerinize, öğretim görevlilerine yaklaşın.
Onlar kendi alanlarında dünyanın en iyileri. Her ne
alanda çalışıyorlarsa, jeoloji, siyasal bilimler, Yakın ve
Ortadoğu medeniyetleri, mühendislik… O alanın en

Söyleşİ

Üniversitedeki çalışma
arkadaşlarımın tamamı Türkiye’den
lisans, yüksek lisans, MBA veya tıp
okumak için gelmiş birkaç öğrenciyi
kişisel olarak tanıyor ve hem ülkeyi
hem de öğrencilerini önemsiyoruz.
iyileri ve öğrenciler için oradalar. Öğrencilerin başarılı
olmasını istiyorlar ve bu konuda tutkulular. Araştırma
konuları hakkında konuşmak istediğinize dair bir ipucu
bile verirseniz yeterli olur ama bir saat ayırdığınıza emin
olun çünkü University of Toronto’daki profesörler
araştırmalarını anlatacak; lisansüstü, doktora sonrası
veya başka şeyler için yardımcı olmak isteyecek.
Lisans öğrencisi olarak bile, üniversitenin zengin
kaynaklarından faydalanmanın yollarını bulmalısınız.
Üçüncü tavsiyem ve sanırım sonuncu olacak, hangi
kampüste olursanız olun, ister Mississauga, St.
George’da veya Scarborough’da, spor tesisleri şimdiye
kadar bulunduğum üniversiteler arasında en iyilerden.
Örneğin; Scarborough’da bir yüzme tesisinde
Pan Amerikan Oyunları’na ev sahipliği yaptık. Bu
oyunlar için bir yüzme tesisi inşa edildi, yani olimpik
standartlarda bir spor tesisi. Etkinlik gerçekleşti,
dolayısıyla artık öğrenciler bu olimpik tesisi kullanmaya
başlıyor. Ben şehir merkezindeki kampüsteyim, üç
farklı spor salonu var, her biri beş dakikalık yürüme
mesafesinde ve hepsinin ayrı bir karakteri var. Biri çok
güzel, 150 yıllık bir tesis, biri çok iyi tenis kortlarına
sahip, bir diğeri daha rekabetçi sporcular için farklı
olanaklar sunuyor. Bu farklı spor salonlarından
inanılmaz şeyler kazanabilirsiniz. Ziyaret ettiğim
başka üniversitelerde, Kuzey Amerika’daki önemli
üniversiteler de dahil, bizim kampüslerimizdekiler
kadar iyi spor tesisleriyle karşılaşmadım. Bu, derste
geçirdikleri 15 saatin dışındaki zamanlarında yaptıkları
şeylerde de başarılı olmaları için bir fırsat.

Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanlar bilmek
isteyecektir.

Harika bir seyahat oldu. 10 yıl önce ilk geldiğimde Aya
Sofya’ya gitmiştim ve tabii ki olağanüstüydü. Bu kez
otelimden çıktım bu arada Taksim’de kalıyoruz, yolda
yürüdüm, Galata Kulesi’ne kadar geldim ve bu kez
tamamen farklı bir Türkiye izlenimi edindim. Çünkü etrafta
bazı turistler vardı ama aynı zamanda bu çok kalabalık
caddede aileleriyle gecenin tadını çıkaran Türkler vardı;
çok canlı ve gerçekten kozmopolit hissettirdi. Çok iyi bir
etki bıraktı ve bir açıdan Sultanahmet veya Aya Sofya’ya
gitmekten biraz farklı bir etki bıraktı, çünkü evet tarihi ve
çok etkileyiciler ancak bugün üniversiteyi ziyaret etmek
ve şehri görmek Toronto’yla çok ortak yanı olan bir şehir
izlenimi yarattı. Toronto’da yaşayan insanların %50’si
Kanada’da doğmamış. İnanılmaz derecede çeşitlilik sahibi.
Dünyanın her yerinden insanları çekiyor ve çok kucaklayıcı
bir yer. İstanbul’da da bunun işaretini gördüm, Toronto’da
daha fazla belki ama burada da belli oluyor.
Harika! Dergimiz, EduLife Canada hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu derginin çok iyi bir girişimcilik örneği olduğunu
düşünüyorum, çok memnun oldum. Bir vizyonunuz,
yaratmak istediğiniz bir şey vardı. Ve belli ki çok cazip,
bir iş olarak da çok cazip ama bence daha sık bir araya
getirilebilecek iki kültürel topluluğu da kendine çekiyor.
Sizden kopyalarını almış olmak ve hakkında daha çok şey
öğrenmek büyük bir mutluluk.
Çok teşekkürler.

Bilgi: Profesör Edward (Ted) Sargent. 1995 yılında
Queen’s Üniversitesi’nden Fizik Mühendisliği lisans
derecesini aldı. 1998 yılında Toronto Üniversitesi’nden
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalarını
sürdürdü. 2002 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı;
2005 yılında Profesör olarak atandı ve yakın zamanda
Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Fakültesi Araştırma
Görevlisi Dekan Yardımcılığı yaptı.
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ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Kanada’da ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
Kanada’da üniversite eğitimi almak için Türkiye’deki üniversite seçme ve yerleştirme sınavına girmelerine gerek olmadığı ve orada alınan
sonucun hiçbir şekilde dikkate alınmadığı en az bilinen ama öğrendiklerinde de öğrencileri ve aileleri en çok rahatlatan avantajlardan
biridir. Öte yandan Kanada, Amerika gibi SAT sınavlarını da giriş şartı olarak istememektedir. Bazı durumlarda özellikle öğrenci bir
yandan üniversite sınavına çalışıp, bir yandan da derslerinde istediği başarıyı sağlayamıyorsa, bu durumda öğrencilere, SAT sınavında iyi
bir not alacaklarsa bu sınava girmeleri tavsiye edilmelidir.
Ülke çapında, 97 kurumda, 15.000’in üzerinde lisans ve lisansüstü derece programı
sunulmaktadır. Kanada’daki üniversiteler öğrencilere, co-op yerleştirmeleri ve stajlar
dahil paha biçilmez pratik deneyimler kazandıran çok çeşitli programlar bulunur. Kanada
üniversitelerinde sunulan binlerce programdan sadece bazı örnekler verecek olursak;
İşletme Lisans Derecesi, Gazetecilik Lisans Derecesi, Tıbbi Görüntüleme Lisans Derecesi,
Uygulamalı Bitki ve Toprak Bilimleri Lisans Derecesi, Beslenme Lisans Derecesi, Bilgisayar
Bilimleri Lisans Derecesi, Sinirbilim ve Ruh Sağlığı Lisans Derecesi, Eczacılık Lisans
Derecesi, Özel Eğitim Sertifikası, İşletme Temelleri Sertifikası, Moda Tasarımı Diploması,
Yaratıcı Yazarlık Güzel Sanatlar Mastırı, Diş Hekimliği Doktorluğu, Tıbbi Genetik Doktorası,
Konuşma ve Dil Desteği Diploması, Petrol Mühendisliğini sıralayabiliriz.

Genel
Açıklama
Sunulan
Programlar

Başvuru
Koşulları

Başvuru
Tarihleri

Çalışma
izni
Göçmenlik
Maliyetler

Kanada üniversitelerine başvuru yapmak isteyen öğrencilerin en çok
11. ve 12. sınıf ilk dönem notları dikkate alınır. Bununla birlikte 10. sınıfın
notlarına, öğrencinin artan mı yoksa azalan mı bir not grafiği çizdiğini
anlamak için bakılır. Öğrenci üniversitede hangi alanda okumak istiyorsa
o bölüm için istenen derslerin not ortalaması daha büyük bir önem
kazanıyor. Öğrencilere verilecek en büyük tavsiye, mümkün olduğunca
notlarına önem vermeleri ve notlarının artan bir grafik yansıtmasını
sağlamalarıdır. Üniversitelerin başvuru ücretleri 50 ile 250 Kanada
doları arasında değişebilir.
Başvuru evrakları: Üniversite başvuru formu, lise not dökümü, lise
diploması, CV, niyet mektubu, bölüm için istenen ek bilgi formu,
İngilizce veya Fransızca yeterlilik sınavının sonucu, bazı bölümler
ve burs başvuruları için isteyebilirler gerekebilecek referanslar,
bölüme bağlı olarak, portfolyo, bazı burslar için ayrıca doldurulması
gerekebilecek burs başvuru formu.
Eğitim aldığınız okulu tanıtan bir mektup ta her zaman önemlidir.
Ancak bu evraklar üniversitelere göre farklılık gösterebilir.
Kanada üniversitelerine başvurular bir önceki senenin Eylül
ayından itibaren yapılabilse de pek çok üniversite online
başvurularını Ekim-Kasım aylarında açmaktadır. Son başvuru
tarihi üniversiteler arasında değişiklik göstermekle beraber, 10
Ocak itibariyle başvuruları kapanan üniversiteler mevcuttur.
Kontenjanlar dahilinde öğrenciler, Nisan hatta bazen Mayıs ayına
kadar başvurularını yapabilirler.

Kanada’da öğrenciler lisans eğitimi alırken ilk günden itibaren kampüs
içinde ve dışında haftada 20 saate kadar, tatillerde ise tam zamanlı
çalışabilirler.

Lisans eğitimlerini bitiren öğrencilerin üç seneye kadar çalışma imkanı bulmalarının yanı
sıra, göçmenliğe başvurma şansları da var.

Eğitim ücretleri 15.000 ile 35.000 Kanada doları arasında değişebilir. Bunun yanında konaklama masrafı
dâhil bir senelik eğitim ve yaşam ücreti ortalama 25.000 ile 45.000 Kanada doları arasındadır.
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BURS

fransızca BİLENLERE BURS FIRSATI
Ottawa Üniversitesi’nden Fransızca eğitimde büyük şans...
Mezunlarının iş bulma oranının %97 olduğu ve
öğrencilerine her yıl 60 milyon dolar burs vererek destek
sağlayan Ottawa Üniversitesi’nde eğitiminizin büyük
kısmını Fransızca almanız senede ortalama 6.000 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 ve gelişmek için büyük imkânlar sunmaktadır.
40 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Ottawa Üniversitesi,
450’nin üzerinde eğitim programını 10 fakültesi aracılığıyla
sunmaktadır ve Kanada’nın en büyük hukuk fakültesine
sahiptir.
Ottawa Üniversitesi, lisans programlarının Fransızca
eğitim veren bölümleri için uluslararası öğrencilere, Kanada
vatandaşlarıyla aynı harç ücreti ödeme fırsatı veriyor; yani
bir anlamda harç muafiyeti sağlıyor.

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

www.edulifecanada.com
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A great place to live, study and work!
• 21,000 full-time students and more
than 200 academic programs
• 87.6% of Fanshawe graduates find jobs
within six months of graduation

Programs in Degrees, Post-Graduate, Diplomas, and Certificates:
• Business • Hospitality • Media • Technology • Public Safety • Design
• Health • Information Technology • Human Services • Transportation

1 year post-graduate certificates, 2 and 3 year diplomas
and 4 year Honours Bachelor’s degrees in:
- Applied Technology - Biotechnology
- Commerce (Accounting)
- Commerce (Digital Marketing)
- Commerce (Human Resources Management)
- Commerce (Management)
- Early Childhood Leadership
- Environmental Design and Planning
- Interior Design

Apply at: www.fanshawec.ca/intonline
e-mail: aonar@fanshawec.ca • phone: 519-452-4150
www.fanshawec.ca/international

YÜKSEK LİSANS

Kanada’da YÜKSEK LİSANS
Genel
Açıklama

Başvuru
Koşulları

Başvuru
Tarihleri

Çalışma
İzni

Maliyetler

Göçmenlik

Uygun fiyatlara zengin programlarda Kanada’da mastır yapmak isterseniz eğitim süresinin 1-2 yıl arasında değiştiğini
söylemekte fayda var. Ülkedeki eğitim veren okulların çoğu sık sık devlet tarafından kontrol edilirken, yüksek lisans sonrası
tüm dünyada uluslararası şirketlerde iş bulabilirsiniz.
Kanada’da yabancı öğrencilerin prestijli bir eğitim ve ekonomik fiyatlarla farklı alanlarda yüksek lisans yapmaları
mümkündür. Okulların şartlarına göre 1 veya 2 yıl sürebilir. Özellikle MBA gibi pratik mastır programları sadece 1 yıl sürer.
Aynı zamanda eğitim alanları çok çeşitlidir.
Türkiye’den YÖK tarafından tanınmış her üniversitenin 4 yıllık bölümlerinden mezun, lisans diplomasına sahip her öğrenci
Kanada’da yüksek lisans programlarına başvuru yapabilir! Mastır eğitiminiz için tercih edilen üniversitelere başvururken
başvuru ve kabul koşulları olarak öğrencilerden minimum 3.00 GPA (not ortalaması) beklentisi içerisinde olan Kanada
yüksek lisans programlarında başarılı olabilmek için de akademik seviyede İngilizce bilgisine sahip
olmalarını talep etmektedir. Üniversite başvurusu öncesinde IELTS ve TOEFL dil yeterlilik
sınavlarında her üniversitenin belirlemiş olduğu ve her program için farklılık gösteren
taban puanı tutturamayan veya İngilizcesini yeterli görmeyip hazırlık eğitimi almak
isteyen öğrenciler Kanada’da eğitimin bir parçası olan Pathway programı ile yüksek
lisans eğitimi öncesinde İngilizce hazırlık yılını başarıyla tamamlayarak eğitimlerini
alabilirler. Pathway programları dil okulu aracılığıyla alınabileceği gibi Kanada’daki
üniversitelerin kendi bünyesinde de verilebilen programlar vardır. Bazı üniversite
ve kolejler İngilizce seviyesi belirli seviyede olan ve daha kısa hazırlık ihtiyacı
duyan öğrencilere yaz okullarında İngilizce eğitimi verebilmektedir. Yaz
okullarında eğitim alan öğrenciler sonrasında kabul aldıkları programlara
devam edebilmektedir.
Öğrenciler için Kanada’da mastır yapmak, günümüz ekonomik şartlarına
bakıldığında oldukça karlı bir yatırım olacaktır. Her yıl binlerce uluslararası
öğrencinin Kanada’da yüksek lisans eğitimi için tercih ettiği ülkede akademik
dönem genellikle Eylül ve Mayıs ayları arasındadır ve başvurularınızı Ekim’den
itibaren yapmanız gerekir. Kanada’da yüksek lisans eğitim süresi bir ya da iki yıllık süreyi
kapsar ve eğitim almak istediğiniz programa göre de değişiklik gösterir. Eylül dönemi için
genelde aralık sonu ve Ocak sonu gibi başvuru tarihleri sona ermektedir. Bazı üniversiteler
Ocak başlangıcını da sunabilmektedir ve genelde son başvuru tarihleri Haziran, Temmuz gibi
bitmektedir.

Kanada’da eğitimin tercih edilmesindeki bir başka avantaj ise hükümet tarafından öğrencilere, öğrencilik hayatları
süresince ve mezun olduktan sonra 3 yıla kadar çalışma izni verilir.
Burslar, Avantajlar: Mastır, MBA, doktora programlarına gitmek isteyen öğrenciler için Kanada üniversitelerinde pek çok
burs olanağı mevcut. Aynı zamanda tezli programlarda, maaşlı asistanlık yapma şansı da var.

Gideceğiniz eyalete ve okula göre eğitim ücretleri çok farklılık göstermektedir: Senelik eğitim programı ücreti 12.000
Kanada doları ila 35.000 Kanada doları arasında değişir. Toplam maliyetler ise 20.000 ile 45.000 Kanada doları arasında
olabilir. Asistanlık aldığınız takdirde en az 1.600-3.000 Kanada doları arasında aylık geliriniz olabilir.
Kanada güçlü ekonomisi ve güzel yaşam koşulları ile dünyanın en çok rağbet edilen ülkelerinden biridir. Kanada’da eğitim
almış, bir Kanada üniversitesinin diplomasına sahip, anadil seviyesinde İngilizce konuşabilen biri olarak, eğitiminizden sonra
da Kanada’da kalmak isterseniz bu sizin için oldukça kolay olacaktır. Kanada’da üniversite eğitimi alarak kendinize yepyeni
bir geleceğin kapılarını açabilirsiniz. Mastır programını bitirenler doğrudan göçmenliğe başvurabilirler. Doktora öğrencileri
de eğitimlerinin ilk senesinden itibaren göçmenliğe başvurma olanağına sahipler.
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YÜKSEK LİSANS

Sunmanız gereken yüksek lisans başvuru evrakları farklılık gösterse de, genel olarak istenen belgeler aşağıdaki
gibidir:

Başvuru
Evrakları

Kanada Yüksek Lisans Başvuru Formu
Pek çok üniversite başvuruyu online olarak yapma imkanı tanıdığı gibi, çıktısını almanızı da istemez. Fakat başvuru
numaranızı, posta ile göndereceğiniz evraklarda belirtmeniz önemlidir.
Başvuru Ücreti
Genellikle online olarak istenen başvuru ücreti 50 Kanada doları ile 150 Kanada doları arasında değişiklik
göstermektedir.
Not Dökümü (Transcript) ve Diplomalarınız
İngilizce veya Fransızca not dökümünüz okulunuz tarafından verilmiyorsa noterden onaylı tercümesini orijinal Türkçe
dokümanla birlikte iletmeniz gerekmektedir. Aynı şekilde diplomanız da tercüme edilmelidir.
İngilizce veya Fransızca Yeterlilik Sınavının Sonucu
İngilizce için TOEFL, IELTS gibi sınav sonuçları istendiği gibi, en düşük not, üniversiteye ve bölümüne
göre değişmektedir. Ama üniversitenin bir programına doğrudan girebilmek için en az istenen,
TOEFL’dan 80 ve IELTS’ten 6 alınmasıdır. Bununla birlikte pek çok öğrencimiz, üniversitelerin kendi
hazırlık bölümlerinden yararlanarak şartlı kabulle İngilizce eğitimlerini aynı üniversite bünyesinde
tamamlayabilmektedir ve hatta bazı şartlarla bir yandan bölüm derslerini de alabilmektedirler.
Fransızca eğitim alacak öğrenciler için bazı üniversiteler Fransızca yeterlilik sınavı isteyebilir,
bazıları da istemeyebilirler. Bunun yerine sizin tarafınızdan yazılmış Fransızca bir
kompozisyon yeterli olabilir.
Proje Özetleri
Önceki bölüm konularınızla ilgili proje ya da araştırmalarınızın İngilizce özetleri.
Bireysel Yetkinliklerinizi ve Kişisel Özelliklerinizi Anlatır Nitelikte bir CV (Özgeçmiş)
Özgeçmişinizde mutlaka aldığınız ödüller, sizi onurlandıran madalyalar, liderlik özelliklerinizi öne
çıkaran girişimleriniz ve gönüllü katıldığınız faaliyetler de bulunmalıdır. Kanada CV’sinde yaş, cinsiyet
gibi bilgileri eklemeniz gerekmemektedir.
Referanslar
Kabul aşamasında akademik referanslarınız düşündüğünüzden çok daha önemli bir role sahiptir. Üniversiteye ve
bölüme göre iki veya üç referans mektubu istenmektedir. Referans alınacak öğretim görevlisinin öğrencisi olarak,
mutlaka dersini almış olmanız önemlidir. İş deneyimi olanlar için bile mümkünse bir akademik referans eklenmelidir.
Niyet Mektubu
Yüksek lisans için hazırlanacak olan niyet mektubunun özenerek hazırlanmasını öneriyoruz.
Araştırma Projesi
Başvuracağınız bölüme, tezli veya tezsiz olma durumuna göre hangi konuda araştırma yapmayı planladığınızı açıklayan yazı.
Portfolyo
Başvuracağınız bölüme göre talep edilebilir, örneğin mimarlık gibi
Burs Başvuru Formu
Bazı üniversiteler otomatik olarak verdiği gibi, bazı üniversiteler için de sizin başvuru formunu doldurup iletmeniz
gerekebilir.
Ek Sınavlar
Kanada okulları sayısal ve zihinsel yetenekleri ölçen GRE veya GMAT gibi sınavları da isteyebilir.
www.edulifecanada.com
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Toronto Ünİversİtesİ’nden
Dr. Enver Gürhan Kılınç İle
Çığır Açan Buluşu ve
Kanada’da Yaşam Üzerİne
Röportaj: Ciran Derya AYGÜL

Toronto Üniversitesi Kanada’nın en iyi mühendislik
okullarından biri. Dünya sıralamasındaki yeri de kalitesini
belli ediyor. Bu başarıyı elde etmesindeki en önemli sebep
ise akademisyen kadrosu.
Toronto Üniversitesi’nde çalışmalarına devam eden Dr. Enver
Gürhan Kılınç’ı çığır açan buluşu sayesinde tanıma fırsatı
bulduk. Hastalardaki bakterileri tespit eden mikroçipler üzerine
yaptığı çalışmalar dünya çapında büyük ilgi gördü. Türkiye’den
gelerek, Toronto Üniversitesi’nde bu denli büyük başarılara
imza atmış bir bilim insanını daha yakından tanımak ve
tanıtmak istedik. Sayın Kılınç, kendisiyle iletişime geçtiğimizde,
tecrübelerini okurlarımızla paylaşmak, benzer hayalleri olanlara
bilgilerini aktarmak konusunda teklifimize hemen yanıt verdi.
Sorularımıza aldığımız yanıtlar; özellikle Kanada’da akademik
çalışmalar yapmak isteyenlerin ve Toronto Üniversitesi’nde
eğitim almak isteyenlerin oldukça ilgisini çekecektir.
Bize biraz kendinizden ve kariyerinizden söz edebilir misiniz?
1985 yılında İstanbul’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi
tamamladıktan sonra 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi,
Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandım. Mühendislik
okumak çok küçük yaşlardan beri hayalimdi diyebilirim.
Biraz klasik olacak ama ben de bana alınan oyuncakların içini
kurcalayıp başka bir alete dönüştürmeyi sevenlerdendim.
Üniversite üçüncü sınıftan itibaren yurtdışında okumayı ve
eğitimimi yurt dışında devam ettirmeyi planlıyordum ve
bu nedenle notlarımı hep yüksek tutmaya özen gösterdim.
2008 yılında İTÜ Elektronik bölümünü ikincilik ile bitirdim
ve İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne Üniversitesi’nden mastır eğitimi için
kabul aldım. Mastır ve doktora eğitimlerimi bu üniversitede
tamamladım. Doktora projem “Uzaktan enerji transferi ile
çalışan biyosensör sistemleri” konusunda oldu. Daha sonra
bir sene aynı konuda EPFL Üniversitesi’nde post doktorama
devam ettim. Çalışmamız dünya çapında büyük ilgi gördü ve
uluslararası dergilerde yayımlandı.
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Sizi bakterileri ve virüsleri hızlı tespit eden mikroçip
çalışmanızla tanıdık. Antibiyotiğe alternatif olarak geliştirmiş
olduğunuz mikroçip çalışması gerçekten çığır açıcı.
Başarınızdan dolayı tebrik ederiz. Bize bu çalışmanızdan biraz
bahsedebilir misiniz?
Bilindiği üzere antibiyotiklerin yanlış kullanımı sonucu
bakteriler antibiyotiklere karşı direnç geliştirmekte. Bu
yüzden birçok antibiyotik bakteriler karşısında etkisiz
kalıyor. Bu yüzden fajlar diğer adlarıyla bakteriyofajlar
bilim insanlarının ve birçok şirketin ilgi alanına tekrar girdi.
Fajlar sadece bakterilere saldıran virüslerdir. Aslında Doğu
Avrupa’da 1900’lerin başından beri tedavi amacıyla kullanılan
fajlar, günümüzde de birçok hastanın antibiyotiklerden
fayda görememesi nedeniyle Amerika ve Avrupa’da tekrar
kullanılmaya başlanıldı. Bizim geliştirdiğimiz biyosensör
sistemimizde bu fajları kullanarak, hastada bulunan bakterileri
tespit eden mikroçiplerden oluşmaktadır. Aynı zamanda
tedavi amacıyla faj kokteyl ilaçları üreten şirketler için, hangi
fajların hasta üstünde etkili olduğunu gösteren bu çipler, faj
tedavisi ve gelecek için büyük önem taşıyor.
Türkiye’de 2008 yılında İTÜ Elektronik Mühendisliği
bölümünden mezun oldunuz. Bu aşamadan sonra sizi
Kanada’ya götüren süreçten kısaca bahsedebilir misiniz?
Her uzmanlık alanın uzmanları ve bu uzmanların olusturduğu
bir akademik çevresi, cemiyeti vardır. Genelde bu akademik
cemiyet konferanslarla bir araya gelir ve fikir alışverişlerinde
bulunurlar. Ben de doktora süresince yazdığım makaleler
ve katıldığım konferanslar sonucunda alanım sayesinde
konusunda uzman olmuş ve dünyaca kabul görmüş profesörler
ile tanışma imkânı elde ettim. Şu anda üzerinde çalıştığım
projenin sorumlusu, süpervizörüm olan Profesör Glenn Gulak
ile de bu sayede iletişime geçtim.
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Toronto Üniversitesi mühendislik alanında
Kanada’nın en iyi okullarından biri. Aynı
zamanda dünyanın sayılı üniversiteleri
arasında. Bunlar da bu üniversitede
yapılan çalışmaların ne kadar önemli ve
kredibilitesinin olduğunun kanıtı aslında.
Özellikle Toronto Üniversitesi’nde akademik çalışma
yapmanın size kattığı neler oldu?

Kanada’da Toronto Üniversite’sinde doktora sonrası araştırma
görevlisi olarak çalışmalarınıza 2015 yılında başladınız. Toronto
Üniversitesi Kanada’nın en prestijli üniversitelerinden biri.
Bu üniversiteye doktora sonrası araştırma görevlisi olarak
geçişiniz nasıl oldu?
Birkaç online mulakattan sonra, Kanada’nın Toronto şehrinde
bulunan Toronto Üniversitesi’ndeki Advance Digital Systems
laboratuvarına post doktora çalışması için davet edildim.
Toronto Üniversitesi mühendislik alanında Kanada’nın en iyi
okullarından biri. Aynı zamanda dünyanın sayılı üniversiteleri
arasına girmektedir. Bunlar da bu üniversitede yapılan
çalışmaların ne kadar önemli ve kredibilitesinin olduğunun
kanıtı aslında. Gittiğiniz okulun adı, beraber çalıştığınız
hocalar ve üzerinde çalıştığınız projeler akademik kariyer
açısından çok önemli. Ben de böyle bir üniversite ve güzel bir
projede yer alıp özgeçmişime böyle bir deneyimi eklemem
gerektiğini düşündüğüm için Toronto Üniversitesi’ni seçtim.
Aynı zamanda, yaptığınız projelerin teknik deneyimlerinin
yanında, beraber çalıştığınız insanların ve ortamın düşünce
yapısı, yaklaşımı ve teknik olmayan birçok tecrübelerini de elde
ediyorsunuz. Avrupa’da aldığım teknik ve sosyal deneyimin
yanında Amerika’da alacağım deneyimin çok önemli olduğunu
düşünüyordum. Ek olarak, yaptığım araştırmalar sonucu yaşam
standardının yüksek olması, göçmenlere açık ve önyargısız
olduklarını düşündüğüm için Kanada’yı tercih ettim. Kanada’ya
baktığınızda göçmenlerin ülkenin gelişmesine ve büyümesine
çok büyük katkıda bulunduklarını görebiliyorsunuz. Bu yüzden
Kanada saygı ve hoşgörünün hâkim olduğu bir toplum. Toronto
aynı zamanda Kuzeydoğu Amerika’daki büyük şehirlerin içinde
yer aldığı ekosistemde bulunuyor, akademik olarak Toronto
Üniversitesi’ni de öyle kabul ediyorlar. Bu yüzden Amerikan
sisteminin bir kopyasının Toronto’da olduğu da söylenebilir.

Toronto Üniversitesi Kanada’nın en iyi mühendislik
okullarından biri. Dünya sıralamasındaki yeri de kalitesini
belli ediyor. Bu başarıyı elde etmesindeki en önemli sebep
ise akademisyen kadrosu. Aslında zincirdeki halkalar gibi her
şey birbirine bağlı ve kenetli. Hocaların kalitesi, çalıştıkları
konuların ve projelerin de önemli olmasını sağlıyor. Böylece
aldıkları proje destek fonları da yüksek olabiliyor ve aynı
zamanda birçok başarılı öğrenci bu projelerde çalışabilmek
için can atıyor. Hatta konuştuğum önemli hocalar bazı aylarda
yüzlerce mail aldıklarını söylüyorlar. Sonucunda projenin
meyvesi olan makaleler kaliteli oluyor bu da üniversitenin
ününün artmasına sebep oluyor. Örnek vermek gerekirse,
üzerinde çalıştığınız konu güncel ve dünyanın ilgi duyduğu
konulardan biri oluyor, çıkardığınız makaleler çok fazla kişi
tarafından okunuyor ve kaynak olarak kullanılıyor, akademik
ağınız genişliyor, birlikte çalıştığınız hocalarınızdan akademik
ve sosyal alanda birçok deneyim akışı oluyor.
Türkiye’den Toronto Üniversitesi’nde eğitim almayı
isteyenlere ve akademik çalışmalarını sürdürmek isteyenlere
neler önerirsiniz?
Toronto Üniversitesi dünya üzerinde mühendislik alanında
ün yapmış bir üniversite olduğu için, yarıştığınız kişiler
de uluslararası boyutta oluyor. Mesela, dünyanın birçok
ülkesinden, özellikle de Çin ve Hindistan’dan çok başarılı
öğrenciler bu üniversiteye girebilmek için başvuruda
bulunuyorlar. Bu yüzden birçok kriter önem teşkil ediyor.
Bitirdiğiniz üniversite, not ortalamanız, akademik çalışma
ve makaleleriniz, çalıştığınız hoca, vs. Benim kendi
deneyimlerim, bunların arasında en önemli olanın ve
akademik alanda kaliteli bir şekilde devam edebilmenin
en önemli kuralının çalıştığınız hocanın düzeyi ve akademi
dünyasında kabul görmüş birisi olması gerektiği yönünde.
Böyle bir hoca ile çalışmak beraberinde size birçok kapıyı da
açacaktır.
Özellikle eğitim sistemini ve yaşam koşullarını
düşündüğünüzde Kanada hakkında genel fikirleriniz neler?
Toronto’nun ayrı bir özelliği daha var aslında. Toronto’da
birçok araştırma hastanesi bulunuyor. Bu hastanelerin
birbirinden farklı birçok konuda uzmanlıkları var. Bunun için
Toronto da Boston ve çevresi ya da Kaliforniya’daki gibi bir
Bio-Hub olarak biliniyor. Bu yüzden biomedikal ve sağlık
alanında çalışmak isteyenler için birçok fırsat var burada.
www.edulifecanada.com
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Toronto’nun ayrı bir özelliği daha var
aslında. Toronto’da birçok araştırma
hastanesi bulunmaktadır. Bu hastanelerin
birbirinden farklı birçok konuda
uzmanlıkları var. Bunun için Toronto da
Boston ve çevresi ya da Kaliforniya’daki gibi
bir Bio-Hub olarak da biliniyor. Bu yüzden
bio-medikal ve sağlık alanında çalışmak
isteyenler için birçok fırsat bulunmaktadır.
Yaşam koşulları bakımından her yerin oldugu gibi Kanada’nın
da iyi ve kötü özellikleri var. Kötü özelliklerini söylemek
gerekirse, en kötüsü Türkiye’den oldukça uzak olması
sebebiyle uzun saatler süren seyahatler diyebilirim. Bunun
dışında soğukla arası iyi olmayanlar için Kanada kışın oldukça
soğuk olabilir, hissedilen sıcaklık -50 dereceleri bulabiliyor.
İyi özelliklerini de kısaca belirtmek gerekirse başka bir
ülkeden gelen biri olarak kendinizi yabancı hissetmiyorsunuz
ve adaptasyon süreciniz kolay oluyor. Farklı kültür gruplarıyla
etkileşiminiz olabiliyor. Mesela Toronto’da dünya üzerinde
bulunan, Çin’den Afrika mutfağına birçok farklı çeşidi bir
arada bulabilirsiniz.
Gelecek planlarınızda neler var? Kariyerinize devam ederken
Türkiye’den Kanada’ya akademik kariyer yapmak amacıyla
gelmeyi düşünenlere önerileriniz neler olur?
Post doktora çalışması olarak başlayan proje meyvesini
bir şirket olarak verdi. Şu anda kurucularının arasında
bulunduğum Micromensio adında bir şirketimiz var. İlk
etapta bu şirketimizi büyütüp güzel bir yere taşımak istiyoruz
ve diğer kurucularla beraber bunun için çok sıkı bir şekilde
çalışıyoruz. Bunun yanında akademik kariyerimi tamamen
bitirmek gibi bir niyetim yok aslında. Tecrübelerimi,
deneyimlerimi ve bilgilerimi gelecek jenerasyona aktarmak
icin önüme gelen fırsatları değerlendirmeyi düşünüyorum.
Ben bilginin paylaştıkça çoğaldığına inanıyorum. Kanada’ya
gelmek isteyenlere tavsiyem iletişime açık olun. Biz Türkler
olarak yurtdışına çıktığımızda genelde çekingen davranıyor
özellikle İngilizcemize güvenemediğimiz için konuşmaktan
korkuyoruz. Kanada’da bu konuda çok rahat olabilirsiniz,
fikir ve düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Sonuç olarak
eğer önemli bir yerde eğitim görmek, akademik kariyerinizi
devam ettirmek istiyorsanız sıkılmadan, usanmadan birçok
kişiyle iletişime geçmeye hazır olun.
EduLife Canada Dergisi ekibi olarak, Kanada’yı öncelikle
eğitim olanakları ve sonra sosyokültürel açıdan ülkemizde
tanıtabilmeyi
hedefliyoruz.
Dergimiz
hakkındaki
düşüncelerinizi, izlenimlerinizi paylaşabilir misiniz?
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Bence deneyimler insanların çok önemli bir parçası.
Dünya üzerindeki birçok problem insanlar deneyimlerini
paylaştıkları ve aktardıkları için daha kolay çözülmüştür. Bu
nedenle derginizin çok önemli bir görevi yerine getirdigi
inancındayım. İnsanların deneyimlerinin paylaşarak aynı
yolda ilerlemek isteyenlere yardımcı oluyor, onların aynı
sıkıntılara düşmesini engelliyorsunuz. Özellikle eğitim
konusunda önemli bilgileri bir dergide toplamanız, insanların
bilgiye kolay erişimi açısından çok değerli. Bu bilgiler
eğitimlerini Kanada’da devam ettirmek isteyenler için cok
değerli bir hazine ve çok önemli. Ve bazen bilgilere erişmek
çok sıkıntılı ve uğraştırıcı olabiliyor. Ben kendi hayatımda
bunu bizzat yaşadım ve halen yaşıyorum. Yurtdışında uzun
süreliğine, eğitim amacıyla çıkmak, alışana kadar çok büyük
zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu nedenle Kanada’ya
eğitim amacıyla gelmek isteyenlere tavsiyem, sizin derginizin
yakın takipçisi olmalarıdır.

DİL EĞİTİMİ

Kanada’da DİL EĞİTİMİ
Genel
Açıklama

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, İngilizce’yi
de Fransızca’yı da rahatlıkla öğrenebileceğiniz bir ortam sunar. Altı aydan
kısa süreli dil eğitimi için öğrenci vizesine ihtiyaç yoktur. Altı aydan uzun
süreli eğitimlerde mutlaka öğrenci vizesi alınmalıdır. Okulun öğrenci sayısı,
öğrencilere sağladıkları olanaklar, öğrencilerin geldikleri ülkelere göre
iyi bir dağılım göstermesi, eğitim ücreti ve sundukları aktiviteler önemli
kriterlerdir. Dil okulunun sağladığı esneklikler, performansınıza göre sınıf
atlatma gibi seçenekler sunabilmeleri de dikkate alınmalıdır.
•
•
•

Sunulan
Programlar

•
•

Başvuru
Koşulları
Başvuru
evrakları

Başvuru
Tarihleri

Çalışma izni

Maliyetler
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Genel İngilizce, Genel Fransızca
İş İngilizcesi, İş Fransızcası
TOEFL, IELTS, DELF, DALF, TEF, TFI
hazırlık kursları
Cambridge FCE-CAE, DELF sınav hazırlık
kursları yaz kampları
TESOL sertifika programı (Anadili İngilizce
olmayan İngilizce öğretmenleri için)
Dil okuluna kayıt olmak için herhangi
bir ön şart gerekmemektedir. Dileyen
herkes, hangi okuldan mezun olursa
olsun başvuru yapabilir.
Evrak olarak okulların başvuru formlarının
doldurulup gönderilmesi yeterlidir. Bazı
okullar kabul mektubuna işlemek için pasaport
numaranızı da isteyebilir.

Dil okullarına yılın her döneminde, her ay başında,
hatta her hafta başında 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.

Dil okullarına gelen yabancı öğrencilere maalesef çalışma
izni verilmez. Öte yandan, dil eğitimi kolej veya üniversite
bünyesinde alındığı takdirde bu mümkündür.

Okulların başvuru ücreti okuldan okula değişiklik gösterir ve ortalama 100150 Kanada doları arasındadır. Kanada’da konaklama, yeme-içme, eğitim
ücreti ve cep harçlığı da dâhil olmak üzere üç aylık bir eğitimin maliyeti
ortalama olarak 6.000-8.000 Kanada doları arası, 6 aylık bir eğitim programı
ve yaşam ücreti ise ortalama 12.000-15.000 Kanada doları arasındadır.

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 iş yeri için iş İngilizcesi, Mastır 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 için İngilizce (EC) öğrenimi gördüm. Buraya
geldiğimde İngilizce’yi 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

WHY ECLC'S UCP?
University & College Pathway
High quality
Canadian
Education

1

2

Possible
Future
Immigration

“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

www.eclccanada.com

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

ann@ecslcanada.com
ann@eclccanada.com

“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

Kanada’da Yaz OKULU
Genel
Açıklama

Yurtdışı yaz okullarını, 9-18 yaş arası öğrencilerin uzun okul tatillerinde yurtdışında
hem eğitici hem de eğlenceli bir program dahilinde dil becerilerini geliştirebilecekleri ve
pratik kazanabilecekleri okullar olarak tanımlayabiliriz. Hem İngilizce ve hem Fransızca
dillerinin resmi dil olması öğrencilerin iki dil ile de tanışmasına olanak sağlar. Toronto ve
Vancouver şehirleri yaz okullarında İngilizce eğitim almak isteyenler için; Montreal ise
Fransızca öğrenmek isteyenler için ideal merkezlerdir. Genellikle haftalık 15-20 saat
olan İngilizce dil eğitimi içeren programlarda, gün kahvaltı ardından dersle başlar.

Son teknoloji ile donatılmış eğitim ortamlarında,
duyusal ve görsel eğitim teknikleriyle ve alanında
yetkin öğretmenler eşliğinde; okuma, yazma, konuşma
ve anlama gibi temel dersler dil gelişim programlarının
temelini oluşturur. Kanada’da yaz okuluna iki şekilde
katılma şansınız olabilir. En az 10-15 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. 18 Yaşından küçükler
için Kanada’daki okuldan gelen vasi formunun
ebeveynler tarafından doldurulması gerekir.

Sunulan
Programlar

Başvuru
Koşulları

Başvuru
evrakları
Başvuru
Tarihleri

Çalışma izni

Maliyetler
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Ayrıca 9 yaş ve yukarısında olan
öğrenciler tüm dil programlarına,
yaz okullularına ya da kamplarına
katılabilirler.

Başvuru formunun doldurulması gerekir.

Çok talep edilen yaz okulları erkenden dolduğundan
Kasım’dan itibaren başvuru yapılmasını tavsiye
ediyoruz.

Yaz okulu öğrencilerine çalışma izni verilmemektedir.

Aile yanı daha ekonomik olur. 15-20 saatlik ders programları okula ve şehre
göre değişen fiyat aralıkları yaklaşık olarak; 2.600 Kanada doları ile 5.500
Kanada doları arasındadır.

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

15.000- 35.000

750-980

800-1.200

23.000-45.000

KOLEJLER

12.000-18.000

750-980

800-1.200

20.000-28.000

DİL OKULLARI

10.000-15.000

750-980

800-1.200

18.000-23.000

MASTIR PROG.

15.000-35.000

750-980

800-1.200

23.000-45.000

MBA

24.000-75.000

750-980

800-1.200

34.000-85.000

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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Toronto, Kanada’da
Eğitim Görün ve Çalışın
Dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden biri!
Kuzey Amerika’nın en hızlı büyüyen teknoloji merkezi!

Kanada'daki uluslararası öğrencilerin
en çok tercih ettiği üniversiteyiz!

Toronto’da
Öğrenci
Memnuniyetinde

1 Numaralı
Kolej!

• Ekonomik ve maliyet etkin

• Eşsiz Kültürel Çeşitlilik

• Yüksek standartlarda eğitim

• Çalışma Fırsatı

• Co-op ve Endüstri Bağlantıları

• Güvenli, huzurlu, yüksek yaşam kalitesi

İletişim:
Gail Beagan, Recruitment Manager
internationalregistration@centennialcollege.ca

centennialcollege.ca

facebook.com/Centennial.international
Centennialie
Centennialinternational

Canada’s newest aerospace and
aviation training facility has arrived.

Centennial College’s newest campus is now open, focused on training the next generation of aerospace
and aviation experts. See how we’re shifting the industry at centennialcollege.ca/downsview

facebook.com/Centennial.international

Centennialie

Centennialinternational

İŞ DÜNYASI

Kanada’nın İŞ GARANTİLİ İLK 10 MESLEĞİ:

2019’A ÖZEL GÜNCELLENMİŞ LİSTE

Bir kariyer yolu seçmek hayatımızdaki en zor kararlardan biridir. Yetenekleriniz ve ilgi alanlarınız elbette kilit faktörler
olmalı. Kanada’nın en iyi işleri sıralaması, maaşları, istihdam artışı ve geleceğe vadettikleri açısından ilginizi çekecek…
2019’da hangi meslekler en büyük kariyer fırsatlarına sahip oldu ve olmaya devam edecek? Hangi meslekler yükselişte? Bu
mesleklerdeki istihdam konusunda beş yıl içinde ne gibi değişimler olacak? Hem sevdiğiniz, ilgi alanınız olan bir işi yapıp
hem çok para kazanmak mümkün mü? Bu işlerden birine sahip olmanız için yapmanız gerekenler neler? İşte Kanada’nın
şu an için en iyi istihdam seçeneklerinin bir listesi.

1

Pratisyen Hemşire (Nurse Practitioner)
İş tanımı: Nüfus yaşlandıkça, sağlık sektöründe kariyer talepleri artıyor. Pratisyen
hemşireler, doktorlar ve diğer profesyonellerle birlikte çalışır. Bu iş kategorisinde hekim
asistanları ve ebeler de bulunur. Bu alandaki insanlar hastanelerde, kliniklerde veya
doğum merkezlerinde çalışabilirler.
İş yeterlilikleri: Bu işler için gerekenler işin türüne bağlı olarak değişir. Hemşire
pratisyenleri genellikle hemşirelikte yüksek lisans derecesine ihtiyaç duyarken, doktor
asistanları ve ebeler sadece ilgili programlarda üniversite diplomasına ihtiyaç duyarlar.
Maaş: Bu meslek kategorisindeki kişiler, ortalama yıllık 104.000 Kanada doları maaş alıyor.
Kariyer fırsatı: Bu alanda çalışan kişi sayısı son beş yılda %75 arttı. 2024 itibariyle, Kanada
Hükümeti bu alanda iş arayanlar için daha fazla iş olanağı yaratmayı öngörmektedir.

2

Diş Hekimi (Dentist)
İş tanımı: Diş hekimleri, dişleriniz ve ağız sağlığınızla ilgili hastalıkları teşhis eder ve tedavi
yöntemleri uygular.
İş yeterlilikleri: Dört yıllık bir dişçilik öncesi üniversite eğitimine veya Quebec’te, bilim
üzerine bir kolej diplomasına ihtiyacınız olacak. Bundan sonra, bir diş programından
üniversite diploması almanız gerekir. Ayrıca, diplomanızın bir il veya bölge düzenleyici
kurum tarafından ruhsatlandırılmış olması gerekir. Uzmanlık için de ek eğitim gerekli.
Maaş: Bir dişçinin ortalama yıllık geliri 93.600 Kanada dolarıdır.
Kariyer fırsatı: Kanada’da son beş yılda dişçi sayısı %63 arttı. Hükümet, 2024 yılına kadar
bu alanda iş arayan insanların daha fazla iş olanağının olacağını öngörüyor

3

Kamu Hizmetleri Müdürü (Utilities Manager)
İş tanımı: Su, elektrik, doğalgaz gibi konularla ilgilenirler. Kamu sektöründe veya özel
sektörde çalışan kamu hizmeti yöneticileri, gerek yeşil alan gerekse diğer insanlara
ulaştırılması gereken kaynakların dağıtımını yönetir.
İş yeterlilikleri: Seçtiğiniz alanla ilgili bir lisans derecesi veya diploma (Enerji santralleri
için elektrik mühendisliği, doğalgaz dağıtımı için petrol ve gaz mühendisliği vb.). Ayrıca,
çalışmaya başlarken bir tür staj yapmanız gerekir.
Maaş: Çalıştığı alan ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak yıllık ortalama gelir yaklaşık
114.000 Kanada dolarıdır.
Kariyer fırsatı: Bu alan da 2024’te 3.100 yeni iş alanına karşılık yalnızca 2.900 çalışan
olacağı ihtimaliyle gelecek vadediyor. Fakat bu üst düzey pozisyonda çalışabilmek için
gerçekten iyi bir tecrübe sahibi olunması bekleniyor.
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4

Güç Sistemleri Elektrikçisi (Power Systems Electrician)
İş tanımı: Bu uzmanlar, elektrik şebekesinin çalışmasını sağlayan ekipmanı kurar, bakımını
yapar, test eder ve onarır.
İş yeterlilikleri: Bu iş genellikle lise diploması ve dört yıllık çıraklık programının
tamamlanmasını gerektirir.
Maaş: Güç sistemleri elektrikçileri ortalama yıllık 86.000 Kanada dolar maaş alıyor.
Kariyer fırsatı: Kanada Hükümeti bu alanda beş yıl sonra, dengeli sayıda iş imkânı ve
çalışan olacağını öngörüyor.

5

Madencilik ve Taşocağı Sorumlusu (Mining & Quarrying Supervisor)
İş tanımı: Bir madencilik ve taşocağı sorumlusu, kömür, mineral ve cevherleri yeraltından
çıkaran çalışanları denetler. Bu denetçiler ağır makine çalıştırabilir, işçi güvenliğini
izleyebilir ve malzeme siparişi vb. idari işler yapabilirler.
İş yeterlilikleri: En azından orta öğretimi tamamlamanız gerekir. Bunun yanında bazı
pozisyonlar madencilik veya mühendislik alanında bir kolej veya üniversite programını
bitirmenizi gerektirebilir. Özellikle süpervizör rollerinin çoğu, bu alanda birkaç yıllık
deneyim gerektiriyor. Birçok il ve bölge, yeraltı veya kömür madenciliği süpervizörü gibi
pozisyonlar için sertifika almanızı bekler.
Maaş: Bu iş alanı için ortalama yıllık maaş 83.200 Kanada doları ve son beş yılda % 25
ücret artışı görülüyor.
Kariyer fırsatı: Madenciliğin Kanada ekonomisinde büyük rol oynadığı bir sır değil.
Meslek, çalışanlarında son beş yılda % 29 artış kaydedildi.

6

Boru Tesisat Şefi (Pipe Fitting Supervisor)
İş tanımı: Boru tesisat şefleri, evlerden büyük endüstriyel veya ticari tesislere kadar ısı,
yağ ve su sistemlerini koordine eder. Malzeme sipariş eder, iş planlaması yapar ve her
şeyin güvenli bir şekilde çalıştığından emin olurlar.
İş yeterlilikleri: En azından ortaokul bitirmeniz gerekir. Bir çıraklık döneminin ardından
sertifika alıp, ardından tecrübe kazanmanız gerekecek.
Maaş: Yıllık ortalama maaşı yaklaşık 81.000 Kanada doları civarındadır ve tecrübe
kazanıncaya kadar daha düşük bir gelir kaçınılmazdır.
Kariyer fırsatı: Son beş yılda, bu işte çalışan kişi sayısı %51 arttı.

7

Mühendislik Müdürü (Engineering Manager)
İş tanımı: Mühendislik yöneticileri projeleri planlar, denetler ve değerlendirir. Danışmanlık
firmaları ve bilimsel araştırma şirketleri dahil, hem özel hem de kamu sektöründe
çalışabilirler.
İş yeterlilikleri: İdeal olarak bir denetleyici rolü olan bazı deneyimlerin yanı sıra çoğu
pozisyon için mühendislik lisans derecesine ihtiyacınız olacak. Ayrıca, çalıştığınız il veya
bölge tarafından Profesyonel Mühendis (P. Müh.) olarak lisans alınması da gereklidir.
Maaş: Mühendislik yöneticileri ortalama yıllık yaklaşık 106.000 Kanada doları kazanıyor.
Kariyer fırsatı: 2024 itibariyle, hükümet iş arayanlardan biraz daha fazla iş olmasını
bekliyor.
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Bilimsel Araştırma Yöneticisi (Scientific Research Manager)
İş tanımı: Bir mimarlık firması, istatistiksel bir hizmet veya bir bilim departmanında
olabilecek teknik çalışmaları denetleyeceksiniz. Firmanın veya departmanın faaliyetlerini
planlayacak ve yönetecek, teknik çalışmaları tayin edip gözden geçirecek ve personel işe
alımını yapacaksınız.
İş yeterlilikleri: Mimari veya peyzaj mimarlığında çalışıyorsanız, ilgili lisans derecesine
ihtiyacınız olacak. Bilimsel araştırma yöneticilerinin, bilim dalında yüksek lisans veya
doktora derecesi olmalı. Elbette birkaç yıl bile olsa tecrübe de gerekli.
Maaş: Bilimsel araştırma yöneticisi için yıllık ortalama gelir 102.000 Kanada doları.
Kariyer fırsatı: Beş yıl sonra, hükümet iş arayanların sayısının iş olanaklarından daha az
olacağını düşünüyor

9

Kamu Yönetimi Direktörü (Public Administration Director)
İş tanımı: Kamu yönetimi direktörleri, politikaların ve programların uygulanmasını
sağlayan geniş çaplı devlet hizmetleri kollarına liderlik eder. Bu programları geliştirmek,
bütçeleri izlemek ve planlamak, personel istihdam etmek ve eğitmek anlamına geliyor.
İş yeterlilikleri: Alanında uzun yıllara dayanan deneyimin yanı sıra, sosyal bilimler, hukuk
veya işletme alanlarının en az birinden lisans derecesinde diploma gerekir.
Maaş: Yıllık ortalama 110.000 Kanada doları ile devlet bürokrasisindeki en yüksek ücretli
işlerden biridir. Kamu yönetimi direktörlerinin ücretlerinde son beş yılda % 13 artış oldu.
Kariyer fırsatı: Hükümetlerin önceliğine göre, ayrılan bütçeye ve hangi siyasi partinin
sorumlu olduğuna bağlı olarak programlar oluşturulur. Bu nedenle bazı iş olanakları
diğerlerinden daha az karlı olabilir.

10

Şantiye Şefi (Construction Manager)
İş tanımı: Şantiye şefleri, inşaat ekiplerini denetler, projelerin organize edilmesini ve
tamamlanmasını sağlar.
İş yeterlilikleri: İnşaat mühendisliği veya inşaat teknolojisi alanında üniversite diplomasına
ihtiyacınız olacak.
Maaş: Yine tecrübenin önemli olduğunu belirtmeliyiz. Bu meslek sahiplerinin son beş
yılda gelirleri %14 oranında arttı ve ortalama gelirleri 83.000 Kanada doları.
Kariyer fırsatı: Son yıllarda inşaat yöneticilerinin sayısında artış eğilimi görülüyor, ancak
istihdamı ekonomik büyümeye büyük ölçüde bağlı.
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Ortalama
Maaş

104,000
Cad
(Diş Hekimi) Dentist
93,600 Cad
Kamu Hizmetleri Müdürü (Utilities Manager) 114,130
Cad
Güç Sistemleri Elektrikçisi (Power
85,758 Cad
Systems Electricians)
Madencilik ve Taşocağı Sorumlusu
83,200 Cad
(Mining & Quarrying Supervisor)
Boro Tesisat Şefi(Pipefitting supervisor) 81,12 Cad
Mühendislik Müdürü (Engineering
105,997
Manager)
Cad
Bilimsel Araştırma Yöneticisi (Scientific 102,003
Research Manager)
Cad
Kamu Yönetimi Direktörü (Public
109,533
Administration Director)
Cad
Şantiye Şefi (Construction Manager)
83,200 Cad
İstatistikçi veya Aktüer(Statistician or
87,360 Cad
Actuary)
Firma Yöneticisi (Business Executive)
110,406
Cad
Elektronik Mühendisi (Electronics
90,002 Cad
Engineer)
Polis memuru(Police Officer)
87,859 Cad
Güç Hattı ve Kablo İşçi (Power Line & 79,997 Cad
Cable Worker)
Lokomotif Mühendisi (Locomotive
78,000 Cad
Engineer)
Başhemşire ve Tıbbi Danışman (Head 83,200 Cad
Nurse & Medical Supervisor)
Sağlık ve Toplum Hizmet Müdürü
109,866
(Health & Community Service Manager) Cad
Mesleki terapist8Occupational Therapist) 82,098 Cad
Finans Müdürü(Financial Manager)
95,992 Cad
Okul Müdürü ve Yönetici(School
100,006
Principal and Administrator)
Cad
Asansör teknisyeni (Elevator Mechanic) 81,120 Cad
Petrol ve Gaz Sondaj Şefi (Oil & Gas
85,280 Cad
Drilling Supervisor)
İnsan Kaynakları Müdürü (Human
93,725 Cad
Resources Manager)
Sağlık Müdürü (Health Care Manager) 94,994 Cad
Bilgisayar Sistemleri Müdürü (Computer 104,000
Systems Manager)
Cad
Ulaştırma Müdürü (Transportation
84,261 Cad
Manager)
Maden Mühendisleri (Mining Engineers) 98,405 Cad
Koruma Memurları (Conservation
67,642 Cad
Officers)
Yerbilimci (Geoscientist)
93,600 Cad
Ekonomik Kalkınma Direktörü
102,398
(Economic Development Director)
Cad
Elektrik ve Telekomünikasyon
79,040 Cad
Müteahhitliği (Electrical &
Telecommunications Contractor)
Petrol ve Kimya Mühendisi (Petroleum & 115,565
Chemical Process Engineer)
Cad
Petrol Rafineri Süreci Operatör (Oil
83,200 Cad
Refinery Process Operator)

İş Ünvanı

1 Pratisyen Hemşire (Nurse Practitioner)

Sıralama

15%

16%

9%

5%
5%

13%
18%

16%

9%
9%

14%

8%
17%

13%
16%
9%

10%

8%

17%

17%
20%

20%

15%

14%
4%

13%

28%

15%
20%

25%

18%

45%
16%

35%

-2%

1%

24%

-9%
70%

16%
17%

1%

-6%
22%

-6%

83%
-22%

11%
3%
1%

53%

57%

17%

18%
33%

8%

26%

46%
87%

87%

10%

51%
8%

29%

73%

63%
16%

75%

Beş yıllık Beş yıllık
ücret
çalışan
artışı
artışı

➙

➘

➙

➙
➘

➘
➚

➙

➚
➙

➙

➙
➚

➚
➙
➚

➘

➙

➚

➙
➙

➙

➘

➚
➙

➘

➚

➚
➚

➚

➙

➚
➚

➚

Genel
durum

Kanada’daki işlere en iyi gelir, en fazla fırsat açısından bakın!

70

68
69

66
67

64
65

63

11%
9%
20%
6%
15%
12%
8%
6%
4%
12%
19%

86,674 Cad
81,994 Cad
97,136 Cad
70,720 Cad
79,997 Cad
85,717 Cad
90,002 Cad
73,590 Cad
82,285 Cad
76,960 Cad
94,931Cad

10%
16%

68,640 Cad
91,000 Cad

87,006 Cad

5%

5%
31%

19%
14%

9%
0%

9%

9%

12%

15%

11%

80,725 Cad

95,992 Cad

11%

90,002 Cad

35%

-2%
-6%

61%
41%

6%
-16%

39%

20%

-1%

-9%

20%

24%

-3%

22%

34%
62%

41%

2%
11%
14%

16%

5%

7%
14%

23%
16%
16%

-38%
-17%

41%

39%

-4%
-3%

29%
12%
11%

73%
-20%

25%

70,990 Cad
65,000 Cad

100,006
Cad
81,286 Cad

10%

9%
17%
14%

79,040 Cad
72,800 Cad
78,894 Cad

82,659 Cad

12%
17%

72,696 Cad
69,992 Cad

104,000
Cad
Doğal Kaynaklar Politikası Analisti(Natural 82,992 Cad
Resources Policy Analyst)
Makine Mühendisi(Mechanical Engineer) 81,494 Cad
Telekomünikasyon
85,342 Cad
Müdürü(Telecommunication Manager)
Mali Denetçi(Financial Auditor)
64,522 Cad
Sağlık Politikası Uzmanları (Health Policy 76,794 Cad
Professionals)
Psikolog (Psychologist)
83,200 Cad
Perakende / Toptan Ticaret Müdürü
67,995 Cad
(Retail/Wholesale Trade Manager)
İnşaat Müfettişi(Construction Inspector) 67,995 Cad

35 Solunum terapisti (Respiratory therapist)
36 Demiryolu Kondüktörleri (Railway
Conductors & Brakemen/Brakewomen)
37 Fizyoterapist (Physiotherapist)
38 Power Plant Operator
39 Kolej Öğretim Görevlisi (College
Instructor)
40 Veteriner Hekim (Veterinarian)
41 Havacılık ve Uzay Mühendisi (Aerospace
Engineer)
42 Gayrimenkul ve Finans Müdürü (Real
Estate & Financial Manager)
43 Güverte görevlisi (Su Taşıma) (Deck
officer (water transport))
44 Aviyonik Mekanik (Avionics Mechanic)
45 Ortaokul Öğretmeni(Secondary School
Teacher)
46 Yazılım Mühendisi (Software Engineer)
47 Longshore İşçisi (Longshore Worker)
48 Pazarlama ve Halkla İlişkiler
Müdürü(Marketing & Public Relations
Manager)
49 Diyetisyen (Dietician)
50 Bankacılık ve Krediler Müdürü (Banking
& Credit Manager)
51 Üretim Müdürü (Manufacturing
Manager)
52 Ortaokul Sonrası Yönetici (PostSecondary School Administrator)
53 Uzman Mühendis (ör. Ziraat veya Deniz
Mühendisi) (Specialized Engineer (Eg.
Agricultural or Naval Engineer))
54 Veritabanı Analisti(Database Analyst)
55 Tarım Danışmanları(Agricultural
Consultants)
56 Bilgisayar mühendisi (Computer
Engineer)
57 Pilot ve Uçuş Eğitmen (Pilot & Flying
Instructor)
58 Ağır İş Makinası Şefi (Heavy
Construction Equipment Supervisor)
59 Ekonomist ve Politika Araştırmacısı
(Economist & Policy Researcher)
60 Üniversite profesörü (University
Professor)
61 Hükümet Programı
Memurları(Government Program
Officers)
62 Pharmacist

➚

➙
➚

➙
➘

➙
➚

➘

➘

➘

➘

➘

➙

➚

➘

➙
➙

➚

➘

➚

➙
➘

➙
➚
➙

➙
➙

➚

➘

➙
➚

➚
➚
➙

➙
➚

Referans: www.canadianbusiness.com

71 Hesap İcra & Danışmanı(Account
76,024 Cad
6%
26%
➙
Executive & Consultant)
72 İtfaiyeci (Firefighter)
83,325 Cad
20%
0%
➘
73 Sağlık ve Meslek Müfettişi(Health &
75,920 Cad
11%
2%
➙
Occupation Inspector)
74 Okul Kariyer Danışmanı (School Career 75,005 Cad
7%
-3%
➚
Counsellor)
75 Avukat (Laywer)
93,330 Cad
16%
3%
➘
76 Lisanslı Hemşire (Registered Nurse)
78,208 Cad
7%
3%
➙
77 Odyologlar ve Konuşma Dili Patoloğu
83,325 Cad
5%
-23%
➚
(Audiologists & Speech-Language
Pathologist)
78 Şehir Plancısı (Urban Planner)
83,096 Cad
17%
-43%
➙
79 İnsan Kaynakları Uzmanı (Human
74,506 Cad
10%
45%
➙
Resources Professional)
80 Petrol, Gaz ve Kimyasal İşleme
66,560 Cad
4%
42%
➙
Şefi (Petroleum, Gas and Chemical
Processing Supervisor)
81 Endüstri Teknisyeni (Industrial Technician) 80,912 Cad
11%
-23%
➙
82 Biyolog (Biologist)
74,880 Cad
11%
-16%
➙
83 Tahribatsız Muayene Cihazı / kontrol
73,840 Cad
18%
-24%
➙
Teknisyeni (Non-Destructive Tester/
Inspection Technician)
84 Bilgi Sistemleri Analisti (Information
79,997 Cad
8%
39%
➙
Systems Analyst)
85 Orman Ürünleri İşleme Şefi (Forest
64,002 Cad
20%
-1%
➚
Products Processing Supervisor)
86 Probasyon ve Şartlı Tahliye Görevlisi
80,226 Cad
10%
-10%
➙
(Probation & Parole Officer)
87 Petrol ve Gaz Kuyu Operatörü (Oil & Gas 79,040 Cad
11%
20%
➘
Well Operator)
88 Radyasyon Teknolojisti (Radiation
69,326 Cad
4%
21%
➙
Technologist)
89 Buzdolabı / Klima Teknisyeni
66,040 Cad
12%
32%
➙
(Refrigerator / Air Conditioner Mechanic)
90 Paramedik (Paramedic)
68,640 Cad
11%
2%
➙
91 İlkokul ve Anaokulu Öğretmeni
78,000 Cad
10%
9%
➙
(Elementary School & Kindergarten
Teacher)
92 Kimya Mühendisi (Chemical Engineer) 79,997 Cad
2%
-18%
➙
93 Laboratuvar Teknoloji uzmanları
72,446 Cad
10%
28%
➙
(Laboratory Technologists)
94 Web Tasarımcıları ve Geliştiricileri (Web 60,008 Cad
15%
7%
➙
Designers & Developers)
95 İşletme Hizmetleri Müdürü (Business
72,800 Cad
-3
5%
➙
Services Manager)
96 Sanat Yönetmeni (Managers in the Arts) 64,002 Cad
-9
79%
➙
97 Makine Mühendisliği Teknisyeni
65,520 Cad
10%
8%
➙
(Mechanical Engineering Technologist/
Technician)
98 İşleme & Demircilik Müteahhitleri ve
69,992
12%
-13%
➙
Denetçiler(Machining & Ironworking
Contractors and Supervisors)
99 Diş Sağlığı(Dental Hygienist)
72,800 Cad
4%
14%
➙
100 Mekanik ve Metal Parça İmalatı
60,008 Cad
9%
33%
➙
Danışmanları (Mechanical & Metal Parts
Manufacturing Supervisors)
Genel Durum:
İstihdam ve Sosyal Gelişim Kanada(ESDC) tarafından ölçülen, 2022 yılında alanında çalışanlar
için öngörülen talebi gösterir.
➚ iş arayan başına 1 den fazla iş imkanı - çok fazla fırsat
➙ iş arayan başına yaklaşık 1 iş imkanı - dengeli fırsat
➘ iş arayan başına 1’den az iş imkanı - düşük fırsat

İŞ DÜNYASI

63

KONAKLAMA

KANADA’DA 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.
İşte öğrenciler için konaklama seçeneklerinin avantajları,
dezavantajları ve ücretleri:

Aile yanı

Kiralık ev ya da oda

Sadece dil eğitimi alan
öğrenciler ile bağımsız
yaşama şansı.

Tamamen özgür bir ortam,
dilediğiniz gün ve saatte
kullanabileceğiniz kendinize
ait bir ev.

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.
Kanada’dan emlak
alan yatırımcılar,
Kanada vatandaşları
gibi alım-satım
vergisi ödemekle
yükümlüdürler.

Her aile bireyi
gibi, ailenin günlük
düzenine ve kurallara
uyma zorunluluğu.

Bir ev konforu
sağlamaz.

Kira dışında depozito,
elektrik, ısıtma ve
kapıcı hizmetleri gibi ek
harcamalarınız olur.

Bir ev konforu
sağlamaması ve
pahalı olması.

Aile yanı konaklama
ücretleri genelde
en ucuz konaklama
yoludur.

Öğrenci yurtları
genelde pahalı bir
konaklama türüdür.

Birkaç kişiyle kalınacak
ev konaklamaları için
aylık ortalama ücret 400
ile 700 Kanada doları
arasında değişir.

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

Ücreti

Düzenli bir yaşam.
Yaşanan ülkenin
kültürünü ve yaşam
tarzını yakından
tanıma olanağı.

Aile yanı
konaklamanın
maliyeti aylık 600 ile
950 Kanada doları
arasında değişiyor.

Bir eğitim yılı boyunca
ortalama yurt fiyatları
3.000-7.500 Kanada
doları civarındadır.
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www.kijiji.ca veya www.
craigslist.ca siteleri
aracılığıyla kiralık daire veya
oda bulunabilir.
Tek başınıza ev tutarsanız
pahalı, ancak evi birkaç kişi
ile paylaşırsanız oldukça
ekonomik olabilir.

Suit odada yapılacak
konaklamalar için aylık
ücret ortalama fiyat ise
600 - 1.500 Kanada
doları civarındadır.

Ev ya da daire
satın almak

Lüks ortamda, oda
ve temizlik hizmeti
sunulan rahat
ve bağımsız bir
konaklama şekli.

Avantajları

Kendi yemeğinizi
hazırlayabilir,
yemekhaneleri
kullanabilir, istediğiniz
saatte yurda giriş çıkış
yapabilirsiniz.

Otel ya da
pansiyon

Dezavantajları

Sıcak bir aile
ortamında, yabancı
dil konusunda bolca
pratik yapma şansı.

Öğrenci Yurdu

Ev fiyatları eyalete,
bölgeye, şehre,
konuma ve evin
özelliklerine
göre değişkenlik
Bir gece için
ortalama fiyatı 55- göstermekle
birlikte 2016 yılı
135 Kanada doları
Kanada’daki ev
arasında değişir.
fiyatları ortalaması
Büyük şehirlerde
fiyat daha yüksektir. 481.000 Kanada
dolarıdır.

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.

KANADA'DAKİ EMLAK
YATIRIMLARINIZDA PROFESYONEL
VE GÜVENİLİR HİZMET
Ev ve İş Yeri Alımında, Satılmasında ve Kiralanmasında,
yüksek standartta ve profesyonel yaklaşımla hizmetinizdeyim.
Çalışma prensibim, en yüksek kalitede ve sonuç getiren
hizmeti sunarak, maksimum müşteri memnuniyeti sağlamaktır.
Kanada’daki emlak yatırımlarınızda HomeLife/Vision Realty
Toronto ofisinde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.
Meral (Mary) Altınada
Real Estate 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.

ÖĞRENCİ VİZESİ

Kanada
ÖĞRENCİ
VİZESİ
Kimler başvurabilir?

Yazı: Türkan İBİŞ İNCE

Kanada öğrenci vizesi almak için
şansınızı arttırın!
Süreci seyahat tarihinizden çok önce, olabildiğince
erken başlatın.
Kuvvetli kanıt olarak kullanabileceğiniz her türlü
belgeyi bir araya getirin.
Vize başvurunuzu yaparken hazırladığınız niyet
mektubunda, net olarak eğitim projenizin ve
kariyer planlarınızın ne olduğunu belirtin.

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.

Ne zaman başvurulur?

Başvuruları okul kabul mektubunuzu aldıktan sonra yapmanız
tavsiye edilmektedir. 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.

Kabul mektubunda bulunması gereken bilgiler
nelerdir?

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.

Öğrenci vizesi için nereye başvurmalıyım?

Kanada öğrenci vizeniz için sürekli olarak ikamet ettiğiniz
yerdeki yetkili Kanada Büyükelçiliği’nin
veya işlemlerini yapan Kanada Vize
Başvuru Merkezlerinden birine
başvurmanız gerekir.

Vize başvurusu ile ilgili hangi
tarihlere dikkat etmeliyim?

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.
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Kanada öğrenci vizesi için en güncel bilgileri nereden
öğrenebilirim?
Bu konuda yapılmış pek çok site olabilir ama ilk önce
Kanada’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin sayfasına danışmalı ve
onu esas almalısınız.

Başvuru için gereken mali belgeler nelerdir?

Kanada’daki üniversitenizden, ülkenizdeki üniversitenizden,
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 edilmezler. 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 edilirler.

EDULIFE CANADA

www.edulifecanada.com
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KANADA HAKKINDA

Kanada’nın
GÖRÜLESİ YERLERİ…

Maritimes’te akşam yemeği olarak ıstakoz deneyin
ya da Kanada’nın batı kıyısında suda oynayan
balinaları izleyin.

Hem coğrafi hem kültürel zenginliği açısından Kanada’da
görülecek yerler ve yapılacaklara dair önerilerimiz saymakla
bitmez. Her şeyden önce tavsiyelerimiz ışığında kendiniz online
olarak bir araştırma yapabilirsiniz. Kanadalılardan öneriler
isteyebilir, dilerseniz bir seyahat acentesiyle de görüşebilirsiniz.
Sonrasında tek yapmanız gereken çantanızı hazırlamak! Böyle bir
seyahate başlamak için yardımcı olacak aşağıdaki liste, Kanada’yı
gezip görmek isteyenlere fikir ve ilham verecek umarız.
Ontario’daki Niagara Şelalesi’nin oluşturduğu gökkuşağının
altında ıslanın.
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Calgary Stampede’ye katılın veya West
Edmonton Alışveriş Merkezi’ndeki kapalı plaj
keyfi yaşayın.
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KANADA HAKKINDA

Ottawa’nın Rideau Kanalı’nda kayın. Burası
dünyanın en uzun paten pistidir.
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Kanada
mİLLİ GÜNÜ ANKARA’DA KUTLANDI
Kanada Milli Günü ve Kanada ile Türkiye arasında diplomatik
ilişkilerin tesisin 75. yıl dönümü Ankara’da düzenlenen
resepsiyonla kutlandı.
Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ile eşi Karen
Blumenschein’in büyükelçilik konutunda ev sahipliği yaptığı
resepsiyona, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başta
olmak üzere çok sayıda misyon şefi ile iş, sanat camiasından
isimler katıldı.
İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte bir
konuşma yapan Bakan Özlü, Kanada ile diplomatik ilişkilerin 75.
yılını ve milli günü dolayısıyla Kanada’yı tebrik ettiğini söyledi.
Resepsiyonun ev sahibi Büyükelçi Cooter da bu senenin Türkiye
ile diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü olduğuna dikkati
çekerek, “Bu yıl dönümünü somutlaştırmak için Gelibolu’da
hayatlarını kaybeden Caribou Alayı askerleri için bir anıt
dikeceğiz. Ayrıca Türkiye’de bu alayın memleketi olan New
Foundland’da bir anıt dikecek” dedi.
Bunun her iki ülke için önemli bir dönüm noktası olacağını
belirten Cooter, “İki G20 ülkesi olarak daha fazla ortak işe imza
atmalıyız. Yapacak çok iş, birbirimizden öğreneceğimiz çok şey
var. Bu çalışmaların hali hazırda yürüyor olması bizi memnun
ediyor.” diye konuştu.
Büyükelçi Cooter, Türkiye’den binlerce öğrencinin Kanada’da
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eğitim aldığını anımsatarak, “İlişkilerimizin ilerlemesinin bir diğer
sebebi ise birbirimizin iş dünyalarına yatırım yapmamız, ileri
teknolojinin paylaşımında ortak olmamız ve küresel rekabette
dayanışma içinde olmamız” ifadesini kullandı.
Kanada ve Türkiye’nin uluslararası arenada birlikte çalıştığını
dile getiren Chris Cooter, “Türkiye gibi biz de mültecilere
yardım etme konusuna kendimizi adadık. Bu mülteciler arasında
Myanmar’daki Arakanlılar da var. Bunun yanı sıra kimyasal
silahların kullanılmasıyla mücadele ediyoruz. Bunun korkunç
sonuçlarını komşu ülke Suriye’de gördük” yorumunu yaptı.
“Türk halkını ve hükümetini gerçekleşen seçimlerden ötürü
tebrik ederim” diyen Kanada’nın Ankara Büyükelçisi, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Her demokrasinin zorluklarla karşılaştığını biliyoruz. Mesela
Kanada’da bizim hedefimiz kutuplaşmadan ziyade dahil etme,
korkudan ziyade rasyonel tartışma ortamı. Biz, uzlaşmayı takdir
ediyor, köprüler kurmayı umut ediyoruz, duvarlar değil. Ortak bir
ülke olarak biz Türkiye’nin kendi geleceğine tartışarak kendisinin
karar vermesi gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi konusunda,
diyalog içerisinde olarak birbirimizden dersler çıkarmaya daima
hazırız.”
Resepsiyon, Bakan Özlü ve Büyükelçi Cooter’ın konuşmasının
ardından verilen konserle devam etti.

HABER

Kanada
mİLLİ GÜNÜ RESEPSİYONU
Kanada Başkonsolosu Ulric Shannon’un 5 Temmuz’da Rahmi
Koç Müzesi’nde düzenlediği resepsiyona EduLife Canada
Dergisi olarak davetliydik.
Kanada Başkonsolosluğu, Kanada’nın kuruluşunun 151. yılını
Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirdiği 400 kişilik bir davetle
kutladı. Çeşitli ülkelerin konsolosları, belediye başkanları,
iş insanları, eğitim kurumları yöneticileri ve önemli dernek
yöneticilerin katıldığı davette aynı zamanda Kanada ile Türkiye
arasındaki diplomatik işbirliğinin 75. yılı şerefine pasta kesildi.
Kanada’nın İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon himayesinde
gerçekleştirilen Kanada’nın kuruluşunun 51. yılının ve Türkiye
ile gerçekleştirilen diplomatik işbirliğinin de 75. yılı olması
nedeniyle duyulan memnuniyet dile getirildi. İki ülke arasındaki
ilişkilerin daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğine vurgu
yapıldı. Son yıllarda eğitim için Kanada’yı tercih eden Türk
öğrencilerin sayısının da arttığına dikkat çekilen resepsiyonda
eğitim kurumlarının yöneticileri de yer aldı.
Davette konuşan Shannon; “Kanada Başkonsolosluğu
olarak ülkemizin kuruluşunun 151. yılını siz dostlarımızla
kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile
gerçekleştirdiğimiz diplomatik işbirliğinin de 75. yılında iki ülke
arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınmasını hedefliyoruz.
Kanada’da hâlihazırda 55 bin kişilik bir Türk topluluğu bulunuyor.
Eğitim için Kanada’yı tercih eden Türk öğrencilerin sayısı geçen
sene % 34 oranında artış gösterdi. Buna karşılık Türkiye’nin
Kanada’ya gerçekleştirdiği ihracat da %10’un üzerinde arttı.
Bu uyumlu işbirliğinin her geçen gün daha iyiye gideceğine
inanıyoruz.” dedi.
Son olarak gerçekleştirilen davette; Kanada’ya özgü ikramlar ve
canlı müzik eşliğinde, İstanbul’un eşsiz manzaralarından birine
sahip olan Rahmi Koç Müzesi’nde açık havada davetlilerin hoşça
vakit geçirdiklerini de eklemek gerek.
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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, 2004 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.

HABER

TÜRK KADINLARI İÇİN
ILAC LİDERLİK BURSLARI 2019
Kanada Uluslararası Dil Akademisi (ILAC), 2019 yılı
içerisinde Türkiye’den 10 genç kadının Kanada’da İngilizce
öğrenmesi için 100.000 dolar burs fırsatı sundu.
Her kazanan Toronto’daki ILAC’da İngilizce öğrenmek için
bir akademik yıl bursu kazandı.
“Bu kadınlar gerçek bir ilham kaynağı” diyor ILAC CEO’su
ve Kurucusu Jonathan Kolber. “ILAC’taki eğitimle sadece
İngilizce alanında değil, öğrencilerimizin dünyasını da
dönüştürdüğümüze inanıyorum. Eğitimin gücü budur ve
bu bursların Türkiye’den gelen bu yetenekli 10 genç kadına
inanılmaz imkânlar sağlayacağını umuyorum.”
Burslardan yararlanabilmek için, başvuru sahiplerinden
toplum hizmeti ve liderlik alanındaki başarılarını ve
hedeflerini açıklayan bir dakikalık bir video sunmaları
istenmişti. Başvurular içeriklerine ve yaratıcılıklarına
dayanarak değerlendirildi ve ilk önce komisyon tarafından
40 kişi seçildi. İlk 10’u seçmek için ILAC çalışanlarının yer
aldığı bir diğer değerlendirme komisyonu kuruldu.
ILAC, Türk Kadınları için Liderlik Bursu’nun 10 finalistini
duyurmaktan mutluluk duyuyor. Her kazanan Toronto’daki
ILAC’da İngilizce öğrenmek için bir akademik yıl bursu alacak.
Kanada Uluslararası Dil Akademisi (ILAC), Türk Kadınları
için ILAC Liderlik Bursu’nun 10 finalistini şu şekilde açıkladı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Simge Kılıç
Simge Nur Güdücü
Öykü Kübra Kır
Nur Arslaner
Öykü Çağlan
Özge Çetinaslan
Merve Ceyhan
Şeyma Demir
Erna Gökaslan
Serra Tatlıcılar
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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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Canada EDU DAYS
Kanada Kültür Merkezi tarafından, Hilton Istanbul
Bosphorus, Harbiye’de Canada Edu Days / Kanada
Eğitim Günleri düzenlendi.16-17 Mart 2019 tarihlerinde
gerçekleşen etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterildi.
Kanada’nın önemli eğitim kurumları ile buluşan katılımcılar;
Kanada üniversiteleri, liseleri, dil okulları, yaz kampları,
kolejleri ve Kanada hakkında ilk elden bilgiler alma fırsatı
yakaladılar.
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Katılımcı Kurumlar ve Okullar :
•

Air Canada

•

Braemer College

•

British Council (IELTS)

•

Consulate General of Canada

•

College of New Caledonia

•

Conestoga College

•

Durham College

•

Funshawe College

•

Fieldstone School

•

Humber College

•

ILAC Language School

•

ILSC Language School – Greystone College

•

KANADA KÜLTÜR MERKEZİ
»»

Ottawa District School Board

»»

University of Manitoba

»»

Algonquin College

»»

Langara College

•

Niagara College

•

Red River College

•

Seneca College

•

St. Lawrence College

•

University of Canada West- Toronto School of
Management

•

Upper Madison College

HABER

Canada EDU DAYS KARELERİ

www.edulifecanada.com
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www.studyquest.net
EDULIFE CANADA
info@studyquest.net
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• Fully Accredited
• Est. 1997

Toronto
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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
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Kanada ÜNİVERSİTELERİ
MEZUNLARI RESEPSİYONU
Kanada Başkonsolosu Ulric Shannon daveti ile 1. Kanada Üniversiteleri Mezunları Resepsiyonu düzenlendi.
Ritz-Carlton İstanbul’da gerçekleşen resepsiyonda bir araya gelen davetliler Kanada tecrübelerini paylaştı.
Kanada Başkonsolosu Sayın Ulric Shannon’un konuşması ile başlayan resepsiyonda ILAC Dil Okulları Direktörü Sayın
Jonathan Kolber da Türk kadınlarına verecekleri burs imkânı hakkında açıklamalar yaptı.
Her biri kendi alanında oldukça başarılı katılımcılarıyla resepsiyondan renkli karelerle sizleri baş başa bırakalım…
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www.edulifecanada.com
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Kanada
ÜNİVERSİTELERİ
Ve Uluslarararası Öğrencilerin
Bölgelere Göre Sayıları ile Oranları*

Yukon
220
< %1

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

Northwest
Territories
30
< %1

British Columbia
119,110
%24
BRITISH
COLUMBIA
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
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Edmonton
Alberta
26,255
%5

Nunavut
5
< %1

Saskatchewan
8,005
%2

Manitoba
16,075
%4

Regina

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

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

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

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

NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR
Memorial University of Newfoundland

Quebec
61,565
%12
Ontario
237,280
%48

Newfoundland
and Labrador
3,695
%1

New
Brunswick
4,865
%1
O N TA R I O

Nova Scotia
13,395
%3

Halifax

Ottawa

University of Ontario
Institute of Technology

University of Prince Edward Island

PEI
2,490
%1

Québec

Brock University
Carleton University
Lakehead University
Laurentian University
McMaster University
Nipissing University
Queen’s University
Algoma University College
Redeemer University College
Ryerson University

P R I N C E E D WA R D
ISLAND

N O VA S COT I A

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
Saint Paul University

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

* Referans: Canadian Bureau For International Education (CBIE - 2017).
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Kuruluş: 2004

Kurs Türleri: Genel İngilizce, IELTS Hazırlık,

Ögrenci Sayısı: 300

EAP (University Pathway), Business English,

Türü: Kolej

TESL, EPS, Joint Internship Program.

Adres: 36 Eglinton Avenue West, Toronto/
Ontario, Canada

Konaklama Türü: Aile Yanı

Anlaşmalı Kurum Sayısı: 25 Kolej ve Üniversite
Web Sitesi: www.umcollege.ca

Kanada Kültür Merkezi ögrencilerine özel %30 indirim uygulanmaktadır.

KANADA, TORONTO’DA OKUMAK

“George Brown tarafından hazırlanan sosyal amaçlı ve eğitimle alakalı organizasyonlar sayesinde
koleje ve Toronto’daki yeni hayatıma alışmaya başladım. Okulum, Toronto’daki diğer etkinliklere
katılmam konusunda da beni yüreklendirdi ve bu etkinliklerin bir tanesinde kurduğum bağlantı
sayesinde part time çalışmaya başladım. Hem çalışıp hem okuduğum bu zaman diliminde, saha
tecrübesi olan George Brown profesörleri hem teori hem de pratik konuları öğretme konusunda
çok başarılılardı. Kanada’nın en popüler bankalarından birinde staj imkanı kazandım ve dört aylık
staj sonunda, aynı pozisyon için iş teklifi aldım! George Brown ailesine beni Toronto’daki yeni yaşamıma hazırladığı için ve ne zaman ihtiyacım olsa yardıma hazır bulunduğu için çok teşekkür ediyorum.”

Ceyda Oktem
Graduate 2018, Information Systems Business Analysis
Business Analyst – Royal Bank of Canada

