
Kanada'da Yaşam
➢ Dünyanın en büyük ikinci kara parçasıdır. 

➢ Her yıl en yaşanılır ülkelerden biri seçilir. 
➢ Yaşam standartları batı ülkelerinin en iyilerinden biridir.

➢ 10 eyaletten ve 3 bölgeden oluşur. 

➢ Toplam nüfusu 35-40 milyon civarındadır. 

➢ Çok kültürlü bir toplum yapısına sahiptir. 

➢ İngilizce ve Fransızca olmak üzere resmi iki dil kullanılır. 
➢ Nüfus yoğunluğu açısından ve suç oranının azlığı bakımından ideal bir ülkedir.

➢ Coğrafya,  iklim,  kültür  ve  toplum  yapısı  olarak  dünyanın  çeşitliliği  en  fazla  olan
ülkelerindendir. 

➢ Her bir eyalet ve toprak parçası kendine has bir kültür ve yaşam tarzına sahiptir. 

➢ Eğitim ve yaşam giderleri ABD ve İngiltere’ye kıyasla daha ekonomik düzeylerdedir. 
➢ Para birimi Kanada dolarıdır. (C$)

Kanada'da Eğitim Sistemi
➢ Eğitim kalitesi ile dünyaca tanınan okullara sahip bir ülkedir. 
➢ Toplam 100 üniversite vardır ve bunların tamamına yakını devlet üniversitesidir. 
➢ Yabancı  öğrenciler  için  eğitim  ücreti,  Kanada  vatandaşlarından  alınan  ücrete  oranla

yüksektir. 
➢ Yine  de  Kanada  dolarının  Amerikan  doları  ve  İngiliz  sterlinine  göre  düşük  olması  ve

Kanada'daki eğitimin ABD ve İngiltere'ye göre daha ucuz olması maddi avantaj sağlar.
➢ Eğitim sistemini yöneten merkezi bir kurum yoktur.  Üniversiteler birbirlerinden bağımsızdır.

➢ Lise sonrası eğitim kurumları başlıca iki ana bölüme ayrılır:  üniversiteler ve sanat-teknik
yüksek okulları.  Üniversiteler  akademik ve mesleki  eğitim verir  ve öğrencilere lisans ve
üzeri  diploma  dereceleri  kazandırır.  Sanat  ve  teknik  yüksek  okulları  ise  çeşitli  sanat
dallarında  ve  teknoloji  alanlarında  sertifika  ve  diploma  programları  sunar  ve  iş  eğitimi
verirler. 

➢ Eğitim  sistemi  ezberden  uzak,  öğrencinin  doğal  merak  duygusunu  doyuran  öğretim
yöntemleriyle düzenlenmiştir. 

➢ Yabancı öğrencilere, 2 yıllık bir program okuduktan sonra 3 yıla kadar çalışma izni veren
Kanada,  eyaletlerine  ve  bitirdikleri  programlara  göre  değişmekle  birlikte,  öğrencilere
göçmenliğe başvurma hakkı da sunar.

➢ Üniversite okuyan yabancı öğrencilerin haftada 20 saat (yarı zamanlı) ve tatillerde haftada
40 saat (tam zamanlı) çalışma izni vardır. Bu çalışma kampüs içinde veya dışında olabilir.
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Kanada Üniversitelerine Başvuru

➢ Öğrenci alımında oldukça seçici davranılır. Her üniversite kendi giriş şartlarını belirlediği için
öğrencileri bireysel olarak değerlendirir. 

➢ Aday öğrencinin o güne kadar aldığı eğitiminin içeriğini ve diplomasının denkliğini inceler. 

➢ Ulusal bir üniversite giriş sınavı yoktur. 

➢ Başvuru şartları kurumlara göre değişmektedir. Ancak aranan genel şartlar şu şekildedir:

• Öğrencinin lise öğrenimi sırasındaki notlarının ve ortalamasının yüksek olması. (Özellikle
lise 3 ve lise 4. sınıf notları dikkatle incelenir.)

• Kanada  orta  öğreniminin  muadili  bir  öğrenimi  tamamlamış  olmak.  (Bazı  üniversiteler
öğrencilerin  gerekli  akademik  temele  sahip  olması  için  belirli  dersleri  almış  olma
zorunluluğu sunabilir)

• Üniversitenin  eğitim diline  göre,  İngilizce  yada Fransızca standart  dil  testlerinden  belirli
seviyeye ulaşmış olmak. (Örneğin TOEFL’dan en az 86,  IELTS’den 6.5 veya DELF B2 gibi)

•  En az 18 yaşında olmak. 

• Başvurulan programa bağlı olarak portfolyo hazırlamış olmak veya mülakata katılmak.

➢ Kanada'da üniversite okumak için Türkiye'deki üniversite sınavına girme zorunluluğu yoktur.

➢ Mezun olunan lisede okunan ağırlıklı dersler ne olursa olsun Kanada'da istenilen bölüme
başvuru  yapılabilir.  Bunun  yanında  unutulmamalıdır  ki,  üniversiteler  başvuruları
değerlendirirken,  başvurulan  bölümü  direk  ilgilendiren  derslerin  notlarına  transkriptte
özellikle dikkat edeceklerdir. (Örneğin mühendislik okumak isteyen bir öğrencinin matematik
ve fen dersi notlarına mutlaka bakılır)

Başvuru takvimi
➢ Üniversitelerin başvuru tarihleri birbirinden farklıdır. 

➢ Genel olarak, lise son sınıfın birinci döneminden itibaren (Eylül-Ekim ayları)  başvurulara
başlanabilir. 

➢ Bitiş tarihi olarak ise kimi üniversiteler 15 Ocak gibi net bir tarih verebilirken, kimileri de
kontenjan açığına bağlı olmak üzere Nisan-Mayıs aylarına kadar başvuru almaya devam
edebilirler. 

➢ Bu bilgilerin üniversitelerin web siteleri üzerinden takip edilmesi gerekir.

Dosya oluşturma
Kanada üniversitelerine başvuru sırasında gerekli evraklar aşağıdaki gibidir: 
(Bu liste  üniversiteler arasında farklılık gösterebilir)

• Ünv. Başvuru formu: büyük bir kısmı online doldurulur.
• Başvuru ücreti: 35-150 Kanada doları arasında değişir.
• Lise not dökümü (transcript) : genelde kapalı ve mühürlü zarfta istenir.
• Lise diploması: mezuniyet sonrası tercüme edilip gönderilmesi gerekir.
• CV: akılda kalıcı, akıcı ve düzgün yazılmalıdır.
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• Niyet mektubu: öğrencinin kendisini ve hedeflerini tanıtacağı bir mektup olmalıdır.
• Eğitim alınan okulu tanıtan yazı: “School Profile”
• İngilizce veya Fransızca yeterlilik sınavı sonucu: IELTS / TOEFL veya Delf B2
• Referanslar: bazı bölümler ve burs başvuruları için gerekebilir.
• Ek bilgi formu: başvurulan bölüm özel olarak talep edebilir.
• Portfolyo: bölüme bağlı olarak değişir.
• Burs başvuru formu: bazı burslar için ayrı olarak doldurulması gerekir.

➔ Bölgelere Göre Üniversiteler Tablosu 

➔ Koyu renkle yazılmış okullar Fransızca eğitim verirler

Üniversiteler hakkında detaylı bilgi için https://www.universitystudy.ca sitesini ziyaret
edebilirsiniz.

BRITISH COLUMBIA ALBERTA

-British Columbia Open University 
-Vancouver Island University
-Okanagan University College
-Royal Roads University
-Simon Fraiser University
-Trinity Western University
-University College of the Cariboo
-University College of the Fraiser 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

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

SASKATCHEWAN MANITOBA

-First Nations University of Canada
-University of Regina
-University of Saskatchewan

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

ONTARIO QUÈBEC

-Brock University
-Carleton University
-Charles Sturt University, Ontario
-Lakehead University
-Laurentian University
-Algoma University College
-Thorneloe University
-Université de Hearst

-McGill University
-Bishop’s University
-Concordia University
-Ecole Polytechnique de Montréal
-HEC Montréal 
(Ecole des Hautes Etudes Commerciales) 
-Université de Montréal
-Université du Québec
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-University of Sudbury
-McMaster University
-Nipissing University
-Ontario College of Art and Design University
-Queen’s University
-Ryerson University
-Trent University
-University of Guelph
-University of Ontario Institute of Technology
-University of Ottawa (İng-Fr çift dille eğitim)
-Redeemer University College
-Saint Paul University
-University of Toronto
-University of Waterloo
-St. Jerome’s University
-King's University College
-University of Western Ontario
-University of Windsor
-Wilfrid Laurier University
-York University

-Université Téluq
-Université de Sherbrooke
-Université Laval
-Ecole  National  d'Administration  Publique
(ENAP)

NEWFOUNDLAND AND LABRADOR PRINCE EDWARD ISLAND

-Memorial University of Newfoundland -University of Prince Edward Island 

NEW BRUNSWICK NOVA SCOTIA

-Crandall University
-Lansbridge University
-Mount Allison University
-Kingswood University
-St. Stephen’s University
-Saint Thomas University
-Université de Moncton
-University of New Brunswick
-University of Fredericton
-Yorkville University

-Acadia University
-Cape Breton University
-Dalhousie University
-University of King’s College
-Mount St. Vincent University
-Nova  Scotia  College  of  Art  and  Design
University
-St. Francis Xavier University
-Saint Mary’s University
-Université Sainte-Anne
-Anlantic School of Technology
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Vize 
Öğrenci vizesi için gerekli belgeler:

➢ Okul kabul mektubu: bu mektupta programın adı, başlangıç ve bitiş tarihleri ve eğitim bedeli
mutlaka yazılı olmalıdır. 

➢ Niyet  mektubu:   öğrenci vizesinin onaylanması açısından en çok dikkat  edilen belgedir.
Kanada’da eğitim ve kariyer planları açıkça anlatılmalıdır. 

➢ Pasaport
➢ Fotoğraf
➢ Vize başvuru ücreti
➢ İlgili başvuru formları
➢ Maddi yeterliliği kanıtlayan belgeler 
➢ Ülkenizle bağınızı kanıtlayan diğer belgeler
➢ Kanada’da  Quèbec  eyaletinde  eğitim  görecek  öğrencilerin,  tüm  bu  belgelere  ek  olarak

konsolosluğa sunmak üzere önceden CAQ belgesini de almış olmaları gerekir. 

➢ Unutulmamalıdır ki; 
süreci hareket tarihinden çok önce, olabildiğince erken başlatmak, 
maddi anlamda kuvvetli kanıt olarak kullanılabilecek her türlü belgeyi bir araya getirmek, 
vize başvurusunu yaparken hazırlanan niyet mektubunda net olarak eğitim projesinin ne
olduğunu ve kariyer planlarının ne olduğunu belirtmek vize konusunda şansı arttıracaktır.

➢ Vizeyle  ilgili  detaylı  bilgi  ve  işlemler  için  Kanada  devletinin  kendi  resmi  web  sitesi:

http://www.cic.gc.ca/english/
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Konaklama
➢ Yabancı öğrenciler, okul başvurusu yaparken konaklama başvurusu da yapabilirler. 

➢ Konaklama seçenekleri; aile yanı, yurt, stüdyo daire, mortgage ile konut satın alma...

➢ Aile  yanı  ile  başlayan  konaklamalar  genellikle  bir  süre  sonra  arkadaşlar  ile  ev  tutma
şeklinde devam etmektedir. Ayrıca, tüm alanların ortak olduğu yurt tipi binalarda oda başına
ödeme yaparak kiralama da yapılabilmektedir.

Avantajlar: Dezavantajlar: Ücretler:

Aile Yanı Sıcak  bir  aile  ortamında
yabancı dil pratiğini bolca
yapma şansı.
Düzenli bir yaşam.
Ülkenin  kültürünü  ve
yaşam  tarzını  yakından
tanıma olanağı.

Ailenin  günlük  düzenine
ve  kurallarına  uyma
mecburiyeti.

En  uygun  fiyatlı
seçenektir. 
Maliyeti aylık 500-900 C$
arasında değişir.

Öğrenci Yurdu Sadece  dil  eğitimi  alan
öğrenciler  ile,  bağımsız
yaşama şansı.
Kendi  yemeğini
hazırlama, yemekhaneleri
kullanma,  istediği  saatte
giriş-çıkış  yapma
olanakları

Ev konforu sağlayamama Pahalı  bir  seçenektir.  Bir
eğitim  yılı  boyunca
ortalama  fiyatlar  3500-
8000 C$ civarında olur.

Kiralık ev veya oda Tamamen özgür bir ortam Kira  dışında  depozito,
elektrik, ısınma ve kapıcı
gibi  ek  harcamalar  ve
sorumluluklar.

Tek  başına  tutulduğunda
pahalı  ama  arkadaşlarla
paylaşıldığında ekonomik
bir seçenek olur. 
Birkaç  kişi  ile
paylaşılacak ev için aylık
300-750 C$ ödenir.
Suit  oda  konaklamaları
için  ortalama  500-1600
C$ civarıdır.

Otel / Pansiyon Lüks  ortamda,  oda  ve
temizlik  hizmeti  sunulan
rahat  ve  bağımsız  bir
seçenek

Ev  konforu  sağlamaz  ve
pahalıdır.

Bir  gece  için  ortalama
fiyat 65-145 C$ arasında
değişir.  Büyük  şehirlerde
fiyat daha da yüksektir.

Ev / Daire satın almak Özellikle  büyük
şehirlerdeki  kira  bedelleri
düşünüldüğünde,
mortgage sistemi ile  “kira
öder gibi” ev sahibi olmak
oldukça  karlı  bir
yatırımdır.

Kanada vatandaşları  gibi
alım-satım vergisi ödeme
mecburiyeti.

Ev  fiyatları  eyalete,
bölgeye,  şehre,  konuma
ve evin özelliklerine göre
değişir.  2016  yılı  ev
fiyatları  ortalaması
481.000 C$2dır.
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Öğrenim ücretleri ve yaşam giderleri

Üniversiteler Program Ücreti
(Yıllık)

Aile  Yanı
Konaklama,
Yeme-İçme
(Aylık)

Yurtta
Konaklama,
Yeme-İçme
(Aylık)

Sağlık
Sigortası
(Yıllık)

Toplam Maliyet
(Yıllık)

2017  Yılı
ortalamaları

15000-25000
C$

800-1000 C$ 900-1300 C$ 500-800 C$ 25000-35000
C$

Burslar

➢ Kanada’da  eğitim,  Amerika  ve  İngiltere’de  eğitime  göre  bütçe  olarak  daha  uygun
olduğundan, üniversitelerin burs imkanları da daha kısıtılıdır.

➢ Kanada’da en yaygın burs çeşidi,  Entrance Scholarship adı  verilen giriş bursudur. Giriş
bursu, akademik olarak başarılı öğrencilere üniversite kabulü ile birlikte verilir. Öğrencinin
not  ortalamasının  yanı  sıra,  dil  yeterliliği  (  TOEFL  –  IELTS  sınav  sonucu),   lisedeki
sıralaması,  genel  başarısı,  katıldığı   projeler  ve  akademik  ödüller  kabul  ofisi  yetkilileri
tarafından  değerlendirilir.  Bu  burs  genellikle  1.000  ile  15.000  Kanada  doları  arasında
değişmektedir. Giriş bursu sadece üniversitenin ilk yılı için geçerli olup, öğrencinin o yılki
başarı durumuna göre gelecek seneler için de devam edebilir.

➢ Aynı zamanda Kanada üniversitelerinin hemen hepsi eğitim öncesi veya eğitim süresince
maddi  zorluk  yaşayan  öğrenciler  için  bir  fon  ayırmakta  ve  eğitim  maliyetlerini
karşılayamayan öğrenciler durumlarını belgeledikleri takdirde bu destekten de yararlanma
imkanı  bulmaktadırlar.  Bu  burs,  Finansal  İhtiyaç  (Financial  Aid)  Bursu’dur.  Bunun  için
üniversite öğrenciden bir çok resmi belge istemektedir. Ayrıca finansal yetersizliğin dışında,
öğrencinin  akademik  olarak  da  başarılı  olması  ve  üniversite  kabul  koşullarını  yerine
getirmesi gerekmektedir. 

➢ Ottawa Universitesi'nden Fransızca bilen öğrencilere burs imkanı...
150 yıllık  bir  geçmişe sahip  Ottawa Universitesi  dünyada çift  dilde  (İngilizce-Fransızca)
eğitim veren en büyük üniversitedir. 
Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan ve 40 bin öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite
450'nin üzerinde eğitim programına ve 10 fakülteye sahiptir. Kanada'nın en büyük hukuk
fakültesi bu üniversitededir.
Ottawa Üniversitesi,  lisans programlarının Fransızca eğitim veren bölümleri  için yabancı
öğrencilere, Kanada vatandaşlarıyla aynı harç ücreti ödeme fırsatı veriyor. 

• Fransızca seviyesi Delf B-2 ise, 
• Fransızca eğitim veren bir bölüme kabul edildiyse,
• Tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlıysa, 
• Her dönemde minimum 9 kredi dersini (3 ders) Fransızca dilinde okursa,
• Eğitim boyunca belirli bir not ortalamasını korursa, 

öğrencinin senede ortalama 6000 Kanada dolarına eğitim alması mümkündür. 
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Kaynak
Edulife Canada
https://www.universitystudy.ca 
www.cicic.ca/1125/education_in_canada.canada  
www.univcan.ca 
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