


Kanada Dünyanın 2. Büyük Ülkesidir

Nüfusu 
yaklaşık 
36 000 000



Jacques Cartier 1535 yılında 
ilk defa Montreal ayak 
basan Fransız Kaptan

Kanada kelimesi Iroquois 
dilindeki Kanata

kelimesinden türemiştir;
köy, kulübeler topluluğu 

anlamına gelmektedir



Hello !
I am 

Canadian

Bonjour !
Je suis 

Canadienne

Kanada da İki Dil 
Konuşulur



EYALETLER VE BAŞKENTLERİ



10 Eyalet ve 
3 bölgeden 
oluşmaktadır



Justin 
Trudeau

• Uluslararası 
öğrenciler 
için düzenlemeler





• Burası Toronto, Kanada’nın en popüler ve kalabalık şehri



Burası Dünya’nın 5 yıldır üstüste en yaşanılır şehri 

seçilen şehir; VANCOUVER
VANCOUVER



Montréal Şehri dünyanın en iyi öğrenci 
şehri seçildi



 Ekonomik
 Kanada’da bir üniversiteye yerleşmek için 

Türkiye’de sınava girmenize gerek yok.
 Diplomalarının dünya çapında tanınması
 Yüksek Yaşam standartları
 Güvenli ortam
 Konuksever ortam
 Hem eğitim alıp hem de çalışabilme imkanı 
 Yabancı öğrenciler için mezuniyet sonrası 

çalışma ve Kanada vatandaşı olma imkanı



 Eğitimde kalite denildiğinde ilk akla gelen 
ülkelerden biri

 Uluslarası eğitimciler araştırma ve işbirlikçi 
ortak olarak genelde Kanada’yı seçmektedir

 Dünya’daki sıralamalarda ilk yüze giren pek 
çok üniversiteye sahiplik etmesi; 

 Uluslararası öğrenci değerlendirme programı 
kapsamında, K12 öğrencileri okuma, 
matematik ve bilim dallarında ilk beşte yer 
almaları



 Québec eyaleti haricinde lise eğitimi 12 senedir

 Québec eyaletinde Lise 11 senedir

 Québec eyaletinde universiteden önce 2 sene 
süren CEGEP eğitimi mecburidir

 Master programları 1 ila 2 sene arası sürmektedir

 Doktora programları 3 ila 5 sene arası

Bu nedenle Üniversite eğitimi Quebec eyaleti 
haricinde 4 senedir, Quebec eyaletinde ise 3 senedir



 10 000’i aşkın lisans ve yüksek lisans 
programı sunmaktadır

 Lisans- Master- Doktora

 Eğitim ücretleri; 12000 - 26 000 Kanada 
Doları

 Yurt ve yaşam maliyetleri; 7000- 13000 
Kanada Doları (genelde Yurtlar ilk sene-
devletin)



 10 000’i aşkın lisans ve yüksek lisans 
programı sunmaktadır

 Lisans- Master- Doktora

 Eğitim ücretleri; 8000 - 26 000 Kanada Doları

 Yurt ve yaşam maliyetleri; 7000- 13000 
Kanada Doları



 İngilizce veya Fransızca sınav sonuç belgesi

 Not dökümü

 Referanslar

 CV

 Niyet mektubu



 TOEFL sınavından en az 85

 IELTS sınavından en az 6.5

 Fransızca DELF B2

Ya da Test de Français International sınavından 
en az 650/990

Not; Bazı üniversitelerde İngilizce veya 
Fransızca Hazırlık sınıflarıda mevcuttur



Genelde son iki sene not ortalamasına 
bakılmakla birlikte

-Girilecek bölüme göre farklı derslerin notları 
da esas alınır

Örneğin: Mühendislik eğitimi almak isteyen 
öğrencinin genel ortalamasının yanı sıra 
özellikle Matematik ve Fizik dersi not ortalaması 
da baz alınır.



 Mühendislik fakültelerine direk giriş 
mümkündür

 Matematik ve Fizik derslerinin not ortalaması 
önemlidir

Uluslararası öğrenciler tarafından en popüler 
üniversiteler; University of Toronto, Waterloo, 
McGill, UBC, Ottawa...



 Önce lisans eğitimi alınması gerekir

 Yabancı öğrenciler için kontenjanı çok düşük 
ve maliyeti çok yüksek



 Önce lisans eğitimi alınması gerekir

 Lisans eğitimi herhangi bir dalda olabilir, 
önemli olan severek okuyacağınız bir bölüm 
olması





 Mezunlarının iş bulma oranı 97%

 Her yıl 60 Milyon dolara yakın burs

 Dünya’da çift dilde eğitim veren en büyük 
üniversite

 40 000 öğrenci

 450’nin üzerinde eğitim programı

 Kanada’nın en büyük hukuk fakültesi



 Yıllık ortalama 6000-7500 Kanada doları 

Harç muafiyetinden yararlanmak için;

 Fransızca eğitim verilen bir programa kabul 
edilmek – DELF B2

 Tam zamanlı öğrenci olarak kayıt olmak ve 
her dönemde minimum 9 kredi/15 üzerinden 
Fransızca almak

 Devamı için programın ikinci yılından sonra 
kümülatif genel not ortalamasının 4.5 olması



◦ Kanada’da Québec eyaleti dışında 
Fransızca eğitim veren 
üniversitelerden biri olan Ottawa
Üniversitesi’ne kabul edilen sevgili 
Umut Koman üniversitenin 
bursundan faydalanan Türk 
öğrencilerden biri. Saint Pulchérie
Fransız Lisesi’nde tamamladığı 
eğitimine Ottawa Üniversitesi’nin 
Fransızca eğitim almak isteyen 
öğrencilere verdiği burs ile devam 
eden Umut Koman, okulu için, 
“Kim olmak isterseniz o kişi 
olabileceğiniz yer.” diyor.

Uluslararası Ekonomi ve Kalkınma 
bölümünde okuyor.



 Giriş başarı bursları

 İhtiyaç bursları

 Üniversitedeki performansınız sonucu verilen 
burslar

 CV’niz deki aktiviteleriniz için verilen burslar

 Harç muafiyeti: 15 Aralık’tan önce 
başvurulması gerekiyor

 Türkiye’den alınabilecek burslar



 Dünyaca saygın diploma

 Kanada’da 3 yıl çalışma izni

 İsteyenler için mezuniyetten sonra hemen 
oturum hakkına başvurma şansı



 Kanada diploması

 Kanada iş deneyimi pek çok kapıları açacaktır

 Genç ve çalışkan öğrencilere ve yeni 
mezunlara pek çok fırsat sunmaktadır



 University of Toronto Yaz Okulu – Tıp-
Hukuk-Mühendislik-IELTS-TOEFL hazırlık 
programları

 McGill University Dil Okulu

 ILAC dil Okulu

 UBC dil Okulu




