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MEF Okulları ile “Upper Canada Milli Eğitim Müdürlüğü Uluslararası 
Eğitim Birimi” arasında Kanada’nın Ontario eyaletinde imzalanan 
akademik ortaklık anlaşması kapsamında MEF Okulları 
öğrencilerine ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluk alanında 
Kanada hükümeti tarafından tanınan devlet okullarında belirli 
süreler için eğitim alma fırsatı tanınmaktadır.

Söz konusu anlaşma gereği Kanada programlarına ilgi duyan 
öğrencilere “Upper Canada Milli Eğitim Müdürlüğü Uluslararası 
Eğitim Birimi” Türkiye temsilcisi danışman firma tarafından dil 
yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat uygulanacak olup bu seçim 
süreçlerini başarıyla geçen öğrencilere kontenjanlar dahilinde 
3 farklı program opsiyonu sunulacaktır.

Akademik Ortaklık Anlaşması

MEF Okulları ile “Upper Canada Milli Eğitim Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Birimi” arasında 
Eğitim İşbirliği Anlaşması Kanada’nın Ontario eyaletinde imzalandı

Kanada
Akademik Ortaklık Programı
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1- Akademik Dönem Programı  (Lise Hazırlık Sınıfları İçin)
Öğrenciler Şubat ve Haziran ayları arasında bir eğitim dönemi boyunca Kanada’da  bir devlet lisesinde eğitim görecekler  ve  resmi bir 
organizasyon olan “Kanada Aile Yanı Programı” (Canada Homestay Network) tarafından onaylanan ve tüm süreç boyunca aynı 
program tarafından takibi yapılan Kanadalı ailelerin yanlarında kalacaklardır. Öğrenciler okullarında tüm dönem boyunca Kanadalı 
öğrencilerle birlikte aynı sınıflarda aynı dersleri alacak olup ayrıca tüm öğrencilere ESL (English as a Second Language) destek dersleri 
de okullar tarafından verilebilecektir. 

MEF Okulları, bu programa katılan öğrencilerin velilerine sene başında tahsil ettiği eğitim ücretinin yarısını herhangi bir kesinti 
yapmadan iade edecektir.

2- Akademik Yıl Programı (9. ,10. ,11. ve 12. Sınıflar İçin)
Öğrenciler, Eylül ve Haziran ayları arasında  bir akademik yıl boyunca Kanada’da bir devlet lisesinde eğitim görecekler ve  resmi bir 
organizasyon olan   “Kanada Aile Yanı Programı” (Canada Homestay Network) tarafından onaylanan ve tüm süreç boyunca aynı 
program tarafından takibi yapılan Kanadalı ailelerin yanlarında kalacaklardır.  Öğrenciler kendi seviyelerindeki Kanadalı öğrencilerle 
birlikte aynı dersleri alacak olup gerekli durumlarda kendilerine  ek olarak ESL (English as a Second Language)  dersleri de 
verilebilecektir.

Öğrenciler programı tamamlayıp Türkiye’ye döndükten sonra sene kaybetmeksizin kaldıkları seviyeden MEF Okullarında eğitim 
hayatlarına devam etme şansına sahip olacaklardır. Öte yandan MEF Okulları bu programa katılan öğrencilerin velilerinden ilgili sene 
için herhangi bir eğitim öğretim ücreti tahsil etmeyecektir.

12. sınıfta bu programa katılan öğrencilerimiz programın sonunda Kanada Lisesi diplomasına sahip olabilecek ve  başvurdukları 
programların kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde doğrudan Kanada Üniversitelerine  geçiş imkanını elde edebileceklerdir. Bu 
öğrencilerimiz Ottowa Üniversitesinde Fransızca eğitim yapan herhangi bir lisans programını tercih etmeleri durumunda  Kanada 
vatandaşlarına uygulanan indirimli eğitim ücretlerinden aynı şekilde faydalanabileceklerdir.
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Neden Kanada’da Eğitim?
• Devlet bütçesinde en büyük masraf kalemi: Eğitim
• Özel Okul kalitesinde Devlet  Okulları 
(Anaokulu-İlkokul-Ortaokul-Lise-Üniversite)
• Dünyada suç oranının en düşük olduğu bir ülkede güvenilir bir 
eğitim ortamı
• Kanada Dolarının değerinin Amerikan Doları ve İngiliz Sterlinine 
göre daha düşük olması
• Çok kültürlülüğü benimseyen bir ülke olmasından dolayı ırkçılığa 
sıfır tolerans
• Devletin 2 resmi dilinde gerçek anlamda çift dilli eğitim: İngilizce 
ve Fransızca
• Öğrencilerin ilgi alanlarını geliştirmeye yönelik ders müfredatları 
(Kodlama, Moda Tasarımı, Marangozluk, Yemek Pişirme , Motorlu 
Araçlar vb. öğrencilere kredi kazandıran dersler)
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3- Akademik Ay Programı  (8. , 9. , 10. Sınıflar İçin) 
Öğrenciler Haziran ayında 4 hafta boyunca Kanada’da bir 
devlet lisesinde eğitim görecekler ve  resmi bir organizasyon 
olan “Kanada Aile Yanı Programı” (Canada Homestay 
Network) tarafından onaylanan ve tüm süreç boyunca aynı 
program tarafından takibi yapılan Kanadalı ailelerin yanlarında 
kalacaklardır. Her ne kadar kısa bir süre için de olsa 
öğrencilerin Kanadalı öğrencilerle birlikte aynı sınıflarda 
okuması  İngilizce yeterliliklerinin hızlı bir şekilde gelişmesinde 
şüphesiz ki büyük fayda sağlayacaktır.

Akademik ay programını başarıyla tamamlayan öğrenciler bir 
sonraki senelerde katılacakları akademik yıl ve akademik 
dönem seçmelerinde sınav ve mülakattan muaf olacaklardır.

“Upper Canada Milli Eğitim Müdürlüğü Uluslararası Eğitim 
Birimi”nin Türkiye’deki resmi temsilcisi olan danışman firma 
programların detayları, fiyatları ve katılım şartları hakkında 
okulumuzda veli ve öğrencilerimize yönelik seminerler 
düzenleyecektir. Söz konusu bu seminerlerin gün ve saatleri 
web sitemiz ve sosyal medya kanallarımızda ayrıca 
duyurulacaktır.





Ontario Eyaleti ve “Upper Canada” 
Bölgesi Hakkında
Ontario, Kanada'nın en kalabalık ve ikinci en büyük eyaletidir. 
Kanada'nın doğu-orta kısmında Doğu Kanada bölgesinde yer alır. 
Başkenti, aynı zamanda ülkenin en kalabalık kenti olan 
Toronto'dur. Federal başkent olan Ottawa da Ontario eyaletinde 
yer almaktadır. 

Upper Canada Bölgesi Ontario eyaletinin güney doğusunda ve 
ülkenin en büyük şehirlerinden olan Toronto, Montreal ve 
Ottawa’nın ortasında 12000 km2 lik bir alanda yer almaktadır. 
Ülkenin 3 büyük şehrini birbirine bağlayan modern tren yolu ağı 
bu bölgeden geçmektedir. Kanada’yı ABD’ye bağlayan bir çok 
köprü bu bölgede bulunmaktadır. Bu sayede bölge insanları çok 
sık ve çok kolay bir şekilde ABD’ye gidip gelebilmektedir. Upper 
Canada bölgesinde 4 mevsim de dolu dolu yaşanmaktadır. Yazları 
40 dereceye varan sıcaklıklar kışın -20’leri görebilmektedir.

“Upper Canada Milli Eğitim Müdürlüğü” eyaletin en büyük Milli 
Eğitim Müdürlüklerinden birisidir. Bünyesinde toplam 85 okulu 
barındıran “Upper Canada Milli Eğitim Müdürlüğü” her sene 
yaklaşık 500 uluslararası öğrenciyi okullarında misafir 
etmektedir. Upper Canada’da eğitim alan uluslararası öğrenciler 
güvenli yerel şehirlerde misafirperver Kanada kültürünün 
fazlasıyla yoğun bir şekilde yaşandığı ailelerin yanında kalarak 
kaliteli eğitim alma ve İngilizcelerini ilerletme şansına sahip 
olmaktadırlar.



Kanada’nın en iyi 
okullarında eğitim alma 
fırsatını kaçırmayın!



MEF Okulları
Genel Müdürlüğü
Ulus Mah. Leylak Sok. No:22
34340 Ulus Beşiktaş, İstanbul
T. 0212 362 26 33
F. 0212 257 82 25
mef@mef.k12.tr
www.mef.k12.tr

Upper Canada
District School Board
225 Central Ave W, 
Brockville, ON K6V 
5X1, Kanada
T. +1 613-342-0371
international@uclc.ca
www.ucdsb.on.ca

Ontario


