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Toronto Şehir Merkezi

Dundas Meydanı

Kanada’da Hazırlık Okulu
İngilizceyi Yaşayarak Öğrenmek

Kanada’nın en büyük şehri ve ticaret 
merkezi, aynı zamanda Ontario eyaletinin
başkentidir. Ontario Gölü’nün kıyısında 
kurulmuş şehir, yaklaşık 3 milyon
kişiye ev sahipliği yapar. Uluslararası ve 
yerel bir çok firmanın ve bankanın merkezi 
şehirde yer alır.

Toronto çok sayıda etnik kökenleri barındıran bir topluma sahiptir ve 
nüfusunun yaklaşık %52’si göçmenlerden oluşur. Kanada vatandaşları 
insana verdikleri değer ve hoş görülü oluşlarıyla tanınırlar. Uluslararası 
öğrenciler ırkı, kültürel veya dini inançları ne olursa olsun hoş 
karşılanırlar. Toronto’da kadın erkek bütün insanlar kültürel 
altyapılarından ve ekonomik statülerinden bağımsız olarak eşit kabul 
edilirler.

Etnik Yapı

Güvenlik

The Economist dergisinin 2015 raporuna göre Toronto, Kuzey 
Amerika'nın en güvenli şehridir.

Kanada’ya geldikten sonra Itunes hesabınızı 
Apple kimliğinizi kullanarak Kanada 
mağazasına geçirmeniz buradaki 
uygulamalara erişiminizi sağlar.

Google Maps uygulaması sizin Kanada’daki 
en iyi kılavuzunuz olacaktır. AppStore ve 
Google Play’den indirmeyi ihmal etmeyin

Yaşanabilirlik

(EIU) Economist Intelligence Unit 2015 raporuna göre Toronto, 
dünyanın en yaşanılası dördüncü şehridir.

İklim

Toronto, Kanada'da dört mevsimin yaşandığı şehirlerden birisidir, 
ancak kış mevsimi Türkiye’ye oranla daha soğuk geçer.

Ulaşım

Metro ve alışveriş merkezleri şehrin yeraltını örümcek ağı gibi sarar. 
Şehrin bir noktasından diğerine bu gelişmiş toplu taşıma sistemi 
sayesinde rahatça ulaşılır.

TORONTO
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Toronto Pearson Uluslararası Havaalanı

High Park

Kanada’ya Yolculuk

MLA ekibi ile ilk buluşma

Pearson Uluslararası
Havaalanı (YYZ)

Bugün hayatınızda yeni bir sayfa 
açıyorsunuz. Yaklaşık 11 saatlik uzun bir
uçak yolculuğunun ardından havaalanına 
iniş yapacaksınız. Uçaktan pasaport 
işlemlerinin yapılacağı alana gelmek için 
diğer yolcularla birlikte hareket edin. 

Pasaport polisi ile görüşmeniz sırasında pasaportunuzu, MLA kabul 
mektubunu ve uçakta dağıtılan ve dikkatlice doldurduğunuz gümrük 
beyanını (bu beyanı alanda bulunan otomatlardan yapmanız da 
istenebilir) eksiksiz teslim edin. Sorulara doğru cevaplar verin. Giriş için 
tüm işlemleri tamamladıktan sonra bavullarınızı alıp sizi karşılamak için 
havaalanında bulunan MLA ekibi ile buluşacaksınız. Kanada'nın en büyük 
kenti, ticaret ve kültür merkezi Toronto'ya hoşgeldiniz.

Pasaport ve MLA Kabul Mektubu

Kimlik

Ülkeye giriş yapmadan önce pasaportlarınızın kimlik sayfasının 
kopyasını yanınızda taşımanız ülkeye girişte ve günlük yaşantınızda 
sizlere kolaylık sağlayacaktır.

İnsanlara güleryüz göstermek ve ‘’Günaydın, 
nasılsınız, pardon’’ demek iletişim 
kurmanızda ilk adım olacaktır. Ne kadar 
pozitif olur, insanlara soru sorar ve dışa 
dönük olursanız uyum sağlama sürecinizi o 
kadar hızlı aşacağınızı unutmayın.

Toronto’da yeme-içme 
konusunda şehirde bulunan kafe 
ve restoranları Zomato ve Yelp 
uygulamaları ile keşfedebilirsiniz.

ATM, Kredi Kartları ve Mobil Hatlar

Burada kullanmaya devam edeceğiniz ATM kartları, kredi kartları ve 
cep telefonlarınızı uluslararası kullanıma açtırın.

Alanda bulunan görevlilere, İngilizce seviyenize aldırış etmeden aklınıza 
takılan her şeyi sorun. Pasaport kontrolünün yapılacağı gümrük bölgesine 
geldiğinizde, pasaport gişeleri önünde sıraya girin; çağrılmadan bankolara 
ilerlemeyin.

Hoş Geldiniz!
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Kanada Aile Yanı Konaklama

Kanada Aile Yanı Konaklama

Konaklama

Aile Yanı Konaklama

Yeni Eviniz Havaalanından MLA ekibi ve 
ulaşımınızı sağlayacak araçlarla 
ayrılacaksınız. Size daha önceden 
bildirilmiş olan adreslerdeki evlerinize
yerleştirileceksiniz.
 

Ögrenci - Veli - Okul Sözleşmesi ve Kurallar

Aile yanı konaklamalar kendi kural ve yönetmeliklerine sahiptir. 
Konaklamalarda her öğrencinin uyması gereken kesin kurallar size 
daha önceden bildirilmiş ve sizin bu kuralları kabul ettiğinizin teyidi 
Ögrenci - Veli - Okul sözleşmelerinde alınmıştır.

Buraya geldiğinizde konaklama şirketinin temsilcisi ile bir tanışma ve 
bilgilendirme toplantısı da yapacaksınız. Gelmeden önce ve bu 
bilgilendirme toplantısında aklınıza takılan her şeyi mutlaka sorun. 

Netflix sayesinde güncel film ve dizileri 
İngilizce altyazı ile izleyebilirsiniz. Aylık üyelik 
ücreti 10 dolardır, ancak bunun karşılığını 
fazlasıyla alırsınız.

Kanada’da elektrikli cihazlar 110 
voltla çalışmaktadır. Türkiye’deki 
220 volta uygun sarj aletlerini 
kullanabilmek için yanınızda 
dönüştürücü getirmeyi 
unutmayın.

Kendi çarşaflarınızı getirme 
zorunluluğunuz yoktur, ancak kişisel hijyen 
ve konforunu düşünen öğrencilerin bu tür 
eşyaları yanında getirmeleri, ilk gecelerini 
sorunsuz geçirmelerini sağlayacaktır.

Yeni Eviniz
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Royal Ontario Müzesi

Toronto Üniversitesi

Toronto'da İlk Gün
Evlerinizde MLA'e Geliş

Burada bulunduğunuz sürece yanında 
konaklayacağınız aileye okula ulaşım 
bilgisini çekinmeden sorabilirsiniz. Ayrıca 
size gönderilen konaklama belgesindeki 
haritadan da yararlanabilirsiniz.

Toronto’da en yaygın kullanılan toplu taşıma araçları metro, tramvay ve 
otobüstür. Okuldan da alabileceğiniz aylık metro kartları ile tüm toplu 
taşıma araçlarını sınırsız kullanabilirsiniz.

Okulumuza en yakın metro istasyonu 2 dakika yürüme mesafesindeki 
Wellesley'dir.

İlk gün aile yanı konaklamalardan okula gelirken kullandığınız metro 
istasyonunun yolunu, kullanacağınız metro hattını ve metroya bineceğiniz 
durağın geliş-gidiş yönlerine dikkat edin. İlerleyen günlerde bu hattı 
kullanmaya devam edeceksiniz.

Metro hatları kapsamlı olduğu için, yolculuk sırasında hattı karıştırırsanız 
endişeye kapılmayın. Seyahat eden yolculardan veya metro 
istasyonlarındaki görevlilerden yardım almaktan çekinmeyin. Unutmayın; 
bir yeri öğrenmenin en kolay yolu kaybolup, doğru yolu bulmaktan geçer.

Metro ve Toplu Taşıma (TTC)

Downtown

Okulumuza yürüme mesafesinde bulunan Dundas Meydanı ve 
çevresi, College diye geçen Toronto Üniversitesi yerleşkesi çok sayıda 
kafe, restoran, alışveriş merkezi, kütüphane ve müzeye ev sahipliği 
yapar.

Metro duraklarında günlük ücretsiz dağıtılan 
Toronto Metro gazetesi ve Now dergisi 
sayesinde şehirde olup bitenden ve 
etkinliklerden haberiniz olur.

Pasaportlarınızı yanınızda taşımanızı 
tavsiye etmiyoruz, ancak kimlik 
sayfasının fotokopisini cüzdanınızda 
taşımayı ihmal etmeyin.

Hoş Geldiniz!
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MLA Öğrenci Salonu

Yonge Street

MLA, dünyanın en uzun caddesi Yonge Street üzerindedir. 200 yıldan 
eski olan ve 2,000 km uzunluğuyla Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer 
alan cadde üzerindeki okulumuz, şehrin ana meydanı Dundas Square’e 
10 dakika yürüme mesafesindedir. Okulumuz Kanada’nın en prestijli 
yüksek eğitim kurumu olan Toronto Üniversitesi’ne de yalnızca 5 
dakika yürüme mesafesindedir.

Ön tarafta bulunan okul asistanı 
ve koordinatörlerimiz tüm 
sorunlarınızda size yön gösterir.

MLA’in akreditasyonu Languages 
Canada ve Kanada’nın Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
onaylanmıştır.Lobi

Gerekli teknolojik ekipmanlarla 
donatılmış sınıfların mevcudu 
maksimum 14 öğrencidir.

Sınıflar

Öğle yemeklerini kafeteryada 
yiyebilir, diğer uluslararası 
öğrencilerin mutfaklarını da 
tanıyabilirsiniz.

Kafeterya

@mentoratoronto

facebook.com/mentoralanguageacademy

@mlatoronto
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MLA Derslikler

Toronto Reference Library

Haftada 30 saat sunulan yoğunlaştırılmış Ingilizce dersleri; konuşma, 
yazma, dinleme ve okuduğunu anlama becerilerinizi geliştirmeye 
yöneliktir. Dersler Pazartesi-Cuma 09:00-15:30 arasındadır. MLA 
tarafından düzenlenen alan gezileri ve aktivitelerin de çoğu ücretsiz 
olup tüm öğrencilerimizin katılımına açıktır. Öğrenciler bu aktivitelerle 
dil öğrenimlerini pratiğe dökme ve sosyalleşme imkanı bulurlar.

CES’te göreceğiniz İngilizce derslerine ek 
olarak Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 
15.40 - 17.00 arasında sunulan birebir 
İngilizce derslerinden ücretsiz 
yararlanabilirsiniz.

MLA öğrenci aktiviteleri birimi, partner 
organizasyon şirketi ISX’in düzenlediği 
aktiviteleri sizlere duyurur. ISX 
organizasyonlarına katıldığınızda diğer 
okullardan uluslararası öğrencilerle de 
tanışma imkanınız olur.

Kafeteryanın yanında yer alan 
salon öğrencilere konforlu bir 
ortam sunar. Netflix yayınlarını 
da TV’den takip edebilirler.

Arka Salon

Öğrenciler ders 
aralarında ve boş 
vakitlerinde 
kütüphanede vakit 
geçirebilir, bilgisayarları 
kullanabilir, ödev ve 
sunumlarını 
hazırlayabilirler. Aktivite 
koordinatörümüz ile 
katılacakları aktiviteler 
hakkında görüşebilirler.

Kütüphane

Ders Programı ve Aktiviteler
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Ontario Gölü’nde kano yapanlar

Historic Distillery District

MLA Öğrenci Sözleşmesi
ve Okul Kuralları

Tüm okul kuralları sizlere 
oryantasyonlarda ve 
MLA Öğrenci - Veli - Okul
sözleşmelerinde genişçe
anlatıldı, fakat tekrar
üzerinden geçmek
istediğimiz maddeler var.

Ülkeye BESL programı dahilinde giriş yapan tüm öğrencilerin derslere %80 
devam zorunluluğu vardır.

Devam Zorunluluğu

English Only Zone

Derslerde ve kafeterya, kütüphane gibi ortak kullanım alanlarında 
İngilizce konuşulması esas olup, bu durum okul yetkilileri ile 
görüşmelerde de geçerlidir.
Kurallara uymayan öğrencilere sırasıyla sarı kart, kırmızı kart gösterilir 
ve okuldan 1 gün uzaklaştırma verilir.

Duolingo sayesinde öğrendiklerinizi 
pratiğe dökebilir, kelime hazinenizi 
geliştirebilir, oyunlarla İngilizce öğrenimi 
keyfe dönüştürebilirsiniz.

Meetup uygulaması sayesinde 
çevrenizdeki insanların hangi etkinliklere 
katıldığını görebilir, ilgi alanınız dahilinde 
etkinliklere katılabilir, ve yeni insanlarla 
tanışabilirsiniz.

Cep Telefonları

Fotokopi

Ödevlerinizin ve kompozisyonlarınızın çıktısını almak için ön tarafta 
bulunan okul asistanı arkadaşımızdan bilgi alın.

Sigara Kullanım Alanı

Okul önünde sigara içmek yasaktır. Sigara kullanım alanları sizlere 
oryantasyonda bildirilecektir.

İletişim

MLA yetkilileri öğrencilerle e-posta yolu ile haberleşir. Sağlık 
probleminiz olduğunda okula e-mail yoluyla bildirmelisiniz. 
E-postalarınızı sıklıkla kontrol etmeniz gerekmektedir.

Rules!

w w w . m e n t o r a l a n g u a g e a c a d e m y . c a

Ders esnasında telefonla konuşmak, mesajlaşmak ve telefonlarla 
ilgilenmek kesinlikle yasaktır.



Alışverişlerde fiyat etiketleri üzerinde vergi 
dahil değildir. Vergiler kasada tutara 
eklenir; ürünlere göre değişik vergi 
oranları vardır. Kanada’da ülkeden 
ayrılırken vergi iadesi yapılmaz. 

Ticketmaster ve Stubhub 
sitelerinden etkinlik biletlerini 
takip edebilirsiniz. MLA öğrenci 
aktiviteleri birimi de yıl içinde size 
bu tür organizasyonlar sunar.

Alışveriş ve Eğlence

En Çok Tercih Edilen Mağazalar ve Outletler

Toronto içerisinde sezon fiyatına 
alışveriş yapmak için Eaton Centre ve 
Bloor Yorkville bölgesi tercih edilir. 
Markaların indirimli ürünlerini şehir 
içinde Marshall’s ve Winners 
mağazalarında; şehir dışında Vaughn 
Mills, Toronto Premium Outlets gibi 
outlet mağazalarında bulabilirsiniz. 
Online alışveriş Kanada’da en çok 

- Hudson's Bay 
- Winners 
- Marshalls 
- Walmart 
- Canadian Tire 
- BestBuy 
- Eaton Centre
- Niagara Collection Outlet

Massey Hall, Phoenix Theatre ve Air 
Canada Centre’da yıl içinde çok
sayıda konser gerçekleşmektedir.

Konser

Princess of Wales, Buddies in Bad Times ve 
Royal Alexandra Theatre’daki gösterileri 
takip edebilirsiniz.

Tiyatro

Toronto’da beyzboldan, hokeye, 
futboldan, NBA karşılaşmalarına kadar 
birçok spor dalını takip etmek
mümkündür.

Spor

tercih edilen alışveriş yöntemi olup, her mağazanın online satış hizmeti 
bulunur. Amazon.ca ve Walmart en popüler online alışveriş siteleri olup 
uygun fiyatlı ürünler sunar.

Niagara Şelalesi

The Air Canada Centre

Alışveriş
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Lokal, şehirlerarası ve
uluslararası yolculuklar

Union Station

Montreal

Uber uygulamasını indirip, taksi 
hizmetinden daha uygun fiyatlara 
yararlanın. Taksi çağırma, gideceğiniz 
yeri bildirme ve ödeme hepsi uygulama 
üzerinden gerçekleşir.

Airbnb sitesi ve uygulaması üzerinden 
açacağınız üyelikle, ziyaret edeceğiniz 
şehirlerde kısa süreli ev kiralayabilirsiniz. 
Ekonomik bir çözüm olması kadar yerel 
kültüre yakınlaşmak için de iyi bir fırsattır. 

Toronto’da Ulaşım

Toronto’da taksi kullanımı diğer ulaşım seçeneklerine göre daha 
pahalıdır. Toplam ücret üzerinden en az %15 bahşiş vermek 
gerekmektedir.

Taksi

Toronto’da toplu ulaşım
kullanabilmeniz için ihtiyacınız olan 
tek karttır. Metro, tramvay ve 
otobüslerde bu kartı ihtiyacınız 

Presto Kartı

kadar para yükleyerek veya aylık pass olarak sınırsız kullanabilirsiniz.

Toronto içinde kendi bisikletinizi ya da bisiklet duraklarından 
kiraladığınız bisikletleri kullanabilirsiniz.

Bisiklet

Enterprise ve Hertz firmalarını
araştırabilirsiniz. Türk ehliyetiniz 
ile Kanada’da 6 ay süre ile araç 
kullanabilirsiniz, fakat şehir 
genelindeki trafik kuralları 
ülkenize göre değişik ve daha 
katı olduğu için bu seçeneği 
tekrar düşünün.
Şehir içinde toplu taşıma,
şehirlerarası yolculuklarda da
otobüs kullanmanızı
öneriyoruz.

Araba Kiralama

Kanada’ya gelmeden önce mutlaka ABD ziyaretçi vizesine başvurmalısınız. 
Megabus ve Greyhound otobüs firmalarını kullanarak New York’a uygun 
fiyatlı seyahat etmeniz mümkün, yolculuk süresi de 12 saattir. Uçak ile 
seyahat etmek isterseniz yolculuğunuz 1 saat 25 dakika sürecek ve 
ineceğiniz havaalanı John F. Kennedy Uluslararası havaalanı olacaktır.

Toronto’dan New York’a
nasıl giderim?

Presto
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Canada’s Wonderland

Algonquin Park

Türkiye’den gelirken üzerinizde Türk 
Lirası veya USD değil, Kanada Doları 
getirmeniz sizi yüksek komisyonlar 
ödeyerek dolar satın almaktan korur.

Kanada içinde diğer şehirlere ve New York’a 
gitmeden önce metro hatlarının çevrimdışı 
haritalarını telefonunuza indirin ve şehirlerde 
gezmek istediğiniz noktaları önceden 
belirleyip, gerekli rezervasyonlarınızı yapın.

TD Bank - Scotiabank - RBC
Bankacılık Hizmetleri

Türk hesabınızdan herhangi bir ATM’den bankanın belirlemiş olduğu 
komisyon oranı üzerinden ve günlük para çekme limiti (Türkiye’deki 
bankanızın belirlediği) ile para çekebilirsiniz.

Para Çekme

Kanada’da “checking’’ hesabı 
açtığınızda adınıza tahsis 
edilecek bankamatik kartınızı tüm 
alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

Debit Card

Yanınızda getirdiğiniz nakit parayı burada açtıracağınız hesabına 
yatırmanızı tavsiye ediyoruz. Ücretsiz öğrenci hesabı açtırmak 
için öğrenci belgeniz ve pasaportunuz ile bankaya müracaat 
edebilirsiniz. 

Hızlı para ihtiyacınızda en pratik çözümdür. Onay numarası ve 
pasaportunuzla ailenizin adınıza yatırdığı miktarı nakit olarak alırsınız. 
Google Haritalar üzerinden Western Union konumlarını belirlemeniz 
tavsiye edilir.

Western Union

- Üzerinizde yüksek miktarda nakit bulundurmayın.

- Odalarınızda paranızı muhafaza etmek yerine ilk fırsatta banka hesabı 
açıp burada güvenlikle muhafaza edin 

- Banka hesabınızı açtığınızda size verilen bankamatik (Debit) kartınızı 
ilk kullanımdan önce ATM’den ya da telefon ile aktif etmeniz 
gerekmektedir 

- Ülkenizden çıkmadan önce bankanızdan para çekim limitinizi öğrenin. 
Buraya geldiğinizde o limitin Kanada doları karşılığı para çekmeniz 
mümkün olacaktır 

- İnternet bankacılığı ve uygulamalar üzerinden Türkiye hesaplarınızı 
kontrol etmeniz için cep telefonunuza gönderilen geçici şifreler 
konusunda bankanızdaki yetkililerle görüşün 

Önemli Detaylar

CDN$
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