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Sevgili Yeni Halifaxlı!
Uzun araştırmalar yapıp bundan sonraki hayatın için ciddi kararlar aldın, sana adeta yüzyıllar kadar
kadar uzun gelen bürokratik süreçlerden geçtin, stresli günler yaşadın, eski düzenini,iyi kötü anılarını,
Türkiye’deki kariyerini geride bırakıp Halifax Uluslararası Hava Limanına ulaştın! Hoşgeldin! Bundan
sonra seni yeni bir hayat bekliyor, umarız ki herşey gönlünce olur.
Halifax’taki hayatına başlarken sana ve ailene gerekli olan gündelik bilgileri, bürokratik işlemleri , NE?
NEZAMAN? NASIL? NEREDEN? Sorularının cevaplarını senin için derledik.
HAVAALANINDAN HALİFAX MERKEZE ULAŞIM
Halifax Havaalanı her nekadar ıssız bir düzlüğün ortasındaymış gibi görünsede şehirden araba ile 3035 dakika uzaklıkta yer alıyor. Eğer havaalanından sizi karşılayacak kimse yoksa paniğe kapılmayın
çünkü Halifax Dış Hatlar terminalinin çıkış kapısından sağa doğru yöneldiğinizde yol boyunca
sıralanmış taksileri, çıkıştan sola doğru yöneldiğinizde ise otobüs duraklarını göreceksiniz. Eğer şehir
merkezine gelmek için TAXI kullanmayı seçerseniz, havaalanından şehir merkezine gelmenin size
maliyeti 70-80 Cad civarında olacak fakat toplu taşımayı yani Halifax Metro Transit ile yolculuk
etmeyi tercih ederseniz 320 numaralı Metro Transit otobüsüne bineceksiniz. Yaklaşık 1 saat sürecek
olan yolculuğun size maliyeti ise kişi başı 4.25 Cad. Fakat sayıca fazla valizle seyehat ediyorsanız
taksiyi tercih etmek sizin için daha konforlu olacaktır.

HALIFAX’TA KİRALIK KONUT /EV KİRALAMA
Halifax Atlantic Canada ‘nın en büyük şehri olduğundan sürekli göç alan ve gelişmekte olan bir şehir.
Her geçen yıl Kanada dışından aldığı göçün ve uluslar arası öğrenci sayısının artması sebebiyle kiralık
konut konusunda yetersizlik yaşanmakta en azından devlet istatistiki verileri bu yönde. Halifax’ta
(yani Kanada’da ) ev kiralama işlemleri Türkiye’dekinden biraz farklı işliyor. Türkiye ‘de evi ev
sahibinden şahsen kiralayabiliyorsunuz . Kanada’da ise daire kiralama işlemleri, bakımı ve yönetimi
çoğunlukla profesyonel şirketler tarafından yürütülüyor, kiracılığınız süresince ev sahibiyle değil
apartman yöneticileriyle muhattap oluyorsunuz. Eminiz ki gelmeden önce bu konu hakkında
araştırma yaptınız, size uygun muhitleri, yerleşim alanlarını tespit ettiniz. Daha önce de belirttiğimiz
gibi Halifax’ın bir öğrenci kenti olması dolayısıyla kiralık ev bulmak yılın belirli dönemlerinde
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zorlaşıyor. Mayıs- Haziran ayları kiraklık ev ilanlarının en bol olduğu dönem. Temmuz sonuna
kadar ev bulmak çok büyük problem olmuyor eğer siz bu aylarda gelecekseniz fazla sorun
yaşamayacaksınız demektir.
KİRALIK EVİ NASIL BULURUM?
Bu sorunun en yaygın cevabı www.kijiji.ca . Bu site için sahibinden.com un Kanada versiyonu
diyebiliriz. Kiralık ev dahil, araba, mobilya, kılık kıyafet ve aklınıza gelebilecek her türlü eşyayı
bulabileceğiniz her derde deva site. Bunun yayında Halifax’ta faaliyet gösteren Property Rental
firmalarının kendi internet sitelerinden de ihtiyacınıza uygun kiralık evlere bakabilirsiniz. Firmaların
kendi siteleri üzerinden araştırma yapmak sizin için daha faydalı olabilir çünkü söz konusu evlerin
planlarını görebilir, hangi tarihten itibaren kiralık olduğunu öğrenebilir, kiralık daire için talep formu
doldurabilir ve yetkili kişiye ulaşarak kiralamak isteğiniz daireyi gezip görmek için randevu
oluşturabilirsiniz. Bazı firmalar siz hala Türkiye’deyken kiralık ev formu doldurmanıza, hatta uygun
şartları sağladığınızda evi Türkiye’den bile kiralamanıza olanak sağlamaktadır.
Halifax’da faaliyet gösteren başlıca şirketlerin isimleri ve internet adreslerini aşağıdaki linklerde
bulabilirsiniz.
Southwest Properties https://southwest.ca/
Olympus Properties Managment https://www.olympusproperties.ca/
Northpoint Properties https://rentinhalifax.com/
Killam Apartment Reit https://killamreit.com/
Universal Realty Group https://universalgroup.ca/

Unutmadan söyleyelim HRM ( Halifax Regional Manucipality) bölgesinde ki buna Dartmouth dahil 1+1
ev kiraları kabaca 700 ila 2000 CAD. 2+1 evler 800- 2500 arası değişmektedir. Fiyatların arasındaki
uçurum sizi düşündürebilir. Bu kesinlikle ucuz evler kötü muhitlerde, pahalı evler iyi muhitlerde
demek değildir. Fiyatlar evin yaşına, özelliklerine, ve elbette muhitine göre değişiklik gösterir. Tabiki
en önemli etken sizin beklentiniz ve ihtiyaçlarınız. Şunu da unutmalayım Halifax’ta kira bedellerine
çoğunlukla (%90) ısınma ve sıcak/soğuk su dahil. Diyelimki evinizin kirası 1200 CAD, siz her ay bu
parayı ödeyerek kış ayları boyunca evinizi dilediğiniz kadar ısıtabiliyorsunuz, soğuk iklimde
olduğumuzu hesaba katarsak Ekim ayından başlayıp hemen hemen Nisan ayı sonuna kadar ısıtmayı
oldukça etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu bilgi de ev kiralarken göz önünde bulundurabileceğimiz
parametrelerden biri olarak burada dursun.
Umarız ev arama yolculuğunuz çok kısa sürer, ihtiyacınıza ve bütçenize uygun yeni evinizi en kısa
zamanda bulursunuz.
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OKUL ÇAĞINDA ÇOCUĞUM VAR, HANGİ OKULA YAZDIRACAĞIM?
Kanada ‘da adrese dayalı okul sistemi olduğu için bu konuyu ev kiralama başlığı içinde anlatmayı
uygun gördük. Eğer okul çağında çocuğunuz varsa HRCE ( Halifax Regional Centre for Education) ın
sizin binanızın içinde bulunduğu muhit için belirlediği, muhitinize en yakın olan ilkokul, ortaokul veya
liseye kaydolmak zorunda. Kanada Bilingual yani iki resmi dili (İngilizce ve Fransızca ) olan bir ülke
olduğu için devlet okulları Fransızca eğitim veren FRENCH IMMERSION ve İngilizce Eğitim veren
okullar olarak ikiye ayrılıyor. Bu iki eğitim dilinden birine karar verdikten sonra çocuğunuzun hangi
okulla gideceğini bulmaya geliyor sıra. Bunun için aşağıdaki linke tıkladıktan sonra evinizin
bulunduğu sokağın adını yazıyorsunuz ve sistem size bina numaralarını Even ( çift sayılar) ve Odd ( tek
sayılar) olarak gruplanmış şekilde veriyor. Daha sonra kendi bina numaranızın dahil olduğu grubu
bulup üzerine tıklıyorsunuz ve sistem çocuğunuzun hangi okula kaydolacağını gösteriyor.
Örnekleyecek olursak:

Yukarıda ki ekran görüntüsünde örnek olarak Robie Street yazdık ve “ Find my School “ bölümünü
tıkladık.
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Sistem bize sokağımızda bulunan tüm çift ve tek numaraları binaları gösteriyor.

Farz edelim binamızın numarası 1548-1598 aralığında. Tıklıyoruz.
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Çocuğunuzun hangi okula gideceği ve gideceği okulların internet sitesi adresleri açılıyor.
http://mybaragar.com/index.cfm?event=page.SchoolLocatorPublic&DistrictCode=NS54
Okul kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığını,hangi evraklar gerektiğini büroktratik işlemler bölümünde
anlatacağız.
SOCIAL INSURANCE NUMBER NEDİR? NEREDEN, NASIL ALINIR?
Evinizi buldunuz, az çok yerleştiniz öyleyse rutin hayat akışınıza kavuşmanıza az kaldı☺ Ama
öncelikle SIN (Social Insurance Number) almanız gerekli. Peki SIN nedir? (SIN), Sosyal
Sigorta Numarası Kanada'da çalışmanız veya devlet programlarına ve yardımlarına erişmeniz için
gereken 9 haneli bir numaradır. Bu numarayı TC Kimlik No.su gibi iş gören Kanada kimlik numarası
olarak düşünebilirsiniz. SIN numaranız sizden devlet daireleri tarafından istenecek. Bu numara sizin
kimlik ve kişisel bilgilerinize ulaşmanın anahtarı olduğundan yetkili kişiler hariç kimseyle
paylaşmamalısınız. SIN numaranızı almak için Service Canada Centre'a gitmeniz gerekli. Haritadaki
yeri için buraya tıklayın. Burada önce danışmaya gidip SIN almak istediğinizi belirtmeniz gerekli.
Sizden bilgilerinizi aldıktan sonra numara vererek beklemenizi istiyorlar. Sıranız geldiğinde görevli ile
başbaşa bir görüşme yapıyorsunuz. Sizden permitinizi, adres bilgilerinizi ve geçerli kimlik bilgilerinizi
istiyor (pasaport). Bir kaç kişisel sorudan sonra gerekli evraklarla birlikte masadan ayrılıyor. Panik
yapmadan sakince bekleyin☺ Sonunda size imzalamanız gereken belgeleri ve SIN'ninizin yazılı olduğu
evrağı teslim ediyor. Belgeleri imzalayıp işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Eğer aile iseniz her bir bireyin
Service Canada Centre ‘a gidip aynı işlemleri yapması gerek zira herkesin SIN numarasına ihtiyacı var.
NOVA SCOTIA KİMLİK KARTI VE SURUCU BELGESI NASIL ALINIR? (ID CARD – DRIVER LICENCE)
Şimdi SIN aldığınıza göre artık ID Card (kimlik kartı) bastırabilirsiniz. Bunun için Access Nova
Scotia'ya gitmeniz gerekli. Halifax merkez'de 2 ofis bulunmakta. Halifax'ta olan için buraya,
Dartmouth'ta olan için ise buraya tıklayarak harita bilgilerine ulaşabilirsiniz. Kapıdan girdiğinize
danışmaya uğrayarak ID card çıkarmak istediğinizi söyleyip sıra numarası almanız gerekli.Görevli size
hangi tarafta bekleyeceğinizi söyleyecek. Sıra size geldiğinde gişede ki görevli sizden evrak olarak
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pasaport, kredi karti, T.C. kimlik karti, T.C. Ehliyeti isteyecek. Evrak kontrolunden sonra kimlik
kartınıza basılacak fotoğrafınızıda çektikten sonra kart ücreti olarak 17.70$ ödeme yapacaksınız ve
kimliğiniz verdiğiniz adrese 14 gün içinde posta ile gönderilecek. Size kartınız gelene kadar
kullanmanız için geçici bir evrak verecekler. Kartınız gelene kadar geçici belgeyi yanınzda
bulundurmanız iyi olur ☺
Surucu belgesi icin, ehliyetinizin ingilizce cevirisini ve surucu gecmisinizi gosteren yaziyi (driving
abstract) yaninizda getirmelisiniz. Ne yazik ki surucu belgesi icin yazili sinava ve direksiyon sinavina
girmeniz gerekecek. 45 dk suren sinavada 20 coktan secmeli ve 20 isaret ve tabelalar ile ilgi sorular
sorulmaktadir. Sinav uctreti $15.15. 24 saat icinde 1 kez sinava girebilirsiniz. Yazili sinavdan gecip
gecmediginiz 10 dk icinde tarafiniza bildirilip, surucu belgesini islemlerine baslanir. Daha sonra
giseden road test recipt alip, call center`i arayip kisa bir telefon gorusmesinden sonra direksiyon
sinavi cin bir tarih belirleyebilirsiniz.
Ehliyetler 5 yil gecerlidir.
Yazili sinav : $15.15
Road Test: $ 53.00
Ehliyet ucreti : $80.15
Ogrenciler, enrollment letter gosteriklerinde, indirimli fiyat uygulanir ve ucreti $25.10. Kartin
gecerlilik sursi T.C. ehliyetiniz gecerlilik suresine belirlenir.
HEALTH CARD (MSI CARD)
Tebrikler! Artık bir ID Card sahibisiniz. Sıra asıl önemli olan kısma Health Card almaya geldi. MSI
Health Card ofisinin bulunduğu bina Dartmouth’ta City of Lakes Business Park binasında
bulunuyor. Eğer Halifax’ta oturuyorsanız biraz uzun bir otobus yolculuğu sizi bekliyor. Bina adres
bilgisi için buraya tıklayın. Evet orada da sıra numarası almanız gerekli. Kanada'da alışmanız gereken
şey beklemek. Heryerde bekliyorsunuz☺ Sıranız geldiyse oradaki görevli memurun yanına gidip
health card çıkartmak istediğinizi belirtin. Yanınızda pasaportlarınız, permitleriniz, ıd cardlarınız
mutlaka bulunsun. Adresinizide ezberlemeyi unutmayın. Acil durumda ulaşılacak kişi numarası
isteyecekler. Varsa bir tanıdığınızın numarasını vermeniz iyi olur. Memur ile gerekli evrak alışverişini
yaptıktan sonra health card'ınızı basıp veriyor. Hayırlı olsun☺
FAMILY DOCTOR (AİLE DOKTORU) ARAMA, BULMA
Artık Health Card ‘nız var bu denklemde boş kalan kısım aile doktoru bulmak. Onun için vereceğimiz
tavsiye maalesef yok. Sık sık size yakın polikliniğe uğrayıp yeni hasta kabul eden doktor var mı diye
sormanız gerekli. Hatta nacizane tavsiyemiz bir gününüzü doktor aramaya ayırmanız ve sizin içi uygun
Family Practice’leri tek tek gezip sormanız ve form doldurmanız. Form doldururken Health Card
numaranıza ihtiyacınız olacak, aynı kimliğiniz gibi health card’ınızı da yanınızda taşımanız da fayda
var. Sıraya yazılıp beklerseniz çoook beklersiniz. Ayrıca sosyal medya mecralarından zaman zaman
yeni hasta kabul eden doktorların duyuruları yayınlanıyor, onlara da arada göz atarsanız doktor
bulma sürecinizi hızlandırmış olursunuz.
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