Türkiye'den Kanada'ya EĞİTİM KÖPRÜSÜ

2015 yılında Bakırköy'de faaliyete geçen Mustafa Tarhuni ve Mehmet Emin Kaya Türk- Arap
ortaklığından doğan bir eğitim kurumu olan International Centrel 17 Group; İngilizce
öğretmenliği, diğer yabancı dilleri konuşma sertifikası/diploması ve ESL,TOEFL,IELTS ikinci dil
olarak İngilizce programları, dil kursları, training ve uluslararası hizmetler sunuyor.
International CENTER 17 Group Training Educat
i
on Uluslararası Dil Okulu, kurs sonunda verdiği sertifika ile öğrencilerine Kanada'nın en büyük
devlet üniversitelerinden olan ST. CLAIR College'de eğitim alma imkanları sunuyor. Kanadaya
giriş vize kolaylığı sağlıyor.

Üniversite eğitimini Türkiye'de almış ve uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Libyalı iş adamı
Mustafa Tarhuni ve Eski Bilgi Tömer Kurucusu Mehmet Emin Kaya ile birlikte 25 yıllık eğitim
tecrübesi ile kurulan International Center 17 Group, Afrika ve Arap ülkelerinden yüzlerce
öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı veriyor, hem de İngilizce eğitimi için International Center 17
Group'u seçen Türk öğrencilere Kanada'da Üniversite okumanın kapılarını açıyor. Türkiye ile
Kanada arasında bir eğitim köprüsü vazifesi gören International Center 17 Group , sadece
İngilizce değil, Türkçe, Arapça, Fransızca ve Rusça eğitimleriyle de dikkat çekiyor.

Türk Ekonomisine ve Turizme Katkı
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International Center 17 Group kurucularının geçtiğimiz günlerde birlikte gerçekleştirdikleri
tanıtım programında Tarhuni önemli açıklamalarda bulundu. Eğitim kurumlarının çok önemli bir
misyona sahip olduğunu vurgulayan Tarhuni, sözlerine şu şekilde devam etti:

“ Biz Arap ülkeleri ve Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerimize burada hem sertifikalı İngilizce
eğitimi veriyoruz hem de Türkiye'nin dilini ve değerlerini tanımalarını sağlıyoruz. Buraya dil
eğitimi için gelen öğrencilerin aileleri ve arkadaşları da Türkiye'yi ziyaret ederek bir turizm
potansiyeli oluşturuyorlar. Ayrıca burada eğitimini tamamlayıp Kanada'ya gitmek üzere gelen
öğrencilerimizden fikir değiştirerek Türkiye'de Üniversite okuma kararı alanlar da ayrı bir eğitim
turizmi değeri oluşturuyor. International Center 17 Group”un Uluslararası Dil Okulu olarak Türk
ekonomisi ve turizmi için önemli bir misyona sahip olduğu görüşündeyim. Bu imkanları daha da
genişletebilmek adına devlet tarafından desteklenmemiz gerektiğini düşünüyorum. ”

Kanada'ya Vize Kolaylığı

International Center 17 Group Dil Okulu'nda İngilizce eğitimini tamamlayarak sertifika alan
öğrencilerin Kanada'ya vize alabilmeleri için de kolaylık sağlanıyor. Kanada ST. CLAIR
College'de eğitim alma hakkı kazanan öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de
veriliyor. Yerli ve yabancı binlerce öğrencinin hayallerini gerçekleştirmesine olanak sağlayan
International Center 17 Group Uluslararası Dil Okulu, tecrübeli ve güler yüzlü eğitim kadrosu ile
İstanbul caddesi Mor Sümbül sokaktaki merkezinde eğitimlerine devam ediyor.
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