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Değerli Öğrencimiz,

Global Vizyon 25 yıldır güvenilirliği, bilgi ve birikimi ile yurtdışında dil eğitimi, lise eğitimi, lisans, yüksek lisans, 
sertifika ve diploma programlarında eğitim almak isteyen öğrencilere en doğru şekilde yol göstermeye kendini 
adamıştır. TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentalar Birliği) üyesi olarak öğrencilerine TÜRSAB güvencesi ile hizmet 
vermektedir.

Global Vizyon Uluslararası Eğitim olarak misyonumuz, 25 yıldır olduğu gibi en iyi yaptığımız işlere odaklanmak ve 
böylelikle öğrencilerimize en doğru, en kaliteli ve profesyonel hizmeti sunmaktır. Bu kapsamda öğrencilerimize 
doğru ülkeyi ve programı bulmak kadar vize noktasında onları doğru yönlendirebilmek de önemlidir. 
Konsolosluklara yapılan başvurularda en ufak bir hata bile geri dönüşü olmayan maddi ve manevi zararlara 
sebep olabilir. Bu nedenle Kanada, Amerika, Avustralya, İngiltere, İrlanda, Malta ve diğer Schengen ülkelerine 
eğitim vizesi noktasında en doğru ve güvenilir hizmeti vermekteyiz. Danışmanlık hizmeti aldığınız süreçte uzman 
danışmanlarımız tarafından sizlere eğitim planınıza en uygun evrak listesi gönderilecek, listede belirtilen evrakları 
bize ulaştırmanızın ardından evraklarınız detaylı bir şekilde incelenerek başvurunuzun olumlu sonuçlanması 
adına yapılması gerekenler tarafınıza tek tek açıklanacaktır. Böylece evraklarınız dâhilinde en doğru başvuruyu 
yapmanız ve vize başvurunuzun olumlu sonuçlanma ihtimalinin en yüksek seviyeye çıkması sağlanacaktır. 

Başarılı bir vize başvurusu için dikkat edilmesi gereken dört temel unsur vardır: Eğitim, kariyer, bütçe durumu ve 
başvuru formunun doğru bir şekilde doldurulması. Konsolosluklar bu dört temel unsuru göz önünde bulundurarak 
başvuran kişinin dosyasını değerlendirmeye almaktadırlar.

Konsolosluklar tarafından dosyaların değerlendirilmesinde en çok dikkat edilen unsur öğrencinin eğitim durumudur. 
Vizeye başvuran kişinin eğitim geçmişinin kuvvetli olması, özellikle son mezun olduğu okul, aktif öğrencilik bilgisi 
bu noktada en belirleyici unsurdur. Öğrencinin okuduğu üniversite ve bölüm kadar not ortalaması da önem 
taşımaktadır. Bir diğer önemli unsur ise vizeye başvuran kişinin kariyer durumudur. Öğrencinin yurtdışında alacağı 
eğitimin kendi kariyer hedefinde ne derece aktif bir rol oynadığı da eğitim durumu kadar önemlidir. Öğrenciliğini 
tamamlamış, profesyonel iş hayatına başlamış kişilerin mevcut iş yerleri ve pozisyonları, hâlihazırda öğrenci 
olup kariyerine başlayacak kişilerin için ise kariyer beklentileri ve hedefleri son derece önemlidir. Üçüncü unsura 
gelindiğinde ise öğrencinin bu eğitimi karşılayabilecek yeterli maddi birikime ve imkana sahip olup olmaması 
büyük önem arz eder. Öğrencinin veya sponsoru olacak kişinin bütçesi öğrenci hiç çalışmadan yurtdışında kalacağı 
süre boyunca öğrencinin eğitim, konaklama ve yaşam masraflarını karşılayacak durumda olmalıdır. Başvuru için 
bankadaki tüm yatırım hesapları (vadeli - vadesiz hesaplar, altın – döviz hesapları, bireysel emeklilik hesapları, 
bitcoin vb.) sunulmalı ve başvuru sonuçlanana kadar bu hesaplardaki para çekilmemelidir. Aynı zamanda banka 
hesaplarında gösterilen bütçenin kaynağının belirli olması gerekmektedir. Örneğin, uzun süreli birikim, ev, araç,  
arsa satışı, döviz alım-satımı vs.  Hesaba aktarılan kaynaksız ve ani para girişleri konsolosluklar tarafından olumsuz 
olarak değerlendirilmektedir.

Dördüncü ve son temel unsur ise başvuru prosedürüne uygun başvuru yapmaktır. Her ülkenin vize başvuru 
prosedürü farklı olmakla birlikte hepsinde doldurulması gereken çeşitli formlar bulunmaktadır. Konsolosluklar 
öğrenciler hakkındaki bilgilerin büyük bir çoğunluğunu bu formlardan elde etmektedir. Başvuru formlarının 
eksiksiz, hatasız ve gerçeğe uygun olarak doldurulması, başvuruların başarılı olma ihtimalini arttıracaktır. Bunlara 
ek olarak konsolosluklara yazılan niyet mektupları da başvuruların olumlu sonuçlanmasında çok büyük bir önem 
taşımaktadır. Niyet mektuplarının mutlaka uzman ve tecrübeli danışmanlar tarafından yazılması gerekmektedir. 
Bu niyet mektuplarında öğrencinin neler yaptığı, neden bu eğitimi almak istediği ve eğitimini tamamladıktan 
sonraki planlarının detaylı ve net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Yazılan her bir noktanın birbiri ile uyumlu 
olması vize başvurunuzun konsolosluk tarafından olumlu değerlendirilmesinde belirleyici bir etkendir. 

Bütün bu bilgiler ışığında size en uygun ülkeyi ve eğitim programını belirlendikten sonra vize için toplamanız 
gereken evrak listesini uzman danışmanlarımız sizinle paylaşılacaktır. Evraklarınızın eksiksiz tesliminden sonra 
vize için gerekli niyet mektubunun yazılması, vize başvuru evraklarınızın Türkçe’ den İngilizce’ ye çevrilmesi 
-başvurunuzu değerlendiren vize memurları Türk olmadıkları için, başvuruda sunulan bütün evraklarınızın 
Türkçe’ den İngilizce’ ye tercümesi gerekmektedir-online vize başvuru formlarınızın doldurulması, vize başvuru 
merkezinden dilediğiniz gün ve saatte dilediğiniz kategoride randevu alınması, başvuru yaptıktan sonra vize 
başvuru dosyanızın konsolosluktaki değerlendirilme sürecinin takibi tarafımızca yapılacaktır.

Saygılarımızla.
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KANADA ÖĞRENCİ VİZELERİ

• Kanada vize başvuruları İstanbul ve Ankara’da bulunan VFS Vize Başvuru Merkezlerine https://www.vfsglobal.ca/
Canada/Turkey/Turkish/ üzerinden randevu alınarak başvuru sahibi tarafından yapılmaktadır.
• Başvuru gününe kadar olan süreçte vize ücretleri https://eservices.cic.gc.ca/epay/order.do?category=17 sitesi 
üzerinden ödenmektedir.

Kanada vize başvurularında vize sonucunda direkt etki edecek en önemli unsur, konsolosluğa yazılacak olanNiyet 
Mektubudur. Yine evraklarınızın tercümeleri başvurunun sonucuna birincil derecede etki edeceğinden eksiksiz ve 
tercümeleri tam belgelerle başvuru yapmak son derece önemlidir.
Yine bununla birlikte
• Başvuru sahibi vizesi bittikten sonra Kanada’dan ayrılma niyetinde midir?
• Başvuru sahibi için Kanada’da almayı planladığı bu eğitim gelecekteki kariyer planları ve hedefleri için önemli midir?
• Başvuru sahibi veya sponsoru, başvuru sahibinin Kanada’da bulunduğu süreçteki masraflarını finanse edecek maddi 
yeterliliğe sahip midir?
Kanada’da öğrenci vizeleri 2’ye ayrılmaktadır;

1- Kısa Dönem Öğrenci Vizesi (Visitor Visa) 180 güne kadar olan, dil eğitimi ve çeşitli sertifika programları için alınması 
gereken vize türüdür ve bu vize uzatılamaz vize statüsündedir.

Vize Ücreti: 185 CAD

2- Öğrenci Vizesi (StudyPermit): 180 Günden uzun olan dil eğitimi, sertifika programları, lisans, yüksek lisans programları 
için uygulanan vize türüdür. StudyPermit vizeleri, uzatılabilir vize statüsündedir ve gideceğiniz programa göre part-
time çalışma izni tanımaktadır.

Vize Ücreti: 235 CAD
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KANADA ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sevgili Öğrencimiz,
• Kanada vize başvuruları tamamen online olarak yapılmaktadır. İşlemlerinizin tamamlanabilmesi için aşağıdaki evrakları, 

danışmanlarınız tarafından sizinle paylaşılacak olan Google Drive’a PDF formatında ve toplam dosya boyutu 8 MB’ı 
aşmayacak şekilde yüklemenizi rica ederiz.

• İngilizcesi istenen evraklar, vize departmanımız tarafından uzman bir tercümana yaptırılacaktır.

GENEL BELGELER
• Drive’da mevcut olan EK2 ve EK3 formlarını eksiksiz ve hatasız doldurmanız gerek. Bu formlardan yola çıkılarak, vize 

danışmanınız niyet mektubunuzu yazacaktır.
• Talep edilen vize bitiş tarihinden en az 6 ay geçerli geçerli pasaport fotokopisi. (Randevuda orijinali de gereklidir.)
• 1 adet 3,5x4x5 cm boyutlarında, arka fonu beyaz fotoğraf.
• Aile bireylerini de gösteren, vukuatlı nüfus kayıt örneği. (E-devletten veya nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir.)
• Evli iseniz evlilik cüzdanı, eşiniz ve çocuklarınıza ait kimlik ve varsa pasaport fotokopileri.
• Daha önce yurt dışında ya da yurt içinde dil eğitimi vb. aldıysanız katıldığınız kursların sertifika ya da fotokopisi.
• 18 yaşından küçükseniz anne ve babadan ya da yasal vasisinden NOTER ONAYLI Muvafakatname.
• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten temin edilebilir.)
• İngilizce adli sicil kaydı. (E-devletten temin edilebilir.)
• Varsa tapu, araç ruhsatları ve kira sözleşmelerinin fotokopileri.
• Barkodlu 4a veya 4c hizmet dökümü. (E-devletten temin edilebilir.)

EĞİTİM BELGELERİ
• Öğrenci iseniz güncel tarihli öğrenci belgesi. (İngilizce)
• Mezun iseniz geçici mezuniyet belgesi ya da diploma. 
• Transkript. (İngilizce)
Katılmış olduğunuz sınavların sonuç belgeleri. (Destekleyici evrak niteliğindedir.) Örn.: IELTS, KPSS.

İŞ EVRAKLARI
1- Siz ve/veya sponsorunuz maaşlı çalışan iseniz;
• Son 3 aya ait maaş bordrosu
• İşe giriş bildirgesi, İşten çıkış bildirgesi
• Görev tanım yazısı (İngilizce)
• İş yerinizden izinli gidiyorsanız izin yazısı (İngilizce)
• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri

2. Siz ve/veya sponsorunuz işveren ya da şirket ortağı iseniz;
• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri
• Şahsi banka hesabınızı ve şirket hesabınızı ayrı göstermelisiniz. Bu hesapların son 3 aya ait hesap dökümü ve İngilizce 

son bakiye banka yazısı.

3. Siz ve/veya sponsorunuz emekli iseniz;
• SGK’dan alınmış maaş yazısı ve maaş hesaplarının hesap dökümü
• SGK’dan ya da e-devletten alınmış emeklilik yazısı

4. Siz ve/veya sponsorunuz kamu çalışanı iseniz;
• Çalıştığınız kamudan alınmış görev tanım yazısı
• Son 3 aylık maaş bordrosu

FİNANSAL EVRAKLAR
• Bütçenin olduğu hesaba ait son 3 aylık hesap dökümü. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır.
• Bütçenin olduğu hesaba ait İngilizce son bakiye yazısı. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır. Örneğini 

danışmanınızdan isteyebilirsiniz.)

NOTLAR: 
• 180 güne kadar olan öğrenci vizesi ya da geçici vize ücreti: 100 CAD + 85 CAD biyometrik randevu ücreti
• 180 gün ve üzeri öğrenci vizesi: 150 CAD + 85 CAD biyometrik randevu ücreti Tubereuse de Madras



WhatsApp hattı: 0541 290 86 76 • info@globalvizyon.com • www. globalvizyon.com

16

global_vizyon GlobalVizyonglobalvizyoncom

oxfordhousewat ohcwatohcwat

Detaylı bilgi ve başvurularınız için : 
40 uzman danışmanı ile hizmet veren 
Türkiye’nin en büyük yurtdışı eğitim 
ofi si

İstiklal Caddesi Kallavi Sokak No:1 
Leon Apartmanı Kat 3-4 Beyoğlu İstan-
bul 34430 Türkiye ( St. Antuan Katolik 
Kilisesi Karşısı )

0543 379 19 23

0530 774 46 01

530 150 78 02

GÖKTÜRK

+44 7444 100437

İNGİLTERE




