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 parttime çalışma izni tanımaktadır.
Vize Ücreti: 235 CAD
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KANADA ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport (https://epasaport.egm.gov.tr/) Randevuda orijinali
gereklidir.
2- Okul Kabul Yazıları ( Global Vizyon tarafından temin edilecektir)
3- Varsa Eski pasaportlar ve vizelerin dolu ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri
4- 2 adet 3,5x4,5 cm boyutlarında, arka fonu beyaz fotoğraf.
5- Daha önce yurt dışında ya da yurt içinde dil eğitimi vb. aldıysanız katıldığınız kursların sertifika ya da fotokopisi.
6- Aile bireylerini de gösteren, Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği (Aile toplum kâğıdı) Nüfus müdürlüklerinden ya da E-Devletten
alınabilir.
7- Evli iseniz eşiniz ve çocuklarınıza ait kimlik ve varsa pasaport fotokopileri
8- 18 Yaş altı başvuru sahipleri için Anne ve Babadan ya da YASAL vasisinden NOTER onaylı Muvafakatname alınması
zorunludur.
9- Varsa Tapu, Araç Ruhsatlarının fotokopileri, Kira Sözleşmeleri
10- Niyet Mektubu( Başvurma nedenlerinizi ve hedeflerinizi içeren bir yazı; Danışmanınızdan örneğini isteyiniz)
11- E-Devlet’ten ya da Adliyeden alınmış Adli Sicil Kaydı
12- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ya da Terhis Belgesi
13- Varsa Başarı Belgeleri

EĞİTİM DURUM BELGELERİ

1- Öğrenci iseniz Güncel tarihli Öğrenci belgesi. İngilizce çevirisi gereklidir.
2- Öğrenci iseniz Transkript (Not Dökümü), İngilizce olabilirse daha sağlıklı olur.
3- Mezun iseniz Geçici mezuniyet belgesi ya da diplomanız.
4- Katılmış olduğunuz sınavların sonuç belgeleri (Destekleyici evrak niteliğindedir. Gerektiği hallerde istenir.) Örn.: IELTS,
KPDS, TOEFL, ÜDS

MALİ DURUM / İŞ İLE İLGİLİ BELGELER
(ÖĞRENCİ VE / VEYA SPONSOR, EBEVEYN İÇİN)
BANKA:
1- Ailenize ve/veya size ait tüm banka hesaplarına ait son 3 aylık hesap dökümü ya da işlenmiş hesap cüzdanları
2- Ailenize ve/veya size ait tüm banka hesaplarına ait dökümdeki son bakiyeyi belirten resmi banka yazısı. (Örneğini
Danışmanınızdan isteyiniz)
İŞ/ÇALIŞMA:
Maaşlı çalışan iseniz
1- Görev Tanım Yazısı ( İşe giriş tarihini ve pozisyonu belirten) (Örneği danışmanınız tarafından verilecektir)
2- İşyerinizden izinli iseniz İşyeri İzin Yazısı.
3- İşe Giriş Bildirgesi
4- Son 3 aylık Maaş Bordrosu
5- Şirket evraklarınız; Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri.
6- Kişiye ait SGK’dan ya da E-Devlet’ten alınmış 4A Hizmet Dökümü
İşveren ya da Şirket Ortağı iseniz
1- İşyerinizin Vergi Levhası Fotokopisi
2- Ticaret sicil gazetesi fotokopisi (kuruluş gazetesi)
3- Ticaret ya da Esnaf Odası Kayıt Belgesi
4- İmza sirküleriniz
Emekli iseniz
1- SGK’dan maaş yazısı ve maaş hesaplarının hesap dökümü
2- SGK’dan ya da E-Devletten alınmış barkodlu Emeklilik Yazısı
Kamu Çalışanı iseniz
1- Çalıştığınız Kurumdan alınmış Görev Tanım Yazısı
2- Son 3 aylık Maaş Bordrosu
3- SGK’dan alınmış 4A, 4C Hizmet Dökümü

NOTLAR:
Kanada vize ücretlerinin https://eservices.cic.gc.ca/epay/immigrationlist.do üzerinden ödenmesi gerekmektedir.
• 180 Güne kadar olan Öğrenci Vizesi ya da Geçici Ziyaretçi(Uzatılamaz) : 185 CAD
• 180 Gün ve üzeri (Uzatılabilir) Öğrenci Vizesi: 235 CAD
• İleri tarihler için evrak topluyorsanız, banka evraklarınızı güncel olması gerektiği için en sona bırakınız.
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