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NOT: BU FORM ÜZERİNDEKİ BİLGİLERDE DEĞİŞİKLER OLABİLİR
Kanada Ticari
Vizesi
Kanada’ya işadamı olarak gitmek bir hak değil, bir ayrıcalıktır. Kanada’ya işadamı olarak gitmek için vize
müracaatında bulunan kişiler, başvurularındaki bilgilerle vize görevlisini;
•
Kendi ülkerine geri döneceklerine ve Kanada’da kalma amacı taşımadıklarına,
•
Sağlık durumlarının iyi olduğuna (bazı durumlarda kendilerinden sağlık muayenesinden geçmeleri talep
edilebilir),
•
Herhangi bir sabıkalarının bulunmadığına ve güvenlik riski oluşturmadıklarına,
•
Kanada’da bulundukları süreyi karşılayabilecek maddi olanaklara sahip olduklarına,
•
Kanada’da çalışma izinleri olmadığı takdirde bu amaçlarla kalmayacaklarına, İkna etmeleri
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen kriterlere uymayan kişilerin başvuruları kabul edilmektedir.
Kanada Ticari Vizesi için
Merkezimize Nasıl
Başvuracaksınız.
Başvurunuzu posta yoluyla (kurye/kargo), yazılı yetki verdiğiniz bir tanıdığınızın getirmesiyle ya da şahsen İstanbul’daki
Merkezimize teslim edebilirsiniz. Merkezimiz postada kaybolan evraklar için mesuliyet kabul etmez. Başvurular tatil
günleri dışındaki Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma saat 09:00 ile 18:30 arasında kabul edilir..
İmzalanmamış, tam doldurulmamış ve İngilizce ya da Fransızca olarak cevaplanmamış formlar merkezimizce
işleme alınmamaktadır. Bu hatalar başvurunuzun işlem süresini geciktirir. Başvurunuzun sonucunu size göndermemizi
isterseniz bunu bize yazılı olarak bildirmeniz gerekir. Başvurunuzu yapmadan önce lütfen Kanada Vize Merkezi ile
iletişime geçiniz.
.
Önemli Hatırlatmalar
Kanada’da altı ay ya da daha uzun bir süre işadamı olarak kalmayı düşünüyorsanız Elçilik sizi sağlık muayenesine tabi
tutabilmektedir. Söz konusu muayenenin sonuçları doktora gitmenizden 4 ile 6 hafta sonra Elçiliğe ulaşır. Bu
durumdaki müracaatçıların başvurularını gidiş tarihlerinden birkaç ay önce yapmaları tavsiye edilir. Ayrıca Kanada’da
Çalışmak isteyenler Kanada’da faaliyette bulunan bir kurumdan iş teklifi almaları ve bunu HRDC onaylı LMIA belgesi
ve IELTS’ten 4,5 ve üzeri not alarak belgelendirmeleri gerekmektedir.
Ödemeler Nasıl Yapılır
Başvuru ücretleri başvurunuzu işleme almak için alınır. Başvurunuzun reddedilmesi ya da vazgeçmeniz durumunda
dahi para iadesi yapılmaz. öğrenci vizeleri için alınan işlem ücretleri şöyledir:
Kanada işadamı vizesi için 100 Kanada Doları (Kanada’ya tek veya çoklu giriş yapmanızı sağlar. Bununla beraber Amerika
için vizeniz olduğu takdirde, Kanada’da belirlenen kalış süresi boyunca Amerika dan çok giriş yapma hakkınıda tanır).
Çok girişli vizel e r d e (vizenin geçerliliği süresince istediğiniz ülkeden Kanada’ya çok giriş yapma olanağını tanır).
Türkiye’deki herhangi bir Garanti Bankası şubesinden 9091287 CAD no’lu hesaba yatırınız. Ödemeler Kanada Doları
ya da bankanın kabul ettiği eşdeğer başka bir para birimiyle yapılabilir. Bankadan alacağınız dekontun aslınıda
mutlaka başvurunuzla birlikte Merkezimize teslim ediniz.

-Kanada Büyükelçiliği PASAPORTUNUZU Posta ile Gönderme Bedeli
100 TL ( Yüz Lira ) olup , Merkezimize veya tekrar Garanti Bankası Elmadağ Şubesi Gateway Management Lojistik A.Ş ye ait
IBAN:TR92000620002340 0006298142 nolu hesaba yatırılacaktır.
Not: Ödemeler internet yolu ile ( EFT veya Havale ) yatırılmamalı. Direk Banka Şubesinden yapılarak Orijinal dekontu
alınmak sureti ile yapılmalıdır.

İşlem Süresi
Öğrenci vizesi verilme işlemleri Büyükelçiliğin vize departmanı yetkisindedir ve Kanada’nin Göçmenlik ve Mülteci Koruma
Yasası ve Mevzuatı’na bağlıdır. T.C. vatandaşları için vize aynı gün sonuçlandırılmaya çalışılır. İran,Azerbeycan,
Gürcistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden başvuran kişilerin sonuç alması iki haftayı bulabilir. Tüm ziyaretçilerin,
planlanan gidiş tarihlerinden altı hafta önce başvurmaları ve vize sonucunu görmeden iadesi olmayan biletler
almamaları önerilir.

Kanada
Turist Vizesi
Evrak
Listesi
Aşağıda başvuru formunuzla birlikte getirmeniz gereken evrakların listesini bulabilirsiniz. İstenen
evraklardan biri eksik olursa başvurunuz size iade edilecektir. Başvurunuz vize departmanındayken
ek bilgi almak ya da bazı kontroller yapmak üzere size ulaşmak gerekebilir. Bu yüzden çalışma
saatleri içinde size ulaşılabilecek bir veya birkaç telefon numarası vermeyi unutmayınız.Eğer vize
departmanı iki işgünü içinde size ulaşamaz ise başvurunuzun sonuçlandırılması vize departmanı
size ulaşana kadar bekletilecektir.
İngilizce ya da Fransızca olmayan tüm evraklar tercüme edilmelidir. Belgelerinizin hem orijinalden
fotokopisini hemde tercümesini sununuz.
Aşağıdaki belgeleri sunmaktayım:
“Application for a Student Visa” (Öğrenci vizesi başvuru formu):
Size eşlik etmeseler dahi aile fertlerinizin tümünü yazınız (resmi eşiniz, birlikte yaşadığınız kişi
ve / veya 22 yaşın altındaki çocuklarınız)

0

18 yaşından büyük herkes için “Additional Family Information”(ek aile bilgi formu) ve
“Education and Employment History” (eğitim ve iş geçmişi formu)
0
İşlem ücretinin yatırıldığını gösteren orjinal Garanti Bankası dekontu

0

Birisiyle resmi nikah olmadan yaşıyorsanız “Statutory Declaration of Common-law Union”
formu (Internet
adresimizde IMM 5409)

0

Çalışma saatleri içinde ulaşılabilecek telefon numarası/numaraları
Sabıka Kaydı
0

Sizin için ve size eşlik edecek, başvuruda bulunan her aile ferdi için
Geçerli bir pasaport (her pasaportta en az bir boş vize sayfası bulunmalı ve en az altı ay geçerli
olmalı)

0

Son altı ayiçinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

0

Vukuatlı aile nisuf kaydı.

(Eğer şuanda başka bir ülkede ikamet ediyorsanız ve Öğrenci İzni, Çalışma İzni ya da Geçici
Oturma İzniniz
varsa) Vize durumunuzu gösteren evrağın bir fotokopisi

0

Eğitiminiz süresince kendinizin ve/veya ailenizin masraflarını karşılayabileceğinizi ve
Kanada’dan ayrılabileceğinizi gösteren maddi destek bilgileri: banka cüzdanı fotokopisi, maaş
bordrosu, işyerinde hizmet süresi, sosyal sigorta kayıt bilgilerini içeren çalışma belgesi, ticari sicil
kayıdı, vergi levhası, son bir yıl içindeki banka dökümleri
Eğitimin amacını açıklayan bilgi: Kanada’da ziyaret edeceğiniz kişilerden davet eden kişinin adı,
adresi, telefon bilgi.

0v
Tek ebeveyn ile seyahat eden 16 yaşından küçük çocuklar için gitmeyen ebeveynden
alınacak noterde hazırlanmış yazılı onay.

0
Kendi başına seyahat edecek 18 yaşından küçük çocuklar için noterde hazırlanmış, anne, baba ve
Kanada’da çocuğun mesuliyetini üstlenen kişi tarafından imzalanmış yazılı belge
Muvafakatname
0
Elçilik; başvuru kararını bir süre geciktirebilecek olsa dahi, başvuran kişiyi mülakaata çağırma,
başvuru için gerekli ek belgeler isteme ve sunulan belgeleri doğrulamak için hazırlayan kişi veya
makamlarla bağlantı kurma haklarını saklı tutmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin 0 212 909 30 70 pbx nolu telefondan merkezimizle iletişime geçiniz.
http://www.kanadavizemerkezi.com

