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Temporary Resident Visa - Additional checklist
This checklist contains useful information for submitting an application at our office, whether
electronically or through a Visa Application Center.
Ensure that the application forms are fully completed, and that all requested supporting
documentation is submitted together with the application forms.
Providing an accurate email address will avoid delay in processing your application.
Decisions are made on the basis of the information provided in the application package.
The information you provide must clearly demonstrate:



The purpose of your visit to Canada.



Your financial capability to meet all your expenses.



Your ties to your country ensuring you will leave Canada at the end of the authorized
period of stay.

Documentation not in English or French must be submitted with an official certified translation.
Note: false statements or submission of fraudulent documentation will result in immediate
refusal and potential legal action against you.

You must submit the following:
Proof of funds to cover all your expenses:






Copies of bank statements or bank book covering the past six (6) months.
Proof of assets, such as real estate property, investments or other forms of income.
If a person or organization outside Canada is funding your visit: detailed
explanation letter and proof of financial capability of that person or organization
(employment letter, bank statements, real estate property, etc.)
If a host in Canada is funding your visit: host’s employment letter, bank
statements, the most recent copy of a Notice of Assessment from Revenue Canada
or T4; and proof of their status in Canada (citizen, permanent resident, valid
authorization or permit holder, etc.)

Proof of occupation:






Detailed employment letter stating the period of employment, your position, salary
and responsibilities, and confirming that you have authorized permission to take
leave to travel to Canada
If retired: proof of retirement income and savings.
If self-employed: income, proof of business, trade license, business activities,
contracts, etc.
If a student: letter from the school you are attending confirming your enrollment
and latest transcripts.

Returning student with valid student permit:


A recent letter of good standing from the education institution you are attending in
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Canada, copy of your transcripts.
Returning worker with valid work permit:


C
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A letter from your employer in Canada confirming you are still employed and the
expected duration of your employment.

Proof of business travel to Canada:
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A detailed invitation letter from the Canadian firms that you will be contacting,
explaining the reasons for your business trip.
A detailed letter from your employer explaining the reasons for your business trip
to Canada.

If you have answered “yes” to any of the background information questions on the
application form, provide a completed and signed Schedule 1 form (Application for
Temporary Resident Visa – IMM 5257B) and include it with your application.
Hosts in Canada:
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Detailed invitation letter from your host indicating how you are related; copy of documents
indicating your host’s status in Canada: citizen, permanent resident, valid authorization or
permit holder.
Passport:

C
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Residents of Iran: for applications submitted through a VAC, submit only a photocopy of
the identity pages of your passport, and all pages containing visas or other official stamps.
We will inform you when to submit your original passport. Consult the section below for
additional requirements for applicants residing in Iran.

Additional requirements for applicants residing in Iran:

√

Shenasname - a copy and official translation must be provided with your application.
Passport - Provide only photocopies of the identity pages and any pages bearing a stamp
or a visa. You will be informed when your original passport will be needed.
Do not send original documents with your official translations. We do not return original
documents. Please send copies only.

Additional documentary requirements for Master’s and PhD students:
Online application
Iranian students and students residing in Iran who are intending to attend Master’s or PhD
programs in Canada must submit with their applications the following documents in
addition to supporting documentation indicated on our website:





√

C
h

A detailed Curriculum Vitae (CV)
Intended field of Study in Canada
Title and description of the thesis you are going to work on in Canada
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Name and contact information of your intended supervisor in Canada
Name and contact information of your supervisor in Iran for previous studies
List of publications and research papers
Source of funding for studies in Canada (please submit detailed information
regarding the person or organization funding your studies)

Paper application
Those who choose to submit paper applications will later be asked to submit the above
documents in an electronic format. In order to prevent further delays, be sure to have this
documentation in an electronic format ready for submission when it is requested.

Non nationals:


Provide documentary evidence to demonstrate that you have legal authorization to
be in the country where you are currently residing and applying from.
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Provide any additional documentation not specified above if you feel it can help explain
and support your plans to visit Canada. (For example, you may wish to provide
evidence of previous travel by submitting copies of relevant pages of previous
passports.)
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Geçici Oturma İzni (Ziyaretçi) Vizesi – Evrak Listesi
Bu evrak listesi online ya da Vize Başvuru Merkezi aracılığıyla yapabileceğiniz başvurunuzu
hazırlamanız esnasında size yardımcı olacak bilgiler içermektedir.
Başvuru formlarının eksiksiz doldurulmasına ve istenen evrakların tamamının başvuru formlarıyla
birlikte sunulmasına dikkat ediniz.
Doğruluğundan emin olduğunuz bir elektronik posta adresi temin etmeniz, başvuru sürecinde
gecikmeler olmasını engelleyecektir.
Vize başvurunuz sunduğunuz bilgiler doğrultusunda değerlendirilecektir.
Sunduğunuz belge ve bilgiler aşağıdaki hususları net olarak açıklamalıdır:



Kanada’ya yapacağınız ziyaretin sebebi



Ziyaretiniz süresince masraflarınızı karşılayabilecek finansal yeterliliğinizin olduğu



Size verilmesi öngörülen vizenin süre bitiminde ülkenize geri dönmenizi gerektirecek
bağlarınızın kanıtı

İngilizce veya Fransızca olmayan belgeleri yeminli tercüman tarafından onaylanmış suretleriyle
birlikte sunmanız gerekmektedir.
Not: Yalan beyanda bulunulması veya sahte evrak sunulması durumunda başvuru otomatik
olarak reddedilecektir. Bu durum sonucunda kanuni işlem başlatılma olasılığı da bulunmaktadır.

Seyahatiniz süresince masraflarınızın karşılanacağına dair istenen evraklar:






Son 6 aylık banka dökümü veya banka hesap cüzdanı
Varlıklarınız ve/veya diğer gelirlerinizi gösteren belgeler (tapu, araç ruhsatı, kira
geliri, yatırımlarınız vs…)
Eğer masraflarınız Kanada dışında ikamet eden/faaliyet gösteren bir kişi/kurum
tarafindan karşılanacak ise: durumu izah eden detaylı bir dilekce, masraflarınızın
tarafından karşılanacağını garanti eden garantör kişinin veya kurumun ilgili dilekçesi
ve belgeleri (Çalısma belgesi, banka hesap dökümü, tapu vs…)
Eğer masraflarınız sizi Kanada’ya davet eden kişi tarafından karşılanacak ise: bu
kişinin çalışma belgesi, banka hesap dökümü, ve Kanada Gelirler Müdürlüğü`nden
verilen en son Notice of Assessment belgesi veya T4 belgesi; Kanada’daki statüsünü
gösteren evrak kopyası (kimlik, pasaport, göçmenlik kartı veya geçerli öğrenci
/çalışma izni)

İş durumunuza dair evraklar:
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İşyerinizden alınacak, çalışma sürenizin, görev tanımınızın, maaşınızın belirtildiği
dilekçe, güncel maaş bordrolarınız ve işvereniniz tarafından verilecek seyahat izin
belgesi
Emekli iseniz: emekli maaş banka cüzdanı ve birikimlerinizi gösteren belgeler
İşyeri sahibi iseniz: ticaret odası kaydı, sicil gazetesi örneği, vergi levhası, gelirinizi
beyan eden evraklar, iş faaliyetlerinize ilişkin belgeler (sözleşmeler vs…)
Öğrenci iseniz: öğrenci işlerinden öğrenci olduğunuzu tasdik eden, okul numaranızı,
bölümünüzü, eğitim yılınızı içeren belge ve güncel transkript

“Background Information” kısmındaki soruların herhangi birinde “evet” seçeneğini
işaretlediyseniz, lütfen “Schedule 1” (“Schedule 1 – Application for Temporary Resident
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Visa”) formunu doldurup imzalayarak başvurunuza ekleyin.

Geçerli bir öğrenci vizesine sahip olup Kanada’ya dönmek ve eğitimine devam etmek isteyenler :


Kanada’daki eğitim kurumunuzdan alacağınız öğrenci belgesi ve yeni tarihli not
dökümü. (transkript)

Geçerli bir çalışma iznine sahip olup Kanada’ya dönmek ve çalışmaya devam etmek isteyenler:
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Çalıştığınız firma veya kurumdan Kanada’daki firmaya yapacağınız ziyaretin
nedenlerini açıklayan bir görevlendirme yazısı
Kanada’da bulunan firmanın veya kurumun sizi davet etme nedenlerini içeren davet
mektubu

Kanada’ya sizi davet eden kişiden istenen evraklar:
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Kanada’daki işvereninizden alacağınız, hala aynı kurumda çalışmakta olduğunuzu ve
beklenen çalışma sürenizi belirten mektup.

Kanada’ya iş seyahati yapmak isteyenler için:


C
h

C
h

Aranızdaki akrabalık bağını ispatlayan evrak (vukuatlı aile nüfus örneği)
Sizi davet eden kişi tarafından yazılmış, aranızdaki bağı açıklayan detaylı davet
yazısı; bu kişinin Kanada’daki statüsünü gösteren evrak kopyası (kimlik, pasaport,
göçmenlik kartı veya geçerli öğrenci /çalışma izni)

Pasaport:


İran’da ikamet edenler için: Vize Başvuru Merkezi aracılığıyla yapılan başvurularda
pasaportunuzun kimlik bilgilerinizi içeren sayfa dahil vizeli ve mühürlü sayfalarının
tamamının fotokopisini sununuz. Aslını ne zaman tarafımıza vereceğiniz size
ayrıyeten bildirilecektir. İran’da ikamet eden başvuru sahipleriyle ilgili bilgileri İngilizce
ya da Fransızca olarak okuyabilirsiniz).

Basvuru yaptigi esnada vatandasi olmadigi bir ulkede bulunan kisiler icin:
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Bu ulkede ikamet ettiginizi veya gecerli olan yasal statunuzu gosteren evrak.
Yukarıda belirtilen evraklar dışında sunmak istediğiniz başka evraklarınız varsa bunları
başvurunuz ile birlikte sunabilirsiniz. Daha önceki seyahatlerinizi görebilmemiz için önceki
pasaport(lar)unuzu sunmanızı tavsiye ederiz.
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