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Study Permit - Additional checklist
This checklist contains useful information when submitting an application at our office, whether
electronically or through a Visa Application Centre (VAC).
Ensure that the application forms are fully completed, and all requested supporting
documentation is submitted together with the application form.
Providing an accurate email address will prevent delays in processing your application.
Decisions are made on the basis of the information provided. Note that submitting a complete
application and supporting documentation does not guarantee that you will obtain a favourable
decision.
The information you provide must clearly demonstrate:





The purpose of your trip 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:

√

Acceptable documentation to support your application:








Letter of acceptance from the Designated Learning Institution in Canada clearly stating the
program title, the starting date, the duration of the program and the deadline dates for
registration.
Letter of scholarship or other financial support being offered to you.
Transcripts and proof of graduation from all post-secondary educational institutions you have
attended.
Result of International English (IELT or TOEFL) or French (DELF or TEF) language testing
taken within the last 2 years.
Proof of accommodation arrangements for the duration of your studies in Canada.
In one page, explain your goals and how your study plan fits into your academic and career
plans.

Proof of funds to cover all your expenses:






Copies of bank statements or bank book covering the past 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 studies: detailed explanation letter
and proof of financial capacity of that person or organization (employment letter, bank
statements, proof of real estate property, etc.).
If host in Canada will be funding your expenses: detailed explanation letter from your host
indicating how you are related; their proof of income such as: 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 (citizenship, permanent resident, valid authorization or
permit holder, etc.)
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If you have worked within the last 3 years: detailed employment letter stating the period of
employment, and your position, salary and job responsibilities. If self-employed: income statements,
proof of business, trade license, business activities and contracts, etc.
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.
Police clearance certificate: proof that you have no criminal record. Please see the IRCC
information page on police clearance certificates.

Passports for 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 stamps. We will inform you when to submit your 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 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:








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
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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Öğrenim İzni (Öğrenci Vizesi ) - Evrak Listesi
Bu evrak listesi online ya da Vize Başvuru Merkezi aracılığıyla yapabileceğiniz başvurunuzu
hazırlamanız esnasında size yardımcı olacak bilgileri içermektedir.
Başvuru formu ve istenilen evrakların tamamının birlikte ve aynı zamanda teslim edilmesine
dikkat ediniz.
Doğruluğundan emin olduğunuz bir elektronik posta adresi temin etmeniz, başvuru sürecinde
gecikmeler olmasını engelleyecektir.
Vize başvurunuz; sunduğunuz belgelerdeki bilgiler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Ancak,
başvurunuzun ek belgeler eşliğinde eksiksiz olarak sunulması vizenizin onaylanacağını garanti
etmez.
Sunduğunuz belgelerdeki bilgiler aşağıdaki hususları net olarak göstermelidir:





Kanada’ya yapacağınız ziyaretin sebebini.
Ziyaretiniz süresince masraflarınızı karşılayabilecek finansal yeterliliğinizin olduğunu.
Size verilmesi öngörülen vizenin süre bitiminde ülkenize geri dönmenizi gerektirecek
bağlarınızın olduğuna dair kanıt.

İngilizce ya da Fransızca olmayan belgelerin yeminli tercüman tarafından onaylı ve tercümeli
suretlerinin sunulması zorunludur .
Not: Yalan beyanda bulunulması veya sahte evrak sunulması durumunda başvuru otomatik
olarak reddedilecektir. Bu durum sonucunda kanuni işlem başlatılma olasılığı da bulunmaktadır.
Başvurunuzla birlikte sunulması önerilen belgeler








Kanada’daki Belirlenmiş Öğrenim Kurumundan aldığınız Kabul Mektubu (Üniversite,
Kolej, Okul vb.); kabul edildiğiniz programın adını, başlangıç tarihini, programın
süresini ve kayıt için belirtilen son tarihi açık bir şekilde belirtmelidir.
Varsa, burs kazandığınıza dair mektup ya da diğer finansal destekler.
Akademik geçmişinize dair belge (transkript, diploma), Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora dereceleri ve varsa önceden katılmış olduğunuz eğitim programlarına dair
belgeler.
Uluslararası geçerliliği olan İngilizce (IELT veya TOEFL) ya da Fransızca (DELF veya
TEF) dil sınavı belgesi.
Kanada’da eğitim göreceğiniz süre zarfındaki konaklama bilgileri.
Bir sayfada, hedeflerinizi ve öğrenim planınızın geçmiş, şimdiki ve gelecekteki
kariyerinizle nasıl örtüştüğünü açıklayınız.

Tüm masraflarınızın karşılanacağına dair sunulması önerilen belgeler:





Son 6 aylık banka dökümü veya banka hesap cüzdan(lar) ınız.
Varlıklarınız ve/veya diğer gelirlerinizi gösteren belgeler (tapu, araç ruhsatı veya
kira geliri)
Masraflarınız farklı bir kişi ya da kurum tarafindan karşılanacak ise; bu şahıs ya da
kurum ile olan bağınızı anlatan detaylı bir dilekçe (şahıs ya da kurum tarafından
yazılmış olmalı) ve sizin Kanada’daki öğreniminiz süresince bu kişi ya da kurumun
sizin masraflarınızı karşılayabilecek maddi yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlayan
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belgeler (İşe alım belgesi, banka hesap dökümü, tapu vs)
Şayet sizi davet eden kişi tarafından karşılanacak ise; işe alım belgesi, banka hesap
dökümü, ve Kanada Gelirler Müdürlüğü’nden en son verilen Notice of Assessment
belgesi, T4 belgesi
Kanada’daki yasal statüsünü gösterir belge (vatandaşlık, daimi oturum sahibi,
geçerli vize vs.)

Son 3 yıldır çalışıyor iseniz: Çalışma süresini, hangi pozisyonda çalıştığınızı, maaşınızı
belirten, iş yerinizden alacağınız ayrıtılı , yeni tarihli bir yazı ve maaş bordrosu. Serbest
çalışan iseniz; gelir, faaliyet belgesi, iş ruhsatı, sözleşmeler vs.
Sabıka kayıdı: Suç kaydınızın olup olmadığını gösteren belge . Ayrıntılı bilgi için linke
tıklayınız: http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/ .
“Background Information” kısmındaki soruların herhangi birinde “evet” seçeneğini
işaretlediyseniz, lütfen “Schedule 1” (“Schedule 1 – Application for Temporary Resident
Visa”) formunu doldurup imzalayarak başvurunuza ekleyin.
İran’da ikamet edenler için: VAC aracılığıyla yapılan başvurularda pasaportunuzun kimlik
bilgilerinizi içeren sayfa dahil vizeli ve mühürlü sayfaların tamamının fotokopisini sununuz
Aslını ne zaman tarafımıza vereceğiniz size ayrıyeten haber verilecektir.İran’da ikamet
edenler için ayrıca mesaja bakınız.
Vatandaşı olmadığınız ülkede başvuru yapanlar için halihazırda başvuru yaptığınız
ülkedeki ikamet ettiğinizi veya geçerli olan yasal statünüzü gösteren evrak.
Yukarıda istenen belgeler dışında öğrenim planlarınızı destekleyici olduğunu düşündüğünüz
ilave belgeri de sunabilirsiniz.
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