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Amaç 

• Bu doküman öncelikli olarak Kanada’ya özellikle British Columbia eyaletine gelen gerek 

yatırımcı gerekse profosyonel meslek sahiplerine yol göstermek için hazırlanmıştır. 

• Burada bahsi geçen kimi adımlar öğrenci (student permit) ve işçi (work permit) vizesi ile 

gelenler için geçerli olsa da tamamıyla kapsamaz. 

• Yeni gelen vatandaşlarımızın buraya daha önceden taşınmış vatandaşların sıkıntı ve 

tecübelerinden faydalanması ve benzer sıkıntılara düşmemesi arzu edilmektedir. 

• Burada listelenen adımların aynı sırayla takip edilmesi tavsiye edilsede bunu uygulamak 

şart değildir. 

• Tüm vatandaşlarımıza yeni vatan ve yaşamlarında iyi şanslar ve başarılar dilerim.  
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Permenant Resident Card – PR Card 

• Bu kart burada edineceğiniz en önemli dökümanların başında gelmektedir. 

Kısaca PR Card, sürekli ikamet (oturma )izni demektir. 

• Eğer ilk girişinizde bir adres vermediyseniz, evinizi kiraladıktan veya  aldıktan 

sonra dolduracağınız form ile Kanada’da iken de başvurabilirsiniz.  

• http://www.cic.gc.ca/english/information/pr-card/index.asp 

• Kanada'da göçmen olarak üç yıl süreyle kalıcı şekilde ikamet eden ve ancak bu 

şartı sağladıktan sonra vatandaslık için aranan diğer şartları yerine getiren 

kişilerin Kanada vatandaşlığı için başvuru yapmaları mümkündür. (Kanada Elçiliği 

web sitesi – Ankara)  

• Eğer 5 sene içerisinde 2 seneyi Kanada’da geçirmezseniz, sürekli ikamet izniniz 

yanar. 
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Social Insurance Card – SIN Card 

• Burada resmi olarak çalışabilmeniz için bu karta ihtiyacınız vardır. Amerika’da ki 

Green Card’la aynı hizmeti görür. 

• Bu numarayı banka hesabı açarken, işe girerken, kredi için basşvururken 

kullanacaksınız. Başkaları ile gerekmedikçe paylaşmayınız. 

• Basvuru yolu aşağıdaki linkte detaylı olarak açıklanmıştır.  

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/sin/index.shtml 

Ayrıca size en yakın Service Canada ofisini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. 

• SIN kartları başvuru sonrası yaklaşık 6 hafta içinde adresinize postlanmaktadır. 

• 12 yaşından küçük çocuklar için gerekmesede alınmasında sakınca yoktur. 

http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/hr-search.cgi 
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Ehliyet Başvurusu 

• Üzerinde adres ve kimlik bilgileri olması sebebiyle ehliyet Kuzey Amerika 

ülkelerinde en önemli kişisel kartlarından biridir. Alınmasında fayda vardır. 

• Geldikten sonra 6 ay içinde ehliyetinizi almanız gerekmektedir. 

• Türk ehliyeti olanlar iki aşamalı sınavı vermeleri halinde ehliyetlerine anında 

kavuşabilirler. 

• 1. Aşama – Yazılı sınav  (bir çok farklı dilde verilmektedir, ama Türkçe sınav 

halıhazırda verilmemektedir.) 

• 2. Aşama – Yol imtahanı (Yazılıdan 70 ve üzeri not alınması halinde yol 

imtahanına başvurabilirsiniz. Bekleme süresi yaklaşık 2 aydır. 

http://www.icbc.com/licensing/ 
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Sağlık Sigortası 

• Medical Service Plan (MSP) – BC’ye gelir gelmez CareCard’a başvurmanızı 
sağlık veririm. 

• https://www.health.gov.bc.ca/exforms/msp.html 

• 1 yıl geçtikten sonra hala gelir elde edemiyorsanız, aşağıdaki linkten formları 
doldurup aylık ödemelerinizi durdurabilirsiniz.  

• https://www.health.gov.bc.ca/exforms/msp.html#PremiumAssistance 

• Healthy Kids Program  - Düşük gelirli iseniz çocuklarınızın kapsamlı sağlık 
hizmetlerini daha düşük ücretle temin etmek için bu programa başvurmanız 
lazımdır. 

http://www.mhr.gov.bc.ca/factsheets/2005/healthy_kids.htm 

• Ambulans Ücretleri 

• 911  Ambulans Ücreti – $50’dır. 

http://www.bcas.ca/EN/main/services/911-response.html 
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MSP (CareCard) – Prim Ödeme Tablosu 
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Adjusted Net 
Income 

Subsidy Level One Person Family of Two 
Family of 

Three or More 

$0 - $22,000 
100% premium 

assistance 
$0.00 $0.00 $0.00 

$22,001 - 
$24,000 

80% premium 
assistance 

$12.10 $21.80 $24.20 

$24,001 - 
$26,000 

60% premium 
assistance 

$24.20 $43.60 $48.40 

$26001 - 
$28,000 

40% premium 
assistance 

$36.30 $65.40 $72.60 

$28,001 - 
$30,000 

20% premium 
assistance 

$48.40 $87.20 $96.80 

Over $30,000 Full Rate $60.50 $109.00 $121.00 

EFFECTIVE JANUARY 1, 2011 

Monthly rates are effective of Jan 2011 
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Aile Doktoru 

• Gerek yalnız gerek ailecek gelsenizde, ilk yapmanız gereken işlerin başında 
kendinize evinize yakın bir aile doktoru bulmak gelir.  

• Aşağıdaki listeden kendinize uygun bir doktoru bulabilirsiniz. 

https://www.cpsbc.ca/node/216 

• Bu liste ise doktorların hastaları tarafından nasıl değerlendirildiğini 
göstermektedir. 

www.ratemymd.ca/tabid/112/Default.aspx 
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Denklik İşlemleri (Foreign Credentials) 

• Kanada’ya profosyonel meslek sahibi ve kalifiye işçi statüsünde geliyorsanız,    

aynı konularda iş bulabilmek için yurt dışındaki diploma, sertika ve benzer 

dokümanları burada onaylatmalısınız. 

• Federal Hükümet Ağustos 2011 yılında yeni yöntemler duyurdu. 

http://www.cic.gc.ca/english/department/media/releases/2011/2011-08-18.asp 

• BC’de denklik işlemlerini BCIT yapmaktadır. www.bcit.ca/ices/ 

• Ayrıca BC hükümetinin web sayfasından meslek listesini okuyabilirsiniz. 

http://www.aved.gov.bc.ca/labourmobility/docs/AIT_OccupationsRegulators.pdf  
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Çocuklar için Okul 

• Okul yaşı Türkiye’de ki gibi doğum yılına bağlı olarak tesbit edilmekte ve 

çocukların 10. sınıfa kadar okumaları zorunludur. 

• Oturduğunuz mahelle göre çocuğunuzun gideceği okul tesbit edilir. O sebeple bir 

çok veli taşınacakları yeri okulların performansına göre tesbit etmektedir. Bunun 

için Fraser Institute’un yıllık değerlendirmesi en önemli referanstır. 

http://www.fraserinstitute.org/report-cards/school-performance/british-

columbia.aspx 
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Devlet Yardımları (1/3) 

• National Child Care Benefit – Tüm vatandaşlara sunulan bir hizmettir. Gelir 
durumunuz ve çocuk sayınıza göre devlet size aylık destekte bulunur. 

BAŞVURU: http://www.nationalchildbenefit.ca/eng/06/cctb_children.shtml 

 

• Eğer geliriniz 2011 yılında $24,183 az ise 
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Number of 
Children 

Basic 
CCTB 

NCBS Total 
Monthly 
Benefit 

1st child $1367 $2118 $3485 $290.41 

2nd child $1367 $1873 $3240 $270.00 

3rd & each 
additional 
child 

$1462 $1782 $3244 $270.33 

http://www.nationalchildbenefit.ca/eng/06/cctb_children.shtml
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Devlet Yardımları (2/3) 

• GST/HST Credit – 19 yaşınız geçmiş Kanada’da ikamet eden her vatandaş 
veya göçmen bu vergi geri ödemesinden faydalanabilir. 

BAŞVURU: http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/gf/rc151/README.html 

 

• Child Care Support - Eğer okuyor ve çalışıyorsanız ve çocuğunuzu okul öncesi 
veya okul sonrası kreşlerine veriyorsanız. Bir miktar paranızı devlet size geri 
ödüyor.  

BAŞVURU: http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/subsidy_promo.htm 
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Devlet Yardımları (3/3) 

• BC Student Loans and Grants – Gerek dil, gerekse yüksek tahsil için 
ünşversiteye gitmeniz halide, eğitiminizin yoğunluğuna göre devletten yardım 
ve kredi almanız söz konusudur. 

• Düşük gelirli iseniz ve tam zamanlı okuyorsanız. Okuduğunuz süre boyunca 
Devlet size  

• Her ay için $250  

• Her çocuk için ayda $200 karşılıksız yardım verir. Ayrıca her dönem için 
adam başı yardımlarda dahil olmak $8,670 yardım alabilirsiniz. Toplam 
yardım miktarı $50,000’ı geçemez  

http://www.aved.gov.bc.ca/studentaidbc/ 

• İşsizlik Yardımı (EI) – İşten çıkarılmanız halinde ve koşulları sağlamanız 
halinde geçici süre ile Ocak 2011’den itibaren haftada maksimum $468 yardım 
alabilirsiniz. 

        http://www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/faq/faq_online.shtml 
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Vergi İşlemleri ve Kredi Tarihçesi 

Oluşturmak  

• Vergi İşlemleri – Geldiğiniz yıldan başlayrak her yıl, bir sonraki yılın Nisan 
ayının sonuna kadar vergi dokümanlarını tamamlayıp, federal hükümete 
göndermeniz gerekmektedir.  

Bu işlemleri kendiniz yapacağınız gibi profosyonel destek de alabilirsiniz. 

http://www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html 

  

• Kredi Tarihçesi Oluşturmak – Bu ülkede kredi almak, kredi kartı edinmek için 
kredi tarihçesi oluşturmanız gerekmektedir. Bu konuda neler yapmanız 
gerektiği ekteki dökümanda açıklanmıştır.  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/h_ca02146.html 

 

15       © 2011  4D VANC 201.ppt/ 2011-01-13, final Oct 2011 / nee 

http://www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/h_ca02146.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/h_ca02146.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/h_ca02146.html


Public Document 

Göçmenlik Rakamları 

 Her yıl 1,500 civarı Türk vatandaşı Kanada’ya göçmen olarak giriş yapmaktadır. 
Bunlardan bir kısmı kalıp vatandaş olup, bir kısmı ise ya tamamen ya da kısmen 
geri dönmektedir. 

 

 

 

British Columbia eyaletinde yaşayan Türklerin 3000-5000 arası bir sayıda olduğu 
tahmin edilmektedir.   
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1,223 1,356 1,444  1,796  2,060 1,698  1,481  1,190  1,455  1,676  
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BC Hakkında Web Siteleri 
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BC Hükümeti 

http://www.gov.bc.ca/index.html?WT.svl=LeftNav 

 

Wellcome BC (Yeni Göçmenler için) 

http://www.welcomebc.ca/local/wbc/docs/communities/immigrationtrend
s2009.pdf 

 

Service Canada (Çoğu işleminizi yapmak için bu web sitesine ulaşmanız 
gerekmektedir.) 

http://www.servicecanada.gc.ca/ 
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Bilgi  
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Bu döküman buraya gelecek ve yerleşik Türk vatandaşlarına hizmet olarak 
Nihat Eralp Elli tarafından 2011 yılında hazırlanmıştır. 

Bu dokümanı yaratmakta bir başka amacımda BC bölgesinde çalışan Türk 
derneğine destek vermek içindir. 

 

 

Vancouver Bölgesindeki Türk Cemiyetine ulaşmak için: 
Adres: 74705 Kitsilano RPO 
2768 West Broadway, Vancouver, BC V6K 4P4 

Website: http://www.turkishcanadiansociety.org 
Email: executive@turkishcanadiansociety.org 

Ayrıca facebook’taki cemiyet paylaşım platformuna da katılabilirsiniz.  

facebook: http://www.facebook.com/#!/groups/vancouverbilgi/ 

http://www.gov.bc.ca/index.html?WT.svl=LeftNav
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