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ECAA Ankara Anlaşması Vizesi Başvurusu 

Belgeler / Evraklar 

1. Pasaport (En az 6 ay geçerliliği olan) 

2. Kimlik fotokopisi ve varsa ehliyet fotokopisi 

3. CV (Özgeçmişinizi ve daha önce çalıştığınız yerleri ve deneyimleri anlatan) veya bu 

bilgileri içeren LinkedIn Profiliniz) 

4. E-Devlet üzerinden  

 -  Adli sicil kaydı (İngilizce) 

 -  Vukuatlı Aile nüfus kaydı 

 -  Tarihçeli ikamet  

5. Çalışma Deneyimleri ve İş Tecrübeleriniz 

 Çalışan iseniz  

- SGK kayıtlarınız (e-devlet üzerinden 4A/4C hizmet dökümü) 

- İşyerlerinizden çalışma ve referans mektubu alabilirsiniz. 

- SGK dökümünüzde olmayan iş tecrübeleriniz için ilgili iş yerlerinden yazı, 

- freelance çalışıyor ise yaptığınız işler, portfolyo, freelancer platformlarındaki 

profiliniz. 

 İşyeri sahibi iseniz; 

 - Kendinize ait işletmeniz var ise vergi levhası, ticaret sicil kaydı, oda faaliyet 

belgesi. Bu işletmenizin ne olacağına (kapatacak mısınız, devir mi edeceksiniz vs.), 

işyeriniz ile ilgili olup İngiltere'de kuracağınız işin  başarısını arttıracağınızı 

düşündüğünüz belgeler.  

6. Finansal Bilgileriniz 

 - Banka hesap dökümünüz ( geriye dönük 6 aylık) 

 - Göstereceğiniz paranın kaynağı ve detaylar (birikim, hibe, araç satışı vs.) 

 - Para hibe ise hibe mektubu ( Hibe eden tarafından imzalanmış, verilen miktarı, 

İngiltere'de şu işi kurması için verildiği, geri ödenip ödenmeyeceği, geri ödenecek ise 

ödeme periyodu, hibe edenin para kaynağını içeren hibe mektubu ve hibe edene ait 

finansal belgeler)  

 - Varlıklarınız  ( varsa ev, arsa, araç gibi malların ruhsat veya tapu fotokopileri) 

7. Eğitim ve Sertifikalar 

 - Diploma (en son mezun olduğunuz okuldan, eğer hali hazırda öğrenci isniz son 
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mezun olduğunuz okuldan diploma ve mevcut okulunuzdan öğrenci belgesi) 

 - Sertifikalar (varsa mesleğiniz, iş hayatı veya yabancı dil ile ilgili sertifikalarınız) 

8. İş Planı ve Ekleri 

 - İngiltere'de kurmak istediğiniz iş fikrini, bu işi yapacağınız işletmeyi, sizin iş 

fikriniz ile uyumunuzu, sunacağınız ürün ve hizmetlerin müşteri ilişkisi, rakipler ve 

rekabet, finansal tablolar gibi detayları içeren ve sizin iş kurma motivasyonunuzu 

projeksiyonlandıran bir iş planı. 

 - İş planında değinilen bilgileri destekleyen bilgi, belgeler. 

 - İşinizi İngiltere'de hangi şehir/bölgede kuracağınız,  

 - Varsa kuracağınız işletme için oluşturulmuş isim, logo, alınmış alan adı(domain), 

sosyal medya hesapları gibi detaylar. 

 - Yapacağınız işle ilgili sunduğunuz ürün veya hizmetleri satın alabilecek 

kişi/kurumlardan potansiyel müşteri mektupları almanız tavsiye edilir. 

 - Hali hazırda benzer alanlarda faaliyet gösteriyor iseniz müşterileriniz yada 

çalıştığınız işletmeden referans mektupları. 

9. Cover Letter 

 İngiltere’ye gidiş amacınızı detaylandıran, kısaca kendinizi tanıtan ve iş planında 

yer veremediğiniz detayları açıklayan bir niyet mektubu 

10. Dependant Evrakları 

Sizinle bağımlı olan veya birlikte başvurduğunuz eş/nişanlı/sevgili ve varsa 

çocuklarınız için e-devlet üzerinden alabileceğiniz  ikametgah, adli sicil kaydı, 

vukuatlı nüfus kayıt örneği ve SGK hizmet dökümleri, kimlik bilgileri, 

diploma/öğrenci belgesi ve en az 6 ay geçerli pasaport.  (Bu belgeler dependantlarınız 

sizinle birlikte başvuru yapıp gelecekler ise gerekli olmak onlar için ileride başvuru 

planlıyor iseniz dependant'lar için belge ihtiyacınız yok) 

 

 

 



Hakan Kaya 0544 258 20 20   www.mrhakankaya.com   www.bigbegin.co.uk 

 


