
 

 

İngiltere Çalışanlar İçin Vize Başvurusu 

Sabah kahvaltılarında masanıza gelecek haşlanmış fasulyeler sizi şaşırtmasın. Ayrıca çayınızı sütle ve 

şekersiz içebilirseniz kesinlikle İngilizlerin gözüne girebilirsiniz. Ülkemizde alışkın olduğunuz havaalanları, 

alışveriş merkezleri gibi insanların çok olduğu yerlere girildiğinde arama yapılması işlemleri İngiltere’de hiç 

gerçekleşmemekte. Havaalanına gelmeden kemerinizi çıkartmanıza İngiltere’de gerek yoktur. 

İngiltere Çalışanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• İngiltere vize başvuru formu. 
• Pasaport. (Kullandığınız pasaportunuzun 6 ay daha geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Ayrıca 2 adet boş 

sayfaya sahip olmalı. Varsa daha önce kullandığınız pasaportların orijinalleri.) 
• Nüfus müdürlüklerinden alabileceğiniz vukuatlı nüfus kayıt belgesi. 
• 3,5×4,5 mm ölçülerinde biometrik çektirilmiş iki adet fotoğraf. (Arka fon beyaz) 
• Uçak ve otel rezervasyonlarınızı gösteren belgeler. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. 
• Şirketin antetli kağıdına İngiltere Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi. ( İngilizce 

yazılacak) 
• SGK işe giriş belgesi ve SGK Hizmet Dökümü.(e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• İmza sirküleri kopyası. (İngilizce olarak düzenlenmiş) 
• Vergi levhası kopyası. (Son dönem) 
• Resmi Gazete ilanı kopyası ve kuruluş belgesi. (Ticaret Sicil Gazetesi, İngilizce) 
• Faaliyet belgesi fotokopileri. ( Son 3 aylık döneme ait veİngilizce olarak düzenlenmiş olmalı.) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Son 3 Aylık Maaş Bordrosu 
• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri Gibi Maddi Durumu Gösterebilecek Belgeler ( Var İse) 
• Aile ya da arkadaş ziyareti amacı ile İngiltere vizesi alınıyorsa davetiye. (Daveti yapan kişiye ait adres 

bilgileri, telefon numaraları, kimlik ve oturum izinlerinin fotokopileri de olmalıdır.) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
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İngiltere Şirket Sahipleri İçin Vize Başvurusu 

İngiltere’ye ilk gidişinizde en çok dikkatinizi çeken şey trafiğin tersten akıyor oluşudur. Tersten akan trafiğe 

alışmamadan lütfen araç kullanmamaya özen gösterin. Tersten akan trafiğin yanında İngiltere’de 

kullanacağınız araçlarında direksiyonlarının sağ tarafta olması alışkanlıklarınızı epey bir zorlayacak. 

İngiltere Şirket Sahipleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• İngiltere vize başvuru formu. 
• Pasaport. (Kullandığınız pasaportunuzun 6 ay daha geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Ayrıca 2 adet boş 

sayfaya sahip olmalı. Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları.) 
• Nüfus müdürlüklerinden alabileceğiniz vukuatlı nüfus kayıt belgesi. 
• 3,5×4,5 mm ölçülerinde biometrik çektirilmiş iki adet fotoğraf. (Arka fon beyaz) 
• Uçak ve otel rezervasyonlarınızı gösteren belgeler. 
• Şirketin antetli kağıdına İngiltere Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi. ( İngilizce 

yazılacak) 
• Faaliyet belgesi fotokopileri. ( İngilizce olarak düzenlenmiş ve son 3 aylık dönemi kapsayan.) 
• İmza beyanı. (İngilizce olarak düzenlenmiş) 
• Vergi levhası kopyası. (Son dönem) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Firmanın kuruluş belgesi. (Ticaret Sicil Gazetesi, İngilizce) 
• Varsa tapu, araç ruhsatları fotokopileri. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. 
• İngiltere vizesi almak isteyen şirket sahibine ait SGK Hizmet Dökümü.(e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı 

zorunludur.) 
• Ziyaret sebebi aile ve arkadaş ziyareti ise gidilecek olan kişiden davetiye.(Davet eden kişiye ait adres ve 

telefon bilgilerinin yanı sıra kimlik ve oturum izinlerini gösteren belgeler.) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
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İngiltere Emekliler için Vize Başvurusu 

Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi umumi tuvaletlerde taharet musluğu İngiltere’de de bulunmuyor. 

Valizinize hijyen sağlayacak ürünler bulundurmanız faydanıza olacaktır. Yeşil ve gri pasaport sahibi kişilere 

İngiltere vizesi almak zorunluluğu vardır. Diplomatik pasaport sahipleri İngiltere vize başvurusu yapmadan 

seyahat edebilirler. 

İngiltere Emekli Vizesi için Gerekli Belgeler 

• Pasaport. (Kullandığınız pasaportunuzun 6 ay daha geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Ayrıca 2 adet boş 
sayfaya sahip olmalı. Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları ve kopyaları.) 

• Nüfus müdürlüklerinden temin edebileceğiniz vukuatlı nüfus kayıt belgesi. 
• 3,5×4,5 mm ölçülerinde biometrik çektirilmiş iki adet fotoğraf. (Arka fon beyaz) 
• Uçak ve otel rezervasyonlarınızı gösteren belgeler. (Tarafımızdan yaptırılabilir.) 
• Konsolosluğa hitaben İngilizce olarak yazılmış dilekçe. 
• Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış İngiltere vize başvuru formu. 
• İngilere vizesi için başvuracak emeklinin bilgileri. 
• İngiltere vize başvurusu yapacak emeklinin maddi durumunu gösterecek tapu, araba ruhsatı veya kira 

kontratı fotokopileri. 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Nüfus cüzdan fotokopisi. 
• Davetiye gönderilmiş ise davetiye ve davet eden kişinin pasaport ve maddi durumunu gösteren 

belgeler.(Özellikle telefon ve adres bilgilerinin yanı sıra oturum izni ve kimlik fotokopisi bulunmalıdır.) 
• E-devletten alabileceğiniz emekli tescil belgesi. 
• Emeklilik maaşınızı aldığınız bankadan almanız gereken ıslak imzalı ve kaşeli hesap dökümü. 
• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 
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İngiltere Öğrenciler İçin Vize Başvurusu 

İngiltere’deki hava çoğunlukla moralinizi bozacak cinstendir. 4 mevsim yağmur görebileceğiniz ender 

ülkelerden biridir İngiltere. 

Yeşil ve gri pasaport sahibi kişilere İngiltere vizesi almak zorunluluğu vardır. Diplomatik pasaport sahipleri 

İngiltere vize başvurusu yapmadan seyahat edebilirler. 

İngiltere Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. (Kullandığınız pasaportunuzun 6 ay daha geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Ayrıca 2 adet boş 
sayfaya sahip olmalı. Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları.) 

• 3,5×4,5 mm ölçülerinde biometrik çektirilmiş iki adet fotoğraf. (Arka fon beyaz) 
• Uçak ve otel rezervasyonlarınızı gösteren belgeler. (Tarafımızdan yaptırılabilir.) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Okuldan alınmış öğrenci Belgesi. (İngilizce olmalıdır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Nüfus cüzdan fotokopisi. 
• İngiltere öğrenci vizesi başvurusu yapan öğrenciye sponsor olacak kişinin statüsü dahilindeki tüm 

belgeler. (Bu konuyla ilgili olarak uzman kadromuzdan bilgi alabilirsiniz.) 
• İngiltere vizesi talebi yapan öğrenci 18 yaşından küçükse ailesi tarafından alınacak muvafakatname. 
• İngiltere’de akrabası var ise davetiye. (Daveti yapan kişinin pasaport fotokopileri, adres, telefon bilgileri.) 
• Eksiksiz doldurulmuş İngiltere vizesi başvuru formu. (Tarafımızdan İngilizce olarak doldurulacaktır.) 
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İngiltere Ev Hanımları İçin Vize Başvurusu 

İngiltere vizesini sağ salim aldınız, atladınız uçağa gittiniz İngiltere fakat burada çok dikkat etmeniz gereken 

bir nokta var. Yıllarca alışık olduğumuz caddeden caddeye geçerken ki önce sola sonra sağa kuralı burada 

geçerli değil. İngiltere’de önce sağa bakmak zorundasınız. Bu çok ama çok önemli noktayı lütfen atlamayın. 

İngiltere seyahatlerinizde yanınızda götüreceğiniz elektrikli eşyaları çalıştıramayabilirsiniz. Kullandıkları 

prizler bizim kullandıklarımızdan şekil olarak çok farklılar. Ayrıca oradan alacağınız bir eşya prize fişini 

taktığınız halde çalışmıyorsa hemen heyecanlanmayın. Pek çok priz üzerinde açma kapama düğmeleri 

bulunmakta. 

İngiltere Ev Hanımları Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• İngiltere vize başvuru formu. 
• Pasaport. (Kullandığınız pasaportunuzun 6 ay daha geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Ayrıca 2 adet boş 

sayfaya sahip olmalı. Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları.) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• 3,5×4,5 mm ölçülerinde biometrik çektirilmiş iki adet fotoğraf. (Arka fon beyaz) 
• Uçak ve otel rezervasyonlarınızı gösteren belgeler. (Tarafımızdan yaptırılabilir.) 
• Seyahate sponsor olacak kişinin statüsüne göre düzenlenecek tüm evraklar(Konu ile ilgili olarak uzman 

kadromuzdan yardım alabilirsiniz.) 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• İngilitere’deki akrabalarınızdan davetiye gönderilmiş ise davet eden kişiye ait belgeler.(Özellikle telefon ve 
adres bilgilerinin yanı sıra oturum izni ve kimlik fotokopisi bulunmalıdır.) 
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İngiltere Ev Hanımları İçin Vize Başvurusu 

İngiltere vizesini sağ salim aldınız, atladınız uçağa gittiniz İngiltere fakat burada çok dikkat etmeniz gereken 

bir nokta var. Yıllarca alışık olduğumuz caddeden caddeye geçerken ki önce sola sonra sağa kuralı burada 

geçerli değil. İngiltere’de önce sağa bakmak zorundasınız. Bu çok ama çok önemli noktayı lütfen atlamayın. 

İngiltere seyahatlerinizde yanınızda götüreceğiniz elektrikli eşyaları çalıştıramayabilirsiniz. Kullandıkları 

prizler bizim kullandıklarımızdan şekil olarak çok farklılar. Ayrıca oradan alacağınız bir eşya prize fişini 

taktığınız halde çalışmıyorsa hemen heyecanlanmayın. Pek çok priz üzerinde açma kapama düğmeleri 

bulunmakta. 

İngiltere Ev Hanımları Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• İngiltere vize başvuru formu. 
• Pasaport. (Kullandığınız pasaportunuzun 6 ay daha geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Ayrıca 2 adet boş 

sayfaya sahip olmalı. Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları.) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• 3,5×4,5 mm ölçülerinde biometrik çektirilmiş iki adet fotoğraf. (Arka fon beyaz) 
• Uçak ve otel rezervasyonlarınızı gösteren belgeler. (Tarafımızdan yaptırılabilir.) 
• Seyahate sponsor olacak kişinin statüsüne göre düzenlenecek tüm evraklar(Konu ile ilgili olarak uzman 

kadromuzdan yardım alabilirsiniz.) 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• İngilitere’deki akrabalarınızdan davetiye gönderilmiş ise davet eden kişiye ait belgeler.(Özellikle telefon ve 
adres bilgilerinin yanı sıra oturum izni ve kimlik fotokopisi bulunmalıdır.) 
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İngiltere’ye Vize Almak İsteyen Reşit Olmayanlar İçin Gerekli Belgeler 

İngilizceyi yerinde öğrenmek isteyenler için en uygun yer İngiltere. İngilizler yaz aylarında açtıkları okullar 

vasıtasıyla yurt dışından gelen anne ve çocuklar için İngilizce eğitimi veriyorlar. Neredeyse Türkiyedeki 

kurslara vereceğiniz kadar bir paraya İngiltere vizesi alıp İngilizce eğitimini İngilterede alabilirsiniz. 

Yeşil ve gri pasaport sahibi kişilere İngiltere vizesi almak zorunluluğu vardır. Diplomatik pasaport sahipleri 

İngiltere vize başvurusu yapmadan seyahat edebilirler. 

• Pasaport. (Kullandığınız pasaportunuzun 6 ay daha geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Ayrıca 2 adet boş 
sayfaya sahip olmalı. Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları ve kopyaları.) 

• 3,5×4,5 mm ölçülerinde biometrik çektirilmiş iki adet fotoğraf. (Arka fon beyaz) 
• İngiltere vizesi talebi yapılan reşit olmayan çocuk bir ebeveyn ile seyahate çıkıyorsa her iki ebeveynininde 

alacağı noter tasdikli muvafakatname. 
• Ebeveynlerin ayrılığı söz konusuysa mahkeme tarafından verilen velayet kararı. 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Uçak ve otel rezervasyonlarınızı gösteren belgeler. (Tarafımızdan yaptırılabilir.) 
• Seyahate sponsor olacak kişinin statüsüne göre düzenlenecek tüm evraklar(Konu ile ilgili olarak uzman 

kadromuzdan yardım alabilirsiniz.) 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• İngilitere’deki akrabalarınızdan davetiye gönderilmiş ise davet eden kişiye ait belgeler.(Özellikle telefon ve 
adres bilgilerinin yanı sıra oturum izni ve kimlik fotokopisi bulunmalıdır.) 

• Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu. 
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Tarım 4.0 denilen olguyu mutlaka yerinde görmelisiniz. İngilterede başlayan sonrasında tüm dünyaya 

yayılan tarım 4.0 ile  verimi nasıl maksimumda tuttuklarını gördüğünüzde küçük dilinizi yutacaksınız. 

İngiltere’ye Vize Almak İsteyen Çiftçiler İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. (Kullandığınız pasaportunuzun 6 ay daha geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Ayrıca 2 adet boş 
sayfaya sahip olmalı. Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları ve kopyaları.) 

• 3,5×4,5 mm ölçülerinde biometrik çektirilmiş iki adet fotoğraf. (Arka fon beyaz) 
• Uçak ve otel rezervasyonlarınızı gösteren belgeler. (Tarafımızdan yaptırılabilir.) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Varsa tapu araç ruhsat fotokopileri 
• Konsolosluğa hitaben antetli kağıda yazılmış dilekçe(imzalı ve kaşeli) 
• Seyahati karşılayacak kadar içinde Bakiye olan son 3 aylık Banka hesap dökümleri (Minumu 7000 Tl hesap 

bakiyesi olmalıdır.) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Nüfus cüzdan fotokopisi. 
• İngilitere’deki akrabalarınızdan davetiye gönderilmiş ise davet eden kişiye ait belgeler.(Özellikle telefon ve 

adres bilgilerinin yanı sıra oturum izni ve kimlik fotokopisi bulunmalıdır.) 
• Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu ve çiftçilik belgeleri 
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İngiltere’ye Vize Almak İsteyen Memur ve Kamu Personelleri İçin Gerekli Belgeler 

İngiltere futbolun başlangıcı ve mabedi olarak sayılır. Manchester United, Leverpool, Arsenal gib devlerin 

ana vatanı. bir kez olsun futbolun ana vatanında futbol zişyafeti yaşamanız için yapamnız gereken tek şey 

İngiltere vizesi başvurusu nda bulunmanız. 

Yeşil ve gri pasaport sahibi kişilere İngiltere vizesi almak zorunluluğu vardır. Diplomatik pasaport sahipleri 

İngiltere vize başvurusu yapmadan seyahat edebilirler. 

• İngiltere vizesi almak isteyen kişinin bağlı olduğu kuruma ait antetli kağıda doldurulmuş, seyahat amacı ve 
tarihleri belirtebileceğiniz belge. 

• Pasaport. (Kullandığınız pasaportunuzun 6 ay daha geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Ayrıca 2 adet boş 
sayfaya sahip olmalı. Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları.) 

• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• 3,5×4,5 mm ölçülerinde biometrik çektirilmiş iki adet fotoğraf. (Arka fon beyaz) 
• Uçak ve otel rezervasyonlarınızı gösteren belgeler. (Tarafımızdan yaptırılabilir.) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• İngiliteredeki akrabalarınızdan davetiye gönderilmiş ise davet eden kişiye ait belgeler.(Özellikle telefon ve 
adres bilgilerinin yanı sıra oturum izni ve kimlik fotokopisi bulunmalıdır.) 

• Son üç aya ait maaş bordrosu. 
• Kurum kimlik kartı fotokopisi. 
• Nüfuz cüzdanı fotokopisi. 
• İngiltere vize başvurusu yapacak personelin maddi durumunu gösterecek tapu, araba ruhsatı veya kira 

kontratı fotokopileri. 
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İngiltere’ye Vize Almak İsteyen Şahıs Firma Sahipleri İçin Gerekli Belgeler 

İşinizi büyütmek ve uyrt dışına açılmak için size büyük fırsat. Avrupa Birliğinden ayrılan İngilterede 

işletmeniz için uygun fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bir İnigiltere vizesi alın ve atlayın uçağınıza fırsatları 

kovalayın. 

• İngiltere vizesi almak isteyen kişinin firmasına ait antetli kağıda doldurulmuş, seyahat amacı ve tarihleri 
belirtebileceğiniz belge.(İngilizce Doldurulmalıdır.) 

• Pasaport. (Kullandığınız pasaportunuzun 6 ay daha geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Ayrıca 2 adet boş 
sayfaya sahip olmalı. Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları.) 

• Şirkete ait imza beyanı. 
• En son döneme ait vergi levhası fotokopisi. 
• Firmanızın kayıtlı olduğu dernekten alacağınız firma faaliyet belgesi.(Son 3 aya ait olmalıdır. Belge İngilizce 

doldurulmalıdır. Bu konuda profesyonel ekibimiz sizlere yardım edeceklerdir.) 
• Bağkur’dan alınacak olan hizmetlerin dökümleri. 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• İngiltere vize başvurusu yapacak firma sahibinin maddi durumunu gösterecek tapu, araba ruhsatı veya kira 
kontratı fotokopileri. 

• Nüfus cüzdan fotokopisi. 
• Uçak ve otel rezervasyonlarınızı gösteren belgeler. (Tarafımızdan yaptırılabilir.) 
• İngiltere’deki yakınlarınızdan davetiye gönderilmiş ise davet eden kişiye ait belgeler.(Özellikle telefon ve 

adres bilgilerinin yanı sıra oturum izni ve kimlik fotokopisi bulunmalıdır.) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• 3,5×4,5 mm ölçülerinde biometrik çektirilmiş iki adet fotoğraf. (Arka fon beyaz) 
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