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Estonya’da 8 yıl ikamet ettikten sonra, 
Estonca dil sınavından geçerek vatandaşlığa 
başvurabilirsiniz. Genel şartları sağlamanız 
durumunda başvurunuz kabul edilir.

Sınırsız oturum ve 
vatandaşlığa geçiş04

Onay alınırsa Şirket kurulumunuzu 
gerçekleştiriyoruz. Akabinde oturma ve 
çalışma izni kartı için konsololuğa müracaat 
edilmektedir. Süreç 3-4 ay sürmektedir.

Şirket kurulumu ve 
kart alımı03

Projenizi İngilizce’ye çevirdikten sonra 
komiteye başvurunuzu gerçekleştiriyoruz.
Süreç 10-15  iş günü sürmektedir.

Girişim Komitesine 
başvurunun yapılması02

Girişiminizn iş planını yazıyoruz ve komitenin 
istediği şekilde dökümanlarınızı hazırlıyoruz. 
Süreç 30-45 gün sürmektedir.

Business Plan ve 
Materyaller01

5 ayda Estonya’ya taşının. Süreci sizler için 
anlattık. Ayrıca eğer oturma ve çalışma 
izni kartını Türkiye’deki konsolosluk yerine 
Estonya’dan almak isterseniz. Süreç 2 aya 
kadar kısalmaktadır.

Sürecin başından sonuna kadar size özel 
uzman danışman atanmaktadır.

Süreç nasıl
işliyor?

Estonya Girişimcilik Programı

Banka hesabında 2200€ gösterilmesi gerekmektedir.
18 yaşından büyük olunması gerekmektedir.

İş fikrinin, yenilikçi ve büyüme potansiyeli olmalıdır.
İş fikri herhangi bir sektördeki bir sorunu çözmelidir.

Genel yurtdışı seyahat sağlık sigortası gerekmektedir.
Başvuranın adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

- Hak kazanılması durumunda 5 yıla kadar verilir.
- Eş ve çocuklar sadece kart harcı ödeyerek yararlanabilir.
- Başka bir işte çalışan olarak çalışılabilir.
- Diğer Avrupa ülkelerine vizesiz olarak seyahat edilebilir.
- Şartlar sağlanılırsa Vatandaşlığa geçilebilir.
- Kişi değil, yenilikçi iş fikri değerlendirilir, herkes başvurabilir.

Avantajlar ve Şartlar
Estonya Start-Up Vizesi

Estonya Start-Up Vize ile Estonya’dan
5 yıla kadar oturma ve çalışma izni alın!

Estonya
Girişimcilik
Programı
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Finlandiya’da 5 yıl kesintisiz veya toplamda 
7 yıl ikamet ettikten sonra, yeterli seviyede 
Fince veya İsveçce bilmeniz durumunda  
vatandaşlığa başvurabilirsiniz.

Sınırsız oturum ve 
vatandaşlığa geçiş04

Onay alınırsa gerekli belgelerle konsolosluğa 
müraacat edilmektedir. Oturma ve çalışma 
izni kartı konsolosluğa gelmektedir. Ardından 
şirket kurulumu yapılmaktadır. Süreç 2 aydır.

Kart başvurusu ve 
şirket kurulumu03

Projenizi İngilizce’ye çevirdikten sonra 
komiteye başvurunuzu gerçekleştiriyoruz.
Süreç 20  iş günü sürmektedir.

Girişim Komitesine 
başvurunun yapılması02

Girişiminizn iş planını yazıyoruz ve komitenin 
istediği şekilde dökümanlarınızı hazırlıyoruz. 
Süreç 30-45 gün sürmektedir.

Business Plan ve 
Materyaller01

4 ayda Finlandiya’ya taşının. Süreci sizler için 
anlattık. 

Sürecin başından sonuna kadar size özel 
uzman danışman atanmaktadır.

Süreç nasıl
işliyor?

Finlandiya Girişimcilik Programı

Banka hesabında 12.000€ gösterilmesi gerekmektedir.
18 yaşından büyük olunması gerekmektedir.

İş fikrinin, yenilikçi ve büyüme potansiyeli olmalıdır.
İş fikri herhangi bir sektördeki bir sorunu çözmelidir.

Genel yurtdışı seyahat sağlık sigortası gerekmektedir.
Başvuranın adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.
Programa en az iki kişi başvurmalıdır.

- Hak kazanılması durumunda 2 yıla kadar verilir.
- Eş ve çocuklar sadece kart harcı ödeyerek yararlanabilir.
- Başka bir işte çalışan olarak çalışılabilir.
- Diğer Avrupa ülkelerine vizesiz olarak seyahat edilebilir.
- Şartlar sağlanılırsa Vatandaşlığa geçilebilir.
- Kişi değil, yenilikçi iş fikri değerlendirilir, herkes başvurabilir.

Avantajlar ve Şartlar
Finlandiya Start-Up Vizesi
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Finlandiya’dan 2 yıla kadar oturma ve 
çalışma izni alın!
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2 yılın sonunda kişi 3 yıllık Innovator vizeye 
geçiş yapabilir ve akabinde sınırsız oturma 
iznine hak kazanır. Gerekli şartlar sağlanması 
durumunda 5.yıl vatandaşlığa başvurulabilir.

Innovator vize ve 
vatandaşlığa geçiş04

Onay alınırsa konsolosluktan seyahat 
edibilmeniz için 30 günlük geçici vize 
verilmektedir. Oturma ve çalışma izni kartınızı 
İngiltere’de post officelerden alabilirsiniz. 
Akabinde şirket kurulumu yapılmaktadır.

Geçici vize ve şirket 
kurulumu03

Projenizi İngilizce’ye çevirdikten sonra 
UKVI’ye başvurunuzu gerçekleştiriyoruz.
Süreç 3 hafta sürmektedir.

UKVI’ye başvurunun 
yapılması02

Girişiminizn iş planını yazıyoruz ve komitenin 
istediği şekilde dökümanlarınızı hazırlıyoruz. 
Süreç 30-45 gün sürmektedir.

Business Plan ve 
Materyaller01

2 ayda İngiltere’ye taşının. Süreci sizler için 
anlattık. 

Sürecin başından sonuna kadar size özel 
uzman danışman atanmaktadır.

Süreç nasıl
işliyor?

İngiltere Girişimcilik Programı

Banka hesabında1270£ gösterilmesi gerekmektedir.
18 yaşından büyük olunması gerekmektedir.

İş fikrinin, yenilikçi ve büyüme potansiyeli olmalıdır.
İş fikri herhangi bir sektördeki bir sorunu çözmelidir.

Genel yurtdışı seyahat sağlık sigortası gerekmektedir.
Başvurudan önce IELTS (SELT) sınavından B2 düzeyinde 
İngilizce yeterlilik puanı alınmalıdır.

- Hak kazanılması durumunda 2 yıla kadar verilir.
- Eş ve çocuklar sadece kart harcı ödeyerek yararlanabilir.
- Başka bir işte çalışan olarak çalışılabilir.
- Şartlar sağlanılırsa Vatandaşlığa geçilebilir.
- Kişi değil, yenilikçi iş fikri değerlendirilir, herkes başvurabilir.

Avantajlar ve Şartlar
İngiltere Start-Up Vizesi

İngiltere Start-Up Vize ile Birleşik Krallık’dan
2 yıla kadar oturma ve çalışma izni alın!

İngiltere
Girişimcilik
Programı
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Danimarka’da 2 yıl ikamet ettikten sonra, 
3 yıl daha uzatabilir. Ardından sınırsız 
oturuma geçebilirsiniz. Şartların sağlanması 
durumunda vatandaş olabilirsiniz.

Sınırsız oturum ve 
vatandaşlığa geçiş04

Onay alınırsa gerekli belgelerle konsolosluğa 
müraacat edilmektedir. Oturma ve çalışma 
izni kartı konsolosluğa gelmektedir. Ardından 
şirket kurulumu yapılmaktadır. Süreç 3 aydır.

Kart başvurusu ve 
şirket kurulumu03

Projenizi İngilizce’ye çevirdikten sonra 
komiteye başvurunuzu gerçekleştiriyoruz.
Süreç 10-15  iş günü sürmektedir.

Girişim Komitesine 
başvurunun yapılması02

Girişiminizin iş planını yazıyoruz ve komitenin 
istediği şekilde dökümanlarınızı hazırlıyoruz. 
Süreç 20-30 gün sürmektedir.

Business Plan ve 
Materyaller01

4 ayda Danimarka’ya taşının. Süreci sizler için 
anlattık. 

Sürecin başından sonuna kadar size özel 
uzman danışman atanmaktadır.

Süreç nasıl
işliyor?

Danimarka Girişimcilik Programı

Banka hesabında 19.000€ gösterilmesi gerekmektedir.
18 yaşından büyük olunması gerekmektedir.

İş fikrinin, yenilikçi ve büyüme potansiyeli olmalıdır.
İş fikri herhangi bir sektördeki bir sorunu çözmelidir.

Genel yurtdışı seyahat sağlık sigortası gerekmektedir.
Başvuranın adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

- Hak kazanılması durumunda 2 yıl verilir.
- Eş ve çocuklar sadece kart harcı ödeyerek yararlanabilir.
- Başka bir işte çalışan olarak çalışılabilir.
- Diğer Avrupa ülkelerine vizesiz olarak seyahat edilebilir.
- Şartlar sağlanılırsa Vatandaşlığa geçilebilir.
- Kişi değil, yenilikçi iş fikri değerlendirilir, herkes başvurabilir.

Avantajlar ve Şartlar
Danimarka Start-Up Vizesi

Danimarka Start-Up Vize ile Danimarka’dan
2 yıl oturma ve çalışma izni alın!

Danimarka
Girişimcilik
Programı
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İngiltere’de banka hesabında gösterlinen para 
en az 28 gün önce gelmiş olmalıdır. 

Kişinin adli bir suçtan hüküm giymemiş olması 
gerekmektedir. 18 yaşından büyük olunmalıdır.

Birleşik Krallık Start-Up Vize ‘de danışanın 
başvurudan önce IELTS puanı olması gerekir.

Finlandiya’da 12.000€ gösterilmesinde 1 yıl, 
24.000€ gösterilmesinde 2 yıl oturum verilir.

Şartların sağlanmaması ülkeler için direkt red nedenidir.
Lütfen şartları sağladığınızdan emin olunuz.

Özel şartlar
Start-Up Vize

Ülkelere göre
sağlanması gereken şartlar

Start-Up Vize

Kurucuların 
Sayısı

Şirket 
Kurulumu

Süre Eş &
Çocuklar

Banka 
Hesabı

Dil 
Yeterliliği

Süreç

Finlandiya 2-5 Gerekli 2 yıla 
kadar

Kapsıyor 12.000€ Yok 4-5 Ay

Estonya 1-6 Gerekli 5 yıla 
kadar

Kapsıyor 2200€ Yok 5-6 Ay

Danimarka 1-3 Gerekli 2 yıl Kapsıyor 19.000€ Yok 4-5 Ay

İngiltere 1 Gerekli 2 yıl Kapsıyor 1270£ Var (B2) 2-3 Ay

advist
eu
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Oturma izninizi her seferinde 2 yıl yenileyerek 
5 yılın sonunda sınırısız oturuma geçebilir 
ve 10 yılın sonunda İspanya vatandaşı 
olabilirsiniz.

Sınırsız oturum ve 
vatandaşlığa geçiş04

Onay gelmesi durumunda pasaportunuza 
basılan vize ile 3 ay içersinde İspanya’ya 
seyahatiniz gereklidir. Oturma izni 
prosedürünü tamamlayıp kartınızı alabilirsiniz.

İspanya’ya Seyahat ve 
Oturma İzni İşlemleri03

İspanya konsolosluğundan randevunuzu 
oluşturuyoruz. Evraklarınızı teslim 
ediyorsunuz.

Konsolosluğa Müracaat 
Yapılması02

Evraklarınızı, kira kontratınızı ve sağlık 
sigortanızı beraber oluşturuyoruz. Süreç 15 
gün kadar sürmektedir.

Evrakların hazırlanması 
ve apostillenmesi01

2 ayda İspanya’ya taşının. Süreci sizler için 
anlattık. 

Sürecin başından sonuna kadar size özel 
uzman danışman atanmaktadır.

Süreç nasıl
işliyor?

Danimarka Girişimcilik Programı

Banka hesabında 30.000€ gösterilmesi gerekmektedir.
18 yaşından büyük olunması gerekmektedir.

İspanya’da kira kontratı bulunması gereklidir.
Schengen bölgesine girişi yasaklı olmamalıdır.

İspanyol sağlık sigortası gerekmektedir.
Başvuranın adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

- Hak kazanılması durumunda 1 yıl verilir.
- Eş ve çocuklar sadece kart harcı ödeyerek yararlanabilir.
- Bir çalışma hakkı sağlamaz.
- Diğer Avrupa ülkelerine vizesiz olarak seyahat edilebilir.
- Şartlar sağlanılırsa Vatandaşlığa geçilebilir.
- Kişinin banka hesabında para gösterebilmesi ve şartları sağlaması hak 
kazanılmazı için yetelidir.

Avantajlar ve Şartlar
İspanya No Lucrative Vize

İspanya kazanç sağlamayan vize ile
İspanya’dan kolayca 1 yıllık oturma izni alın.

İspanya
Oturma
İzni
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Kurucu Sayısına Göre Fiyatlandırma

Ülkelere göre kurucu ortak sayısı değiştikçe 
ücretlendirmede farklılıklar olşmaktadır. 
Ekstra kurucu ortaklar ilk ödemeye 
eklenirler.

İlk ödemede; Proje yazımı ve başvuru.
İkinci ödemede; Şirket kurulumu, evrak 
çevirisi, belge danışmanlığıdır.
Websitesi; Start-Up vizelerde girişimi tanıtan 
bir demo web sitesi bulunması zorunludur.

Sunduğumuz Hizmetler

İki kademeli bir ücretlendirme mevcuttur, ilk ödeme başvurudan önce yapılmaktadır.
İkinci ödeme ise onay alındıktan sonra ödenmesi gerekmektedir.

Ücret Tablosu
Start-Up & Non Lucrative Vize

İlk Ödeme İkinci Ödeme Toplam Ekstra 
Başvuran

Websitesi 
(Opsiyonel)

İade

İspanya - - - 2500€

Finlandiya
(2 kişi)

2500€      - 2500€ 1250€ 500€ -

Estonya 500€ -

Danimarka      - 1250€ 500€ -

İngiltere 1300£ - 500€ -

5000€ 5000€

1250€ 1500€ 2750€ 1250€

1250€ 1250€

2000£ 3300£




