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111111111 kimlik numarasına sahip 01.01.1985 doğum tarihli Türk vatandaşı … ….. olarak, 
01.05.2015 yılından bu yana, İstanbul Şişli ilçesinde yerleşik, hizmet sektöründe 11 yıldır 112 ülkeye 
vize danışmanlığı ve turizm organizasyonu yaparak Türkiye’de 11 ilde şubesi bulunan ve kendi 
sektöründe en iyi 3 şirketten biri olan Vize Merkezinde vize uzmanı olarak görev yapmaktayım. 

Ülkenizde Varna'da bulunan ''К'омплекс Максим''e 03.07.2020 - 03.07.2020 tarihleri arasında 
turistik olarak seyahat etmeyi planlamaktayım ve Eylül ayında ikinci bir seyahatim daha olacak. Her 
iki konaklamanın otel rezervasyonlarını EK-1’de sunuyorum. 

Daha önce alınmış bir çok Bulgaristan ve Schengen vizelerim bulunmaktadır. Belirtmiş 
olduğum bu bilgiler ışığında sizler de verilerinizi kontrol ettiğinizde her seferinde sorunsuz bir 
şekilde vize aldığımı, her vizemi de doğru bir şekilde kullandığımı görebilirsiniz. 

Ard arda gerçekleşitireceğim seyahatlerimden dolayı başvurduğum vizenin uzun süreli olarak 
onaylanmasını talep etmekteyim. Bu talebimin amacı hem arşivlerinizde yoğunluk oluşturmamak, 
hem her seferinde konsolosluk ve başvuru merkezi görevlilerini meşgul 
etmemek, hem de her seferinde hazırlanacak belgeler konusunda vakit harcamak 
istememektir. Bu tür uğraşlarda bulunmak siz de takdir edersiniz ki uzun zaman almakta ve 
meşakkatli bir sürece neden olmaktadır. 



EK-2’te göreceğiniz üzere uzun süredir aynı işyerinde hizmet vermekte ve SGK primlerim eksiksiz 
yatmaktadır. EK-3 te göreceğiniz üzere seyahatlerimi karşılayacak yeterli bakiyeye sahip bir hesap 
bakiyem de bulunmaktadır. Kariyer hedeflerim doğrultusunda çalıştığım firmada daha uzun yıllar 
çalışmayı planladığım, Türkiye’de hem iş hem aile hem de gayrimenkul anlamında bağlarım olduğu 
için uzun zamanlı vize almamın herhangi bir olumsuz sonucu olmayacaktır. Gayrimenkul tapu 
fotokopilerini EK-5’te görebilirsiniz. 
AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ Vizeler Birliği Kanunu'nun madde 2421 kısım 3’te yer 
alan '"Daha önce alınmış olan iki vizeyi yasal olarak kullanan VIS tescilli düzenli yolcular, en az üç 
yıl geçerli birden çok girişli vize alırlar." İbaresi gereğince uzun süreli vize verilmesini rica ederiz. 
Konuyla ilgili dosyamı incelemenizi ve uzun süreli vize konusunda desteğinizi rica ederim. 

 
 

Saygılarımla 
…….. 

 
 
 
 

EKLER: 
 
 

EK1: Otel Rezervasyonları 
EK2: Şirket evrakları 7 belge 
EK3: 3 aylık banka hareketleri 
EK4: Schengen ve Bulgaristan vize fotokopileri 
EK5: Gayrımenkul Tapular 
EK6: Geçerli seyahat sigortası 


