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U12345678 pasaport numaralı ….  olarak 15.07.2020-30.07.2020 tarihleri arasında ülkenizi 
turistik amaçlarla seyahat etmek istemekteyim. 

 
2008 yılı Ankara Üniversitesi Radyo, TV, Sinema bölümünden mezun oldum ve daha sonrasında 3 
farklı film prodüksiyon şirketinde film editörü ve çeşitli post-prodüksiyon görevlerinde çalıştım. Vize 
başvuru dosyamda sunduğum SGK hizmet dökümünde de 2015 yılına kadar çalıştığım şirketleri 
görebilirsiniz. Daha sonrasında ise hayat tarzı değişikliği yapmak istemem sebebi ile serbest çalışma 
düzenine geçtim ve 2015 yılından bu yana kendi nam ve hesabıma freelance olarak, internet 
üzerinden yayın yapan film platformlarında film editörlüğü, web sitesi editörlüğü, görsel tasarım işleri 
yapmaktayım. Bu işler proje bazlı olduğu için kazancım aylık maaş olarak değil, iş bitiminde toplu para 
alımı olarak banka hesabımda görünmektedir. Ekte sunduğum banka hesabındaki ani para girişlerinin 
nedeni proje bitiminde elde ettiğim kazançlardır. Hali hazırda oturduğum ev kendime aittir, tapusu 
ise ekte dikkatinize sunulmuştur. 

 
AB Vize Kodu kararlarında belirtilen “VIS kayıtlı düzenli yolcu” ibaresine sahip olmak için bana 
referans olacak seyahat geçmişim olduğunu gösteren pasaportumdaki mevcut vizeler ekte görülebilir. 
Planladığım her seyahat öncesi vize prosedürü ile ilgilenmeyi benim için zorluk gördüğüm kadar 
Konsolosluğun iş yükünü artırmak olarak da görmekteyim. Sinema, film, görsel mekan kültürümü 
geliştirmek için sürekli yurtiçi ve yurt dışına turistik ziyaretler gerçekleştiriyorum. Bu geziler hem hobi 
hem de mesleğimin bir parçası olduğu için benim için oldukça önemli etkinliklerdir. Daha önceki 
yıllarda iki kez Londra, iki kez Fransa ve İspanya ziyaretim oldu. Ülkelere farklı mevsimlerde gitmek ve 
farklı görüntüler yakalamak hem ruhumu hem kariyerimi besliyor. Bu kapsamda Konsolosluğunuzun 
uzun süreli vize onayı durumunda Almanya’ya bir sonbaharda bir de Almanya kar altındayken gitmeyi 
planlıyorum. Temmuz ayında yapacağım gezi için rezervasyonlarım ekte bulunmakla birlikte ileri 
tarihler için planladığım seyahat rezervasyonlarını vize onayınızı almadan henüz oluşturmak 
istemedim. İlk Almanya seyahatimde Orta Çağ dönemi yapıları olan Görlitz, Hessen, Regntiz ve 
Neckar nehri kıyısındaki yapıları ziyaret etmek istiyorum. Sonraki ziyaretlerimde ise İkinci Dünya 
Savaşı dönemine ait simgesel yapıları ve daha çok Berlin merkezli seyahat etmeyi planlıyorum. 

 
Sözleşmelerini ekte sunduğum devam eden ve teslimi beklenen projelerimi tamamlamak üzere 
Ağustos 2020’de Türkiye’de bulunmam gerekmektedir. Ayrıca tek yaşayan annemin tüm sosyal 
ihtiyaçlarını ben karşıladığım için de kendisiyle ayıramayacağımız bir hayatımız var. Bu nedenle vize 
bitiminden önce Almanya ve tüm Schengen topraklarından ayrılacağımı garanti ederim. Seyahatim 
boyunca oluşacak her türlü masrafın tarafımca karşılanacağını beyan ederim. Gerek seyahat 
geçmişim gerek Türkiye’deki kurulu düzenim ve gerekse AB vize kodu kararlarında tavsiye edilen uzun 
süreli vizenin tarafıma verilmesi için tahkikatınızı ve onayınızı arz ederim. 
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