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Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu,
Vize Bölümüne,
Belge No: 1
AAA LTD ŞTİ İstanbul Ulus ilçesinde yerleşik, hizmet sektöründe 11 yıldır 112 ülkeye turizm organizasyonu
yaparak Türkiye’de 11 ilde şubesi bulunan kendi sektöründe en iyi 3 şirketten biridir.
Ülkenizde Sofya’da yerleşik bulunan ”VİSA Hq OOD” turizm sektöründe Bulgaristan’ın önde gelen
firmalarındandır. Türkiye’de kendimize has geliştirdiğimiz teknik ve sistemle yakaladığımız başarıyı VİSA Hg OOD
şirketine, iş geliştirme anlamında yazılmış programlar, yazılımlar ve iş takip sistemlerinin kurulması, eğitimi,
yönetilmesi ve sürekli iş birliğinin devam ettirilebilmesi için şirket personellerimizin yapacağı toplantılar,
sözleşmeler, görüşmeler, eğitimler ve denetimleri organize edebilmek adına;
Aşağıda bilgileri bulunan personellerimizin ülkenizde yapması gereken iş seyahati için kendilerine gerekli olan
vizenin verilmesini arz ederiz.
1-İbrahim Yılmaz
U00000022
Yazılım Uzmanı
Personelimiz Sn. İbrahim Yılmaz prim ile birlikte 1200 Eu karşılığı TL almakta olup (Bknz. Ek3 Maaş Bordrosu)
Yazılım Departmanı Kadromuzda 2 yılı aşkın süredir ekibimizdedir.
2015-2016 yılları arasında Bulgaristan, Yunanistan, Almanya vizeleri ve sorunsuz seyahat geçmişi bulunmaktadır
(Bknz. Ek6 Eski pasaportundaki vize fotokopileri)
Personelimizin ülkenizin sınırları içerisinde bulunduğu süre boyunca kaza, hastalık, vb. gibi durumlarda maddi
manevi tüm sorumluluk şirketimize ait olup vize kalış süresini ihlal etmeksizin ülkenizden ayrılacağını taahhüt
ederiz.
Tüm bu bilgiler ışığında, yoğun bir tempo içerisinde çalıştığınızı bildiğimizden ötürü, sizleri tekrar meşgul
etmemek adına, uygun gördüğünüz takdirde başvuru sahibi personelimizin, ülkenize rahatlıkla seyahat
edebilmesi amacıyla kendisine 1 yıllık, Multiple girişli vizesi verilmesini talep eder, sizlere ve ülkenize derin
saygılarımızı sunarız.
Şirket Islak Kaşe İmza

İçindekiler
1-Şirkete ait son 3 aylık banka dökümü
2-Şirkete ait ıslak kaşe ve imzalı dilekçe, vergi levhası, faaliyet belgesi, sicil gazete ve imza sirküleri fotokopisi
3-Şirketimiz personelinin çalıştığınız kanıtlayan nitelikte şirketten ıslak kaşeli imzalı, işe giriş bildirgesi, son 3
aylık maaş bordrosu, barkodlu sgk hizmet dökümü
4-Şirketimiz personelinin kişisel bilgilerini yer aldığı tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah ve kimlik
fotokopisi
5- 1 yıllık seyahat sağlık sigortası (30.000€ teminatlı)
6-Personelimizin seyahat geçmişinin bulunduğu eski ve yeni pasaporttaki vize fotokopileri

