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Değerli Vize Başvuru Sahipleri,
 25 yıllık tecrübesiyle yurtdışına seyahat etmek ve yurtdışında eğitim almak isteyen kişilere en doğru ve 
güvenilir hizmeti sağlayan GlobalVize.com Danışmanlık ve Başvuru Hizmetleri, artık yeni sitesi https://
globalvize.com/ ile hizmetinizde! Planladığınız seyahatten ödün vermeden vize başvurusu yapmak hiç bu 
kadar kolay olmamıştı.

Konsolosluklara yapılan başvurularda en ufak bir hata geri bile dönüşü olmayan maddi ve manevi zararlara 
neden olabilir. Bu doğrultuda GlobalVize.com olarak dinamik ve uzman kadromuzla doğru ve eksiksiz dosya 
hazırlamada %100 başarı ile çalışmaktayız. Çıktığımız bu yolda, Avrupa Schengen, Amerika, İngiltere, 
Kanada, Avustralya, İrlanda, Malta gibi ülkelere turistik, ticari ve öğrenci vizeleri konusunda en doğru ve 
en güvenilir hizmeti vermekteyiz. GlobalVize.Com TÜRSAB üyesi A grubu seyahat ve vize acentesidir.

Uzmanlıklarımız;

•	 Avrupa Schengen Turistik, Ticari ve Öğrenci Vizesi

•	 İngiltere Öğrenci, Turistik ve Ticari Vizesi

•	 Kanada Kısa ve Uzun Dönem Öğrenci ve Turist- Ticari Vizesi

•	 Amerika Turist- Ticari ve J1 Staj- Work and Travel, F1 Öğrenci Vizesi

•	 Malta Öğrenci ve Turist Vizesi

•	 İrlanda Uzun Dönem Çalıştımalı Öğrenci Vizesi Uzmanlığı ve Turist- Ticari Vizesi

•	 Avustralya Kısa Dönem Turistik veya Uzun Dönem Öğrenci Vizesi Uzmanlığı

•	 Avrupa Erasmus Öğrenci Vizesi

•	 Kanada Express Entry- Oturum ve Çalışma Vizesi

•	 Amerika’da Green Kart Oturum Vizesi

•	 Avustralya Yeni Mezun Mühendislik Vizesi

•	 Avustralya Work and Holiday Vizesi

Seyahat planınıza en uygun vize hizmetini almak için öncelikli 
olarak tek yapmanız gereken ön başvuru formunu doldurmak! 
Daha sonra kadromuzdaki uzman danışmanlarımız sizlere dönüş yapacak ve sizin VİZE ANALİZİNİZİ 
yapacaktır. Vize başvurusu yapanlar 3 kategoridedir;

1- Herhangi bir prosedür ve evrak hatası yapılmaması durumunda vizeyi kesin alabilecek olanlar. Bu kategorideki 
kişilerin çok dikkat etmesi gerekir. Birçok vize reddinin nedeni sadece basit bir prosedür ya da eksik evrak 
hatasıdır. Global Vizyon Vize olarak ekibimizin en hassas olduğu nokta başvuru prosedürü ve evraklarıdır. 
2- Vizeyi bazı şartları yerine getirerek alabilecek olanlar. 25 yıllık deneyimimiz sonucu 
hangi şartlar yerine getirildiğinde vize alınabileceğini bilen bir kadromuz vardır. Kişilerin 
analizi çok önemlidir. Uzman ekibimiz eğitim durumu, çalışma durumu, mali durum vs 
konularda sizi yönlendirecek ve vize için başvurunuzu uygun hale getirmenizi sağlayacaktır. 
3- Vize şartlarını kesinlikle yerine getiremeyenler ve RED alacaklar. Bu kategorideki kişileri danışmanlarımız 
rahatlıkla analiz ederler ve kendilerine boş yere parasını, zamanını harcamaması gerektiğinin bilgisini 
verir. Hangi şartları yerine getirse başvuru yapabileceğini kendisine iletir.
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Hangi Vize tipi olursa olsun aşağıdaki başlıklar VİZE alıp alamamanızda belirleyici 
unsurlardır…

 1- EĞİTİM DURUMUNUZ; ister turistik vize ister öğrenci vizesi başvurusu yapılsın, her konsolosluk 
başvuru sahibinin eğitim durumuna bakar. 
2- MESLEKİ KARİYER VEYA KARİYER PLANI; yani işiniz, mesleğiniz her vize türünde çok büyük önem 
arz eder. 
3- FİNANSAL DURUMUNUZ; hangi vize türü olursa olsun yeterli maddi durum belgesinin sunulması 
gerekir. Banka dökümleri ve hesaplar gibi. 
4- PROSEDÜRLERLE UYGUN, EKSİKSİZ VE DOĞRU EVRAKLARLA BAŞVURU; En önemli kısımdır ve bu 
bizim işimizdir.

Global Vizyon Vize olarak bizim işimiz bu 4 kategoride hata yapmadan sizin vizenizi almaktır.

Ön başvurunuzu aldığımızda sizin yukarıdaki kriterlere uygun olup olmadığınız test edilecek ve 
size hazırlamanız gereken evrak listesi gönderilecektir. Listede belirtilen evrakları kargo veya 
kurye ile bize ulaştırmanızın ardından evraklarınız detaylı bir şekilde incelenerek başvurunuzun 
eksiksiz ve doğru biçimde tamamlanması için yapılması gerekenler tarafınıza tek tek açıklanacaktır. 
Başvuruda sunulan bütün evrakların Türkçe’den İngilizce’ye çevirisi de alanında uzman danışmanlarımız 
tarafından yapılacaktır. Bunların yanı sıra vize başvuru formlarınızın doldurulması, vize başvuru 
merkezinden dilediğiniz gün ve saatte dilediğiniz kategoride görüşme ve parmak izi randevusu alınması, 
başvuru yaptıktan sonra vize başvuru dosyanızın konsolosluktaki değerlendirilme sürecinin takibi de size 
sunduğumuz hizmetler arasında yer almaktadır.

https://globalvize.com/ üzerinden başvuru yapmak istediğiniz ülkenin başvuru koşullarına, gerekli evrak 
listelerine ve vize başvuru ücretlerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.
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SCHENGEN TURİSTİK VE TİCARİ VİZELERİ
Schengen Bölgesi 1985 yılında imzalanan Schengen Antlaşmasını uygulayan Avrupa ülkelerinin topraklarını 
kapsamaktadır. Schengen üye ülkeleri; Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Maca-
ristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan olarak sıralanmaktadır. Schengen 
Bölgesi’ne katılan ülkeler birbirleriyle olan sınırlarda sınır kontrolü uygulamamaktadır. 

Schengen üye ülkelerine seyahat edecek T.C vatandaşları Schengen vizesine sahip olmak zorundadır. Bu 
vize, Schengen üye ülkelerini turizm veya ticari amaçlı ziyarette bulunacak kişilere 90 güne kadar konakla-
ma hakkı tanıyan kısa süreli bir vize türüdür. 90 günü aşan ziyaretler ulusal vize uygulamasına tabidir. Kon-
solosluklar başvuru sahiplerinin Schengen üye ülkelerini ziyaret etme amaçlarına ve sıklığına göre tek girişli 
veya çok girişli vize düzenlemektedir. 

Yeşil, siyah veya gri pasaport (hususi, diplomatik, hizmet pasaportu) sahibi T.C. vatandaşlarının Schengen 
üye ülkelerine 180 gün içerisinde 90 güne kadar olan ziyaretlerinde vizeye ihtiyacı yoktur. 

Türkiye’den Schengen vizesi başvuruları ülkelerin konsoloslukları veya konsolosluklar tarafından yetkilendi-
rilmiş vize başvuru merkezleri tarafından yürütülmektedir. Başvuru sahipleri seyahat etmek istedikleri Sc-
hengen üye ülkesine ve seyahat amacına göre gitmek gerekli vize evraklarını hazırlamalıdır. Daha sonra ise 
ilgili birimlerden randevu almalı ve başvuruya gitmelidir. 

Schengen üye devletleri 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren Vize Bilgi Sistemi-VBS (Visa Information Sys-
tem-VIS) uygulaması yapmaktadır. Bu uygulama üye ülkelerin vize başvuru sahipleri hakkında bilgi paylaşı-
mı yapmalarını sağlayan veri tabanıdır. VBS sayesinde vize başvuru sahiplerinin son 5 yıl içerisinde yaptığı 
vize başvuruları ve vize kararları sisteme kaydedilmektedir. Bu sayede ortak bir sistem üzerinden kaydedilen 
veriler görüntülenmekte ve kontrol edilmektedir.

Başvurulara ilişkin kararlar ülkelerin yoğunluklarına göre değişmektedir. Ancak bir Schengen vize başvurusu 
ortalama 15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.
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SCHENGEN TURİSTİK VİZESİ İÇİN GEREKLİ 
BELGELER

•	 Vize başvuru formu 

•	  Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport

•	 Varsa Eski pasaportlar ve vizelerin dolu ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri

•	 T.C. Kimlik Fotokopisi

•	 İş yeri sahipleri için ingilizce vize talep dilekçesi (şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben yazılmış, 
kaşe ve ıslak imzalı)

•	 Maaşlı çalışanlar için görev tanım yazısı ve izin yazısı (işveren tarafından, şirketin antetli kağıdına, konsolos-
luğa hitaben, kaşe ve ıslak imzalı)

•	 Maaşlı çalışanlar için son 3 aya ait maaş bordrosu, SGK işe giriş bildirgesi ve 4A Hizmet dökümü

•	 Güncel şirket evrakları (vergi levhası, imza sirküleriniz, ticaret sicil gazetesi fotokopisi (kuruluş gazetesi), 
ticaret ya da esnaf odası kayıt belgesi fotokopileri)

•	 Şirket sahipleri için SGK’dan veya E-devletten alınmış barkodlu 4B hizmet dökümü

•	 Emekliler için SGK’dan ya da E-Devletten alınmış barkodlu Emeklilik Yazısı

•	 Öğrenciler için öğrenci belgesi  

•	 Tüm banka hesaplarına ait son 3 aylık hesap dökümü ve son bakiyeyi belirten resmi banka yazısı 

•	 Çalışmayan veya öğrenciler için Sponsorluk yazısı

•	 Çalışmayan veya öğrenciler sponsor olacak kişinin çalışma durumuna göre evrakları (normal vize başvurusun-
da istenilen bütün evraklar)

•	 Çalışmayan veya öğrenciler sponsor olacak kişinin tüm banka hesaplarına ait son 3 aylık hesap dökümü ve 
son bakiyeyi belirten resmi banka yazısı 

•	 Aile bireylerini de gösteren, Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüklerinden ya da E-Devletten alınabi-
lir.)

•	 2 adet 3,5×4,5 cm boyutlarında arka fonu beyaz biyometrik fotoğraf

•	 Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası (öngörülen Seyahat tarihinden 1 gün önce başlayıp, dönüş tarihinden 1 gün 
fazla olacak şekilde yapılmalıdır).

•	 Varsa tapu, kira sözleşmeleri ve araç ruhsatlarının fotokopileri

•	 Tüm seyahati kapsayacak otel rezervasyonu

•	 Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu

•	 18 Yaş altı başvuru sahipleri için anne ve babadan NOTER onaylı muvafakatname 
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SCHENGEN TİCARİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ 
BELGELER

•	 Vize başvuru formu

•	 Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport

•	 Varsa Eski pasaportlar ve vizelerin dolu ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri

•	 Almanca veya İngilizce vize talep dilekçesi (şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben yazılmış, kaşe ve 
ıslak imzalı)

•	 Maaşlı çalışanlar için görev tanım yazısı (işveren tarafından, şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, 
kaşe ve ıslak imzalı) (İngilizce yazılmalıdır)

•	 Maaşlı çalışanlar için son 3 aya ait maaş bordrosu ve işe giriş bildirgesi

•	 Ticari davetiye (Yurtdışındaki şirketten ve antetli kağıdına, davetiye gönderen kişinin pasaport ve kimlik kar-
tı fotokopileri ile) 

•	 Maaşlı çalışanlar için SGK’dan veya E-devletten alınmış barkodlu SKG işe giriş bildirgesi ve barkodlu 4A hiz-
met dökümü

•	 Fuar, konferans sergi vb. etkinliklerde bilet veya katılım belgeleri

•	 Güncel şirket evrakları (vergi levhası, imza sirküleriniz, ticaret sicil gazetesi fotokopisi (kuruluş gazetesi), 
ticaret ya da esnaf odası kayıt belgesi fotokopileri)

•	 Şirket sahipleri için SGK’dan veya E-devletten alınmış barkodlu 4B hizmet dökümü

•	 Tüm banka hesaplarına ait son 3 aylık hesap dökümü ve son bakiyeyi belirten resmi banka yazısı 

•	 2 adet 3,5×4,5 cm boyutlarında arka fonu beyaz biyometrik fotoğraf

•	 Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası (tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 euro teminatlı)

•	 Tüm seyahati kapsayacak otel rezervasyonu
•	 Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu

NOTLAR:
• Schengen Vize ücreti: 80 EUR + Vize başvuru merkezi hizmet bedeli başvuru yapılacak ülkeye göre 20-40 EUR ara-
sında değişmektedir



global_vizyon GlobalVizyonglobalvizyoncom

7



info@globalvizyon.com • www. globalvizyon.com

8

Global Vizyon Eğitim ve Kariyer 
Danışmanlığı İle Başvuru Süreciniz
1. İlgili danışman ile düşündüğünüz ülke ve program hakkında detaylı bilgi alırsınız.

2. Doğru ülke ve programa karar verdikten sonra kayıt işlemleriniz başlar.

3. Bu aşamada danışmanın size ilettiği Global Vizyon kayıt formunu ve Global Vizyon 
sözleşmesini eksiksiz doldurarak danışmana gönderirsiniz.

4. Formlar eksiksiz doldurulduğunda danışman sizlere depozito ödemesini yapacağınız hesap 
bilgilerini gönderir. Ödeme yapıldıktan sonra dekont danışman ile paylaşılır.

5. Danışmanın sizden isteyebileceği pasaport, CV, transkript, diploma gibi evrakları danışmana 
bu aşamada iletmeniz gerekmektedir.

6. Gerekli belgeler teslim edildikten sonra danışman ilgili okul ve programa kaydınızı 
geçecektir.

7. Okulla ilgili işlemlerin ardından vize evraklarının yüklenebilmesi için danışman sizin 
adınıza bir Google Drive dosyası oluşturacak ve planladığınız ülkeye göre gerekli evrakların 
listesini yükleyecektir. Evrak toplama aşamasında drive linki tarafınıza iletilecektir.

8. Gideceğiniz ülke ile ilgili vize işlemleri Uzman Vize Danışmanı tarafından yapılır. Süreç 
boyunca eğitim ile ilgili tüm işlemleriniz Uzman Eğitim Danışmanı tarafından yapılır. 

9. Vize randevunuza girmeden önce vize danışmanı ve eğitim danışmanınızla birlikte 
oryantasyonunuz yapılır. Gerekli evraklar tarafınıza ve gerekli kuruma teslim edilir.

10. Vizenizi almanızın ardından eğitim danışmanınızın yönlendirmesi ile konaklama, uçak 
bileti, sigorta vb. yapılması zorunlu olan hazırlıklarınız yapılır. 

11. Uçuşunuzdan 1 hafta önce gidiş oryantasyonunuz yapılır. Uçuş, gümrük süreçleri, yanınızda 
bulunması gereken evraklar ile ilgili bilgilendirme ve hazırlıklarınız tamamlanır.

12. Sürecinizin en başından döneceğiniz güne kadar eğitim danışmanınız ulaşılabilir olacaktır.

Yurtdışı eğitim programlarında kontenjanları yakalayabilmek çok önemlidir. Doğru program 
ve okula karar verdiğinizde vakit kaybetmeden kayıt işlemlerine başlamanız önerilir.
Global Vizyon olarak eğitim ve vize hizmetleriniz uzman danışmanlarımız tarafından 
ücretsiz olarak sunulmaktadır. 
Süreciniz boyunca eğitim ve vize danışmanınıza gerekli evrak ve işlemler konusunda 
vereceğiniz destek işlemlerinizin sorunsuz bir biçimde ilerlemesine katkı sağlayacaktır.



global_vizyon GlobalVizyonglobalvizyoncom

9

NASIL EGİTİM VİZESİ ALINIR ?
Yukarıdaki Ülkelere Egitim Vizesi almak için belirli sartların yerine getirilmesi gerekir. Şartları yerine

getiren kisilere büyük olasılıkla vize verilir.

Vizede Ana Sartları Nelerdir?
• Tercihen 4 yıllık bir üniversite öğrencisi olmak yada mezun olmak

• Mezun olanların bir iyi kariyer geçmişi ve/ya iyi bir kariyer planı olması gerekir.

• Yeni lise mezunları yada 2 yıllık okullardan mezun olanlar değerlendirilir. Ancak mezuniyet sonrası uzun bir 
kariyer boşluğu vermemiş olmamaları gerekir.

• Yukarıdaki şartları yerine getirenler eğer kendilerinin ya da ailelerinin banka hesabında gitmek istedikleri 
ülkenin istediği miktarlarda nakit para bulunduruyor ise vizelerini rahatlıkla alabilirler. 

Yukarıdaki 4 temel şartı yerine getirenlerin yapması gereken sadece vize için diğer evrakları Global Vizyon Vize 
Birimi ile birlikte hazırlamak ve dosyayı hazır hale getirmektir. Global Vizyon Vize Departmanı 25 yıllık deneyime 
sahiptir ve her bir öğrencisi için özel olarak vizebaşvuru dosyalarını hazırlamaktadır.

KATILACAGINIZ PROGRAMA GÖRE BANKADA GÖSTERILMESI GEREKEN  
TUTARLAR ASAGIDAKI SEKILDEDIR
• Work And Travel: Banka’da para gösterilmesi gerekmemektedir.

• Irlanda’da Work and Study 25 haftalık egitimin vize basvurusu için bankada para gösterilmesi gereken minimum 
tutar 10.000 Euro’dur

• Kanada 24 hafta dil egitimi programının vize basvurusu için bankada gösterilmesi gereken tutar minimum 20.000 
CAD dır.

• 92 Hafta Kanada Co-op lu programlarda vize basvurusu için bankada para gösterilmesi gereken minimum tutar 
30.000 CAD’dır.

• Georgian @Ilac egitiminin vize basvurusu için bankada gösterilmesi gereken tutar 38.000 CAD’dır.

• Kanada devlet kolejlerinde egitim vize basvurusu için bankada gösterilmesi gereken minimum tutar 40.000 
CAD’dır.

• University of Canada West’te programın vize basvurusu için bankada gösterilmesi gereken tutar minimum tutar 
50.000 CAD’dır.

• Amerika’da Maaslı Staj Programı vize basvuru yapmak için bankada para gösterilmesine gerek yoktur.

• Avustralya 24 Haftalık programa vize basvuru yapmak için bankada para gösterilmesi gereken tutar minimum 
20.000 AUD’dir.

• Dubai’de egitim için vize basvuru yaptıgınızda bankada göstermeniz gereken bir tutar yoktur.

• Camp USA Programın vize basvurusu için bankada para gösterilmesi gerekmemektedir.

• Amerika’da CPT VE OPT hakkı veren programların vize basvurusu için bankada gösterilmesi gereken minimum tutar 
dil okullarında 10-12 bın USD Lisans, Yüksek Lisans’da 20-25 bin USD ’dır.

• Malta’da 24 hafta dil egitimi vizesine basvurmanız için bankada göstermeniz gereken minimum tutar 9.000 
Euro’dur., Avrupa’da üniversite vizesine basvuru yaptıgınızda bankada göstermeniz gereken tutar minimum 5.000 - 
20.000 Euro arasında ülkesine göre degismektedir.

•  Polonya okul ödemesinden sonra minimum 5.000 Euro para gösterilmelidir.
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YUKARIDA VERMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU KABUL EDİYORUM. TARAFIMDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR NEDENLE KAYDIMIN İPTALİ 
DURUMUNDA, ÖDEMİŞ OLDUĞUM DEPOSİTONUN GERİ İADE EDİLMEYECEĞİNİ BİLİYOR VE KABUL EDİYORUM.

SIGNATURE
(İMZA)

DATE
(TARİH)

IF STUDENT UNDER 18, PARENTS SIGNATURE
(ÖĞRENCİ 18 YAŞIN ALTINDA İSE VELİSİNİZN İMZASI)

YURTDIŞI EĞİTİM BAŞVURU FORMU

NAME: SURNAME:

ADRESS:

SOURCE OF FINANCING:

WHAT IS YOUR SPONSOR’S OCCUPOTION:

HOME PHONE: CELL PHONE:

SEX:

PASSPORT NO:E-MAIL:

DATE OF BIRTH:
MM/DD/YY

PERSONEL DETAILS

NAME: SURNAME:

HOME PHONE: CELL PHONE:

E-MAIL:FAX:

EMERGENCY CONTACT

WHICH UNIVERSITY DO YOU STUDY OR GRADUATED:

WHICH DEPARTMENT DO YOU STUDY AT UNIVERSITY:

WHAT’S YOUR CLASS:

GRADUATION YEAR:

EDUCATION BACKGROUND

BEGINNER
(YENİ BAŞLAYAN)

ELEMANTARY
(BAŞLANGIÇ)

INTERMEDIATE
(ORTA)

ADVANCED
(İLERİ)

LANGUAGE LEVEL

TYPE

LENGHT OF ACCOMODATION (KONAKLAMA SÜRESİ)

SPECIAL REQUEST (ÖZEL İSTEK)

HEALTH INSURANCE (SAĞLIK SİGORTASI)

DÜZENLİ KULLANILAN İLAÇ:

DEPARTURE AND ARRIVAL DATE OF TRAVEL (SEYAHAT BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHİ)

DEPARTURE CITY (NEREDEN SEYAHATE BAŞLAMAK İSTERSİNİZ)

ARRIVAL CITY (NEREDE SEYAHATİNİZİ BİTİRMEK İSTERSİNİZ)

BİZİ NEREDEN DUYDUNUZ

DO YOU LIKE PETS? (EVCİL HAYVAN İSTER MİSİNİZ?)

DO YOU SMOKE? (SİGARA KULLANIYOR MUSUNUZ?)

AIRPORT PICK-UP (HAVAALANI KARŞILAMA)

HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU VAR MI?

HOMESTAY
(AİLE YANI)

SINGLE ROOM
(TEK KİŞİLİK)

FB
(FULL BOARD)

RESIDANCE
(YURT)

BB
BED and BREAKFAST

TWIN ROOM
(ÇİFT KİŞİLİK)

TRIPLE ROOM
(ÜÇ VE ÜZERİ)

HOTEL
(APART)

HB
(HALF BOARD)

APART

SC
(SELF CATERING)

ACCOMMODATION

NAME OF THE SCHOOL AND CENTRE (OKUL İSMİ ve MERKEZİ)

TYPE OF THE COURSE (KURS ADI)

STARTING DATE (BAŞLANGIÇ TARİHİ)

LENGTH OF COURSE (KURS SÜRESİ)

ENDING DATE (BİTİŞ TARİHİ)

HOURS PER WEEK (HAFTALIK DERS SAATİ)

COURSE DETAILS
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İstiklal Cad. Kallavi Sk. No:1 Leon Apt.  Kat 3-4 Beyoğlu İstanbul 34430 Türkiye (St. Antuan Katolik Kilisesi Karşısı)
Tel: +90 212 249 19 81 Fax: +90 0212 244 42 07 e-mail: info@globalvizyon.com

www.globalvizyon.com

ALICI HESAP İSMİ :
GLOBAL VİZYON EĞİTİM TURİZM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

YAPI VE KREDİ BANKASI 495 GALATASARAY SUBESI TR 95 0006 7010 0000 0070 5076 88 USD HESAP

YAPI VE KREDİ BANKASI 495 GALATASARAY SUBESI TR27 0006 7010 0000 0070 5089 12 EUR HESAP

YAPI VE KREDİ BANKASI 495 GALATASARAY SUBESI TR 50 0006 7010 0000 0070 5276 07 AUD HESAP

YAPI VE KREDİ BANKASI 495 GALATASARAY SUBESI TR 13 0006 7010 0000 0070 5325 41 CAD HESAP

GARANTİ BANKASI 68 - GALATASARAY ŞUBESİ TR85 0006 2000 0680 0006 2942 48 TL HESAP

GARANTİ BANKASI 68 - GALATASARAY ŞUBESİ TR42 0006 2000 0680 0009 0673 79 USD HESAP

GARANTİ BANKASI 68 - GALATASARAY ŞUBESİ TR93 0006 2000 0680 0009 0887 71 EUR HESAP

GARANTİ BANKASI 68 - GALATASARAY ŞUBESİ TR49 0006 2000 0680 0009 0734 61 GBP

İŞ BANKASI 1011 - BEYOĞLU ŞUBESİ TR53 0006 4000 0011 0111 7828 25 TL HESAP

İŞ BANKASI 1011- BEYOĞLU SUBESİ TR17 0006 4000 0021 0113 3514 73 USD HESAP

İŞ BANKASI 1011- BEYOĞLU SUBESİ TR55 0006 4000 0021 0113 3514 68 EUR HESAP

İŞ BANKASI 1011- BEYOĞLU SUBESİ TR86 0006 4000 0021 0113 3514 92 CAD HESAP

AKBANK BANKASI

AKBANK BANKASI
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İstanbul Merkez Ofis: İstiklal Caddesi 
Kallavi Sokak No:1 Leon Apartmanı 
Kat 3-4 Beyoğlu İstanbul 34430 
Türkiye (St. Antuan Katolik Kilisesi 
Karşısı)

+90 533 897 23 32 
+90 541 290 86 76

global_vizyon GlobalVizyonglobalvizyoncom
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0543 379 19 23

0530 774 46 01

530 150 78 12

GÖKTÜRK

0533 276 58 82

ZEKERİYAKÖY 

0212 243 26 48

0533 276 58 82

GLOBAL LEADERS
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