VİZE TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Sayın Başvuru Sahibi,

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu vize talebinizi
incelemiş ve talebinizi reddetmiştir.
Bu karar, aşağıda belirtilen neden veya nedenlerden dolayı alınmıştır:
1. Sahte veya tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmiştir
2. Öngörülen seyahat şartları ve amacı kanıtlanmamıştır
3. Öngörülen seyahat süresinin tamamı için geçiminizi sağlayacak veya
ikamet veya çıkış ülkesine geri dönebilmek için veya sizi kabul edeceği
kesin olan üçüncü bir ülkeye transit geçebilmek için yeterli maddi imkana
sahip olduğunuza ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir veya bu
maddi imkanlara kavuşmanız mümkün gözükmemektedir.
4. İçinde bulunulan 180 günlük zaman dilimi içersinde, Schengen vizesi
veya sınırlı bir bölgede geçerliliğe sahip vize ile üye devletlerde 90 gün
kalmış bulunmaktasınız.
5. Schengen Bilgi Sistemine (SIS) _______________________ (üye
devlet adı belirtiniz) tarafından sizinle ilgili giriş yasağı kaydı girilmiştir.
6. Bir veya birden çok üye devlet, 562/2006 sayılı Yönetmeliğin, 2.
Maddesinin 19. Fıkrasında belirtildiği şekilde kamu düzeni, ulusal
güvenlik, kamu sağlığı veya bir veya birden çok üye devletin uluslararası
ilişkileri bakımından tehlike oluşturduğunuz kanaatindedir
7. Geçerli ve uygun sağlık sigortasına sahip olduğunuza ilişkin kanıtlayıcı
belge ibraz edilmemiştir
8. Öngörülen seyahatin amacı ve şartlarını gösteren kanıtlayıcı belgeler
inandırıcı değildir
9. Vize geçerlilik süresi bitiminden önce üye devlet topraklarından
ayrılma niyetinde olduğunuz tespit edilememiştir

NOT:
2 numaralı şıkka ilişkin: Öngörülen seyahat şartları ve amacı
kanıtlanmamıştır.
a) Talep edilmesine rağmen ilgili bilgi notunda belirtilen ve
Başkonsolosluğumuz tarafından istenen başvurunuza ilişkin belgelerin
yalnız bir kısmını ibraz ettiniz. Böylelikle Başkonsolosluğumuzun
başvurunuzu yabancılar yasasının öngördüğü şekilde incelemesine
olanak vermediniz.
b) Öngörülen seyahat amacınız ibraz edilen belgelerden anlaşılmamıştır.
c) Seyahat amacınız ile ilgili çelişkili bilgiler verdiniz
d) Belirtilen seyahat amacınız, ibraz edilen belgeler/sizin sözlü ifadeniz
ile örtüşmemektedir.
e) Akrabalık bağının bulunması kanıtlanamamıştır.
f) İş durumunuz belgelenememiştir veya teyit edilememiştir.
g) Başvurulan vize geçerlilik süresi olası izin hakkınız ile
bağdaşmamaktadır.
h) Aynı kişinin daveti üzerine verilen önceki vizeniz Almanya için
kullanılmamıştır.
i) İbraz edilen otel/uçak rezervasyonu bu arada iptal edilmiştir.

3 numaralı şıkka ilişkin: Öngörülen seyahat süresinin tamamı için
geçiminiz sağlayacak veya ikamet veya çıkış ülkesine geri dönebilmek
için veya sizi kabul edeceği kesin olan üçüncü bir ülkeye transit
geçebilmek için yeterli maddi imkana sahip olduğunuza ilişkin kanıtlayıcı
belgeler ibraz edilmemiştir veya bu maddi imkanlara yasal yoldan
kavuşmanız mümkün gözükmemektedir.
a) İbraz etmiş olduğunuz İkamet Yasasının 68. maddesine göre
hazırlanmış taahhütname/davetiyeden davet eden kişinin kredibilitesinin
olmadığı anlaşılmaktadır.
b) İkamet Yasasının 68. Maddesine göre hazırlanmış taahhütname/
davetiye ibraz edilmemiştir.

c) Seyahati gerçekleştirmek için yeterli maddi imkanlarınız
belgelenmemiştir.
d) Son üç ayın hesap dekontu sunulmadan normal bir banka teyit
yazısının finansal durumunuzun kanıtı olarak kabul edilmediğini lütfen
dikkate alınız.
e) Kısa süre önce hesabınıza yatırılan paranın son üç ayın dekontu
sunulmadan, finansal durumunuzun kanıtı olarak kabul edilmediğini
lütfen dikkate alınız.

4 numaralı şıkka ilişkin: İçinde bulunulan 180 günlük zaman dilimi
içerisinde, Schengen vizesi veya sınırlı bir bölgede geçerliliğe sahip vize
ile üye devletlerde 90 gün kalmış bulunmaktasınız.
a) Esas olarak içinde bulunulan 180 günlük zaman dilimi içersinde,
Schengen bölgesinde 90 gün kalabilirsiniz. En erken içinde bulunulan
180 günlük zaman diliminin bitiminde vizenin verilmesi mümkündür.

5 numaralı şıkka ilişkin: Schengen Bilgi Sistemine (SIS)
_______________________ (üye devlet adı belirtiniz) tarafından sizinle
ilgili giriş yasağı kaydı girilmiştir.
a) Adınıza SIS kaydı mevcuttur. Bu kayıt kaldığı sürece vize verilmesi
genel olarak mümkün değildir.
Başvuru sahibine ülke girişi engellendiği takdirde reddeden devlet
tarafından bilgilendirilir.
Kaydınızın gerekçelerini öğrenmek istediğiniz takdirde Schengen
Uygulama Sözleşmesi’nin 109 maddesi gereğince ilgili Federal Kriminal
Dairesine yazılı olarak bilgi talep edebilirsiniz:
Bundeskriminalamt
ZD 12 – Sirene Deutschland
65173 Wiesbaden
Faks: 0049-611-55-45205
E-mail: sirenedeutschland@bka.bund.de

Başvuran kişi Almanca veya İngilizce dilinde yazılmış dilekçesine tasdikli
bir pasaport fotokopisi iliştirmelidir.

6 numaralı şıkka ilişkin: Bir veya birden çok üye devlet, 562/2006 sayılı
Yönetmeliğin, 2. Maddesinin 19. Fıkrasında belirtildiği şekilde kamu
düzeni, ulusal güvenlik, kamu sağlığı veya bir veya birden çok üye
devletin uluslararası ilişkileri bakımından tehlike oluşturduğunuz
kanaatindedir.
a) Yabancıların İstihdamı ile ilgili Yönetmelik (İstihdam Yönetmeliği –
BeschV) talep etmiş olduğunuz faaliyete Almanya’da izin vermemektedir.
b) Yanlış veya sahte belgeler ibraz edilmiş ya da çelişkili veya yanlış
beyanda bulunulmuştur.
c) Başkonsolosluğu yanıltmak istediğiniz tespit edilmiştir.
d) Yabancılar Merkez Sicilinde (AZR) kaydınız bulunmaktadır. Kaydın
olduğu sürece usulen vize verilmemektedir.
e) Bazı durumlarda kaydın kısıtlanması veya tamamen kaldırılması
mümkündür. Kaydettiren makama yazılı başvuruda bulunabilirsiniz.
f) Sözkonusu makamı bilmediğiniz takdirde, ekteki yazı ile hakkınızdaki
kayıtları öğrenme olanağınız bulunmaktadır (Bundesverwaltungsamt
Köln, Referat III 4, Ausländerzentralregister, 50728 Köln adresine
gönderiniz)

7 numaralı şıkka ilişkin: Geçerli ve uygun sağlık sigortasına sahip
olduğunuza ilişkin kanıtlayıcı belge ibraz edilmemiştir.
a) Yeterli sağlık sigortası belgelenememiştir (asgari tutar 30.000 Euro /
tüm Schengen Devletlerini kapsayacak şekilde).

8 numaralı şıkka ilişkin: Öngörülen seyahatin amacı ve şartlarını
gösteren kanıtlayıcı belgeler inandırıcı değildir.

a) Talep edilmesine rağmen ilgili bilgi notunda belirtilen ve
Başkonsolosluğumuz tarafından istenen başvurunuza ilişkin belgelerin
yalnız bir kısmını ibraz ettiniz. Böylelikle Başkonsolosluğumuzun
başvurunuzu yabancılar yasasının öngördüğü şekilde incelemesine
olanak vermediniz.
b) Öngörülen seyahat amacınız ibraz edilen belgelerden anlaşılmamıştır.
c) Seyahat amacınız ile ilgili çelişkili bilgiler verdiniz
d) Belirtilen seyahat amacınız ibraz edilen belgeler/sizin sözlü ifadeniz ile
örtüşmemektedir.
e) Akrabalık bağının bulunması kanıtlanamamıştır.
f) İş durumunuz belgelenemedi veya teyit edilemedi.
g) Başvurulan vize geçerlilik süresi olası izin hakkınız ile
bağdaşmamaktadır.
h) Aynı kişinin daveti üzerine verilen önceki vizeniz Almanya için
kullanılmamıştır.
i) İbraz edilen otel/uçak rezervasyonu bu arada iptal edilmiştir.
j) Vize işlemi esnasında seyahat amacı olarak belirtmiş olduğunuz
nedenin zaten geçmiş olduğu tespit edilmiştir. Vize başvurunuz geçikmeli
olarak yapılmıştır.

9 numaralı şıkka ilişkin: Vize geçerlilik süresi bitiminden önce üye devlet
topraklarından ayrılma niyetinde olduğunuz tespit edilememiştir.
Başkonsolosluk geri dönüş tahmini yürütmek durumundadır. Sizin
sunmuş olduğunuz belgeler ve diğer beyanlarınız böyle bir tahminde
olumlu bir görüş bildirmeye yetmemiştir. Başkonsolosluk bu
değerlendirmede göz önünde bulundurduğu diğer unsurlar:
- Türkiye’deki ailevi bağlar (eş, reşit olmayan çocuklar, vasilik v.s)
- mesleki bağlar (sabit iş sözleşmesinin mevcudiyeti)
- ekonomik bağlar (kira veya gayrimenkul sahipliğinden dolayı düzenli
gelir getirisi)

- geçmişte Schengen vizelerinin düzenli kullanımı
- Verilen son Schengen vizesinden sonraki süreçte kişisel hayatınızdaki
değişiklikler
a) Talep edilmesine rağmen ilgili bilgi notunda belirtilen ve
Başkonsolosluğumuz tarafından istenen başvurunuza ilişkin belgelerin
yalnız bir kısmını ibraz ettiniz. Böylelikle Başkonsolosluğumuzun
başvurunuzu yabancılar yasasının öngördüğü şekilde incelemesine
olanak vermediniz.
b) Türkiye’de geçiminizi ne şekilde sağladığınız konusunda yeterli
kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir.
c) Türkiye’de geçim temelinizin istikrarlı bir şekilde sağlanmış olduğuna
dair olumlu kanaat sunulan belgeler ile oluşmamıştır.
d) Türkiye’de ailevi, ekonomik ve maddi bağlarınızı yeterli bir şekilde
kanıtlayamadınız.

İzmir,
(mühür)

_________________
(imza)

Yasal haklarınız konusunda bilgilendirme:
Bildirilmesinden itibaren bir ay içinde bu karara karşı Berlin İdare
Mahkemesi’nde dava açılabilir.

Ayrıca bildirilmesinden itibaren bir ay içinde İzmir Dış Temsilcilik
tarafından bu kararın incelenmesini talep etme olanağına sahipsiniz
(şikayet hakkı). Şikayet etme hakkınız dava açma hakkınızı bağlamaz.
Şikayetinizin nedenlerini açıklayınız ve vize başvurunuz ile yapılmamış
ise uyumlu belgeler ile destekleyiniz. Vize başvurunuz Dış Temsilcilik
tarafından incelendikten sonra tekrar reddedilmesi durumunda size ayrı
bir bildiri (Şikayet bildirisi) gönderilecektir. Buna karşı Berlin İdare
Mahkemesi’nde dava açılabilir.

