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Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu 
Vize Bölümü’ne, 

Konu: Vize reddine itiraz 
Seyahat Tarihi: 12/04/2022 
Vize Başvuru Tarihi: 18/02/2022 
Başvuru Ret Tarihi: 17/03/2022 
Başvuru Ret No:  
Başvuru Takip No:  
Pasaport No:   
 

Sayın İlgili, 
 
Bu mektubumda Almanya Federal Cumhuriyeti vize başvuruma verilen ret kararına itiraz etmek 
istiyorum. 18/02/2022 tarihinde İData Antalya aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir 
Başkonsolosluğu’na yaptığım vize başvurum 17/03/2022 tarihinde öngörülen seyahatin amacı ve 
şartlarını gösteren belgelerin inandırıcı olmaması ve vize geçerlilik süresi bitiminden önce üye devlet 
topraklarından ayrılma niyetinde olduğum tespit edilemediği için reddedildi.  

Eşim xxx pasaport numaralı xx ile birlikte 12/04/2022 ile 23/04/2022 tarihleri arasında ülkenizi ziyaret 
etmeyi planlamaktayız. Ülkenizde akrabalarımızı ziyaret edecek ve yakın çevreyi gezip Türkiye’ye 
döneceğiz.  

Xx şirketinde 2017 yılından bu yana tam zamanlı olarak xxxxxxx olarak çalışıyorum. İş yerimden aldığım 
ıslak imzalı izin belgemi ve çalışma belgemi size başvurum esnasında gönderdim. Yıllık iznim bittikten 
sonra Antalya’ya geri dönerek çalışmam gerekiyor. Ayrıca işe gidip gelmek için kullandığım adıma kayıtlı 
xx Model aracımın ruhsatını da vize belgelerim arasına eklemiştim.  

Ülkenizde göçmen olarak kalmaya hiçbir şekilde niyetim olmadığını vurgulamak isterim. Ayrıca vize sürem 
dolmadan önce ülkenizden ayrılacağıma dair kanıt olarak vize başvurum esnasında size sunduğum 
Corendon Havayolları’na ait gidiş dönüş uçak biletlerim ücreti ödenerek iadesiz şekilde satın alınmıştır. 
Son olarak vize başvurum esnasında bir kopyasını eklediğim İtalya Schengen vizem ile 2016 yılında 
İtalya’ya seyahat ettim ve zamanında ülkeme geri döndüğümü de söylemek isterim.   
Son olarak, eşimin babasının vefat etmiş olması sebebiyle tek başına kalan kayınvalideme bakmakla 
yükümlüyüz. Ayrıca bu sebeple de Türkiye’ye dönmek zorundayım. 

Seyahatimin amacı ve şartlarını gösteren belgelerin inandırıcı olmaması konusunda ise aşağıdaki bilgileri 
sizlerle paylaşmak isterim. Seyahatimiz esnasında bize Landshut Belediyesi’nden onaylı davetiye mektubu 
gönderen xxx’in misafiri olacağız. xx eşim xx’in dayısının kızıdır ve Almanya vatandaşıdır. Ziyaretimiz 
esnasında xx’in xxxxxxxx Landshut/Almanya adresindeki evinde konaklayacağız. Konaklayacak bir ev 
olduğu için ayrıca bir otel rezervasyonu yaptırmadık.  

xx bizi Münih Havalimanı’ndan aracıyla alarak Münih’teki BMW müzesi’ni, Dachau toplama kampını ve 
yakın çevreyi gezdirecek ve seyahatimiz esnasında bize yardımcı olacaktır. Almanya’da bulunduğumuz 



günlerden birinde xx’in Schrobenhausen ‘da yaşayan anne ve babasını ziyaret etmeyi, konaklama 
yapacak olduğumuz şehir olan Landshut’u gezmeyi ve Paskalya tatili esnasında ise xx’in aracı ile 
Nurnberg’e gitmeyi planlamaktayız.  

Satın alınmış ve ücret iadesi bulunmayan uçak biletlerimle seyahatime 3 hafta kaldığı için mümkün olan 
en kısa sürede dönüş yapacağınızı umuyorum.  

Vize başvurumu yeniden değerlendirdiğiniz için teşekkür ediyor ve olumlu geri dönüşünüzü umuyorum. 
 
Saygılarımla, 
 
Adı Soyadı 

Doğum Tarihi:   
Doğum Yeri:   
Adres:   
E-Posta Adresi:   
Telefon:   

 

İmza: 

 


