
 

Bilgi Notu No. 89: Vize başvurum reddedildi – Ne yapabilirim?    09/2019 

Vize başvurunuz reddedilmiş ise ve bunun sebebini anlayamadıysanız, vize bölümünde verilmiş 

olan kararın tekrar incelenmesini talep edebilirsiniz. (resmi merciin vermiş olduğu karara itiraz 

etme hakkı) 

Ya şahsen itiraz edebilirsiniz veya başka birisini (örn. Avukat veya herhangi temsilci) yetkili 

kılabilirsiniz. Birisini yetkili kıldığınız takdirde sizin tarafınızdan imzalanmış bir vekaletname 

gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş ve daha küçük olan çocukların itirazı velayet sahibi veya 

sahipleri tarafından edilmesi gerekmektedir. 

Red cevabında yasal düzenlemeye ilişkin bilgilendirme var ise (örneğin Schengen vizesinde)  

dikkat edilmesi gereken husus aşağıdaki gibidir: 

- Red cevabının verilmesinin en geç bir ay sonrasında Vize bölümüne itiraz dilekçesi ulaşmış 

olması gerekmektedir. 

- İtiraz dilekçesi Almanca dilinde yazılı ve şahsen imzalanmış olarak (Faks, posta yolu ile veya 

tarayıcıdan geçirilip elektronik postaya ek olarak) ibraz edilmesi gerekmektedir. Belirli bir 

form mevcut değildir. Ayrıca vize bölümüne göndermiş olduğunuz itiraz dilekçesini iliştiri-

lebilmek için Red cevabında yer alan altı veya yedi haneli rakam kodu, isminizi, doğum tari-

hinizi ve elektronik posta adresini vermeniz rica olunur. 

- İtiraz dilekçenizde bir açıklama bulunması uygundur. Size verilmiş olan red cevabında göste-

rilen sebeplere değinmeniz rica olunur. Yazınızda beyan etmiş olduğunuz sebepleri mümkün 

oldukça Almancaya tercüme edilmiş evraklarla belgeleyiniz. Vize bölümüne ibraz etmiş ol-

duğunuz evrakların tekrar gönderilmesi gerekmemektedir. 

- Yeniden ücret tahsis edilmemektedir. 

Red cevabında yasal düzenlemeye ilişkin bilgilendirme yok ise dikkat edilmesi gereken hususlar 

aşağıdaki gibidir: 

- Red cevabının verilmesinin en geç bir yıl sonrasında Vize bölümüne itiraz dilekçesi ulaşmış 

olması gerekmektedir. 

- Schengen vizesine ilişkin 2 ve 4 No`lu şıklara bakınız 

İtiraz dilekçenin gönderilmesinin ardından vize bölümü tarafından yapılan ayrıntılı inceleme bir 

kaç ay (genellikle 3 aya kadar) sürebilmektedir. İtiraz dilekçesinin incelenmesinin ardından si-

zinle irtibata geçilecektir. Eksik evrak veya seyahat süresinin geçmesi nedeniyle red edilen 

Schengen vize başvurularına itiraz etmek yerine, tamamlanmış evraklar ve ücrete mukabil yeni 

bir seyahat tarihi belirleyerek yeniden başvuru yapmanızı tavsiye ederiz.  

Red cevabına karşı mahkemede dava açılabilmektedir. Bu konuya ilişkin internette 

www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/vg/.sayfasında bilgi edinebilirsiniz. Red cevabında yasal dü-

zenlemeye ilişkin bilgi bulunması halinde dava açma süresi bilgilendirmenin tebligat tarihinden 

itibaren bir aydır. Red cevabında yasal düzenlemeye ilişkin bilgi bulunmaması halinde dava aç-

ma süresi tebligat tarihinden itibaren bir yıldır. 
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