
 
Aktuallaşdırılmışdır: İyun 2023 

Avropa İttifaqının „Göy kartı“ - məlumat vərəqəsi 
 

Xahiş olunur əvvəlcə milli viza üçün müraciət etməyə dair ümumi məlumatları oxuyun.  

 

Avropa İttifaqının „Göy Kartı“ ilə xarici ölkələrin ali təhsilli vətəndaşları Almaniyada öz ixtisaslarına uyğun 

müəyyən minimal əmək haqqı əsasında muzdlu işlə məşğul ola bilərlər. Sizin „GROSS“ əmək haqqınız ayda 

ən az 4.867, -- €/ yaxud ildə 58.400,-- € məbləğində olmalıdır. Həkimlər, IT-mütəxəssisləri, alimlər, 

riyaziyyatçı və mühəndislər üçün minimum gəlir ayda 3.796,-. €/ yaxud ildə 45.552, -- € təşkil edir. 

 

Əgər Sizin tələb olunan ali təhsiliniz varsa, amma Sizin minimum gəliriniz tələblərə cavab vermirsə, 

bu halda Siz „Muzdlu əmək fəaliyyətinə“ dair məlumat vərəqəmiz ilə tanış ola bilərsiniz. 

 

Avropa İttifaqının „Göy Kart“ı üçün milli viza almaqdan ötrü 30 may 2023-cü il tarixindən etibarən yalnız 

kənar viza xidməti olan  „VisaMetric“ şirkətinə müraciət edilməlidir. Viza sənədlərinin qəbulu mərkəzinin 

ünvanı: 

D. Əliyeva küç., 106, Winter Park Plaza,  birinci mərtəbə, Bakı. 

Qəbul vaxtının təyin olunması üçün aşağıdakı linkdən istifadə edə bilərsiniz: 

https://www.visametric.com/Azerbaijan/Germany/de/p/terminvereinbarung 

 

Sənədlərə baxılma müddəti orta hesabla 1 həftə davam edir, 

ƏGƏR 

a) siz əvvəllər mövsümi məşğulluq məqsədinə xidmət etməyən yaşayış icazəsi, Aİ-nın „Göy Kartı“, 

„İCT(intra-corporate transfer)-Kartı“, mobil „İCT-Kartı“, daimi yaşayış icazəsi, Aİ-nın daimi yaşayış 

icazəsi, deportasiyadan əvvəl müvəqqəti qalma icazəsi (Duldung) və ya Almaniyada sığınacaq üçün 

qərardan əvvəl müvəqqəti yaşamaq icazəsi  əsasında ölkədə qalmısınızsa və ya ölkədə qalmağınızı 

dayandırmaq üçün Sizə qarşı tədbirlər görülübsə VƏ 

b) aylıq gəliri 3.796 avrodan çox, lakin  4.867 avrodan az olan həkimlər, İT mütəxəssisləri, təbiətşünaslar, 

riyaziyyatçılar və mühəndislər üçün,  

sənədlərin işlənmə müddəti  2-4 həftədir. 

 

Viza almaq üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur: 

 

o Xarici pasport, ən az 2 boş səhifəsi olmaqla (xarici pasportun şəxsə dair məlumatlar olan səhifəsi və 

əvvəlki Şengen vizaları, möhürlər və qeydlər olan səhifələrin 2 ədəd surəti) 

o Şəxsiyyət vəsiqəsi və ya Qeyri-Azərbaycan vətəndaşlarına verilən etibarlılıq müddəti bitməyən 

Azərbaycanda yaşamaq haqqında icazə sənədi (əsli + 2 ədəd surəti) 

o 2 ədəd alman dilində online şəkildə tam doldurulmuş və şəxsən imzalanmış milli viza üçün ərizə forması 

o 2 ədəd biometrik pasport şəkli (3,5x4,5; 6 aydan köhnə olmamalı)  

o „Məşğuliyyət münasibətlərinə dair Bəyanat“a dair doldurulmuş anket (işə götürən tərəfindən 

doldurulmalıdır) (əsli + 2 ədəd surəti) 

o Tərcümeyi-hal (əsli + 2 ədəd surəti) 

o Almaniyanın müvafiq idarəsi tərəfindən tanınılmış ali məktəb diplomu (diploma əlavəni təqdim etməyə 

ehtiyac yoxdur) (əsli + 2 ədəd surəti): Sizin xaricdə aldığınız ali təhsilinizin tanınıb-tanınmamasını və 

ekvivalentliyini öyrənmək üçün „Anabin“ məlumat bankından istifadə edə bilərsiniz. 

- Əgər Sizin ali təhsiliniz „uyğun“ və Sizin təhsil qurumunuz H+ kimi dəyərləndirilibsə: Bu halda 

məlumat bankının məlumatını çap edin; xahiş olunur hər iki məlumatın təsdiqini əlavə edin. 

https://baku.diplo.de/az-az/service/visa-einreise/-/2289526
https://www.visametric.com/Azerbaijan/Germany/de/p/terminvereinbarung
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/feg-anwendungshinweise-anlagen/anlage4.pdf;jsessionid=3015EE51B4BDA925E4AD4F52E58BBD9E.2_cid350?__blob=publicationFile&v=9
https://anabin.kmk.org/anabin.html


- Əgər Siz öz ali təhsilinizin və ya təhsil qurumunuzun adını tapa bilmirsinizsə: Bu halda 

diplomunuzu ZAB (Xarici təhsil qurumlarının mərkəzi idarəsi) tərəfindən dəyərləndirilməsi üçün 

həmin idarəyə göndərin; 

- Əgər Sizin təhsil qurumunuz H+/- kimi dəyərləndirilib və ya Anabin-də qedy olunmayıbsa: Bu 

halda diplomunuzun dəyərləndirilməsi üçün ZAB (Xarici təhsil qurumlarının mərkəzi idarəsi) 

idarəsinə göndərin. 

o Tənzimlənən peşə qrupuna aid olan məsələn həkimlər, mühəndsilər, dövlət məktəblərində müəllimlər, 

əczaçılar və vəkillərə şamil olunur: 

- Diplomların tanınması üçün cavabdeh idarə tərəfindən verilən peşə fəaliyyətinə icazə  YAXUD 

- Peşə fəaliyyəti ilə məşğuliyyətə zəmanət/Həkim fəaliyyəti üçün  aprobasiya  

- Sizin yiyələndiyiniz peşənin tənzimlənən peşələr qrupuna aid olub-olmadığını buradan öyrənə 

bilərsiniz. 

o Alman/ ingilis dili biliklərinə dair təsdiq sənədi  

o ölkəyə daxil olduğunuz vaxtdan əmək fəaliyyətinə başlayacağınız tarixə qədər tibbi sığorta haqqında sənəd 

(sığorta ödənişinin minimal məbləği 30.000 Avro və bütün Şengen dövlətləri üçün etibarlı olmalı) 

o Viza rüsumu (milli viza üçün müraciət etməyə dair ümumi məlumatlara bax) 

Aİ-nın Göy Kartı ilə bağlı daha ətraflı məlumatı Siz Almaniyanın Migrasiya və Qaçqınlar üzrə idarənin internet 

saytında www.bamf.de və ya mütəxəssislər portalından www.make-it-in-germany.com əldə edə bilərsiniz. 

Burada adı çəkilməyən sənədlərin ayrı-ayrlı hallarda viza müraciəti proseduru zamanı əlavə olaraq 

təqdim edilməsi tələb edilə bilər. 

 

https://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertung.html
https://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertung.html
https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/anerkennung/wer-benoetigt
https://baku.diplo.de/az-az/service/visa-einreise/-/2289526
http://www.bamf.de/
http://www.make-it-in-germany.com/

