
 
Aktuallaşdırılmışdır: Iyun 2023 

İş yeri axtarmaq üçün - məlumat vərəqəsi 

 

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

 

Bu viza üçüncü dövlətlərdən olan, iş yerinə maraq göstərən ali təhsilli mütəxəssislərə iş yeri axtarmaq üçün ən 

çox 6 ay müddətinə Almaniyaya gəlmək imkanı verir ki, onlar yerində öz ixtisaslarına uyğun iş yeri tapsınlar. 

Mütəxəssislərin emiqrasiyasına dair ümumi məlumatlarla mütəxəssis portalında www.make-it-in-

germany.com tanış ola bilərsiniz. 

 

Muzdlu əmək fəaliyyəti 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 

 

Sənədlərin işlənmə müddəti orta hesabla 1 həftə davam edir. Bu vizanın uzadılması mümkün deyildir.  

 

Viza almaq üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur: 

 

○ Xarici pasport, ən az 2 boş səhifəsi olmaqla (xarici pasportun şəkil olan səhifəsi və əvvəlki 

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

○ Şəxsiyyət vəsiqəsi və ya Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün etibarlı olan “ Azərbaycanda 

yaşamaq icazəsi ” sənədi  (əsli + 2 ədəd surəti) 

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

○ 2 ədəd biometrik pasport şəkli (3,5x4,5; 6 aydan köhnə olmamalı) məlumata dair 2 ədəd imzalanmış  yazılı 

bəyanat  

○ Alman ali məktəb diplomu və ya alman ali məktəb diplomu ilə müqayisə oluna biləcək tanınan 

xarici diplom (alman dilinə tərcümə və notariusda təsdiq olunmalıdır) (Əsli+ 2 ədəd surəti) 

 

o Həkimlik fəaliyyəti üçün iş yeri axtararkən: xarici təhsil diplomunun səlahiyyətli orqan tərəfindən rəsmi 

tanındığını sübut edəcək sənəd. Sənədlərin tanınması üçün hansı idarənin cavabdeh olduğunu bu internet 

səhifəsindən araşdıra bilərsiniz: www.anerkennung-in-deutschland.de  

 

○ Peşə fəaliyyəti barədə alman dilində tərcümeyi-hal (2 ədəd ) 

○ İş yeri axtarmaq planına dair məlumatların qeyd olunduğu alman dilində motivasiya məktubu 

(ixtisas sahəsi, region, nəzərdə tutulan yaşayış yeri ) (2 ədəd ) 

○ İş yeri axtarmaq üçün hazırlıqlarınıza dair əlavə təsdiqlər, məs. müsahibəyə dəvət, iş yerinə müraciətləriniz 

(2 ədəd ) 

○ Həkimlər/diş həkimləri üçün: Dil biliklərini təstiq edən sertifikat (ən azı B2 səviyyəsində 

olan). Səfirlik tərəfindən bu dil mərkəzlərindən verilən sertifikatlar qəbul olunur: Goethe- 

Institut, telc, ÖSD və ya TestDaF. (əsli və 2 ədəd surəti) 

○ Almaniyada qalmaq xərclərinizin maaliyyələşməsini sübut edən sənəd. (Oriqinal + 2 ədəd 

surəti): 

- Bankdan dondurulmuş hesab haqqında arayış/ aylıq hesabdan çıxarıla biləcək məbləğ 1.028,- Avro 

olmaqla  yaxud 

https://baku.diplo.de/az-az/service/visa-einreise/-/2289526
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.make-it-in-germany.com/
https://www.visametric.com/Azerbaijan/Germany/de/p/terminvereinbarung
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/388600


- Almaniyada yaşamaq haqqında qanunun 66-68 §§-da qeyd olunmuş öhdəlik haqqında rəsmi 

bəyanatın, öhdəliyə götürən şəxsin maliyyələşdirmə iqtidarında olmasının sənəd ilə sübutu (6 aydan 

köhnə olmamaqla)  

○ Almaniyada nəzərdə tutulan qalma yeri haqqında təsdiq (2 ədəd surəti) 

○ 6 ay müddətinə tibbi sığorta haqqında sənəd (sığorta ödənişinin minimal məbləği 30.000 Avro və bütün 

Şengen dövlətləri üçün etibarlı olmalı) 

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

 

https://baku.diplo.de/az-az/service/visa-einreise/-/2289526

