
 
Aktuallaşdırılmışdır: Iyun 2023 

Muzdlu əmək fəaliyyəti - məlumat vərəqəsi 
 

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

 

Muzdlu əmək fəaliyyəti üçün viza almaqdan ötrü iş icazəsi tələb olunur. Bu iş icazəsi zəruri olan bütün şərtlərə 

cavab verildiyi halda viza ilə birlikdə verilir. İş icazəsinin verilməsi „Məşğulluq haqqında Qaydaya“ əsasən 

tənzimlənir. Almaniyada xarici vətəndaşlar yalnız bu Qaydada tənzimlənən fəaliyyətlərlə muzdlu kimi məşğul 

ola bilərlər. 

 

01.03.2020-ci il tarixindən etibarən peşə sahibləri üçün ölkəyə giriş imkanları genişləndirilmişdir. Bu qaydaya 

əsasən peşə sahiblərinə təhsil aldıqları peşə sahəsi üzrə fəaliyyət göstərmək üçün yaşamaq icazəsi verilə bilər. 

Yaşamaq haqqında Qanuna əsasən peşə sahibləri aşağıdakı xarici vətəndaşlar hesab olunur: 

 

1. alman peşə təhsili və ya alman peşə təhsilinə bərabər tutulan xarici peşə təhsilinə malik xarici 

vətəndaşlar 

və ya 

2. alman və ya tanınmış xarici yaxud alman ali təhsilinə bərabər tutulan xarici ali təhsilə malik xarici 

vətəndaşlar. 

 

Əgər Siz alman və ya tanınmış xarici yaxud alman ali təhsili ilə müqayisə oluna bilən xarici ali təhsil 

diplomuna maliksinizsə və tam əmək haqqınız ən az 4.867,- €/ayda və 58.404 €/ildə məbləğindədirsə xahiş 

edirik “Aİ-nın Göy Kartı”na dair bizim məlumat vərəqəmizə diqqət yetirin. Həkimlər, İT-mütəxəssisləri, təbiət 

elmləri üzrə alimlər, riyaziyyatçılar və mühəndislər üçün tam əmək haqqı ən az 3.796,- €/ ayda və 45.552,- €/ 

ildə məbləğində olmalıdır. 

 

Peşə təhsili və təlimi 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 2-4 həftədir. 
 

Viza almaq üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur: 

 

o 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) 

o Şəxsiyyət vəsiqəsi (əsli + 2 ədəd surəti)/ / Azərbaycan vətəndaşı olmayan şəxslər Azərbaycanda  yaşayış 

icazəsini təsdiq edən vəsiqənin sürəti 

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

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

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

 

o Aşağıdakı məlumatları əks etdirən əmək müqaviləsi yaxud işə götürülmə haqqında təsdiq (əsli + 2 ədəd 

surəti): 

- dəqiq vəzifəniz 

- iş saatları 

- vergilər çıxmadan aylıq əmək haqqının məbləği  

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


- müqavilənin müddəti 

 

o „Məşğuliyyət münasibətlərinə dair bəyanat“a dair doldurulumuş anket (işə götürən tərəfindən 

doldurulmalıdır) 

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) 

və ya  

alman peşə təhsili haqqında sənəd 

və ya 

xarici peşə təhsili haqqında sənəd və bu təhsilin alman peşə təhsilinə bərabər tutulması barədə diplomların 

tanınması üzrə idarənin (Annerkennungsstelle) bildirişi 

o Alman/ingilis dili biliklərinə dair təsdiq sənədi (əsli + 2 ədəd surəti) 

o İş icazəsi yaxud əvvəlcədən iş icazəsi verən idarədən iş icazəsi üçün təsdiq məktubu (məs.: həkimlər üçün) 

(əsli + 2 ədəd surəti) 

o 45 yaşına çatmış  və aylıq məvacibinin 4.015,-- avrodan (illik 48.180,-- avro) az olmayan peşə sahibləri: 

ahıl yaşına çatarkən müvafiq sosial təminat haqqında sənəd  

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) 

o Səfər sığortası (nəzərdə tutulan səfər tarixindən işə başladığınız tarixədək qüvvədə olan, bütün Şengen 

dövlətləri üçün etibarlı və sığorta ödənişinin minimal məbləği 30.000 avro olan tibbi sığorta haqqında 

sənəd) 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/feg-anwendungshinweise-anlagen/anlage4.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://baku.diplo.de/az-az/service/visa-einreise/-/2289526

