
 
Aktuallaşdırılmışdır: Yanvar 2020 

 

Azyaşlı alman övladın yanına köçməyə dair- 

məlumat vərəqəsi 
 

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

 

Sənədlərin işlənmə müddəti bir qayda olaraq 4-6 həftə, ayrı-ayrı hallarda isə daha uzun müddət davam edir. 

 

Viza üçün müraciət etmək məqsədilə aşağıdakı sənədləri təqdim etməyiniz 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) 

 

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

 

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

 

o yanına köçəcəyiniz  uşağın doğum şəhadətnaməsi, xarici şəhadətnamələr olduğu təqdirdə alman dilinə 

tərcüməsi ilə (əsli + 2 ədəd surəti), əgər doğum şəhadətnaməsində uşağın atası qeyd olunmayıbsa atalığın 

tanınması haqqında sənəd və uşağın anasının razılıq bəyanatı tələb olunur 

 

o uşağın alman vətəndaşlığına dair sənədi, məs.: uşağın alman pasportunun, şəxsiyyət vəsiqəsinin, 

naturalizasiya (vətəndaşlığa qəbul) haqqında sənədin və ya vətəndaşlıq haqqında vəsiqəsinin  surətləri 

(sənədin 2 ədəd surəti) 

 

o digər valideyn tərəfindən gondərilmiş qeyri-rəsmi dəvətnamə (əsli+1 ədəd surəti) 

Həmçinin hələ doğulmamış alman vətəndaşı olacaq uşağın yanına köçmək imkanı da vardır. Bu hallarda 

doğum şəhadətnaməsinin və uşağın alman vətəndaşlığına dair sənədinin əvəzinə aşağıdakılar təqdim 

edilməlidir: 

 

o hamiləlik haqqında məlumat və nəzərdə tutulan təxmini doğuş tarixi qeyd olunan tibbi arayış (əsli + 2 

ədəd surəti) 

 

o uşağa alman vətəndaşlığı verəcək valideynin alman vətəndaşı olması barədə sənəd (2 ədəd surəti) 

 

o gələcək valideynlər bir-biri ilə evli olmadıqları təqdirdə doğumdan əvvəl atalığının tanınmasına dair 

sənəd və ananın razılıq bəyanatı ilə yanaşı tələb olunduğu  halda gələcək valideynlərin birgə  

himayədarlıq haqqında bəyanatları (əsli + 2 ədəd surəti) 

 

Viza prosedurunun bitməsindən sonra  həmişə aşağıdakılar təqdim ounmalıdır: 

 

o səyahət sığortası (etibarlılıq müddəti:90 gün, sığorta ödənişinin minimal məbləği 30.000 € və ya 50.000 

ABŞ-Dolları civarında olmaqla nəzərdə tutulan səfər tarixindən etibarən qüvvədə olmalı  və ya 

o Almaniyada artıq sığorta olunduğunuz haqqında təsdiq sənədi. Ailə siğortası yalnız Almaniyada 

qeydiyyata düşdukdən sonra qüvvəyə mindiyinə görə, siz səfər etdiyiniz tarixdən birinci 10 günə etibarlı 

olan siğortanı təqdim etməlisiniz. 

 



Xahiş olunur nəzərə alasınız ki, Sizin Azərbaycanda verilən ailə vəziyyətinə dair sənədləriniz 

leqalizasiya olunmuş şəkildə təqdim edilməlidir. Leqalizasiyaya dair məlumatları Siz buradan əldə edə 

bilərsiniz: https://baku.diplo.de/az-de/konsularservice/-/2214354 

 

Əgər məhkəmə qərarları tələb olunarsa (məs.: övladlığa götürmə haqqında qərar), bu sənədlərin 

həqiqiliyinin təsdiqi  vizaya müraciət prosesinin tərkib hissəsi kimi sənədlərin yoxlanması proseduru 

çərçivəsində Səfirliyin vasitəçiliyi ilə təmin edilir. 

 

Sənədlərin yoxlanması proseduru çərçivəsində  həyata keçirilən yoxlama üçün aşağıdakı rüsumlar təyin 

edilir (ödəniş Azərbaycan  Manatı ilə ödəniş günü Səfirliyin mühasibatının aktual valyuta kursuna müvafiq 

həyata keçirilir): 

 

-iki sənədə qədər: 150 Avro 

-üç sənəd: 200 Avro 

-üç sənəddən artıq: 250 Avro 

 

Ödəniş səfirlikdə sənəd verilən zaman nağd ödənilir. 

 

Sənədlərə baxılma zamanı, Almaniyadakı xaricilərlə iş uzrə məsul idarə (Ausländerbehörde) 

tərəfindən alman uşağın Almaniyada yaşayan valideyni ilə əlaqə yaradılacaqdır. Bu səbəbdən sənədləri 

verərkən Sizin bu şəxs haqqında məlumatların tam şəkildə,  düzgün və oxunaqlı yazılmasına diqqət yetirin. 

 

Xahiş olunur nəzərə alın: 

Sizin Almaniyada yaşayan yetkinilik yaşına çatmış övladlarınızın yanına ailə birləşməsi etməniz yalnız 

fövqəladə sərtlikdən qaçmaq üçün (Yaşamaq haqqında qanunun § 36 maddəsi) mümkündür. 

 


