
    

Evlat   edinilen çocuğun evlat edinen ebeveynin yanına gidebilmesi için gerekli  
aile birleş  imi vizesi hakkında bilgi notu  

Lütfen ayrıca hazırlanmış „Vize başvurusu hakkında genel bilgiler“ başlıklı bilgi notunu 
da inceleyiniz

Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi 
gereklidir:

• Alman  dilinde  eksiksiz  olarak  doldurulmuş  ve  başvuru  sahibinin  kendisi  tarafından 
imzalanmış iki adet başvuru formu + İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli 
ek belge

• 3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskı  
olmamalı)

• En az bir yıl geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az 
iki boş sayfası olmalı

• Uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A)
• Hem öz anne babaya, hem de evlat edinen anne babaya ait tam tekmil vukuatlı nüfus 

kayıt  örneği  (Alman anne/babanın  daha  önce  Türk  uyruklu  olması  durumu için  de 
geçerli). Nüfus kayıt örneğinde özellikle „Düşünceler“ bölümünün eksiksiz doldurulmuş 
olduğuna ve bütün nüfus olaylarının (ör.: önceki evlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne-
baba, vatandaşlık olayları ) yazılı olduğuna lütfen dikkat ediniz.

• Almanya`da yaşayan evlat edinen anne babaya ait  oturma müsaadesinin fotokopisi. 
Anne veya baba Alman vatandaşı ise, pasaportunun veya kimlik belgesinin fotokopisi.

• Türk mahkemesi tarafından verilen evlat edinme kararı ve Almanca tercümesi
• Evlat Edinme Hakkındaki Lahey Sözleşmesi`nin 23. maddesine göre aşağıda adı ve 

adresi belirtili Türk makamı tarafında düzenlenmiş belge:
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Anafartalar Cad. 70, Ulus, Ankara
Tel: +90 312 310 24 60 (Santral) (Dahili: 1451 veya 1453); Faks: +90 312 311 93 65
Bu belge düzenlenemiyorsa, evlat edinme kanununa göre Almanya`daki yetkili vesayet 
mahkemesinin  tanıma  ve  tenfiz  kararının  ibraz  edilmesi  gerekir.

Veya  evlat  edinme  işlemi  nihai  olarak  tamamlanmadan  Almanya`ya  gitme 
durumlarında:

• Almanya`daki  aracı kurumun, Evlat  Edinme Sözleşmesi  -  Uygulama Kanunu`nun 5. 
maddesinin  1.  fıkrası  1.  cümlesine  göre  (adı  ve  adresi  yukarıda  belirtili  olan) 
Türkiye`deki  merkezi  makam  tarafından  yapılan  teklifin  kabul  edildiğine  dair  yazılı 
teyidi.

• Teklif  edilen  çocuğu  almayı  kabul  ettiklerine  dair  evlat  edinecek  kişilerin  noter 
huzurunda verdikleri beyanlarının tasdikli  fotokopisi (Evlat Edinme Hakkındaki Lahey 
Sözleşmesi`nin  7/1  maddesi)

Gerek  duyulması  halinde,  başka  belgelerin  de  istenebileceğini  lütfen  gözönünde 
bulundurunuz.  Yukarıda  belirtilen  belgelerin  ibraz  edilmiş  olması,  mutlaka  vize 
verileceği anlamına gelmemektedir.


