Bilgi Notu No. 43: Evlat edinilen çocukların evlat edinen ebeveynlerin yanına
gelmesi
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Lütfen 20 no`lu bilgi formumuzu okuyunuz. Alman çocuğun yanına gidilebilmesi için vize
başvurusunda gerekli ve aşağıda yazılmış olan belgelerin aslı ve iki adet fotokopisi ibraz
edilmelidir. Lütfen bu bilgi formunu check-list olarak kullanınız .
Alman dilinde ve eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış 2 adet başvuru formu
Oturum Kanunu`nun 54. Maddesi, 2. Paragrafı, 8 No`suna göre uygun ve şahsen imzalanmış bildirim
Geçerli Pasaport (lütfen 20 No`lu bilgi formuna bakınız)
2 adet vesikalık fotoğraf (lütfen 20 no`lu bilgi formuna bakınız)
Çocuğa ait bir adet uluslararası doğum kayıt örneği („Formül A“)
Her iki ebeveyn çiftlerine ait (evlat edinen Alman ebeveynlerin öncesinde Türk vatandaşı
olmaları halinde de) birer adet nüfus kayıt örneği („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt
Örneği“). „Düsünceler“ kısmı tamamen doldurulmuş olması gerekmekte olup nüfus kayıt
işlemlerine ilişkin tüm vukuatlar (örneğin önesinde yapılmış olan evlilikler, boşanmalar,
çocuklar, ebeveynler, vatandaşlığa ilişkin işlemler) yer alması gerekmektedir.
Alman kimliğinin veya pasaportunun veya Almanya`da yaşamakta olup evlat edinen ebeveynlerin oturum izninin bir adet fotokopisi
Türk mahkemelerinden evlat edinme kararı ve Almanca tercümesi
Aşağıda adresi yazılmış olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından
verilmiş olan Lahey evlat edinme anlaşmasının 23. Maddesine istinaden bir teyit örneği:
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
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Sözkonusu teyid belgesi verilmemesi halinde yetkili Alman Vasi Mahkemesinin Evlatlık
Edinme Kanunu`na göre verilmiş tanıma ve tenfiz kararı rica olunur.
Veya evlatlık edinme vasiliği için amaçlı giriş:
Yetkili Türk makamı`nın (İsim ve Adres`e yukarıda bakınız) Evlat edinme tanıma anlaşmasının ve tenfiz kanunu`nun 5. Madde 1. Paragraf 1. bend`i gereği aracılık önerisinin
Alman aracı kurumu tarafından tanındığına dair onay belgesi.
Evlatlık edinmek isteyen adayların önerilen çocuğu Kabul ettiklerini gösteren noter tastikli onay belgesinin bir sureti (7. Madde 1. Paragraf HAÜ)
Vize başvurusunda ön koşullarının incelemesinde dahili Alman makamların da dahil edildiğinden işlem süreci birkaç ay sürmektedir. Başvuru evraklarının ibrazından itibaren 3
ay bitmeden önce Vize bölümünün süreç ile ilgili bilgi vermemesini anlayışla karşılamanızı
rica ediyoruz.

