
 

FRANSANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİ 

 

QISAMÜDDƏTLI ŞENGEN VIZASI  

 

Rəsmi pasport 

 

 

 Sənədlər 2 nüsxədə təqdim olunmalıdır: birinci nüsxə sənədlərin əslindən, ikincisi isə A4 

formatında surətindən ibarət olmalıdır. Əgər müəyyən bir səbəb üzündən sizdə sənədin əsli 

yoxdursa, bu zaman hər iki nüsxədə həmin sənədin surətini təqdim etməlisiniz. 

 Viza üçün müraciət edən vətəndaş sənədləri təqdim edəndə şəxsən özü gəlməlidir. 

 Sənədlərin tam olması viza verilməsinə mütləq təminat vermir. Bundan başqa, aşağıdakı 

siyahıda göstərilənlərdən əlavə sənədlərin təqdim olunması tələb edilə bilər. 

 Sənədlərin hamısı fransız və ya ingilis dilinə tərcümə edilməlidir. 

 Sənəd və ya surəti çatmasa dosye yarımçıq hesab edilir və viza verilmir. 

 

2 NÜSXƏDƏ TƏQDIM OLUNACAQ SƏNƏDLƏRIN SIYAHİSİ VƏ DÜZÜLÜŞÜ 

AŞAĞIDAKI QAYDA ÜZRƏDİR: 

1. Dosyenizin tam olduğunu yoxlamaq üçün təqdim etdiyiniz hər bir sənədin və onun surətinin 

olduğunu bu siyahidə qeyd etməlisiniz 

2. 1 ədəd lazımı qaydada doldurulmuş və imzalanmış qısamüddətli viza müraciəti blankı 

3. Yeni çəkilmiş 1 fotoşəkil,  açıq fonda, rəngli, 3,5 sm - 4.5 sm  

4. ƏSLİ + SURƏTİ 

- vizanın etibarlılıq müddəti bitəndən sonra ən azı 3 ay etibarlı olan xidməti pasportun ƏSLİ   

+son 3 ildə alınmış vizaların surəti. 

- Şəxsiyyət vəsiqəsinin SURƏTİ 
5 Passportu verən Xarici İşlər Nazirliyinin və ya  pasport sahibinin xidmət etdiyi diplomatik 

missiyanın və ya  konsulluğun  və ya beynəlxalq təşkilatın  verbal Notası  (söhbət şəxsi 

səfərdən getdikdə belə) 

Bu verbal notada aşağıdakılar qeyd olunmalıdır: 

-Rəsmi pasport sahibinin adı, soy adı, doğum tarixi 

-pasport sahibinin vəzifəsi (və ya diplomatik və ya xidməti pasporta sahib olmanı təsdiq 

edən qohumluq əlaqəsi ) 

-istifadə edilən səyahət sənədinin növü və nömrəsi 

Şengen zonası və ya dəniz arxası ölkələrə səfərin məqsədi və nəzərdə tutulan səfər tarixi 

6 İşgüzar səfər dəvətnaməsinin ƏSLİ + SURƏTİ. 

Müəssisənin və ya tədbirin və ya seminarın təşkilatçısının blankında verilmiş, möhürlü, 

imzalı, və aşağıdakı məlumatları əks etdirən rəsmi dəvətnamə : 

- müəssisənin tam ünvanı 

- dəvətnaməni imzalayan şəxsin familiyası və vəzifəsi 

- səfərin məqsədi və müddəti 

- lazım gələrsə, səfər və mehmanxana xərclərini öz üzərinə götürən şəxs və ya müəssisə 

  


