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FRANSANIN AZƏRBAYCANDAKI S ƏFIRLIYI 
 

FRANSIZ VƏTƏNDAŞININ VAL İDEYNİ VƏ YA FRANSIZ VƏTƏNDAŞININ H ƏYAT YOLDA ŞI 
ÜÇÜN QISAMÜDDƏTLI ŞENGEN VIZASI  

 
Bu təlimat fransız vətəndaşının valideyninə və ya onun həyat yoldaçına aiddir. 
 
� Sənədlər 2 nüsxədə təqdim olunmalıdır  : birinci nüsxə sənədlərin əslindən (o, sonra sizə 

qaytarılacaq) ikincisi isə ancaq surətindən ibarət olmalıdır. Əgər müəyyən bir səbəb üzündən sizdə 
sənədin əsli yoxdursa, bu zaman hər iki nüsxədə həmin sənədin surətini təqdim etməli və ayrı bir 
səhifədə sənədin əslini təqdim edə bilməməyinizin səbəbini göstərməlisiniz. 

� Sənədlər və ya fotosurətlər çatışmasa «natamam qovluq» viza verilməməsi riski yaradır 
� Viza müraciəti xərci: 60 avronun qarşılığı azərbaycan manatı ilə viza müraciəti edilən gün səfirliyin 

dəftərxanasındakı kursa əsasən ödənilir. Rüsum heç bir halda, hətta viza verilməsə də, geri 
qaytarılmır. 

 
2 NÜSXƏDƏ TƏQDIM OLUNACAQ S ƏNƏDLƏRIN SIYAHISI V Ə DÜZÜLÜŞÜ ASAGIDAKI QAYDA ÜZR ƏDIR: 

  Dosyenizin tam olmasını yoxlamaq üçün təqdim etdiyiniz hər bir sənədin və onun surətinin olduğunu 
qeyd etdiyiniz hazırki siyahı 

 1) 1 ədəd lazımı qaydada doldurulmuş və imzalanmış qısamüddətli viza müraciəti blankı 

 2) Təzəlikl ə çəkilmi ş 1 ədəd rəngli fotoşəkil (üzün ölçüsü çənənin aşağısından başın ortasınadək 32 mm 
və 36 mm arasında olmalıdır) blankda bu məqsədlə nəzərdə tutulmuş yerə yapışdırılmalıdır. 

 3) - Son 10 ildə verilmiş və Fransaya səfərdən qayıtdıqdan sonra ən azı 3 ay etibarlı olan pasportun 
ƏSLİ + SURƏTİ +şəxsi məlumatları əks etdirən səhifələrin foto-surəti 

-Şəxsiyyət vəsiqəsinin (azərbaycan) hər iki üzünün foto-surəti  

-Azərbaycanda yaşayan əcnəbilər üçün : Şengen məkanı tərk edilən tarixdən sonra 3 ay etibarlı olan 
müvəqqəti yaşayış icazəsi (permis de séjour). 

 4) Doldurulmuş və imzalanmış «Valideyn» sorğu blankının əsli 

 5) Övladın fransız vətəndaşı olmasını təsdiq edən sənədin 1 fotosurəti 
-ya fransızların xaricdə qeydiyyat kitabından çıxarış (etibarlılıq müddəti olan komsulluq kartı) 

-ya fransız şəxsiyyət vəsiqəsi 

-ya fransız vətəndaşı olması barədə arayış 

-ya fransız vətəndaşlığının qəbul edilmə və ya fransız vətəndaşlığına bərpa olunma barəsində 
dekretin surəti 

-ya fransız vətəndaşı olması qeydi olan doğum şəhadətnaməsi 

 6) Qohumluq əlaqəsi barədə arayışın əsli və surəti : valideynin doğum şəhadətnaməsinin təsdiq 
olunmuş surəti. Doğum şəhadətnaməsindən çıxarış qəbul olunmur.  

 7) Viza müraciəti edənin maliyyə vəziyyəti barədə arayışların əsli və surəti: maaş və ya təqaüd 
bülleteni, bank hesabından çıxarış və s. 

 8) Vizanın etibarlı olduğu müddət üçün yaşayış yeri haqqında arayışlar, ƏSLİ + SURƏTİ : (Qəbul edən 
tərəfin yaşadığı ərazinin bələdiyyə idarəsinin təsdiq etdiyi şəxsi qəbul etmə arayışı) . 

 9) Səfər müddətində yaşayış xərclərinizi əsaslandıran arayışlar, ƏSLİ + SURƏTİ : hər gün üçün 25 avro 
dəyərində səyahət çeki və ya hər gün üçün 25 avro nəqd şəkildə və ya bank hesabından çıxarışla 
beynəlxalq bank ödəmə kartı. 

 10) Səfər müddətini və əlavə olaraq 2 günü əhatə edən tibbi sığorta/sanitar repatriasiyanın ƏSLİ + 
SURƏTİ  

 
Səfirliyin internet səhifəsi: www.ambafrance-az.org 

Əlavə suallarınız var: visas.bakou-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

 
 


