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Şengen Vizası üçün Ərizə  

Bu anket pulsuzdur 

 

 

 
 

1. Soyadı [soyadları] (x)  Partie réservée à l’administration 

Date d’introduction de la demande : 

 

 
Numéro de la demande de visa : 

Responsable du dossier : 

Demande introduite : 

Auprès d’une ambassade/ 

d’un consulat 

Auprès du CAC 

Auprès d’un prestataire de 

services 

Auprès d’un intermédiaire 

commercial 

à la frontière 

Nom : 

autres 

 
Documents justificatifs : 

Document de voyage 

Moyens de subsistance 

Invitation 

Moyen de transport 

Assurance maladie en voyage 

Autres : 

 

 
Décision concernant le visa : 

Refusé 

Délivré 

A 

C 

VTL 

 

Valable : 

du …………………………… 

au …………………………… 

Nombre de jours : …………… 
 

Nombre d’entrées : 

1 2 Multiples 

2. Əvvəlki soyadı [soyadları] (x) 

3. Adı (lar) (x) 

4. Doğulduğu tarix (gün-ay-il)                                     5. Doğulduğu yer: 

6. Doğulduğu ölkə: 

7. İndiki milliyyəti: 

Əvvəlki milliyyəti / əgər 

fərqlidirsə: 

8. Cinsi 
 

Kişi           Qadın 

9. Ailə vəziyyəti: 

Subay           Evli Ayrı Boşanmış  Dul 

 Başqa (dəqiqləşdirin) 

10. Azyaşlılar üçün : Valideynin / qəyyumun soyadı, adı, ünvanı (ərizəçinin ünvanından fərqlidirsə) və milliyyəti 

11. Milli şəxsiyyət sənədinin nömrəsi (lazım olduqda) 

12. Səyahət sənədinin növü : 

Adi pasport   Diplomatik pasport Xidməti pasport   Rəsmi pasport     Xüsusi pasport 

Digər səfər sənədi (dəqiqləşdirmək):: 

13. Səfər sənədinin nömrəsi 14. Verildiyi tarix          15. Etibarlılıq müddəti           16. Verildiyi orqan 

17. Ərizəçinin ev ünvanı və  elektron poçt ünvanı                        Telefon nömrəsi (nömrələri) 

18. İndiki milliyyəti olduğu ölkədən başqa digər bir ölkədəki yaşayış yeri 

Xeyr Bəli : Yaşamaq icazəsi və ya başqa sənəd  N°…………….…… Etibarlılığının bitmə tarixi 

………………. 

* 19. İndiki peşəsi 

* 20. İş yerinin adı, ünvanı və telefonu. Tələbələr üçün təhsil müəssisəsinin ünvanı 

21. Səfər(lər)in əsas məqsəd(lər) : 

Turizm       İşgüzar Ailəyə və ya dostlara qonaq Mədəni İdman Rəsmi səfər Təhsil 

Müalicə Tranzit Aeroport tranziti Digər (dəqiqləşdirin): 

22. Əsas istiqamət olan Şengen dövləti 23. İlk giriş edilən Şengen dövləti 

24. Girişlərin sayı 

Bir giriş   İki giriş   Çox giriş 

 25. Səfərin və ya tranzitin müddəti 

Günlərin sayını qeyd etmək: 

26. Son üç il ərzində verilmiş Şengen vizaları 

           Xeyr 

Bəli. Etibarlılıq müddəti ………………/…………….., …….…….…/………………, …..………../…………… 

27. Əvvəllər Şengen vizası almaq məqsədilə götürülmüş barmaq izləri 

Xeyr Bəli. Tarixi (əgər məlumdursa): ………………………………………………………………. 

28. Sonuncu istiqamət ölkəsinə girişə icazə (lazım olarsa)t 
................................................ tərəfindən verilmişdi,  

Avropa İttifaqından (Aİ), Avropa İqtisadi Məkanından (AİM) və ya İsveçrə Konfederasiyasından olan şəxslərin ailə üzvləri  (həyat yoldaşı, öhdədə olan uşaq və 
ya    ahıl)  * işarəsi olan bəndləri doldurmurlar. Onlar qohumluq dərəcəsini təsdiq edən sənədləri təqdim edir və 34 və 35-ci bəndləri doldururlar. 

(x) 1-ci bənddən 3-cü bəndədək olan məlumatlar səfər sənədinə uyğun olmalıdır. 

 

 

 

 

ŞƏKİL 



29. Şengen zonasına nəzərdə tutulmuş gəlmə tarixi 30. Şengen zonasından nəzərdə tutulmuş çıxma tarixi 

* 31. Şengen Dövlət (lər)inə dəvət edən şəxs(lər)in soyadı və adı. Lazım olarsa. Şengen Dövlət (lər)ində mehmanxana(lar)nın adı və ya müvəqqəti ünvan(lar) 

Şengen Dövlət (lər)inə dəvət edən şəxs(lər)in / mehmanxana (lar) və ya müvəqqti qalma yer(lər)in ünvanı və elektron 

ünvanı 

Telefon və faks 

*  32. Qəbul edən təşkilatın/müəssisənin adı və ünvanı             

Təşkilatın/müəssisənin 
Telefon və faksı 

   Qəbul edən müəssisədə/təşkilatda əlaqə saxlanılacaq şəxsin soyadı, adı, ünvanı, faksı və elektron ünvanı  

 

* 33. Yol xərcini və səfər zamanı gündəlik xərcləri kim ödəyir 

Özüm 
 

 Yaşayış vasitələri 

     Nəğd pul 

     Səfər çekləri 

     Kredit kartları  

      Öncədən ödənilmiş yaşayış yeri 

       Öncədən ödənilmiş nəqliyyat 

       Digər (dəqiqləşdirin): 

       Qarant tərəfindən (qəbul edən şəxs, müəssisə, təşkilat) – dəqiqləşdirin. 

 

31-ci və ya 32-ci bəndlərdə göstərilənlər  
digər (dəqiqləşdirin) : …………………………………….…. 

 Yaşayış vasitələri 

     Nəğd pul 

     Verilən yaşayış sahəsi 

       Səfər müddətində ödənilən xərclər 

       Öncədən ödənilmiş nəqliyyat 

Digər (dəqiqləşdirin): 

34. Avropa İttifaqı, AİM və ya İsveçrə Konfederasiyasından olan ailə üzvünün şəxsi məlumatları 

Soyadı Adı(ları) 

Doğulduğu tarix Milliyəti Səfər sənədinin və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi 

35. Avropa İttifaqı, AİM və ya İsveçrə Konfederasiyasından olan ailə üzvü ilə qohumluq əlaqəsi: 

Həyat yoldaşı Uşaq Nəvə Himayəsində olan ahıl 

36. Yer və tarix 37. İmza (azyaşlılar üçün valideynin / qanuni himayədarın imzası 

 

 
 

 
 

 
 

Yer və tarix     İmza   

    (azyaşlılar üçün valideynin / qanuni himayədarın imzası) 

 
(1) VİS qüvvədə olduğu müddətdə  

 Mən, bu işin mahiyyətini dərk edərək, aşağıdakılarla razıyam: vizə haqqında ərizəmin yoxlanılması məqsədilə, bu ərizədə verilmiş məlumatların toplanması,   
 fotoşəklimin çəkilməsi, və lazım gələrsə barmaq izlərimin götürülməsi. 

 Viza haqqındakı bu ərizədə qeyd edilən mənə aid şəxsi məlumatlar, həmçinin mənim barmaq izlərim və fotoşəklim  viza üçün ərizəmlə əlaqədar qərar verilməsi 

 məqsədilə Şengen Dövlətlərinin aidiyyatlı rəsmilərinə ötürüləcəkdir. 

 Bu məlumatlar və viza haqqında ərizəmə aid qərarla bağlı məlumatlar, və ya vizanın ləğvi və ya uzadılmasına aid bütün məlumatlar toplanaraq maksimum beş il         

 müddətində vizalar haqqında məlumat sistemində (VİS) saxlanılacaqdır; bu müddət ərzində, vizalarla məşğul olan rəsmilər, xarici sərhədlərdə və üzv Dövlətlərdə   
 vizaları yoxlayan rəsmilər, üzv Dövlətlərdə immiqrasiya və sığınacaq məsələləri ilə məşğul olan rəsmilər üzv Dövlətlərin ərazisinə mütəmadi giriş və yaşayış   

 şərtlərinə riayət edilməsini yoxlamaq, bu şərtlərə riayət etməyən və artıq riayət etməyən şəxsləri müəyyən etmək, siğinacaq haqqındakı ərizəni yoxlamaq  və bu ərizə  

 ilə əlaqədar məsul rəsminin qərarını öyrənmək məqsədilə bu məlumatları əldə edə bilərlər. Bəzi hallarda, terror hallarının və digər ciddi qanun pozuntularının  

 qarşısının alınması və müəyyən edilməsi məqsədilə, eləcə də onlar haqqında istintaq işi məqsədilə bu məlumatları üzv Dövlətlərin müəyyən edilmiş rəsmiləri və   

 Avropol da öyrənə bilər. Üzv Dövlətin rəhbərliyi bu məlumatlardan istifadə etmək səlahiyyətinə malikdir.[(...)]. 
 

 Mənə bildirilmişdir ki, mənim, VİS-də qeydiyyata alınmış mənə aid olan məlumatlar haqqında onlarda buraxılmış səhvləri düzəltmək, pozulmuş olanları       

 bərpa etmək və ya onlardan qeyri-qanuni formada istifadə olunması barədə Şengen məkanının hər hansı bir üzv Dövlətində və ya məlumatları vermiş olan  

 üzv Dövlətdə yazılı bildiriş almaq hüququm vardır. Mənim  təcili xahişimə əsasən, ərizəmi yoxlayan rəsmilər haqqımdakı şəxsi məlumatları,  aidiyyatlı Dövlətin  

 buna aid qanunvericiliyinə əsasən, yoxlaya bilmək, onlarda düzəliş etmək və ya onları ləğv etmək hüququmdan istifadə etmək üsulları barədə mənə məlumat  
 verəcəkdir.  Həmin üzv Dövlətin milli yoxlama rəsmisinə [Milli İnformatika və Azadlıqlar Komissiyası - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS  

 CEDEX 07] şəxsi məlumatların qorunmasına aid xahişlə müraciət oluna bilər. 

 

 Mən bəyan edirəm ki, mənim bildiyimə görə, verdiyim məlumatlar düzgün və dolğundur. Mənə məlumdur ki, hər hansı bir saxta məlumata görə ərizəm geri qaytarıla   

 bilər və ya əgər viza artıq verilmişdirsə, o,  ləğv edilə bilər və ərizəni yoxlayan Şengen Dövləti tərəfindən, ondakı hüququn tətbiqi ilə, buna görə haqqımda cinayət işi    
 açmaq barədə vəsadət qaldırıla bilər. 

 

 Mən, mənə viza veriləcəyi təqdirdə, viza müddəti bitdikdə Şengen Dövlətləri ərazisini tərk etməyi öhdəmə götürürəm. Mənə bildirilmişdir ki, viza   

 alınması, Şengen Dövlətlərinin avropa ərazisinə daxil olma şərtlərindən yalnız biridir. Mənə viza verilməsi, heç də, Şengen sərhəd kodeksinin 5-ci maddəsinin  

 1-ci bəndi ilə tələb olunan şərtləri yerinə yetirməyəcəyim halda, mənim kompensasiya almaq hüququmun olacağını nəzərdə tutmur və ölkəyə giriş mənə qadağan  
 olunacaqdır. Şengen Dövlətlərinin Avropa ərazisinə giriş zamanı giriş şərtlərinə riayət edilməsi yenidən yoxlanılacaqdır.  

 

  Çoxkeçidli viza  istəniləndə tətbiq olunur (bənd 24) 

Şengen zonasına üzv Dövlətlərin ərazisinə ilk səfərim üçün və sonrakı səfərlər zamanı tibbi sığortanın olmasının vacibliyi barədə mənə məlumat 
verilmişdir. 

  Mənə məlumat verilib ki, əgər viza verilmirsə, ödənilmiş rüsum geri qaytarılmır. 


