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Ümumi 

Viza ərizəsinin təqdim edilməsi üçün necə görüş götürə bilərəm? 

Görüş Prenot@mi sistemində (Səfirliyin veb-saytının əsas səhifəsinə 

baxın) qeydiyyatdan keçdikdən sonra təyin edilə bilər. 

YALNIZ ƏGƏR ərizəçi İtaliya vətəndaşının ailə üzvüdürsə (həyat yoldaşları, 

uşaqları, valideynləri), o, baku.visti@esteri.it  elektron poçtuna e-mail 

yazaraq birbaşa Səfirlikdə görüş götürə bilər. Görüş tələb edən digər 

bütün e-maillər nəzərə alınmayacaq. 

 

Ərizəni hara təqdim edə bilərəm?  

Görüş günü ərizəçi qəbulu təsdiq edən məlumat ilə birlikdə İtaliyanın 

Bakıdakı Səfirliyinə aşağıdakı ünvanda gəlməlidir:  

Landmark I – binanın 5º mərtəbəsi 

Xaqani küç. 77 

AZ 1010 Bakı 

 

 

mailto:baku.visti@esteri.it


Gediş tarixindən nə qədər əvvəl viza üçün müraciət edə bilərəm? 

Səfərin başlanması üçün nəzərdə tutulmuş tarixdən altı aydan tez 

olmayaraq (yalnız dəniz vizaları üçün, gediş tarixindən doqquz aya qədər). 

Məsələn, sentyabr ayında getməyə qərar versəniz, mart ayından əvvəl viza 

üçün müraciət edə bilməyəcəksiniz. 

Gedişdən ən azı üç həftə əvvəl viza üçün müraciət etmək məsləhətdir.  

 

Mən Azərbaycanda yaşayan xarici vətəndaşam. Mən öz ölkəmə 

qayıtmadan Səfirliyə viza üçün müraciət edə bilərəmmi? 

Bəli, Azərbaycanda yaşamaq və ya iş icazəsi göstərməklə. Yaşayış yerinin 

müəyyən edilməsi məqsədilə Səfirlik əlavə sənədlər tələb etmək hüququna 

malikdir (məsələn: əmək müqaviləsi, mülkiyyət hüququ). 

 

Artıq bitmək üzrə olan çoxsaylı Şengen vizam var. Yeni viza üçün erkən 

müraciət edə bilərəmmi? 

Bəli, lakin yeni viza yalnız əvvəlki vizanın bitmə tarixindən etibarən etibarlı 

ola bilər. 

 

Mənim vizamın etibarlılıq müddəti nə qədərdir? 

Viza ilə bağlı iki mühüm istinad var: vizanın bitmə müddəti (məsələn, 17 

noyabr 2008-ci il) və gün sayı ilə göstərilən qalma müddəti (məs. 10 gün). 

Ərizəçinin göstəriləndən artıq gün ərazidə qalmaması üçün vizanın müddəti 

bitənədək Şengen ərazisini tərk etməlidir.  

 

Ailəm və dostlarımla birlikdə müsahibəyə gələ bilərəmmi? 

Ərizəçilər müsahibəyə tək gəlməlidirlər. Azyaşlı ərizəçilər, 65 yaşdan yuxarı 

şəxslər və zamin duran şəxslər istisnadır. 

 



Viza üçün müraciətə kömək məqsədilə səyahət agentliyi və ya məsləhətçi 

ilə əlaqə saxlamalıyam? 

Xeyr. Zəhmət olmasa, vizanın sadələşdirilməsini vəd edənlərdən ehtiyatlı 

olun: heç kim vizanın verilməsinə zəmanət verə bilməz.  

 

Eşitmişəm ki, turizm və ya qohum-əqrəba ziyarətindənsə, iş üçün 

getdiyini bəyan etmək daha yaxşıdır. Bu doğrudur? 

Xeyr. Problemlər daha çox ərizəçinin müsahibə zamanı məmuru qəsdən 

çaşdırmaq istədiyi zaman yaranır. Bu halda, vizanın verilməsi üçün 

qiymətləndirilməli olan digər elementlər üzrə də onun düzgün dediyinə 

inanmaq çətin olacaq. Yalan ifadələr vizadan imtina üçün əsas ola bilər. 

 

Məlumat və ya sənədləri bəyan etməyən və ya saxtalaşdıran ərizəçilər 

üçün hansı nəticələr var? 

Risklər ciddidir. Dəqiq olmayan məlumat verənlərin sorğuları rədd edilir. 

Nəzərə alın ki, verilən məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq üçün əlavə 

yoxlamalar aparılacaq. Saxta sənəd təqdim edən hər kəs haqqında 

İtaliyanın məhkəmə orqanlarına məlumat veriləcək. 

 

Çoxdəfəlik giriş vizası alsam, planlaşdırılan bütün qalma müddətində tibbi 

sığortam olduğunu göstərməliyəmmi? 

Bir və ya iki giriş üçün vahid viza üçün müraciət edərkən, ərizəçi nəzərdə 

tutulan səfər(ləri) əhatə edən səyahət tibbi sığortasına malik olduğunu 

göstərməlidir. 

Çoxdəfəlik giriş vizası üçün müraciət edərkən, ərizəçi nəzərdə tutulan ilk 

səfər üçün belə sığortaya malik olduğunu göstərməlidir. Bu halda, o, ərizə 

formasının müvafiq boşluğunda növbəti səfərlər üçün də adekvat tibbi 

sığortanın olması zərurətindən xəbərdar olduğunu bildirməklə 

bəyannaməni imzalamalıdır. 



İşgüzar vizalar 

Mən tez-tez iş üçün İtaliyaya gedirəm və çoxillik viza üçün müraciət 

etmək istərdim. Bir il etibarlı sığorta almalıyam? 

Sığorta hər səfər üçün məcburi olduğundan bir il müddətinə etibarlı 

sığorta almaq məsləhətdir. 

 

İtalyan şirkətindən dəvət 10 günlükdür. Daha sonra 3 günlük konfrans 

üçün Praqaya gedirəm. Müddəti İtaliya və Çexiyaya səfərlərini əhatə 

edən Şengen vizası ala bilərəmmi? 

Bəli, lakin Çex Respublikasından dəvət məktubu və ya İtaliya şirkəti 

tərəfindən Çexiyaya səfər ediləcəyini bildirən, səfərin səbəbini və qalacağı 

oteli göstərən bəyannamə təqdim edilməlidir. 

 

Milanda bir şirkətdə 10 günlük təlim keçmək üçün İtaliyaya gedirəm. 

Azərbaycana qayıtmazdan əvvəl 3 günlük turizm üçün Vyanaya getmək 

istərdim. İş və ya turizm vizası üçün müraciət etməliyəm? 

İş vizası üçün müraciət edə bilərsiniz. Bununla belə, adekvat maliyyə 

imkanlarının təsdiqi və Vyanada otel rezervasiyası təqdim edilməlidir. 

 

Müqaviləli iş vizaları 

 

İtaliyada işləmək üçün icazənin verilməsi sorğusunu necə 

aktivləşdirməliyəm? 

Sorğu yalnız işəgötürən tərəfindən səlahiyyətli İmmiqrasiya Xidmətinə 

təqdim edilməlidir. 

 

 



Təhsil vizaları 

Mən İtaliya universitetinə yazılmaq istəyirəm. Hardan məlumat əldə edə 

bilərəm? Viza üçün hansı sənədləri təqdim etməliyəm? Onun etibarlılığı 

nə qədər olacaq? 

Universitaly saytında İtaliya universitetləri tərəfindən təklif olunan kurslara 

yazılmaq üçün bütün məlumatlar mövcuddur. Viza müraciəti qeydiyyatdan 

əvvəl prosedurun son mərhələsidir. Verilmiş vizanın şərti etibarlılığı var. 

Yaşayış icazəsi, müəyyən edilmiş akademik testlərdən keçdikdən sonra 

səlahiyyətli Baş Polis İdarəsi (Questura) tərəfindən müvafiq qaydada 

uzadılacaqdır. 

 

Yaşayış vasitələri bank zəmanəti ilə də göstərilə bilərmi? 

Xeyr, bank zaminliyi və ya zaminlik siyasəti İtaliyada qalma müddəti 

dövründə adekvat yaşayış vasitələrinin mövcudluğunu nümayiş etdirmək 

üçün uyğun hesab edilən sənədlərdən hesab edilmir. 

Tələbənin şəxsi maliyyə vasitələri və ya İtaliya İnstitutları və Orqanları 

(universitetlər daxil olmaqla), yerli hökumətlər, İtaliya Diplomatik 

Nümayəndəliyi tərəfindən etibarlı hesab edilən xarici qurumlar və orqanlar 

tərəfindən verilmiş zəmanətləri olmalıdır. 

 

Yenidən giriş üçün viza 

Mən İtaliyada etibarlı yaşayış icazəsinin sahibiyəm. Azərbaycana qısa 

müddətə gəlib İtaliyaya qayıtmaq niyyətində olsam, İtaliyaya təkrar giriş 

vizası üçün müraciət etməliyəmmi? 

Xeyr. Əgər yaşayış icazəsi etibarlıdırsa, İtaliyaya təkrar giriş vizası üçün 

müraciət etmək lazım deyil. Yoxlanış zamanı pasport və yaşayış icazəsi 

sənədini göstərmək kifayətdir. 

 



Mən İtaliya Poçt İdarəsi vasitəsilə yaşayış icazəmi yeniləmək üçün 

müraciət etmişəm və hələ də cavab almamışam. Bu arada mən 

Azərbaycana qayıtmışam. İtaliyaya qayıtmaq üçün nə etməliyəm? 

Əgər yaşayış icazənizin yenilənməsi üçün qəbzin əslinə sahibsinizsə, 

İtaliyaya təkrar giriş vizası olmadan aşağıdakı şərtlərlə qayıda bilərsiniz: 

1.  səfər digər Şengen ölkələrində tranziti nəzərdə tutmursa; 

2. İtaliya sərhəddində İtaliyadan çıxanda İtaliya Polisi tərəfindən 

möhürlənmiş yenilənmə qəbzinə əlavə olaraq pasport (əvvəllər alınan 

vizanın üzərinə vurulmuşdur) və müddəti bitmiş yaşayış icazəsinin surətini 

göstərirsizsə. 

 

Azərbaycana müvəqqəti qayıtdıqdan bir neçə gün sonra müqaviləli iş 

üçün verilmiş yaşayış icazəm bitdi. İki həftədən sonra işə davam etmək 

üçün İtaliyaya qayıtmalıyam. Yenidən giriş vizası üçün müraciət edə 

bilərəmmi? 

Bəli. 

 

Azərbaycanda mən İtaliya üçün yaşayış icazəmi itirmişəm. Mən nə 

etməliyəm? 

Yenidən giriş vizası üçün ərizə yerli polis idarəsi tərəfindən verilmiş və 

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən qanuniləşdirilmiş itki/oğurluq ilə 

bağlı sənəd ilə birlikdə Səfirliyə müraciət edilməlidir. 

 


