
                                TURİZM VIZASI ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏRİN SİYAHISI 

           
 

 

- pasport; 
- anket; 
- Səfərin məqsədi ilə bağlı ingilis və ya italyan dilində qısa məlumat (tarix qeyd olunhmalı 

və izalanmalıdır); 
- 2 fotoşəkil (ağ fonda); 
- pasportun əsas səhifəsinin, əvvəlki Şengen vizalarının və ölkəyə giriş/çıxış möhürləri 

(Şengen) olan səhifələrinin surəti (pasport vizanın bitmə tarixindən sonra 3 ay 
müddətində qüvvədə olmalıdır); 

- şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli və surəti; 
- xarici vətəndaşların Azərbaycanda yaşama icazəsi (vizanın bitmə tarixindən sonra 3 ay 

müddətində qüvvədə olmalıdır); 
- viza və ölkəyə giriş qaydaları haqqında ümumi məlumatları özündə əks etdirən sənəd - 

iki nüsxə (Səfirliyin saytından yükləmək olar); 
- İtaliyaya səyahət qaydaları və mümkün məhdudiyyətlərlə bağlı məlumat vərəqəsi - iki 

nüsxə (Səfirliyin saytından yükləmək olar); 
- İş haqqında arayış (ingilis dilində, əks halda tərcümə və notarial təsdiq olunmalıdır). 

İşçinin vəzifəsi, hansı tarixdən işlədiyi, əməkhaqqısı qeyd olunmalıdır; 
- Maaş hesabından son 3 ayın çıxarışı (ingilis dilində, möhürlü və imzalı); 
- İş haqqında elektron arayış (tərcümə və notarial təsdiqli); 
- VÖEN hesabı təqdim edildiyi halda, VÖEN tərcümə təsdiqli, VÖEN hesabına bağlı bank 

hesabından son 3 ayın çıxarışı, Dövlət Vergi Xidmətindən son 1 ilin dövriyyə sənədi 
(tərcümə və təsdiqli), əgər fiziki şəxsin möhürü olarsa, iş yerindən arayış yazılmalı və 
mühasib tərəfindən imzalanmalıdır; 

- Ərizəçi pensiya aldığı halda pensiya haqqında arayış (tərcümə və notarial təsdiqli), 
pensiya kartının əsli və surəti və bank hesabından son 3 ayın əməliyyatlarını əhatə edən 
çıxarış (ingilis dilində); 

- Maaş və ya pensiya bank hesabından çıxarışda kifayət qədər məbləğ olmadığı halda, 
bank hesabından son 3-6 ayın çıxarışı (möhürlü və imzalı);  

- Hotel bronu və ya dəvət məktubu.  
- Dəvət məktubu təqdim etdiyiniz halda dəvət edən şəxsin  İtaliyada  yaşama icazəsinin 

surəti. Dəvət edən şəxs ailə üzvü olduğu halda qohumluq əlaqələrini təsdiq edən 
sənədlərin surəti:  nigah haqqında şəhadətnamə, doğum haqqında şəhadətnamə və s. 
(tərcümə və notarial təsdiqli). 

- Dəvət edən şəxs qarşı tərəfin xərclərini ödədiyi halda “fideiussione bancaria” sənədini 
təqdim etməlidir. 

- Tibbi səyahət sığortası (Covid-19 ilə bağlı ən azı 30.000 avro məbləği daxilində limitsiz əhatə 
etməlidir,əlavə 15 gün koridor olmalıdır); 

- Gediş və qayıdış bilet rezervasiyası. 
 



Şəxsiyyət vəsiqəsi və pasportdan başqa bütün sənədər ingilis və ya italyan dilinə tərcümə olumalıdır. 

- Azyaşlılar müraciət etdiyi halda doğum haqqında şəhadətnamə  ( tərcümə və notarial 
təsdiqli) təqdim edilməlidir. 

- Valideyndən icazə sənədi ( təqdim etdiyi biletə əsasən İtaliyada qalacağı müddət və 
azyaşlını müşayiət edən şəxsin ad, soyadi qeyd olunmalı və şəxsin ID surəti təqdim 
olunmalıdır). 
 
Qeyd: 
Viza müraciəti zamanı hər iki valideynin iştirakı şərtdir. 
Xərcləri ödəyən şəxsin maliyyə sənədlərinin (iş və bank sənədlərinin) surəti onunla 
səfər edəcək digər ərizəçilərin sənədlərinə əlavə olunmalıdır. 

 

 

 


