
 
 

FRANSANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFIRLIYI 
 

HƏDDĐ-BULUĞA ÇATMIŞ FRANSIZIN VƏ YA ONUN HƏYAT YOLDAŞININ VALĐDEYNLƏRĐ 
ÜÇÜN UZUNMÜDDƏTLI VIZA  

Bu təlimat atası və ya anası əcnəbi olan, Azərbaycanda yaşayan, həddi buluğa çatmış, Fransada 
yaşayan fransız və ya onun həyat yoldaşına aiddir  
 

� 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 müraciəti xərci: 99 avro (azərbaycan manatı ilə viza müraciəti edilən gün səfirliyin 
mühasibatındakı kursa əsasən ödənilir). Rüsum heç bir halda, hətta viza verilməsə də, geri 
qaytarılmır. 

� Viza üçün müraciət edən vətəndaş sənədləri təqdim edəndə və vizanı alanda şəxsən özü gəlməlidir. 
� Sənədlərin tam olması mütləq viza veriləcəyinə təminat vermir. Bundan başqa, aşağıdakı siyahıda 

göstərilən əlavə sənədlərin təqdim olunması tələb edilə bilər. 
 

2 NÜSXƏDƏ TƏQDIM OLUNACAQ SƏNƏDLƏRIN SIYAHISI VƏ DÜZÜLÜŞÜ ASAGIDAKI QAYDA ÜZRƏDIR: 

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

 2) Uzunmüddətli viza üçün lazımı qaydada doldurulmuş və imzalanmış 2 ərizə blankı (blank aşağıdakı 
internet səhifəsində yüklənə bilər)* 

 3) Normalara uyğun 2 ədəd fotoşəkil  

 4) Miqrasiya və Đnteqrasiya Đdarəsinin (OFIĐ-nin) arayış blankı, (blank viza internet səhifəsində 
yüklənə bilər). Blankın yalnız birinci hissəsi, yəni, viza müraciəti rubrikası doldurulmalıdır. 

 5) Son 10 ildə verilmiş və etibarlılıq müddətinin bitməsinə ən azı 1 il 3 ay qalan Pasportun ƏSLĐ + 
SURƏTĐ + şəxsi məlumatları daşıyan səhifələrin surəti  

 6) Şəxsiyyət vəsiqəsinin (azərbaycan) ƏSLĐ + SURƏTĐ 

 7) Övladın və ya onun həyat yoldaşının fransız vətəndaşı olmasını təsdiq edən sənədlərin surəti : 

- ya şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, 

- və ya, tələb olunarsa, fransız vətəndaşlığı arayışının surəti, fransız vətəndaşlığına qəbul və 
bərpa olunmasına dair sərəncamın surəti, 

- və ya fransız vətəndaşı olması qeyd edilmiş doğum haqqında şəhadətnamənin surəti . 

 8) Viza üçün müraciət edənlə övladı arasında qohumluq əlaqəsinin olmasını təsdiq edən arayışların 
ƏSLĐ + SURƏTĐ. Övladın doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti (şəhadətnamədən çıxarış 
qəbul edilmir) 

 9) Əgər övlad fransız deyilsə fransız vətəndaşı ilə evlənmək haqqında şəhadətnamənin surəti ( fransız 
səlahiyyətli orqanları tərəfindən tərtib edimiş və qeydiyayatdan keçmiş). 

 10) Əgər övlad fransız deyilsə müvəqqəti yaşayış icazəsinin surəti. 

 11) Valideynin Azərbaycanda maddi vəziyyətini təsdiqləyən sənədlər : təqaüd, maaş bülleteni, 
daşınmaz mülkdən gəlirlər, digər gəlilər barəsində arayış. ƏSLĐ + SURƏTĐ. 

 12) Əgər valideynin yaşı 65-dən azdırsa Fransada heç bir işlə məğul olmayacağına dair öhdəlik ƏSLĐ + 
SURƏTĐ. 

 13) Fransada səfər müddətində tibbi xərclərin öhdəliyə götürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş 
tədbirlər barəsində məlumatlar ƏSLĐ + SURƏTĐ.. 

 14 ƏSLĐ+SURƏTĐ Valideynin Fransada səfər müddəti ərzində yaşayış şəraitləri barədə 
məlumatlar. 

 15) Fransız övladın və ya onun həyat yoldaşinin  valideynə « öhdəliklərini» əsaslandıran sənədlər : 
Övladdan valideynə pul köçürmələri, övladın gəlir arayışları və gəlir vergisi ödəməsi arayışı, ailə 
tərkibi haqqında məlumatlar və ailə xərcləri barəsində arayışlar, ƏSLĐ+SURƏTĐ 

*Blank üçün konsulluğun Đnternet səhifəsi: www.ambafrance-az.org 
Əlavə suallarınız var: visas.bakou-amba@diplomatie.gouv.fr 


