
 
 

FRANSANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFIRLIYI 
 

TƏQAÜDÇÜ TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN UZUNMÜDDƏTLI VIZA  
 

� 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: Ödənişsiz 
� 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  

Diqqət: Diplomatik və ya Xidməti pasportla viza müraciəti qəbul edilmir. 

 6) Şəxsiyyət vəsiqəsinin (azərbaycan) ƏSLĐ + SURƏTĐ 

 7) Sonuncu diplomun, attestatın və ya ona bərabər olan sənədin, ali məktəbə qəbul kağızının, və s., 
surəti 

 8) Nəzərdə tutulan dövr üçün sizin maddi vəziyyətinizi təsdiq edən sənədlərin ƏSLĐ + SURƏTĐ. 
Təqaüdün məbləğini və müddətini göstərən arayış. 

 9) Birinci 3 ay ərzində Fransada yaşayış formasını izah edən sənədin SURƏTĐ. 

 
Uzunmüddətli «təqaüdçü tələbə» vizası alanlar Fransada yaşayış vəsiqəsi (carte de séjour) almaq üçün 
prefkturaya müraciət etməlidirlər, alınmış viza, qüvvədə olduğu müddət ərzində (yəni 4 aydan 12 
ayadək) müvəqqəti yaşayış sənədini (titre de séjour) əvəz edir. Bununla yanaşı, onlar Fransaya gələndən 
sonra 3 ay müddətində qeydiyyatdan keçmək üçün Fransanın Miqrasiya və Đnteqrasiya Đdarəsinin (OFII) 
yaşayış yeri üzrə Ərazi şöbəsinə müraciət etməlidirlər. 
Uzunmüddətli visa alanlar yaşayış vəsiqəsi (carte de séjour) sahibləri kimi eyni hüquqa malik olacaqlar. 
Vizanın etibarlı olduğu müddətdən artıq Fransada qalmağı arzu edənlər, yaşayış vəsiqəsi almaq üçün vizanın 
müddəti qurtarmazdan iki ay əvvəl prefekturaya müraciət etməlidirlər.  
 
Viza müraciəti edən şəxsin milliyətindın asılı olmayaraq müvəqqəti yaşayış sənədinə bərabər olan 
uzunmüddətli vizanın verilmsəi əlavə araşdırma üçün müəyyən vaxt tələb edir.  
 
Bu viza qüvvədə olduğu müddətdə viza almış şəxs Şengen məkanına daxil olan ölkələrdə sərbəst hərəkət 
etməyə icazə verir, bu şərtlə ki, viza sahibi Fransanın Miqrasiya və Đnteqrasiya Đdarəsində (OFII) tələb 
olunan qeydiyyatı keçmiş olsun (sizin pasporta Miqrasiya və Đnteqrasiya Đdarəsinin (OFII) vineti 
yapışdırılır).  
Viza üçün müraciət edənlər diqqət etməlidirlər ki, onların pasportlarının etibarlılıq müddəti vizanın etibarlıq 
müddətindən 3(üç) ay artıq olsun. 
 
 
 
 

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


