
 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2014-cü il 7 fevral tarixli 40 nömrəli qərarı ilə 

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 
 

3 nömrəli əlavə 

 

Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

daimi yaşamaq icazəsinin verilməsi (müddətinin uzadılması) üçün 

 

Ərizə-anket 

 

 

 

        Xahiş edirəm, Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi 

yaşamaq üçün icazənin alınmasına və ya müddətinin uzadılmasına dair 

müraciətimə baxasınız. 

 

 

Şəkil üçün 

yer 

 

 

 

 

1. Soyadınız, adınız və atanızın adı  

2. Soyadınız və ya adınız dəyişibsə, dəyişdirilmənin səbəbləri, habelə istifadə dövrü 

2.1 əvvəlki soyadınız və ya 

adınız 

2.2. istifadə dövrü 2.3. dəyişdirilmənin 

səbəbləri 

   

3. Doğulduğunuz tarix (gün, ay, il)  

4. Doğulduğunuz yer  

5. Milliyyətiniz  

6. Ailə vəziyyətiniz (nikahda, dul, subay)  

7. Vətəndaşlıq mənsubiyyətiniz  

8. Pasportunuzun və ya digər 

sərhədkeçmə sənədinizin 

(pasportu olmayan 18 yaşına 

çatmamış şəxsə münasibətdə 

doğum haqqında 

şəhadətnamənin və ya ona 

bərabər tutulan digər sənədin) 

8.1. növü  

8.2. seriyası və nömrəsi 

8.3. verilmə tarixi (gün, ay, il) 

8.4. etibarlılıq müddəti (gün, 

ay, il) 

9. Əvvəllər başqa ölkənin (ölkələrin) vətəndaşı olmusunuzmu               bəli       xeyr    

9.1. vətəndaşı 

olduğunuz ölkənin 

adı 

9.2. hansı dövrdə 9.3. hansı yolla qəbul 

edilmisiniz 

9.4. vətəndaşlıqdan 

çıxmağınızın səbəbi 

 

 

   

10. Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq 

istəyinizin səbəblərini göstərin 

 



10-1. Hazırkı müraciətinizə baxılması üçün 

seçdiyiniz müddət (müraciətin nəticəsinin 

vaxtında əldə olunmaması seçilmiş müddətə 

görə ödənilməsi nəzərdə tutulan dövlət 

rüsumunun məbləğinə təsir göstərmir)1 

35 (otuz 

beş) gün 

 
 

40 (qırx) 

gün 

 
 

50 (əlli) 

gün 

 
 

60 

(altmış) 

gün 
 

11. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq 

üçün icazə vəsiqəsi əsasında yaşadığınız müddət 

 

12. Əvvəl Azərbaycan Respublikasında nə vaxt olmusunuz və 

gəlişinizin məqsədi 

 

13. Cinayət törətdiyinizə görə məhkum olunmusunuzmu  

bəli       xeyr   

13.1. nə vaxt 13.2. səbəbi 13.3. hansı orqan 

tərəfindən 

   

 

13-1. Miqrasiya sahəsində qanunvericiliyin tələblərini pozduğunuza görə inzibati məsuliyyətə 

cəlb edilmisinizmi2 

                                                                                                                            bəli □         xeyr □ 

13-1.1. nə vaxt 13-1.2. səbəbi 13-1.3. hansı orqan 

tərəfindən 

   

14. Təhsiliniz 

14.1. təhsil 

pilləsi 

14.2. təhsil 

üzrə 

ixtisasınız 

14.3. təhsil 

aldığınız dövr 

14.4. təhsil 

müəssisəsinin 

adı 

14.5. təhsil 

müəssisəsinin 

ünvanı 

     

 

15. Əmək fəaliyyətiniz, o cümlədən Azərbaycan Respublikasındakı fəaliyyətiniz (ali və 

ya orta təhsil müəssisələrində təhsil də daxil olmaqla) 

Qeyd. Bu hissəni doldurarkən, idarə, müəssisə və təşkilatların adları işlədiyiniz dövrdə 

adlandığı kimi göstərilməlidir. 

15.1. nə vaxt 

(başlanğıc və 

bitmə tarixi) 

15.2. hansı vəzifədə 15.3. iş yerinin adı 15.4 iş yerinin 

ünvanı 

  

 

  

16. Ailə üzvləriniz 

16.1. 

qohumluq 

dərəcələri 

16.2. 

soyadı, adı 

və atasının 

adı 

16.3. 

doğum 

tarixi və 

yeri 

16.4. 

milliyyəti 

16.5 

vətəndaşlığı 

16.6. 

fəaliyyəti 

16.7. yaşadığı 

ünvan 

  

 

     

17 Müraciət şəxsin qanunvericiliyə müvafiq qanuni nümayəndəsi tərəfindən verilərsə, 



onun 

17.1. soyadı, 

adı və 

atasının adı 

17.2 

doğum 

tarixi 

və yeri 

17.3. 

milliyyəti 

17.4. 

vətəndaşlığı 

17.5. 

yaşadığı 

ünvan 

17.6. şəxsiyyətini 

təsdiq edən 

sənədinin 

seriyası və 

nömrəsi 

  

 

    

18. Hazırda yaşadığınız ünvan  

19. Telefon nömrəniz (ev, mobil, iş) və elektron poçt ünvanınız  

20. Ərizəyə əlavə edilən sənədləri sadalayın  

21. Mən xəbərdar edilmişəm:3 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq üçün icazə almaq məqsədilə saxta 

sənədlərin və ya yalan məlumatların təqdim edilməsi Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

daimi yaşamaq üçün icazənin verilməməsinə (müddətinin uzadılmamasına), verilmiş icazənin 

isə ləğv edilməsinə səbəb olur. 

2. Bu ərizə-anketin 10-1-ci hissəsində nəzərdə tutulan müddətin sonuncu günündən 30 gün 

ərzində dövlət rüsumu ödənilmədikdə, daimi yaşama icazəsi ləğv edilir. 

22. Əlavə qeydlər  

 

«____» __________________ 20___ il 

 

İmza ______________ 

 

Xidməti qeydlər (sənədləri qəbul edən orqan tərəfindən doldurulur) 

Ərizə-anketi və orada göstərilmiş sənədləri qəbul etdi, ərizə-anketin düzgün 

doldurulmasını yoxladı 

______________________________________________________________________________ 
sənədləri qəbul etmiş əməkdaşın soyadı, adı, imzası 

«____» __________________ 20___ il 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Ərizə-anket

