
                       Viza vərəqi (vignette) üzərind ə yazılar nəyi bildirir?  
 
 

                 
 
 
- Əgər viza üzərində ETATS SHENGEN «ŞENGEN ÖLKƏLƏRI» yazılıbsa, bu viza sizə 
Şengen məkanına daxil olmağa icazə verir (Fransa, Almaniya, Avstriya, Belçika, Danimarka, 
İspaniya, Estoniya, Finlandiya, Yunanıstan, Macarıstan, İslandiya, İtaliya, Latviya, Litva, 
Lüksemburq, Malta, Norveç, Hollandiya, Polşa, Portuqaliya, Sloveniya, Slovakiya, İsveç, 
İsveçrə, Çex Respublikası). 
 
- Əgər viza üzərində Şengen ölkələrinin kodu yazılıbsa bu viza yalnız həmin ölkələr üçün 
etibarlıdır: A(Avstriya), B(Belçika), CH(İsveçrə), CZE(Çex Respublikası), D(Almaniya), 
DK(Danimarka), E(İspaniya), EST(Estoniya), F(Fransa),  FİN(Finlandiya), GR(Yunanıstan), 
H(Macarıstan), İ(İtaliya), İS(İslandiya), L(Lüksemburq), LT (Litva), LVA(Latviya), 
M(Malta), N(Norveç), NL(Hollandiya), P(Portuqaliya), PL(Polşa), S(İsveç), SL(Slovakiya), 
SVN(Sloveniya). 
 
- Əgər viza üzərində ETATS SHENGEN «ŞENGEN ÖLKƏLƏRI» yazılıbsa və sonra 
mötərizədə minus işarəsi və ölkələrin kodları gəlirsə, bu viza, kodları göstərilən ölkə və ya 
ölkələrdən başqa  Şengen məkanına daxil olan digər ölkələr üçün etibarlıdır. 
 
- Əgər viza üzərində France +1 TRANSİT SHENGEN «FRANSA+ 1 TRANZİT ŞENGEN» 
yazılıbsa, bu viza sizə Şengen ölkələrinin birindən bir dəfə keçib Fransaya getməyə icazə 
verir. 
 
- Əgər viza üzərində FRANCE «FRANSA» yazılıbsa bu viza sizə yalnız Fransaya getməyə 
icazə verir. 
 



- Əgər viza üzərində DEPARTEMENT D’OUTRE MER (France) «DƏNİZAŞIRI 
DEPATAMENT (FRANSA)» yazılıbsa bu viza sizə yalnız «Remarques» (qeydlər) qrafasında 
göstərilən dənizaşırı departamentə və ya departamentlərə getməyə icazə verir. 
 
Du: Şengen məkanına daxil olmağa icazə verən gün. 
Au: Şengen məkanından çıxmağı göstərən gün. Bu iki tarix sizin vizanızın etibarlı olduğu 
müddəti deyil, yalnız günləri dəqiq göstərir. 
 
Vizanın növləri:  
 
A vizası- təyyarə limanına tranzit vizası (bu viza sizə hava limanının “beynəlxalq” və ya 
“gömrük” zonalarını tərk etməyə icazə vermir) 
 
C vizası- qısamüddətli viza (90 gündən az viza) 
 
D vizası- uzunmüddətli viza (Fransada 3 aydan artıq qalma vizası) 
 
Girişlərin sayı: 
 
MULT – siz Şengen məkanına daxil olan ölkələrə istədiyiniz qədər daxil ola bilərsiniz. 
 
1 - siz Şengen məkanı ölkələrinə bir dəfə daxil ola bilərsiniz. 
 
2 - siz Şengen məkanı ölkələrinə iki dəfə daxil ola bilərsiniz. 
 
Durée de séjour (Səfər günləri): Sizə verilmiş vizada göstərilən müddətə riayət etmək şərti il ə 
Şengen məkanında qalmağa icazə verilən günlərin sayını göstərir. Əgər konsulluq sizə bir illik 
və ya artıq müddətə işgüzar viza veribsə, icazə verilən günlərin sayı “90 gün” olur, yəni siz 
hər bir 6 ayda maksimum 90 gün səfər edə bilərsiniz. 
Délivré à - Viza verildiyi yer 
 
Le - Viza verildiyi gün 
 
Numéro de passeport: - Pasportun mömrəsi 
 
Nom, prénom - Pasport sahibinin familiyası və adı 


