
  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ВИЗАЛЫҚ САУАЛНАМА 
 

 

 
Kazakistan Cumhuriyeti 

VİZE BAŞVURU FORMU 
 

 

Ескертпе!    

Анықтап оқып, керекті жерлерді толық толтырыңыз. 

Сауалнама баспалық әріптермен толық және ұқыпты түрде  

толтырылуы тиіс. Дұрыс толтырылмаған  сауалнама  кіру  

визасын  беруден бас  тартуға себеп болуы мүмкін. 

Dikkat! 

Lütfen dikkatle okuyun ve gerekli satırları tamamen doldurunuz. 

Başvuru formu büyük baskı harflerle  tam ve doğru olarak doldurulmalıdır. 

Yanlış doldurulmuş başvuru formu giriş vizesinin verilmemesine neden olabilir.  

 

1. Тегі/Soyadı 

 

2. Туылғандағы тегі (бұрынғы тегі)/Önceki soyadı: 

 

3. Аты/Adı:  

 

4. Өзге де тегі мен аты/Varsa başka adı ve soyadı:  

 

5. Жынысы/Cinsiyeti:      Ер/Erkek                  Әйел/Kadın    

6. Туған күні/Doğum tarihi:  

                              күні/günü            айы/ayı                  жылы/yılı 

7. Туылған жері /Doğum yeri :  

 

8. Туылған елі/Doğum ülkesi : 

 

9. Азаматтығы/Uyruğu:  

 

10. Туылған кезіндегі немесе басқа да азаматтығы/Doğum esnasındaki ve başka vatandaşlığınız:  

 

11. Отбасы жағдайы/Medeni hali:  

         бойдақ/bekar;       үйленген (күйеуде)/evli;                      басқа/diğer. 

         ажырасқан/boşanmış;             тұл ер (жесір)/dul;              

 11a) Жұбайының аты, тегі, әкесінің аты/ Eşinizin adı, soyadı, babasının adı: 

 

 

11b) Жұбайының бұрынғы тегі/ Eşinizin önceki soyadı: 

 

11c) Жұбайының туылған күні/ 

                            Eşinizin doğum tarihi:                         күні/günü            айы/ayı            жылы/yılı 

11d) Жұбайының туылған жері, туған елі/ Eşinizin doğum yeri: 

 

11e) Жұбайының азаматтығы/Eşinizin vatandaşlığı: 

 

12. Тұрақты тұратын мекен-жайы/Daimi ikamet adresiniz:  

 

тел/tel.          

 

13. Мамандығы және лауазымы/Mesleğiniz ve göreviniz 

 

14.Жұмыс орны және мекен -жайы/Çalıştığınız yer ve adresi: 

 

        

             

         

 
фото
cуреті 

 

    photo 
 

 

         
түрлі-түсті 

фотоcурет 

3,5* 4,5 

Renkli foto 

 

 



 

тел/tel.         

 

15. Паспорт түрі/Pasaport cinsi: 

            дипломаттық/diplomatik;               қызметтік/hizmet; 

            ұлттық/ulusal;                                 басқа құжат түрі/diğer belge türü. 

Нөмірі/Numarası:  

 

берілген күні/veriliş tarihi:            

                                                                      күні/günü             айы/ayı                жылы/yılı 

берілген жері/verildiği yer:  

 

қолданыс  мерзімі٭/geçerlilik tarihi٭:   

                                                              күні/günü   айы/ayı             жылы/yılı 

 Қазақстан Республикасы визасы біткеннен кейін шетел азаматының паспорты 6 айға жарамды ٭

болуы тиіс/ Kazakistan Cumhuriyeti vizesinin bitiş tarihinden itibaren yabancı pasaportların geçerlilik süresi en 

az 6 ay olması gerekmektedir. 

 

16. Туылған елінен тыс тұратын адамдар үшін: тұратын мемлекетіне қайтуға рұқсаты бар ма?/Yurt 

dışında yaşayanlar için: Ülkelerine dönüş izni var mı?                                                                                                                                                  

Жоқ/Yok                           Бар/Var   

 

Рұқсаты болған жағдайда, құжат нөмірін және қолданыс мерзімін көрсетіңіз/İzin var ise izin belgesinin 

numarasını ve geçerlilik süresini belirtiniz 

 

17. Бұрын Қазақстанда болғансыз ба?/Daha once Kazakistan’a gittiniz mi?                                            

Жоқ/Hayır                     Иә/Evet 

      Болған жағдайда, бұрынғы сапарларыңыздың күндерін және мақсатын көрсетіңіз/Evet ise, 

ziyaretlerinizin tarihini ve gidiş amacını yazınız :  

 

17a. Сіздің Қазақстан Республикасына келуіңізге бұрын рұқсат берілмеген жағдай болды 

ма?/Daha önce Kazakistan Cumhuriyeti’ne geliş izninin verilmedigi durum oldu mu? 

Жоқ/Hayır        Иә/Evet         

Болған  жағдайда, оның себептерін жазыңыз (қашан және қай жерде берілмеген)/İzin 

verilmediği durumda, nedenleri yazınız (ne zaman ve nerede verilmediğini belirtiniz): 

 

18. Сапардың мақсаты/Seyahat amacı:  

 

19. Қабылдайтын тарап/ 

Аты, тегі, әкесінің аты немесе шақырушы мекеме/ Karşılayan tarafın: adı, soyadı, babasının adı veya 

kaşılayan kurum hakkında bilgiler: 

 

 

  оның мекен-жайы, тел./adres, tel.: 

 

20. Қазақстан Республикасында болатын пункттері/Kazakistan Cumhuriyeti’nde bulunacağı yerler: 

 

21. Қазақстан Республикасындағы келетін бастапқы пункті/Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki ilk geliş yeri: 

 

22. Қазақстан Республикасы аумағына келу көлігінің түрі (тіркеу нөмірі, автокөліктің түрі, рейстің 
нөмірі)/ Kazakistan Cumhuriyeti topraklarına ulaşım tipi (araba plakası, araba markası, uçuş numarası): 

 

23. Қазақстандағы уақытша тұратын мекен-жайы/Kazakistan Cumhuriyeti’nde geçici adresi:  

 

тел/tel.          

 

             

             

 

             



24. Сіздің сапарыңызды  және Қазақстанда болу мерзімінде тұру шығыстарыңызды кім 

қаржыландырады?/Kazakistan’da bulunduğunuz süre içerisinde masraflarınızı kim karşılayacak? 

 

25. Қазақстанда болу мерзіміне медициналық сақтандыруыңыз бар ма?/Kazakistan’da bulunacağınız 

süre için sigortanız var mı:?:        Жоқ/Yok                             Бар/Var.              

 Медициналық сақтандыру болған жағдайда, оның қолданыс мерзімін және сақтандыру 
компаниясының атауын және нөмірін көрсетіңіз/Sigortanız var ise, kullanım süresini, sigorta şirketinin 

adını ve numarasını belirtiniz: 

 

26. Қазақстан арқылы транзитпен өткен жағдайда, негізгі баратын мемлекеттің визасы немесе 

тұруға ықтиярхаты бар ма?/Kazakistan üzerinden tranzit geçiş yapıyorsanız, gideceğiniz ülkenin vizesi veya 

ikametgah belgesi var mı?:      

              Жоқ/Yok                                    Бар/Var 

 Болған жағдайда, баратын мемлекетті және визаның немесе ықтиярхаттың нөмірін көрсетіңіз/Var 

ise, gideceğiniz ülkenin vize numarasını veya davetiye numarasını yazınız : 

 

Қазақстан Республикасына кіруге жоспарланған шекара пунктін/Kazakistan Cumhuritine giriş 

yapacagınız gümrük noktasını belirtiniz 

 

транзиттің бағытын көрсетіңіз/Tranzit rotasını gösteriniz: 

 

27. Визаның санаты/ Vize türü:                                        

      дипломаттық / diplomatik;   

      қызметтік/ hizmet;                     

      инвесторлық/ yatırımcı;    

      іскерлік/ ticari vize («іскерлік» санатындағы көп мәртелік визасы бойынша Қазақстан       

Республикасы аумағында болуының жалпы мерзімі бір жылда 120 тәуліктен аспауы қажет/Çok 

girişli hizmet vize kategorisi (ICB), Kazakistan Cumhuriyeti’nde yılda toplam kalış süresi 120 günü aşamaz  

 жеке/ özel vize (бір, екі, үш мәртелік жеке санаттағы визалар 90 тәулікке дейінгі мерзімге 

беріледі/ Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında tek, çift, ve üç girişli vize kategorisi, toplam kalış süresi yıl 

içinde 90 günü aşamaz (ЖСВ));  

туристік/ turistik vize (Туристік санатындағы бір, екі, үш мәртелік визалар ҚР аумағында бір 

жыл ішінде әр мәрте сайын 30 тәуліктен аспайтын мерзімге келу құқығымен 90 тәулікке дейінгі 

мерзімге беріледі/ turist vizesi (TCB), tek, çift, üç girişli vize kategorisi 90 gün süreye kadar verilir, 

Kazakistan Cumhuriyeti sınırları içinde her bir giriş 30 günden fazla olmamalıdır.  

миссионерлік /misyoner vizesi (Миссионерлік санатындағы көп мәртелік визалар бір жылда 180 

тәуліктен аспауы қажет/ Misyoner vizesi bir yılda 180 gün süreye kadar verilir); 

 оқуға/ ogrenim vizesi (оқуға арналған санатындағы көп мәртелік визалар бір оқу жылға дейінгі 

мерзімге беріледі/ Çok girişli vize kategorisi bir eğitim yıl süresine kadar verilir); 

   емделуге/tıbbi tedavi için vize (емделуге берілетін визаның мерзімі бір жылдан аспауы қажет/tıbbi 

tedavi vizesi, tedavi suresince verilir, fakat bir yıldan fazla olmamalıdır) 

      жұмысқа/çalışma vizesi (жұмысқа арналған санатындағы көп мәртелік визалар шетелдік жұмыс 

күшін тарту рұқсатында көрсетілген мерзімге, бірақ 3 жылдан аспауы қажет/ çalışma vizesi, 

yabancı işgücü istihdamını sağlayan vize kategorisi, en fazla 3 yıllığına verilir); 

       тұрақты тұруға/ sürekli ikametgah vize; 

       транзит/ transit vize (бір, екі және үш мәртелік транзиттік санатындағы визалар  90 тәулікке 

дейінгі мерзімге, бірақ Қазақстан Республикасында әр мәрте сайын 5 тәулік ішінде бір бағытта 
транзитпен өту құқығымен беріледі/Bir, iki, üç girişli vize kategorisi, Kazakistan Cumhuriyeti sınırları 

içinde aynı yönde 5 gün boyunca tranzit geçme hakkını veriyor. 90 gün süre verilir 

28. Сұрау салынатын визаның мәртесі/Talep edilecek vizenin süresi:  

            бір мәртелік/tek giriş (90 тәулікке дейінгі мерзімге беріледі/ 90 güne kadar verilir);                                          

            екі мәртелік/çift giriş (90 тәулікке дейінгі мерзімге беріледі/ 90 güne kadar verilir); 

           үш мәртелік/ üçlü giriş (90 тәулікке дейінгі мерзімге беріледі/90 güne kadar verilir); 



            көп мәртелік/ çok girişli.  

 29. Сұрау салынатын визаның мерзімі/Vizenin giriş sayısı:  

        itibaren/ бастап                                                          

                                       

                                                   күні/günü             айы/ayı                    жылы/yılı 

 

        kadar/ дейін                                             

                                                   күні/günü             айы/ayı                     жылы/yılı 

30. Оның ішінде Қазақстан Республикасында болу мерзімі/ Kazakistan Cumhuriyetinde vize istenilen süre 

içinde kalacagınız gün sayısı süresi  

 

                                                    күн/gün 

 
31. Балалары (паспортыңызға енгізілген балалар тек Сізбен бірге Қазақстанға баратын жағдайда 

ғана толтырылады)/Çocuklar (pasaportunuza işlenen çocuklar Kazakistan Cumhuriyetine sadece sizinle 

beraber gidecekse aşağıya yazılır) 

 

№ Тегі, аты/ 

 Adı, Soyadı 

Туған жері мен күні/ 

 Doğum yeri ve tarihi 

Азаматтығы/Uyruğu 

 

    

    

    

 

Мен жоғарыда көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс екенін растаймын. Жалған 

мәліметтер негізінде берілген визаны жоюєа немесе оны беруден бас тартуға себеп болуы мүмкін 

екендігі маған мәлім. Маған берілген визаның іске асыру мерзімі аяқталуына дейін Қазақстан 

Республикасының аумағынан шыєып кетуге міндеттенемін.  

Мен 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» № 99-IV Кодексінің (Салық Кодексі) 554-бабына 

сәйкес төленген консулдық алымдар сомасының қайтарылмайтыны; берілген виза Қазақстанға 

кіруге толық кепілдік бермейтіні және Қазақстан Республикасының құзыретті органдары менің 

Қазақстан аумағына кіруіме келісім беруден бас тартқан жағдайда өтемақыға құқық бермейтіні 

туралы  хабардармын. 

Yukarıda verilen bilgilerin tam olduğunu ve doğruluğunu onaylıyorum. Yalan bilgilerin üzerine verilen 
vizenin iptaline veya vize reddine neden olabildiğini bilincindeyim. Bana verilen vizenin bitimine kadar 

Kazakistan Cumhuriyetinden geri dönmeyi taahüt ederim. 
Ben, 10 Aralık  2008 tarihi Kazakistan Cumhuriyeti ’Vergi ve Bütçeye Ödenecek Başka Zorunlu 

Ödemeler Hakkındaki No:99-IV Kanunun (Vergi Kanunu) 554 maddesi uyarınca ödenen konsolosluk harçlarını 

geri ödenmeyeceği, verilen vizenin Kazakistan’a tam olarak giriş garantisini sağlamadığını ve Kazakistan 
Cumhuriyeti yetkili organlarının Kazakistan’a girişimi reddetmesi durumunda tazminat talebinde 

bulunmayacağım konusunda haberdarım.  
 

 

 

Күні және жері/ 

Tarihi ve yeri: _____________________________ 

 

 

Қолы/İmza: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Қызметтік жазбалар үшін 

                 Resmi yazışmalar için 


