
3. Визовая поддержка  

    Визалық қолдау  

 

 Визалық қолдау жұмыстары Түркістан облысы полиция департаменті 

 Көші-қон қызмет басқармасы арқылы жүргізіледі. 

Басқа шет елдерге шығу визасы сол мемлекеттердің Қазақстандағы елшіліктері немесе консулдықтары арқылы 

рәсімделеді. 

 Ол үшін сол елдердің талаптарына сәйкес құжаттар дайындалып өткізіледі. 

 Ал Қазақстан Республикасына келу үшін қолданыстағы Ережеге сәйкес  визалық қолдауды 

            рәсімдеу үшін төмендегі құжаттар қажет. 

 Студенттер үшін: 

1. Паспортының көшірмесі (қазақша аудармасы) 

2. Университетте оқитыны жөнінде анықтама 

3. Курстан-курсқа көшкендігі жөнінде бұйрықтан үзінді. 

4. Визаға төлейтін қаражат. 

 Оқытушы-профессорлар мен қызметкерлерге: 

1. Паспортының көшірмесі (қазақша аудармасы) 

2. Дипломның көшірмесі, міндетті түрде апостильі болуы керек, дипломның қазақша нұсқасы нотариуспен 

заңдастырылуы қажет. 

3. Университетпен жасалған келісім-шарт. (қазақша аудармасы) нотариуспен заңдастырылуы қажет. 

4. Жұмысқа қабылданғаны жөнінде бұйрықтан үзінді. 

 Жанұя мүшелері болса: 

1. Жұбайының паспортының көшірмесі (қазақша аудармасы) 

2. Неке куәлігі, оның қазақша нұсқасы нотаруиспен рәсімделуі керек және міндетті түрде апостильмен болуы керек. 

3. Балалары болса, олардың туу туралы куәліктерінің көшірмесі қазақша аудармасы жасалып, нотариуспен рәсімделуі 

тиіс. 

4. Қызметке келетін қызметкердің дипломның көшірмесі, міндетті түрде апостильі болуы қажет, диплом және диплом 

қосымшасының қазақша нұсқасы нотариуспен заңдастырылуы қажет. 

5. Университетпен жасалған келісім-шарт. (қазақша аудармасы) нотариуспен заңдастырылуы қажет. 



6. Тағы бір ескерілетін жағдай, виза алатын азаматтың паспортының қолдану мерзімі алынатын визаның бітетін 

уақытынан 3 ай жоғары болуы қажет. 

   

 Виза мерзімін ұзартуға  тапсыруға қажетті құжаттар тізімі 

1. Қазпошта арқылы төленген түбіртек түпнұсқасы (75 750    958 теңге 2019 жыл) 

2. Факультеттен анықтама 

3. Шетел паспортының түпнұсқасы 

 Мемлекетінен шақырту жасау үшін визалық қолдауға керек құжаттар тізімі 

1. Казпошта арқылы төленген түбіртек түпнұсқасы (0,5 АЕК   1263 теңге төленеді  + 0,3 пайыз комиссия). 

2. Факультеттен оқитындығы туралы анықтама 

3. Шетел паспорт түпнұсқасы 

4. Шығу визасы үшін сот қаулысымен немесе оқудан шыққан жағдайда бұйрықтан үзінді 

5. Мемлекетінен шақырту жасау үшін  вице-президент атына өтініш жазылады және рұқсатнама  беріліп қол қояды және 

университет есебіне  0,5 АЕК (1326 + теңге банк қызметін қоспағанда 2020 жыл төленеді) 

6. Ұлты қазақ туралы анықтама негізінде визаға қаражат төленбейді. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 АНЫҚТАМА 

Виза бойынша  мемлекеттік қызмет көрсету  құны 

 

 

 

 

 

 

 

Ескерту: Визаға тапсыру  немесе мемлекетінен шақырту жасау үшін керек құжаттар тізімі  

1. Казпошта арқылы төленген түбіртек түпнұсқасы  

2. Факультеттен анықтама  

3. Паспорт  

4. Шығу визасы үшін сот қаулысымен немесе оқудан шыққан жағдайда бұйрықтан үзінді негізінде  

5. Мемлекетінен шақырту жасау үшін вице-президент атына өтініш жазылады қол қояды және университет есебіне  0,5 

АЕК ( 1326 теңге  + қосымша банк қызметі    төленеді)  

6. Ұлты қазақ туралы анықтама негізінде визаға қаражат төленбейді.  

1 АЕК = 2 651 теңге - 2021 жылдың 01 қаңтарына дейін 

 

Визамен қамтамасыз ету бөлімі 

 

 

 

 

 

№ Қызмет атауы Көрсетілген қызметтер бірлігінің бағасы (теңге)  2020 жылға  

1.  Бір  мәртелік виза  7     АЕК (18 557  теңге + қосымша банк қызметі  2020 жыл)   

2.  Көп мәртелік виза  30   АЕК  (79 530 теңге  + қосымша банк қызметі 2020 жыл)   

3.  Шығу визасы  0,5  АЕК   (1 326  теңге  + қосымша банк қызметі 2020 жыл)    

4.  Шақырту 0,5  АЕК   (1 326  теңге  + қосымша банк қызметі  2020 жыл)    



 

СПРАВКА 

Стоимость государственных услуг по оформлению визы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Список документов для получения визы либо оформления приглашения  

7. Оригинал квитанции об оплате через Казпочту  

8. Справка с факультета  

9. Паспорт  

10. Для выездной визы – при отчислении из вуза на основании выписки приказа об отчислении либо постановления суда  

11. Для оформления приглашения необходимо написать заявление на имя вице-президента, получить подпись и оплатить 

0,5 МРП (1326 тенге + дополнительные банковские расходы) на счет университета.  

12. В случае наличия справки, подтверждающей казахскую национальность, расходы на визу не оплачиваются. 

1 МРП=2 651 тенге – до 1 января 2021 года 

 

Отдел визовой поддержки при Центре сотрудничества МКТУ 

 

 

 

 

 

№ Услуги Стоимость услуг за единицу (в тенге) на 2020 год  

5.  Однократная 

виза 

7 МРП (18 557 тенге + дополнительные банковские расходы 2020 г.) 

6.  Многократная 

виза  

30  МРП (79 530 тенге  +  дополнительные банковские расходы 2020 г.) 

7.  Выездная виза  0,5  МРП (1326 тенге  +  дополнительные банковские расходы 2020 г.) 

8.  Приглашение 0,5 МРП (1326 тенге  +  дополнительные банковские расходы 2020 г.) 



 

BELGE 

 

Vize başvurusu için devlet hizmetlerinin maliyeti 

 
Not: 

Vize 

başvu

rusu 

ve 

davet

iye için gerekli belgelerin listesi  

13. Kazpoşta ile ödeme makbuzunun orijinali  

14. Falkülteden belge 

15. Pasaport  

16. Çıkış vizesi için mahkeme kararı veya okuldan ilişki kesme Hükümü 

17. Davetiye için, Başkan Yardımcısı adına bir dilekçe yazmanız ve imzasını almak  gerekir ve üniversite 

hesabına 0,5  Aylık Hesaplama Göstergesi (1 326   tenge + ek banka masrafları) ödenecek.  

18. Kazak uyrukluğunu doğrulayan bir sertifika olması durumunda, vize masrafları ödenmiyecek. 

1 Aylık Hesaplama Göstergesi = 2 651 tenge – 2021 yılın 01 Oca’ğa kadar  

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Vize Bölümü  

 

 

№ Hizmet adı Sunulan hizmetlerin birim fiyatı (tenge)  2020 yıl  

9.  Tek giriş vizesi 7  Aylık Hesaplama Göstergesi (18 557  tenge + ek banka masrafları  2020 yıl)   

10.  Çoklu vize 30  Aylık Hesaplama Göstergesi (79 530  tenge + ek banka masrafları 2020 yıl)   

11.  Çıkış vizesi 0,5  Aylık Hesaplama Göstergesi (1 326   tenge + ek banka masrafları 2020 yıl )    

12.  Davetiye 0,5  Aylık Hesaplama Göstergesi (1 326   tenge + ek banka masrafları 2020 yıl)    



REFERENCE  

 

VISA PRICES 

 
 

 

 

 

 

 

Note: List of documents required to apply for a visa or to make a state invitation 

19. Receipt of payment by Kazpost 

20. Faculty reference   

21. Passport   

22. For an exit visa, a court order or an extract from the excluding order 

23. To fill out an invitation, an application addressed to the Vice President and signed, and 0,5 MCI (1326 + 

additionally banking services) to the university account 

24. Visa is not charged from persons of Kazakh nationality (reference) 

1 MCI =2 651 tenge – till 01 January 2021 

Visa support department at the center of international cooperation of IKTU 

№ Visas  PRICE (tenge)  2020 year  

13.  Single-entry visa  7MCI (18 557 tenge + additional fee for bank services 2020) 

14.  Multiple –entry visas   30 MCI (79 530 tenge  +  additional fee for bank services 2020) 

15.  Exit visa  0,5MCI (1326 tenge  +  additional fee for bank services 2020) 

16.  Visa-invitation 0,5MCI (1326 tenge  +  additional fee for bank services 2020) 


