
Фотаздымак / Fotoğraf

па/ 

bittiş

ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ЎЕЗДУ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ

BELARUS CUMHURİYETİ VİZE BAŞVURUSU ANKET FORMU
1. Прозвішча / Soyadı : 4. Пол/ Cinsiyet

2. Імя / Adı : 

3. Іншыя імѐны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Diğer isimler veya kızılık soyadı : 

5. Дата нараджэння/ Doğum tarihi 6. Месца нараджэння/ Doğum yeri :

Resmi yazılar / 

Службовыя адзнакі

Дата звароту

……………………………

Падставы:

0 сапраўдны пашпарт

0 візавая падтрымка

0 фінансавыя сродкі

0 страхоўка

0 інтэрв’ю

Рашэнне по звароту:

0 станоўчае

0 адмоўнае 

Тып візы:

0 B

0 C

0 D

Кратнасць візы:

0 1

0 2

0 шм

Мэта візіту

0 без права працы па 

найму

0 гуманітарная

0 дыпламатычная

0 з правам працы па 

найму

0 наведванне месцаў 

пахавання

0 на сталае жыхарства

0 прыватная

0 рэлігійная дзейнасць

0 службовая

0 транзіт

0 турызм

0 у мэтах вучобы

0 удзел у спартыўных/ 

культурных 

мерапрыемствах

Сапраўдная

з……………………. 

па…………………..

Віза № BLR

……………………………

краіна/ ülke :                           раѐн(вобласць)/ ilçe (il) : 

(gün/ay/yıl) горад/ şehir : 

7. Цяперашняе

Грамадзянства(ы) /
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), 

якія былі ў Вас раней / Vatandaşlık (ları) değiştirdiyeseniz lütfen aşağıda 

gösterinVatandaşlık (şimdiki)

Дата(ы) змены грамадзянства(аў) / Yeni vatandaşlık alma tarihiniz

8. Тып пашпарта/ Pasaport tipi 9. Нумар пашпарта/ Pasaport numarası 10. Дата выдачы/ Veriliş tarihi

 

11. Кім выдадзены/ Veren makam (gün/ay/yıl)

12. Тэрмін дзеяння/ Geçerlilik süresi

13. Дзе выдадзены/ Veriliş yeri

(gün/ay/yıl)

14. Месца працы /

Çalışma yeri

Займаемая пасада / Görev : 

работадаўца / Şirket : 

15. Службовы адрас / 

İş adresi

дом / apartman No :                          вуліца / sokak(cadde) :

раѐн(вобласць)/ ilçe(semt) : 

16. Тып візы/ 

Vize tipi 17. Віза / Vize

горад (населены пункт) / şehir :                                 краіна / ülke : 

тэлефон / telefon :                                                  e-mail :

візы / Vize süresi başlama (gün/ay/yıl) (gün/ay/yıl)

18. Колькасць уездаў/

Giriş miktarı

19. Тэрмін знаходжання / Kalacağınız sure : 

                            сутак / gün

20. Тэрмін дзеяння з / 

21. Назва запрашаючай арганізацыі або 

імя запрашаючай асобы/

Davet eden şahıs ya da kuruluşun adı

22. Адрас 

запрашаючай 

арганізацыі або асобы/ 

Davet eden şahıs ya da 

kuruluşun adresi

дом / apartman No :                          вуліца / sokak(cadde) :

раѐн(вобласць)/ ilçe(semt) : 

горад (населены пункт) / şehir :                                 краіна / ülke : 

тэлефон / telefon :                                                  e-mail :

23. Адрас 

знаходжання ў 

Беларусі/

Belarus'ta kalma adresi

дом / apartman No :                          вуліца / sokak(cadde) :

горад (населены пункт) / şehir : 

раѐн(вобласць)/ ilçe(semt) :                                 

гастiнiца / otel :                                                  

24. Мэта візіту

(падрабязна) / Ziyaret 

nedeni (detaylı)

25. Дамашні адрас/ 

Ev adresi

дом / apartman No :                          вуліца / sokak(cadde) :

раѐн(вобласць)/ ilçe(semt) : 

ARKA SAYFAYA BAKIN    Глядзі на адвароце

горад (населены пункт) / şehir :                                 краіна / ülke : 

тэлефон / telefon :                                                  e-mail :

групавая / grup

індывідуальная / şahsi

транзітная / tranzit

кароткачасовая / kısa vadeli

доўгатэрміновая / uzun vadeli

аднаразовая / tek giriş

шматразовая / çok giriş

двухразовая / iki giriş

звычайны / normal

жаночы/ kadın

мужчынскі/erkek

дыпламатычны  / diplomatik

службовы / resmi

іншы дакумент / diğer evrak



35. Сямейнае становішча/

Medeni hali : 

38. Імя і іншыя імѐны мужа (жонкі)/

Eşinin adı ve diğer isimleri : 

прозвішча/

26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь /

Daha önce hiç Belarus Cumhuriyetinde bulundunuz mu? калі/ ne zaman : 

27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ Son yılda Belarus Cumhuriyetınde son kez bulunduğunuz tarihi bildirin 

28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / 

Daha önce Belarus Cumhuriyeti vize başvurunuz reddedildi mi veya vizeniz iptal edildi mi?

         дзе/ nerede : 

Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ Eğer 

bulundunuzsa yerini, tarihini, ziyaret nedenini bildirin

з якой мэтай/ ziyaret nedeni : 

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць 

з мэтай правядзення інтэрв’ю з консульскім работнікам / Evet cevabı sizin vize işleminizi etkilemez, ama konsolosluk müşaviri ile yüzyüze 

görüşmeniz gerekecektir.

30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны / 

Herhangi bir ülkeden sınırdışı edildiniz mı?

калі / ne zaman :

з якой краіны / hangi ülke : 

                                                                     калі / ne zaman : 

29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага 

заканадаўства/ Daha önce Belarus'ta bulunduysanız yerel kanunları bozmaktan hiç adli muamele gördünüz mü?

                                                                     калі / ne zaman :                                           дзе / nerede : 

33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы 

Беларусь/ Belarus'ta bulunurken bulunma, yaşama gibi ihtiyaçlarınızı 

karşılayacağınız kaynak

34. Медыцынская страхавая арганізацыя/ Tıbbi sigorta şirketi 

            нумар страхавога поліса /Sigorta poliçe numarası : 

31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ 

Belarus'a gitmek için kullanacağınız araç : 

32. Mаршрут руху/ Ziyaret edilecek şehirler : 

  

  

 тэрмін дзеяння страхавога поліса /

Sigorta poliçesinin geçerli olduğu son tarih : 

42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ 

Sizinle birlikte seyahat edecek çocuklarınız varsa ve onlar sizin pasaportunuza kayıtlıysalar aşağıdaki tabloyu doldurun

імя/ adı дата і месца нараджэння/

36. Фамілія мужа(жонкі)/ Eşinin soyadı : 37. Дзявочая фамілія мужа(жонкі)/ Eşinin kızlık soyadı : 

39. Грамадзянства  

мужа(жонкі)/ Eşinin 

vatandaşlığı

40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Eşinin 

doğum tarihi

41. Месца нараджэння 

мужа (жонкі)/ Eşinin 

doğum yeri : 

(gün/ay/yıl)

soyadı doğum yeri ve tarihi

43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з’яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я 

ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа 

служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя 

будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь 

ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ 

Beyanname: işbu formdaki bilgilerimin hepsinin doğru olduğunu beyan ederim. Ayrıca sahte bilgi verme ve gerekli olan evrakları 

teslim etmememin Belarus’a giriş yapmamı engelleyebileceğini biliyorum . Verdiğim bilgilerin sahte ya da yanlış olması durumunda 

vizemin her an iptal edilebileceğini biliyorum. Belarus’a giriş yapınca oradaki kurallar gereği kayıtlarımı yaptırmayı ve vize geçerlilik 

tarihi bitmeden Belarus’tan çıkış yapacağımı taahhüt ederim.

44. Асабісты подпіс / İmza : 45. Дата запаўнення / Tarih : 

evet /так hayır /не

так / evet

крэдытныя карткі / kredi kartı

дарожныя чэкі / travel çek

так / evet

 не / hayır

 не / hayır

так / evet

 не / hayır

білеты / biletler

пражыванне / yaşama

знаходжуся ў шлюбе/ evli

наяўныя сродкі / nakit

не знаходжуся ў шлюбе/ bekar

разведзены(а)/ boşanmış

удавец (удава)/ dul


