
 
T.C.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü 

(ASGM) 
 

Sayı : 76925145-250-2020/31174725 - ACELE 16.03.2020
Konu : Kazakistan'da olağanüstü hal 

kapsamında uygulanan uluslararası 
seyahat kısıtlamaları

DAĞITIM YERLERİNE
 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre güvenli elektronik imza ile 
imzalanmıştır. Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.mfa.gov.tr adresinden 

869931a4-7fd9-4b04-ac00-01417222281b kodu ile erişebilirsiniz.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: 0 (312) 292 10 00, Faks: 292 27 14, http://www.mfa.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Altay ALPER, altay.alper@mfa.gov.tr
*2020/31174725* 1/2

 

           1. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev tarafından dün (15 Mart) 
imzalanan kararnameyle, koronavirüs salgınına yönelik önlemler çerçevesinde bütün 
Kazakistan sathında 16 Mart 2020 tarihi saat 8:00’dan 15 Nisan 2020 tarihi saat 7:00’a kadar 
olağanüstü hal ilan edilmiştir.
 
           2. Bu kapsamda, Kazakistan'a giriş ve çıkışlarda uygulanacak kısıtlamalara ilişkin olarak 
Nur-Sultan Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla alınan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında;
 
           Olağanüstü hal süresince aşağıdaki istisnalar dışında Kazakistan vatandaşları ile yabancı 
ülke vatandaşlarının Kazakistan sınırlarından giriş ve çıkışlarının kısıtlandığı 
kaydedilmektedir:
 
           - Daha önce ülkeden ayrılan Kazakistan vatandaşlarının Kazakistan’a dönmeleri;

           - Tedavi amacıyla yurtdışında seyahat eden ve gerekli sağlık kurumlarından ispatlayıcı 
belgesi bulunan Kazakistan vatandaşları;

           - Kazakistan’a daha önce girmiş olan yabancıların Kazakistan’dan ayrılmaları;

           - Kazakistan’ın ve yabancı ülkelerin diplomatik hizmet personeli ve onların aile üyeleri 
ile yabancı ülkelerin ve uluslararası örgütlerin Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın 
davetiyle Kazakistan’a seyahat eden heyetlerinin üyeleri;

           - Tren, lokomotif, hava ve deniz (taşıtları) mürettebatı; 

           - Kazakistan topraklarındaki yabancı sınır ötesi tesislerin hizmet personeli ile komşu 
ülkelerin topraklarındaki Kazak sınır ötesi tesislerinin hizmet personeli;
 
           - Kısıtlamaların yürürlüğe girmesinden (16 Mart 2020 saat 08:00) önce yola çıkan 
aktarmalı yolcu trenlerine binen yabancı yolcular;

           - Yabancılar (vatansız şahıslar), Kazakistan’da oturma izni bulunanlar;

           - Kazakistan vatandaşlarının aile üyeleri olan yabancılar (ancak, eş, ebeveyn ve çocuk 
gibi akrabalık bağlarının kanıtlanması durumunda).
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           3. Yukarıdaki maruz istisnai durumları taşımayan vatandaşlarımızın 16 Mart-15 Nisan 
2020 tarihlerinde Kazakistan’a girmelerinin mümkün olmayacağı anlaşılmaktadır. 

           Uluslararası taşımacılık yapan taşıt ve sürücülerinin anılan kısıtlamalardan ne 
şekilde etkileneceği hususu Kazak makamları nezdinde araştırılmakta olup, bilgi alındığında 
ayrıca sunulacaktır.
 
           Saygılarımla arzderim.
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