يزاحم تقذٌى االعتزاف وانًعادنة يٍ أجم األشخاص انخاضعٍٍ نقاَىٌ انحًاٌة انًؤقتة*
ثبنُسجخ ألطحبة انطهجبد انزٍَ غٍز قادرٌٍ عهى تقذٌى األوراق وانًستُذات انالسو تقذًٌها ضًٍ الئحخ االعزشاف
وانًعبدنخ ،ثسجت انحشوة أو االحزالل أو انذيبس انزٌ رزعشع نه ثالدهى ،أو انزٌ غٍز قادرٌٍ عهى تأكٍذ وتىثٍق
شهاداتهى ،ثششط أٌ َكىٌ غٍز قادرٌٍ عهى انحصىل عهى رد عهى يزاسات انتأكٍذ وانتىثٍق خالل تىاجذهى خارج انثالد:
ثششط أٌ َكىٌ نذَه أطم انشهبدح وثُبٌ انذسجبد ونكُه َكىٌ غُش لبدس عهً عًم إجشاءاد انزظذَك عهُهب.
لبدسا رمذَى طىسح ضىئُخ يُه أو رشجًخ يىثمخ يُهب.
أال َكىٌ نذَه أطىل انشهبداد و /أو ثُبٌ انذسجبد ،ونكُه َكىٌ ً
فمذ طذس لشاس ثبنشجىع إنً سأٌ نجبٌ اسزشبساد انًجبالد انعًهُخ ألعًبل انًعبدنخ انًخزظخ ،وآساء انجبيعبد ،ونجبٌ
االعزشاف وانًعبدنخ ورُفُز اإلجشاءاد.
 (1انثهذاٌ انتً تىجذ فٍها شزوط انحزب أو االحتالل أو انضى
سىسَب  ،انعشاق  ،نُجُب  ،انًٍُ  ،فهسطٍُ  ،انظىيبل  ،جُىة انسىداٌ  ،انمشو.
أ) َزى رمُُى انطهجبد انًمذيخ ثأطىل انشهبداد وثُبٌ انذسجبد دوٌ انحظىل عهً رأكُذ ورىثُك عهُهب ،يٍ لجم نجُخ
االعزشاف وانكفبءح ونجبٌ اسزشبساد انًجبالد انعهًُخ انًخزظخ.
لبدسا رمذَى طىسح ضىئُخ يُه أو رشجًخ
ة) ثبنُسجخ نًٍ نُس نذَه أطىل انشهبداد و /أو ثُبٌ انذسجبد ،ونكُه َكىٌ
ً
يىثمخ يُهبَ ،زى انزحمك يٍ يجبالد انشهبداد وانذسجبد يٍ لجم نجبٌ رحذَذ انذسجبد وانشهبداد انًكىَخ فٍ انًجبالد
انًزخشج فُهب األشخبص ،رحذ يظهخ انجبيعبد انزٍ رحذدهب سئبسخ يجهس انزعهُى انعبنٍ ،وثعذهب رسزًش أعًبل انًعبدنخ،
وعُذ انهزوو َزى رُفُز إجشاءاد َظبو يعهىيبد اإلداسح االسزشارُجُخ.
ج) َزى إَهبء إجشاءاد انًعبدنخ نألشخبص انزٌ رى انزأكذ يٍ أَهى ال ًَزهكىٌ انذسجخ وانًجبل انًخزض ،يٍ لجم نجبٌ رحذَذ
انشهبداد وانذسجبد .وَزى إعبدح انزمذَى يشح أخشي عُذ رىفُشهى نهًسزُذاد.
د) ثبنُسجخ نألشخبص انزٍَ َزجٍُ أَهى رمذيىا ثجُبٌ يخبنف نهحمبئك انخبطخ ثُمض انجُبَبدَ ،زى ارخبر فٍ حمهى اإلجشاء
انمبَىٍَ ،ورهغً نهى إجشاءاد االعزشاف وانًعبدنخ.

 (2انًستُذات انتً سىف تطهة إضافًٍا عهى يستُذات انتقذٌى ،تانُسثة نألشخاص انذي ٌقذيىٌ أوراقًا َاقصة أو نى
ٌتًكُىا يٍ تقذٌى األوراق انًطهىتة
أ) وثُمخ هىَخ انهجىء وانحًبَخ انًؤلزخ.
ة) ًَىرج إلشاس َحزىٌ عهً انجُبَبد انزعهًُُخ.
وطىسا يىثمخ يُهب.
ج) إرا كبٌ لذ عًم فٍ يجبل يزعهك ثزخظظخ َمذو سًزُذاد سسًُخ
ً
* ًَكُكى انىطىل إنً آخش رحذَثبد نهمىاٍَُ انًزعهمخ ثعًهُخ انًعبدنخ يٍ لجم سئبسخ يجهس انزعهُى انعبنٍ وأٌ رغُُشاد
رطشأ عهُهب ،يٍ خالل انشاثط انزبنٍwww.yok.gov.trweb :
* ألٌ أسئهخ أو طهجبد أخشي ًَكُكى انزىاطم عٍ طشَك انجشَذ اإلنكزشوٍَ انزبنٍdenklik@yok.gov.tr :

