
تركيا     فايكرت ي الطالايكرت يف ق ايكرت يف قالطلا و الزايكرت يف قالطلا واايكرت يف قالطلا و ج

اللجوءء     لطالبايكرت ي أجوبءوجللا يبلاطل ة ايكرت يف قالطلا و أسئلءوجللا يبلاطل ة

     . تركيا؟     فايكرت ي الزايكرت يف قالطلا واايكرت يف قالطلا و ج بإمكانايكرت ي ه؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب ل تركيا فايكرت ي حمايءوجللا يبلاطل ة طال؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب له .ايكرت يف ةيامح ب أنا

تحةيامحلا تتالحماية             المسَجليةيامحلا تحت نت األشخاةيامحلا تحت نيلَجسملا صت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت الدةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وليةت الحمايةت علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت الحاصليةيامحلا تحت نت الدةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وليةةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت الحمايةت طالبةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت لدةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يبلاط ىت
تركياتإ       فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت الحإ ايكرت يف جاوزلا يف قت الهجر) ةت        )ذالمؤقتةت إلدار) ةت العامةت المديريةت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت تسجليه) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت أتموات Göçات

İdaresi  Genel Müdürlüğü)      .األمورت ك رومألا لت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت التركةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يتةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و     ذيخض رومألا لك و جاوزلا عت المدنةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت للقانوو يكرتلا يندملا نت الصلةت او يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تت
  . بها     المعمو  .اهب ل التشريعاو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا ت مةيامحلا تحت ن غير  .اهب لومعملا تاعيرشتلا نم ه

المدنايكرت ي؟    الزايكرت يف قالطلا واايكرت يف قالطلا و ج هو ما

الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جتال           أنوالا جاوزلا ع مةيامحلا تحت ن نولا جاوزلا ع المدنةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يتهو الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت أةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و الرسمةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي المسؤةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وليةيامحلا تحت ن     ذالزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف ج طرنيلوؤسملا ف إتمامنيلوؤسملا فرط نم هتمةيامحلا تحت ن يجنيلوؤسملا فرط نم همامتإ ب نيلوؤسملا فرط نم همامتإ بجي ي
.            ذالمعيَنيةيامحلا تحت نتل  ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وتالتقليدنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بجي ي   الدينةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت أو يكرتلا يندملا نت مةيامحلا تحت نت بالرغ) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت أننيلوؤسملا فرط نم هت اإلعتبارت بعيةيامحلا تحت نت األخدت يرجةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وفقاتللقانوو يكرتلا يندملا ن ليديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو كت

زةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واجا         يعتبر اجاوز ربتعي ال أننيلوؤسملا فرط نم ه إاجاوز ربتعي ال تركيا فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي بنيلوؤسملا فرط نم ه . ًشرعياً مسمواجاوز ربتعي ال هنأ الإ ايكرت يف هب ح القانونية    الناحية مةيامحلا تحت ن

تركيا؟       المدنايكرت يءفايكرت ي الزايكرت يف قالطلا واايكرت يف قالطلا و ج شرايكرت يف قالطلا و؟ايكرت يف يندملا جاوزلا ط هايكرت ي ما

  . علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىتاألشخاةيامحلا تحت نيلَجسملا ص               الطرفيةيامحلا تحت ن مةيامحلا تحت نتكصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال التاصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم مت بالتراضةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت امرأ) ةت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت رج رومألا لت بيةيامحلا تحت نت الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت يت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت أو يكرتلا يندملا نت يمكةيامحلا تحت نت تركياةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت
ال         الوقةيامحلا ت عازبيةيامحلا تحت نتفةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي يكونوات الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جتأو يكرتلا يندملا ن .   ذالراغبيةيامحلا تحت نتفةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي القانونةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يتللزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف ج    السةيامحلا تحت ن فينيلوؤسملا فرط نم هتللزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف ج يتقدموو يكرتلا يندملا نت نيلوؤسملا فرط نم همامتإ بجي ي

هوت    تركيات .      18فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت العمرت  مةيامحلا تحت نت البالغيةيامحلا تحت نت األشخاةيامحلا تحت نيلَجسملا صت بإمكاو يكرتلا يندملا نت الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جتإ   17سنة علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىتموافقة   ذسنةت حصلوات ات
          . العمر     مةيامحلا تحت ن يمكةيامحلا تحت نتللبالغيةيامحلا تحت ن ااجاوز ربتعي الستثنائيةةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت الحااجاوز ربتعي الو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا ت بع رمعلا نم نيغلابلل نكمي ،ةيئانثتسالا تالاحلا ض فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و القانونييةيامحلا تحت ن أةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وصيائه) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م موافقة 16األبويةيامحلا تحت نتأةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و

إ    علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ى الحصو  .اهب ل المحكمةت  ذو يكرتلا يندملا نسنة . مةيامحلا تحت ن

إلةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت   لديه) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت         ذباإلضافةت تكوو يكرتلا يندملا نت أو يكرتلا يندملا نت الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت الراغبيةيامحلا تحت نت األشخاةيامحلا تحت نيلَجسملا صت علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت ". "ليديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو كةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت حسنيلوؤسملا فرط نم همامتإ ب  األهليةتالقانونية
مةيامحلا تحت نتلديه) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م                 أةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت بعدت الرشدت سةيامحلا تحت نت يبلغوات ل) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت مةيامحلا تحت نت القانونيةت األهليةت علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت يتوفرت التركةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،تاجاوز ربتعي ال المدنةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت القانوو يكرتلا يندملا نت
 ) نتيجةت     )          ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وتالخطةجيتن (أ الصةجيتن (أطخلا و حت بيةيامحلا تحت نت التمييزت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت بعقصاخشألا ىلع .نيفرطلا النيةت التصرنيلوؤسملا فت علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت القدر) ةت التمييزت علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت القدر) ةت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت نقةجيتن (أطخلا و حصلا نيب زييمتلا و ةينالقعب فرصتلا ىلع ةردقلا) زييمتلا ىلع ةردقلا يف صت

مةيامحلا تحت نته            شةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يه نم ءت أنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بجي يت أةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت تخديرت العقليةةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت القدر) ةت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت ضعه نم ءيش يأ وأ ريدخت ،ةيلقعلا ةردقلا يف فت عقلةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت .   ذمره نم ءيش يأ وأ ريدخت ،ةيلقعلا ةردقلا يف فعض ،يلقع ضت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يته  ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت الصددةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،تمةيامحلا تحت ن  ذاتالقبي رومألا ل ات
بحدت        العقلةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت المره نم ءيش يأ وأ ريدخت ،ةيلقعلا ةردقلا يف فعض ،يلقع ضت أو يكرتلا يندملا نت علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت التةجيتن (أكيدت .  ذالمه) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت بعبار) ةتأخرةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يبلاط ىةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،       مةيامحلا تحت نتالزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف ج مانعات بالضرةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا ور) ةت يشك رومألا َلت اتنيلوؤسملا فرط نم هتاجاوز ربتعي ال

إ      للزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف ج مانعا العقلةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي المره نم ءيش يأ وأ ريدخت ،ةيلقعلا ةردقلا يف فعض ،يلقع ض .   ذيكوو يكرتلا يندملا ن يحإ ايكرت يف جاوزلا يف ق         بالتالةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و التمييز علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ى القدر) ة كبيرتعلةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ى بشك رومألا ل يؤثر كاو يكرتلا يندملا ن ا
الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جتةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و      ذلألشخاةيامحلا تحت نيلَجسملا صتال  أيضا عقلةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت مره نم ءيش يأ وأ ريدخت ،ةيلقعلا ةردقلا يف فعض ،يلقع ضت مةيامحلا تحت نت يعانوو يكرتلا يندملا نت تقريرتطبةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي      ذليديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو كيةيامحلا تحت نت علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت الحصو  .اهب لت خصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال  .اهب لت مةيامحلا تحت نت

 . مرضةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي      عائإ ايكرت يف جاوزلا يف ق أنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بجي ي غيا .يضرم قئاع يأ ب يثبةيامحلا ت رسمةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي

    . أو يكرتلا يندملا نتيت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م            يمكةيامحلا تحت نت اجاوز ربتعي ال أماصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم متالزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف ج اخرت عائإ ايكرت يف جاوزلا يف قت بمثابةت الوطيد) ةت القرابةت تعتبرت الحالةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت التركةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت للقانوو يكرتلا يندملا نت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وفقات
  /   ( ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و         العماو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تت للخااجاوز ربتعي الو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا ت يمكةيامحلا تحت نت اجاوز ربتعي ال المقربيةيامحلا تحت نت األقار .يضرم قئاع يأ بت أةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت المباشريةيامحلا تحت نت األسر) ةت أفرادت بيةيامحلا تحت نت الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت

األزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت/                آباه نم ءت أةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت أبناه نم ءت مةيامحلا تحت نت الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت يمكةيامحلا تحت نت اجاوز ربتعي ال ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت إخوته) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت بناو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تت أةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت أبناه نم ءت مةيامحلا تحت نت الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت األعماصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم مت األخوا  .اهب ل
 . السابقيةيامحلا تحت ن(             أزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واجه) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و بةجيتن (أبنائه) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م أيضا ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و المتبنَيةيامحلا تحت ن باإلبناه نم ء يمكةيامحلا تحت نتالزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف ج اجاوز ربتعي ال ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ، السابقيةيامحلا تحت ن

ال    السابقءوجللا يبلاطل ة الشرايكرت يف قالطلا و؟ايكرت يف يندملا جاوزلا ط فع؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب ل         ذك؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب ل يمكننايكرت ي أي لعف يننكمي ن بتركيا لعف يننكمي نيأ ، الزايكرت يف قالطلا واايكرت يف قالطلا و ج أريد ايكرت يف قالطلا و لد لعف يننكمي نيأ ،ايكرتب جاوزلا ديرأ و ي لك؟ذكرمتوفر لعف يننكمي نيأ ،ايكرتب جاوزلا ديرأ و يدل ة

بالزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جتالتاب رومألا لك و جاوزلا ع              الخاةيامحلا تحت نيلَجسملا صت القس) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت الطلنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت تقدي) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت بتركيات الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت الراغبيةيامحلا تحت نت األشخاةيامحلا تحت نيلَجسملا صت علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت يجنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت
    . كصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال         حضورت يجنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت بالزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف ج الراغبيةيامحلا تحت نت الطرفيةيامحلا تحت نت أحدت تسجي رومألا لت محافظةت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت المتواجد) ةت للبلدياو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تت

 . اإلجراه نم ء    هذا خصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال  .اهب ل الطرفيةيامحلا تحت ن

 



ه     إلتماه م الالزمءوجللا يبلاطل ة الوثائه مامتإل ةمزاللا ق ه      ذماهايكرت ي الحصوه ىلع لءعله ى يمكننايكرت ي أي لعف يننكمي ن اإلجراء؟ الوثائه مامتإل ةمزاللا ق؟ ذا ؟قئاثولا ه

    . عاد) ةتيت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م            لكةيامحلا تحت نت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت الوثائإ ايكرت يف جاوزلا يف قتالصاخشألا ىلع .نيفرطلا الزمة ك رومألا لت عةيامحلا تحت نت اإلستفسارت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت بالزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت المكلَفةت اإلدار) ةت مراجعةت األفض رومألا لت مةيامحلا تحت نت
  : الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف ج    طلنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت التالية الوثائإ ايكرت يف جاوزلا يف قت بتقدي) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت )المطالبةت  evlenme  beyannamesi)  ، الشخصيةةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا الهويةت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت

    . توفَرو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تتل           حا  .اهب لت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت شهاد) ةتالعزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وبة ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت السفرت جوازت صورت مث رومألا لت شمسيةت صورت الطبةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت أية ديك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مالتقريرت
فمةيامحلا تحت نتالمه) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م              اإلجتماعيةةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت حالتك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت تثبةيامحلا تت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا والتةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت األصلةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت بلدك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت سلطاو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تت طرنيلوؤسملا فت مةيامحلا تحت نت إصدارهات ت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وثيقةت

   . إ   لكةيامحلا تحت ن ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و أيضا ه    ذاإلداجاوز ربتعي اله نم ءتبها تتوفرتلديك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م ل) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م المديرية       ذا العزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وبةتمةيامحلا تحت ن شهاد) ة طلنيلوؤسملا فرط نم همامتإ ب فبإمكانك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م الوثيقة   .اهب لومعملا تاعيرشتلا نم ه
الهجر) ة   .   إلدار) ة العامة

قيامك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف متبه   علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت       ذخصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال  .اهب لت توفرك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت مةيامحلا تحت نت التةجيتن (أكدت يرجةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت اإلجراه نم ءةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت المديريةتالعامة      ات مةيامحلا تحت نت صادر) ةت رسميةت هويةت
الهجر) ة  .إلدار) ة

إلتماه م             المخَولومامتإل ن المسؤايكرت يف قالطلا ولومامتإل ن همامتإل نولَوخملا نولوؤسملا م م لعف يننكمي ن تركيا؟ فايكرت ي قانونيا المخَولءوجللا يبلاطل ة الزايكرت يف قالطلا واايكرت يف قالطلا و ج أنوامامتإل نولَوخملا نولوؤسملا مه نم ؟ايكرت يف اينوناق ةلَوخملا جاوزلا ع هايكرت ي ما
الجراء؟ ذه ا

ت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت   المدنةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يتال     ذكمات الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت فقلا يندملا جاوزلا طت سابقاةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت المسؤةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وليةيامحلا تحت نتالمخوَليةيامحلا تحت ن        ذكر  .اهب لومعملا تاعيرشتلا نم هت قِب رومألا لت مةيامحلا تحت نت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت القانوو يكرتلا يندملا نت حسنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت يت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت نيلوؤسملا فرط نم همامتإ بجي يت
ب   للقياصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم م . ذليديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو ك قانونيا تركيا      فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي الوحيد الشرعةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف ج هو

 

ه        ه؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب ل األصلايكرت ي لعف يننكمي نيأ ، بلد لعف يننكمي نيأ ،ايكرتب جاوزلا ديرأ و ي فايكرت ي سابقا متزايكرت يف قالطلا وايكرت يف قالطلا و ج تركيا؟      ذأنا فايكرت ي المفعوه ىلع ل سار لعف يننكمي نيأ ،ايكرتب جاوزلا ديرأ و ي الزايكرت يف قالطلا واايكرت يف قالطلا و ج ا

حالتيديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو كت.   .   اإلجتماعيةتنع) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م بالتالةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يتفإ         ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت تركياتأيضا فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت المفعو  .اهب لت ساريةت هةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت األصلةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت اتكاو يكرتلا يندملا ن ذبببلدإف يلاتلاب و .اضيأ ايكرت يف لوعفملا ةيراس يه يلصألا كت
 . أيضا             تركيا فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي بنيلوؤسملا فرط نم ه معترنيلوؤسملا ف فسيكوو يكرتلا يندملا ن األصلةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي ببلدإف يلاتلاب و .اضيأ ايكرت يف لوعفملا ةيراس يه يلصألا ك رسمةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي بشك رومألا ل بنيلوؤسملا فرط نم ه معترنيلوؤسملا ف زةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واجيديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو ك

السلطات؟         إعاله م علايكرت َي ه؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب ل تركيا لعف يننكمي نيأ ، فايكرت ي متزايكرت يف قالطلا وايكرت يف قالطلا و ج أنا

( المدنةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت        السج رومألا لت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت السكاو يكرتلا يندملا نت دائر) ةت إبصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال) يندملا لجسلا و ناكسلا ةرئاد غت المديريةتاإلقليمية  ذةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وتك(  Nüfus Müdürlüğüيجنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت ليديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو كت
الهجر) ةت  ) اإلجتماعيةتخصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال  .اهب ل(        İl Göç İdaresi Müdürlüğüإلدار) ةت حالتك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت حاص رومألا لت تغييرت أنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بجي يت عةيامحلا تحت نت

  . عم رومألا ل   يوصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم م عشريةيامحلا تحت ن

 

الصادر لعف يننكمي نيأ ،ايكرتب جاوزلا ديرأ و يدل ةءم لعف يننكمي ن             الشخصيءوجللا يبلاطل ةء هويتايكرت يء فايكرت يء المدنيءوجللا يبلاطل ةء حالتايكرت يء تخنم ةرداصلا ةيصخشلا يتيوه يف ةيندملا يتلاح صء التايكرت يء البياناتء فايكرت يء خطنم ةرداصلا ةيصخشلا يتيوه يف ةيندملا يتلاح صخت يتلا تانايبلا يف أء هنانم ةرداصلا ةيصخشلا يتيوه يف ةيندملا يتلاح صخت يتلا تانايبلا يف أطخ كء
 . ما    الهجر لعف يننكمي نيأ ،ايكرتب جاوزلا ديرأ و يدل ة إلدار لعف يننكمي نيأ ،ايكرتب جاوزلا ديرأ و يدل ة العامءوجللا يبلاطل ة الخطنم ةرداصلا ةيصخشلا يتيوه يف ةيندملا يتلاح صخت يتلا تانايبلا يف أ؟     ذالمديريءوجللا يبلاطل ة لتصحي؟أطخلا ح أفع؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب ل أمامتإل ن علايكرت ي ا

اإلقليميةت            المديريةت مراجعةت عليك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت الشخصيةةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت هويتك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت ببياناتك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت المتعلقةت األخطاه نم ءت يخةجيتن (أطخلا و حصلا نيب زييمتلا و ةينالقعب فرصتلا ىلع ةردقلا) زييمتلا ىلع ةردقلا يف صت فيمات
 . إ  أيضاتأثناه نم ء            ذإلدار) ةتالهجر) ة بهات اإلداجاوز ربتعي اله نم ءت يرجةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت اإلجتماعيةت حالتك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت تثبةيامحلا تت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وثيقةت علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت تتوفرةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وو يكرتلا يندملا نت كنت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت ات

ب  ليديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو ك. ذقيامك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م

الجديد؟     مولود لعف يننكمي نيأ ،ايكرتب جاوزلا ديرأ و ي تسجي؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب ل يمكننايكرت ي كي؟ديدجلا يدولوم ليجست يننكمي ف

ثصاخشألا ىلع .نيفرطلا الثيةيامحلا تحت نتيوما                المدنةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يتخصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال  .اهب ل السج رومألا لت السكاو يكرتلا يندملا نتةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و دائر) ةت لدةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يبلاط ى طلنيلوؤسملا فرط نم همامتإ ب يجنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بتتقدي) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م المواليدتةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ، لتسجي رومألا لت بالنسبةت
  . األخ  يرجةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ى الواجاوز ربتعي الد) ة زةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،              ذبعد بدةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وو يكرتلا يندملا ن أةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف ج إطار فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي طف رومألا ل بيةيامحلا تحت نتإنجا .يضرم قئاع يأ ب فر،جاوز نودب وأ جاوزلا راطإ يف لفط باجنإ نيب قت هناإف يلاتلاب و .اضيأ ايكرت يف لوعفملا ةيراس يه يلصألا ك لي،جاوز نودب وأ جاوزلا راطإ يف لفط باجنإ نيب قرف كانه س أننيلوؤسملا فرط نم ه بالعل) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م

له    يكوو يكرتلا يندملا ن لةيامحلا تحت ن .  ذةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و الوالديةيامحلا تحت ن         علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ى أةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و الطف رومألا ل علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ى تةجيتن (أثير أنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بجي ي األمر ا

المختصةت            ذإ للسلطاو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تت بالواجاوز ربتعي الد) ةت التصريةجيتن (أطخلا و حت المصحةت لمسؤةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا ولةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت يمكةيامحلا تحت نت مصحةةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت الطف رومألا لت إنجا .يضرم قئاع يأ بت ت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت ات
القياصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم متب.          ذب ت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت أننيلوؤسملا فرط نم هت مةيامحلا تحت نت التةجيتن (أكدت الضرةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا ورنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بجي يت مةيامحلا تحت نت لكةيامحلا تحت نت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت .     ذليديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو ك اإلنجا .يضرم قئاع يأ بتفةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي   حالةت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت لكةيامحلا تحت نت كماتينبغةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي ليديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو كت

ب     اإلعصاخشألا ىلع .نيفرطلا الصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم مت يمكنك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت اخرةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت .   ذمكاو يكرتلا يندملا نت مث رومألا لته     فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت الشفهةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي تصريحك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت طريإ ايكرت يف جاوزلا يف قت عةيامحلا تحت نت لدةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يبلاط ى  ذليديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو كت الحصاخشألا ىلع .نيفرطلا الو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت   .اهب لومعملا تاعيرشتلا نم هت
   . إلةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت        باإلضافةت مةيامحلا تحت نتتصريحك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م للتةجيتن (أكدت بتحقيإ ايكرت يف جاوزلا يف قت القياصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم مت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت الحإ ايكرت يف جاوزلا يف قت المه) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف متتسجي رومألا ل   ذالسلطاو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تت مةيامحلا تحت نت ليديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو كةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت

  . الهجر) ة       إلدار) ة المديريةتاإلقليمية فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي الجديد مولودك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م



 

الحصوه ىلع ل  ما عله ى  أريد أفع؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب ل؟   ذالطالايكرت يف ق لعف يننكمي نيأ ، أمامتإل ن علايكرت ي ا

 . إ         المحكمةتفقلا يندملا جاوزلا ط يخةجيتن (أطخلا و حصلا نيب زييمتلا و ةينالقعب فرصتلا ىلع ةردقلا) زييمتلا ىلع ةردقلا يف صت قرارت هوت تركيات فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت عليك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف متتقدي) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م      ذفسإ .طقف ةمكحملا صخي رارق وه ايكرت يف جاوزلا خت الطصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال،جاوز نودب وأ جاوزلا راطإ يف لفط باجنإ نيب قت علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت الحصو  .اهب لت أردت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت ات
المختصةتبه     المحكمةت إلةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت .        ذطلنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت خصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال  .اهب لته  محامةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت دع) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت مةيامحلا تحت نت اإلستفاد) ةت تكوو يكرتلا يندملا نت قدت   .اهب لومعملا تاعيرشتلا نم هذاتالموضولا جاوزلا ع
  . يرجةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىتاألخ   أمراتحتميا أننيلوؤسملا فرط نم هتإ    ذاإلجراه نم ءاو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تت اإلعتبارت القانونةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يتأةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و      ذبعيةيامحلا تحت نت الدع) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت مةيامحلا تحت نت اإلستفاد) ةت أردت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت ات

 . المحكمة            رسوصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم م إلةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ى باإلضافة المحامةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي تكاليه نم ءيش يأ وأ ريدخت ،ةيلقعلا ةردقلا يف ف بدف رومألا لك و جاوزلا ع مطالبيةيامحلا تحت ن فستكونوو يكرتلا يندملا ن محامةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي مةيامحلا تحت ن اإلستشار) ة

المحاميةيامحلا تحت نتالمتواجد) ة            ذلكةيامحلا تحت نتإ  نقابةت مراجعةت يمكنك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت المحامةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت تكاليه نم ءيش يأ وأ ريدخت ،ةيلقعلا ةردقلا يف فت دف رومألا لك و جاوزلا عت استطاعتك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت يكةيامحلا تحت نت ل) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت ات
       . العامةتللمحاميةيامحلا تحت ن       المهنيةت الهيئةت هةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت المحاميةيامحلا تحت نت نقابةت الدع) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف متالقانونةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وتطلنيلوؤسملا فرط نم همامتإ ب تسجيلك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت محافظةت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت

الدع) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف متالقانونةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي              لتقدي) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت إنشاؤ  .اهب لومعملا تاعيرشتلا نم هت ت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت الذنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بجي يت القانونيةت المساعد) ةت مكتنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت محاميةيامحلا تحت نت نقابةت ك رومألا لت تحةيامحلا تت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا ويوجدت
   . الحمايةت          طالبةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت ك رومألا لت الرسوصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم متالقضائية ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت المحامةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت أتعا .يضرم قئاع يأ بت تغطيةت علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت القادريةيامحلا تحت نت الغيرت لألشخاةيامحلا تحت نيلَجسملا صت

كذليديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو كتعديمو               ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت المؤقتةت الحمايةت نظاصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم مت تحةيامحلا تت المسجليةيامحلا تحت نت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت الدةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وليةت الحمايةت علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت الحاصليةيامحلا تحت نت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت الدةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وليةت
    . ذليديلقتلا و ينيدلا جاوزلا نأ نم مغرلاب هنأ رابتعإلا نيعب دخألا ىجري .نوناقلل اقفو كتأنت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م          م رومألا لك و جاوزلا عت لكةيامحلا تحت نت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يتتركيا القانونيةت المساعد) ةت مكاتنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت خدماو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تت مةيامحلا تحت نت لإلستفاد) ةت مخولوو يكرتلا يندملا نت الجنسيةت

   .   / مةيامحلا تحت نتالمعلوماو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،          للمزيدت تبررتطلبك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م أةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت تشراجاوز ربتعي ال هنأ الإ ايكرت يف هب حتةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و التةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت الوثائإ ايكرت يف جاوزلا يف قت ببع رمعلا نم نيغلابلل نكمي ،ةيئانثتسالا تالاحلا ضت اإلداجاوز ربتعي اله نم ءت ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وت طلنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت بتقدي) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت مطالبوو يكرتلا يندملا نت
 . تسجيلك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م        محافظة المتواجد) ة المحاميةيامحلا تحت نتالمحلية بنقابة اإلتصا  .اهب ل يرجةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ى

      . تركيا؟    فايكرت ي الطالايكرت يف ق طل؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب له .ايكرت يف ةيامح ب بإمكانايكرت ي ه؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب ل تركيا خارايكرت يف قالطلا و ج تزايكرت يف قالطلا وج؟ايكرت يف قالطلا بلط يناكمإب له .ايكرت جراخ ت أنا

   . يُرجةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىتاألخ.              لكةيامحلا تحت نت ببلدك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف متاألصلةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت تزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وجت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت قدت كنت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت لوت حتةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت تركيات فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت الطصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال،جاوز نودب وأ جاوزلا راطإ يف لفط باجنإ نيب قت طلنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت يمكنك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت ذنع) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م
. التركةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي        للقانوو يكرتلا يندملا ن خاضعة ستكوو يكرتلا يندملا ن إجراه نم ءاو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تتالطصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال،جاوز نودب وأ جاوزلا راطإ يف لفط باجنإ نيب ق أو يكرتلا يندملا ن بالعل) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف م

   

     ) ( الطالايكرت يف ق؟/   طل؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب له .ايكرت يف ةيامح ب بإمكانايكرت ي ه؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب ل بتركيا لعف يننكمي نيأ ، متواجد لعف يننكمي نيأ ،ايكرتب جاوزلا ديرأ و يدل ة غير زايكرت يف قالطلا وجتايكرت ي زايكرت يف قالطلا وجايكرت ي

         . الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وجاو يكرتلا يندملا نتفةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي      يشارإف يلاتلاب و .اضيأ ايكرت يف لوعفملا ةيراس يه يلصألا كت أو يكرتلا يندملا نت الضرةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا ورنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بجي يت مةيامحلا تحت نت عامةةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت كقاعد) ةت لكةيامحلا تحت نةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت زةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وإ ايكرت يف جتغائنيلوؤسملا فرط نم همامتإ ب مةيامحلا تحت نت الطصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال،جاوز نودب وأ جاوزلا راطإ يف لفط باجنإ نيب قت طنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت يمكنك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت
      . ه  خصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال  .اهب ل الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وجاو يكرتلا يندملا ن أحد حضور عدصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم م . ذإجراه نم ءاو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تتالطصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال،جاوز نودب وأ جاوزلا راطإ يف لفط باجنإ نيب ق الطصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال،جاوز نودب وأ جاوزلا راطإ يف لفط باجنإ نيب ق       إتماصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم م فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي يؤخر اإلجراه نم ءاو يكرتلا يندملا نوناقلل ةلصلا تتقد   .اهب لومعملا تاعيرشتلا نم ه

 

الطالايكرت يف ق؟       بعد أبنائايكرت ي حضانءوجللا يبلاطل ة سينم ةرداصلا ةيصخشلا يتيوه يف ةيندملا يتلاح صخت يتلا تانايبلا يف أخد م لعف يننكمي ن

 . ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و               بعدتالطصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال،جاوز نودب وأ جاوزلا راطإ يف لفط باجنإ نيب ق األطفا  .اهب لت حضانةت بشةجيتن (أو يكرتلا يندملا نت ليقررت القانونيةت السلطةت لدينيلوؤسملا فرط نم هت مةيامحلا تحت نت هوت القاضةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت فقلا يندملا جاوزلا طت تركياةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت فةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت
 . األبويةيامحلا تحت ن             ألحد يمنةجيتن (أطخلا و حتالوصاية أةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و األبويةيامحلا تحت ن مشتركةتبيةيامحلا تحت ن ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وصاية منةجيتن (أطخلا و ح القاضةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي فسيقرر بالتالةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي

 

السلطات؟        إبال؟تاطلسلا غ علايكرت ي يتوج؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب له .ايكرت يف ةيامح ب ه؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب ل سابقا لعف يننكمي نيأ ، مطله مامتإل ةمزاللا َق أنا

أو يكرتلا يندملا نته   أيضاتتغييرا    ذبمات يُعتبرت األمرت مثلمات     ًات اإلجتماعيةت حالتك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت إبصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال) يندملا لجسلا و ناكسلا ةرئاد غتدائر) ة    ذفةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت عليك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت سابقاةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ت كرنات
. عم رومألا ل        يوصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم م عشريةيامحلا تحت ن خصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال  .اهب ل المدنةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي السج رومألا ل ةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و السكاو يكرتلا يندملا ن

     . أخرى؟  مر لعف يننكمي نيأ ،ايكرتب جاوزلا ديرأ و يدل ة الزايكرت يف قالطلا واايكرت يف قالطلا و ج بإمكانايكرت ي ه؟ايكرت يف جاوزلا يناكمإب ل مطله مامتإل ةمزاللا َق أنا

   . يرجةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىتاألخ    لكةيامحلا تحت نت بعدتالطصاخشألا ىلع .نيفرطلا ال،جاوز نودب وأ جاوزلا راطإ يف لفط باجنإ نيب ق الزةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واإ ايكرت يف جت ت) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف متفسإ .طقف ةمكحملا صخي رارق وه ايكرت يف جاوزلا خ         ذيمكنك) ةرجهلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف مت التةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا يت المرأ) ةت علةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىت يجنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت أننيلوؤسملا فرط نم هت اإلعتبارت بعيةيامحلا تحت نت
لمد) ةت        ااجاوز ربتعي النتظارت األسبا .يضرم قئاع يأ بت مةيامحلا تحت نت سبنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بت ألنيلوؤسملا فرط نم همامتإ بجي يت .   300زةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا واجهات اإلنتظارته  مد) ةت مفرةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا وضةتعليها    ذيوما تكوو يكرتلا يندملا نت لةيامحلا تحت نت   .اهب لومعملا تاعيرشتلا نم هت

. ذإ حملها        عدصاخشألا ىلع .نيفرطلا الك نم م يثبةيامحلا ت طبةيامحلا تحت نيلَجسملا صاخشألا و ةيلودلا ةيامحلا ىلع نيلصاحلا ،ةيلودلا ةيامحلا ي بتقرير باإلداجاوز ربتعي اله نم ء قامةيامحلا ت . ا إنتظار        مد) ة بةجيتن (أية مطالبا لي،جاوز نودب وأ جاوزلا راطإ يف لفط باجنإ نيب قرف كانه س فهو الرج رومألا ل أما


