االقامة االلكترونية
المراجعة االولى على  3مراحل
تمأل االستمارة الموجودة على موقع  www.goc.gov.trثم تطبع و يتم توقيعها.

تضاف الوثائق المتعلقة بنوع اذن االقامة و سبب البقاء في تركيا الى
استمارة المراجعة.

يتم الذهاب الى مديرية ادارة الهجرة في تاريخ و ساعة الموعد بشرط
اصطحاب الوثائق المطلوبة.

(!) يجب تجديد المواعيد التي اعطيت من قبل مديريات شعب االجانب قبل تاريخ
 18.05.2015و ذلك عن طريق نظام التسجيل.
المراجعة االولى و مراجعات التحويل


يمكن المراجعة من اجل اذن االقامة ألول مرة أو من أجل التحويل بخصوص
االقامات الطويلة و القصيرة و اقامات العائلة و الطالب.



في كل الشروط يجب المراجعة قبل انتهاء مدة السمة او مدة اذن االقامة .



تختلف الوثائق باختالف نوع االقامة و سبب البقاء في تركيا .قد تطلب االدارة
معلومات و وثائق اضافية.



بعد ملئ االستمارة يتم استصدار استمارة من قبل نظام التسجيل تشتمل على تاريخ
و ساعة المقابلة و رقم االستمارة و الوثائق المطلوبة .ان هذه االستمارة تكفل لكم
االقامة بشكل نظامي حتى تاريخ المقابلة و لكنها ال تمنحكم حق الخروج او الدخول
من و الى تركيا.



يجب الذهاب الى مديرية ادارة الهجرة التي تم مراجعتها في اليوم و الساعة
المحددتان للموعد .و عكس ذلك لن يتم االهتمام بالطلب.



من اجل االعالم بالموافقة و اعطاء المعلومات الالزمة يجب اعطاء رقم هاتف
جوال و عنوان بريد الكتروني .

التمديد على ثالث مراحل
تمأل االستمارة الموجودة على موقعwww.goc.gov.trثم تطبع ويتم توقيعها.

تدفع رسوم تمديد اذن االقامة و رسوم وثيقة االقامة بعد حسابها من قبل
نظام التسجيل و ذلك وفق مدة التمديد المطلوبة ،الى شبابيك الدفع في المالية
و مديريات المال او المصارف المعتمدة من قبل رئاسة ادارة االيرادات.

ترسل الوثائق و ايصاالت الدفع عن طريق البريد الى ادارة الهجرة التي
ستقوم باجراءات التمديد.

طلب التمديد


يمكن تقديم طلبات التمديد وفق نوع اذن االقامة الموجودة.



في جميع الحاالت يجب تقديم الطلبات قبل انتهاء مدة اذن االقامة .



بعد ملئ استمارة الطلب سيتم استصدار "وثيقة مراجعة من أجل اذن االقامة" من قبل
نظام التسجيل فيها مقدار الرسوم التي يجب دفعها مع الوثائق التي يجب احضارها.
ان هذه الوثيقة تكفل لكم االقامة بشكل نظامي حتى االنتهاء من معامالت االقامة و
لكنها ال تمنحكم حق الخروج او الدخول من و الى تركيا.



في حال الرغبة بالخروج و الدخول من و الى تركيا يجب تصديق "وثيقة المراجعة
من اجل اذن االقامة " من طرف مديرية ادارة الهجرة في المحافظة المتواجدين فيها.



يجب ارسال الوثائق الالزمة الى مديرية ادارة الهجرة التي تقومون بمراجعتها اما
عن طريق البريد المضمون او الشحن.



يتم استكمال الطلب حين تصل المعلومات و الوثائق كاملة دون نقصان الى مديرية
ادارة الهجرة في محافظتكم.



اذا كانت نتيجة التقييم ايجابية يتم طبع وثيقة اذن االقامة من المديرية العامة و
ارسالها الى عنوان المراجع.



من اجل االعالم بالموافقة و اعطاء المعلومات الالزمة يجب اعطاء رقم هاتف
جوال و عنوان بريد الكتروني.

