Yerleşim Yeri
Belgesi Alma

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
وﺛﻴﻘﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ

E-Devlet
Sistemi

ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ e-devlet

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ
اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴﻜﻦ
إن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺳﻬﻞ ﺟﺪاً ﻛام ﻳﻮﻓﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻛام ميﻜﻦ ﻟﻼﺟﺌﻴني اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﺨﺪﻣﺔ أﻳﻀﺎً .ميﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻼﺟﺌﻴني ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ
 ،إن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﱪ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ميﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺜﻞ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻜﺎن اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.

E-DEVLET’E KAYIT VE
YERLEŞİM YERİ BELGESİ
Türkiye’de e-Devlet sistemi, pek çok
kamu hizmetine kolaylıkla
erişebilmenizi sağlar. Bu hizmetten
mülteciler de faydalanabilir. Bu
broşürde e-Devlet’e kayıt olma,
e-Devlet üzerinden erişilebilecek
hizmetler, özellikle de yerleşim
belgesini e-Devlet’ten çıkarma gibi
konulara dair bilgileri bulabilirsiniz.

e-Devlet
nedir?
Türkiye’de vatandaşlar ve yabancıların kamu
hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, kamu
kurumlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde
erişmelerini sağlamak için kurulmuş çevrimiçi,
elektronik bir sistemdir.

e-Devlet
hizmetlerinden
kimler yararlanabilir?
15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları ve 99 ile başlayan kimlik numarasına
sahip yabancılar uygulamayı kullanabilir.
Bilgisayar ve akıllı telefonla kullanılabilen
e-Devlet sisteminde bir telefon numarasına iki
hesap açmak mümkün değildir.

Bir yabancı
e-Devlet’ten hizmet
alabilir mi?
İkamet tezkeresi veya geçici koruma kartı ile
resmi olarak ikamet eden bir yabancı, 99 ile
başlayan yabancı kimlik numarası ile kayıt
yaptırdıktan sonra e-Devlet üzerinden sunulan
hizmetlere erişebilir.

دوﻟﺖ- ﻣﺎﻫﻮ إي:ًأوﻻ
(؟e-devlet)
ﻫﻮ ﻧﻈﺎم إﻟﻜﱰوين أﻧﺸﺄﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل اﳌﻮاﻃﻨني ﻋﲆ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﴎﻳﻊ وﻣﻮﺛﻮق ﻣﻦ دون اﻟﺬﻫﺎب
.إﱃ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

 ﻣﺎ ﻫﻮ ﴍوط:ًﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲇ ﺧﺪﻣﺎت
دوﻟﺖ(؟-)إي
 ﺑﻄﺎﻗﺔ- أ:أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺜﻼث
 ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ- ب.اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨني
.(99)اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ ﺗﺒﺪأ ﺑـ
 ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮرﻳني واﳌﻬ ﱠﺠﺮﻳﻦ-ت
 ﻓﻼ،( وأن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﺧﺎص ﺑﻚ99)ﺗﺒﺪأ ﺑـ
.ميﻜﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑني ﻋﲆ رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ واﺣﺪ

 ﻫﻞ ميﻜﻦ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ:ًﺛﺎﻟﺜﺎ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت؟
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻋﱪ اﻹﻗﺎﻣﺔ
أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﱪ رﻗﻢ
.99اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﺑـ

ﻫﻨﺎ ﺗﻜﺘﺐ رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ
و ﻫﻨﺎ ﺗﻜﺘﺐ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﴪي
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺛﻢ ﺗﻀﻐﻂ ﻫﻨﺎ

e-Devlet'e nasıl
kayıt olabilirim?

 ﻛﻴﻒ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:ًراﺑﻌﺎ
(؟e-Devlet/دوﻟﺖ-ﰲ )إي

E-Devlet’e kayıt olmadan önce Türkiye Posta
Kurumu’na (PTT) başvurmanız gerekir.
Türkiye'nin il ve ilçelerinde PTT’nin şubeleri
mevcuttur. Kimliğiniz, ikametgâhınız veya
geçici koruma kartınız ve kendi telefonunuz ile
şahsen PTT’ye başvurmalısınız. Bu başvuru
sonucunda cep telefonunuza SMS olarak bir
şifre gönderilir. Bu şifreyle e-Devlet sitesine
kayıt olabilirsiniz.

 وأﻓﺮﻋﻬﺎ، PTT ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﱪﻳﺪ اﻟﱰﻛﻴﺔ
 ﻓﻴﺘﻮﺟﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻨﻔﺴﻪ.ﻣﻨﺘﴩة ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﱪﻳﺪ اﻟﱰﻛﻴﺔ وﺑﺤﻮزﺗﻪ اﻟﻬﻮﻳﺔ
أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
 ﻓﻴﺼﻞ رﻣﺰ ﺗﺤﻘﻖ.ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻀﻦ رﻗﻤﻪ اﻟﺨﺎص
 ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜامل ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﻣﻊ.إﱃ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﳌﻮﻇﻒ ﺳﺘﺼﻞ إﱃ ﻫﺎﺗﻔﻚ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ"ﻛﻠﻤﺔ
ﻣﺮور" ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
.اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

e-Devlet
internet sayfasına
nasıl girerim?

 ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل:ًﺧﺎﻣﺴﺎ
دوﻟﺖ-إﱃ ﻣﻮﻗﻊ اي
(؟e-Devlet)

Şifrenizi aldıktan sonra e-Devlet web sitesine
www.turkiye.gov.tr adresinden girebilir ve
buradaki hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ
 واﻻﺳﺘﻔﺎدةwww.turkiye.gov.tr ﻣﻮﻗﻊ (إي دوﻟﺖ
.ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت

Unutmayın; e-Devlet’i kullanmaya
başlamadan önce telefonunuza
gönderilen şifreyi değiştirmelisiniz. Şifreyi
değiştirmek için sayfanın sağ üst
kısmındaki ‘Şifremi değiştir’ butonuna
tıklamanız yeterlidir. Şifreniz kaybolursa
ya da unutursanız, yeni bir şifre almak için
tekrar PTT'ye başvurmanız gerekir.

ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أي ﺧﺪﻣﺔ ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺘﻲ أُرﺳﻠﺖ إﻟﻰ
 وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ،ﻫﺎﺗﻔﻚ
ﺳﻮى اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ رأس اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ
ﻟﺘﺠﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻺﻋﺪادت ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ "ﺗﻐﻴﻴﺮ
(Şifremi Değiştir) ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور

ﺳﺎﺑﻌﺎً :ﻣﺎ أﻫﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ميﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
)إي-دوﻟﺖ )(e-devlet؟
● اﺳﺘﺼﺪار وﺛﻴﻘﺔ "ﻋﻨﻮان اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺴﻜﻦ"
● اﺳﺘﺨﺮاج وﺛﻴﻘﺔ "ﻻ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ"
● اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺖ ﻃﺮف ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻮاء ﻛﻨﺖ ﺷﺎﻛﻴﺎً وﻣﺸﻜ ّﻮا ً
● اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻤﻚ
● اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎرة أو اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻤﻚ
● اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﺣﺠﺰ ﺳﻴﺎرﺗﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺮور
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺮورﻳﺔ
● اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴام ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻚ ﻗﻴﺪ مبﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀامن اﻻﺟﺘامﻋﻲ
اﻟﱰﻛﻴﺔ ) ،(SGKإن ﻛﻨﺖ ﻋﺎﻣﻼً أو ﻣﻮﻇﻔﺎً ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ
● اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮﻋﺪ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
)(MHRS
● ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﺻﻒ "ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ" اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﻪ
● اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﺳﺘﻌﺮاض اﳌﻌﺎﻳﻨﺎت اﻟﺘﻲ
أﺟﺮﻳﺘﻬﺎ واﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﱰﻳﺘﻬﺎ
● اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد أي ﴐاﺋﺐ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ دﻓﻌﻬﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج وﺛﻴﻘﺔ ﻃﺎﻟﺐ
وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ
.e-devlet
ﺧﺪﻣﺔ إي-دوﻟﺖ (e-devlet/ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮور ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻓُﻘﺪت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة
ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
اﻟﺘﺮﻛﻲ ،أﻣﺎ اﻟﻤﻘﻴﻢ أو اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ  PTTﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻴﻔﺮة )ﻛﻠﻤﺔ
ﻣﺮور( ﺟﺪﻳﺪة.
*ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﻴﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻟﻴﺮﺗﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.

e-Devlet'ten
hangi hizmetleri
?alabilirim
● İkametgâh Belgesi
● Adli Sicil Kaydı
● Dava Dosyası Sorgulama
● Mobil Hat Sorgulama
● Araçlarım
● Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama
● Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama
● SGK (Sosyal Güvenlik Kayıt) Belgesi
)● MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi
)● Nabız (Kişisel Sağlık Sistemi
● Vergi Borcu Sorgulama
● Öğrenci Bilgi Sistemi
E-Devlet hizmetine internet üzerinden 7
gün, 24 saat ulaşabilirsiniz. Bütün hizmetler
ücretsizdir; yalnızca PTT’ye şifre
başvurusunda cüzi bir ücret alınmaktadır.

e-Devlet üzerinden
yerleşim yeri
belgesi alma
Yerleşim yeri belgesi nedir?
Yerleşim yeri belgesi (ikametgâh belgesi)
yaşanılan yerin adresini, kapı numarasını
ve içinde yaşayan hane üyelerinin bilgilerini
içeren resmi bir evraktır. Yerleşim yeri
belgesi, e-Devlet uygulamasından kolayca
alınabilmektedir.

Yerleşim yeri belgesi ne tür
durumlarda gereklidir?
• Kimlik yenileme
• Adres değişikliği
• Yenidoğan kaydı
• Evlilik
• Destek ve sosyal yardım başvuruları

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ وﺛﻴﻘﺔ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻨﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو وﺛﻴﻘﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ؟
وﺛﻴﻘﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺳﻨﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻮان ورﻗﻢ اﻟﺒﺎب
.وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﰲ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ
ميﻜﻨﻨﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﴫﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ
.ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ

اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺛﻴﻘﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو
:اﻟﻌﻨﻮان
ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺗﻐﻴري اﻟﻌﻨﻮان
ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة
اﻟﺰواج
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

-

e-Devlet üzerinden
yerleşim yeri belgesi
nasıl alınır?

ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺗﴫﻳﺢ
إﻗﺎﻣﺔ ﻋﱪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
.e-devlet اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ؟

e-Devlet sistemi üzerinden yerleşim yeri
belgenizi kolayca alabilirsiniz. Aşağıdaki
adımları izlemelisiniz:

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﻣﻦ
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﺗﺒﺎع.ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
.اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

1. e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın.

 ﻗﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام:1 اﻟﺨﻄﻮة
.ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺴﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ

2. e-Devlet ‘İkamet Belgesi Sorgulama’
sayfasını açın.

 اﻓﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ:2 اﻟﺨﻄﻮة
:اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

İlgili sayfaya link üzerinden veya
e-Devlet sitesinde, ana sayfadaki arama
çubuğuna ‘İkamet Belgesi’ veya
‘Yerleşim Yeri Belgesi’ yazarak
ulaşabilirsiniz.

ميﻜﻨﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺮاﺑﻂ أو
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺘﺎﺑﺔ "وﺛﻴﻘﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ" ﰲ ﴍﻳﻂ اﻟﺒﺤﺚ
.ﰲ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

3. Talimatları okuyup onayladığınızdan
emin olun. Yerleşim yeri belgesi
almadan önce sistem size alacağınız
hizmetle ilgili bilgilendirici bir metin
sunar. Bu metni okuyup anladığınızdan
emin olduktan sonra ‘Yukarıdaki bilgi
metnini okudum’ seçeneğini tıklayarak
onaylayın ve ‘Devam’ düğmesine
tıklayın. Onaylamadan devam
edemezsiniz.

 ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻚ ﻗﺪ ﻗﺮأت اﻟﺘﻌﻠﻴامت:3 اﻟﺨﻄﻮة
 ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ:واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
 ﻳﻘﺪم، ﺗﴫﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﱪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﻧﺼﺎ إﻋﻼﻣﻴًﺎ ﺣﻮل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ً ﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم
 ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﻨﺺ وﻓﻬﻤﻪ.ﺳﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ
 ﻗﻢ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺨﻴﺎر "ﻟﻘﺪ ﻗﺮأت ﻧﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
 ﻻ ميﻜﻨﻚ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ."أﻋﻼه" واﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﺰر "ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
.دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ

4. e-Devlet hesabı olanlar, hem kendileri
için hem de eşleri ve reşit olmayan
çocukları için ikamet belgesi alabilirler.
İkamet belgesini kimin adına alacağınızı
seçtikten sonra devam etmek için
‘Devam’ butonuna tıklayın.
5. ‘Belgenin neden verileceği’ başlıklı
bölümde, belgeyi kuruma mı yoksa
kişiye mi teslim edeceğinizi seçin;
kuruma verilecekse hangi kurum
olduğunu yazın.
6. Yerleşim yeri belgeniz artık hazır.
‘Dosyayı İndir’ butonunu tıklayın ve
yerleşim yeri belgesini PDF formatında
telefonunuza ya da bilgisayarınıza
indirin.

 اﺧﱰ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ مبﻌﻨﻰ إﱃ:4 اﻟﺨﻄﻮة
 ميﻜﻦ ﻟﻠﺬﻳﻦ.أي ﺟﻬﺔ ﺳﺘﺴﻠﱢﻢ اﳌﺴﺘﻨﺪ أو اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺴﺎب ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل
،ﻋﲆ ﺗﴫﻳﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻷزواﺟﻬﻢ وأﻃﻔﺎﻟﻬﻢ اﻟﻘﴫ
 ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي.وﻛﺬﻟﻚ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ
 اﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﺰر، ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ وﺛﻴﻘﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻪ
."ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ" ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺳﺘﻈﻬﺮ وﺛﻴﻘﺔ. وﺛﻴﻘﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺟﺎﻫﺰة:5 اﻟﺨﻄﻮة
 اﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﺰر "ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻠﻒ" وﻗﻢ.إﻗﺎﻣﺘﻚ ﺟﺎﻫﺰة
. ﻋﲆ ﺟﻬﺎزكPDF ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ وﺛﻴﻘﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ
 اﻧﻘﺮ ﻓﻮق. ﻣﺴﺘﻨﺪك ﺟﺎﻫﺰ اﻵن:6 اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺰر "ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻠﻒ" و وﺛﻴﻘﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ
 ﻟﻬﺎﺗﻔﻚ أو ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻚPDF
. ﺗﺤﻤﻴﻞ

