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شەرقىي تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرى كۆزىتىش جەمئىيىتى

تۈركىيەدە چەتئەللىكلەرگە قارىتا يۈرگۈزۈلىۋاتقان چەكلەش  كودلىرى 
ۋە ئۇالرنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش چارىلىرى

ۋەتەنداشــلىقىغا  تــۈرك  تېخــى  ۋە  ياشــاۋاتقان  تۈركىيــەدە 
ئۆتــۈپ بواللمىغــان بىــر قىســىم كىشــىلەرگە كۆچمەنلــەر 
تەرىپىدىــن  تارماقلىــرى  بىخەتەرلىــك  ياكــى  ئىدارىســى 
چەكلــەش  بۇخىــل  قويۇلماقتــا.  كودلىــرى  چەكلــەش 
كودلىرىغــا دۇچــار بولغــان كىشــىلەر ھەرخىــل قىيىنچىلىققــا 
ــىلەر  ــاھىب كىش ــا س ــەزى كودالرغ ــتىن ب ــا قالماس يولۇقۇپ
ئاســتىغا  نــازارەت  تەرىپىدىــن  كۈچلىــرى  بىخەتەرلىــك 
يولۇققــان  ئەھۋالغــا  بــۇ خىــل  ئېلىنماقتــا.  قولغــا  ياكــى 
ھەققىدىكــى  كــودالر  بۇخىــل  ۋەتەنداشــلىرىمىزنىڭ 
مەلۇماتىنــى چوڭقۇرالشــتۇرۇش، قانۇنىي جەھەتتىن ســۈزۈك 
ــر شــەكىلدە ئۆزىنىــڭ ھوقۇقىنــى قوغداشــنى  ۋە ئوچــۇق بى
ســەمىگە ســېلىش مەقســىتىدە شــەرقىي تۈركىســتان ئىنســان 
ھەقلىرىنــى كۆزىتىــش جەمئىيىتىمىــز تەرىپىدىــن تۈركىيەدە 

تــۈرك ۋەتەندىشــى بولمىغانارغــا قارىتــا يۈرگۈزىلىۋاتقــان 
چەكلــەش كودلىــرى ۋە چەكلــەش كودلىرىغــا يولۇققــان 
كىشــىلەرنىڭ نېمىلەرنــى قىلىشــى كېرەكلىكــى ھەققىدىكــى 
ئۇچۇرالرنــى رەتلــەپ تــۈزۈپ چىقتــۇق. ۋەتەنداشــلىرىمىز 

ئۈچــۈن پايدىلىــق بولۇشــىنى ئــارزۇ قىلىمىــز.

ــا  ــە قارىت ــاۋاتقان چەتئەللىكلەرگ ــدە ياش ــە تەۋەلىكى تۈركىي
بىــر-  ســەۋەبلەر  بېكىتىشــتىكى  كودلىرىنــى  چەكلــەش 
ــۇ كــودالر چەتئەللىكلەرنىــڭ  ــۇپ، ب ــق بول ــن پەرقلى بىرىدى
ئىدارىســى  كۆچمەنلــەر  ئاساســەن  ئەھۋالىغــا  ئەمەلىــي 
چەتئەللىكلەرگــە  تۆۋەنــدە  بەلگىلىنىــدۇ.  تەرىپىدىــن 
قويۇلىدىغــان بــۇ كــودالر ۋە ئۇالرنىــڭ قويۇلۇش ســەۋەبلىرى 

ھەققىــدە قىســقىچە چۈشــەنچە بېرىلىــدۇ. 

V-69

V-70

بۇ كود، مەزكۇز كىشىنىڭ ئىقامەت كىنىشكىسىنىڭ بىكار قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

بۇ كود، مەزكۇز كىشىنىڭ ساختا توي قىلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.    

ئىشــلەتكەن  ماتېريــال   - ھۆججــەت  ســاختا  ئۈچــۈن  ئېلىــش  كىنىشكىســى  ئىقامــەت  تۈركىيــەدە 
چەتئەللىكلەرگــە قويۇلىــدۇ. شــۇنداقا بــۇ كــود قويۇلغــان كىشــىلەرگە بــەش يىلغىچــە ئىقامــەت 

بېرىلمەيــدۇ.   كىنىشكىســى 

ئەمەلىيەتتــە تــوي قىلمىغــان، ئەممــا تۈركىيــەدە ئىقامــەت  كىنىشكىســى ئېلىــش ئۈچۈنــا يالغانچىلىــق 
ــەش  ــڭ ب ــۇنداقا ئۇالرنى ــدۇ. ش ــە قويۇلى ــان چەتئەللىكلەرگ ــى ئالغ ــوي خېت ــمىي ت ــەن رەس ــى بىل يول

ــدۇ.  يىلغىچــە تۈركىيەگــە كىرىشــى چەكلىنى

V-71 .بۇ كود، مەزكۇز  كىشىنىڭ تىزىمغا ئالدۇرغان ئادرىستا يوقلىقىنى بىلدۈرىدۇ

ــە  ــان چەتئەللىكلەرگ ــتا تۇرغ ــقا ئادرېس ــاي باش ــتا تۇرم ــان ئادرېس ــا دوكات قىلغ ــمىي ئورگانارغ رەس
ــدۇ.  قويۇلى
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V-84

G-78

ــەت  ــدە ئىقام ــپ 10 كــۈن ئىچى ــن كىرى ــۇ كــود، مەزكــۇر كىشــىنىڭ چېگرادى ب
ــدۇ. ــى بىلدۈرى ــى كېرەكلىكىن ــاس قىلىش ــىگە ئىلتىم كىنىشكىس

بۇ كود، مەزكۇر كىشىنىڭ يۇقۇملۇق كېسىلى بار بىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. 

ئەگــەر بــۇ خىــل كــود قويۇلغــان كىشــى چېگرادىــن كىرىــپ 10 كــۈن ئىچىــدە ئىقامــەت كىنىشكىســىگە 
ئىلتىمــاس قىلمىســا، چېگرادىــن كىرىشــى ۋاقىتلىــق چەكلىنىــدۇ. 

بــۇ تۈردىكــى كــود قويۇلغــان چەتئەللىكلەرنىــڭ تۈركىيەگــە كىرىشــى مۇددەتلىــك چەكلىنىــدۇ. ئەگــەر 
ــا  ــى ئىسپاتانس ــلىگە كەلگەنلىك ــاالمەتلىكى ئەس ــپ س ــى داۋالىنى ــى ۋە ياك ــوز قويۇلغانلىق ــا دىئاگن خات

يۇقىرىدىكــى چەكلىمــە بىــكار قىلىنىــدۇ. 

G-87 بــۇ كــود، مەزكــۇر كىشــىنىڭ دۆلــەت بىخەتەرلىكىگــە خــەۋپ ئېلىــپ كېلىدىغان
كىشــى ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرىدۇ. 

ــۇ تۈردىكــى  ــە ئاساســەن، ب ــۇن بەلگىلىمىلەرگ ــىۋەتلىك قان ــەن مۇناس ــا تۈزۈلگ ــە قارىت چەتئەللىكلەرگ
ــەن.  ــى بەلگىلەنگ ــىدىن چىقىرىۋېتىلىش ــەت چېگراس ــە دۆل ــڭ تۈركىي ــان چەتئەللىكلەرنى ــود قويۇلغ ك
ئەممــا، بــۇ كىشــىلەرنىڭ چېگرادىــن قوغــاپ چىقىرىلىشــى قايتۇرۇلغــان دۆلىتىــدە ھاياتىنىــڭ خــەۋپ 
ئاســتىدا قېلىشــىغا ســەۋەپچى بولــۇپ قالىدىغانلىقــى ۋە بــۇ كىشــىلەرنىڭ تۈركىيەنىــڭ ئومۇمىــي 
بىخەتەرلىكىگــە خــەۋپ ئېلىــپ كەلمەيدىغانلىقــى »ئاساســىي قانــۇن ســوت مەھكىمىســى« تەرىپىدىــن 

ــۇ مەۋجــۇت.  ــان ئەھۋالارم ــكار قىلىنغ ــود بى ــۇ ك ــان ئەھــۋال ئاســتىدا، ب ئېنىقانغ

V-77 بــۇ كــود، مەزكــۇز كىشــىنىڭ ســاختا ئاخىســكا تۈركــى ســاالھىيىتىدە ئىقامەتكــە
ئىلتىمــاس قىلغانلىقىنــى بىلدۈرىــدۇ. 

قىلغــان  ئىلتىمــاس  ئىقامەتكــە  كۆرســىتىپ  ســاالھىيىتىدە  تۈركلىــرى  ئاخىســكا  ئۆزلىرىنــى 
چەتئەللىكلەرنىــڭ تەكشــۈرۈش نەتىجىســىدە ئاخىســكا تۈركــى ئەمەســلىكى بايقالغانــدا قويۇلىــدۇ. بــۇ 
كــود قويۇلغانــار ئاخىســكا تۈركلىرىگــە بېرىلىدىغــان ئىقامــەت كىنىشــكىلىرىگە ئىلتىمــاس قىالمايــدۇ. 
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Ç-114 بــۇ كــود، مەزكــۇر كىشــىنىڭ قانۇنىــي جەھەتتىــن جاۋابــكار ســاالھىيەتتىكى
بىــرى ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرىــدۇ. 

ــن  ــي جەھەتتى ــى قانۇنى ــىلەر ياك ــان كىش ــادىر قىلغ ــەت س ــدە، جىناي ــاۋاتقان مەزگىلى ــەدە ياش تۈركىي
گۇناھــكار بولــۇش - بولماســلىقىدىن قەتئىنــەزەر، ئۈســتىدىن ســوتقا ئــەرز ســۇنۇلغان كىشــىلەرنى 

ــدۇ.  ــل چەكلىنى ــر يى ــى بى ــە كىرىش ــڭ تۈركىي ــىتىدۇ. ئۇالرنى كۆرس

Ç-115 بــۇ كــود، مەزكــۇر كىشــىنىڭ تۈرمىدىــن قويــۇپ بېرىلگــەن چەتئەللىــك
بىلدۈرىــدۇ.  ئىكەنلىكىنــى 

تۈركىيــەدە جىنايــەت ئۆتكۈزگــەن ۋە تۈرمىدىــن جــازا مۇددىتىنــى توشــقۇزۇپ چىققانارغــا قويۇلىــدۇ ۋە 
ئۇالرنىــڭ تۈركىيەگــە كىرىشــى بىــر يىــل چەكلىنىــدۇ.

Ç-116 بــۇ كــود، كىشــىنىڭ ئاممىــۋى ئەخــاق ۋە خەلــق ســاغاملىقىغا خــەۋپ
بىلدۈرىــدۇ.  ئىكەنلىكىنــى  چەتئەللىــك  يەتكۈزىدىغــان 

قاۋاقخانــا، كەچلىــك كۇلــۇب قاتارلىــق جايــاردا قولغــا ئېلىنغــان چەتئەللىــك ئايالــار ھەققىــدە، 
قانــۇن ئىجــرا قىلغۇچىلىرىنىــڭ قولغــا ئېلىــش دوكاتىــدا، ئۇالرنىــڭ تۈركىيەگــە پاھىشــىۋازلىق 
قىلىــش ئۈچــۈن كەلگەنلىكــى يېزىلغــان بولســا،  ئۇالرنىــڭ ئىقامــەت ۋە خىزمــەت كىنىشــكىلىرى 
ئەمەلدىــن قالدۇرىلىــدۇ. ھەتتــا بــۇ ســەۋەبلىك چېگرادىــن قوغــاپ چىقىرىلســا بولىــدۇ. بــۇ تۈردىكــى 

چەتئەللىكلەرنىــڭ تۈركىيەگــە كىرىشــى بىــر يىــل چەكلىنىــدۇ.

Ç-113 .بۇ كود، مەزكۇر كىشىنىڭ تۈركىيە چېگراسىدىن قانۇنسىز كىرگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ

ــە  ــدۇ ۋە جەرىمان ــل چەكلىنى ــى يى ــى ئىكك ــە كىرىش ــڭ تۈركىيەگ ــان چەتئەللىكلەرنى ــود قويۇلغ ــۇ ك ب
قويۇلىــدۇ. ئەگــەر بېكىتىلگــەن جەرىمانىغــا قارىتــا ئېتىــراز بىلدۈرمەكچــى بولســا ســوت مەھكىمىســىگە 
ــۋال  ــەن ئەھ ــى تۆلىمىگ ــەن جەرىمانىن ــدۇ. بەلگىلەنگ ــە بولى ــق بىلدۈرس ــى ئارقىلى ــش يول ــەرز قىلى ئ
ئاســتىدا بېكىتىلگــەن چەكلىمــە يەنــە بــەش يىــل ئۇزىرايــدۇ، جەمئىــي يەتتــە يىــل چېگرادىــن كىرىشــى 

ــدۇ. چەكلىنى
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Ç-118 .بۇ كود، كىشىنىڭ ئىقامەت كىنىشكىسىنىڭ بىكار قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

تۈركىيــەدە ئىقامــەت كىنىشكىســى ئالغــان چەتئەللىكلەرنىــڭ ئىقامەت كىنىشكىســىنى ناتوغرا مەقســەتتە 
ئىشــلىتىۋاتقانلىقى بايقالغانــدا قويۇلىــدۇ ۋە ئۇالرنىــڭ تۈركىيەگــە كىرىشــى بــەش يىــل چەكلىنىدۇ.  

Ç-119 بــۇ كــود، مەزكــۇر كىشــىنىڭ تۈركىيــەدە ئىشــلەش رۇخســەت خېتىنى ئالمــاي تۇرۇپ
ئىشــلىگەنلىكى ئۈچۈن بېكىتىلگــەن جەرىمانىنــى تۆلىمىگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. 

چىقىــپ  چېگرىســىدىن  تۈركىيــە  چەتئەللىكلــەر  ئىشــلىگەن  رۇخسىتىســىز  ئىشــلەش  تۈركىيــەدە 
تۆلىمىگەنــدە قويۇلىــدۇ ۋە ئۇالرنىــڭ تۈركىيەگــە  بەلگىلەنگــەن جەرىمانىنــى  بــۇرۇن  كېتىشــتىن 

كىرىشــى بــەش يىــل چەكلىنىــدۇ. 

Ç-120 بــۇ كــود، مەزكــۇر كىشــىنىڭ تۈركىيەنىــڭ ۋىــزا ياكــى ئىقامــەت تۈزۈملىرىگــە
خىاپلىــق قىلغانلىقــى ئۈچــۈن قويۇلغــان جەرىمانىنــى تۆلىمىگەنلىكىنــى بىلدۈرىدۇ. 

تۈركىيەنىــڭ ۋىــزا ياكــى ئىقامــەت تۈزۈملىرىگــە خىاپلىــق قىلغــان چەتئەللىكلــەر تۈركىيەنىــڭ 
چېگراســىدىن چىقىــپ كېتىشــتىن بــۇرۇن، بەلگىلەنگــەن جەرىمانىنــى تۆلىمىگەنــدە مەزكــۇر كــود 

قويۇلىــدۇ ۋە ئۇالرنىــڭ تۈركىيەگــە كىرىشــى بــەش يىــل چەكلىنىــدۇ.

Ç-135 بــۇ كــود، مەزكــۇر كىشــىنىڭ »چەتئەللىكلــەر ۋە خەلقئــارا قوغــداش قانۇنى«غــا
خىاپلىــق قىلغانلىقىنــى بىلدۈرىــدۇ. 

بــۇ قانۇنغــا خىاپلىــق قىلغــان چەتئەللىكلەرگــە جەرىمانــە قويۇلىــدۇ، ئەگــەر بەلگىلەنگــەن جەرىمانىنى 
تۆلىمىســە تۈركىيەگــە كىرىشــى بــەش يىــل چەكلىنىدۇ. 

Ç-117 بــۇ كــود، كىشــىنىڭ تۈركىيــەدە قانۇنىــي رەســمىيىتى يــوق ھالەتتــە خىزمــەت
قىلغانلىقىنــى بىلدۈرىــدۇ. 

دۆلــەت تەرىپىدىــن چەتئەللىكلەرنىــڭ تۈركىيــەدە خىزمــەت قىلىشــى ئۈچۈن ھازىرلىشــى كېــرەك بولغان 
ئىشــلەش رۇخســىتىنى ئالمــاي تــۇرۇپ خىزمــەت قىلغــان چەتئەللىكلــەر ئۈچــۈن قويۇلىــدۇ. تۈركىيەگــە 

كىرىشــى بىــر يىــل چەكلىنىــدۇ ۋە جەرىمانــە قويۇلىــدۇ. 
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Ç-137 بــۇ كــود، مەزكــۇر كىشــىلەرنىڭ مەلــۇم مــۇددەت ئىچىــدە چېگرادىــن ئايرىلىشــى
تەلــەپ قىلىنغــان بىــرى ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرىــدۇ. 

كۆچمەنلــەر ئىدارىســى تەرىپىدىــن مەلــۇم مــۇددەت ئىچىــدە تۈركىيەدىــن ئايرىلىشــى تەلــەپ قىلىنغــان 
ــدۇ ۋە  ــود قويۇلى ــۇر ك ــا مەزك ــن ئايرىلمىس ــدە تۈركىيەدى ــۇددەت ئىچى ــەن م ــەر بەلگىلەنگ چەتئەللىكل

تۈركىيەگــە كىرىشــى بــەش يىــل چەكلىنىــدۇ. 

Ç-138  ــرى ــي قىلىنغــان بى ــۇ كــود، مەزكــۇر كىشــىنىڭ تۈركىيەگــە كىرىشــى مەنئى ب
ــدۇ.  ــى بىلدۈرى ئىكەنلىكىن

ــدا  ــە چىگراســىدىن كىرمەكچــى بولغان ــەر تۈركىي ــان چەتئەللىكل ــي قىلىنغ تۈركىيەگــە كىرىشــى مەنئى
مەزكــۇر كــود قويۇلىــدۇ ۋە تۈركىيەگــە كىرىشــى بــەش يىــل چەكلىنىــدۇ. 

Ç-141 بــۇ كــود، مەزكــۇر كىشــىنىڭ تۈركىيەگــە كىرىــش ئۈچــۈن ئالــدى بىلــەن
بىلدۈرىــدۇ.  ئىكەنلىكىنــى  شــەرت  ئېلىشــى  رۇخســىتىنى  مىنىســتىرلىقنىڭ 

تۈركىيــەدە ياكــى چەتئەلــدە تــۇرۇپ تۈركىيەگــە قارشــى ھەرىكــەت ئېلىــپ بېرىــش ئارقىلىــق ئەدلىيــە 
ياكــى مەمۇرىــي قانۇنغــا خىاپلىــق قىلغــان چەتئەللىكلەرگــە تۈركىيــە ئىچكــى ئىشــار مىنىســتىرلىقى 
تەرىپىدىــن قويۇلىــدۇ. بــۈ تۈردىكــى چەتئەللىكلــەر چېگرادىــن قوغــاپ چىقىرىلغانــدا ياكــى تۈركىيەگــە 
ــا ئاساســەن، ئۇالرنىــڭ  ــدە توپانغــان ئىســتىخبارات ئۇچۇرلىرىغ ــۇ كىشــى ھەققى ــۇرۇن ئ كىرىشــتىن ب

پاســپورت نومۇرىغــا كۆچمەنلــەر ئىدارىســى تەرىپىدىــن قويۇلىــدۇ. 

Ç-136 ــۇش ــە قايتۇرۇل ــۆز دۆلىتىگ ــن ئ ــىلەرنىڭ تۈركىيەدى ــۇر كىش ــود، مەزك ــۇ ك ب
جەريانىدىكــى يــول چىقىمىنــى تۆلىمىگەنلىكىنــى بىلدۈرىــدۇ. 

دۆلــەت تەرىپىدىــن چېگرادىــن قوغلىنىــش قــارارى ئېلىنغــان چەتئەللىكلــەر ئــۆز دۆلىتىگــە قايتىش يول 
كىراســىنى تۆلىيەلمىگەنــدە بــۇ چىقىمارنــى تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتــى تۆلەيــدۇ ۋە مەزكــۇر كــود قويۇلىــدۇ. 
بــۇ تۈردىكــى كىشــىلەر قايتىدىــن تۈركىيەگــە كىرمەكچــى بولغانــدا، ئۇالردىــن بــۇ چىقىمارنــى تۆلــەش 

ــەپ قىلىنىدۇ.  تەل
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N-99 بــۇ كــود، مەزكــۇر كىشــىنىڭ ئــۆز دۆلىتــى ياكــى خەلقئــارا ســاقچى تەشــكىاتىغا ئــەزا
دۆلــەت تەرىپىدىــن تۇتــۇش بۇيرۇقــى چىقىرىلغــان بىــرى ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرىــدۇ. 

بــۇ كــود، چەتئەللىكلەرنىــڭ تۈركىيەگــە كىرىشــىنىڭ چەكلىنىشــىگە ســەۋەب بوالاليــدۇ. ئەممــا 
تۈركىيەگــە كىرىشــىنى چەكلــەش ياكــى چەكلىمەســلىك قــارارى تۈركىيــە دۆلىتىنىــڭ ئىختىيارلىقىــدا 

ــدۇ.  بولى

O-100 ــان تۇرۇشــلۇق ــان قىلغ ــدا باي ــەش جەريانى ــق تىل ــىنىڭ پاناھلى ــۇر كىش ــود، مەزك ــۇ ك ب
ئادرېســتا تۇرمىغانلىقــى ئۈچــۈن چېگرادىــن كىرىشــىنىڭ چەكلەنگەنلىكىنــى بىلدۈرىــدۇ. 

چەتئەللىكلــەر كۆچمەنلــەر ئىدارىســىگە پاناھلىــق تىلىگۈچــى ســاالھىيىتىدە ئىلتىمــاس قىلغــان ۋاقىتتــا 
ــدا  ــۈرۈش جەريانى ــك تەكش ــى قەرەللى ــىكايەت ياك ــى، ش ــتا يوقلىق ــلۇق ئادرېس ــان  تۇرۇش ــان قىلغ باي
ئېنىقانغانــدا قويۇلىــدۇ. تۈركىيەدىــن قوغــاپ چىقىرىلغــان ۋاقىتتــا بــۇ كــود قويۇلىــدۇ ۋە چېگرادىــن 

كىرىشــى چەكلىنىــدۇ. 

N-82 دۆلەتنىــڭ بــۇرۇن  كىرىشــتىن  تۈركىيەگــە  كىشــىنىڭ  مەزكــۇر  كــود،  بــۇ 
بىلدۈرىــدۇ.  كېرەكلىكىنــى  ئېلىشــى  ئىجازىتىنــى 

كۆپىنچــە ئەھۋالــدا بــۇ تۈردىكــى كــود قويۇلغــان كىشــىلەرنىڭ تۈركىيەگــە كىرىــش ئىجازىتــى ئۈچــۈن 
ــى  ــۇ كودن ــق ب ــى ئارقىلى ــەرز ســۇنۇش يول ــۇ كىشــىلەر ســوتقا ئ ــدۇ. ب ــان ئىلتىماســى رەت قىلىنى قىلغ

بىــكار قىلمــاي تــۇرۇپ تۈركىيەگــە كىرەلمەيــدۇ. 

K  بــۇ كــود، مەزكــۇر كىشــىنىڭ ئەتكەســچىلىك جىنايىتــى تۈپەيلىدىــن تۇتــۇش
بۇيرۇقــى چىقىرىلغــان بىــرى ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرىــدۇ. 

ــۈن  ــەر ئۈچ ــان چەتئەللىكل ــى چىقىرىلغ ــۇش بۇيرۇق ــان ۋە تۇت ــادىر قىلغ ــى س ــچىلىك جىنايىت ئەتكەس
قويۇلىــدۇ. بــۇ كــود قويۇلغــان كىشــىنىڭ تۈركىيەگــە كىرىشــى ياكــى تۈركىيەدىــن چىقىشــىنىڭ ئالدىنى 

ئېلىــش مەقســەت قىلىنىــدۇ.
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كودلىرىنىــڭ  چەكلــەش  قويۇلىدىغــان  چەتئەللىكلەرگــە 
قويۇلــۇش ســەۋەبلىرى ھــەر خىــل بولــۇپ، بــۇ كودالرغــا 
ئاساســەن ئۇالرنىــڭ تۈركىيەگــە قايتــا كىرىــش ۋاقتىمــۇ 
ئەنقەرەدىكــى  كــودى  چەكلــەش  بولمايــدۇ.  ئوخشــاش 
كۆچمەنلــەر ئىدارىســى تەرىپىدىــن تەســىس قىلىنغــان. بــۇ 
ــوت  ــي س ــەرە مەمۇرى ــۈن، ئەنق ــش ئۈچ ــى ئۆچۈرۈۋېتى كودن
ــپ  ــكار قىلى ــىنى جاۋاب ــەر ئىدارىس مەھكىمىســىگە كۆچمەنل
بــەزى  كېــرەك.  ســۇنۇش  ئــەرز  ئارقىلىــق  كۆرســىتىش 
ــاردا مەمۇرىــي ئىلتىمــاس ياكــى قانۇنلــۇق تەكلىــپ  ئەھۋال

ســۇنۇش ئارقىلىقمــۇ ئۆچۈرگىلــى بولىــدۇ.

مەمۇرىــي  ئۈچــۈن  قىلىــش  بىــكار  كودىنــى  چەكلــەش 
ســوت مەھكىمىســىگە نارازىلىــق ئــەرزى ســۇنغان، ئەممــا 
ــان  ــرازى رەت قىلىنغ ــن ئېتى ــى تەرىپىدى ــوت مەھكىمىس س
ســوت  قانــۇن  »ئاساســىي  تۈركىيەنىــڭ  چەتئەللىكلــەر، 
مەھكىمىســى«گە ئىلتىمــاس قىلســا بولىــدۇ. ئەممــا، بــۇ 
رەت  ئەرزىنــى  نارازىلىــق  ســوتنىڭ  چوقــۇم  ئىلتىمــاس 
ئىچىــدە  كــۈن   30 چىقىرىلىــپ،   قــارارى  قىلغانلىــق 

كېــرەك.  يوللىنىشــى 

مەمۇرىــي تۇتــۇپ تــۇرۇش ئاخىرالشــقاندىن كېيىــن قويــۇپ 
بېرىلگــەن چەتئەللىكلــەر 6458 - نومۇرلــۇق »چەتئەللىكلەر 
ــى« نىــڭ A/57 ماددىســىدىكى  ــارا قوغــداش قانۇن ۋە خەلقئ
بەلگىلەنگــەن  ئۆزىنىــڭ  ئاساســەن،  بەلگىلىمىلەرگــە 
رايۇندىــن ئايرىلمىغانلىقىنــى ئىســپاتاش ئۈچــۈن قەرەللىك 
ئىمــزا  يوقلىمىغــا  بېرىــپ  ئورگانغــا  بېكىتىلگــەن  ھالــدا 
قويىــدۇ. قويــۇپ بېرىلگەنلىــك ئۇقتۇرىشــىدا بەلگىلەنگــەن 
ئورۇنغــا بەلگىلەنگــەن مۇددەتتــە بېرىــپ ئۆزىنــى مەلــۇم 
قىلىــپ تۇرۇشــى شــەرت. ئۇقتۇرۇشــتا بايــان قىلىنغــان 
قوغــاپ  چېگرادىــن  ياكــى  توشــقان  مۇددىتــى  يوقلىمــا 
چىقىرىــش قــارارى ئەمەلدىــن قالدۇرۇلغان ئەھۋال ئاســتىدا، 
مۇناســىۋەتلىك كۆچمەنلــەر ئىدارىســىدىن ئىمــزا قويــۇش 
ــدۇ.   ــا بولى ــەپ قىلس ــىنى تەل ــكار قىلىش ــى بى مەجبۇرىيىتىن

ــەت ياكــى ۋەتەنداشــلىق ئېلىــش  ــۇزۇن مۇددەتلىــك ئىقام ئ
قويۇلمىغــان  كــودى  چەكلىمــە  ئىچىــدە،  شــەرتلىرى 
بەلگىلىمــە  بىــر  ئېنىــق  ھەققىــدە  كېرەكلىكــى  بولىشــى 
چەتئەللىكلەرنىــڭ  قويۇلغــان  كــودى  چەكلــەش  يــوق. 
ــەت  ۋەتەنداشــلىق ئىلتىماســى »ئاممىــۋى تەرتىــپ ۋە جامائ
ــتا،  ــان ئاساس ــى قىلغ ــش نۇقتىس ــى چىقى ــى« ن بىخەتەرلىك
قىلىنىــدۇ  قوبــۇل  تەرىپىدىــن  مەمــۇرالر  مۇناســىۋەتلىك 

قىلىنىــدۇ. ياكــى رەت 

مەمۇرىــي جەرىمانــە قويــۇش، چېگرادىــن قوغــاپ چىقىرىــش 
ــڭ  ــق جازاالرنى ــەش قاتارلى ــنى چەكل ــن كىرىش ۋە چېگرادى
چەكلىمــە  بىللــە،  بىلــەن  قالدۇرىلىشــى  ئەمەلدىــن 
كودىنىــڭ پۈتۈنلــەي ئەمەلدىــن قالدۇرىلىشــى ئۈچۈنمــۇ 
ئــەرز قىلغىلــى بولىــدۇ. شــۇڭا ئــەرز قىلغــان ۋاقىتتــا پەقــەت 
چەكلــەش كودىنىــا ئەمــەس، چەكلــەش كودىغــا بىنائــەن 
قوغــاپ  مەمۇرىــي جەرىمانــە، چېگرادىــن  بېكىتىلگــەن  
چىقىرىــش ياكــى چېگرادىــن كىرىشــنى چەكلــەش قاتارلىــق 

ــرەك. ــش كې ــەپ قىلى ــنى  تەل ــكار قىلىش ــى بى جازاالرن

ئــەرز قىلغانــدا، مەمۇرىــي ئــورگان بــۇ چەكلىمىلەرنىــڭ 
قويۇلۇش ســەۋەبىنى ۋە بۇنىڭ قانۇنغا ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى 
رۇخسەتســىز  چەتئەللىكلەرنىــڭ  يەنــى  ئىسپاتلىشــى، 
ــن كىرگەنلىكــى ۋە ئولتۇراقاشــقانلىقى، ئىشــلەش  چېگرادى
ــى  ــا قارش ــۋى ئەخاقق ــلىگەنلىكى، ئاممى ــىز ئىش رۇخسىتىس
ھەرىكــەت قىلغانلىقــى ۋە جامائــەت ســاغاملىقىغا خــەۋپ 
يەتكۈزگەنلىكــى ئۈچــۈن، قانۇنىــي جــازا قوللىنىلغانلىقــى ۋە 
ئومۇمىــي بىخەتەرلىــك جەھەتتــە خەتەرلىــك ئىكەنلىكىنــى 
قويۇشــى  ئوتتۇرىغــا  شــەكىلدە  قانۇنىــي  ۋە  كونكرېــت 
كېــرەك. بۇنىڭغــا قارىتــا، داۋاگــەر بــۇ چەكلىمــە كودلىرىنــى 
قويۇشــقا كۆرســىتىلگەن ســەۋەبلەرگە ۋە ئەيىبلەشــلەرگە 

ــرەك. ــى كې ــراز بىلدۈرىش ــۇق ئېتى ــا يولل قارىت

چەتئەللىكلەرگە قويۇلغان چەكلەش كودلىرى قانداق 
بىكار قىلىنىدۇ؟

ئاساسىي قانۇن سوت مەھكىمىسىگە سۇنۇلىدىغان 
ئىلتىماس ھەققىدە

قەرەللىك ئىمزا قويۇش شەرتى بىلەن قويۇپ 
بېرىلگەنلەر ھەققىدە

چەكلەش كودى قويۇلغانالر ئۇزۇن مۇددەتلىك 
ئىقامەت ياكى ۋەتەنداشلىق ساالھىيىتىگە 

ئېرىشەلەمدۇ؟

چەكلەش كودىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش سوتى 
ھەققىدە
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ئىجراچىلىــرى  قانــۇن  بىلــەن  ســەۋەب  قانــداق  ھــەر 
تۇرۇلغــان  تۇتــۇپ  ياكــى  ئېلىنغــان  قولغــا  تەرىپىدىــن 
چەتئەللىــك، تېزدىــن ئەھۋالنــى ئادۋۇكاتقــا مەلــۇم قىلىشــى 
كېــرەك. چۈنكــى ئۇنىڭغــا قارىتــا ھــەر خىــل مەمۇرىــي دەۋاالر 
ئېچىلىشــى مۇمكىــن. ۋاقتىــدا ئادۋۇكاتقــا بىلدۈرۈلمىگەنــدە، 
ســەۋەبلىك  كېتىشــى  توشــۇپ  مۆھلەتنىــڭ  قانۇنلــۇق 
مەھــرۇم  ھەقلىرىدىــن  كۆپلىگــەن  كىشــىلەر  مەزكــۇر 
قېلىشــى مۇمكىــن. ھــەر قانــداق بىــر كىشــىنىڭ تۇتۇلغــان 

ھامــان ئــادۋۇكات تەلــەپ قىلىــش ھوقۇقــى بولىــدۇ. 

قوغــاپ  چېگرادىــن  تەرىپىدىــن  ئىجراچىلىــرى  قانــۇن 
چەتئەللىكلــەر  ئېلىنغــان  قولغــا  مەقســىتىدە  چىقىرىــش 
ــق  ــدۇ. ۋالىيلى ــا دوكات قىلىنى ــال ۋالىيلىقق ــدە دەرھ ھەققى
توغرىســىدىكى  بــۇ  ئارقىلىــق  تەكشــۈرۈش  ۋە  باھــاالش 
ئاخىرقــى قارارنــى   بېرىــدۇ.  ۋالىلىيلىقنىــڭ باھــاالش ۋە 
ــە  ــىپ كەتس ــائەتتىن ئېش ــى 48 س ــش مۆھلىت ــارار چىقىرى ق
بولمايــدۇ. ئەممــا، نورمالــدا بــۇ مۆھلەتكــە رىئايــە قىلىنمايدۇ.

چەكلەش كودى ۋە باشقا سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن قولغا 
ئېلىنغان كىشىلەر نېمە قىلىشى كېرەك؟ تۇغقانلىرى 

نېمە قىلىشى كېرەك؟

قولغا ئېلىنغان كىشى قانۇنىي جەھەتتىن قانچىلىك 
مۇددەت تۇتۇپ تۇرۇلىدۇ؟

ــەزا  ــگە ئ ــرى مەھكىمىس ــان ھەقلى ــا ئىنس ــە، ياۋرۇپ تۈركىي
بىــر دۆلــەت. شــۇڭا تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتــى دۆلىتىگــە تــەۋە 
ــق  ــان بارلى ــرا قىلىنغ ــن ئىج ــار تەرىپىدى ــي ئورگان مەمۇرى
ئىشــار ئۈچــۈن، ياۋروپــا ئىنســان ھەقلىــرى مەھكىمىســىگە 
ئــەرز ســۇنغىلى بولىــدۇ. ئەممــا، ئــەرز ســۇنغۇچى ئالــدى 
مەھكىمىســى«نى  ســوت  قانــۇن  »ئاساســىي  بىلــەن 
ۋە  قانــۇن  بارلىــق  تۈركىيەدىكــى  ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز 
ئەدلىيــە تارماقلىرىدىــن بــۇ ھەقتــە رەت قىلىــش قــارارى 
باشــقا  جەھەتتىــن  قانۇنىــي  ۋە  بولۇشــى  تاپشــۇرىۋالغان 
چارىســى قالمىغــان بولۇشــى كېــرەك.  رەت قىلىــش قــارارى 
ئېلىنىــپ ئالتــە ئــاي ئىچىــدە، ھــەر قانــداق بىــر كىشــى 
ياۋروپــا ئىنســان ھەقلىــرى كېلىشىمنامىســىدە بەلگىلەنگەن 
ھــەق- ھوقۇقلىرىنىــڭ دەخلــى - تەرۇزغــا ئۇچرىغانلىقىنــى 
مەمۇرىــي  مۇناســىۋەتلىك  تۈركىيەدىكــى  قىلىــپ،  تۇتقــا 
ئورگانارنــى ياۋروپــا ئىنســان ھەقلىرى مەھكىمىســىگە ئەرز 
ــن  ــڭ 1 - كۈنىدى ــى 2 - ئاينى ــدۇ. 2022 - يىل ــا بولى قىلس
باشــاپ ئــەرز قىلىــش مۇددىتــى ئالتــە ئايدىــن تــۆت ئايغــا 
چۈشــۈرىلىدۇ ۋە ئــەرز ئىنتېرنېــت ئارقىلىــق قىلىنىــدۇ. ئــەرز 
قىلىــش جەريانىــدا بىــر ئادۋۇكاتنىــڭ ياردىمــى مۇھىــم رول 

ــدۇ. ئويناي

چەكلەش كودى تۈپەيلى ياۋروپا ئىنسان ھەقلىرى 
مەھكىمىسىگە ئەرز سۇنغىلى بوالمدۇ؟
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تۈركىيەدىكى چەتئەللىكلەرگە مۇناسىۋەتلىك بەزى قانۇنىي تەرتىپلەر

ئەگــەر چەتئەللىكلــەر تۈركىيــەدە ياشــاۋاتقان مەزگىلــدە، 
ــى ئىشــار قانۇنى«دىكــى بەلگىلىمىلەرگــە  ــە جىناي »تۈركىي
خىاپلىــق قىلســا، تــۈرك ۋەتەنداشــلىرى بىلــەن ئوخشــاش 

ــدۇ.  ــەكىلدە جازالىنى ش

ئەدلىيــە  ئېلىنغانــدا،  قولغــا  كىشــى  بىــر  تۈركىيــەدە 
مىنىســتىرلىقى تەرىپىدىــن ئېــان قىلىنغــان  تۇتــۇش، قولغــا 
ئېلىــش ۋە ســوراق قىلىــش نىزامنامىســىنىڭ  8 - ماددىســىغا 
ــۇرۇش  ــدۇ.  ئۇقت ــۇرۇش قىلىنى ــا ئۇقت ئاساســەن يېقىنلىرىغ

ئۇســۇلى تۆۋەندىكىچــە:  

1( قولغــا ئېلىنغــان ۋاقىتتــا ئەگــەر يېنىــدا بىــر كىشــى بولســا 
شــۇ كىشــىگە ئۇقتۇرىلىــدۇ ۋە ھاۋالــە قىلىنىــدۇ. 

ــلۇق  ــان تۇرۇش ــا ئالدۇرغ ــىغا تىزىمغ ــەت سېستىمىس 2( دۆل
شــەھەردە جىنايــەت ســادىر قىلغــان ياكــى باشــقا شــەھەردە 
تۇرۇشــلۇق  ئالدۇرغــان  تىزىمغــا  ئۆتكــۈزۈپ،  جىنايــەت 
ــون  ــەن تېلېف ــۆزى تەمىنلىگ ــا، ئ ــان بولس ــەھەردە تۇتۇلغ ش
نومــۇرى ئارقىلىــق ئــۆزى يېقىنلىرىغــا ئۇقتۇرىــدۇ ياكــى 
قانــۇن ئىجراچىلىــرى يېقىنلىرىنىــڭ تېلېفــون نومۇرىنــى 
تاپالىغــان ئەھــۋال ئاســتىدا تېلېفــون ئارقىلىــق ئۇقتۇرىــدۇ.

 
3( تۇتۇلغــان كىشــى يېقىنلىرىنىــڭ تېلېفــون نومۇرىنــى 
ــۇن  دەپ بېرەلمىگــەن ئەھــۋال ئاســتىدا، مۇناســىۋەتلىك قان

ئىجراچىلىــرى ئارقىلىــق ئۇقتۇرىلىــدۇ. 

4( ئەگــەر جىنايــەت ســادىر قىلغۇچــى دۆلــەت سېستىمىســىغا 
تىزىماتقــان تۇرۇشــلۇق شــەھەر ســىرتىدا جىنايــەت ســادىر 
مەھكىمىســىنىڭ  تەپتىــش  بولســا،  تۇتۇلغــان  قىلىــپ 
بۇيرۇقىغــا بىنائــەن تۇرۇشــلۇق ئادرېســتىكى يېقىنلىرىغــا 
ياكــى ئــۇ كىشــى كۆرســەتكەن كىشــىگە مەزكــۇر كىشــىنىڭ 
مۇددىتىنىــڭ  تــۇرۇش  تۇتــۇپ  ياكــى  تۇتۇلغانلىقــى 
ئۇزىرايدىغانلىقــى ھەققىــدە تېلېفــون ئارقىلىــق ئۇقتــۇرۇش 

قىلىنىــدۇ.

كىشــى  ئېلىنغــان  قولغــا  ياكــى  تۇتۇلغــان  ئەگــەر   )5
چەتئەللىــك بولســا، مەزكــۇر كىشــىنىڭ ئېتىــرازى بولمىغــان 
دۆلەتنىــڭ  تــەۋە  كىشــى  مەزكــۇر  ئاســتىدا،  ئەھــۋال 
ــىغا  ــى كونسۇلخانىس ــا ياك ــلۇق ئەلچىخان ــەدە تۇرۇش تۈركىي
مەقســىتىدە  قوغــداش  قىلىنىــدۇ.  ئۇقتــۇرۇش  يازمىچــە 

ــا  ــان تۇغقانلىرىغ ــراپ قىلىنىدىغ ــن ئېتى ــي جەھەتتى قانۇنى
دەرھــال ئۇقتــۇرۇش قىلىنىــدۇ. تۇتۇلغــان چەتئەللىكلەرنــى 
تەكشــۈرۈپ ئېنىقــاش ئۈچــۈن تــۆت كــۈن تۇتــۇپ تۇرۇشــقا 
بولىــدۇ. ئەگــەر تۇتۇلغاندىــن كىيىــن، »تــۈرك جىنايــى 
ئىشــار قانۇنــى« غــا ئاساســەن مەزكــۇر شــەخس ئۈســتىدىن 
دېلــو ئېچىلغــان ئەھۋال ئاســتىدا،  رەســمىي قولغــا ئېلىنىدۇ.

قايتۇرۇۋېتىــش  ياكــى  ئېلىنغــان  قولغــا  تۈركىيــەدە 
يېقىنلىــرى  چەتئەللىكلەرنىــڭ  ئەۋەتىلگــەن  مەركىزىگــە 
ــادۋۇكات  ــۇق ئ ــۇ ھوق ــار. ب ــى ب ــۈش ھوقۇق ــەن كۆرۈش بىل
ئادۋۇكاتلىــرى  ئۇالرنىــڭ  بەلگىلەنمەيــدۇ.   تەرىپىدىــن 
ھەرقانــداق ۋاقىتتــا مەزكــۇر كىشــىلەر بىلەن كۆرۈشــەلەيدۇ، 
ئەممــا يېقىنلىــرى پەقــەت مۇناســىۋەتلىك ئــورۇن تەرىپىدىن 

كۆرۈشــەلەيدۇ.  ۋاقىتتىــا  بەلگىلەنگــەن 

ۋاقىتتــا  بىــرال  ئۈچــۈن  چەتئەللىكلــەر  ئېلىنغــان  قولغــا 
چىقىرىــش  قوغــاپ  چىگرادىــن  ۋە  نــازارەت  مەمۇرىــي 

مەۋجــۇت.  ئەھۋالارمــۇ  چىقىرىلىدىغــان  قارارلىــرى 

مەركىزىگــە  قايتۇرۇۋېتىــش  ئۈســتىدىكى  شەخىســلەر 
مىنىســتىرلىقىنىڭ  ئىشــار  ئىچكــى  قــارارى  ئەۋەتىــش 
 GÖÇ( ئىدارىســى  بــاش  كۆچمەنلــەر  قارمىقىدىكــى 
تەرىپىدىــن   )İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

. ۇ ىلىــد چىقىر

ئېلىنغانــار  قــارارى  چىقىرىــش  قوغــاپ  چېگرادىــن 
: ىكى ىســىد ر ئا

1( قېچىپ كېتىش ياكى غايىب بولۇش خەۋىپى بولغان، 

ــق  ــىگە خىاپلى ــش قائىدىس ــش- چىقى ــە كىرى 2( تۈركىيەگ
ــان، قىلغ

3( ساختا ياكى ئاساسسىز ھۆججەتلەرنى ئىشلەتكەن،

تــۇرۇپ  يــوق  ســەۋەبى   - باھانــە  قىلىنارلىــق  قوبــۇل   )4

كىملەر قايتۇرۇۋېتىش مەركىزىگە ئەۋەتىلىدۇ؟ كىملەر 
قويۇپ بېرىلىدۇ؟ بۇ نېمىگە ئاساسەن بېكىتىلىدۇ؟ 
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ــان،  ــن ئايرىلمىغ ــدە تۈركىيەدى ــت ئىچى ــەن ۋاقى بەلگىلەنگ

ــق  ــى خەل ــى ياك ــەت بىخەتەرلىك ــپ، دۆل ــۋى تەرتى 5( ئاممى
ھەققىــدە  كەلگەنلــەر  ئېلىــپ  تەھدىــت  ســاغاملىقىغا 
ۋالىيلىــق 6458 - نومۇرلــۇق »چەتئەللىكلــەر ۋە خەلقئــارا 
قوغــداش قانۇنــى« نىــڭ B/57 ماددىســىدىكى بەلگىلىمىگــە 
ئاساســەن مەمۇرىــي تۇتــۇپ تــۇرۇش قــارارى چىقىرىــدۇ. 
ئــورۇن  قىلغۇچــى  ئىجــرا  قانــۇن  بىنائــەن  قارارغــا  بــۇ 
ئېلىنغــان چەتئەللىكلــەر 48 ســائەت  قولغــا  تەرىپىدىــن 

ئىچىــدە قايتۇرىۋېتىــش مەركىزىگــە ئېلىــپ بېرىلىــدۇ.

چېگرادىــن  ســىرت  ئېلىنغاناردىــن  تىلغــا  يۇقىرىــدا 
قــارارى چىقىرىلغــان چەتئەللىكلــەر  قوغــاپ چىقىرىــش 
بولمايــدۇ.  قــارارى  تــۇرۇش  تۇتــۇپ  مەمۇرىــي  ھەققىــدە 
ئەممــا، چېگرادىــن قوغــاپ چىقىرىــش قــارارى چىقىرىلغــان 
چەتئەللىكلەرنىــڭ ھەممىســى دېگــۈدەك »ئاممىــۋى تەرتىــپ 
دېگــەن  كېلىــدۇ«  ئېلىــپ  تەھدىــت  بىخەتەرلىككــە  ۋە 
ــار مەۋجــۇت. ــان ئەھۋال ــۇپ تۇرىلىۋاتق ــەن تۇت ســەۋەب بىل

قايتۇرىۋېتىــش  ئاســتىدا،  شــەرتلەر  بولمىغــان  ئوخشــاش 
مەركىزىــدە تۇتــۇپ تۇرىلىۋاتقــان بارلىــق چەتئەللىكلەرنىــڭ 
تۇتــۇش  ئــادۋۇكات  ۋە  كۆرۈشــۈش  بىلــەن  يېقىنلىــرى 

ــار.  ــى ب ھوقۇق

قوغــاپ  چېگرادىــن  ياكــى  تــۇرۇش  تۇتــۇپ  مەمۇرىــي 
چىقىرىــش قــارارى بېرىلگــەن چەتئەللىكلــەر تۇرۇشــلۇق 
ئــادۋۇكات  جەمئىيىتىدىــن  ئادۋۇكاتــار  ئورنىدىكــى 
ــدۇ. ســوتقا ســۇنۇلىدىغان  ــەپ قىلســا بولى تەمىنلەشــنى تەل
ئىلتىماســارنىڭ ئــادۋۇكات ئارقىلىــق ئېلىــپ بېرىلىشــى 
بېكىتىــش  ھەققىنــى  ئادۋۇكاتلىــق  مۇھىــم.  ناھايىتــى 
ئۈچــۈن  بولغانلىقــى  ئىختىيارلىقىــدا  ئادۋۇكاتارنىــڭ 

بولىــدۇ.  پەرقلىــق  خىراجىتــى  ئادۋۇكاتلىــق 

بولغــان  ئېھتىياجــى  ياردەملەرگــە  باشــقا  قانۇنىــي جەھەتتىكــى  ۋە  يولۇققــان  يۇقىرىدىكــى چەكلــەش كودلىرىغــا 
ۋەتەنداشــلىرىمىزنىڭ بىــز بىلــەن ئاالقىلىشىشــىنى ئــارزۇ قىلىمىــز، ئۇنىڭدىــن باشــقا بۇندىــن كېيىنكــى خىزمەتلىرىمىزنىــڭ 
تېخىمــۇ ئۈنۈملــۈك ئېلىــپ بېرىلىشــى ئۈچــۈن ۋەتەنداشــلىرىمىزنىڭ خالىــس دۇئالىرىغــا، مــاددى ۋە مەنىــۋى ياردەملىرىگــە 
ــكا ھېســاباتلىرى ئارقىلىــق  ــدى مۇقاۋىنىــڭ ئىچــدە يېزىلغــان جەمئىيىتىمىزنىــڭ رەســمىي بان ــاردۇر. ئال ــز ب ئىھتىياجىمى

ــز. ــاردەم قىلىشــىڭالرنى قارشــى ئالىمى بىزگــە ي

قايتۇرىۋېتىش مەركىزىدە تۇتۇپ تۇرىلىۋاتقان كىشىلەر 
يېقىنلىرى بىلەن كۆرىشەلەمدۇ؟

ئادۋۇكات تۇتۇش ھەققىدە 

ئاخىرقى سۆز
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