SEFARADLAR
Vatandag|$akabul belgesiylevatandaghk
verilmesi,istisnaigarflarbir
arayageldi$inde
iglemekonan,Bakanlar
Kurulu'nun
takdirebagl bir yetkisidir
(MedeniKanunmadde2'1.1:"ispanyol
vatandagllgr
ilgilikigiiginistisnaigarilar
birarayageldi$inde
yoluylatakdirebaghgekildevatandaglrga
Kararname
kabul
belgesi
aracrgryla
eldeedilir").
Dolayrsryla,
her bir bireyselbagvurunun
sózkonusuistisnaigartlarasahip
olup olmadr$rnrve takdire baglr olarak vatandaghkverilip verilmeyecegini
Bakanlar
Kurulubelirler.
fslemlericin qereklibelqeler(RRCMadde220ve 221)
-

-

Kimlerbagvurabilir?
.

18yagrndan
büyükolmakkaydryla
ilgilinin
kendisi

.

Yasaltemsilcisiyle
birlikte14yagrndan
büyükler

.

yasaltemsilcisi
14yagtndan
kügüklerin

r

Engelliler,
veyayasaltemsilcileri
engellerine
ba!h olarakkendileri

BagvurununI igermesigerekenbilgiler:
.

kimlik,do$umyerive tarihive hálihazrrdaki
Bagvuru
sahibinin
uyru$u.
Evliiseegininbilgileri.

.

Varsaregitolmayangocuklarr.

o Yerlegik
gónderilmesi
iginikametadresi.
oldu$uyerve bildirimlerin
.

verilmesihalindetabi olaca$rózerk bólgeyi
lspanyolvatandagh$r
(madde15Cc).
segecegini
de belirtebilir

I Ba¡vuruiirnegiagagrdaki
web sitesinden
teminedilebilir:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellitell292343034084?blobheader:application%2Fpdf&blobheaderna
mel:Content1=attachment%38+filename%3DSolicitud_de_nacionalidad__¡ror_carta_,le
Disposition&blobheadervalue
natu¡aleza.PDF

t\fu
Gerekiyorsa,daha ónceki uyrugundan
grkacagrna
ve Anayasa ¡r',<
¡l,l'
Kanunlara
sadakatve riayetéozuvereceline
váyayemini
"o'"."gini"''"t'
dairtaahhüt.
ispanyol
vatanda$ltgt
alanbirkigi0nceki
uyrugun¡an

vazgegtigini
beyanetmelidir.
GüneyAmerika,
Andora,Filipinler,
EkvatorGinesive Portekizvatandaglarr
bu kuraldanmuaftlr.

ispanyolvatandaghgrnr
elde eden kigi Sefaradolup bir Güney
Amerika ülkesi, Andora, Fllipinler,Ekvator Ginesi veya Portekiz
vatandagr
qlkmakzorundaolmadanher iki
ise, óncekiuyrugundan
ülkevatandagh!rnr
da koruyabilir.
lspanyolvatandaghürnt
elde eden kigi Sefaradolup yukandaadr
gegen ülkelerdenbirininvatandagh$rna
sahip degil ise, ónceki
uyru$undanferagat etmesi gerekmektedir.Yukanda adr gegen
ülkelerinvatandaglr!rna
sahip Sefaradlarile bunlarrndrgrndaki
ülkelerin vatandagr Sefaradlar arasrndaki durumu, ispanvol
geginceóncekiuyruktanferagatedilmesinegerek
vatandagh$rna
olmayacak gekilde egitlemek amagh bir reform üzerinde
gahgrlmaktadrr.
gegmebelgesinin
Vatandagh$a
elde edilmesiigin sózkonusuolan
istisnaigartlar.
-

Bagvurunereyeyaprlmah?
.

y EstadoCivil,
Bagvuru"Subdirección
Generalde Nacionalidad
y del Notariado,Plazade Jacinto
DirecciónGeneralde los Registros
yaprlmahdrr.
Benavente,
número3. Madrid28071"adresine

Aga!rdakiyerlerede teslimedilebilir:
.

ve HalklailigkilerOfisi. Plazade
Adalet Bakanh$rEnformasyon
núm.3,28012Madrid.
JacintoBenavente,

o AdaletBakanlr$r
Sicil Bólümü.Sicilve NoterlikGenelMüdürlü$ü.
Plazade JacintoBenavente.
núm.3.28071Madrid.
.

Devlet Genel ldaresi'nin(ór. Hükümet Delegasyonlan,Alt
herhangi
Delegasyonlarr)
veyabir ÓzerkBólge'nin
bir organrnrn
Sicil
Bólümü.
Postaneler.
lkamet edilen yerin Nüfus Kütügü.Bu durumdaNüfus Kütü$ü
ve MedeniHal GenelMüdürYardtmctltlt'na
bagvuruyu
Vatandagltk
gónderecektir.

.

Bagvuruyapan kigi ispanya'daikametetmiyorsa,ikametetti$i
ülkedeki lspanya Konsoloslu$u'na
bagvurabilir.Bu durumda
Konsolosluk
bagvuruyu
Vatandaglrk
ve MedeniHal GenelMüdür
gónderecektir.
Yardrmcrh$r'na

- Genelevrak:
Do$umbelgesi(TasdikliveyaApostilonaylt,tercümeedilmig).
Bagvuru
sahibinin
ülkesinden
aldr$r
sabrkakaydr(Tercüme
edilmig
ve
tasdiklenmig).
ispanyaAdli SicilMerkezi'nden
belgeveyabu belgeninkendiadlna
ahnabilmesi
igin yetki yazlsr (bagvurusahibi lspanya'daikamet
ediyorsa).
Orijinalevlilikbelgesi(TasdikveyaApostilonayl,tercümeedilmig).
Bagvuru
sahibinin
egilspanyol
ise,dogumbelgesi.
ilgilinln
uygungórdü$üdigerbelgeler.
Istisnaigartlarrbelgeleyen
spesifikevrak:
o Hukukenuygunkabuledilenve ilgilinin
uygungórdü$ühertürlükan¡t
aracrhQryla
olaylarve gartlarbelgelenecektir.
.

ilgilininSefaradoldu$unu
Somut olarakSefaradlar'rn
durumunda,
lspanyaMuseviler
CemiyetiFederasyonu
Sertifikasr
talep
belgeleyen,
edilecektir.

