
 UNHCR ترکیھ در 
 مبتنی خشونت مورد در استانی ھای کمک و خدمات برگھ

 اجتماعی -روانی حمایت و جنسیت بر 
2021 

UNHCR  ترکیھدر 

 اجتماعی -خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت روانیدر مورد برگھ خدمات و کمک ھای استانی 
 

از جملھ افزایش سطح استرس بھ دلیل عدم اطمینان از آینده، از بین رفتن معیشت، و   Covid-19با توجھ بھ پیامدھای ناخواستھ دوره 
اختالل در زندگی عادی، شاھد افزایش گزارش ھای حوادث خشونت و زوال وضعیت روانی اجتماعی در ترکیھ و سراسر جھان، از  

 جملھ در جوامع پناھندگان ھستیم.
 

کھ در سطح  ھای روانی اجتماعیروانی و کمک-مبتنی بر جنسیت و خدمات سالمت ذھنیدر کنار برگھ اطالعات خدمات خشونت 
کشوری تھیھ شده بود، لطفاً بھ اطالعات خدمات محلی در زیر مراجعھ کنید. این اطالعات نقاط مراجعھ مضاعفی را بھ شما ارائھ می  

عرض خطر خشونت، و یا نیازمند حمایت سالمت روحی و یا دھند کھ می توانید در صورتی کھ خودتان و یا کسی از آشنایانتان در م
 اجتماعی ھستید بھ آنھا مراجعھ کنید. –حمایت روانی 

 
 

اگر شما و یا کسی از آشنایانتان در معرض خطر خشونت مبتنی بر جنسیت (از جملھ تجاوز، خشونت خانگی، آزار جنسی، ازدواج 
ی و تغییر در رفتار مانند ابراز نامیدی، ناراحتی، بی حوصلگی شدید، افسردگی و یا کودکان) ھستید، و یا دارای عالئم پریشانی ذھن
 اجتماعی دارید، بھ یاد داشتھ باشید کھ شما تنھا نیستید.کمک در دسترس است. -اظطراب بوده و نیاز بھ حمایت روانی 

 
 کنید.محرمانھ می توانید از طریق اطالعات زیر درخواست کمک 

 
 ھستند. رایگانبھ یاد داشتھ باشید کھ تمامی حمایت ھا و کمک ھای لیست شده  

 
مراجعھ کنید. این یک پلتفرم آنالین  در ترکیھ UNHCRمشاور خدمات جھت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات موجود لطفاً بھ 

انگلیسی، ترکی، عربی، فارسی، (زبان   5خدمات انسان دوستانھ اطالعات بھ روز را بھ  دسترس پذیریآسان  است کھ در مورد  ساده و 
 . ارائھ می دھد) کردی

 
 تماس بگیرید UNHCRخط مشاوره  68 48 444جھت کسب اطالعات بیشتر لطفاً با شماره 

 ایمیل ارسال کنید. UNHCRبھ  turan@unhcr.orgشما ھمچنین می توانید از طریق آدرس ایمیل 
 

 منطقھ اژه
 
 

İZMİR 
 

 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر
 

مرکز نظارت و پیشگیری از  
 (ŞÖNİM)خشونت  

 
 

و   انی با پناھجو یانجمن ھمبستگ
 ازمیر ) ASAMمھاجران (

 
Mülteci-Der    ازمیر 

 
 

 06 43 444خط تلفن:  
 

 Soğukkuyu Mahallesi 1847/15 Sok. No:11 Bayraklı/İZMİRآدرس:
 41 33 363 (232) 0 تلفن:

 
 

 02642776156 & 02324211505 تلفن:
 
 

 22 54 483 0549 /21 54 483 0549 /21 54 483 0232 تلفن: 
 
 

mailto:turan@unhcr.org


 UNHCR ترکیھ در 
 مبتنی خشونت مورد در استانی ھای کمک و خدمات برگھ

 اجتماعی -روانی حمایت و جنسیت بر 
2021 

  پناھندگان پشتیبانی  مرکز
)Mülteci Destek 

Merkezi (MUDEM  ازمیر 

 
 (عربی) 05496352138 تلفن:

 (فارسی)  05496352139
  بھداشت ھای  کلینیک منطقھ،  بھداشت  ھای اداره  استانھا،  بھداشت ھای اداره برای  خدمات بھداشتی عمومی 

  ،تاناقامت محل بھ  نزدیک  دانشگاھی ھای بیمارستان  و دولتی ھای  بیمارستان  خانواده، 
 ً :  کنید مراجعھ ترکیھ  UNHCR خدمات  مشاور بھ  لطفا

https://turkey.servicesadvisor.org/tr 
  ھمبستگی و مشاوره مراکز
 محلی  مدیریت تحت زنان

 شھرداری زنان مشاوره مرکز
 ازمیر کالنشھر

 93 42 293 232 0تلفن: 
 

روانی و  -سالمت ذھنی
 ھای روانی اجتماعی کمک

Dünya Doktorları 
Derneği 

 (انجمن پزشکان جھان)
 

  سالمت  برایجوان   یکردھایرو
(Sağlıkta Genç 

Yaklaşımlar) 
 
 

  ھالل احمرستاد جمعیت 
)Kızılay ( 
 

 88 78 393 538 0 & 43 00 483 232 0 :تلفن:
 
 

 02324650646 :تلفن:
 
 
 
 
 

 Sk. No:20/C Kahramanlar/İZMİR 1416آدرس: 
 30 08 482 0232تلفن: 

 کانون وکال کمک حقوقی 
 
 

 مرکز حقوق زنان

 Sokak, No: 14, Alsancak / İZMİR 1456 آدزس:
   00 00 400 (232) 0/ 14 00 463 (232) 0 تلفن:

 
 04 00 400 232 0 :تلفن:

 
ً   ، کاری ھای فرصت  و فنی و حرفھ ای ھای  آموزش برای )İŞKURآژانس کاریابی ترکیھ ( حمایت معیشتی   مراکز  یا  ادارات بھ  لطفا

  توانید   می شما.  کنید مراجعھ) وجود صورت در( خود  استان  در İŞKUR خدمات
:  اطالعات تماس الزم را از طریق لینک زیر بدست آورید

https://www.iskur.gov.tr/iletisim 
 

ANTALYA 
 

 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر
 
 

مرکز نظارت و پیشگیری از  
 (ŞÖNİM)خشونت  

 06 43 444خط تلفن:  
 
 

 Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı 68. Sokak No:4 آدرس:
Muratpaşa/ANTALYA 

 68 68 227 (242) 0 /26 17 244 (242) 0 /62 20 227 (242) 0 :تلفن:
  بھداشت ھای  کلینیک منطقھ،  بھداشت  ھای اداره  استانھا،  بھداشت ھای اداره برای  خدمات بھداشتی عمومی 

  ،تاناقامت محل بھ  نزدیک  دانشگاھی ھای بیمارستان  و دولتی ھای  بیمارستان  خانواده، 
 ً :  کنید مراجعھ ترکیھ  UNHCR خدمات  مشاور بھ  لطفا

https://turkey.servicesadvisor.org/tr 
 Meltem Mahallesi 3822. Sokak Barohan Kat: 2 آدزس: کانون وکال کمک حقوقی 

Muratpaşa/Antalya 
 59 - 58 - 57 - 56 - 55 61 238 242 0 :تلفن:

ً   ، کاری ھای فرصت  و فنی و حرفھ ای ھای  آموزش برای )İŞKURکاریابی ترکیھ (آژانس  حمایت معیشتی   مراکز  یا  ادارات بھ  لطفا
  توانید   می شما.  کنید مراجعھ) وجود صورت در( خود  استان  در İŞKUR خدمات

:  اطالعات تماس الزم را از طریق لینک زیر بدست آورید
https://www.iskur.gov.tr/iletisim 

 
BURDUR 
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 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر
 

مرکز نظارت و پیشگیری از  
 (ŞÖNİM)خشونت  

 

 06 43 444خط تلفن:  
 

 Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi No:29 آدرس:
Merkez/BURDUR 

 99 19 233 (248) 0 :تلفن:
  بھداشت ھای  کلینیک منطقھ،  بھداشت  ھای اداره  استانھا،  بھداشت ھای اداره برای  خدمات بھداشتی عمومی 

  ،تاناقامت محل بھ  نزدیک  دانشگاھی ھای بیمارستان  و دولتی ھای  بیمارستان  خانواده، 
 ً :  کنید مراجعھ ترکیھ  UNHCR خدمات  مشاور بھ  لطفا

https://turkey.servicesadvisor.org/tr 
 Çeşmedami Mahallesi Hükümet Caddesi No:22 (Avukat آدزس: کانون وکال کمک حقوقی 

Evi) Merkez / Burdur 
 55 49 233 248 0 :تلفن:

ً   ، کاری ھای فرصت  و فنی و حرفھ ای ھای  آموزش برای )İŞKURآژانس کاریابی ترکیھ ( حمایت معیشتی   مراکز  یا  ادارات بھ  لطفا
  توانید   می شما.  کنید مراجعھ) وجود صورت در( خود  استان  در İŞKUR خدمات

:  اطالعات تماس الزم را از طریق لینک زیر بدست آورید
https://www.iskur.gov.tr/iletisim 

 
DENİZLİ 

 
 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر

 
مرکز نظارت و پیشگیری از  

 (ŞÖNİM)خشونت  
 
 

و   انی با پناھجو یانجمن ھمبستگ
  دنیزلی) ASAMمھاجران (

 
 Pozitif) مثبت یانجمن زندگ
Yaşam) 

 06 43 444خط تلفن:  
 Kervansaray Mahallesi Barbaros Caddesi No:145 آدرس:

Pamukkale/DENİZLİ 
  /66 41 266 (258) 0 :تلفن:

0 (258) 266 41 55 
 

 66 67 261 0258 :تلفن:
 

 539 0 888 0850 :تلفن:

  بھداشت ھای  کلینیک منطقھ،  بھداشت  ھای اداره  استانھا،  بھداشت ھای اداره برای  خدمات بھداشتی عمومی 
  ،تاناقامت محل بھ  نزدیک  دانشگاھی ھای بیمارستان  و دولتی ھای  بیمارستان  خانواده، 

 ً :  کنید مراجعھ ترکیھ  UNHCR خدمات  مشاور بھ  لطفا
https://turkey.servicesadvisor.org/tr 

 Adalet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:3/A کانون وکال کمک حقوقی 
Merkezefendi/ Denizli 

 35 55 242- 48 29 261 258 0 تلفن: 
ً   ، کاری ھای فرصت  و فنی و حرفھ ای ھای  آموزش برای )İŞKURآژانس کاریابی ترکیھ ( حمایت معیشتی   مراکز  یا  ادارات بھ  لطفا

  توانید   می شما.  کنید مراجعھ) وجود صورت در( خود  استان  در İŞKUR خدمات
:  اطالعات تماس الزم را از طریق لینک زیر بدست آورید

https://www.iskur.gov.tr/iletisim 
روانی و  -سالمت ذھنی

 ھای روانی اجتماعی کمک
و   انی با پناھجو یانجمن ھمبستگ

 دنیزلی ) ASAMمھاجران (
 

 Pozitif) مثبت یانجمن زندگ
Yaşam) 

 66 67 261 0258  :تلفن:
 

 539 0 888 0850 :تلفن:
 

 
MANİSA 

 
 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر

 
مرکز نظارت و پیشگیری از  

 (ŞÖNİM)خشونت  

 06 43 444خط تلفن:  
 

  Tevfikiye Mahallesi 3316. Sokak No: 15 آدزس:
Yunusemre/MANİSA 
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 84 46 232 (236) 0 :تلفن:
  بھداشت ھای  کلینیک منطقھ،  بھداشت  ھای اداره  استانھا،  بھداشت ھای اداره برای  خدمات بھداشتی عمومی 

  ،تاناقامت محل بھ  نزدیک  دانشگاھی ھای بیمارستان  و دولتی ھای  بیمارستان  خانواده، 
 ً :  کنید مراجعھ ترکیھ  UNHCR خدمات  مشاور بھ  لطفا

https://turkey.servicesadvisor.org/tr 
      Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:179/1 آدرس: کانون ھای وکال  کمک حقوقی 

Yunusemre / MANİSA 
  /25 45 444 تلفن: 

0 236 233 22 23 
ً   ، کاری ھای فرصت  و فنی و حرفھ ای ھای  آموزش برای )İŞKURآژانس کاریابی ترکیھ ( حمایت معیشتی   مراکز  یا  ادارات بھ  لطفا

  توانید   می شما.  کنید مراجعھ) وجود صورت در( خود  استان  در İŞKUR خدمات
:  اطالعات تماس الزم را از طریق لینک زیر بدست آورید

https://www.iskur.gov.tr/iletisim 
 

UŞAK 
 

 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر
 

مرکز نظارت و پیشگیری از  
 (ŞÖNİM)خشونت  

 

 06 43 444خط تلفن:  
 

 Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:48 آدزس:
Merkez/UŞAK 

 27 98 223 (276) 0 :تلفن:
  بھداشت ھای  کلینیک منطقھ،  بھداشت  ھای اداره  استانھا،  بھداشت ھای اداره برای  خدمات بھداشتی عمومی 

  ،تاناقامت محل بھ  نزدیک  دانشگاھی ھای بیمارستان  و دولتی ھای  بیمارستان  خانواده، 
 ً :  کنید مراجعھ ترکیھ  UNHCR خدمات  مشاور بھ  لطفا

https://turkey.servicesadvisor.org/tr 
 Adalet Sarayı UŞAK آدرس: کانون وکال کمک حقوقی 

 67 91 215 276 0 :تلفن:
ً   ، کاری ھای فرصت  و فنی و حرفھ ای ھای  آموزش برای )İŞKURکاریابی ترکیھ (آژانس  حمایت معیشتی   مراکز  یا  ادارات بھ  لطفا

  توانید   می شما.  کنید مراجعھ) وجود صورت در( خود  استان  در İŞKUR خدمات
:  اطالعات تماس الزم را از طریق لینک زیر بدست آورید

https://www.iskur.gov.tr/iletisim 
 

AYDIN 
 

 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر
 

مرکز نظارت و پیشگیری از  
 (ŞÖNİM)خشونت  

 

 06 43 444خط تلفن:  
 Zafer Mahallesi 109. Sokak No:10 Efeler/AYDIN آدزس:

  /00 64 214 (256) 0 :تلفن:
0 (256) 214 55 07 

  بھداشت ھای  کلینیک منطقھ،  بھداشت  ھای اداره  استانھا،  بھداشت ھای اداره برای  خدمات بھداشتی عمومی 
  ،تاناقامت محل بھ  نزدیک  دانشگاھی ھای بیمارستان  و دولتی ھای  بیمارستان  خانواده، 

 ً :  کنید مراجعھ ترکیھ  UNHCR خدمات  مشاور بھ  لطفا
https://turkey.servicesadvisor.org/tr 

 Germencik Adliye Binası Germencik, Aydın آدرس: کانون وکال کمک حقوقی 
 5632025 0256 تلفن: 

 
 
 

ً   ، کاری ھای فرصت  و فنی و حرفھ ای ھای  آموزش برای )İŞKURآژانس کاریابی ترکیھ ( حمایت معیشتی   مراکز  یا  ادارات بھ  لطفا
  توانید   می شما.  کنید مراجعھ) وجود صورت در( خود  استان  در İŞKUR خدمات

:  اطالعات تماس الزم را از طریق لینک زیر بدست آورید
https://www.iskur.gov.tr/iletisim 
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ISPARTA 
 

 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر
 

مرکز نظارت و پیشگیری از  
 (ŞÖNİM)خشونت  

 
 
و   انیبا پناھجو   یانجمن ھمبستگ 

 اسپارتا ) ASAMمھاجران (

 06 43 444خط تلفن:  
 

 Piri Mehmet Mahallesi 107. Cadde No:21/A ISPARTA آدزس:
 00 49 223 (246) 0 :تلفن:

 
 

 Kutlubey Mah. 1009. Sok. No: 5 Kat: 4 Stilhan İş Hanıآدرس:
Daire: 13 Merkez / Isparta 

 
 12 20 202 0246: تلفن

  بھداشت ھای  کلینیک منطقھ،  بھداشت  ھای اداره  استانھا،  بھداشت ھای اداره برای  خدمات بھداشتی عمومی 
  ،تاناقامت محل بھ  نزدیک  دانشگاھی ھای بیمارستان  و دولتی ھای  بیمارستان  خانواده، 

 ً :  کنید مراجعھ ترکیھ  UNHCR خدمات  مشاور بھ  لطفا
https://turkey.servicesadvisor.org/tr 

 Modern Evler Mah. 102.Cad. No:102 ISPARTA آدرس: کانون وکال کمک حقوقی 
 10 54 228 - 76 22 210 246 0 :تلفن:

ً   ، کاری ھای فرصت  و فنی و حرفھ ای ھای  آموزش برای )İŞKURآژانس کاریابی ترکیھ ( حمایت معیشتی   مراکز  یا  ادارات بھ  لطفا
  توانید   می شما.  کنید مراجعھ) وجود صورت در( خود  استان  در İŞKUR خدمات

:  اطالعات تماس الزم را از طریق لینک زیر بدست آورید
https://www.iskur.gov.tr/iletisim 

روانی و  -سالمت ذھنی
 ھای روانی اجتماعی کمک

و   انیبا پناھجو   یانجمن ھمبستگ 
 اسپارتا ) ASAMمھاجران (

 12 20 202 0246 تلفن: 

 
MUĞLA 

 
 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر

 
مرکز نظارت و پیشگیری از  

 (ŞÖNİM)خشونت  
 

و   انی با پناھجو یانجمن ھمبستگ
 ASAM( Muglaمھاجران (

 06 43 444خط تلفن:  
 

 Emirbeyazıt Mahallesi Dr. Baki Ünlü Caddesi No:7/1 2.kat آدزس:
Menteşe/MUĞLA 

 50 11 212 (252) 0 :تلفن:
 

 .ASAM MUGLA :Emirbeyazıt Mah. Öğretmenler Sokآدرس 
Özkaya Apt. No: 2 / 5 Merkez / Muğla 

 04 02 214 0252تلفن: 
 

 ASAM Muğla Bodrum: :Eski Çeşme Mah. Şapel Sok. No: 7آدرس 
/ 2 Merkez / Bodrum 

 10 316 0252تلفن: 
  بھداشت ھای  کلینیک منطقھ،  بھداشت  ھای اداره  استانھا،  بھداشت ھای اداره برای  خدمات بھداشتی عمومی 

  ،تاناقامت محل بھ  نزدیک  دانشگاھی ھای بیمارستان  و دولتی ھای  بیمارستان  خانواده، 
 ً :  کنید مراجعھ ترکیھ  UNHCR خدمات  مشاور بھ  لطفا

https://turkey.servicesadvisor.org/tr 
 Muslihittin Mah. 12. Sokak No:2/A   MENTEŞE/MUĞLA آدرس: کانون وکال کمک حقوقی 

 48 90 444 :تلفن:
ً   ، کاری ھای فرصت  و فنی و حرفھ ای ھای  آموزش برای )İŞKURآژانس کاریابی ترکیھ ( حمایت معیشتی   مراکز  یا  ادارات بھ  لطفا

  توانید   می شما.  کنید مراجعھ) وجود صورت در( خود  استان  در İŞKUR خدمات
:  اطالعات تماس الزم را از طریق لینک زیر بدست آورید

https://www.iskur.gov.tr/iletisim 
روانی و  -سالمت ذھنی

 ھای روانی اجتماعی کمک
و   انی با پناھجو یانجمن ھمبستگ

 ASAM( Muglaمھاجران (
 04 02 214 0252 تلفن: 

 



 UNHCR ترکیھ در 
 مبتنی خشونت مورد در استانی ھای کمک و خدمات برگھ

 اجتماعی -روانی حمایت و جنسیت بر 
2021 

KÜTAHYA 
 

 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر
 

مرکز نظارت و پیشگیری از  
 (ŞÖNİM)خشونت  

 
  بنیاد توسعھ منابع انسانی

)HRDF- İKGV( – 
Kütahya 

 06 43 444خط تلفن:  
 

 Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi. No:1/A آدزس:
Merkez/KÜTAHYA 

 57 24 333 (274) 0 :تلفن:
 

 04322160534 :تلفن:

  بھداشت ھای  کلینیک منطقھ،  بھداشت  ھای اداره  استانھا،  بھداشت ھای اداره برای  خدمات بھداشتی عمومی 
  ،تاناقامت محل بھ  نزدیک  دانشگاھی ھای بیمارستان  و دولتی ھای  بیمارستان  خانواده، 

 ً :  کنید مراجعھ ترکیھ  UNHCR خدمات  مشاور بھ  لطفا
https://turkey.servicesadvisor.org/tr 

 Fuatpaşa Caddesi Adliye Sarayı Ek bina Merkez / Kütahya آدرس: کانون وکال کمک حقوقی 
   49 15 216 274 0 :تلفن:

ً   ، کاری ھای فرصت  و فنی و حرفھ ای ھای  آموزش برای )İŞKURآژانس کاریابی ترکیھ ( حمایت معیشتی   مراکز  یا  ادارات بھ  لطفا
  توانید   می شما.  کنید مراجعھ) وجود صورت در( خود  استان  در İŞKUR خدمات

:  اطالعات تماس الزم را از طریق لینک زیر بدست آورید
https://www.iskur.gov.tr/iletisim 

روانی و  -سالمت ذھنی
 ھای روانی اجتماعی کمک

  بنیاد توسعھ منابع انسانی 
)HRDF- İKGV( Kütahya  

04322160534 
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