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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.
 

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

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

 
اجتماعی نیاز دارید، بھ یاد داشتھ باشید کھ   –اگر شما و یا کسی از آشنایانتان در معرض خطر خشونت ھستید و یا بھ حمایت روانی 
 شما تنھا نیستید. کمک در دسترس است.

 
 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 
 

 .قابل دسترسی می باشنداستانھا   نیکھ در ا ھستند یعمدتا خدمات عموم ریموارد ز
 

جھت کسب اطالعات در مورد خدمات ارائھ شده توسط سازمان ھای غیردولتی و آژانس ھای سازمان ملل در جنوب شرقی ترکیھ، 
نگاشت خدمات از راه دور و تلفنی مرتبط باخشونت مبتنی بر جنسیت بیاندازید تا از خدماتی کھ سازمان ھای جامعھ لطفاً نگاھی بھ 

این سازمان ھا ھمجنین بھ شما کمک خواھند کرد کھ بھ خدمات لیست شده در زیر دسترسی پیدا  مدنی ارائھ می دھند باخبر شوید.
 کنید. 

 
 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 جنوب شرقی 

 
GAZİANTEP 

 
 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر

 
مرکز نظارت و پیشگیری از  

 (ŞÖNİM)خشونت  

 06 43 444خط تلفن:  
 

  Karagöz Mahallesi Türkocağı Sokak No:5/Bآدرس:
Şahinbey/GAZİANTEP 

mailto:turan@unhcr.org
mailto:turan@unhcr.org
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 10 71 220 (342) 90+ ,01 78 220 (342) 90+ خط 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 

 کانون ھای وکال  کمک حقوقی 
 
 
 
 

    Gaziantepکلینیک حقوقی 
  کانوناتحادیھ مشترک (پروژه 

 ) ھیترک UNHCRو  وکال  ھای
 

 90 52 231 (0342) خط تلفن: 
 istasyon caddesi ticaret sarayı k:2, 27090 آدزس:

Şahinbey/Gaziantep 
 
 

 Fatih Mahallesi, Maresal Fevzi Çakmak Bulvarı No:159/A آدرس:
İpek Apartmanı Kat:1, 27060 Sehitkamil/Gaziantep 

 01\00 67 322 (0342) تلفن: 

 Emek, 19005. Cd. 2.Sok D:No:10, 27060 آدزس: )İŞKURآژانس کاریابی ترکیھ ( حمایت معیشتی 
Şehitkamil/Gaziantep 

 87 75 444 خط تلفن: 
روانی و  -سالمت ذھنی

 ھای روانی اجتماعی کمک
 ) KIZILAY( ھالل احمر ترکیھ

 
 
 

مرکز اجتماع ھالل احمر  
)KIZILAY  ترکیھ ( 

Budak MAh. Ali Fuat Cebesoy Bulv. Ahmet Maviş Apt.K:2 N:3 
Posta Kodu:  Gaziantep Merkez/GAZİANTEP 

+90 (342) 322 28 64 
 

75. Yıl Mah.140. Cad. No: 217 / 1 Şahinbey / GAZİANTEP 
 02 - 01 07 232 0342تلفن: 

 
ŞANLIURFA 

 
 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر

 
مرکز نظارت و پیشگیری از  

 (ŞÖNİM)خشونت  
 
 
 

 06 43 444خط تلفن:  
 

 Ahmet Yesevi Mahallesi 9821. Sokak No:135/1 آدرس:
Haliliye/ŞANLIURFA 

 31 56 313 (0414) خط تلفن:
 
 

  Makam WGSS فضاھای ایمن زنان و دختران  خدمات بھداشتی تخصصی 
 Eyyüp Nebi Mh.3507 Sk. No:61 Eyyübiye آدزس:

 05418421711 :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 
 Sanliurfaکانون وکالی  کمک حقوقی 

 
 
 

 Sanliurfaکلینیک حقوقی 
  کانوناتحادیھ مشترک (پروژه 

 ) ھیترک UNHCRو  وکال  ھای
 

 Pasabagi Mah. 775. Sok. 21D Haliliye/Sanliurfa آدرس:
 28 28 313 (0414) :تلفن:

 
 Ertugrul Gazi Mah. Yunus Emre Cad. 108A آدزس:

Haliliye/Sanliurfa 
 35 35 312 (0414) :تلفن:

E-mail: hukukklinigi@barobirlik.org.tr 
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ً   ، 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

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

روانی و  -سالمت ذھنی
 ھای روانی اجتماعی کمک

اجتماع   مرکز واحد بھداشت روان
 ھالل احمر ترکیھ 

  Yenice Mh, 5002. Sk, No:10 Eyyübiye-Şanlıurfa آدرس:
 24 53 215 (0414) تلفن: 

 
 

 
HATAY 

 
 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر

 
مرکز نظارت و پیشگیری از  

 (ŞÖNİM)خشونت  
 
 

 06 43 444خط تلفن:  
 

 /Akevler Mah. Ayşe Fitnat Hanım Cd. No.23 Antakya آدزس:
Hatay 

 89 10 216 (0326) :تلفن:
 
 

 /فضاھای ایمن زنان و دختران  خدمات بھداشتی تخصصی 
مرکز بھداشت تقویت شده  

 مھاجران
 
 
 

فضاھای ایمن زنان و دختران  
Reyhanli 

 Esentepe مرکز بھداشت تقویت شده مھاجران
 Esentepe Mah. 23. Sok. No:7 Kartal Apt 3il e: آدرس

Kat   ANTAKYA/HATAY   
 5494275530 تلفن:

 
 Yenişehir Mah Abdurrezzak Alkan Sok No 9 A-D آدزس:

REYHANLI HATAY 
 5051795845 :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 

 Hatayکانون وکالی  کمک حقوقی 
 
 
 

کمیسیون   - Hatayکانون وکالی 
 حقوق زنان 

 
 

 Hatayکلینیک حقوقی 
  کانوناتحادیھ مشترک (پروژه 

 ) ھیترک UNHCRو  وکال  ھای
 

 Hatay Adalet Sarayı Zemin Kat Antakya/Hatay آدرس:
 80 40 213 (0326)   77 18 215 (0326) تلفن: 

 
 05345942343:تلفن:

 
 Şehitler mah, Kurtuluş cad, Yavuz Sk. 1/1, Antakya/Hatay آدزس:

 44 11 216 0326: 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

مراقبت   یسازمان ھا  ھی اتحاد
رسانی   و امداد یپزشک

(UOSSM) 

 Yeni Mah.İstiklal Cad.No:9/64 Merkez Reyhanlı/Hatay آدرس:
 28 03 885 531 0 :تلفن:

سایر موارد: (سازمان ھای غیر  
 دولتی و غیره)

مرکز اجتماع ھالل احمر  
)KIZILAY ترکیھ ( 

 :Bağlar Mh. Turgay Güdük Sk. Çifte Minare Camii Yanı Noآدرس: 
21-22-23 Reyhanlı/HATAY 

 85 60 502 0326 تلفن: 
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MARDİN 
 

 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر
 

مرکز نظارت و پیشگیری از  
 (ŞÖNİM)خشونت  

 
 

 06 43 444خط تلفن:  
 

 Yenişehir Mahallesi Kardelen Sokak No:8/B آدزس:
Artuklu/MARDİN 

 83 33 231 (0482) :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 

 Mart Mah. (Il Muftulugu arkasi) 48. Sok. No:8 13 آدرس: Mardinکانون وکالی  کمک حقوقی 
Yenisehir/Mardin 

 43 60 213 (0482) 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
اجتماعی    –حمایت روانی واحد   

  ھالل احمرمرکز اجتماع 
)Kızılay (ترکیھ  

  Latifiye Mh. 1. Cd. No:413 Artuklu-Mardin آدزس:
  63 30 213 (0482) :تلفن:

 
 

 
KİLİS 

 
 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر

 
مرکز نظارت و پیشگیری از  

 (ŞÖNİM)خشونت  
 
 
 

 06 43 444خط تلفن:  
 

 İsmet Paşa Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi No:48 آدرس:
Merkez/KİLİS :24 11 813 (348) 90+ خط 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 

 76 49 813 348 0 فاکس: / تلفن:  Kilis Adalet Sarayı Beşevler/KİLİS کانون ھای وکال  کمک حقوقی 
 İŞKUR( Ekrem Çetin, Vali Güner Özmen Blv., 79000 Kilis Merkez/Kilisآژانس کاریابی ترکیھ ( پشتیبانی معیشتی 

 87 75 444 خط تلفن: 
روانی و  -سالمت ذھنی

 ھای روانی اجتماعی کمک
 EKREM ÇETİN MAH. DOĞAN GÜREŞ PAŞA BULV. NO:57 ترکیھ ) KIZILAY( ھالل احمر

Posta Kodu: 79000  Kilis Merkez/KİLİS 
+90 (348) 813 12 20 

 
KAHRAMANMARAŞ 

 
 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر

 
 

مرکز نظارت و پیشگیری از  
 (ŞÖNİM)خشونت  

 

 06 43 444خط تلفن:  
 
 

 Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:78 آدزس:
Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ 

 10 16 215 (344) 90+ ,26 16 215 (344) 90+ خط تلفن: 
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  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 

 Binevler, Hanefi Mahçiçek Bulv. Yeni Adliye Sarayı, 46050 کانون ھای وکال  کمک حقوقی 
Merkez/Onikişubat/Kahramanmaraş 

(0344) 211 11 27 
 İŞKUR( İsmet Paşa Mah. Borsa Cad. No: 5 Kahramanmaraşآژانس کاریابی ترکیھ ( پشتیبانی معیشتی 

444 75 87 
روانی و  -سالمت ذھنی

 ھای روانی اجتماعی کمک
 ) KIZILAY( ترکیھ احمرھالل 

 
 
 
 
 

احمر  ھالل  مرکز اجتماع 
)KIZILAY  ترکیھ ( 

AKİF İNAN MAH. MUSTAFA OR CAD. BEKİR SITKI APT. ALTI 
NO:9/A Posta Kodu: 46100  Kahramanmaraş Merkez/ 

Kahramanmaraş 
+90 (344) 236 19 97 

 
 
 

 
OSMANİYE 

 
 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر

 
مرکز نظارت و پیشگیری از  

 (ŞÖNİM)خشونت  
 
 

 خدمات مشاوره ای شھرداری  

 06 43 444خط تلفن:  
 

 Fakıuşağı Mahallesi 45038. Sokak. No: 5 (Yeni Vali Konağı آدرس:
Yakını) Merkez/ OSMANİYE :22 16 232 (388) 90+ خط تلفن 

 
 
 

 153خط 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 
 ,Fakıuşağı Mahallesi Prof.Dr.Kazım Tülüce Bulvarı No:2 آدزس: کانون ھای وکال  کمک حقوقی 

D:5, 80010 Osmaniye Merkez/Osmaniye 
(0328) 826 15 53 

 Raufbey Mah. 9541 Sok. No:29/B ( Ticaret ve Sanayi آدرس: )İŞKURآژانس کاریابی ترکیھ ( پشتیبانی معیشتی 
Odası Arkası) – Osmaniye 

 87 75 444 خط تلفن: 
روانی و  -سالمت ذھنی

 ھای روانی اجتماعی کمک
 İstiklal Mah. Dr. Sadik Ahmet Cad.N:62 Posta Kodu:  Osmaniye آدزس: ) KIZILAY( ترکیھ ھالل احمر

Merkez/OSMANİYE 
+90 (328) 814 55 33 

 
ADANA 

 
 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر

 
مرکز نظارت و پیشگیری از  

 (ŞÖNİM)خشونت  
 
 

 06 43 444خط تلفن:  
 

 Huzurevleri, 77136. Sk. 7-1, Cukurova/Adana آدرس:
 35 08 247 (0322) :تلفن:

 
 



 UNHCR ترکیھ در 
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 اجتماعی -روانی حمایت و جنسیت بر 
2021 

  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 

  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
Seyhan 

(Seyhan Belediyesi 
Kadın Dayanışma 

Merkezi) 

 Emek Mah. 41019 Sk. No:5 Seyhan/Adana آدرس:
 65 40 840 0539تلفن: 

 

 Adliye Sarayı (Ana Bina) 6. Kat : Kayalıbağ Mah., İnönü آدرس: Adanaکانون وکالی  کمک حقوقی 
Cad. Seyhan/Adana 

  -21 21 351 (0322) :تلفن:
(0322) 359 48 88 – (0322) 359 49 72 

 İŞKUR( İsmet Paşa Mah. Borsa Cad. No: 5 Kahramanmaraşآژانس کاریابی ترکیھ ( پشتیبانی معیشتی 
444 75 87 

روانی و  -سالمت ذھنی
 ھای روانی اجتماعی کمک

  ھالل احمر ترکیھمرکز اجتماع 
)KIZILAY ( 

 Emek Mh. Emek Cd. No:10/A Seyhan/ADANA آدرس:
 01 – 00 05 431 0322تلفن: 

سایر موارد: (سازمان ھای غیر  
 دولتی و غیره)

  یانجمن زندگی خدمات مشاوره ا
 Pozitif Yaşam) مثبت

Derneği)   
 
قلم آبی   یخدمات مشاوره ا   
)Mavi Kalem  ( 

 0539 888 0850 خط تلفن: 
 
 
 
 

 84 62 441 850  :  خط تلفن   
 

MALATYA 
 

 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر
 

مرکز نظارت و پیشگیری از  
 (ŞÖNİM)خشونت  

 
 
 

 06 43 444خط تلفن:  
 

 Özalper Mahallesi Kardeşlik Sokak. No:33 آدزس:
Yeşilyurt/MALATYA 

 26 32 212 (422) 90+ ,25 32 212 (422) 90+ خط 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 

 Halfettin, KORU SOKAK NO:1, 44100 Battalgazi/Malatya آدرس: کانون ھای وکال  کمک حقوقی 
(0422) 325 86 85 

 Dabakhane, Çevre Yolu Cd. No:163, 44000 آدزس: )İŞKURآژانس کاریابی ترکیھ ( پشتیبانی معیشتی 
Battalgazi/Malatya 

444 75 87 
روانی و  -سالمت ذھنی

 ھای روانی اجتماعی کمک
 KIZILAY ( KAVAKLIBAĞ MAH. HALEP CAD. N:22 K:1 Posta Kodu: 44000(  ھالل احمر ترکیھ

Malatya Merkez/MALATYA 
+90 (422) 321 27 48 

 
ADIYAMAN 

 



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

 اجتماعی -روانی حمایت و جنسیت بر 
2021 

 Alo Gelincikخط  پناه ایمنی و سر
 

مرکز نظارت و پیشگیری از  
 (ŞÖNİM)خشونت  

 
 
 

 06 43 444خط تلفن:  
 

 Altınşehir Mahallesi Gölbaşı Karayolu 5. Km no:28 آدرس:
Merkez/ADIYAMAN 

 62 12 223 (416) 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 

  Turgut Reis Mah. Ataturk Bulvari, Adliye Sarayi Kat:2 آدزس: کانون ھای وکال  کمک حقوقی 
 51 13 216 (0416) :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

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