
لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 

  

 تركیا  في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة

 اإلقلیمیة والمساعدات الخدمات وثیقة

 الجتماعي ا  النفسي والدعم الجنس أساس على القائم العنفبشأن 
-كوفید فیروس بسبب الطبیعیة الحیاة وتعطیل العیش سبل وفقدان المستقبل في الیقین عدم حالة بسبب والضغط العنف مستویات لزیادة نظًرا

 مجتمعات ذلك في بما العالم، أنحاء جمیع وفي تركیا في واالجتماعیة النفسیة الحالة وتدھور  العنف حوادث عن اإلبالغ في زیادة ھناك ،۱۹
 الالجئین 

 
 الرجوع  یرجى ، الدولة مستوى على االجتماعي النفسي والدعم النفسیة الصحة /الجنسي  النوع على القائم العنف خدمات معلومات إلى باإلضافة

 تعرفھ ما شخص تعّرض أو تعّرضك حال في بھا االتصال یمكنك حیث إضافیة إحالة  نقاط توفر والتي أدناه المتوفرة المحلیة المعلومات إلى
 واالجتماعي  النفسي الدعم إلى حاجة في أو / و العنف لخطر

 
 

 وزواج ، الجنسي والتحرش  المنزلي والعنف ، االغتصاب ذلك في بما(  الجنسي نوع على القائم للعنف تعرفھ شخص أي أو أنت تعرضت إذا
 الشدید والملل والحزن الیأس عن اللفظیة أو الجسدیة التعبیرات مثل السلوك في وتغیرات العقلي االضطراب عالمات علیك ظھرت أو )األطفال 

 متاحة  المساعدة .وحدك لست أنك تذكر ، نفسي دعم إلى وتحتاج القلق أو / و االكتئاب ،
 

 أدناه المتوفرة المعلومات خالل من سري بشكل المساعدة طلب یمكنك
 

 مجانیة  المذكورة والمساعدة الدعم أشكال جمیع أن تذكر
 
 

 وسھلة بسیطة إلكترونیة منصة ھذه .تركیا في المفوضیة  خدمات مستشار استشارة  یرجى ، المتاحة الخدمات حول المعلومات من لمزید
 الكردیة  ، الفارسیة ، العربیة ، التركیة ، اإلنجلیزیة: لغات  بخمس متوفرة وھي .اإلنسانیة الخدمات توفر حول محدثة معلومات توفر االستخدام

 
 من  بالمفوضیة الخاص االستشارة بخط االتصال في تتردد ال ، المعلومات من لمزید 

444 48 68 
 العنوان  على المفوضیة إلى إلكتروني برید إرسال یمكنك أو

turan@unhcr.org 
 
 

 والشرقیة  الوسطى األناضول منطقة
 
 

  أفیون
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 العنوان

Zafer Mahallesi Kanuni Caddesi Müze Arkası No:15 
Merkez 

0272 213 43 02 / 0272 213 17 83 
 اإللكتروني البرید

afyonkarahisar.sonim@aile.gov.tr 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 

 العنوان
Orhangazi Mh. Nedim Helvacıoğlu Bulv. 45/E 

Afyonkarahisar 

 بالمحافظة  الصحة مدیریة
 (الصحیة  الحیاة مركز)

 

 صحیة خدمات
 متخصصة 

 

mailto:turan@unhcr.org
mailto:afyonkarahisar.sonim@aile.gov.tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

272 229 19 29 
 الھاتف

(0 272) 612 45 33 
 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان صحة األسرة والمستشفیات العامة 

جى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة إقامتك ، یر
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 
 الصحة  مدیریة
 بالمنطقة 

 
 
 
 
 
 خدمات صحیة عامة 

 06 43 444)واألطفال النساء( كالنجیك  ألو خط
 
 الھاتف

0 272 217 59 69 - 0 533 260 91 96 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 المحامین  نقابة
  

  بأفیون المحامین نقابة
 
 

 İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 

 العیش دعم سبل 

 العنوان
Orhangazi Mh. Nedim Helvacıoğlu Bulv. 45/E 

Afyonkarahisar 
 الھاتف

272 229 19 29 
 الھاتف

 (0 272) 612 45 33 
 العنوان

Ali Çetinkaya Mah. Atatürk Cad. No:12 
Merkez/Afyonkarahisar 

 الھاتف
02722133960 

 
 
 
 

 5853990 542 0 :ھاتف
  :info@cinselsiddetlemucadele.orgالبرید االكتروني 

 
 
 

 98 11 004 0505 :الھاتف 

  بالمحافظة الصحة مدیریة
 (الصحیة  الحیاة مركز)

 
 

 صحة  مدیریة
 المنطقة  

 المجتمعیة  النفسیة الصحة مركز
 
 
 
 
 

العنف الجنسي  جمعیة النضال ضد 
)Cinsel Şiddetle 

Mücadele Derneği ( 
 

سنوقف قتل  الخط الساخن لمنصة 
 االناث 
 

 الدعم و النفسیة الصحة
 اإلجتماعي و النفسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخرى مؤسسات
 متاحة القائمة(

 غیر المنظمات
 إلخ  ، الحكومیة

 

 
 أرتوین 

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 العنوان
Çayağzı Mah. Miralay Şükrü Bey Cad. No: 58 Merkez 

ARTVİN 
 الھاتف

0466 212 95 20 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 
 
 
 
 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim
mailto:info@cinselsiddetlemucadele.org


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 
 خدمات صحیة عامة 

 

 الھاتف
(0466) 212 14 04 

 العنوان
Orta Mahalle, Miralay Şükrübey Caddesi, 08000 

Merkez/Artvin 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 المحامین  نقابة
 
 
 
 

 
  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 

 دعم سبل العیش 

 
 بارتین 

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

Tuna Mahallesi Demirciler Caddesi Aligama Sokak No:1 
Merkez 

0378 227 30 38 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 

 الھاتف
0378 228 3655 

 العنوان
Kırtepe Mah. Arifler Sokak No:2 Merkez/BARTIN 

 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

  بالمحافظة الصحة مدیریة
 

 صحیة خدمات
 متخصصة 

 
 
 
 
 
 خدمات صحیة عامة 

 ببارتین العدالة قصر  :العنوان
  الھاتف

0378 227 16 94 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 المحامین  نقابة
 

 
 
 

 
  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 العنوان
Kırtepe Mah. Arifler Sokak No:2 Merkez/BARTIN 

0(378) 228 3655 
 العنوان

  بالمحافظة الصحة مدیریة
 (الصحیة  الحیاة مركز)

 
 المجتمعیة  النفسیة الصحة مركز

 الدعم و النفسیة الصحة
 اإلجتماعي و النفسي

 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

Tuna Mahallesi Türbe Yolu Çikmaz Sokak No:14 (Tuna 
ASM Yani) Merkez/Bartin 

03782283645 
 

 بایبرد 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان

Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi No:13 
Kat:3 BAYBURT 

0 458 210 73 68 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 
 
 
 
 
 
 خدمات الصحة العامة 

 

 العنوان
Karşıyaka Mah. Osmanbey Cad. No: 9/A Kat: 4-5 Merkez / 

Gümüşhane 
456 213 15 38 - 213 21 38 

 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

  المحامین نقابة
 اإلقلیمیة   -المحامین قابةن 

 
 
 
 
  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 القانونیة  الخدمات
 
 
 
 
 دعم سبل العیش   

 العنوان
Kaleardı Mahallesi İspir Yolu Sokak No:5/B BAYBURT 

 الھاتف
0 (458) 211 46 81 

 العنوان
Veysel Mahallesi Su Deposu Kümesi No:42/1 BAYBUR 

 01 10 230 (458) 0 :الھاتف 

 من الخالیة الحیاة مركز مدیریة
  العوائق 

 
 

 المسنین رعایة دار
(Memnune Evsen) ومركز 
  التأھیل إعادة

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 

 
  بلو
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان

Kültür Mahallesi Şehitler Caddesi No:61 BOLU 
0374 270 01 07 / 0374 270 01 08/ 0(374) 270 50 30 
 اإللكتروني البرید

bolu.sonim@aile.gov.tr 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 عامة  صحیة خدمات 

 القانونیة المساعدة  المحامین نقابة الھاتف

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim
mailto:bolu.sonim@aile.gov.tr
https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

0 374 212 61 46 / 210 06 06  
 الھاتف

0372 212 52 53  
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 
 حامیةالم ) المرأة حقوق مفوضیة

 (كوبیلي فاطمة
 
 

  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 العنوان
Dayıoğlu Mahallesi Levent Sokak No: 99 Gerede Bolu 

 الھاتف
0 374 311 60 39 

 العنوان
Gölyüzü Mahallesi Çayirpinar Sokak (Eski Mit Bina Ve 

Lojmanlari ) 
 الھاتف

03742128024 
 
 
 

 5853990 542 0 :الھاتف
 info@cinselsiddetlemucadele.org :البرید اللكتروني -
 
 
 98 11 004 0505 :الھاتف

 

 بالمنطقة  الصحة مدیریة
 
 
 

 الصحة  دعم مركز
 المجتمعیة النفسیة 

 
 
 
 

النضال ضد العنف الجنسي  جمعیة 
)Cinsel Şiddetle 

Mücadele Derneği ( 
 
الخط الساخن لمنصة سنوقف قتل  
 االناث

 الدعم و النفسیة الصحة
 اإلجتماعي و النفسي

 
 
 
 

  
 

 
  األخرى الخدمات

 :متاحة  القائمة(
 غیر المنظمات

  إلخ الحكومیة،

 
 دوزجة 

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

Kiremitocağı Mahallesi İstanbul Caddesi No:109  
0380 512 33 40 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

  

 عامة  صحیة خدمات 
 

 العنوان
Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi Adalet Sarayı 

Karşısı Baro Han Binası No:213/27  
 الھاتف

0 380 524 82 00 
0 555 690 01 13 
0 555 690 01 14 

 
 
 

 المحامین  نقابة
 والمرأة  الطفل حقوق لجنة

 جان توبا المحامیة العام األمین 
 أوزان  أندر اإلدارة مجلس عضو

 
 

 
 
  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 

      
 
 
 

https://www.iskur.gov.tr/iletisim
mailto:info@cinselsiddetlemucadele.org
https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 دعم سبل العیش 

 العنوان
Camikebir Mah. İstanbul Cad. D Blok No:45 Valilik Binası  

Kat:2  
 الھاتف

0380 523 92 72  
(0380) 523 87 23                                                    

(0380) 512 31 05     
 العنوان

Koçyazi Mahallesi 2400. Sokak Metek Toki Konutlari 
Merkez-Düzce 

 الھاتف
03805143586 

 
 
 

 5853990 542 0 :الھاتف
 info@cinselsiddetlemucadele.org :البرید االلكتروني -
 
 
 
 
 98 11 004 0505 :الھاتف

                                    

 بالمنطقة  الصحة مدیریة
 
 
 
 
 

 الصحة  دعم مركز
  المجتمعیة النفسیة 

 
 
 
 
 
جمعیة النضال ضد العنف الجنسي  

)Cinsel Şiddetle 
Mücadele Derneği ( 

 
الخط الساخن لمنصة سنوقف قتل  
 االناث

 الدعم و النفسیة الصحة
 اإلجتماعي و النفسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
 إلخ  الحكومیة،

 
  ارزنجان

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

Fatih Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi No:6 Merkez / 
ERZİNCAN 

0 (446) 214 38 47, 0 (446) 226 60 68 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 
 
 
 
 
 
 خدمات صحیة عامة  

 الثالث  الطابق العدالة قصر  :العنوان
 الھاتف

0446 214 10 42 - 0 (446) 502 15 15 
 العنوان

Adliye Sarayı Erzincan Barosu Adli Yardım Bürosu 
Merkez/Erzincan 

446 214 10 42 
 

 المحامین  نقابة
 
 

 القانونیة المساعدة مكتب
 
 
 
 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iskur.gov.tr/iletisim
mailto:info@cinselsiddetlemucadele.org
https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 
لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  

İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال
 ھنا:

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

 دعم سبل العیش    İŞKURوكالة التوظیف التركیة 
 

 العنوان
Menderes Mahallesi Menderes Caddesi No:93 Demirkent / 

ERZİNCAN 
0 (446) 226 57 52 

 الرعایة و اتأھیل إعادة مركز
 العوائق من الخالیة الحیاتیة

  األسري اإلرشاد ومركز

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 
 

 أرضروم 
 

 00 14 044215 :العنف لمجابھة الساخن الخط
 
 
 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان
Rabi Ana Mahallesi Atatürk Lisesi Caddesi Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü Sitesi No:1/2 
Yakutiye/ERZURUM 
+90 (442) 215 13 00/ 

0 (442) 215 14 00 

 والخدمات والعمل األسرة وزارة
 االجتماعیة

 
 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات الصحة العامة  
 

 العنوان
Muratpaşa Mah. Merkez Yönetim Cad. 7 Yakutiye, 

Erzurum 
(0442) 233 03 41 

 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 المحامین  نقابة
 
 

 
 

 İŞKUR وكالة التوظیف التركیة 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 

 الھاتف
 (0442) 237 55 55 

 
 الھاتف

0 ( 442 ) 432 10 00 

 النفسیة الصحة دعم مركز
 المجتمعیة

 
 النفسیة الصحة دعم مركز

 2 المجتمعیة

 الدعم و النفسیة الصحة
 اإلجتماعي و النفسي

 

 الھاتف
0 442 234 15 41 
0 442 234 15 43 

 ذوي  األشخاص دعم مركز
 الخصوصیة  اإلحتیاجات

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 

https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 
  اسكیشھیر

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

Huzur Mahallesi Yıldızlar Sokak No:49/A Odunpazarı  
0222 237 80 48 / 0222 237 72 24  

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 
  

 والمأوى  األمن
 
 
 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 
 
 

 2330808 0222 :الھاتف
 
 
           00 40 211 222 0 :الھاتف

 
 

 
 

 Huzur Mah. Ali Rıza Efendi Cad. No.95 Odunpazarı :العنوان
Eskişehir / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çamlık-2 
Kampüsü 
 05057262924 :ھاتف
 
 Kırmızıtoprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk :عنوان
Caddesi No:59   26020- ESKİŞEHİR 
  /12 10 320 (222) :ھاتف
(222) 320 10 42 
 
 Hoşnudiye Mahallesi Ahmet Kanatlı Caddesi No:4 :عنوان
Tepebaşı /ESKİŞEHİR 

0222 323 14 40 

 
 
 
 
 
 

التابع  االستشاري النسائيالمركز 
   للبلدیة میتروبولیتان

 
المركز االستشاري النسائي التابع 

 لبلدیة تیبي باشي 
 
 
 

 مساحات آمنة للنساء والفتیات 
 
 
 

 مدیریة صحة محافظة اسكیشھر 
 
 
 

 مدیریة صحة منطقة تیبي باشي

 عامة  صحیة خدمات
 
 
 
 
 
مراكز اإلرشاد  
والتضامن النسائیة 

 لإلدارات المحلیة التابعة 
 
 
 
 
 خدمات صحیة خاصة 

 العنوان
Kurtuluş Mahallesi Yargı Sokak No:20 / Eskişehir 

0 222 240 14 00 
 الھاتف

 
0222 240 20 12 

 الھاتف
0222 240 20 

 
 
 
 

 المحامین  نقابة
 
 

 الرئیس نائبة: المرأة حقوق لجنة
 غوني  فوندا المحامیة

 
 المحامي القانونیة المساعدة مكتب

 مرشعالي  شیفكر إرم
 
 
 
  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دعم سبل العیش 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

Kırmızıtoprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi 
No:59   26020- ESKİŞEHİR 

 الھاتف
 (222) 320 10 12/  

(222) 320 10 42 
 العنوان

Hoşnudiye Mahallesi Ahmet Kanatlı Caddesi No:4 
Tepebaşı /ESKİŞEHİR 

0222 323 14 40 
 العنوان

Yunus Emre Devlet Hastanesi Zübeyde Hanım Yerleşkesi 
 الھاتف

0-222-224 20 00 
 
 
 
 
 

 5853990 542 0 :ھاتف
 info@cinselsiddetlemucadele.org :برید الكتروني
 
 
 

 98 11 004 0505 :الھاتف

 اسكي بمحافظة الصحة مدیریة
 شھیر

 
 
 
 
 

 باشي تبي بمنطقة الصحة مدیریة
 
 

 النفسیة الصحة دعم مركز
 المجتمعیة

 
 

 
 

الجنسي  جمعیة النضال ضد العنف 
)Cinsel Şiddetle 

Mücadele Derneği ( 
 
الخط الساخن لمنصة سنوقف قتل  
 االناث

 الدعم و النفسیة الصحة
 اإلجتماعي و النفسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
 إلخ  الحكومیة،

 
 غیرسون 

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

İhsaniye Mahallesi Fatih Caddesi No:89 Kat:1 ve 4 
GİRESUN  

0 (454) 314 41 42-44 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 
 
 
 
 
 

 خدمات صحیة عامة 

 العنوان
Çıtlakkale Mah.  Adalet Sarayı Kat: 1 Giresun 

0 (454) 215 76 57   
 العنوان

Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121 Kat : 3 Giresun 
0 454 215 76 69 

  المحامین نقابة
 
 

 القانونیة المساعدة مكتب
 
 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 

https://www.iskur.gov.tr/iletisim
mailto:info@cinselsiddetlemucadele.org
https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 
 
 
  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 
 

 دعم سبل العیش 

 العنوان
Erikliman Mahallesi Yaylaoğlu Sokak No:30/1 Merkez / 

GİRESUN 
 الھاتف

0 (454) 215 45 44 

 إعادة ومركز المسنین رعایة دار
 التأھیل

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 
 

 خانة  غوموش
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان

Özcan Mahallesi Kalederesi Küme Evleri Mevkii No:23-
GÜMÜŞHANE 

0 (456) 213 19 10 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 

 العنوان
Karaer, Necati Akagün Sk No:4, 29000 Gümüşhane 

Merkez/Gümüşhane 
 الھاتف

 (0456) 213 56 26 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 صحیة خدمات للصحة  المجتمعي المركز
 متخصصة 

 
 
 
 
 

 خدمات صحیة عامة 

 العنوان
Karşıyaka Mah. Osmanbey Cad. No: 9/A Kat: 4-5 Merkez / 

Gümüşhane 
 الھاتف

456 213 15 38 - 213 21 38 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

  المحامین نقابة
 اإلقلیمیة المحامین نقابة

 
 
 
 
  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 العنوان
Karaer, Necati Akagün Sk No:4, 29000 Gümüşhane 

Merkez/Gümüşhane 
(0456) 213 56 26 

 النفسیة الصحة دعم مركز
 المجتمعیة

 الدعم و النفسیة الصحة
 اإلجتماعي و النفسي

 

 العنوان
Canca Mahallesi İstiklal Caddesi Elmalı Sokak No:37. 

Merkez / GÜMÜŞHANE 

 واإلرشاد والتأھیل الرعایة مركز
 األسري 

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 
 
 بوك  قرة

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

İl Müdürlüğü Yeşil Mahallesi Taşkent Caddesi No:3 
Merkez / KARABÜK 

0 (370) 412 29 04 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 

 والمأوى  األمن

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 عامة  صحیة خدمات 

 العنوان
Ergenekon Mah.  Adliye Sarayi Kat: 4 Karabük 

0-370 - 415-38-88 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 المحامین  نقابة
 
 

 
 
   İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 دعم سبل العیش  

 العنوان
5000 Evler 75.Yıl Mahallesi 20. Nolu Cadde No:4 

KARABÜK 
0 (370) 433 3126 

 العنوان
Bayir Mah. Kemal Güneş Cad. No:139 KARABÜK 

03704242574 

 بالمحافظة  الصحة مدیریة
 
 
 

 الصحة  دعم مركز
 المجتمعیة النفسیة 

 الدعم و النفسیة الصحة
 اإلجتماعي و النفسي

 

 العنوان
Ergenekon Mh. Atatürk Bulvari Kizilay İş Merkezi No: 4 

78100 Karabük - Karabük 
0 370 424 53 12 

 
 
 5853990 542 0 :ھاتف
 info@cinselsiddetlemucadele.org :-برید الكتروني 
 
 

 98 11 004 0505 :ھاتف 

 التركي  األحمر الھالل
 
 
 
 
جمعیة النضال ضد العنف الجنسي  

)Cinsel Şiddetle 
Mücadele Derneği ( 

 
الخط الساخن لمنصة سنوقف قتل  
 االناث

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 

 
 قسطموني 

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

Saraçlar Mahallesi Sanat Okulu Caddesi No:49 Merkez / 
KASTAMONU 

 الھاتف

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim
mailto:info@cinselsiddetlemucadele.org


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

0 (366) 214 90 95 
 العنوان
(Eski İl Sağlık Müdürlüğü Binası- Gazipaşa İlkokulu Yanı) 

Hepkebirler Mah . Cumhuriyet Cad. No: 64   Merkez 
Kastamonu 

 الھاتف
0366 212 49 00 

 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 صحیة خدمات بالمحافظة  الصحة مدیریة
 متخصصة 

 
 
 
 
 
 
 خدمات صحیة عامة 

 العنوان
Candaroğulları Mahallesi Miralay Halit Bey Caddesi 

Kastamonu Adliyesi Kat:1 
 الھاتف

0 (366) 215 11 44/  
0 (366) 215 20 80 

 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

  المحامین نقابة
 
 
 
 

 
 
 
  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 
 
 
 

 دعم سبل العیش 

 العنوان
Eski İl Sağlık Müdürlüğü Binası- Gazipaşa İlkokulu Yanı) 
Hepkebirler Mah . Cumhuriyet Cad. No: 64   Merkez 
Kastamonu  
 الھاتف

0366 212 49 00 
 

 الصحة  دعم مركز
 المجتمعیة النفسیة 

 

 الدعم و النفسیة الصحة
 اإلجتماعي و النفسي

 

 العنوان
Saraçlar Mahallesi Huzurevi Caddesi No:33/B NO:33/B 

Merkez / KASTAMONU  
 الھاتف

0 (366) 214 92 48 

Elderly Care Home and 
Rehabilitation Centre  

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 
 

  قیصري
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان

Fatih Mahallesi Oğuz Caddesi No:27 
Kocasinan/KAYSERİ 

 الھاتف
+90  352 221 34 91  

+90 (352) 222 29 49 
+90 (352) 222 29 50 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 العنوان
Hunat Mahallesi Zenneci Sokak No:15 Melikgazi / 

KAYSERİ 
 الھاتف

+90 (352) 222 6996 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 صحیة خدمات المھاجرین  صحة مركز
 متخصصة 

 
 
 
 
 خدمات صحیة عامة 

 العنوان
Kayseri Adliyesi D Blok Zemin Kat 

 الھاتف
0.352 221 42 33 

 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 ولجنة القانونیة المساعدة مكتب
 المرأة  حقوق 

 
 
 
 
  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 العنوان
Hunat Mahallesi Zenneci Sokak No:15 Melikgazi / 

KAYSERİ 
 الھاتف

+90 (352) 222 6996 
 
 

 Danışmentgazi Mah. Reis Cad. No:27 18 Mart :العنوان
Çanakkale Hizmet Kompleksi Melikgazi/KAYSERİ 

 555 3 347 0352 - 444 3 347 0352 :الھاتف 

 المھاجرین  صحة مركز
 
 
 
 
المركز المجتمعي للھالل األحمر  

 ) Kızılayالتركي (

 الدعم و النفسیة الصحة
 اإلجتماعي و النفسي

 

 الھاتف
0555 874 82 39 

 
 

 العنوان
Fatih Mah. Kanal Cad. No: 72 Çakır Plaza Kocasinan / 

Kayseri 
0352 222 62 15 

 Danışmentgazi Mah. Reis Cad. No:27 18 Mart :العنوان
Çanakkale Hizmet Kompleksi Melikgazi/KAYSERİ 

 555 3 347 0352 - 444 3 347 0352 :الھاتف 

 الالجئین مع التضامن جمعیة
  (ARSA) األفغان

 (حكمت ذاكرة .د)
 

 للجوء ا طالبي مع التضامن جمعیة
 قیصري  والمھاجرین

(ASAM-Kaysei) 
 

 التركي األحمر   الھالل مركز
 

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 

 
 أوردو 

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

Akyazı Mahallesi 795. Sokak No:32 Altınordu/ORDU 
 الھاتف

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 
 
 
 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

0 (452) 233 33 27, 0 (452) 233 93 22 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 
 
 
 

 خدمات صحیة عامة 

 العنوان
Karşıyaka Mah. 940 Nolu Sok. No 41 ORDU 

 الھاتف
0 452 214 01 37- 38 

 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 المحامین  نقابة
 
 
 
 
 
 

 İŞKURوكالة التوظیف التركیة  

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 واالجتماعي النفسي للدعم الساخن الخط
0452 210 10 77 

 أوردو  بالتن الصحیة الحیاة مركز
(Sağlıklı Hayat Merkezi) 

 الدعم و النفسیة الصحة
 اإلجتماعي و النفسي

 
 العنوان
Karacaömer Mahallesi Hekimoğlu Sokak No:41 Altınordu 

/ ORDU 
0 (452) 237 18 20 

 اإلعاقات من الخالیة الحیاة مركز
 والتأھیل  والرعایة

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 
 

 ریزه 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان
Merkezİlçesi Paşakuyu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 

No:3 RİZE 
(464) 216 00 12 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 

 العنوان
Paşakuyu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Sağlık 

Kompleksi Binası Kat: 2 Merkez/ Rize 
 الھاتف

0464 213 03 71 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 صحیة خدمات المجتمعي  الصحة مركز
 متخصصة 

 
 
 
 
 
 
 خدمات صحیة عامة 

 العنوان
Rize Adalet Sarayı kat-2 

 الھاتف
 (0464) 217 24 80 

 المحامین  نقابة
 
 
 

 القانونیة المساعدة
 
 
 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 
 

 İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 
 
 دعم سبل العیش  

 العنوان
Paşakuyu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Sağlık 

Kompleksi Binası Kat: 2 Merkez/ Rize 
 الھاتف

0464 213 03 71 

 الدعم و النفسیة الصحة المجتمعي  الصحة مركز
 اإلجتماعي و النفسي

 

 
  سامسون

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان

Ulugazi Mahallesi Şifa Yurdu Sokak No:10 İlkadım 
0362 431 11 87 

 
 الھاتف

0 362 233 72 20 
 

 العنوان
Zafer Mah. Bahariye Cad. No: 46 İlkadım / Samsun 

0362 233 91 91 
 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 
 
 

 20 72 233 362 0 :الھاتف

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 
 بلدیة في المرأة استشارات مركز

 سامسون 
 

 اللجوء  طالبي مع التضامن جمعیة
  والمھاجرین

 بسامسون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مركز استشارات المرأة في بلدیة  
 سامسون 

 والمأوى  األمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمات صحیة عامة 
 
 
 

مراكز اإلرشاد  
والتضامن النسائیة 

 التابعة لإلدارات المحلیة 
 العنوان

Gaziosmanpaşa Mh.Alaca Sk. No:31 CANİK 
0362 238 46 10 

 صحیة خدمات للمھاجرین  الصحي جانیك مركز
 متخصصة 

 العنوان
Samsun Adliye Sarayı 3. Kat İlkadım / SAMSUN  

(0362) 230 21 00 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

  المحامین نقابة
 
 
 
 
 

 İŞKURوكالة التوظیف التركیة 
 
 
 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 
 
 

https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr
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لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 
 
 
 Zafer Mah. Bahariye Cad. No: 46 İlkadım / Samsun :العنوان
 91 91 233 0362 :الھاتف 

 
جمعیة التضامن مع طالبي اللجوء  

 ) ASAMاجرین (والمھ
 سامسون 

 
  األخرى الخدمات

 :متاحة  القائمة(
 غیر المنظمات

 إلخ  الحكومیة،
 

  سنوب 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان

Gelincik Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:4 / 3 
SİNOP 

0368 261 96 66 / 0368 261 96 88 
 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمات صحیة عامة  

 العنوان
Kefevi Mah. Büyükçeşme sok. No:4 Merkez/SİNOP 

 الھاتف
0368 261 26 50 

 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 المحامین  نقابة
 
 
 
 
 
 

 İŞKURة وكالة التوظیف التركی 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 العنوان
Bostancılı Mahallesi Karagöl Mevkii No:56/1 Merkez / 

SİNOP 
0 (368) 271 57 99 

 إعادة ومركز المسنین رعایة دار
 التأھیل

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 
 

 سیواس 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان

Gökçebostan Mahallesi Höllülük Caddesi No:22 
0346 225 40 14 

 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 
 
 
 
 

 
 
 

 صحیة عامة خدمات 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

ار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستش
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 العنوان
Adalet Sarayı 1. Kat. Merkez / SİVAS 

Phone: 0 346 221 51 78 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 المحامین  نقابة
 
 
 
 
 

 İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 العنوان
Yenişehir Mah. Yenişehir Cad. Tecer Sit. Giriş Katı No: 18 

/ A Sivas 
0346 226 12 34 

 العنوان
Karşıyaka Mahallesi Esenyurt Caddesi No:13 Merkez / 

SİVAS  
0 (346) 235 00 50 

 اللجوء  طالبي مع التضامن جمعیة
 بسیواس  والمھاجرین

(ASAM Sivas) 
 

 عادةإ ومركز المسنین رعایة دار
 التأھیل

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 

 
 طرابزون 

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

Address: Soğuksu Mahallesi Huzur Sokak No:6 
Ortahisar/TRABZON 

0 (462) 231 40 12 
 
 
 العنوان

Pazarkapı Mah. Kahramanmaraş Cad. No:100 
Ortahisar/TRABZON  

 (0462) 223 02 76) 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 
 

 والمساعدة التضامن مؤسسة
 أورتاحصار  ببلدیة االجتماعیة

 والمأوى  األمن
 

 العنوان
İnönü Mah Merkez Numune Kampüsü, Kahramanmaraş 

Cd., Ortahisar/Trabzon  
(0462) 326 24 46) 

 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 الصحیة  للحیاة فاتح مركز
 (Sağlıklı Hayat Merkezi) 

 صحیة خدمات 
 متخصصة 

 
 
 
 
 خدمات صحیة عامة 

 العنوان
Çömlekçi Mahallesi Yavuz Selim Bulvar No: 24  61030 

Ortahisar / TRABZON  
 الھاتف

(0462) 322 57 00) 
 العنوان

  المحامین نقابة
 
 
 
 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

Çömlekçi Mahallesi Yavuz Selim Bulvar No:24  61030 
Ortahisar / TRABZON Trabzon Barosu  

 الھاتف
 (0462)322 59 22 

 العنوان
Çömlekçi Mahallesi Yavuz Selim Bulvar No:24  61030 

Ortahisar / TRABZON Trabzon Barosu)  
 الھاتف

(0462) 321 00 89 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 Duygu) المرأة حقوق لجنة
Keleş Aydın) 

 
 
 

 Berrak) الطفل حقوق لجنة
Pınar Alioğlu) 

 
 
 

 İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 العنوان
Değirmendere Mahallesi, Sezai Uzay Caddesi, Yalçın 

Sokak No:1, Trabzon  
(0462) 230 19 74) 

 
 العنوان

İnönü Mah Merkez Numune Kampüsü, Kahramanmaraş 
Cd., Ortahisar/Trabzon 

 (0462) 326 24 46 

 والعمل األسرة وزارة مدیریة
 بالمقاطعة  االجتماعیة والخدمات

 
 

 الصحیة  للحیاة فاتح مركز
 (Sağlıklı Hayat Merkezi) 

 والدعم النفسیة الصحة
 واالجتماعي النفسي

 No.lu Erdoğdu Mah. Yavuz Selim Bul. No: 271 / 2 1 :العنوان
Ortahisar / Trabzon  
 (50 40 224 (0462) :ھاتف
 
 
 
 ,Pazarkapı mah., Kahramanmaraş Cd. No:108/1 :العنوان
61200 Trabzon Merkez/Trabzon   
 89 44 322 (0462) :ھاتف 

جمعیة التضامن مع طالبي اللجوء  
 ) ASAMوالمھاجرین (

 طرابزون 
 
جمعیة الھزارة األفغانیة للثقافة  
 والتضامن

  األخرى الخدمات
 :متاحة  القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 
  فان
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان

Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı 
C blok Kat:3/ VAN 
0 (432) 216 16 23.  
0 (432) 216 16 73 

 
 الھاتف

0506 354 3191 
 

 الھاتف
0543 8276415 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 
 
 

YAKA-KOOP – Gülmay 
GÜMÜŞHAN 

 
KAMER - Yasemin 

BAYRAKTAR 

 والمأوى  األمن

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


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 الھاتف
0432 502 1780 

 الھاتف
0432 325 5197 

 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 إیبكیولو الصحیة الحیاة مركز
 

 بتوشبا الصحي  الحیاة مركز

 صحیة خدمات
 متخصصة 

 
 
 
 
 
 خدمات صحیة عامة 

 الھاتف
0530 405 5790 

 الھاتف
0554 374 1384 

 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 القانونیة المساعدة مكتب
 

 المحامیة) أةالمر حقوق مفوضیة
 أوزغوكسي  ربیعة

 
 

 İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 
 

 دعم سبل العیش 

 الھاتف
0432 502 1780 

 الھاتف
0432 325 5197 

 إیبكیولو الصحیة الحیاة مركز
 

 بتوشبا الصحي  الحیاة مركز

 والدعم النفسیة الصحة
 واالجتماعي النفسي

 
 زونغولداق 

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

Meşrutiyet Mahallesi Yeni Sokak No:1  
0372 222 12 14 

 العنوان
Mithatpaşa Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Kızılay İşhanı 

Kat:1 Merkez/Zonguldak 
0372 251 41 39 

 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان صحة 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 
 

 التركي  األحمر الھالل

 والمأوى  األمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خدمات صحیة عامة 

 الھاتف
0372 251 37 90  

 الھاتف
0372 251 37 90 

 
 

 المحامین  نقابة
  

 القانونیة المساعدة مكتب
 
 
 
 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 

 
 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 دعم سبل العیش   İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 / Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:6  Merkez :العنوان
ZONGULDAK                                                                      
Address (Annex Building):Ontemmuz Mahallesi Belediye 
Bulvarı No:25/2 Merkez/ZONGULDAK                                                                      
 07 46 253 (372) 0:الھاتف
 
 .Atatürk Dev. Hst. Trsm- Terakki Mh. Hastane Sk :العنوان
No: 17 67100 Merkez/Zonguldak 

 03722576709 :الھاتف 

 بالمحافظة  الصحة مدیریة
 
 
 
 

 النفسیة الصحة دعم مركز
 المجتمعیة

 والدعم النفسیة الصحة
 واالجتماعي النفسي

 العنوان
Mithatpaşa Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Kızılay İşhanı 

Kat:1 Merkez/Zonguldak 
0372 251 41 39 

 
 5853990 542 0 :الھاتف

 - :info@cinselsiddetlemucadele.orgالبرید االلكتروني 
 
 

 98 11 004 0505 :الھاتف 

 التركي  األحمر الھالل
 
 
 
 
جمعیة النضال ضد العنف الجنسي  

)Cinsel Şiddetle 
Mücadele Derneği ( 

 
الخط الساخن لمنصة سنوقف قتل  

 االناث

  األخرى الخدمات
 متاحة القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 

 
 نوشھر 

 
350 Evler, Santral Sk. No:8, 50300 Nevşehir  

(0384) 215 20 59 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان

350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No:1/3  
+90 (384) 213 38 21 (SHM)  

+90 (384) 215 20 59 (İl Müdürlüğü) 

 والخدمات والعمل األسرة وزارة
 االجتماعیة

 
 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات صحیة عامة   

 العنوان
Camicedit, Adalet Sarayı Zemin Kat, 50100 Nevşehir 

Merkez/Nevşehir 
 الھاتف

(0384) 212 50 80 

 القانونیة المساعدة المحامین  نقابة

 
العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة   لتدریب المھني وفرص

İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال
 ھنا:

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

 İŞKURوكالة التوظیف التركیة 
 
 
 
 

 دعم سبل العیش 
 
 
 
 

https://www.iskur.gov.tr/iletisim
mailto:info@cinselsiddetlemucadele.org
https://www.google.com/search?q=NEVSEHIR+AILE+VE+SOSYAL&rlz=1C1GCEU_enTR878TR878&oq=NEVSEHIR+AILE+VE+SOSYAL&aqs=chrome..69i57j0j0i22i30l5.8101j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.google.com/search?q=NEVSEHIR+BAROLAR+BIRLIGI&rlz=1C1GCEU_enTR878TR878&oq=NEVSEHIR+BAROLAR+BIRLIGI&aqs=chrome..69i57j0i22i30.5699j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.iskur.gov.tr/iletisim


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 
 
 
 
Kapadokya Kadin Dayanisma Dernegi, Hayriye 
Demirbilek, Kapucubasi Mah., Eyyup Sokak, No:66\A, 
Pazar Yeri Nevsehir Phone: 0530 349 55 37 
 Hayriye) 38 99 657 535 0 / 51 34 212 384 0 :الھاتف
Demirbilek) 
 
 
Karasoku, 50100 Nevşehir Merkez/Nevşehir 
 77 70 212 (0384) :الھاتف

 
 
 

 جمعیة التضامن النسائي كابادوكیا 
 
 
 
 
جمعیة التضامن مع طالبي اللجوء  
 (ASAM) والمھاجرین

 نفسھیر

 
  األخرى الخدمات

 متاحة القائمة(
 غیر المنظمات

  إلخ الحكومیة،

 
  نیدا
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 
 العنوان

Nar Mahallesi Osmanlı Sokak No:1 Merkez/ NİĞDE 
+90 (388) 232 16 22 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 
  

 والمأوى  األمن
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 صحیة عامة     خدمات 

 العنوان
Ahipaşa, Katında Adliye Sarayı K 2, 51100 Niğde 

Merkez/Niğde 
(0388) 232 33 87 

 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

 ھنا:
 https://www.iskur.gov.tr/iletisim 
 
 
 Ahipaşa Mah. Matbaa Sok. Ali Dinçel Apartmanı :العنوان
No: 6 D: 1-2 Merkez / Niğde 
 Faks: 0388 233 25 12 12 25 233 0388 :الھاتف

 المحامین  نقابة
  
 
 
 
 

 İŞKURوكالة التوظیف التركیة 
 
 
 
 

جمعیة التضامن مع طالبي اللجوء  
 ) ASAMوالمھاجرین (

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 

 دعم سبل العیش 
 
 
 
 

  األخرى الخدمات
 متاحة القائمة(

 غیر المنظمات
 إلخ  الحكومیة،

 
  أكساراي

 
 أكساراي  مقاطعة في االجتماعیة والخدمة والعمل األسرة مدیریة

 العسكري  المكتب بجوار كلیجرسالن منطقة :العنوان
 الھاتف

0 (382 ) 212 46 78 

 الفاكس 

 والخدمات والعمل األسرة وزارة
 جتماعیةاال

 
 
 
 

 والمأوى  األمن

https://www.google.com/search?q=ASAM+NEVSEHIR&rlz=1C1GCEU_enTR878TR878&oq=ASAM+NEVSEHIR&aqs=chrome..69i57j0i22i30.1912j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.google.com/search?q=nigde+barosu&rlz=1C1GCEU_enTR878TR878&oq=nigde+barosu&aqs=chrome..69i57j35i39l2j0i131i433j0i433j0l3.2644j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.iskur.gov.tr/iletisim


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

0 (382 ) 213 23 65 

 اإللكتروني البرید

aksaray@ailevecalisma.gov.tr 
 
 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 

 العنوان
Kılıçarslan Mahallesi Bediüzzaman Caddesi No:83 İl 

Müdürlüğü Binası 3. Kat Merkez/AKSARAY 
+90 (382) 222 04 34 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات صحیة عامة  

 العنوان
Büyük Bölcek, Şair Kuddusi Sk. No:15, 68200 Aksaray 

Merkez/Aksaray 
(0382) 216 03 31 

 القانونیة المساعدة المحامین  نقابة

 
لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  

İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال
 ھنا:

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

  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 
  

 دعم سبل العیش  

 
 قرشھر 

 
 العنوان

Kervansaray, D260, 40200 Kırşehir Merkez/Kırşehir 
 الھاتف

(0386) 262 11 66 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 

 العنوان
Kervansaray, D260, 40200 Kırşehir Merkez/Kırşehir 

+90 (386) 213 40 77 

 والخدمات والعمل األسرة وزارة
 االجتماعیة

 
 
 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات صحیة عامة  

 العنوان
Medrese Mahallesi, Adalet Sarayı Kat:1, 40100 Kırşehir 

Merkez/Kırşehir 
 الھاتف

 (0386) 213 12 43 

 المحامین  نقابة
 

 القانونیة المساعدة

 دعم سبل العیش  وكالة التوظیف التركیة   

mailto:aksaray@ailevecalisma.gov.tr
https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.google.com/search?q=baro+aksaray&rlz=1C1GCEU_enTR878TR878&oq=baro+aksaray&aqs=chrome..69i57j0i22i30l6.3808j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://www.google.com/search?q=kirsehir+aile+ve+sosyak&rlz=1C1GCEU_enTR878TR878&oq=kirsehir+aile+ve+sosyak&aqs=chrome..69i57j0i22i30l4.4155j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 
 
 

 .Nasuhdede Mah. Nursultan Beyazıt Bul. Ata Apt :العنوان
No: 29 Zemin Kat Daire: 11 Merkez / Kırşehir 
 07 37 212 0386 :ھاتف
 
 
 Medrese, Melikgazi Cd., 40200 Kırşehir :عنوان
Merkez/Kırşehir 

 59 40 476 0538 :ھاتف 

İŞKUR 
 
 
 
 

طالبي اللجوء  معیة التضامن مع 
 ) ASAMوالمھاجرین (

 قریشھیر
 

جمعیة دعم األفغان  
)Afganistanlilari Himaye 

Derneg 

 
 
 
 

  األخرى الخدمات
 متاحة القائمة(

 غیر المنظمات
 إلخ  الحكومیة،

 
  مرسین

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

Gazi Mahallesi 1323 Sokak. No:5 Yenişehir/ MERSİN 
03243286635-03243271840 

 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 
 

الخط االستشاري النسائي :    03242317720    

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بلدیة مرسین الكبرى

 والمأوى  األمن
 
 
 
 
 
 
 

 خدمات صحیة عامة  
 
 
 

مراكز اإلرشاد  
والتضامن النسائیة 

 التابعة لإلدارات المحلیة 
Erdemli Göçmen Sağlığı Merkezi : Alata Mah.Alparslan 

Türkeş Bul No:691A ERDEMLİ 
 

Mezitli Göçmen Sağlığı Merkezi : Menderes Mah.35421 
Sok.No:48 Nehir Plaza C Blok 6 MEZİTLİ  

 
Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi : Yeni 

Mahalle 33191 Sokak No:1 Mezitli 
 

Nusratiye Göçmen Sağlığı Merkezi : Nusratiye Mah.5026 
Sok.Marvel Melisa Apt..No:26/16 Akdeniz 

 
Akdeniz Göçmen Sağlığı Merkezi : Şevket Sümer 

Mahallesi 5928 Sokak No:2 Akdeniz  
 

Toroslar Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi : 
Zekiayan Mah.80045 Sok.No:1 Toroslar 

 الطوارئ خدمات الصحة  وزارة
 الصحیة 

https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 
Tarsus 1 Nolu Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi: 

Girne Mah.Sait Polat Bulvarı No:206/E Tarsus 
 

Tarsus 2 Nolu Göçmen Sağlığı Merkezi : Girne Mah.Şht. 
Murat Karakulak Sokak No:47/2 Tarsus 

 
Tarsus Toplum Sağlığı Merkezi: Eski Ömerli, 1309. Sk. 

No:1, 33500 Tarsus/Mersin 
 

Bar Association Legal Aid- 3243374530 – 3374531 
Gökdelen 16. Kat MERSİN 

 التركیة  اللغة ( المرأة لحقوق المحامین نقابة مركز
  05302625252 

 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

 ھنا:
 https://www.iskur.gov.tr/iletisim 
 
 
 Çankaya Mh. Silifke Cd. 4702 Sk. No:7/A :العنوان
Akdeniz/MERSİN 
 00 05 232 0324 :الھاتف 

 المحامین  نقابة
 
 
 
 
 

 İŞKUR وكالة التوظیف التركیة
 
 
 
 

   الھالل االحمر التركي

 القانونیة المساعدة
 
 
 

 
 دعم سبل العیش 

 
 
 
 
 

 والدعم النفسیة الصحة
 واالجتماعي النفسي

 80 70 0850441 :الحیاة  دعم معلومات خط
 العنوان
Mesudiye Mahallesi 5122 Sokak No:5/A Akdeniz / Mersin 

 
 0539 0850888 )24/7 متوفرة( الحمراء المظلة

 الحیاة دعم
 
 
 
 جمعیة المظلة الحمراء 

  األخرى الخدمات
 متاحة القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 
 

 
 أغري 

 
 االجتماعیة  والخدمات والعمل األسرة وزارة مدیریة

 العنوان
 Fırat, Fırat Mahallesi ATSO Binası Arkası, 915. Sk., 

04200 Ağrı Merkez/Ağrı 
 الھاتف

0472 215 21 20 
 

 06 43 444 :الساخن لخط
 
 

SONIM: Aygül ÖZ 
 العنوان

Bahçeli evler mah. Kağızman Cad.85/3 AĞRI 
 الھاتف

0472 216 00 46 

 والخدمات والعمل األسرة وزارة
 االجتماعیة

 
 
 
 
 

 
 كالنجیك الو خط

(Alo Gelincik) 
 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز

(ŞÖNİM) 

  والمأوى األمن

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


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات صحیة عامة  

 القانونیة المساعدة مكتب
 العنوان

Erzurum Caddesi, Adliye Sarayı, Kat:3 – AĞRI 
 الھاتف

0 472 215 17 63   
 الفاكس 

0 472 215 17 63 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 المحامین  نقابة
 
 
 
 
 
 
 
 

 İŞKURوكالة التوظیف التركیة  

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 
 
 

 دعم سبل العیش 

 العنوان
Leylek Pınar Mah.1704.sok.Özgül Ofis Center  3/13 AĞRI 

05415799404 
 

KAMER: Birgül Arat 
 العنوان

Eski Karakol yanı Efeler Plaza Kat:1 No:4 Merkez/Ağrı  
0472 215 10 15 

 
KADEM: Emine TEYFUR 

 العنوان
Sıtkıye mah.Yaşar Kemal Cad. Taşır İş Mrkz K/3 AĞRI  

0534 734 4562 
 

Saadet ALTAY 
0507 1534334 

 البشریة  الموارد تنمیة مؤسسة
 
 
 

 كامر  مؤسسة
(KAMER) 

 
 
 

 المرأة دعم مركز
 
 
 
 

 بالجامعة  المرأة وحدة

  األخرى الخدمات
 متاحة القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 

 
  باتمان

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

Belde Mahallesi 3210 Sokak No:26 Merkez/BATMAN 
0488 214 38 14 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 

 الھاتف
0488 221 30 66 
0488 221 16 79 
0488 221 18 26 

 الھاتف
0 488 213 12 13 

 
Batman Göçmen Sağlığı Merkezi  
Dr. İmad Memed: 0538 475 72 08 

 باتمان محافظة مستشفى
 
 
 

 واألطفال  النساء أمراض مستشفى
 

 للمھاجرین الصحي باتمان مركز

 صحیة خدمات
 متخصصة 

 
 
 
 
 
 
 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 
 
 
 خدمات صحیة عامة  

 المرأة وحقوق القانونیة المساعدة ھیئة
 العنوان

Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:33f9 
info@batmanbarosu.org.tr 

 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 المحامین  نقابة
  

 
 
 
 
 

 İŞKURوكالة التوظیف التركیة  

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 باتمان  -الحیاة دعم
 (المعلومات خط) 7080 441 850 90+

 العنوان
Ziya Gökalp Mahallesi 80. Yıl Caddesi Çağrı Apartmanı 

Altı  
No: 8 Batman 

 
International Psychosocial and education Association 
(UPSED) 
Veysel Yıldız (head of association) 

05514203788 

 الحیاة دعم
 
 
 
 
 
 

 النفسیة الدولیة الرابطة
 والتعلیمیة االجتماعیة

(UPSED)  

  األخرى لخدماتا
 متاحة القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 

 
 بدلیس 

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

Sekiz Ağustos Mahallesi 411. Sokak No:1 Merkez / 
BİTLİS 

+90(434) 226 97 78  
+90(434) 226 89 05 

 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 
 
 
 
 
 

 خدمات صحیة عامة 

 القانونیة المساعدة مكتب
 العنوان

Hüsrevpaşa mah. 1207. Sk. Cayhan Apt. Zemin kat. 
BİTLİS 

0 434 226 37 22 
 
 

 المحامین  نقابة
 
 
 
 
 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 

 دعم سبل العیش 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
mailto:info@batmanbarosu.org.tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

وكالة التوظیف التركیة  
İŞKUR    

  

 
DIYARBAKIR 

 
Sur Çocuk Evleri Sitesi  Sur Çocuk Evleri Sitesi  Silvan 
Yolu üzeri 10.Km Sur / DİYARBAKIR +90 (412) 326 12 
20 
 
Elderly, disable, orphan support centres: 

Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesi Seyrantepe Toki 
Gürdoğan Mah. 496.Sok No: 2/B Yenişehir/Diyarbakır

 +90 (412) 326 12 20 
 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان

Şehitlik Mh. Fabrika Cd. 37. Sk. No:7/1 
Yenişehir/Diyarbakır 

0412 257 21 50/ 0412 257 18 90 

 والخدمات والعمل األسرة وزارة
 االجتماعیة

 
 
 
 
 
 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

  والمأوى األمن

 العنوان
Ali Emiri 3. Sok. Dışkale Apt. 13/ 1 Yenişehir/Diyarbakır 

05075167662 
 

Şehitlik Çocuk Destek Merkezi 
Şehitlik mahallesi Fabrika Caddesi 37. Sokak No: 8 

Yenişehir / Diyarbakır 
 

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Kıtıbıl Mah. 
AZC Villaları IJ Blok No: 7 Sur / Diyarbakır 

 
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Şehitlik Mahallesi 

Fabrika Caddesi 37. Sokak No: 9 Yenişehir / 
DİYARBAKIR +90 (412) 228 71 29 

 والفتیات  للنساء آمنة مساحات
 

 
 
 

 الطفل  دعم مركز

 صحیة خدمات
 متخصصة 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات صحیة عامة   

 القانونیة المساعدة مكتب
Lise Cad. 4. Sk. Güneş 2009 Apt. A/Blok No:1 

Yenişehir/Diyarbakir 0850 466 21 21 
 

 الالجئین حقوق مفوضیة
Adliye Sarayı Kat: 4 No: 263 Yenişehir /Diyarbakır 

 0850 466 21 21 
 

 المرأة حقوق وتطبیق التضامن مركز

 المحامین  نقابة
  
 
 
 
 
 
 
 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

Adliye Sarayı Kat: 4 No: 263 Yenişehir /Diyarbakır 
 0850 466 21 21  
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 
 
 

 İŞKURوكالة التوظیف التركیة  

 
 

 دعم سبل العیش 

 العنوان
5 Nisan Mahallesi 813 Sokak, Öz Dicle Sitesi No:1 

Bağlar / Diyarbakır (Namık Kemal Lisesi Karşısı) 
  الھاتف

0 850 441 7080 

 الحیاة دعم
 
 
  

  األخرى الخدمات
 متاحةالمنظمات القائمة(

  إلخ الحكومیة، غیر
 

 
  كارس

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
 العنوان

Ortakapı Mahallesi 5. Buzhane Sokak No:3 Merkez / 
KARS 

0474 214 14 74 / 75 - (0474) 212 69 09 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
سرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان صحة األ

ى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة إقامتك ، یرجى الرجوع إل 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 
 
 
 
 
 

 خدمات صحیة عامة  

 العنوان
Ortakapı Mah. Ordu Cad. No:134 Kars 

 الھاتف
0474 212 82 52 -53 

 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

  المحامین نقابة
 
 
 
 

 
 İŞKUR وكالة التوظیف التركیة 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 

 
 دعم سبل العیش  

 
 قونیا 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 
 
 العنوان

Aksinne Mah, Söylemez Cad, Pirebi Sokak, No: 14, 
Meram / Konya 
0332 321 0183 

 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 
 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز

(ŞÖNİM) 
 

 والمرأة األسرة دعم مركز
(AKDEM)  

 والمأوى  األمن
 

https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

Şeyh Sadrettin Konevi Mahallesi, Millet Caddesi, No: 14 
Meram / Konya 

444 55 42 (2720) 
Hadimi Göçmen Sağlığı Merkezi: Batı Hadimi, 42010, 

Meram/ Konya  
 

Karatay Güçlendirilmiş Toplum Sağlığı Merkezi: 
Nakipoğlu Mahallesi, Yaran Sokak, No: 5, Karatay/ Konya 

 
Selçuklu Güçlendirilimiş Göçmen Sağlığı Merkezi: 

Ferhuniye, Mumtaz Koru Sokak, 11-1, 42060, Selçuklu 
/Konya 

 
Meram Larende Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi: 

Hacı Fettah, Furgan Dede Cad, No: 48, D:52, 42040, 
Meram / Konya  

 المھاجرین  صحة مركز
 
 

 المعززة  المجتمعیة الصحة مراكز

 صحیة خدمات
  متخصصة

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات صحیة عامة    

Akabe Caddesi, Cemil Çiçek Caddesi, A Blok, No: 175, 
42050, Karatay / Konya  

0332 356 0018 

 المحامین  نقابة
  

 القانونیة المساعدة
 

Pirebi, Larende Caddesi, No: 13, Meram/Konya 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

 ھنا:
 https://www.iskur.gov.tr/iletisim 
 
 
 
 Sahibiata Mh. Taşkapı Medrese Cd. No:12 :العنوان
Meram/KONYA 
 26 42 350 0332 :الھاتف

 العیش  سبل لدعم مرام
(Meram) 

 
 İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 
 
 
 
 
 الھالل االحمر التركي  

 العیش  سبل دعم
 
 
 
 
 
 

  األخرى الخدمات
 متاحةالمنظمات القائمة(

  إلخ الحكومیة، غیر
 

 
  قرمان

 
 العنوان

Ziya Gökalp, Ahmet Yesevi Caddesi, No: 46, 70200 / 
Karaman 

0388 213 7516 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان

Ziya Gökalp, Ahmet Yesevi Caddesi, No: 46, 70200 / 
Karaman 

0388 212 0022 

 والخدمات والعمل األسرة وزارة
 االجتماعیة

 
 كالنجیك الو خط

(Alo Gelincik) 
 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز

(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات صحیة عامة   

Hamidiye Mahallesi, 1856, Sokak, No: 32, 70200, Merkez 
/ Karaman  

0388 212 1753 

 المحامین  نقابة
 

 القانونیة المساعدة

 
لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  

İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال
 ھنا:

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

   دعم سبل العیش İŞKURوكالة التوظیف التركیة 

 
 تشانقري

 
Cumhuriyet Mahallesi, Namık Kemal Parıltı Caddesi, No: 

22 Kat 2, 18100, Merkez / Çankırı  
0376 213 2689 

 
 06 43 444 :الساخن الخط

 
Cumhuriyet Mahallesi, Namık Kemal Parıltı Caddesi, No: 

22 Kat 2, 18100, Merkez / Çankırı  
0376 213 2689 

Ministry of Family, 
Labour and Social 

Services 
 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM)  

 والمأوى  األمن

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات صحیة عامة   

Cumhuriyet, Atatürk Bulvarı, No: 8, 18100 / Çankırı  
0376 213 4040 

 المحامین  نقابة
 

 القانونیة المساعدة
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 
 ش دعم سبل العی 

 
  أماسیا 

 
55 Evler, Varinli Caddesi, No: 119, 05200, Amasya 

0358 218 3887 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 

 العنوان
55 Evler, Varinli Caddesi, No: 119, 05200, Amasya 

0358 222 0051 

 والخدمات والعمل األسرة وزارة
 االجتماعیة

 
 كالنجیك الو خط

(Alo Gelincik) 
 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز

(ŞÖNİM) 
 

 والمأوى  األمن

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 
 

 خدمات صحیة عامة  

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

Ellibeşevler, 2-2, Cevdet Topçu Sokak, 05200, Merkez / 
Amasya  

0358 218 9825 

 القانونیة المساعدة المحامین  نقابة
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

 ھنا:
 https://www.iskur.gov.tr/iletisim 
 
 
 Gümüşlü Mahallesi, Atatürk Caddesi, Seven İş :العنوان
Merkezi, No:9 Kat:3, Merkez/Amasya  
0358 212 8339 

 
  İŞKUR وكالة التوظیف    
 التركیة
 
 
 
جمعیة التضامن مع طالبي اللجوء  

مھاجرینوال  (ASAM)  أماسیا 

 دعم سبل العیش 
 
 
 
     

  األخرى الخدمات
 متاحةالمنظمات القائمة(

  إلخ الحكومیة، غیر

 
 كیركالي 

 
Fabrikalar, Sağlık Caddesi, 71100, Ahili/Kırıkkale  

0318 224 2725 
 

Fabrikalar, Ulubatlı Hasan Caddesi, 17. Sokak, Tahir Aktaş 
Toplum Merkezi, No: 20, 71100, Kırıkkale  

0318 224 0719 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 

Yenimahalle Mahallesi , Sağlık Caddesi, No: 52, Kırıkkale  
0318 224 0719 

 والخدمات والعمل األسرة وزارة
 االجتماعیة

 
 SSC-كیركالي

 
 
 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات صحیة عامة   

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 دعم سبل العیش      İŞKURوكالة التوظیف التركیة  
 

Fabrikalar, 11. Sokak, No:14, 71100, Merkez, Kırıkkale  
0318 224 2709 

 

 المحامین  نقابة
  

 القانونیة المساعدة
 

 
  تشوروم

 
  Karakeçili, Albayrak 1. Sokak, No: 4, 19030, Çorum ا

0364 224 6532 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 
 العنوان

Çepni Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 30, Çorum  
0364 777 0087 

 والخدمات والعمل األسرة وزارة
 االجتماعیة

 
 كالنجیك الو خط

(Alo Gelincik) 
 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز

(ŞÖNİM 

 والمأوى  األمن

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

 
 

 خدمات صحیة عامة  
 

https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr
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لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 دعم سبل العیش  İŞKURوكالة التوظیف التركیة  
 

Üçtutlar, Fatih Caddesi, Yeni Adliye Binası, 19030, 
Merkez/Çorum  
0364 227 7819 

 
 

 ,Ulukavak Mah, Kunduz Han 1. Cad. No: 6/A :العنوان
Çorum  

0530 394 6839 

 المحامین  نقابة
  
 
 

RET-YKD 

 القانونیة المساعدة
 
 

  األخرى الخدمات
 متاحةالمنظمات القائمة(

 إلخ الحكومیة، غیر

 
 یوزغات 

 
Karatepe, Fuar Caddesi, No: 51, 66100, Merkez/Yozgat 

0354 212 1047 
 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 

Yozgat Yeni Valilik Binası, Giriş Kat, Merkez/Yozgat 
0354 212 1047 
0354 212 1347 

 والخدمات والعمل األسرة وزارة
 االجتماعیة

 
 كالنجیك الو خط

(Alo Gelincik) 
 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز

(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات صحیة عامة   

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 دعم سبل العیش   İŞKURوكالة التوظیف التركیة 
 

Köseoğlu, Adnan Menders Bulvarı, No: 78, 66100, 
Merkez, Yozgat 
0354 212 2734 

 المحامین  نقابة
  

 القانونیة المساعدة
 

 
 طوقات 

 
Yarahmet, Hızarhane Caddesi, No: 6, 60100, 

Merkez/Tokat  
0356 212 5114 

 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 

Hızarhane Caddesi, SHÇEK iş Merkezi No: 4, 
Merkez/Tokat  
0356 214 0301 

  والخدمات والعمل األسرة وزارة
 االجتماعیة

 
 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
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لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات صحیة عامة  

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 العیش دعم سبل  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 
 

Geyras, Sivas Caddesi, Adliye Sarayı, 60100, 
Merkez/Tokat  
0356 214 2226 

 
 

Dr. Remzi Topcam Caddesi, Behsat Bulvarı, No:4/B, Tokat 

 المحامین  نقابة
 

  
 

جمعیة توكات لمكافحة المخدرات  
 واالدمان 

 القانونیة المساعدة
 
 

  األخرى الخدمات
 متاحةالمنظمات القائمة(

 إلخ الحكومیة، غیر
 

 أنقرة 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 

 الھاتف
0312 348 36 86- 0312 351 65 63 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 
 

 86 64 248 0549 - 60 37 507 0312 :ھاتف
 
 
 
 22 33 359 0312 :ھاتف
 
 
 
 
 1154 / 00 89 458 0312 :ھاتف

مركز استشارات المرأة التابع 
 لبلدیة أنقرة الحضریة 

 
 Keciorenبلدیة 

 مركز اإلرشاد النسائي 
 
 
مركز استشارات المرأة في بلدیة  
 كانكایا 

مراكز اإلرشاد  
والتضامن النسائیة 

 التابعة لإلدارات المحلیة  

Babi Şifa Göçmen Sağliği Merkezi 
+90 312 230 55 05 

Başpınar, Şht. İsmail Başaran Cd. No:3, 06360 
Altındağ/Ankara 

 صحیة خدمات المھاجرین  صحة مركز
  متخصصة

النسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات  
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات صحیة عامة   

(0312) 416 72 00 
  بأنقرة المحامین نقابة

Adliye Sarayı kat, Sıhhıye D:5, 06050 Altındağ/Ankara 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR جدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال  (إن و

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

 المحامین  نقابة
  
 
 
 

 İŞKURوكالة التوظیف التركیة  
 
 
 
 

 الھالل االحمر التركي 

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 
 

 
 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim
https://turkey.servicesadvisor.org/tr
https://www.iskur.gov.tr/iletisim


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 Ulubey mahallesi, Taşdelen caddesi, No:148 :العنوان
Siteler/ANKARA 
 83/84 00 353 0312 :الھاتف

الصحة النفسیة والدعم   
 النفسي واالجتماعي

0532 746 30 62 
Hacı Bayram Mahallesi, Uzunyol Caddesi, No: 68, 

Altındağ / Ankara 
 

HRDF 
Address: Remzi Oğuz Arık, Atatürk Blv no:219/4, 06550 

Çankaya/Ankara 
Phone: (0312) 428 30 11 

 
ASAM 

Phone 0 312 212 60 12 
Address: Birlik Mahallesi Katar Caddesi No: 11 

Çankaya/ANKARA 
 

IGAM 
Phone: (0312) 338 02 03 

Address: Çaldıran Mahallesi, 494. Cadde. No: 38 A 
Keçiören/Ankara 

 
IMDAD 

Bostancık, Bostancık Cd. No:128، 06320 Mamak/Ankara 
05533353860 

 
 العائلي باشاك مركز

Başak, 1659. Sk. No:6, 06320 Mamak/Ankara 
 (0312) 375 23 39 

 
 (IOM) المھاجرین خدمات مركز

 (0312) 361 49 91 
Cumhuriyet Cad. No:1 Kalaba Kent Meydanı Keçiören 

ANKARA 

 بیتنا  العالم جمعیة
(Dunya Evimiz) 

 
 

 البشریة  الموارد تنمیة مؤسسة
 
 
 

 اللجوء  طالبي مع التضامن جمعیة
 والمھاجرین

 
 

  والبحوث والھجرة اللجوء مركز
 
 
 
 

 إمداد
 
 
 
 

 ماماك بلدیة
 
 

  كاتشیوران بلدیة

  األخرى الخدمات
 متاحة القائمة(

 غیر المنظمات
  إلخ الحكومیة،

 

 
   بینكل
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 

Yenişehir Mahallesi Selahattinkaya Caddesi No:33   
0426 213 83 80  

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
 

 والمأوى  األمن
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 صحیة عامة  خدمات 
 

Adliye Sarayı Merkez / BİNGÖL 
0 426 214 49 40 

 
 

 المحامین  نقابة
  
 
 

 القانونیة المساعدة
 
 
 

https://turkey.servicesadvisor.org/tr


لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 
 İŞKURوكالة التوظیف التركیة  

 
 دعم سبل العیش 

 

 
  إالِزغ
 

 العنوان
Cumhuriyet Mah.Fethi Ahmet Baba Bulvarı No:96 

Merkez/ELAZIĞ  
 الھاتف

0 424 233 67 51- 0424 233 3002 
 

 06 43 444 :الساخن الخط
 العنوان

Cumhuriyet Mahallesi Fathi Ahmet Baba Bulvarı No:96 
 الھاتف

   
0424 233 67 51 

 والخدمات والعمل األسرة وزارة
 االجتماعیة

 
 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 خدمات صحیة عامة   

Adli Yardım Birimi: Adalet Sarayı Kat 5 
 الھاتف

0424 248 39 24 - 248 39 25 Dahili (3) 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR  مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال  (إن وجدت) في

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

 المحامین  نقابة
 
 
 
 

  İŞKURوكالة التوظیف التركیة 
  

 القانونیة المساعدة
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 
  سیرت

 
 06 43 444 :الساخن الخط

   
Yeni Mahalle Hami Efendi Caddesi No: 33 Merkez/SİİRT 

(İl Müdürlüğü) 
 الھاتف

+90 (484) 223 53 56 
 
 
 

بالنسبة إلى مدیریات الصحة اإلقلیمیة ومدیریات الصحة بالمقاطعات وعیادات 
صحة األسرة والمستشفیات العامة والمستشفیات الجامعیة القریبة من مكان 

إقامتك ، یرجى الرجوع إلى مستشار خدمات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
 https://turkey.servicesadvisor.org/trلشؤون الالجئین في تركیا: 

 كالنجیك الو خط
(Alo Gelincik) 

 شونیم العنف ومنع مراقبة مركز
(ŞÖNİM) 

 والمأوى  األمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خدمات صحیة عامة  

 

 العنوان
Adliye Sarayı No: 109 SİİRT 

 المحامین  نقابة
  

 القانونیة المساعدة
 

https://www.iskur.gov.tr/iletisim
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لمفوضیةا  تركیا في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة 
 اإلقلیمیة  والمساعدات الخدمات وثیقة

 واالجتماعي  النفسي والدعم االجتماعي النوع على القائم العنف
2021 

 الھاتف
0 ( 484 ) 224 31 60 

 
 
 

لتدریب المھني وفرص العمل ، یرجى زیارة المدیریات أو مراكز الخدمة  
İŞKUR   (إن وجدت) في مقاطعتك. یمكنك الوصول إلى معلومات االتصال

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

 
 
 
 
 
 

 İŞKURكیة وكالة التوظیف التر

 
 
 
 
 
 
 دعم سبل العیش 

 

 

https://www.iskur.gov.tr/iletisim
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	وثيقة الخدمات والمساعدات الإقليمية
	بشأن العنف القائم على أساس الجنس والدعم النفسي الاجتماعي

