
حق آموزش و پرورش
EĞİTİM HAKKI

حضوری ثبت  اشخایص که دارای مشخصات زیر می باشند، میتوانند در مقطع متوسطه غ�ی
نام نمایند. 

-1 کسا�ن که در آغاز سال تحصییل حداقل 14 سال تمام سن داشته باشد.
-2 فارغالتحصیالن مقطع ابتدا�ئ و یا کسا�ن که کالس 4 را پشت رس گذاشتهاند.

-3 اشخایص که کالسهای 5، 6، 7 و یا 8 مقطع ابتدا�ئ و متوسطه را نیمه رها کردهاند.
-4 اشخایص که مقطع متوسطه را نیمه رها کرده و یا اشخایص که برای امتحان متوسطه 

اقدام کرده ویل موفق به فارغالتحصییل نشده اند.
-5 افراد و کسا�ن که دارای مدرک موفقیت سطح 2 آموزش هستند.

-6 اشخایص که در خارج از کشور تحصیل کرده و دارای برگه ارزشیا�ب مقطع چهارم ابتدا�ئ 
هستند. 

حضوری، میتوانید به مراکز آموزش عمومی و  به منظور ثبت نام در مقطع متوسطه غ�ی
مراکز آموزش حرفه ای مراجعه نمائید. برای دریافت آدرس دفاتر ثبت نام می توانید به لینک 

زیر مراجعه نمائید.
Htpp://aio.meb.gov.tr/?q=node/107

برای کسب اطالعات در مورد تاریخ ثبت نام و امتحان به لینک زیر مراجعه کنید.
Htpp://aio.meb.gov.tr/?q=node/140

ط موفقیت  حضوری را با موفقیت پشت رس بگذارند، به رسش اشخایص که مقطع متوسطه غ�ی
در امتحان ورودی آموزش عایل، میتوانند به تحصیالت عایل ادامه دهند.

پیش دبستا�ن
، کودکا�ن که 48 ماه تمام هستند و هنوز  از زمان آغاز ثبت نام مدارس یع�ن اواخر سپتام�ب

66 ماهه نشدهاند، می توانند در پیش دبستان ثبت نام شوند.
کودکا�ن که 36 ماه تمام سن دارند و کودکا�ن که 66 ماه را پر نکردهاند، میتوانند در پیش 

دبستا�ن و کالسهای عمیل ثبت نام کنند.
ثبت نام در مدارس پیش دبستا�ن وابسته به وزارت آموزش و پرورش، رایگان میباشد.
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حق آموزش و پرورش
ن میل ترکیه و تعهدات بینالملیل، آموزش و پرورش برای تمامی کودکان  با توجه به قوان�ی
ورت و هم از حقوق اسایس محسوب میشود. آموزش و پرورش  به سن مدرسه، هم �ن

اجباری در مدارس دول�ت رایگان میباشد.
، شامل  در ترکیه آموزش و پرورش اجباری 12 سال میباشد. آموزش و پرورش اجباری ابتدا�ئ
ن رده س�ن 6-13 سال را در برگرفته و 4+4 سال در مجموع 8 سال میباشد که در  کودکان ب�ی

پایان این دوره، دوره 4 ساله اجباری متوسطه آغاز میگردد.
آموزش اجباری، زما�ن که که کودک 66 ماهه می باشد، آغاز میگردد. در صور�ت که فرزند 
ن 66 تا 68 ماهه می باشد و بر این تصور هستید که  فرزندتان از نظر رشد بد�ن  شما ب�ی
 آغاز مدرسه را ندارد، با ارائه یک درخواست، می توانید ثبت نام وی را به 

گ
و روحی آماد�

ن  تأخ�ی بیاندازید. برای کودکا�ن که از نظر سالم�ت با مشکل مواجه هستند، ممکن است، ب�ی
68 ماه تا 72 ماهه با گواهی پزشیک، ثبت نام انجام نشود. ویل بعد از 72 ماه به بعد ثبت 

نام در مدرسه قابل تاخ�ی نیست. 
اگر قبل از موعد مقرر مایل به فرستادن فرزند خود به مدرسه می باشید، زما�ن که فرزندتان 

ن 60-65 ماهه میباشد، با ارائه تقاضانامه میتوانید ثبت نام وی را انجام دهید. ب�ی
ن معموال  سال تحصییل در ترکیه همه ساله در ماه سپتام�ب آغاز میگردد. ثبت نام مدارس ن�ی

در ماههای جوالی و آگوست آغاز میشود.
ن شماره کارت شناسا�ی اتباع خارجی با پیش  به منظور ثبت نام فرزند خود در مدرسه، داش�ت

وری میباشد. شماره  99 که از طرف مقامات ترکیه داده میشود، �ن
مهاجرت  اداره  به  میبایست  اتباع خارجی،  کارت شناسا�ی مخصوص  دریافت شماره  برای 

شهرستا�ن که در آن اقامت دارید، مراجعه کنید.
فرزند شما می بایست در شهرستا�ن که در آن ثبت گردیده، به مدرسه برود. اگر در شهرستا�ن 
 میکنید، برای تغی�ی آدرس ثبت شده، به اداره مهاجرت 

گ
به غ�ی از شهرستان محل ثبت زند�

 خود مراجعه کنید.
گ

و اداره آموزش و پرورش محل زند�
، می توانید درخواست کنید که فرزندتان در یک مدرسه  تا پایان امور ثبت کارت شناسا�ی

ابتدا�ئ نزدیک محل اقامت شما به عنوان دانش آموز مهمان حضور داشته باشد.
ین مدرسه به محل  با توجه به سن و وضعیت تحصییل فرزندتان، میتوانید او را در نزدیک�ت
 خود، ثبت نام نمائید. برای اینکه آدرس محل اقامت شما در سیستم ثبت شود، با 

گ
زند�

کارت شناسا�ی که دارای شماره شناسا�ی اتباع خارجه بوده، به اداره ثبت احوال مراجعه و در 
سیستم ثبت آدرس ثبت نام نمائید.

  

ن  وع تحصیالت ابتدا�ئ بزرگ�ت باشد، برای تعی�ی در صور�ت که که سن فرزندتان از سن رسش
سطح تحصییل و مشخص شدن مقطع تحصییل او، انجام ارزشیا�ب الزامی میباشد.

پرورش شهر/ و  آموزش  اداره  از سوی  که  کمیسیو�ن  از طرف  هر شهرستان  در  ارزشیا�ب 
جم که به  ن کرده، انجام میشود. در کمیسیون مذکور یک معلم و یا م�ت شهرستان تعی�ی

ن حضور خواهد داشت. زبان تکلم فرزند شما تسلط دارد ن�ی
، میتوانید، به اداره  به منظور دریافت اطالعات در مورد تاریخ و محل  انجام ارزشیا�ب
آموزش و پرورش شهر/ شهرستان مراجعه کرده و یا از مسئوالن نزدیک ترین مدرسه به محل 

اقامت خود، درخواست معاضدت نمائید. 
هنگامی که به کمیسیون ارزشیا�ب مراجعه میکنید، مدار� مانند کارنامه، مدرک تحصییل، 
کارت دانش آموزی و مشابه آن از مدرسه سابق فرزند خود را حتما به همراه داشته باشید. 
در ضمن کارت شناسا�ی فرزند شما که دارای شماره کارت شناسا�ی مخصوص اتباع خارجه 

میباشد و یا گذرنامه او باید همراهتان باشد. 
کمیسیون ارزیا�ب با توجه به سن فرزند شما و وضعیت تحصییل سابق وی، مقطع تحصییل 

ن میکند. او را تعی�ی
بودن تعداد مرجعه کنندگان، عدم تسلط  زیاد  نبود ظرفیت در مدرسه،  دالییل همچون 
فرزند شما به زبان تر� و دالیل مشابه نمیتواند مانع از ثبت نام فرزند شما در مدرسه شود. 
در صورت مواجه شدن با  مشکال�ت از این قبیل، لطفا طی نامه ای به اداره آموزش و پرورش 
ن نامه از این انجمن/مرکز درخواست کمک  شهر/شهرستان اطالع دهید. میتوانید برای نوش�ت
این  اقامت شما در مورد  به محل  نزدیک  با مسئوالن مدرسه  پرورش  آموزش  اداره  کنید. 

مسئله صحبت و مشکل را رفع خواهند کرد. 
هنگام ثبت نام از شما هزینه ثبت نام و یا پول کمک به مدرسه دریافت نخواهد شد. 
کمک به مدرسه فقط به صورت دلخواه انجام میشود. در صور�ت که از شما درخواست 
هزینه ثبت نام شود و یا با وجود نامناسب بودن وضع اقتصادی از شما درخواست کمک 
به مدرسه شود، با شماره تلفن 147 تماس حاصل نموده و شکایات خود را به اداره آموزش 

و پرورش و یا وزارت آموزش و پرورش ابراز نمائید.
در مدارس وابسته به وزارت آموزش و پرورش، کتابهای تحصییل به صورت رایگان توزیع 
میگردد. کتابهای کمک دریس که از طرف آموزگاران مشخص میگردد، رایگان نمیباشد. در 

صور�ت که وضعیت مایل مناس�ب ندارید، خریداری کتابهای کمک دریس اجباری نمیباشد.

مدرسه  هزینه های  دیگر  و  دریس  کمک  کتابهای  مدرسه،  اونیفورم  هزینه  ن  تام�ی در  اگر 
آموزگار مشاور  با معلم فرزندتان،  را  میتوانید، وضعیت خود  با مشکل مواجه هستید، 

ن مدرسه و یا مسئول اولیا کالس درمیان بگذارید. مدرسه، مسئول�ی

در صور�ت که فکر می کنید فرزند شما در کالس با تبعیض و یا خشونت مواجه میشود، 
ن مدرسه و یا مسئول اولیای  موضوع را با آمورگار فرزندتان، آموزگار مشاور مدرسه، مسئول�ی
کالس مطرح کنید. در صور�ت که که فکر میکنید، راه حیل برای مشکالت شما پیدا نکردهاند، 
میتوانید، با نامه ای به اداره آموزش و پرورش و یا وزارت آموزش و پرورش مراجعه کنید. 

ید. ن میتوانید با شماره 147 وزارت آموزش و پرورش تماس بگ�ی همچن�ی
فراموش نکنید، آموزش و پرورش حق طبیعی و آینده فرزند شماست.

ن تر� و مدرک سطح 1 و 2 آموزش کالسهای خواندن و نوش�ت
افراد بالغ و فرزندان شما که در سن آموزش اجباری خار ج از )6-13 سال( قرار دارند و 

تحصیالت ابتدا�ئ را تمام  نکرده اند
ن تر� که در مراکز آموزش عمومی برگزار میشود،  ، میتوانند در کالسهای خواندن و نوش�ت

کت کنند.  رسش
ن تر� دارند، میتوانند در کالسهای  ی زبان تر� و یا خواندن و نوش�ت اشخایص که قصد یادگ�ی
ن تر� که در مراکز آموزش عمومی برای اتباع خارجه برگزار  آموزش تر� و خواندن و نوش�ت

کت کنند. میشود، رسش
کارت شناسا�ی  ن تر� میبایست دارای  یا خواندن و نوش�ت کت در کالسهای تر� و  برای رسش

مخصوص اتباع خارجی باشید.
آنجا  از  را  اتباع خارجی  کارت شناسا�ی دارای شماره شناسا�ی  ثبت خود که  در شهر محل 

کت کنید. دریافت کرده اید، می توانید در کالسهای مراکز آموزش عمومی رسش
ان طلب برگزار میگردد. برای برگزاری دیگر  ن با توجه به م�ی این کالسها به صورت رایگان و 
تشکیل  برای  است. ویل  وری  نفر �ن  12 نام حداقل  ثبت  آموزش عمومی  مرکز  کالسهای 

ن تر� محدودی�ت وجود ندارد. کالسهای خواندن و نوش�ت
ی کردهاند، میتوانند  ن تر� را س�پ کسا�ن که تر� میدانند و یا دوره کالسهای خواندن و نوش�ت
ن تر� که ماهانه در مراکز آموزش عمومی برگزار میشود،  در امتحان سطح 1 خواندن و نوش�ت

کت کنند. رسش
ن  اشخایص که دارای مدرک سطح 1 میباشند، میتوانند در امتحان سطح 2 خواندن و نوش�ت

کت کنند. تر� که ماهانه در مراکز آموزش عمومی برگزار میشود، رسش
 4 فارغ التحصیل کالس  می باشند،  ن  نوش�ت و  2 خواندن  دارای مدرک سطح  که  اشخایص 
این  حضوری  در مدرسه غ�ی تحصیل  ادامه  منظور  به  می آیند.  به حساب  دبستان  مقطع 

مدرک کا�ن می باشد.

مقطع تحصییل متوسطه غ�ی حضوری
کودکا�ن که 14 سال تمام سن داشته و به دالیل مختلف نتوانسته اند به مدرسه بروند و یا 
ن به مدرسه و  افراد بالغی که سن مقطع ابتدا�ئ را پشت رس گذاشتهاند، میتوانند، بدون رف�ت
کت در امتحانا�ت که در تاریخهای مشخص برگزار میشود، از طریق استفاده از مدرسه  با رسش

حضوری فارغ التحصیل شوند. متوسطه غ�ی



ازدواج در ترکیه
TÜRKİYE’DE EVLİLİK
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مدارک الزم جهت مراجعه برای ازدواج:

• برای ازدواج ارائه بع�ن مدارک الزامی می باشد از جمله:  

ا( بیاننامه ازدواج که در دو نسخه تنظیم شده باشد.

ب( نمونه کارت شناسا�ی عکسدار

سازمان  رسمی  گزارش   / یا خصویص  و  دول�ت  بهداش�ت  مراکز  از  شده  تهیه  پزشیک  برگه سالم�ت  پ( 

بهداشت

ت( عکس پرسنیل )4 عدد(

ث( نمونه برگه ثبت احوال و یا برگه مجوز ازدواج

ن “برگه مجوز ازدواج” الزامی می باشد. برگه مجوز ازدواج، برگه ای است که از طرف  • برای ازدواج داش�ت

 شخص، با ذکر نام پدر و مادر و تاریخ تولد تنظیم 
گ

مقامات مسئول بر اساس نام و نام خانواد�

گردیده و برگه ای تائید شده می باشد. این برگه را می توانید از اداره مهاجرت شهرستان تهیه کنید.

• اشخایص که زیر 18 سال بوده و یا به دلیل محدودیت س�ن نیازمند رضایت پدر و مادر، ویص و یا 

قایصن باشند، می بایست برگه رضایتنامه را دریافت و به درخواست خود اضافه کنند. برگه رضایتنامه 

به دو شکل تهیه می گردد: 

-1 از طرف پدر، مادر و یا ویص، شخصا در حضور مامور ازدواج، 

ط آن که  -2 افراد رضایت دهنده می توانند رضایت خود را به صورت امضا شده ارائه کنند. به رسش

امضاها به تأیید مراجع مسئول رسیده باشد.

در صورت فوت ییک از اولیا )پدر و یا مادر(، امضای فردی که در قید حیات می باشد؛ و یا در صورت 

طالق، امضای کیس که به آن وصایت داده شده، کا�ن می باشد. در صور�ت که برگه رضایتنامه از طرف 

ن ویص، رأی دادگاه درخواست شده و به پرونده ضمیمه می گردد. ویص امضا گردد، در مورد تعی�ی
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ن کیفری ترکیه، در  ، اعتباری ندارد. طبق قوان�ی محسوب نشده و از طرف دولتها به عنوان پیوند زناشو�ی

صور�ت که شخص مزدوج با شخص دیگری ازدواج کند، مجازات زندان دارد.

آیا در ترکیه اتباع خارجی می توانند ازدواج کنند؟

 می کنند می توانند، با یک شهروند ترکیه و یا با تبعه خارجی دیگری 
گ

بله، اتباع خارجی که در ترکیه زند�

 می کند، ازدواج کند. دو تبعه خارجی که شهروند یک کشور هستند، در صور�ت که 
گ

که در ترکیه زند�

ن کشور آنان اجازه دهد، می توانند، در حضور نمایندگان رسمی آن کشور در ترکیه و یا در حضور  قوان�ی

مقامات مسئول ترکیه ازدواج کنند.

ن تبعه خارجی باشد، مامورین ازدواج شهرداری و اداره ثبت احوال  در صور�ت که حداقل ییک از طرف�ی

مسئول می باشند.

برای زن و مرد تبعه خارجی که در حضور مقامات مسئول ترکیه ازدواج می کنند، یک سند ازدواج و در 

صورت تمایل برگه ازدواج به چند زبان تنظیم و ارائه می گردد.

ایط س�ن برای ازدواج در ترکیه: �ش

• شخص مورد نظر برای ازدواج باید از جنس مخالف بوده بیش از 18 سال سن داشته باشند.

• زن و یا مردی که 17 سال تمام سن دارند، با اجازه ویل؛ در صورت نبوِد ویل، با اجازه ویص و یا مقام 

وصایت می توانند ازدواج کنند.

• زن و مردی که 16 سال تمام سن دارند، با اجازه  قایصن می توانند ازدواج کنند. قایصن پس از شنیدن 

ن دلیل منطقی، مانع از ازدواج می گردد، می تواند اجازه ازدواج  توضیحات نماینده رسمی که بدون داش�ت

صادر کند. 

چه کسا�ن در ترکیه نمی توانند ازدواج کنند؟

• در صور�ت که ازدواج قبیل به پایان نرسیده باشد، ازدواج جدید امکان  پذ یر نخواهد بود.

• کسا�ن که دارای قدرت تشخیص نبوده و افراد زیر سن شا نزده ساله ح�ت اگر دارای برگه بلوغ از دادگاه 

باشند، نمی توانند ازدواج کنند.

ن ترکیه تا 300 روز پس از تاریخ  • زنا�ن که وضعت تأهل آنها مطلقه و یا بیوه باشد، بر اساس قوان�ی

طالق و یا تا زما�ن که این مدت از طرف دادگاه لغو نشده باشد، نمی توانند ازدواج کنند.

• ازدواج خویشاوندان نزدیک ممنوع می باشد. این ممنوعیت شامل ازدواج میان برادران و خواهران؛ و 

، خاله و خواهرزاده و برادرزاده می باشد. میان عمو، دا�ی

ن مراسم عقد چه باید کرد؟ در ح�ی

• مراسم عقد باید حداقل در حضور 2 نفر شاهد انجام پذیرد. می بایست به صورت عل�ن انجام شود 

ویل حضور دعوت شدگان الزامی نیست.

ن داشته  • ناشنوایان و الل ها می توانند با ایما و اشاره جواب دهند. در صور�ت که سواد خواندن و نوش�ت

باشند، بیانات آنان بطور کت�ب پذیرفته می شود.

جم استفاده کنند. • کسا�ن که تر� نمی دانند، می توانند از م�ت

آیا پس از انجام مراسم عقد اجرای امور دیگری الزامی می باشد؟

• در خاتمه مراسم عقد، مامور ازدواج، سند ازدواج را به زوج تحویل می دهد.

• ظرف 20 روز پس از تاریخ خطبه عقد، اطالع رسا�ن به اداره مهاجرت شهرستان و اداره ثبت احوال 

الزامی می باشد. 

دراسنای ثبت نام به اداره مهاجرت فردخودرا متاهل گفته باشد بر اساس اظهار ات متا هل  در نظر 

 به طالق خود 
گ

گرفته میشود افرادی که می خواهند دوباره در ترکیه ازدواج کند باید ابتدا تکمیل رسید�

را داشته باشد.

طالق:

 دیگری را داشته 
گ

وع برقرار کند، قصد آسیب رساندن به زند� ن رابطه نام�ش • در صور�ت که ییک از زوج�ی

 بدون 
گ

ن زند� و رفتار بسیار زشت از خود نشان داده و با غرور دیگری بازی کند، و یا ییک از زوج�ی

ل را ترک کند؛ و یا ییک از  ن ک، م�ن  مش�ت
گ

حیثی�ت داشته باشد، برای فرار از انجام وظایف خود در زند�

لزل شده باشد، می توان برای طالق  ن ک  م�ت  مش�ت
گ

ن از سالمت روحی برخوردار نباشد و پایه زند� زوج�ی

اقدام کرد.

• در صور�ت که قصد طالق وجود داشته باشد، زوج می بایست با ارائه تقاضانامه طالق که دالیل طالق 

در آن با جزئیات نوشته شده باشد، به دادگاه خانواده منطقه ای که در 6 ماه اخ�ی با هم یکجا و یا از 

هم جدا در آن اقامت داشته، مراجعه کند. در تقاضانامه باید برای ارسال ابالغیه ها یک آدرس نوشته 

 شود.

• در دادگاه عالوه بر ارزیا�ب درخواست طالق، در مورد مواردی از جمله حق حضانت کودک، تقسیم 

ی می شود. ن تصمیم گ�ی اموال، پرداخت و یا عدم پرداخت نفقه ن�ی

• شخص هم خود می تواند پیگ�ی مراحل طالق در دادگاه باشد و هم می تواند با یک وکیل مدافع 

ی امور به توافق برسد. در صور�ت که توان مایل کا�ن برای پرداخت هزینه وکیل نداشته باشد،  برای پیگ�ی

، می تواند به کانون وکالی شهرستان محل اقامت خود مراجعه کند. برای استفاده از معاضدت قضا�ئ

• در صور�ت که شخص اقامه کننده دعوی امکان مایل برای پرداخت هزینه های دعوی را نداشته باشد، 

” بنویسد. می تواند بر روی تقاضانامه، “درخواست معاضدت قضا�ئ

ن در مورد تصمیم طالق و نتایج طالق به تفاهم رسیده باشند، یک تقاضانامه  • در صور�ت که زوج�ی

رسمی تنظیم می گردد. این تقاضانامه به قایصن ارائه می گردد. قایصن این درخواست را ارزیا�ب می کند، 

ن این تغی�ی و تحوالت را بپذیرند، طالق تحقق می یابد.  موارد نامناسب را تغی�ی می دهد و اگر زوج�ی

ط حداقل 1 سال مزدوج بودن موجود می باشد. در ضمن هنگام دعوی، حضور  برای طالِق توافقی، رسش

ن با اراده آزادانه خود اطمینان  هر دو طرف الزامی می باشد، زیرا قایصن می بایست از تصمیم طرف�ی

خاطر حاصل نماید.

ن در مورد تصمیم طالق به توافق نرسیده باشند و یا به توافق رسیده باشند ویل  • در صور�ت که زوج�ی

در مورد نتایج طالق به تفاهم نرسیده باشند، طرف اقدام کننده برای دعوی در صورت اثبات کوتاهی 

ن الزامی  طرف مقابل، طالق به وقوع خواهد پیوست. در این نوع طالقهای پر کشمکش، حضور طرف�ی

نیست. حضور وکیل مدافع در دادگاه کافیست.

ازدواج در ترکیه:

ن ترکیه، تنها عقدی که از طرف مأمورین ازدواج جاری می گردد، برای تشکیل خانواده  • با توجه به قوان�ی

ن دهدارها  دارای اعتبار است. مأمورین ازدواج درشهرها، مأمورین ازدواج شهرداری ها و در روستاها ن�ی

می باشند.

• در نتیجه عقدی که از طرف مقامات رسمی جاری می شود، به زوج سند ازدواجی که دارای اعتبار 

ن الملیل می باشد، ارائه می گردد. ب�ی

ن دلیل، موجب  • عقد دی�ن )صیغه( و مشابه آن به عنوان عقد رسمی محسوب نمی گردد و به هم�ی

پیوند زناشو�ی قابل قبول میان دولتها نمی گردد.

از  با بیش  باشد. هیچکس  با یک شخص می تواند مزدوج  تنها  یا مرد  ترکیه هر زن و  ن  • طبق قوان�ی

یک نفر نمی تواند به طور رسمی مزدوج باشد. شخ� که در حال حا�ن دارای عقد رسمی بوده، با 

شخص دیگری به طور رسمی نمی تواند ازدواج کند. دیگر ازدواجهای انجام شده، از نظر قانو�ن رسمی 



حساس گروه
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ی از خشونت و مرکز نظارت:  مرکز پیشگ�ی
خشونت  متحمل  که  است  زنا�ن  به  کمک رسا�ن  جهت  الزم   های 

گ
هماهنیک ایجاد  مرکز  این  ایجاد  از  هدف   

انه و حفاظت کننده به  زنان در زمینه مقابله با خشونت  شده اند. این مرکز منظور ارائه خدمات مشاوره پیشگ�ی
تاسیس شده است.

خانه های پناهگاه زنان- مسافرخانه های زنان:
و  اقتصادی  از خشونت، حل مشکالت  ی  منظور جلوگ�ی به  که  است  روزی  اجتماعی شبانه  مراکز خدمات 
ییک، احسایس، جنیس، اقتصادی و یا خشونت قرار  ن - اجتماعی زنان و یا مردا�ن که مورد سوء استفاده ف�ی روا�ن
گرفته اند. این افراد در این مدت می توانند با فرزندان خود )در صورت وجود( به طور موقت در آنجا به طور 
ن گردد. در صور�ت که در معرض خشونت قرار داشته و ریسک  شبانه روزی اقامت کرده و نیازهایشان تأم�ی
امنیت جا�ن برای شما وجود داشته باشد، چه به تنها�ی چه به همراه فرزندان خود، میتوانید از خدمات خانه 

پناهگاه زنان بهره مند شوید.

می توانید به مراکز زیر مراجعه کنید:

نزدیک ترین مراکز خدمات اجتماعی وابسته به اداره برنامه ریزی اجتماعی و خانواده استان:

: مراکز مشاوره زنان وابسته به شهرداری ها و نهادهای غ�ی دول�ت
، پزشیک و روانشنایس خدمات رایگان ارائه میدهد.   مراکزی است که در زمینه اقتصادی، حقو�ت

ی- دادگاه ها، دادستا�ن و کانون وکال: دادگس�ت
- کانون وکال: در زمینه خدمات کمک رسا�ن رایگان در موارد اعمال خشونت علیه  دفاتر کمک رسا�ن قضا�ئ
زنان، وکیل مدافع ارائه میدهد. مراکز مشاوره/ مشاوره زنان وابسته به کانون وکال، به زنا�ن که با خشونت 
و  مشاوره  و  حقو�ت  زمینه  در  دارد،  وجود  آنان  برای  خشونت  با  شدن  مواجه  ریسک  یا  و  هستند  مواجه 

، خدمات ارائه میدهد. راهنما�ئ

فرمانداری ها- بنیادهای مشاوره و کمک رسا�ن اجتماعی،
اورژانس،  بیمارستان ها:  عمومی،  بهداشت  مراکز  خانواده،  بهداشت  مراکز  به  میتوانید    : بهداش�ت مراکز 

، مرکز خدمات اجتماعی پزشیک مراجعه کنید. بخش های مداخالت بحرا�ن
در صور�ت که به علت مواجه شدن با خشونت به مراکز بهداش�ت نیاز فوری داشته باشید، بالفاصله با تلفن 

ید.  112  تماس بگ�ی
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ج- هیچکس را نمی توان مجبور به ازدواج نمود...
با توجه به قرارداد حقوق کودکان، افراد زیر 18 سال کودک محسوب میگردند. تمامی ازدواج ها�ی که زیر 
ن و اجباری کودکان، سوء  18 سال انجام شده باشد، ازدواج زود هنگام محسوب می گردد. ازدواج سن پائ�ی

استفاده از کودکان به شمار میآید.
ن و ازدواج های اجباری، نمونه ها�ی از خشونت می باشند. ل، ازدواج های سن پائ�ی ن خشونت در خانواده و م�ن

در صور�ت که زن و یا کودیک از اطرافیان شما مجبور به ازدواج گردیده، می توانید با مراکز زیر تماس
ید:  بگ�ی

• الو 155 )پلیس(
• نزدیک ترین شعبه کودِک پلیس

• الو 156 بخش زن و کودک ژاندارمری
ن و زنان • الو 183 شماره مشاوره خدمات اجتماعی خانواده، کودکان، معلول�ی

• دادستا�ن – کانون وکال
• مدارس

• مراکز حمایت از کودکان
• شهرداری ها

* میتوانید به دادستا�ن و یا به نزدیک ترین مرکز پلیس برای شکایت مراجعه کنید.
ایطی که امکان شکایت برایتان وجود نداشته باشد، به جای شما افراد دیگری  ن در رسش * در صورت قرار داش�ت

ن مراجعه کنند. که از وضعیت شما مطلع هستند، از جمله )اقوام، همسایه و معلم( میتوانند به مسؤل�ی
* اگر دانش آموز مدرسه هستید، از معلم خود میتوانید درخواست کمک کنید.

یا  کم�ت سن داشته باشید، دادستان رأی تدب�ی صادر کرده و این رای را به اداره  * در صور�ت که 15 سال 
ایط، اداره استان حداک�ش طی 5 روز تحقیقات  برنامه ریزی اجتماعی و خانواده استان ارسال میکند. در این رسش

الزم را انجام داده و در صورت نیاز رأی حمایت صادر خواهد نمود.
ی در شکایت کردن وجود داشته باشد، می توانید در مقابل مأموِر ازدواح جواب “نه” بدهید. در  * اگر تأخ�ی
ن اینکه سن شما از سن ازدواج در نظر گرفته شده در قانون بزرگ تر میباشد یا  این موارد، بدون در نظر گرف�ت

ن مجبور کند.  ، کیس نمی تواند فردی را بدون رضایتش به “ بله” گف�ت خ�ی

ند، میتوانند به مراکز زیر  افرادی که متحمل خشونت شده و یا ممکن است در معرض خشونت قرار گ�ی
مراجعه کنند:

الو 155 امداد پلیس
رسا�ن ژاندارمری الو 156 خ�ب

:  برای کودکان و زنا�ن که متحمل خشونت  ن الو 183 خط مشاوره اجتماعی خانواده، زنان، کودکان و معلول�ی
ن در معرض خشونت برای آنان وجود داشته و به کمک احتیاج دارند، همه  شده اند و یا احتمال قرار گرف�ت
روزه و 24 ساعته خدمات مشاوره رایگان در امور اقتصادی، حقو�ت و روا�ن ارائه شده و به اشخاص در مورد 

حقوق آنها و مراکز مربوطه اطالعات ارائه می گردد.

کسا�ن که به عنوان گروه حساس ارزیا�ب میگردند:
کودکان فاقد همراه،

، ن معلول�ی
افراد مسن،
زنان باردار،

پدران و یا مادران تنها�ی که کودک به همراه دارند،
اشخایص که متحمل شکنجه، آزار جنیس و یا خشونت روحی، بد�ن و یا جنیس قرار گرفته اند،
ن الملیل و اتباع خارجی اشخاص محتاج و گروه های حساس( )مواد 67 و 3/1 قانون حمایت ب�ی

برای اشخایص که در گروه حساس مشخص شده اند،
اولویت برخوردار میباشند. در مورد  از  ن الملیل  ب�ی ، در چهارچوب حمایت  اداری و حقو�ت  در زمینه مراحل 
اشخایص که متحمل شکنجه، آزار جنیس یا دیگر خشونت های جدی روحی، جسمی و یا بد�ن قرار گرفته اند؛ 

برای مداوای بیماری ها�ی که نایسش از این افعال می باشد، امکانات فراهم میگردد.
ن  ممکن است در این طبقه بندی گروه ها�ی وجود داشته باشد که به وضوح مشخص نشده باشند. اگر شما ن�ی
معتقد هستید که دارای موقعیت حسایس میباشید، حتما این وضعیت حساس را به اداره مهاجرت اطالع 

دهید.

کودکان فاقد همراه:
تمامی کودکا�ن که در کشور خود، قبل از آمدن به ترکیه و یا بعد از مهاجرت به ترکیه از خانواده خود دور 

افتاده و هیچ فرد بالغی مسئول مراقبت و نگهداری از آنها نباشد، کودک فاقد همراه محسوب میگردد.

مراجعه:
ن همراه، به اداره مهاجرت شهرستان که وابسته به استانداری آن شهرستان بوده و  میباست فورا با ذکر نداش�ت
ن الملیل و یا حمایت موقت  یا  کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مراجعه و برای حمایت ب�ی

ن از جمله مراکزی است که میتوان همواره به آن مراجعه کرد. اقدام گردد. پلیس و ژاندارمری ن�ی

انتصاب نماینده قانو�ن – ویص:
ن نیاز به حمایت با ارائه درخواست به این سازمان ها مشخص شده و از آنجا�ی که کودک فاقد نماینده  داش�ت

- ویص – قیم منتصب شود. می باشد، درخواست می گردد که یک نماینده قانو�ن

ن سن: تعی�ی
در صور�ت که کودک فاقد کارت شناسا�ی نشان دهنده سن او بوده و یا رشد جسمی وی با سن بیان شده، 

ن کننده سن از طرف اداره مهاجرت شهرستان  ناهماهنگ باشد، بایس�ت یک گزارش تعی�ی
دریافت گردد.  

وری می باشد، در مورد مدت زمان و هدف از این کار اطالع داده میشود.  ن سن برایشان �ن به کودکا�ن که تعی�ی
د.  ی ها انجام میگ�ی ن عکس رادیولوژی از استخوان و انجام برخی آزمایشات و اندازه گ�ی ن سن با گرف�ت این تعی�ی
تا زمان دریافت گزارش قطعی در مورد سن کودکان، آنها از طرف اداره کل مهاجرت پذیرفته شده و مطابق با 

، اسکان آنان فراهم میگردد.  رشد جسمی در مراکز مسکو�ن

اسکان:
ن درخواست نمود. ابتدا باید با بیان اینکه کودک فاقد همراه میباشد، خدمات اسکا�ن مطم�ئ

با پرسیدن نظر کودک، میتوان زمینه اسکان کودک بدون همراه را  در کنار خانواده هم تبعه خود فراهم 
نمود.

در صور�ت که در مورد وی رأی تداب�ی نگهداری صادر شده باشد، با توجه به نظر و منافع کودک، میتوان او 
را نزد خانواده ای حامی اسکان داد.

ن در  در صور�ت که امکان بهره مندی از این مزایا می� نباشد، کودک برای بهره مندی از خدمات اسکان مطم�ئ
مراکز خدمات اجتماعی وابسته به وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی اسکان داده میشود. کودک در این 

مراکز میتواند از خدمات کمک های بهداش�ت و روا�ن بهره برده و به تحصیالت ادامه دهد.

آموزش و پرورش:
 میکند، در 

گ
در مورد ادامه تحصیالت، حتما میبایست از مسئوالن سازمان و یا خانواده حامی که نزد آنها زند�

این زمینه درخواست نماید. میبایست زمینه ادامه تحصیل �ب وقفه فراهم گردد. به علت زمان�ب بودن نتیجه دهی 
مراجعه برای اسکان و یا اسکان در کشوری دیگر، امکان طوال�ن بودن اقامت شما در ترکیه وجود دارد. میتوانید 

کت کنید. در کالس های رایگان آموزش زبان تر�، کالس های ورزیسش و اجتماعی و دیگر فعالیت ها رسش

 روزمره در مرکز خدمات اجتماعی:
گ

زندیک
 

گ
در مراکز و بخش های محل اسکان، با توجه به نظر کودک، برای وسط هفته و آخر هفته برنامه روزانه زند�

 و اجتماعی می باشد، تنظیم میگردد. 
گ

ی، فرهنیک ، ه�ن که شامل مدرسه، کالس، فعالیت های ورزیسش

برادر و خواهران:
خواهر و یا برادرا�ن که از خانواده خود دور افتاده اند، میتوانند درخواست کنند که در صورت امکان در همان 

شهر و یا همان سازمان اقامت نمایند.

اسکان در کشوری دیگر:
ن دیگر آغاز خواهد گردید.  ، مراحل کاری اسکان شخص در کشور مطم�ئ

گ
در صورت پذیرش درخواست پناهند�

مدت زمان انجام این امور متفاوت میباشد.

ملحق شدن به خانواده:
ند،  میبایست این موضوع را به مسئوالن سازمان، کمیساریای  کودکا�ن که خانواده آنها در کشور دیگری ب� می�ب
ن الملیل اطالع دهند. در این موارد با مسئوالن  عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نهاد مهاجرت ب�ی
کشوری که خانواده در آن اقامت دارد، ارتباط برقرار شده و به منظور ملحق شدن به خانواده اقدامات الزم 

آغاز میگردد.

بازگشت داوطلبانه:
اشخایص که برای بازگشت به خانه و کشور خود که اجبارا آن را ترک کرده اند تمایل داشته باشند، بایس�ت این 

موضوع را به مسئوالن سازمان و کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اطالع دهند.
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• در سیستم حقو�ت ترکیه دو نوع معاضدت قضا�ئ وجود دارد. یک نوع برای محاکمات کیفری و دیگری برای 
اض به  مواردی جز محاکمات کیفری )موارد غ�ی محاکمات کیفری مانند مطالبات کارگر، طالق، رأی های رد، اع�ت

ه(. رای اخراج از کشور و غ�ی
ر به پاسگاه پلیس احضار شده  • در صور�ت که به عنوان مظنون در ارتکاب هرگونه جرم و یا به عنوان فرد مت�ن
باشید، میتوانید، از مأمور پلیس درخواست وکیل مدافع از کانون وکال نمایید. در صور�ت که اظهارات خود را 
در دادستا�ن جمهوریت بیان میکنید، میتوانید درخواست وکیل مدافع از کانون وکال را به دادستان اعالم کنید. 

ن میبایست، درخواست وکیل مدافع را به دادگاه اظهار کنید. در مرحله تعقیب قضا�ئ ن�ی
• پس از آغاز دعوی، می توانید از قایصن درخواست کنید که هزینه محاکمه از سوی دولت و در چهارچوب 

ن گردد. معاضدت قضا�ئ تأم�ی
ن نامه  آئ�ی و   19/3/1969 مورخ  و   1136 شماره  به  وکال  قانون   181-176 مواد   ، قضا�ئ معاضدت  استنادگاه   •
به شماره 25418  روزنامه رسمی  در  در مورخ 30/3/2004  که  ترکیه می باشد  کانون وکالی  معاضدت قضا�ئ 

منت�ش شده است.

چگونه و از کجا درخواست معاضدت قضا�ئ میگردد؟
• معاضدت قضا�ئ از خدمات حقو�ت رایگان کانون وکال میباشد. به منظور اقامه دعوی در دادگاههای حقو�ت 
اقامت خود  کانون وکالی شهر محل  به دف�ت معاضدت قضا�ی  به جز دادگاههای کیفری، میتوانید  اداری  و 
، این درخواست باید به صورت کت�ب به کانون  درخواست معاضدت قضا�ئ بدهید. درخواست معاضدت قضا�ئ

ی دفاتردر بع�ن معاضدت قضا�ئ کانون وکال موجود میباشد. وکال ارائه شود. در ادارههای دادگس�ت
• در صور�ت که در یک مکان بسته نگهداری میشوید و درخواست معاضدت قضا�ئ و وکیل مدافع دارید، 
درخواست خود را به طور کت�ب به مدیر محل نگهداری خود ارائه دهید )برای مثال اداره مرکز اعاده، اداره 

اجرای احکام کیفری(.

چه کسا�ن میتوانند برای درخواست معاضدت قضا�ئ اقدام نمایند؟
- اشخایص که قادر به پرداخت هزینه وکالت وکیل مدافع نمیباشند، میتوانند از معاضدت قضا�ئ بهره مند 

شوند. طرفهای دعوی، یع�ن خواهان و خوانده هر دو میتوانند از معاضدت قضا�ئ بهره مند شوند.
میتواند  شما  از  وکال  کانون  نمیباشید،  مدافع  وکیل  وکالت  هزینه  پرداخت  به  قادر  کنید  ثابت  اینکه  برای   -
و  اجتماعی  بیمه  نشان دهنده وضعیت  برگه  منقول،  غ�ی اموال  ن  داش�ت برگه عدم   ، �ب بضاع�ت برگه  درخواست 

فتوک�پ کارت شناسا�ی را طلب کند.

آیا پس از بهره مندی از معاضدت قضا�ئ هزینه ای پرداخت می شود؟
- خدمات وکیل مدافع رایگان است. اما در صور�ت که در محاکمه کیفری، مجرم شناخته شوید، دولت هزینه 

وکیل مدافع را از شما درخواست خواهد نمود.
- در صور�ت که در نتیجه دعوی اقامه شده در دادگاههای اداری و حقو�ت منافع مادی کسب کنید )برای مثال 

موفق به دریافت غرامت شوید(، 5 درصد این مبلغ را باید به کانون وکال پرداخت نمائید.
ن دادگاه، میتوانید درخواست کنید  ن وجود دارد. در ح�ی - به جز هزینه وکیل مدافع، هزینه های دیگر دعوی ن�ی
که این هزینه ها توسط دولت و در چهارچوب معاضدت قضا�ئ پرداخت شود. این درخواست از طرف قایصن 

پذیرفته و یا رد خواهد شد.

FRS



اض نبوده و  - در صور�ت که درخواست شما در چهارچوب ارزیا�ب فوری پذیرفته نشده باشد، دارای حق اع�ت
علیه این رای تنها میتوانید به دادگاه مراجعه نمایید. مدت زمان اقامه دعوی از زمان دریافت ابالغیه لغو رأی به 
اض وجود ندارد. ویل امکان مراجعه شخ�  مدت 15 روز میباشد. رأی دادگاه محیل قطعی است و امکان اع�ت

اض وجود دارد. به دادگاه قانون اسایس به منظور اع�ت
نده در آن واقع است، دادگاههای مسئول و صاحب اختیار  - شعبه 1 دادگاه اداری استا�ن که اداره تصمیم گ�ی

در مورد دعوی های اقامه شده بر علیه رأی لغو، میباشد.

• رأی عدم پذیرش درخواست:
- در صور�ت که درخواست حمایت بینالملیل شما از طرف اداره پذیرفته نگردد، در این حالت از تاریخ دریافت 

اض اداری نمیباشد. ی کنید. این رأی قابل اع�ت ابالغیه رأی به مدت 15 روز از طریق دادگاه میتوانید پیگ�ی
اختیار  دادگاه مسئول و صاحب  آن واقع است،  نده در  اداره تصمیم گ�ی که  استان  اداری  دادگاه  - شعبه 1 

میباشد.
اض به رأی وجود ندارد. ویل میتوانید شخصا به  - رأی صادره از طرف دادگاه محیل قطعی است و حق اع�ت

دادگاه قانون اسایس مراجعه نمائید.
• در صور�ت که درخواست شما ان�اف یافته تلقی شود؛

- در برخی موارد اداره، درخواست حمایت بینالملیل را ان�اف داده شده تلقی میکند. در این موارد ارزیا�ب 
درخواست و ثبت نام شما متوقف میگردد.

کت سه بار �پ در �پ در مصاحبه، عدم مراجعه به محل اقامت، ترک بدون مجوز  - مواردی از جمله عدم رسش
له ان�اف از  ن ن دلیِل موجه، به م�ن محل اقامت، عدم مراجعه برای امضا برای 3 بار �پ در �پ و بدون داش�ت

درخواست حمایت بینالملیل خواهد بود.
برای  میتوانید  ارزیا�ب فوری(  یا  و  عادی  )روند  بینالملیل  به روند درخواست حمایت  توجه  با  موارد  این  در   -

اض و یا اقامه دعوی مراجعه نمائید. اع�ت
• رأیها�ی که از طرف استانداری، اداره مهاجرت استان، اداره کل مهاجرت و شهرداری صادر گردیده امور اداری 

اض میباشید. محسوب شده و تابع سیستم امور اداری میباشد. علیه این رأیها دارای حق اع�ت
ی پس از تاریخ ابالغ یک روز بعد  روز اول شمرده میشود • مدت زمان تصمیم گ�ی

آن  که متوجه  رأیها و صورتجلسهها�ی  تنظیم گردد.  دارید،  آن تسلط  به  زبا�ن که شما  به  میبایست  ابالغیه   •
نمیشوید را امضا نکنید.

اض و اقامه دعوی در مورد تمام رأیها�ی که از طرف اداره وی صادر گردیده، از خدمات وکیل  • مهم! برای اع�ت
مدافع میتوانید بهرهمند گردید. در صورت عدم امکان مایل الزم برای پرداخت هزینه وکیل مدافع، میتوانید از 

دف�ت درخواست معاضدت قضا�ئ کانون وکال درخواست وکیل مدافِع رایگان نمائید.
• در ضمن میتوانید برای کسب اطالعات در مورد رأیهای صادره در مورد خود، از خدمات مشاوره این انجمن 

بهرهمند گردید. خدمات اطالع رسا�ن انجمن رایگان میباشد.

: معاضدت قضا�ئ
معاضدت قضا�ئ چیست؟ 

ن دعوی  ن به دادگاه داشته و یا به دلیل داش�ت • هدف از معاضدت قضا�ئ این است که اشخایص که قصد رف�ت
در دادگاه، به وکیل مدافع احتیاج داشته، ویل از نظر مادی امکان تقبل هزینه های دعوی و اجرت وکیل مدافع 
ی حقوق این افراد پشت رس گذاشته شده و به منظور  را نداشته باشند، تمامی موانع موجود برای آزادی پیگ�ی
ی حقوق افرادی که امکان پرداخت اجرت وکیل مدافع و هزینه های  ایجاد برابری در استفاده آن ها از آزادی پیگ�ی

هزینه های محاکمه را ندارند بتوانند از خدمات وکیل مدافع بهره مند شوند.

 

رأی اخراج از کشور )دیپورت(
در ذیل به اشخایص که طبق ماده 54 قانون اتباع خارجه و قانون بینالملیل به شماره 6458 مشمول رأی اخراج 

از کشور میشوند، اشاره شده است. طبق این ماده؛
ب( اشخایص که عضو سازمانهای تروریس�ت و یا سازمانهای ارتکاب جرم بوده و یا حامی آنان میباشند،

پ(اشخایص که در ترکیه در امور انجام شده از اطالعات جعیل و یا غ�ی واقعی استفاده کردهاند،
وع امرار معاش کردهاند، ت( اشخایص که در مدت اقامتشان در ترکیه از راههای غ�ی م�ش

ث( اشخایص که  سالمت، امنیت و نظم عمومی را مورد تهدید قرار دادهاند،
ج( اشخایص که بیش از 10 روز از مدت ویزا و یا معافیت از ویزایشان گذشته و یا اشخایص که ویزای آنها باطل 

گردیده است،
چ( اشخایص که مجوز اقامت آنان باطل شده است،

خ( اشخایص که پس از خاتمه مدت اقامت، بدون  دلیل موجه، قانون 10 روزه را نقض کردهاند،
ح(  اشخایص که مشخص شود بدون اجازه کار مشغول به کار هستند،
د( اشخایص که مقررات ورود و خروج قانو�ن به ترکیه را نقض کردهاند،

ر(اشخایص که درخواست حمایت بینالملیل آنان پذیرفته نشده، تحت حمایت بینالملیل قرار نداشته، درخواستشان 
ن المللیشان خاتمه یافته و یا  غ�ی قابل قبول ارزیا�ب گردیده، درخواست خود را پس گرفته، وضعیت حمایت ب�ی
لغو گردیده و پس از صدور آخرین رأی در مورد آنها بر اساس دیگر احکام این قانون از حق حضور در ترکیه 

محروم باشند،
ز( اشخایص که درخواست تمدید اقامتشان پذیرفته نشده و ظرف ده روز از ترکیه خارج نشوند،

دیپورت میشوند.
ن الملیل  در ارتباط با سازمانهای تروریس�ت شناخته شده  باشد - کسا�ن که توسط نهادها و سازمان های ب�ی

اشخایص که با توجه به اصل عدم اعاده، از کشور اخراج نمیشوند، با توجه به ماده 55 قانون اتباع خارجی و 
حمایت بینالملیل در رسفصل اشخایص که از کشور اخراج نمیشوند، تنظیم گردیده است:

کننده  - اشخایص که در صورت اخراج از کشور، متحمل مجازات مرگ، شکنجه، رفتارهای غ�ی انسا�ن و تحق�ی
میشوند،

 مسافرت برای آنان ریسک محسوب میگردد،
گ

- اشخایص که به علت مشکالت سالم�ت جدی، سن و یا حاملیک
- اشخایص که به علت بیماریهای خطرناک و جدی تحت مداوا هستند و در صورت اخراج از کشور، امکان 

معالجه آنان در کشور مقصد وجود نداشته باشد،
- افرادی که از تجارت انسان آسیب دیده و از روند حمایت آسیب دیدگان بهرهمند میباشند،

اض به رأی اخراج از کشور، میتوان در عرض 15 روز، به شعبه 1 دادگاه اداری استان مراجعه کرد. • برای اع�ت
• مدت 15 روزه، از فردای روز دریافت ابالغیه محاسبه میگردد.

• میبایست، ابالغیهها به زبا�ن که شخص به آن تسلط دارد، تنظیم گردد. از امضای رأیها و صورتجلسهها�ی که 
متوجه نمیشوید، خودداری کنید.

ی دعوی لغو رأی اخراج از کشور، می توان •وکیل خصویص گرفت و یا وضعیت مایل شما خوب  •  برای پیگ�ی
نیست

از ییک از وکالی کانون وکال درخواست معاضدت قضا�ئ نمود. در ضمن میتوان با این انجمن برای کسب اطالعات 
و دریافت مشاوره تماس حاصل نمائید.

نده، اطالع  • به�ت است موضوع مراجعه به دادگاه اداری به اداره مهاجرت استان به عنوان سازمان تصمیم گ�ی
دهید.

• دعوی که برای لغو اخراج از کشور اقامه گردیده، قانونا به طور اتوماتیک رأی اخراج از کشور را متوقف میکند. 
یع�ن تا زمان نتیجه بخیسش دعوی، امور اخراج از کشور اجرا نمیگردد.

• با توجه به  تب�ه ک، ب و د بند 1 ماده 54 قانون بینالملیل و اتباع خارجه و حکم قانو�ن که در 29 اکت�ب 
منت�ش شده، در صورت اقامه دعوی علیه رای اخراج از کشور، امور اخراج از کشور به طور اتوماتیک متوقف 
اسایس  قانون  دادگاه  از  میبایست  گرفته شده،  بندها  این  به  توجه  با  که  رأیها�ی  اجرای  توقف  برای  و  نشده 

درخواست تدب�ی نمود.
• رای دادگاه اداری قطعی است. به این علت در صورت درخواست لغو رأی اخراج از کشور، شخصا میتوانید 

به دادگاه قانون اسایس مراجعه نمائید.

رای نظارت اداری:

ن اشخایص که در مورد آنان رأی اخراج از کشور صادر شده و ریسک فرار و یا مفقود شدن آنان وجود  • از ب�ی
ن ورود و خروج به ترکیه را نقض کردهاند، اشخایص که از مدارک جعیل و یا بیاعتبار  داشته، کسا�ن که قوان�ی
استفاده نمودهاند، کسا�ن که بدون دلیِل موجه در تاریخ مقرر از ترکیه خارج نشده و یا اشخایص که نظم 
عمومی، امنیت عمومی و سالمت عمومی را تهدید میکنند، از طرف استانداری در مورد آنان رأی نظارت اداری 

صادر میگردد.
• اشخایص که در مورد آنان رأی نظارت اداری صادر گردیده، در مراکز اعاده نگهداری میشوند.

• مدت نظارت در مراکز اعاده، هر دفعه 1 ماه میباشد. 
• مدت نظارت در مراکز اعاده نمیتواند بیش از 6 ماه باشد. ویل در صورت عدم خاتمه امور اخراج از کشور 

به علت عدم همکاری تبعه خارجی و عدم ارائه اطالعات و مدارک صحیح، حداک�ش تا 6 ماه تمدید میگردد.
در مورد اشخایص که تحت حمایت بینالملیل قرار دارند، تنها در موارد زیر تحقق مییابد؛

ن مشخصات هوی�ت و سجیل آنان در صورت شبهه به صحت اطالعات شهروندی و سجیل آنان - به منظور تعی�ی
- به منظور منع ورود غ�ی قانو�ن از مرزها

نام و  اداری، موجب عدم مشخص شدن عنا� اصیل در ثبت  ن تحت نظارت  - در صور�ت که قرار داش�ت
مراجعه وی گردد.

- در صورت ایجاد تهدید از نظر امنیت عمومی و نظم عمومی.
ن به شما ارائه گردد. • رأی نظارت اداری میبایست به زبا�ن که شما به آن مسلط هستید، صادر و نمونهای از آن ن�ی

اض مدت زمان مشخ� وجود ندارد. اض نمائید. برای این اع�ت • میتوانید به رأی نظارت اداری اع�ت
اض به رأی نظارت اداری، به شعبه 2 دادگاه کیفری صلح انجام میگردد. دادگاه در عرض  • مراجعات جهت اع�ت

5 روز موظف به صدور رأی میباشد.
اض، میتوانید شخصا به دادگاه قانون اسایس مراجعه نمائید. • رأی دادگاه قطعی است. در صورت لغو اع�ت

رأی لغو ثبت نام حمایت بینالملیل:

• رأی لغو ثبت نام حمایت بینالملیل
اض و اقامه دعوی میباشید.  - در صورت عدم پذیرش ثبت نام حمایت بینالملیل، دارای حق اع�ت

ارزیا�ب و پذیرفته نشده باشد، میتوانید ظرف 10  - در صور�ت که درخواست شما در چهارچوب روند عادی 
اض مراجعه نمائید. این یک  روز پس از تاریخ ابالغ رأی به کمیسیون ارزیا�ب حمایت بینالملیل به منظور اع�ت
وط اقامه دعوی محسوب نمیشود.( بر  اض اجباری نیست. )از رسش اض اداری محسوب میگردد. ویل این اع�ت اع�ت
اساس روند اداری، زمان الزم برای اقامه دعوی، تا 30 روز پس از تاریخ دریافت ابالغیه لغِو رأی، میباشد. رای 
اض به رأی وجود دارد. در صورت عدم دریافت نتیجه مثبت در مرحله  دادگاه محیل قطعی نیست و امکان اع�ت

اض، میتوانید، شخصا به دادگاه قانون اسایس مراجعه کنید. اع�ت
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حقوق بیمار:
، بدون  به خدمات سالم�ت برخوردار می باشند. خدمات بهداش�ت از حق مراجعه  افراد  تمامی 
ن نژاد، زبان، دین، مذهب، جنسیت، دیدگاه سیایس، اعتقاد فلسفی و وضعیت  در نظر گرف�ت
اجتماعی و اقتصادی اشخاص ارائه می گردد. بدون رضایت بیمار، هیچگونه درمان ط�ب بر روی 
ن دلیل می بایست بیماران برای انجام عمل جراحی، فرم رضایت پر  وی اجرا نمی گردد. به هم�ی
، وضعیت سالم�ت و پرسنل   دریافت خدمات بهداش�ت

گ
کنند. بیماران می توانند، در مورد چگونیک

ن نامه  آی�ی ایط  رسش و  اصول  رعایت  ط  رسش به  بیمار  کنند.  دریافت  اطالعات  پزشکان  و  بیمارستان 
ط  مربوطه، دارای حق انتخاب مراکز بهداش�ت و بهره مندی از خدمات بهداش�ت می باشد. به رسش
ن نامه مندرج است، بیمارمی تواند مرکز بهداش�ت را  مطابقت با سیستم انتقال بیمار که در آی�ی
تغی�ی دهد. اطالعات در مورد مشخصات شخ� و سجیل بیمار مخفی می ماند. بیمار، با قبول 

ِ برنامه ریزی و یا اجرا شده را رد و یا متوقف نماید. 
مسئولیت، می تواند روش درما�ن

در صور�ت که  فکر می کنید در بیمارستان با شما بد رفتاری شده و حقوق شما ضایع گردیده، 
می توانید به بخش حقوق بیماران، موجود در بیمارستان )و یا بخش ارتباط با بیمار( مراجعه 
کرده و یا با شماره تلفن 184، خط شکایات وزارت بهداشت تماس گرفته و یا موضوع را به اداره 

بهداشت شهرستان اطالع دهید.

FRS



مراکز بهداش�ت مرحله دوم:
محسوب  آموزیسش  و  تحقیقا�ت  بیمارستانهای  جزو  که  آن  شاخه های  یا  و  دول�ت  بیمارستانهای   

نمی شوند.

مراکز بهداش�ت مرحله سوم:
خدمات  مراکز  به  مراجعه  از  قبل  دانشگاه  بیمارستانهای  و  آموزیسش  و  تحقیقا�ت  بیمارستانهای 
ید. می توانید، هم مستقیما به بیمارستان مراجعه  بهداش�ت مرحله 2 و 3، می بایست وقت بگ�ی

ید.  ید و یا با شماره تلفن 182 وزارت بهداشت تماس گرفته و وقت بگ�ی کرده و وقت بگ�ی
بیمه بهداش�ت عمومی بوده و  از مراکز بهداش�ت مرحله 2 و 3، در چارچوب  خدما�ت دریاف�ت 
ن بخیسش از هزینه را می بایست پرداخت کنید.  قسمت عمده آن را دولت تقبل می کند. ویل شما ن�ی
بخیسش از هزینه معاینه را زما�ن که برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه می کنید، می بایست 

پرداخت کنید.

هزینه دارو:
ن از طرف بیمه بهداش�ت عمومی تقبل می گردد. به این منظور، داروهای موجود در  هزینه دارو ن�ی
نسخه، می بایست در لیست داروهای دولت باشد. در صور�ت که داروهای نوشته شده در نسخه 
شامل لیست داروهای دولت باشد، هزینه این داروها را بیمه بهداش�ت عمومی تقبل می کند. 
برای اینکه هزینه داروها از طرف بیمه بهداش�ت عمومی پرداخت شود، داروهای نوشته شده در 
نسخه را باید حداک�ش ظرف 3 روز از داروخانه دریافت کنید. نسخه ها�ی که تاریخ آن قدیمی تر 
ن داروهای تجویز شده، با وجود اینکه هزینه دارو را  می باشد را بیمه تقبل نمی کند. هنگام گرف�ت
دولت تقبل می کند، شما باز هم می بایست، بخیسش از هزینه .دارو را پرداخت کنید. این هزینه 
در داروخانه پرداخت می گردد. اگر داروهای نسخه شما، شامل لیست داروهای دولت نباشد، 
این داروها را بیمه بهداش�ت عمومی تقبل نکرده و هزینه داروها را می بایست خود شما پرداخت 

کنید.

ترجمه:
جم در بسیاری از بیمارستانها، برقراری ارتباط با دک�ت با مشکل مواجه  به علت عدم وجود م�ت
می شود. در صورت موافقت پزشک، کار ترجمه می تواند از طریق تلفن انجام  شود. ویل ممکن 
است برخی از پزشکان این موضوع را نپذیرند. در این صورت، شخص می بایست در کنار خود 

جم داشته باشد. م�ت
کند،  کمک  شما  به  ترجمه  کار  در  بتواند  که  شما  نزدیکان  از  وجود شخ�  عدم  در صورت 
فاریس،   ، عر�ب زبانهای  به  و  گرفته  تماس  بهداشت  وزارت  تلفن 4444728  با شماره  می توانید 

جم درخواست نمائید. انگلییس و رویس م�ت

: حق سالم�ت
: یس به خدمات بهداش�ت حقوق دس�ت

ترکیه  در  که  اشخایص   ،6458 به شماره  ن الملیل  ب�ی و حفاظت  خارجی  اتباع  قانون  به  توجه  با 
ن الملیل کرده  اما فاقد هرگونه بیمه بهداش�ت بوده و دارای  پناهنده شده و درخواست حمایت ب�ی

ند. توان مایل برای پرداخت هزینه ها نباشند، در چارچوب بیمه سالم�ت عمومی قرار می گ�ی

پس از ثبت نام در اداره مهاجرت شهرستان و دریافت کارت شناسا�ی مخصوص اتباع خارجه با 
ن الملیل”، بیمه  پیش شماره 99، حداک�ش ظرف یک ماه پس از دریافت برگه “متقایصن حفاظت ب�ی
بیمه  از فعال شدن  اجتماعی فعال می گردد. پس  ن  تام�ی از طرف سازمان  سالم�ت عمومی شما 
سالم�ت عمومی، می توانید از خدمات بهداش�ت ارائه شده از طرف دولت بهره مند شوید. خدمات 
آنجا  نامتان در  اعتبار است که  تنها در مراکزبهداش�ت دول�ت شهرستا�ن دارای  بهداش�ت عمومی 
ثبت شده است. برای بهره مندی از خدمات بهداش�ت مراکز دیگر شهرستانها، دریافت برگه انتقال 
توسط  افراد،  سایر  همانند  بیمارستانهای خصویص،  بهداش�ت  هزینه خدمات  می باشد.  الزامی 

خود شخص پرداخت می شود.

ن الملیل” تنظیم شده باشد و یا در صور�ت که تاریخ اعتبار  قبل از اینکه برگه “متقایصن حفاظت ب�ی
این برگه خاتمه یافته و برگه جدیِد تمدید شده هنوز دریافت نشده باشد، در این مدت فقط 

می توانید، از خدمات بهداش�ت اورژانیس به طور رایگان بهره مند گردید. 

بیمه سالم�ت عمومی معاینه  ن  نداش�ت به علت  به شما گفته شود،  بیمارستان  در صور�ت که در 
ن اجتماعی شهرستان و یا اداره مهاجرت شهرستان مراجعه نمائید. نمی شوید، به اداره سازمان تام�ی

خدمات بهداش�ت در ترکیه:
در ترکیه خدمات بهداش�ت به صورت چند مرحله ای اجرا می گردد. مرحله اول، مرحله دوم و 

مرحله سوم.

مراکز بهداش�ت مرحله اول:
 مراکزی مانند مراکز بهداش�ت که پزشکان خانواده در آن مشغول به کار هستند؛ درمانگاه های 
با  برنامه ریزی خانواده و مرکز مبارزه  ، مراکز سالمت کودک- مادر و  ، مراکز بهداش�ت بهداش�ت

. بیماری سل، از جمله مراکز بهداش�ت

بهداش�ت  مشاور  می باشد،  کار  به  مشغول  خانواده  بهداش�ت  مرکز  در  که  خانواده  پزشک 
از  برنامه ریزی خانواده، مراقبت  از جمله  پزشکان خانواده، در مواردی  به  شماست. می توانید، 
دار مراجعه نمائید. با خدمات بهداش�ت  کودک، واکسیناسیون، تغذیه صحیح و بیماریهای واگ�ی
خدمات  کودک،  و  نوزاد   ،

گ
شد� فارغ  تازه   ،

گ
حاملیک دوران  خدمات  )مانند  محافظت کننده 

مشاوره  و  توانبخیسش  درمان،  تشخیص،  یع�ن  بهداش�ت  خدمات  اول  مرحله  واکسیناسیون(، 
ی وضعیت آنان  ی و مشابه آن که پیگ�ی ارائه می گردد. برای افراد معلول، مسن، بیماران بس�ت
یا مکان های سیار خدمات بهداش�ت و خدمات بهداش�ت  وری است، در منازل و  ل �ن ن در م�ن
می شود،  ارائه  مشاوره   و  توانبخیسش  معالجه،  تشخیص،  شامل  اول  مرحله  محافظت کننده 
بیمارا�ن که امکان تشخیص و معالجه آنها در آنجا امکان پذیر نباشد، منتقل شده و اطالعات 
ی بیماران منتقل شده، مورد ارزیا�ب قرار  مربوط به معاینه، آزمایش، تشخیص، معالجه و بس�ت
د. در صورت نیاز شخص،  تحت نظر قرار گرفته و آزمایشات و درمان وی انجام می شود،  می گ�ی

ه تنظیم می گردد. ، برگه انتقال، نسخه و غ�ی گزارش سالم�ت
ین  در صور�ت که در هیچ مرکز بهداش�ت پزشک خانواده ثبت نام نکرده اید، می توانید به نزدیک�ت
مرکز بهداش�ت خانواده، مرکز بهداش�ت عمومی و یا اداره بهداشت شهرستان با ارائه تقاضانامه 
مراجعه کرده و در یک مرکز بهداشت خانواده ثبت نام کنید. این انجمن، در تنظیم تقاضانامه 
می تواند به شما کمک کند. در صورت تغی�ی آدرس محل اقامتتان، می توانید برای تغی�ی پزشک 
ن با ارائه یک تقاضانامه،  خانواده اقدام نمائید. در صورت عدم تغی�ی آدرس محل اقامت ن�ی
پزشک خانواده خود را می توانید تغی�ی دهید. ویل می بایست از زمان ثبت نام برای پزشک سابق، 

حداقل 3 ماه گذشته باشد. 

تزریقات،  واکسیناسیون،  معاینه،  خدمات  می باشد.  رایگان  خانواده  پزشک  بهداش�ت  خدمات 
این  انجام  برای  است.  رایگان  تماماً  رادیولوژی  و   ) )مقدما�ت اول  مرحله  آزمایشهای  پانسمان، 
با  ن  ن�ی نوشته شده  نیست. هزینه نسخه های  اجتماعی  ن  تام�ی بیمه  به هیچگونه  نیازی  خدمات 
توجه به نوع بیمه بهداش�ت اشخاص پرداخت می گردد. قبل از مراجعه به این مراکز نیازی به 

ن وقت نمی باشد. گرف�ت
که خدمات  بهداش�ت  مراکز  به  مستقیما  می توانید  خانواده،  بهداش�ت  مراکز  به  مراجعه  بدون 
ن مراجعه کنید. زما�ن که به مراکز بهداش�ت خانواده مراجعه  بهداش�ت مرحله دوم ارائه می دهد ن�ی
می کنید، لزومی به پرداخت هیچگونه هزینه نیست، ویل زما�ن که به بیمارستان مراجعه می کنید، 

می بایست مبلغ مشخ� هزینه پرداخت نمائید.



ن الملیل ثبت نام و مراجعه برای حفاظت ب�ی
ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU ve KAYIT

- در ضمن اگر بدون دریافت برگه مجوز سفر از اداره مهاجرت استان، سفر کنید و یا پس از خاتمه تاریج 
مجوز سفر به محل اقامت خود مراجعه ننمایید، این امر به عنوان ان�اف از ثبت نام محسوب می گردد.

کدام درخواست پذیرفته نمی شود؟

- در صور�ت که  ثبت نام شما پذیرفته نشده و یا به عنوان ان�اف از ثبت نام محسوب شده باشد و در 
ن الملیل، دالیل جدیدی ارائه نکنید، ثبت نام مجدد برای حمایت ب�ی

- در صور�ت که در خالل ثبت نام به فرد بالغی از اعضای خانواده موافقت داده اما بعداً بدون ارائه هیچ 
ن الملیل مراجعه کنید، دلییل به حمایت ب�ی

بهره مند  آن  حمایت  از  همچنان  و  شده  شناخته  آنجا  در  پناهنده  عنوان  به  قبال  که  کشوری  از  اگر   -
 نداده اید اما آن کشور امن می باشد، درخواست 

گ
می شوید، بیایید و یا از کشور ثال�ش که درخواست پناهند�

شما پذیرفته نمی شود.
  

 
گ

ن الملیل و یا درخواست حمایت موقت و ثبت نام در سیستم پناهند� به منظور مراجعه برای حمایت ب�ی
ترکیه به هیچ وجه به هیچ کس مبلغی پرداخت ننمایید.

چگونه برای درخواست تغی�ی شهر اقدام می گردد؟
ن الملیل می باشید، به منظور درخواست تغی�ی شهر محل اقامت  اگر جزو مراجعه کنندکان جهت حمایت ب�ی
 ، به شهر اقماری دیگر، تنها به دلیل ملحق شدن به اعضای درجه یک خانواده و دالیل سالم�ت - بهداش�ت
اداره مهاجرت استا�ن که در آن ثبت نام شده اید، مراجعه  کار، می توانید به  آموزش و پرورش و اجازه 

نمایید.
اتباع  قانون  اساس  بر  آن  مشابه  موارد  و  ن الملیل  ب�ی حمایت  جهت  نام  ثبت   ،

گ
پناهندیک درخواست 

ن الملیل به شماره 6458 تنظیم گردیده است. خارجه و حمایت ب�ی
ن�ت زیر مراجعه کنید: ن قانون به 11 زبان می توانید به آدرس این�ت یس به م�ت جهت دس�ت

 http://www.goc.gov.tr/icerik6/11-dilde-yukk_327_328_1174_icerik
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هر چند که برای ثبت نام در اداره مهاجرت استان ارائه برگه دریافت شده از کمیساریای عایل سازمان ملل 
متحد در امور پناهندگان الزامی نمی باشد، ویل اداره مهاجرت استان، می تواند این برگه را مطالبه کند.

ن می توانید ثبت نام کنید. در صور�ت که هیچ گونه کارت شناسا�ی و مشابه آن به همراه نداشته باشید ن�ی

ن تاریخ   مراجعه کرده باشید، به علت ورود غ�ی اصویل به ترکیه و یا گذش�ت
گ

در صور�ت که برای پناهند�
اعتبار ویزای شما، هیچگونه مجازا�ت شامل حال شما نخواهد شد.

 از شما بع�ن سئوالها پرسیده می شود.
گ

ن ثبت نام، در مورد ثبت نام پناهند� در ح�ی

به شما برگه ای که نشان دهنده حقوق و وظائف شما در مدت اقامتتان در ترکیه می باشد، داده می شود. 
ارائه می گردد که حاوی محل و ساعت  برگه ای  باشد،  از قبل مشخص شده  این وظایف  در صور�ت که 
به  ارائه شده  داد. مدارک  کامل توضیح خواهید  با جزئیات  را  بوده و شما دالیل مراجعه خود  مالقات 
شما و مصاحبه های انجام گرفته، می بایست به زبا�ن باشد که به آن تسلط دارید. به علت محرمانه بودن 
ن ثبت نام و مالقات ارائه می دهید، الزم است که مدارک را به صور�ت که  اطالعات و مدار� که در ح�ی
یس نیابد، نگهداری نمایید. اصل مدارک ارائه شده، نزد شما خواهد ماند و  شخص دیگری به آن دس�ت
ن ثبت نام، مشخص شود مبتال  اداره مهاجرت استان تنها فتوک�پ آن مدارک را دریافت می کند. اگر در ح�ی
ل پزشیک قرار  به بیماری هستید که ممکن است سالمت جامعه را به خطر بیندازد، تحت معاینه و کن�ت

خواهید گرفت.

ایط ویژه ای داشته باشید، در امور ثبت نام و دیگر امور به شما اولویت داده خواهد شد. در صور�ت که رسش

پس از خاتمه امور ثبت نام، در ییک از 62 شهرستا�ن که به عنوان شهرهای اقماری مشخص گردیده، 
اسکان داده می شوید.

چه وظائفی بر عهده شماست؟

ن ثبت نام موظف به ارائه اطالعات و مدارک صحیح می باشید. در صور�ت که این وظیفه را به جا  - در ح�ی
نیاورده و یا در زمینه تنظیم اطالعات شخ� همکاری ننمایید، پرونده شما به رسعت مورد ارزیا�ب قرار 

گرفته و به عنوان ان�اف از درخواست تلقی گردیده و امکان اخراج از کشور )دیپورت( وجود دارد. برای

تائید اطالعات سجیل و هوی�ت شما،  ممکن است وسایل تان از طرف ماموران اداره مهاجرت استان مورد 
د.  بازریس قرار گ�ی

- پس از ثبت نام می بایست در تاریخ مصاحبه ای که برای شما در نظر گرفته شده، حا�ن شوید. اگر بدون 
له ان�اف از درخواست ارزیا�ب می گردد. ن کت نکنید، این مسئله به م�ن علت 3 بار مکرر در مصاحبه رسش

ن الملیل: ثبت نام و مراجعه برای حفاظت ب�ی
پناهجو�ی چیست؟

اشخاص که به علت حوادث رخ داده در کشورشان، به دلیل 
-1 نژاد
-2 دین

-3 تابعیت
-4 منسوبیت به گروه اجتماعی مشخص 

ن عقاید سیایس  -5 و داش�ت
به حق، از ترس اینکه مورد ظلم واقع خواهند شد، در کشوری به جز کشور متبوعشان ب� برده و از 
ده یا به علت ترس مذکور، تماییل به بهره مندی از این حمایت ندارند و یا در  حمایت این کشور بهره ن�ب
نتیجه این گونه حوادث، خارج از کشور محل اقامت خود ب� برده و قادر به بازشگت به آن کشور نبوده 
ن الملیل  و یا به علت ترس مذکور تماییل به بازگشت ندارند، پس از ورود به ترکیه می توانند برای حمایت ب�ی

ثبت نام نمایند.

ن اشخایص که مشمول 5 معیار فوق نبوده اما در صورت بازگشت به کشور متبوع و یا محل اقامت  همچن�ی
خود ممکن است؛ 

- به مجازات مرگ محکوم شده و یا مجازات مرگ در مورد آنها به اجرا گذاشته شود،
- با شکنجه، رفتارهای غ�ی انسا�ن و یا رفتارها�ی که موجب خدشه دار شدن غرور و حیثیتشان می شود، 

مواجه گردند،
ن  ی های مسلحانه در سطح جها�ن و یا در سطح کشوری با رفتارهای خشونت آم�ی - در موارد وجود درگ�ی
و یا تهدیدات شخ� مواجه شده و در نتیجه نتوانند تحت حفاظت کشور متبوع و یا محل اقامت خود 
ن حمای�ت نباشند، پس از ورود به ترکیه می توانند  بهره مند شده و یا به دلیل تهدیدات مذکور مایل به چن�ی

ن الملیل مراجعه کنند. برای حفاظت ب�ی

در صور�ت که پیش از مراجعه به به استانداری استان محل اقامت خود و یا اداره مهاجرت استان و یا 
وهای پلیس دستگ�ی شوید، می توانید مراجعه خود را به  ، از سوی ژاندارمری و یا ن�ی هرگونه اداره دول�ت

وههای پاسگاه برسانید. اطالع ن�ی

اداره مهاجرت پس از دریافت توضیحات کامل فرد مراجعه کننده در مورد علت مراجعه، می تواند ثبت 
ن الملیل را پذیرفته و یا رد نماید. اگر 5 معیار مذکور شامل حال شما شده و از کشورهای  نام حمایت ب�ی
 و اگر 5 معیار شامل حال 

گ
اروپا�ی آمده باشید، در صورت پذیرِش درخواستتان به شما وضعیت پناهند�

وط داده   م�ش
گ

شما نبوده و از کشوری به غ�ی از کشورهای اروپا�ی آمده باشید، به شما وضعیت پناهند�
می شود. اگر 5 معیار ذکر شده شامل حال شما نبوده و به دالیل دیگری ثبت نام کرده باشید، حمایت درجه 

2 به شما داده خواهد شد.

اض و باطل شدن آن  ن الملیل تان پذیرفته نگردد، به منظور اع�ت در صور�ت که درخواست حمایت ب�ی
ن مواردی بدون اتالف وقت با این انجمن ارتباط برقرار نمائید.  می توانید به دادگاه مراجعه نمایید. در چن�ی

چرا ثبت نام کردن حائز اهمیت است؟

ثبت نامهای انجام شده در اداره مهاجرت استان، اقامت شما را در ترکیه رسمی و قانو�ن خواهد نمود. 
تا زما�ن که در اداره مهاجرت استان ثبت نام نکرده باشید، اقامت شما در ترکیه از طرف مراجع مسئول، 
قانو�ن محسوب می گردد. در نتیجه احتمال مواجه شدن با ریسک بازداشت اداری و اخراج از  اقامت غ�ی

کشور برای شما وجود دارد.

ن صدق می کند.  این موضوع در مورد ثبت نام در کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ن�ی
ثبت نام انجام شده در کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اقامت شما را در ترکیه 

قانو�ن نمی کند.

، آموزش و پرورش، حقوق اجتماعی-  به عالوه تا زما�ن که ثبت نام نکرده اید، نمی توانید از خدمات بهداش�ت
اقتصادی و دیگر خدمات و حمایتهای دول�ت بهره مند شوید.

وظایف کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در زمینه اسکان پناهندگان در کشور ثالث امن 
مراجعه  با  پناهندگان،  امور  در  متحد  ملل  سازمان  عایل  کمیساریای  راستا  ن  هم�ی در  می کند.   فعالیت 
کنندگان مصاحبه ها�ی انجام می دهد. ویل اسکان در کشور ثالث حق محسوب نمی گردد، بلکه از خدما�ت 

است که کمیساریای سازمان ملل متحد ارائه می دهد.

به عالوه کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان  می تواند به افرادی که در وضعیت بسیار 
حساس ب� می برند، در زمینه اقتصادی و حقو�ت کمک رسا�ن نماید.

ن الملیل: نحوه ثبت نام جهت حمایت ب�ی

ن الملیل به استانداری ها مراجعه  پس از ورود به ترکیه، می بایست در مد�ت معقول، برای ثبت نام جهت حمایت ب�ی

نمایید. در صور�ت که در مدت زمان معقویل ثبت نام نکرده و علت آن را نتوانید توضیح دهید و یا توضیحات 

شما مورد قبول واقع نگردد، امور کیفری قابل اجرا خواهد بود.

برای ثبت نام، حضور شخ� الزامی می باشد. شخص دیگری نمی تواند از طرف شما ثبت نام کند.

در مورد اشخایص که به همراه خانواده آمده اند، افراد بالغ خانواده، هم می توانند به صورت فردی مراجعه کنند 

ز می توانند ثبت نام کنند.  و هم تا زما�ن که موافقت شود، افراد بالغ خانواده به نام تمامی اعضای خانواده �ن


