دليل المدينة

مرح ًبا بكم يف إزمري  ,دليل املدينة
)مديرية العدالة واملساواة املدنية (
تم تجهيز هذا الدليل من قبل
فريق مكتب مديريه العدال واملساواة املدنية لالجئني التابع لبلدية مدينة إزمري
التصميم
فكرية يلتاتيك
مليس عامي
الرسوم التوضيحية
إتهم أونور بيلجيك
كورشات اونسال
أكتوبر ۲۰۲۱

تم إعداد هذا املنشور من قبل بلدية مدينة إزمري بدعم من املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني .جميع حقوق هذا املنشور مملوكة لبلدية مدينة إزمري .اآلراء أو التعليقات
الواردة يف هذه الدراسة ال تخص املفوضية

كلمة رئيس بلديتنا
استقبلت إزمري عرب التاريخ وحتى يومنا هجرات داخلية وخارجية مكثفة بفضل موقعها الجغرايف وإمكاناتها التجارية
وظروفها املعيشية املواتية ،وأصبحت منطقة سكنية لديها تراث تاريخي واجتامعي قوي
مكنت هذه امليزة إلزمري من استضافة العديد من الثقافات املختلفة ،والتي أثرت بهذه املدينة ليس فقط اقتصاديًا ،ولكن
أيضً ا اجتامع ًيا وثقاف ًيا .ألن الهويات املختلفة تجلب األفكار املختلفة .واألفكار املختلفة؛ ترثي ثقافة العيش م ًعا من خالل
االستامع وفهم بعضنا البعض ،واحرتام بعضنا البعض وإنتاج قيم مشرتكة
تشبه إزمري القلب النابض الذي جمع قيم الرشق والغرب ،من املايض إىل الحارض ،وسمح لهذه القيم بالعيش يف نفس
املكان .إنها مدينة إنتاج تكاملت فيها الثقافات املختلفة مع بعضها البعض ،و ُولد من هذا التكامل أفكار وقيم جديدة.
وهكذا نشأت الدميقراطية ،والتي تعترب واحدة من أكرث االبتكارات قيمة يف العامل ،يف هذه الجغرافيا وانترشت إىل العامل
كله من هنا

تعتمد بلدية إزمري عىل تاريخ مدينة إزمري القديم كمرجع لها وتعمل بنهج إداري يهدف إىل تعزيز اإلحساس بالدميقراطية
والحياة املشرتكة يف مدينتنا .ويف هذا السياق ،نحن نبذل قصارى جهدنا لتسهيل عملية تكيف كل شخص جديد يف مدينتنا
مع منط الحياة يف إزمري ومتكينه للوصول إىل جميع الخدمات ومن أجل أن يرى نفسه كجزء من إزمري ،بغض النظر عن
هويته
إن استضافة األشخاص الذين يأتون إىل بلدنا بطلبات لجوء ويقيمون يف مدينتنا هي إحدى مسؤولياتنا الرئيسية وفقًا
لحقوق اإلنسان العاملية ووفقًا للقانون رقم  5393الخاص بالبلديات ،والذي ينص عىل أن جميع املقيمني يف نفس املدينة
يعتربون من أهلها .نحن ندرك جي ًدا أهمية العمل عىل أسس حقوق املدينة من أجل العيش م ًعا بشكل انساين يف هذه
املدينة التي نتشاركها معكم ،إخواننا املواطنني .نحن نؤمن أن كل شخص يعيش يف مدينتنا يجب أن يحصل عىل الخدمات
األساسية واملشاركة العادلة يف عملية صنع القرار والحصول عىل حقوقه وحرياته ،كأحد رشوط السالم االجتامعي
نعتقد أن مسمى «الجئ» أو «مهاجر» أو «طالب لجوء» أو «مغرتب» ال تعكس جوهر والهوية الحقيقية لألشخاص الذين
تركوا منازلهم ورائهم لبدء حياة جديدة .ولذلك نرى كل من يأيت إىل إزمري كمواطن إزمري عوضاً من هذه التعريفات
فلذلك ،آمل أن تروا أنفسكم كجزء من هذه املدينة مع هذا الشعور؛ وأن تقدموا مساهامتكم القيمة ملدينة إزمري التي
تحتضن الهويات املختلفة واملتعددة والتعايش األخوي مع وجودكم وثقافتكم وأفكاركم
أعددنا هذا الكتيب متاما بهذا النهج من اجلكم؛ كدليل للمدينة يتضمن الحياة يف مدينة إزمري والخدمات التي تقدمها
بلدية املدينة ،مبا يف ذلك حقوقكم ،بد ًء من التعليم والصحة ،إىل ترصيح العمل واملساعدة القانونية ،باإلضافة إىل
املؤسسات التي ميكنكم الحصول عىل الدعم منها
بصفتي اإلداري املسؤول يف هذه املدينة ،أريدكم أن تعرفوا أين سأبذل قصارى جهدي حتى تتمكنوا من التكيف برسعة
.مع حياتكم الجديدة يف إزمري واالستفادة من جميع الخدمات
وسرت بكم مع خالص محبتي وتحيايت
مرح ًبا بكم مرة أخرى يف مدينتنا إزمريُ ،

مصطفى تونش سويري

رئيس بلدية مدينة إزمري

يف هذا الدليل ,و حسب االستخدام ،يقصد مبصطلح «الالجئ» بطالبي الحامية الدولية وأصحاب
الوضع الخاص ،واألشخاص الخاضعون للحامية املؤقتة و  /أو الذين ال يستطيعون أو ال يريدون
العودة اىل بالدهم «ملجرد أنهم يخشون تعرضهم لالضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو
انتامئهم إىل فئة اجتامعية معينة أو رأي سيايس «
* ميكنك الوصول إىل معلومات أكرث تفصيالً حول املوضوع يف األقسام ذات الصلة بهاتفك .من خالل قراءة رموزQR
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القسم  :1الحياة يف إزمري
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إزمريإزمري ،بوابة تركيا إىل الغرب ،هي واحدة من أجمل املدن يف حوض البحر األبيض املتوسط مع مناخها وطبيعتها الفريدة
وتاريخها املتجذر الذي ميتد إىل  8500سنة .ميكن أن نشهد املايض الغني والثقافات العريقة يف الحياة اليومية يف هذه املدينة
الساحلية الواقعة عىل تقاطع الحضارات العظيمة عىل مر تاريخها ،والتي اجتمعت فيها التجارة والفن والثقافة ملئات السنني ،ممزوج ًة
فيها الحضارات الرشقية والغربية بانسجام وتناسق كبري
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 بعض املواقع التاريخية واملناطق الخرضاء يف إزمريتل تبه كوليه (بايراقيل(
توجد هنا اكتشافات يعود تاريخها إىل  3000سنة قبل امليالد ،مام يشري إىل أن إنشاء مدينة إزمري يعود حتى هذا التاريخ

كاديفا كاليه
تقول املصادر أن اإلسكندر املقدوين ،الذي يدعى اإلسكندر األكرب باللغة الرتكية ،جاء إىل منطقة إزمري بعد هزمه لجيش
.اإلمرباطورية الفارسية يف عام  334قبل امليالد فبنى مدينة سمرينا الجديدة يف منطقة كاديفا كاليه الحالية

أغورا
أغورا ،تقع يف منطقة باصامنه يف مركز املدينة ،ويعود تاريخها إىل القرن الثاين بعد امليالد وتنتمي إىل الفرتة الرومانية

خان قيزالر-أغاسيه
لقد تم بناء هذا الخان يف عام 1744م ،وهو أكرث الخانات روعة يف إزمري ويعترب مثاالً رائعاً للهندسة املعامرية العثامنية.
ويشتهر اليوم مبقاهيه
11

ساحة كوناك وبرج الساعة
تشكلت هذه الساحة بافتتاح مكتب الحكومة يف القرن التاسع عرش خالل الفرتة العثامنية .تم بناء برج ساعة كوناك ،وهو رمز
آخر ملدينة إزمري ،يف عام 1901م مبناسبة الذكرى الخامسة والعرشين لصعود السلطان عبد الحميد الثاين إىل العرش

أصانصور
تم بناء هذا املبنى الواقع يف قاراطاش يف عام 1907م من قبل نسيم ليفي ،أحد رجال األعامل اليهود من إزمري ،حتى يتمكن
الناس من االنتقال من شارع مدحت باشا إىل شارع خليل رأفت باشا
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أما مناطق إزمري الخرضاء الشاسعة الواردة أدناه ،فهي األماكن األخرى التي ميكن قضاء وقتاً ممتعاً فيها

حي بوزداغ يف أودمييش
هضبة غولجوك يف أودمييش
حي بريغي يف أودمييش
سوق الثالثاء يف تريا
قرية كابالن يف تريا
جبال سفري حصار الحمراء (غودينجه ،غولجوك ،تشامليك،
إيفمجوكورو (
قرية كافاجيك يف كاراباغالر

أرض املعارض يف كولتور بارك
غابة إينجري -التي
حديقة الحياة الطبيعية والحيوان يف ساسايل
جنة الطيور
البحرية السوداء
ساحة العاشق فيصل للرتفيه يف بورنوفا
غابة العالج واالستجامم يف بالتشوفا
هضبة كوزاك يف بريغاما
هضبة أوفاجيك يف كامل باشا
أحياء نازاركوي ،وديريكوي ،وكيزيلجا السفىل يف كامل باشا

ميكن الحصول عىل املزيد من املعلومات حول تاريخ إزمري وجاملها الطبيعي ومناطقها السياحية عرب رابط دليل
السياحة وأرقام الهواتف أدناه
www.izmir.bel.tr/tr/Yayin/145/225#dergi/sayfa1

املكتب املركزي لالستعالمات السياحية
(0232) 445 73 90
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مديرية االستعالمات السياحية
(0232) 484 21 47

مديرية الثقافة والسياحة يف محافظة إزمري
(0232) 483 62 16-482 51 17

األماكن الثقافية والفنية يف إزمري
ميكن الحصول عىل معلومات حول املهرجانات والفعاليات من خالل الرابط التايل www.kultursanat.izmir.bel.tr/

معرض تشيتني أمييتش للفنون

ÇETİN EMEÇ SANAT
GALERİSİ
الهاتف 0232 293 40 49
العنوان 900 Sokak No:17
Hisarönü

مدرج العاشق فيصل يف بورنوفا

BORNOVA AŞIK
VEYSEL AMFİ TİYATRO

الهاتف

0232 293 19 61

مركز أحمد عدنان سيغون للفنون

AHMED ADNAN SAYGUN
SANAT MERKEZİ

الهاتف 0232 293 38 00
العنوان Mithatpaşa Caddesi
No: 1087 Güzelyalı
www.aassm.org.tr

فنون أزمري

İZMİR SANAT
الهاتف 0232 293 40 49
العنوان قرب بوابة  26آب من أرض املعارض يف كولتور بارك
www.izmirsanat.org.tr

حرم الشباب ملصنع غاز الهواء التاريخي

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI
GENÇLİK YERLEŞKESİ
الهاتف 0232 293 34 24
0232 293 17 21

مرسح إينجري -ألتي املكشوف

İNCİRALTI AÇIKHAVA
TİYATROSU

الهاتف
العنوان

0232 293 40 49
Haydar Aliyev Bulvarı
İnciraltı/Balçova

مركز عصمت إينونو للثقافة والفنون

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR
SANAT MERKEZİ
الهاتف 02323 293 40 49

العنوان قرب بوابة لوزان من أرض املعارض يف كولتور بارك
مرسح أتاتورك املكشوف يف املعرض

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA
TİYATROSU

الهاتف 0232 293 40 49

العنوان أرض املعارض يف كولتور بارك
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شبكة WizmirNET
توفر بلدية إزمري خدمة اإلنرتنت الالسليك يف العديد من املناطق املشرتكة يف املدينة .بعض هذه املناطق :ساحة غوندوغدو،
كولتور بارك (املعرض) ،ساحة كوناك ،باسبورت ،ساحة العاشق فيصل للرتفيه ،مصنع غاز الهواء التاريخي ،محطة ميرتو حلقة
بينار ،مجمع بوجا حسن آغا الريايض ،مركز إينجري-ألتي للمعاقني ،حديقة أتاتورك يف تشامديبي ،بعض الحافالت العامة
كام أن االتصال بـ  WizmirNETسهل جدا ً

قم بفتح قامئة الـ  Wi-Fiمن الهاتف املحمول أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر واخرت شبكة  .WizmirNETبعد فتح صفحة الويب
عىل املتصفح ،اضغط عىل زر “التسجيل” يف صفحة تسجيل الدخول التي تظهر وأدخل املعلومات املطلوبة (رقم الهاتف،
إلخ ،).ثم اكتب كلمة املرور التي ترسل إىل الهاتف يف املكان املناسب وابدأ باستخدام اإلنرتنت

2
Giriş sayfasında,
”“Kayıt Ol
butonuna
tıklayın. İstenen
bilgileri girin.

Telefonunuzdan
wi-fi
uygulamasını
açın.
”“WizmirNET
ağını seçin.

3
Telefonunuza
gönderilen şifreyi
kullanarak internete
bağlanın.
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1

خدمات النقل-

خرائط شبكات النقل يف إزمري

https://www.eshot.gov.tr/tr/izmir-ulasim-haritalari/146/452
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İZMİRİMKART
İZMİRİMKART
izmirimkart.com.tr

ميكن للطالب التقدم بطلب للحصول عىل بطاقة طالب بالنقر عىل خيار التقديم إىل البطاقة األوىل عرب عنوان
 izmirimkart.com.trأو ميكنهم التقدم شخصياً إىل أحد املراكز التالية
مديرية فرع كوناك للبطاقات اإللكرتونية
مركز فخرالدين ألتاي لطلبات البطاقات (مركز فخرالدين ألتاي لتبديل واسطة النقل (
مركز بوستانيل لطلبات البطاقات (محطة بوستانيل لتبديل واسطة النقل (
مركز موقف سيارات كوناك لطلبات البطاقات (أسفل موقف سيارات كوناك(
اعتبارا ً من  1سبتمرب  ،2020سيكون استخدام وسائط النقل بعد عملية تبديل الواسطة الثالثة يف غضون 120
دقيقة مجاناً
يُلزم ركوب وسائل النقل العام باستخدام الكاممات حتى انتهاء تدابري كوفيد .19-باإلضافة إىل ذلك ،يجب
أن تكون بطاقات إزمري ) (İZMİRİMKARTشخصية االستخدام ،مع تعريف رمز  HESالتي يتم الحصول عليه ملدة ال
تقل عن  6أشهر( .الرجاء االطالع عىل القسم  3للحصول عىل معلومات أكرث تفصيال عن الرمز .(HES
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النقل بواسطة الدراجات الهوائية

).(BİSİM

İZMİRİMKART
BİSİM
http://www.bisim.com.tr

وفقاً لقرار بلدية مدينة إزمري الحديث ،يدفع الركاب الذين يركبون عىل البواخر والعبارات بدراجاتهم الهوائية رسوماً
مخفضة وذلك من أجل دعم استخدام الدراجات
İZUM

19

) ESHOT

(

جدول معلومات النقل يف إزمري
املؤسسة

املعلومة

الرابط

ESHOT

خطوط الحافالت
ساعات الحافالت
اإلعالنات املحدثة

İZDENİZ

خطوط العبارات
ساعات العبارات
اإلعالنات املحدثة

www.izdeniz.com.tr

METRO
İZMİR

خطوط املرتو
ساعات املرتو
اإلعالنات املحدثة

www.izmirmetro.com.tr

TRAM
İZMİR

خطوط الرتام
ساعات الرتام
اإلعالنات املحدثة

www.tramizmir.com

www.eshot.gov.tr

İZMİRİMKART

İZUM

حالة حركة املرور والتدفق
الحوادث وأعامل الطرق
كامريات املدينة
مواقف السيارات
حالة الطقس
الصيدليات

izum.izmir.bel.tr/index
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إجراءات االشرتاكالكهرباء
يتم توزيع الكهرباء يف إزمري من قبل رشكة  .Gediz Elektrik A.Ş.ميكن إجراء معامالت االشرتاك للكهرباء املنزيل ،مثل
االشرتاك الجديد أو نقل االشرتاك أو اسرتداد رسم الضامن أو معرفة رسم الضامن الحايل عن طريق الذهاب إىل مراكز
خدمة العمالء لرشكة  ،Gediz Elektrik A.Ş.أو عن طريق االتصال بالرقم  .08508000186وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن
تقديم طلب االشرتاك الفردي وطلب إنهاء االشرتاك الفردي ،ومعرفة معلومات ال َدين ومعلومات السداد عن طريق بوابة
الحكومة اإللكرتونية ) . (e-devletقبل التوجه إىل مراكز خدمة العمالء للرشكة  ،ميكن الحصول عىل موعد من خالل
الرابط  randevu.gediz.comكام يطلب من العميل عرض رمز  HESعند دخول املراكز

املستندات التي يجب تقدميها لالشرتاك يف الكهرباء املنزلية هي كالتايل
 .1رقم املنشأة التي سيتم االشرتاك فيها
 .2منوذج طلب عقد البيع بالتجزئة موقّعة
 .3بطاقة الهوية
 .4وثيقة التأمني ضد الكوارث أو رقم وثيقة التأمني التي سيتم استالمها من مؤسسة التأمني ضد الكوارث الطبيعية )(DASK
 .5عندما يتقدم املستهلك بطلب للحصول عىل عقد بيع بالتجزئة مع طلب نقل بدالً من عقد بيع بالتجزئة موجود لالستخدام مل تنته
صالحيته ،يجوز للرشكة طلب مستندات من املستهلك تشري إىل أنه يحق له استخدام السكن املعني( .عقد اإليجار ،وثيقة تخصيص
السكن للمؤسسات الرسمية ،سند امللكية ،فاتورة املياه  ،فاتورة الغاز الطبيعي ،فاتورة اإلنرتنت (
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İZSU

 .1يتم التقديم إىل املكتب الفرعي إلدارة شؤون املشرتكني
 .2يتم توقيع االستامرة املطبوعة من خالل النظام
 .3يتم دفع الضامنات وديون العقود القدمية ،إن وجدت
 .4يتم تغيري االسم عن طريق توقيع العقد الجديد

املعلومات واملستندات املطلوبة

 .1استامرة (يتم إعدادها من قبل مؤسسة  İZSUأثناء تقديم الطلب(
 .2وثيقة تحمل الرقم الوطني الرتيك (جواز السفر أو بطاقة الهوية أو رخصة القيادة(
يف حال مل يتمكن املشرتك من التقديم شخصياً ،يُطلب منه وثيقة للتمثيل (التوكيل(
( .3بوليصة التأمني ضد الكوارث الطبيعية) رقم بوليصة DASK

الغاز الطبيعي

ميكن إجراء معامالت االشرتاك من خالل التقدم بطلب إىل مركز إزمري لالشرتاك بالغاز الطبيعي .يتم إبرام عقد عميل للمستأجرين؛
واملستندات املطلوبة لهذا العقد واألمور الواجب اتباعها هي كام ييل :
 1صورة من عقد اإليجار أو شهادة اإلقامة أو فاتورة الكهرباء واملاء (يجب أن تكون باسم الشخص الذي سيربم العقد(
 2نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بالشخص الذي سيربم العقد
 3رقم مشرتك  -حساب
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يف حال قيام شخص آخر أو رشكة أخرى بإجراء معامالت توصيل االشرتاك واتفاقية العميل نيابة عن صاحب الحق ،يجب تقديم
نسخة من التوكيل وبطاقة هوية الوكيل .
يجب تحديث تعليامت الدفع التلقايئ املقدمة للبنك عقب عملية توصيل االشرتاك مرة أخرى بعد عملية اتفاقية العميل.
ميكن الوصول إىل عناوين مراكز إزمري لالشرتاك بالغاز الطبيعي عرب الرابط التايل:
http://www.izmirgaz.com.tr/tr/Abonelik-Hizmetleri/Abonelik-HizmetleriGenel-/Abone-Merkezleri.html

ما يجب مراعاته عند استئجار منزل
لتتمكن من استئجار منزل يف تركيا ،يجب أن يكون لديك بطاقة هوية سارية املفعول
إلمتام عملية استئجار منزل ،يجب إبرام عقد إيجار (اتفاقية إيجار) بني املالك والشخص الذي يريد استئجار
املنزل .ميكن إبرام هذا العقد شفهياً أو خطياً ،ولكن ينبغي تفضيل عقد اإليجار الخطي من حيث الضامن
من الرضوري التأكد من صحة معلومات املالك واملستأجر وعنوان املنزل املستأجر يف العقد .ينبغي االنتباه
إىل احتواء العقد مبلغ اإليجار وتاريخ بدء عقد اإليجار ومدة العقد وطريقة دفع اإليجار (حوالة مرصفية،
إلخ ).والوضع الحايل للمنزل املستأجر وقيمة اإليداع .ينبغي توقيع الطرفني عىل كل صفحة من العقد.
ينبغي أن تبقى نسخة من العقد مع املؤجر ونسخة منه مع املستأجر
بعد توقيع عقد اإليجار ،ينبغي عىل املستأجر نقل اشرتاكات الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي التابعة للمنزل
إىل اسمه
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املالك هو من يتحمل دفع تكاليف أعامل اإلصالح إلزالة العيوب املوجودة يف الرتكيبات يف املنزل
عادة ما يتم توقيع عقد اإليجار ملدة عام واحد إذا مل يتم تحديد فرتة أخرى ،لذلك ينبغي االنتباه إىل مدة
العقد .ميكن تحديد معدل زيادة اإليجار يف عقد اإليجار .لكن ،تنص املادة  344من قانون الديون الرتيك عىل
عدم إمكانية تجاوز معدل التغيري مقارن ًة مبعدالت االثني عرش شهرا ً يف مؤرش أسعار املستهلك لسنة اإليجار
السابقة ،بغض النظر عن معدل تغيري نسبة اإليجار املحدد يف العقد
تتم زيادة اإليجار يف نهاية الفرتة املحددة يف العقد .ال ميكن إجراء زيادات يف مبلغ اإليجار خالل فرتة العقد
إذا أراد املالك إخراج املستأجر من املنزل قبل نهاية فرتة العقد ،فيجب أن يكون هناك سبب مربر
ميكن للمستأجر إخالء املنزل عن طريق إخطار املالك قبل  15يوماً من انتهاء فرتة العقد .يف حالة إخالء
املنزل قبل انتهاء فرتة العقد ،يلتزم املستأجر بدفع اإليجار لألشهر املتبقية
يف عقود اإليجار محددة املدة ،إذا مل يتم تقديم إشعار حول إنهاء العقد قبل  15يو ًما من نهاية العقد،
فسيتم متديد فرتة العقد لسنة أخرى مبوجب نفس الرشوط .يف مثل هذه الحالة ،ال ميكن للاملك إنهاء عقد
اإليجار عىل أساس انتهاء مدة العقد

األسواق الشعبية
ميكن الوصول إىل مناطق األسواق وأيامها وتواريخها من خالل الرابط التايل :
https://www.izmir.bel.tr/tr/AcrdIcerik/3206/29
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مناطق التجمع يف حاالت الكوارث والطوارئ يف إزمري
إن مناطق التجمع يف حاالت الكوارث والطوارئ هي عبارة عن مناطق آمنة حيث ميكن للناس التجمع فيها بعيدا ً عن املنطقة
الخطرة بعد الكوارث وحاالت الطوارئ (الزالزل والحرائق والفيضانات ،الخ) ،وذلك من أجل منع الذعر وضامن تبادل املعلومات
الصحية خالل فرتة إعداد مراكز اإليواء املؤقتة
ميكن الوصول إىل قامئة مناطق التجمع يف حاالت الطوارئ بإزمري واملصنفة حسب املناطق عرب الرابط أدناه :

https://izmir.afad.gov.tr/izmir-toplanma-alanlari-merkezicerik
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القسم  :2خدمات بلدية
مدينة إزمري
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خدمات بلدية مدينة إزمريتشري هذه العالمة إىل أن دعم اللغة العربية يتم توفريه يف الوحدة ذات الصلة

مركز التواصل مع املواطنني يف بلدية مدينة إزمري

)(HİM

متتلك بلدية إزمري مركز لالتصاالت ميكن من خالله لألشخاص الذين يعيشون يف إزمري وزوارها الحصول عىل معلومات حول
خدمات البلدية وكيفية التقدم بطلب للحصول عىل هذه الخدمات ،والتقدم بطلب للحصول عىل بعض الخدمات ،وتقديم
شكاواهم من خالل إعطاء معلومات محددة حول املشاكل يف املدينة (العنوان ،اسم الشارع ،اسم الحي ،إلخ .).يطلق عىل هذا
املركز اسم مركز التواصل مع املواطنني ،أي ).(HİM
ميكن التقديم إىل مركز التواصل مع املواطنني ) (HİMمن خالل العديد من القنوات املختلفة ،مثل الهاتف أو وسائل التواصل
االجتامعي أو الربيد اإللكرتوين أو موقع الويب
مركز االتصال
تويرت @izmirhim
الربيد اإللكرتوين him@izmir.bel.tr
444 40 35

https://him.izmir.bel.tr/
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منصة نحن إزمري

)(Bizİzmir

وهي منصة رقمية ميكن من خاللها لسكان إزمري تلقي األخبار حول جميع الفعاليات وحمالت التضامن وخدمات املدينة يف
.إزمري ويتبادلون آراءهم واقرتاحاتهم حول القضايا الهامة

www.bizizmir.com

املساعدات االجتامعيةمرشوع توزيع الحليب لألطفال
قوم بلدية إزمري بتوزيع الحليب الذي تتلقاه من الرشكات التعاونية املنتجة مجاناً عىل املنازل التي تضم أطفاال ترتاوح أعامرهم
بني  5 - 1سنوات .ولالستفادة من مرشوع الحليب ،ميكنك التقدم بطلب إىل وحدات مرشوع الحليب املتوفرة معلوماتها أدناه
مصطحباً املستندات املطلوبة (هويات األم واألب واألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  5-1سنوات ،ومعلومات العنوان ،وما إىل
ذلك ( :
Milli Kütüphane Cad. No:41/A

Laleli Mahallesi Menderes Caddesi No:418,

)Z47 (Katlı otopark altı

Gürçeşme Zübeyde Hanım Huzurevi, Buca/İzmİr

Konak/İZMİR
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الهاتف

444 40 35

خدمة املطعم الخريي
تقوم مديرية املطاعم الخريية يف ظهر كل يوم من أيام األسبوع بتوزيع الوجبات الساخنة التي يعدها موظفو الطهي املرتبطون
باملديرية عىل املحتاجني
العنوان
املوقع Güney Mahallesi 1150 Sokak No:36 Konak-İzmir:
املوقع Mehmet Akif Mahallesi 2739 Sokak No:36/A Zemin Kat Konak-İzmir:
املوقع Süvari Mahallesi 803 Sokak No:87 Konak-İzmir:
املوقع Göksu Mahallesi 684/11 Sokak no:38/A Buca-İzmir:

املعونة العينية
تقدم بلدية إزمري خدمات مثل مساعدات األغذية والوقود للمحتاجني .ميكن الحصول عىل معلومات مفصلة حول املساعدات
من مركز التواصل مع املواطنني ( )444 40 35أو ميكن تقديم طلب إىل مديرية فرع املساعدات االجتامعية عرب العناوين التالية

العناوين

1
Laleli Mah. Menderes Cad. No: 420
(Eski Zübeyde Hanım Huzurevi 2
No:39) Gürçeşme Buca/İZMİR
2
Milli Kütüphane Cad. No:41/A
)Z47 (Katlı otopark altı
Konak/İZMİR
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يس طرفان لضيافة الذكور مؤقتًا
بيت ُم ّ
يس طرفان لضيافة الذكور مؤقتاً يف أورنك كوي ،الذي يعمل كوحدة تابعة ملديرية دور الرعاية لبلدية إزمري،
يوفر بيت ُم ّ
السكن والطعام واملالبس للمواطنني الذكور الذين ترتاوح أعامرهم بني  18و 60عاماً الذين يعيشون يف الشارع وفقاً
لإلخطارات الواردة من مصادر مختلفة ملدة  12شهرا ً يف السنة

العناوين

Müyesser Turfan Geçici Erkek Konuk Evi
7449 Sok. No:16 Zübeyde Hanım Mah. Örnekköy – Karşıyaka/ İZMİR

الهاتف
أما بالنسبة لخارج ساعات العمل ،ميكن الوصول إليه عن طريق االتصال بالرقم 0 (232) 361 00 82
0 (232) 361 71 51

املشاريع االجتامعية

-الخدمات املقدمة للمرأة

مركز املفتاح -املركز املتكامل لخدمات املرأة
مركز املفتاح هو عبارة عن مركز تم إنشاؤه لتنفيذ األنشطة الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني .ويهدف الربنامج إىل متكني
املرأة من الوصول بسهولة إىل العديد من الخدمات التي تم جمعها تحت سقف واحد ،مثل الخدمات االستشارية والدورات
املهنية و تدريبات التعاون املشرتك والتوظيف وريادة األعامل والرياضة واألعامل الثقافية .باإلضافة إىل ذلك ،يحتوي املركز عىل
قاعات ميكن فيها للمنظامت غري الحكومية العاملة يف مجال املرأة تنظيم حلقات دراسية واجتامعات ودورات تدريبية وتنفيذ
مشاريع مشرتكة
Örnekköy Yerleşkesi

العنوان
الهاتف
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Zübeyde Hanım Mahallesi Başpehlivan Karaali Cad.
No:377 Karşıyaka/ İZMİR
(0232) 293 91 48

مركز اإلرشاد النسايئ
يقدم مركز اإلرشاد النسايئ التابع لبلدية إزمري الدعم يف مجال املشورة القانونية والنفسية لجميع النساء مبن فيهن النساء تحت
الحامية املؤقتة والحامية الدولية اللوايت تعرضن للعنف أو املعرضات لخطر التعرض للعنف .باإلضافة إىل القيام بتوجيهات
متكن النساء من الوصول إىل آليات العمل االجتامعي .باإلضافة لذلك ،يتم تنظيم دورات تعليمية وحلقات عمل لتعزيز قوة
النساء عرب توعيتهم مبا يتعلق بكامل حقوقهن
العنوان
الهاتف

Çankaya Mahallesi 155 Sokak No: 18 Hatay Konak/İZMİR
0 (232) 293 4293

مأوى النساء
يهدف مأوى النساء إىل تلبية االحتياجات األساسية ،وأولها السكن لفرتة مؤقتة من الزمن باإلضافة اىل تقوية النساء اللوايت تعرضن
للعنف والتمييز أو قد يتعرضن للتهديد ،وكذلك الفتيات دون سن  18عاماً والفتيان حتى سن  12عاماً .ميكن تقديم الطلب من
خالل أقرب مركز أو مخفر للرشطة أو مركز مراقبة منع العنف ).(ŞÖNİM
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الخدمات املقدمة لألطفال والشبابمراكز األطفال والشباب )(ÇOGEM
وهي مراكز أنشئت للمساهمة يف تنمية األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  7و 14سنة يف بيئة آمنة .تقوم هذه املراكز بأنشطة
تهدف إىل االستخدام الفعال لوقت األطفال خارج املدرسة وتحسني مهاراتهم وتقديم خدمات الدعم التعليمي لألطفال .كام يتم
فيها تنفيذ أعامل تربوية فنية وتنظيم الرحالت الثقافية .إضافة إىل خدمات اإلرشاد النفيس للفرد واألرسة واملجموعات وخدمات
املشورة يف العمل االجتامعي لضامن استمرار التنمية الفسيولوجية والنفسية واالجتامعية لألطفال ،تجري دراسات ودورات
تدريبية بالتعاون مع املدارس واألرس لضامن استمرار تعليم األطفال وإعادة التحاقهم بالتعليم
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ميكن الوصول إىل معلومات مفصلة عرب العناوين التالية
مركز ليمون تبه لألطفال والشباب

مركز كومش پىل لألطفال والشباب

Limontepe Çocuk ve Gençlik Merkezi
Limontepe Mah. 9708 Sk. No:3
Karabağlar
0 (232) 293 97 23

Gümüşpala Çocuk ve Gençlik Merkezi
Gümüşpala Mah. 717 Sk. No:49 A-B
Karşıyaka
(0232) 293 87 15-13

Örnekköy Çocuk ve Gençlik
Merkezi
Zübeyde Hanım Mah. Başpehlivan
Karaali Cad. No:377 A Blok 1.Kat
Örnekköy/Karşıyaka
0 (232) 293 96 65

Çiğli Çocuk ve Gençlik Merkezi
8715 Sok. Anadolu Cad. No:16
Küçükçiğli
0 (232) 293 96 71- 76

االتصال
مركز أورنك كوي لألطفال والشباب

االتصال

مركز طوروس لألطفال والشباب

Toros Çocuk ve Gençlik Merkezi
Adalet Cad. No:66 Toros/Konak
0 (232) 293 44 36

االتصال
مركز كوزال بهتشه لألطفال والشباب

Güzelbahçe Çocuk ve Gençlik Merkezi
Atatürk Mah. Namık Kemal Cad.
No:16/A
0 (232) 293 97 67

االتصال

االتصال
مركز تشييل لألطفال والشباب
االتصال

مركز أوزون ديره لألطفال والشباب

Uzundere Çocuk ve Gençlik
Merkezi
Yaşar Kemal Mah. 6002 Sok.
No:10/1 Uzundere/Karabağlar
0 (232) 293 96 82

االتصال
مركز بوجا لألطفال والشباب

Buca Çocuk ve Gençlik Merkezi
1263 Sok. Aydoğdu Mah. Sosyal
Yaşam Kampüsü Buca Çocuk ve
Gençlik Merkezi No:1/B Evka1/Buca
0 (232) 293 96 68–85

االتصال

دور الحكايات
دور الحكايات هي عبارة عن مراكز يتم فيها تنفيذ فعاليات مثل األنشطة االجتامعية والثقافية ،وورش العمل للتعرف عىل الطبيعة،
وأنشطة التوعية بحقوق الطفل والدراسات االجتامعية والثقافية ،واألنشطة الرياضية ،والرسم والحرف اليدوية ،وأنشطة تطوير
اللغة ،وورش العمل املوسيقية؛ مع مراعاة االحتياجات والخصائص التنموية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  36و 53شهرا ً.
ويتم فيها تنظيم التدريب املهني ودورات اكتساب املهارات لألمهات ،وإجراء أعامل جامعية للتوعية
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دار طوروس للحكايات

Toros Masal Evi
Adalet Cad. No:66 Toros/Konak
0 (232) 293 44 36

االتصال
دار بايرقيل للحكايات

Bayraklı Masal Evi
Cengizhan Mah. 1620/39 sk.
No:23/B Bayraklı
0 (232) 293 96 90

االتصال
دار كاديفا كيل للحكايات

Kadifekale Masal Evi
Aziziye Mah. 717 Sk. No: 106A Konak/İZMİR
0 (232) 293 96 69

االتصال
دار تريه للحكايات

Tire Masal Evi
Kurtuluş Mahallesi İsmail Taşlı cd. No:34/A Tire
0 (232) 293 96 75

االتصال

ميكن الوصول إىل معلومات مفصلة عرب العناوين التالية
دار بوجا للحكايات

Buca Masal Evi
Buca Sosyal Kampüs Aydoğdu Mah.
1263 sk. No:1B Evka1 Buca/İZMİR
0 (232) 293 96 87

االتصال
دار أورنك كوي للحكايات

Örnekköy Masal Evi
Zübeyde Hanım Mahallesi
Başpehlivan Karaali Cad. No:377
A Blok Zemin Kat, Karşıyaka/İZMİR
0 (232) 293 96 65

االتصال
دار كومش پىل للحكايات

Gümüşpala Masal Evi
Gümüşpala Mah. 717 Sk. No:49 A-B Karşıyaka
(0232) 293 87 15-13

االتصال
دار ليمون تبه للحكايات

Limontepe Masal Evi
Limontepe Mah. 9708 Sk. No:3 Karabağlar
(0232) 293 97 23

االتصال

أحرام الشباب

 سنة االستفادة من دورات التنمية الشخصية واألنشطة30 و15  ميكن لجميع الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني،يف هذه األحرام
ًالفنية واألنشطة التطوعية والحلقات الدراسية وخدمة املكتبة والتدريب عىل اللغات األجنبية مجانا
حرم هوا غازي الشبايب
Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik
Yerleşkesi Umur Bey Mahallesi Liman
Caddesi A/B Blok Fikrimiz/Fabrikalab
İzmir Alsancak/Konak
0 (232) 293 34 24
/ 0 (232) 293 17 21

االتصال

حرم أورنك كوي الشبايب

Zübeyde Hanım Mahallesi Başpehlivan
Karaali Cad. No:377 Karşıyaka/İzmir
0 (232) 293 16 95

االتصال
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منصة الشباب الرقمية
لقد تم إنشاء موقع ( gencizmir.comموقع إزمري للشباب) ليكون نقطة التقاء رقمية للشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 30-15
عاماً .تتم مشاركة الدورات واألنشطة وأعامل الشباب التي يتم تنظيمها يف حرم هوا غازي الشبايب من خالل هذه املنصة .باإلضافة
إىل ذلك ،سيتم إعداد الربامج الرقمية وتقدميها من قبل الشباب من خالل قناة التواصل االجتامعي ملوقع إزمري للشباب

-الخدمات املقدمة للمعاقني

تقدم مراكز خدمات املعاقني املوجودة يف بوجا وكوناك وإينجري-ألتي ومراكز التوعية يف ليمون تبه وأورنك كوي مختلف األنشطة
والفعاليات .يف هذه املراكز ،يتم تقديم تدريبات فردية وفقا ً للمقابالت مع العائالت والتقارير ذات الصلة وتقارير البحوث اإلرشادية ).(RAM
أما مركز خدمة بوجا ،فهو يقدم خدمات متنوعة منها خدمات تعليمية يف مرحلة ما قبل املدرسة وخالل التعليم املدريس ،وخدمات
التنمية الشخصية والتوجيه االجتامعي واألنشطة الرياضية والحرف اليدوية والرسم وتعليم الدراما
ميكن لالجئني املعاقني االستفادة من دعم مركبات النقل عن طريق تقديم طلب قبل يومني عىل األقل لتلبية احتياجات النقل
الخاصة بهم للمؤسسات واملنظامت العامة (املدارس واملستشفيات واملحاكم ،إلخ .(.
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مركز أورنك كوي لتوعية املعاقني

Örnekköy Engelli Farkındalık
Merkezi
Zübeyde Hanım Mahallesi
Başpehlivan Karaali Cad. No:377
Karşıyaka/İZMİR

مركز بالتشوفا لتوعية املعاقني

Balçova Engelli Farkındalık Merkezi
Çetin Emeç Mahallesi, Universiad
Caddesi, No: 4/40 Olimpiyat Köyü
Balçova/İZMİR
0 (232) 293 92 14

االتصال

-دورات التدريب املهني

مركز إينجري-ألتي لخدمة املعاقني

İnciraltı Engelli Hizmet Merkezi
Kent Ormanı, Haydar Aliyev Blv.,
Bakü Cad., 35330 Balçova
0 (232) 293 98 36

االتصال

مركز بوجا لخدمة املعاقني

Buca Engelli Hizmet Merkezi
Aydoğdu Mahallesi 1263 Sokak No:1
Evka 1/Buca
0 (232) 293 98 23
0 (232) 293 98 24

االتصال

مركز كوناك لخدمة املعاقني

Konak Engelli Hizmet Merkezi
Sümer, Milli Kütüphane Cd. No:41,
35260 Konak/İZMİR
0 (232) 293 32 96

االتصال

ميكن لكل من تجاوز سن  16عاماً يف إزمري ،وال سيام النساء والشباب العاطلني عن العمل والرشكات العاملة يف مختلف القطاعات،
وأولئك الذين يرغبون بالتقدم يف مهنتهم ،والطالب الذين يدرسون يف األقسام الفنية يف الجامعات واملدارس الثانوية ،االستفادة
من التدريبات املقدمة
يتم توفري التدريبات باملجان من أجل تطوير املعرفة واملهارات املهنية
لكل شخص فوق سن ; 16
يُلزم إجادة قراءة وكتابة اللغة الرتكية (شهادة) للمشاركة يف الدورات املعتمدة التي تقدم فيها شهادة تخرج
ال توجد متطلبات للمشاركة يف الدورات التي تقدم يف نهايتها وثيقة املشاركة (بدون شهادات (
يتم توفري دعم مرتجم يف بعض الدورات
مركز حلقه بينار للدورات

Halkapınar Kurs Merkezi
)Şehitler Caddesi No:138-140/1 Halkapınar/Konak (Eski Un Fabrikas
0 (232) 293 18 58

االتصال
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 مديرية العدالة واملساواة املدنيةأنشئت مديرية العدالة واملساواة يف املناطق الحرضية يف إزمري ملكافحة جميع أشكال التمييز ودعم نرش حقوق اإلنسان والعدالة
االجتامعية وثقافة التعايش بني جميع رشائح املجتمع من أجل إرساء السالم االجتامعي يف جميع أنحاء املدينة
مكتب الالجئني :يقوم مكتب الالجئني ،الذي يعمل تحت إرشاف املديرية ،مبشاريع تزيد من تكافؤ فرص وصول الالجئني إىل
الخدمة العامة

-خدمات الطوارئ

تتدخل إدارة فرع مكافحة الحرائق واالستجابة للطوارئ ،التابعة إلدارة الطوارئ ،يف حرائق املنازل واملركبات وأماكن العمل واملناطق
املغلقة (األنفاق ،وما إىل ذلك) ،والفيضانات ،وحاالت االنتحار ،وحرائق املباين متعددة الطوابق وحرائق ناطحات السحاب ،وتقدم
خدمة املرافقة الوقائية يف األعامل التي تحمل خطر الحرائق
تقوم إدارة اإلطفاء قسم البحث واإلنقاذ وشؤون إدارة الكوارث بأعامل البحث واإلنقاذ يف املناطق الحرضية (الزلزال ،االنهيار)
والجبال والطبيعة وتحت املاء وفوق املاء ،وأنشطة إنقاذ الحيوانات ،وتتدخل يف حوادث املرور والسقوط يف اآلبار واعطال املصاعد
واالنهيارات األرضية واألحداث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،وتقدم القوارب البحرية ومركبات البحث واإلنقاذ
والصحة وخدمات املرافقة ألغراض وقائية
ميكن الوصول إىل هذه الخدمات مجاناً عرب األرقام  112و ،110وهي أرقام مراكز االتصال يف حاالت الطوارئ
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خدمات الصحة املجتمعيةخدمات الرعاية الصحية واملنزلية

ميكن لألشخاص الذين يقيمون يف إحدى املقاطعات املركزية ملحافظة إزمري ويحتاجون إىل دعم الرعاية التقدم بطلب شخيص
للحصول عىل هذه الخدمات أو من خالل مختار حيهم .ميكنهم االستفادة من خدمات تنظيف املنزل والرعاية الشخصية والدعم
النفيس وتدريبات املعالجة الفيزيائية وخدمات تضميد الجروح مجاناً
لعنوان
الهاتف

)Aydoğdu Mahallesi 1263 Sokak No:1E Buca/İZMİR (Sosyal Yaşam Kampüsü
0 (232) 293 18 70 - 71

فعاليات الشباب والرياضةيوفر نادي الشباب والرياضة يف بلدية إزمري فرصاً رياضية لألطفال والشباب والبالغني والعديد من األشخاص
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ميكن الحصول عىل معلومات مفصلة حول الصاالت الرياضية والدورات عرب العناوين والهواتف التالية
املركز
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Celal Atik Spor Salonu, Kültürpark/İZMİR
0 (232) 425 04 21 / 0 (232) 446 26 15

لهاتف
ملالعب تنس بوستانيل 0 (232) 293 95 17
قاعة بورنوفا للرياضات الجليدية ،التسجيل للدورة 0 (232) 293 42 12
حرم بوجا للحياة االجتامعية 0 (232) 293 98 10
ميدان صيهاأكسوي أللعاب القوى ) 0 (232) 425 04 21 – 425 04 42تابعة ملديرية الشباب والرياضة اإلقليمية(
منشأة يشيليورت الرياضية ،ساحة كرة القدم 0 (232) 228 75 75
قاعة جان تشاغناي للرياضات متعددة األغراض يف أوزون ديره 0 (232) 226 78 43
منشآت إينجري-ألتي الرياضية 0 (232) 278 06 00
أرض املعارض بكولتوربارك 0 (232) 425 08 25
قاعة نعيم سليامن أوغلو الرياضية بإيفكا 0 (232) 351 38 66 : 4
ساحة حي تشيتشاك لكرة القدم 0 (232) 345 87 47

قاعة الرياضات الجليدية بساحة العاشق فيصل للرتفيه
خدمات الجلسات العامة خالل أيام األسبوع 14:45-14:00 / 13.45-13:00
خدمات الجلسات العامة لعطلة نهاية األسبوع يومي السبت واألحد 15:45-15:00 / 14:45-14:00/ 13:45-13:00
من اإللزامي حضور األم أو األب يف عملية تقديم الطلبات لألشخاص الذين تقل أعامرهم عن  18عاماً
للحصول عىل معلومات مفصلة
Kızılay Mah. Buz Sporları Salonu, 506. Sk. No:1, 35030 Bornova/İZMİR
0 (232) 293 42 12 / 0 (232) 293 31 03

وميكن الوصول إىل الوحدة االستشارية عرب األرقام

40

-املكتبات

ميكن للناس قراءة الكتب وإجراء البحوث والتعرف عىل تاريخ املدينة يف مكتبتني متنقلتني تابعتني لبلدية إزمري ويف املكتبات
الواقعة يف أجزاء مختلفة من املدينة .تتوفر يف املكتبات خدمة اإلنرتنت املجانية .يُطلب رشط العضوية من أجل استعارة
الكتب ،ومن أجل تفعيل العضوية يُطلب ترصيح إقامة ينتمي إىل محافظة إزمري
مكتبة بوجا

Buca Kütüphanesi
Ufuk Mah. 916 Sk. No:31/1 Buca
0 (232) 293 11 49
bucakutuphanesi izmir.bel.tr

الهاتف

ساعات العمل :خالل أيام األسبوع من
الساعة  08.00إىل 18.00
مكتبة كوزال بهتشه

Güzelbahçe Kütüphanesi
Yıldız Sk. No: 31/1 Güzelbahçe
0 (232) 293 11 53
guzelbahcekutuphanesi izmir.bel.tr

الهاتف

ساعات العمل :خالل أيام األسبوع من
الساعة  08.00إىل 18.00

مكتبة إزمري الحرضية

İzmir Kent Kütüphanesi
Atatürk Cad. No: 454 - Alsancak

)مقابل محطة ألسنجاق(
الفاكس 0 (232) 293 39 52
الهاتف 0 (232) 293 11 51
الربيد اإللكرتوين kutuphane@izmir.bel.tr
ساعات العمل خالل أيام األسبوع من
الساعة  08.00إىل 22.00
مكتبة شاطو

Şato Kütüphanesi
Yeşiltepe Mah. Halil Rıfat Paşa Cad.
No:37 Konak/İZMİR
https://satokutuphanesi.izmir.bel.tr/home
0 (232) 293 10 20

الهاتف

مكتبة البحوث يف حرم هوا غازي الشبايب

Havagazı Gençlik Yerleşkesi Araştırma
Kütüphanesi
Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik
Yerleşkesi Umur Bey Mahallesi Liman
Caddesi A/B Blok İzmir Alsancak/Konak
Tel: 0 (232) 293 95 42

الهاتف
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متحف وأرشيف املدينة ،أحمد برييشتينا APİKAM
يخدم متحف وأرشيف املدينة ،أحمد برييشتينا ،املواطنني الذين يرغبون يف دراسة وإجراء أبحاث حول تاريخ إزمري .ميكن
الوصول إىل العديد من البيانات التاريخية يف قاعدة بيانات أرشيف املدينة رقمياً .فباإلضافة إىل خدمة األرشيف ،يتم أيضاً
تنفيذ أعامل املعارض الدامئة واملؤقتة حول تاريخ إزمري .كام أن دار مذكرات الهجرة واملبادلة يف منطقة بوجا عبارة عن منطقة
معارض تم إنشاؤها يف هذا السياق
دار مذكرات الهجرة واملبادلة

Göç ve Mübadele Anı Evi
Menderes, 132. Sk. 41 B, 35370 Buca/İZMİR

)Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM
Şair Eşref Bulvarı No:1/A Çankaya/İZMİR
0 (232) 293 39 00-01-02
www.apikam.org.tr

الهاتف

 -الخدمات الثقافية والفنية

ميكن املشاركة مجانا يف الدورات التي تنظمها بلدية إزمري املذكورة أدناه .ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بأرقام الهواتف
املدرجة أدناه
من أجل مجموعة الرقص واإليقاع ( 25-9سنة) ،مجموعة املوسيقى الفنية الرتكية ( 50-18سنة) ،مجموعة
املوسيقى الشعبية الرتكية ( 50-18سنة) ،مجموعة األطفال متعددة األصوات ( 14-8سنة) ،تدريب رقص الباليه
( 10-5سنوات) ،تدريب الهيب هوب والرقص الحديث والفالمنكو والتانغو ( 7سنوات فام فوق( :
0232 293 34 79

من أجل أوركسرتا الحي ( 17-8سنة) ،وتدريب البيانو ( 14-5سنة) ،والقرع ( 7سنوات وأكرث( :
0232 293 40 42

من أجل تدريب الخيال الجامعي واللقاءات املوسيقية (  7سنوات فام فوق ( :
0232 293 34 36
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-خدمات الجنازة والدفن

يف حال وفاة شخص ما ،ينبغي الحصول عىل تقرير الوفاة من املستشفى .أما إذا تويف الشخص يف املنزل ،ينبغي الحصول عىل
التقرير من أي مركز طبي أو من املكتب الطبي لبلدية املقاطعة .يتم االتصال برقم هاتف مكتب خدمات الجنازة التابع
لبلدية إزمري عرب الرقم ) (ALO 188وإعطاء معلومات حول الوفاة .يتم تخصيص سيارة الجنازة من قبل خدمات الجنازة يتم
توفري جميع الخدمات املتعلقة بدفن أقارب مواطنينا مجانا ملن يعلنون شفهياً أن وضعهم املايل ليس جيدا ً أثناء إجراءات
الدفن من قبل بلدية إزمري

خدمات الرش ومكافحة الحرشاتتقوم وحدة مكافحة الحرشات التابعة ملديرية حامية البيئة والسيطرة عليها التابعة لبلدية إزمري ،بأنشطة مكافحة البعوض عىل
مدار العام .من أجل مكافحة الفرئان والحرشات مثل الرصاصري والقمل والرباغيث والقراد والذباب املنزيل ،يتم الرش الدوري وفقا
لربنامج معني .يتم عالج حاويات القاممة املوضوعة يف الشوارع بشكل منتظم ضد تكاثر الحرشات .يتم توفري عملية التطهري
والتعقيم يف األماكن العامة ملكافحة الكائنات الحية الدقيقة مثل البكترييا والفريوسات والفطريات وما شابه ذلك التي تشكل
خطرا عىل صحة اإلنسان
ميكن االتصال بقسم حامية البيئة والسيطرة عليها من أجل احتياجات الرش
الهاتف
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0232 293 3714-15

-الخدمات البيطرية

توفر بلدية إزمري خدمات مجانية لحيوانات الشوارع يف مستوصف املعرض للحيوانات الصغرية املوجود يف كولتوربارك .باإلضافة
إىل ذلك ،ميكن التقديم إىل الخدمات البيطرية لبلديات املقاطعات من أجل معالجة الحيوانات املصابة واملرىض يف الشوارع خالل
ساعات العمل يف أيام األسبوع .ميكن االتصال بوحدة االستجابة الطارئة التابعة للبلدية من أجل الحيوانات الضالة املصابة يف
املناطق الحرضية عرب الرقم  ،80 39 293 0232خالل عطالت نهاية األسبوع وبعد ساعات العمل
مستوصف املعرض للحيوانات الصغرية

Fuar Küçük Hayvan Polikliniği
Fuar İçi Kültürpark Kahramanlar - Alsancak/İZMİR
0 (232) 293 39 80

الهاتف

دار إيشيك -كنت لرعاية الكالب
توفر دار إيشيك -كنت لرعاية الكالب خدمة االعتناء بحياة الكالب املهجورة من قبل أصحابها وغري القادرة عىل العيش يف
الشوارع .إضافة إىل ذلك ،توفر دار الرعاية دعم التعقيم لألعامل البيطرية لبلديات املناطق الحرضية واملقاطعات  ،ويتم جمع
الكالب من قبل فرق بلدية املقاطعة وإحضارها إىل دار الرعاية .يتم تسليم الكالب املعقمة ويُنتهى من إجراء لقاحات داء الكلب
والعالجات املضادة للطفيليات لها للفرق التي تحرضها إىل دار الرعاية بعد وضع عالمة عليها
Işıkkent – Gökdere Cad. No:8 Bornova / İZMİR
0232 293 46 51

الهاتف
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دار سرييك لرعاية الكالب
باإلضافة إىل الخدمات املقدمة يف دار إيشيك -كنت لرعاية الكالب ،يتم يف دار سرييك لرعاية الكالب إجراء العمليات التي تتطلب
جراحة العظام والتخدير االستنشاقي .إىل جانب ذلك ،فإن الوحدة لديها أيضاً خدمة مقربة الحيوانات اململوكة مثل القطط والكالب
املسجلة يف بلدية املقاطعة .دار الرعاية متاحة للزوار بني الساعات  16.00 – 13.30يف أيام العمل .بينام مقربة الحيوانات الصغرية
متاحة للزوار عىل مدار العام ومتاحة للدفن يف أيام العمل .ال يتم تنفيذ عمليات الدفن يف عطلة نهاية األسبوع ،لكن تتوفر هناك
خدمات محفظ الجثث
العنوان
الهاتف

İnönü Mah. Simavlı Mezarlığı Mevkii No:1 Seyrek Menemen/İZMİR
0 (232) 293 94 78

قد تكون هناك تغيريات يف العنوان ومعلومات االتصال وساعات توفري هذه الخدمات خالل فرتات األوبئة والكوارث
الطبيعية وما إىل ذلك
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القسم  :3حقوق و واجبات
الالجئني و املؤسسات ذات
الصلة
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-التسجيل

إدارة الهجرة ملحافظة إزمري

يجب عىل الالجئني الذين يعيشون يف إزمري التسجيل لدى مديرية إدارة الهجرة يف إزمري والحصول عىل بطاقة هوية حامية مؤقتة أو
حامية دولية
الرشط األسايس لالستفادة من الحقوق والخدمات يف تركيا هو التسجيل
يجب عىل األشخاص املسجلني والخاضعني للحامية املؤقتة أو الحامية الدولية يف إزمري اإلبالغ عن قضايا النفوس مثل تغيري العنوان
والزواج والوالدة والوفاة والتغيريات يف وضعهم الوظيفي (مثل الحصول عىل ترصيح عمل) ومعلومات االتصال إبالغ مركز تحديث
البيانات املوجود يف السنجاق خالل  20يو ًما .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إبالغ وضعهم إىل إدارة
الهجرة من خالل مركز تحديث البيانات
قبل الذهاب إىل إدارة الهجرة اإلقليمية ومركز تحديث البيانات يف إزمري ،ينبغي الحصول عىل موعد عرب الرابط

https://e-randevu.goc.gov.tr/

يجب تسجيل األطفال املولودين يف تركيا عىل الفور لدى مديرية املحافظة إلدارة الهجرة .باإلضافة إىل مديرية الهجرة باملحافظة،
يجب أيضً ا إبالغ مديرية النفوس يف منطقة اإلقامة عن والدة الطفل
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يتعني عىل املتقدمني للحصول عىل الحامية الدولية وأصحاب الحالة اإلبالغ وفقًا ملا يقتضيه القانون .يجب عليهم اإلبالغ وفقًا
للرشوط التي تحددها مديرية الهجرة باملحافظة
الالجئون ملزمون باإلقامة يف املحافظة املحددة يف وثائق هويتهم .ال ميكن لالجئني الوصول إىل الحقوق والخدمات يف محافظة غري
تلك التي تم تسجيلهم فيها
نبغي عىل الالجئني الحصول عىل ترصيح سفر من مديرية الهجرة باملحافظة من أجل السفر أو االنتقال اىل مدينة أخرى  .إذا غادروا
مقاطعتهم املسجلني فيها بدون ترصيح سفر ،فقد يتم تطبيق بعض العقوبات القانونية بحقهم .بالنسبة لألشخاص الخاضعني للحامية
املؤقتة ،قد يؤدي التنقل بدون ترصيح سفر إىل اتخاذ إجراءات إدارية ضدهم ،بينام بالنسبة لألشخاص الذين يتمتعون بالحامية
الدولية ،قد يؤدي ذلك إىل اعتبار طلبات الحامية الدولية مسحوبة
يجب من الالجئني الراغبني بتغيري املقاطعات التي سجلوا فيها أن يتقدمون بطلب النقل إىل مديرية إدارة الهجرة يف املقاطعة
املقيمني فيها .ويف حال املوافقة عىل طلب النقل ،ميكن وبشكل قانوين تغيري املقاطعة بعد استصدار وثيقة إذن السفر الالزمة

كيف يتم التقدم بطلب للحصول عىل ترصيح سفر عرب الحكومة اإللكرتونية؟

يف اآلونة األخرية أصبح باإلمكان تقديم طلب الحصول عىل ترصيح إذن السفر عرب بوابة الحكومة اإللكرتونية .فبعد اإلجابة عىل
األسئلة املحددة يف النظام فيام يتعلق بطلب ترصيح إذن السفر ذي الصلة  ،يتم تسجيل الطلب من أجل عملية للتقييم

مركز تواصل األجانب (YİMER) 157
ميكن االتصال بالخط التابع للمديرية العامة إلدارة الهجرة بخصوص األسئلة املتعلقة بإجراءات الحامية الدولية والحامية املؤقتة
عىل مدار  .24/7باإلضافة اىل ان هذا الخط يقدم الدعم لضحايا تجارة البرش ويقوم بتوجيه نداءات االستغاثة القادمة من البحر
اىل قيادة خفر السواحل الرتيك من أجل عمليات اإلنقاذ .يقدم هذا الخط الخدمة بسبع لغات :اللغة الرتكية واإلنجليزية والعربية
والفارسية والروسية واألملانية ولغة الباشتو
العنوان
الربيد اإللكرتوين izmir@goc.gov.tr
الهاتف 0 (232) 402 44 62
الفاكس 0 (232) 484 32 70

855 Sk. No:40/A Kemeraltı - KONAK/İZMİR
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مركز تحديث البيانات

Kayıt Güncelleme Merkezi
Umurbey Mah. 1519 Sk. No:5

خلف محطة قطار السنجاق

مديرية السكان واملواطنة يف املحافظة/املنطقة
يجب عىل الالجئني يف إزمري التوجه إىل مديريات السكان يف املحافظات/املقاطعات يف غضون  20يوماً وتسجيل عناوينهم بعد إمتام
التسجيل يف مديرية الهجرة يف محافظة إزمري والحصول عىل وثيقة هوية الحامية املؤقتة أو الحامية الدولية
لتسجيل العنوان ،يجب تقديم وثيقة تشري إىل إقامة الشخص يف العنوان املحدد (عقد اإليجار ،فاتورة الكهرباء ،فاتورة املياه ،إلخ
https://randevu.nvi.gov.tr/

مديرية السكان يف مقاطعة بوجا

Buca İlçe Nüfus Müdürlüğü
Yenigün Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi
No:135 Buca Kaymakamlığı
0 (232) 426 36 91

الهاتف

مديرية السكان يف مقاطعة بورنوفا

مديرية السكان واملواطنة يف املقاطعة

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İsmet Kaptan, Hürriyet Blv. 16-1, 35210
Konak/İZMİR
0 (232) 483 88 87

الهاتف

مديرية السكان يف مقاطعة كوناك

Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğü
Erzene, Kazım Karabekir
Caddesi No:1, 35310 Bornova
0 (232) 388 10 59

Konak İlçe Nüfus Müdürlüğü
İsmet Kaptan, Hürriyet Blv. 16-1,
35210 Konak/İZMİR

الهاتف

مديرية السكان يف مقاطعة بايرقيل

مديرية السكان يف مقاطعة كاراباغالر

الهاتف

Bayraklı İlçe Nüfus Müdürlüğü
Adalet, 1586/17. Sk No:3/a,
35580 Bayraklı/İZMİR
0 (232) 462 62 70

الهاتف

Karabağlar İlçe Nüfus Müdürlüğü
Bahar Mah. 2904 Sk No: 4-10 Kat:2
Karabağlar/İZMİR
0 (232) 250 20 67 / 0 (232) 256 01 21

الهاتف
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معامالت الزواج
تنطبق إجراءات الزواج يف القانون املدين الرتيك أيضاً عىل الالجئني يف تركيا .وفقاً للقانون املدين الرتيك ،فإن سن الزواج هو  .18ومع
ذلك ،ميكن لألطفال الذين دخلوا ال  17عاماً الزواج بإذن من اآلباء ،أما االطفال الذين يف ال  16عاماً من العمر فال يسمح لهم الزواج
إال بإذن خاص من املحكمة يف حاالت استثنائية وإذا كان هناك مربر حيوي .مبوجب البنود القانونية املذكورة أعاله فإن األشخاص دون
ال  18ال يتزوجون والزواج بعقد ديني غري معرتف به وتخضع مثل هذه الزيجات للمالحقة الجنائية وفقًا لقانون العقوبات الرتيك.
وبناء عىل ذلك فإن عقوبة اإلساءة الجنسية يطبق عليه حكم السجن
باإلضافة إىل ذلك  ،فإن الزواج من أكرث من زوجة غري قانوين وفقًا للقانون املدين الرتيك وهي جرمية وفقًا لقانون العقوبات الرتيك
وال يُقبل أي زواج عىل أنه رسمياً سوى عملية الزواج التي يقوم بها املسؤولون املخولون بذلك ،وعىل هذا فإن الزواج بعقد ديني ال
يعرتف به يف تركيا
يجب عىل الالجئني الحصول عىل رخصة زواج من مديرية الهجرة باملحافظة او من بوابة الحكومة من أجل عقد زواج رسمي
الزواج الرسمي يتم فقط من خالل قديم طلب اىل دوائر الزواج يف البلديات
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مديرية الزواج يف أرض املعارض

Fuar Evlendirme Memurluğu
Kültürpark (Fuar) / İZMİR
(0232) 425 24 60

الهاتف

مديرية الزواج يف كوناك

Konak Evlendirme Dairesi
Donanmacı, 9 Eylül Meydanı
No:11, 35530 Konak/İzmir
(0232) 489 45 22

الهاتف

مديرية الزواج يف كاراباغالر

Karabağlar Merkez Evlendirme
Memurluğu
Cennetoğlu, Yeşillik Cd. No:232,
35110, 35110 Karabağlar/İzmir
(0232) 414 77 50

الهاتف

مديرية الزواج يف بلدية بورنوفا

Bornova Belediyesi Evlendirme
Dairesi
Kazımdirik, Fevzi Çakmak Cd. No:
38, 35100 Bornova/İzmir
(0232) 999 19 19

الهاتف

مديرية الزواج يف بوجا

Buca Evlendirme Memurluğu
Uğur Mumcu Cad. No:29
(Buca Belediyesi Kültür Sanat
Merkezi-BBKSM)
(0232) 439 10 10- (2507,
2508, 2509, 2510, 2511)

الهاتف

مديرية الزواج يف بايرقيل

Bayraklı Evlendirme Dairesi
Bayraklı, 1900/1. Sk No:2/A,
35530 Bayraklı/İzmir
(0232) 341 20 36

الهاتف
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الخدمات واملساعدات االجتامعيةمؤسسات املساعدة والتضامن االجتامعي )(SYDV
أوقاف املساعدة والتضامن االجتامعي ) (SYDVالتابعة للوايل وقائم مقام املنطقة هي مؤسسات وسيطة لتوزيع
املساعدات املقدمة من قبل الدولة إىل األشخاص املناسبني الذين يحتاجون للمساعدة االجتامعية بعد تحديدهم
من املمكن تقديم طلب الحصول عىل مساعدة التوافق االجتامعي ) (SUYاملمولة من قبل االتحاد األورويب من أجل
الالجئني ومساعدة التعليم املرشوط ) (ŞEYإىل مؤسسات املساعدة والتضامن االجتامعي .ومن املمكن تقديم طلب مساعدة SUY
ومساعدة  ŞEYإىل مراكز خدمات الهالل األحمر .باإلضافة لهذه املساعدات ميكن كذلك تقديم طلب ملساعدات أخرى تابعة
ملؤسسة املساعدة والتضامن االجتامعي
بورنوفا

BORNOVA
Ergene Mah. 550 Sok.No:37
Bornova/İZMİR
0 (232) 388 68 05

İZMİR-MERKEZ
Hükümet Konağı B Blok Konak
Kaymakamlığı K:2 Konak/İZMİR
0(232) 445 36 57 / 445 22 77
445 22 79

BUCA
Buca Kaymakamlık Binası
Buca/İZMİR
0 (232) 438 08 83

كوناك

الهاتف
بوجا

الهاتف
بايرقيل

BAYRAKLI
Mansuroğlu Mah. 295/2 Sok. A
Blok No:1 Bayrakl/İZMİR
0 (232) 486 60 40

الهاتف
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إزمري – مركز

الهاتف
لفاكس

KONAK
Vilayet Blokları Konak Kaymakamlığı
Zemin Kat Konak/İZMİR
Tel: 0 (232) 484 30 24

الهاتف

كاراباغالر

KARABAĞLAR
Gökdere Cad. No:3 Yeşilyurt
Karabağlar/İZMİR
Tel: 0 (232) 245 42 08

الهاتف

مركز اتصال الهالل األحمر  :168هو رقم لالستشارة يعنى بتقديم املعلومات حول األسئلة واملشاكل التي تتعلق مبساعدة
التعليم املرشوط ) (ŞEYومساعدة التوافق االجتامعي ( - SUYبطاقة الهالل األحمر) ،ويساعد يف تحديث بيانات املستفيدين
من مساعدة  SUYومساعدة  ŞEYكتغيري عنوان السكن وما إىل ذلك .يحتوي عىل خيارات اللغات التالية :العربية والفارسية
واإلنجليزية والباشتو والرتكية
ألو  :144يستقبل هذا الرقم جميع الطلبات واالقرتاحات والشكاوى املتعلقة مبساعدة التعليم املرشوط الذي يجرى
عرب مؤسسات املساعدة والتضامن االجتامعي/واملساعدات الصحية ومساعدة الحطب والغذاء وراتب املعاق ومساعدة
الوالدة واملساعدات التي متنح لألرامل ومساعدات اإليواء واملساعدات األخرى وتستقبل كذلك جميع الطلبات
واالقرتاحات والشكاوى حول دعم املشاريع .ويعطي املعلومات حول وضع طلب الشخص املتصل عرب فحص قاعدة
البيانات .ويتم من خالله توجيه املتصل إىل مؤسسة املساعدة والتضامن االجتامعية يف املنطقة أو املقاطعة .يوجد خيار
اللغة العربية واللغة الكردية

مراكز الخدمات االجتامعية
مراكز الخدمات االجتامعية متعددة األهداف التابعة لوزارة األرسة والخدمات االجتامعية ،هي وحدات مسؤولة عن تسهيل
حصول الفئات املعرضة للخطر (املعاقني ،األطفال ،النساء ،وما شابه) إىل املساعدات التي متنح ضمن بنية الدولة
ŞÖNİM

ميكن إحالة األشخاص املعرضني للخطر إىل هذه املراكز مثل الالجئني األطفال الوحيدين القادمني مبفردهم والنساء اللوايت
يتعرضن للعنف القائم عىل متييز املجتمع بني الرجل واملرأة واألطفال املعرضني للعنف واالستغالل
)(SED

ألو  :183رقم خط الدعم االجتامعي التابع لوزارة األرسة والخدمات االجتامعية .ميكن االتصال بهذا الرقم لإلبالغ أو لتلقي
الدعم يف حاالت العنف ضد املرأة أو العنف أو االستغالل ضد األطفال .وميكن االتصال أيضا بهذا الرقم لتلقي خدمة االستشارة
واإلرشاد للعائالت والنساء واألطفال املعاقني واملسنني .تتوفر خيارات اللغة العربية والكردية .هذا الرقم مفتوح للخدمة 24/7
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مديرية الخدمات االجتامعية يف بوجا

Buca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Şirinkapı Mah. 1033 Sk No:2 Evka:1 Buca/İZMİR
0 (232) 442 02 26

الهاتف

مديرية مركز الخدمات االجتامعية يف
بايرقيل جاهدة – أحمد داليان أوغلو

الهاتف

Konak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Bulvarı Musullugil
İş Merkezi No:5/1 Kat:5 Konak/İZMİR
0 (232) 446 75 40

الهاتف

مديرية الخدمات االجتامعية يف كاراباغالر

Bayraklı Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Sosyal
Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Osmangazi Mahallesi 595 Sk No:14/1
Bayraklı/İZMİR
0 (232) 346 04 64

مديرية الخدمات االجتامعية يف كوناك

Karabağlar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Aydın Mah.4280 Sk No:8 Karabağlar/İZMİR
0 (232) 207 20 11

الهاتف

مديرية الخدمات االجتامعية يف بورنوفا

Bornova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Mevlana Mah. 1744 Sk No:19 Bornova/İZMİR
0 (232) 290 20 60

الهاتف

اآلليات املوجودة ملكافحة العنف ضد املرأة
وفقًا جلب القانون رقم  6284املتعلق بحامية األرسة ومنع العنف ضد املرأة،
عد ًدا من اآلليات لحامية كل امرأة يف تركيا من العنف .وعمالً بالقانون رقم
 ،6284ميكن اتخاذ قرارات ضد مرتكب العنف ،مثل القرار التدبريي ،وقرار
اإلبعاد وقرار حجز سالح املعتدي .عىل النساء اللوايت تعرضن للعنف /اللوايت
هن يف خطر التعرض له أن يذكرن أنهن يرغنب يف االستفادة من القانون رقم
 6284عندما يذهنب إىل الرشطة أو مكتب املدعي العام .يف حالة التعرض
للعنف أو مشاهدة العنف ضد املرأة ميكن االتصال باألرقام التالية
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 إزمري،مراكز منع ومراقبة العنف يف بريقيل

İzmir Bayraklı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)
Soğukkuyu Mahallesi 1847/15 Sok. No:11 Bayraklı/İZMİR
0 (232) 363 33 41

الهاتف

56

التعليميحق لألطفال الالجئني املسجلني يف سن املدرسة الحصول عىل تعليم إلزامي مجاين ملدة  12عا ًما .من أجل تسجيل األطفال
الالجئني يف املدارس التابعة لوزارة الرتبية الوطنية يف إزمري ،يجب أن يكونوا مسجلني لدى مديرية إدارة الهجرة .ميكن التسجيل
بالذهاب إىل أقرب مدرسة ابتدائية أو مديرية الرتبية الوطنية إىل مكان إقامة الطفل .ميكن لالجئني وطالبي اللجوء الذين
أكملوا تعليمهم الثانوي الحصول عىل تعليم جامعي إذا نجحوا يف امتحان الطالب األجانب ). (YÖSميكن لالجئني الحصول عىل
خدمات من التعليم العام والتسجيل يف مدارس التعليم املفتوح وتلقي التعليم

57

مديرية الرتبية الوطنية يف ازمري
وحدات التعليمية التي تنفذ خدمات التعليم األسايس  ،والتعليم الثانوي  ،والتعليم املهني والتقني  ،والتعليم الخاص
والتوجيه  ،والتعلم مدى الحياة يف إزمري تابعة ملديرية الرتبية الوطنية
تحدد لجان التعليم التابعة لهيئة املديرية اإلقليمية للتعليم الوطني ضمن املحافظات يف أي صف درايس سيتم وضع
األطفال الالجئني الذين تلقوا تعليمهم يف بلد آخر ولكن ليس لديهم وثائق تثبت ذلك .بالنسبة لألطفال الالجئني الذين تعلموا
يف بلد آخر ولديهم وثائق تثبت ذلك ،يجب تقديم هذه الوثائق إىل املؤسسات املعتمدة أثناء عملية التسجيل
Fevzipaşa Mh. 452 Sk. No 15 Kemeraltı
Katlı Otopark Arkası Konak / İZMİR
0 (232) 280 35 00

الهاتف

58

مراكز التعليم الشعبي
هذه املراكز تابعة ملديرية الرتبية الوطنية باملحافظة وتنظم دورات يف مجاالت مختلفة يف نطاق أنشطة التعليم
مدى الحياة
ميكن لالجئني أيضا االنضامم لدورات اللغة الرتكية املقدمة للبالغني
يتم التسجيل يف مدارس التعليم املفتوح وتنفيذ اإلجراءات الالزمة .ميكن لالجئني أيضً ا التسجيل يف
مدارس التعليم املفتوح
)(HEP

مركز بورنوفا للتعليم الشعبي

مركز كوناك للتعليم الشعبي

Bornova Halk Eğitim Merkezi
Erzene Mahallesi 80. Sokak No: 18
Bornova/İZMİR
0 (232) 388 10 63

Konak Halk Eğitim Merkezi
Barbaros Mahallesi Mithatpaşa
Caddesi No: 123 Karataş Konak/İZMİR
0 (232) 262 22 06

Açık Öğretim Bürosu: 0 (232) 374 05 10

مركز كاراباغال للتعليم الشعبي

الهاتف
مكتب التعليم املفتوح

مركز التعليم الشعبي يف بريقيل

Bayraklı Halk Eğitim Merkezi
Osmangazi Mahallesi Yavuz
Caddesi No: 305 Bayraklı/İZMİR
0 (232) 341 22 82
0 (232) 345 88 78

الهاتف

الهاتف

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi
Adnan Süvari Mahallesi 108/8 Sokak
No: 10 Karabağlar/İZMİR
0 (232) 262 81 31

الهاتف

مركز بوجا للتعليم الشعبي

Buca Halk Eğitim Merkezi
Yenigün Mahallesi 271/3 Sokak No: 2
Buca Kaymakamlık Binası Yanı Buca
Merkez/İZMİR
0 (232) 487 93 68

الهاتف
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مراكز اإلرشاد والبحث )(RAM
تعنى هذه املراكز بتمكني األطفال والشباب املعوقني من التمتع بالحق يف التعليم .يتم تقييم طلبات التعليم لألشخاص
ذوي اإلعاقة من قبل مجالس التعليم الخاص داخل مراكز اإلرشاد والبحث .تقوم هذه املجالس بالتقييم والتشخيص
الرتبوي .بعد تقديم الطلب ،ونتيجة لتقييم املجلس ،يتم إعداد تقرير مجلس تقييم التعليم الخاص وتوجيه الشخص إىل
خدمة التعليم الخاص املناسبة
بالنسبة للسوريني والالجئني من جنسيات أخرى ،ال يوجد خيار إلحالتهم إىل مؤسسات التعليم الخاص .ميكن لهؤالء
الطالب املشاركة فقط يف مدارس الرتبية الخاصة الحكومية أو يف صفوف التأقلم
مركز اإلرشاد والبحث يف بوجا

Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Dumlupınar Mah. Uğur Mumcu Cad.
Kalender Yılmaz Sokak No:2 Buca/İZMİR,
35100 Buca/İZMİR
0 (232) 440 84 85

الهاتف

مركز اإلرشاد والبحث يف بريقيل

Bayraklı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Osmangazi, 614. Sk. No:13 D:Kat 3, 35535
Bayraklı/İZMİR
0 (232) 365 60 46

الهاتف

مركز اإلرشاد والبحث يف كوناك

Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Murat Reis Mah. 227 Sk. No: 18 Konak/İZMİR
0 (232) 243 44 17

الهاتف

مراكز اإلرشاد والبحث يف كاراباغالر

Karabağlar Rehberlik ve

Araştırma Merkezi
Bahçelievler Mah. 501 Sk. No:6 İç Kapı
No:Z1 Karabağlar/İZMİR
0 (232) 254 55 36

الهاتف

مديرية مراكز اإلرشاد والبحث يف بورنوفا

Bornova Rehberlik ve Araştırma

Merkezi Müdürlüğü
Mevlana, 1776. Sk. 2-6, 35050 Bornova/İZMİR
0 (232) 342 09 11

الهاتف

60

الصحةميكن لالجئني املسجلني يف إزمري االستفادة من
الخدمات الصحية املقدمة يف مراكز صحة الالجئني )(GSM
واملستشفيات الحكومية ومراكز صحة األرسة يف املدينة.
من أجل عالج الالجئني املسجلني يف املحافظات األخرى
يف مستشفيات إزمري ،يجب إحالتهم من مستشفى يف
املحافظة التي تم تسجيلهم فيها .ميكن لألشخاص غري
املسجلني يف مديرية إدارة الهجرة االستفادة فقط من
خدمات الطوارئ الصحية
ميكن لألشخاص الخاضعني للحامية املؤقتة الذهاب مبارشة إىل املستشفيات الحكومية .ومع ذلك ،ال ميكن للمستشفيات
الخاصة واملستشفيات الجامعية تقديم الخدمات لهم إال إذا متت إحالتهم إليها من مؤسسة صحية حكومية
)(DGMM

) SUT

(

وفقًا للربوتوكول املوقع بني وزارة الصحة واملديرية العامة إلدارة الهجرة يف عام 2020؛ املادة  :)2( 7ال يتم تغطية
تكاليف العالج املتعلقة باألطراف واألعضاء املفقودة التي حدثت قبل دخول تركيا؛ املادة  :)2( 9ال يتم تغطية النفقات
املتعلقة بعالجات التلقيح االصطناعي (أطفال األنابيب) مبساعدة الخصوبة ،املادة  )6( 8وعىل الرغم من أن اإلمدادات
الطبية واألدوية املستخدمة أثناء عالج املرىض املعالجني يف الفراش مدرجة يف التكاليف التي تتكفل بها املديرية العامة
إلدارة الهجرة ،فإن األدوية التي يجب رشاؤها من خارج البالد غري مغطاة
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التأمني الصحي لألشخاص تحت الحامية الدولية والذين ليس لديهم تأمني صحي آخر أو الذين ال يستطيعون تغطية
نفقات التأمني سيكون فعاال يف السنة األوىل من التسجيل .ا تعترب قيود مهلة فرتة السنة الزمنية ملزمة للوزارة ألولئك
الذين تعترب الوزارة سجل تأمينهم مناسبا .ميكن لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف املجال الصحي الذهاب إىل إدارة
الهجرة باملحافظة مع تقاريرهم الطبية وطلب تفعيل التأمني الخاص بهم
)(182 ALO

444 38 33

مراكز صحة الالجئني )(GSM
)(GSM

يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية عىل غرار مراكز صحة األرسة

GSM
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مركز صحة الالجئني يف بوجا

Buca Göçmen Sağlığı Merkezi
İnönü Mahallesi 677 Sok. No:48 Buca/İZMİR

مركز صحة الالجئني يف بريكيل

Bayraklı Göçmen Sağlığı Merkezi
Emek Mah. Şht. Ast. Mesut Uzlu Sk. No:25B
Bayraklı/İZMİR

ركز صحة الالجئني املعزز يف إزمري كوناك حي كهرمانالر

İzmir Konak Kahramanlar Güçlendirilmiş
Göçmen Sağlığı Merkezi
Kahramanlar, 1413. Sk. No:26 D:30,
35230 Konak/İZMİR

مركز صحة الالجئني التدريبي يف كاراباغالر

Karabağlar Göçmen Sağlığı ve Eğitim Merkezi
Karabağlar, 5758. Sk. No:17-21, 35110
Karabağlar/İZMİR

مركز صحة الالجئني يف بورنوفا

Bornova Göçmen Sağlığı Merkezi
Meriç Mah.5666 Sok. No:27 ÇamdibiBornova/İZMİR

-طلب اذن العمل

كيف يتم التقديم للحصول عىل إذن عمل؟
ال يتم منح الشخص الذي لديه وثيقة الحامية املؤقتة وطالب الحامية الدولية أو صاحب الوضع ترصيح عمل
مبارشة له .ميكن ألصحاب الحامية املؤقتة و طالبي الحامية الدولية وأصحاب الوضع التقدم بطلب للحصول عىل
ترصيح عمل بعد  6أشهر من استالم هويتهم .تتم إجراءات التسجيل اإللكرتونية عرب ) www.turkiye.gov.trأو
(https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr/eizin

من خالل اتباع الخطوات املوجودة يف صفحة الطلب عىل اإلنرتنت من قبل صاحب العمل .يجب عىل مقدم الطلب
أوالً إنشاء سجل صاحب عمل يف الحكومة اإللكرتونية ) ، (e-devletثم تحميل املستندات املطلوبة (عقد العمل
املوقع بني العامل وصاحب العمل ،صورة املوظف ،إلخ) عىل النظام وإكامل الطلب
إذا كان املوظف سيعمل كمحرتف تعليمي أو متخصص يف الرعاية الصحية ،فيجب عليه  /عليها الحصول عىل ترصيح
مبديئ من وزارة الرتبية الوطنية أو وزارة الصحة
63

ال ميكن أن يزيد عدد السوريني التابعني عىل الحامية املؤقتة الذين يعملون يف مكان العمل عن  ٪10من إجاميل عدد
العاملني يف مكان العمل ،وحتى لو كان هناك أقل من عرشة موظفني ،ميكن توظيف سوري واحد فقط .يتم تحديد مبلغ
الرسوم الواجب دفعها مقابل ترصيح العمل كل عام .نفس األمر ينطبق عىل املتقدمني أصحاب الحامية الدولية وأصحاب
الوضع ،ولكن يجب أن يكون يف نفس املكان خمس عامل عىل األقل من أصحاب الجنسية الرتكية
يجب أيضا عىل األفراد تحت الحامية املؤقتة أو الحامية الدولية الذين يعملون بشكل مستقل (الذين سيؤسسون أماكن
عملهم الخاصة) التقدم عرب بوابة الحكومة اإللكرتونية عرب عالمة التبويب «األجانب الذين يعملون باسمهم وحسابهم»،
بعد  6أشهر من استالمهم هوياتهم الخاصة بهم
بالنسبة لألشخاص الخاضعني للحامية املؤقتة وطالبي الحامية الدولية أو أصحاب الوضع الذين يعملون كعاملني موسمني
يف الزراعة وتربية املاشية ،يجب الحصول عىل شهادة إعفاء من ترصيح العمل من مديرية العمل والتوظيف يف املقاطعة
التي يقيم فيها هؤالء األشخاص
: 170

ميكن العثور عىل معلومات تفصيلية حول إجراءات ترصيح العمل لألشخاص الخاضعني للحامية املؤقتة وطالبي الحامية
الدولية أو أصحاب الوضع عىل الروابط التالية ،عىل الرتتيب
https://help.unhcr.org/turkey/information-for-syrians/livelihoods/
https://help.unhcr.org/turkey/information-for-non-syrians/livelihoods/
http://calismaizni.gov.tr/calisma-izni-hakkinda/calisma-izni-basvurusu/
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مؤسسة العمل يف تركيا )(İŞKUR
مديريات العمل والتوظيف يف املحافظات هي مؤسسات تتوسط يف إيجاد الوظائف والعاملني
تنفذ مؤسسة العمل ،من أجل ا السوريني الخاضعني للحامية املؤقتة بالتعاون مع املنظامت الدولية ،مشاريع لزيادة
العاملة املسجلة ،بدعم من االتحاد األورويب .يف نطاق هذه املشاريع ،يتم توفري التدريب املهني ودورات املهارات،
وبعضها مضمون التوظيف
ت ُق َّدم طلبات اإلعفاء من ترصيح العمل لألعامل الزراعية املوسمية لألشخاص الخاضعني للحامية املؤقتة وطالبي الحامية
الدولية أو أصحاب الوضع إىل املديريات اإلقليمية لوكالة العمل والتوظيف
مديرية مؤسسة العمل يف محافظة إزمري

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cd. No:47 Konak/İZMİR
0 (232) 482 12 48

الهاتف

)(UNHCR
UNHCR

444 48 68

https://help.unhcr.org/turkey

خط االستشارات  444 48 68متاح من االثنني إىل الخميس من الساعة  9.00حتى  17.00والجمعة من الساعة 9.00
حتى  .16.00ميكنك الحصول عىل االستشارة باللغة الرتكية والعربية واإلنجليزية والفارسية .وميكن تأمني مستشارين
يتحدثون الفرنسية واألوردو والكردية والصومالية عند الطلب .ملزيد من املعلومات حول الخدمات واملساعدات املتاحة،
ميكن زيارة موقع استشارات الخدمة لرتكيا من هذه الصفحة  .https://turkey.servicesadvisor.org/trميكنك
الوصول إىل معلومات حول مزودي الخدمة يف منطقتك ،مبا يف ذلك معلومات االتصال وأوقات العمل من هذه الصفحة
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-تطبيقات املساعدة القانونيةو الحكومة اإللكرتونية ورمز

HES

كيف يتم التقديم للحصول عىل املساعدة القانونية؟

املساعدة القانونية هي مساعدة متاحة ألولئك الذين ال يستطيعون تحمل نفقات املحاماة واملحاكمة .إذا كانت الضحية
أو املشتكية (مثل التعرض للعنف ضد املرأة) أو املشتبه به أو املتهم بسبب جرمية ؛ يف مخافر الرشطة والدرك والنيابة
العامة واملحاكم الجنائية  ،ميكن طلب تعيني محامي مجاين من نقابة املحامني من خالل هذه السلطات

SGK

ونفقاتها
خدمة املساعدة القانونية يف ازمري هي خدمة مقدمة مببادرة من نقابة املحامني .يتم تقديم هذه الخدمة ملن تم تقييم
طلبه بشكل إيجايب وال تقدم لكل من أراد
مكتب االستشارات الحقوقية يف نقابة محامي إزمري

İzmir Barosu Adli Yardım Bürosu
1456 Sokak, No: 14, Alsancak/İZMİR
0 (232) 463 00 14 / 0 (232) 400 00 00
0 (232) 463 66 74
info@izmirbarosu.org.tr

الهاتف
الفاكس
الربيد اإللكرتوين

مكتب الخدمات األولية للمساعدات العدلية

Adli Yardım Ön Hizmet Bürosu
0 (232) 461 11 06
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)(e devlet

ميكن اآلن القيام بالكثري من العمليات الرسمية و تقديم طلبات الحصول عىل الخدمات عرب الحكومة اإللكرتونية.
الستخدام الحكومة اإللكرتونية يجب عليك أن تذهب إىل أقرب فرع بريد (ب ت ت) والحصول عىل كلمة رس
الحكومة اإللكرتونية الخاصة بك داخل ظرف مغلق .بعد ذلك ميكنكم الدخول إىل موقع الحكومة اإللكرتونية عرب
الرابط التايل www.turkiye.gov.tr :والضغط عىل زر ا الدخول وإدخال الرقم الوطني الرتيك أو الرقم الوطني املؤقت
الذي مينح لألجانب يف الخانة التي تظهر أمامكم باإلضافة إىل كتابة كلمة الرس التي حصلتم عليها .بذلك ميكنكم البدء
باستخدام الحكومة اإللكرتونية
HES
HES

:

 1عرب الحكومة اإللكرتونية ،عرب الضغط عىل خيار

HES kodu Üretme ve Listeleme

 2عرب إرسال رسالة قصرية إىل الرقم
اكتب  HESواترك مسافة بينهام  ،عىل التوايل ؛ اكتب رقم هوية األجنبي (بد ًءا من  )99وسنة امليالد وفرتة املشاركة
(باأليام) وأرسل رسالة نصية قصرية إىل  .2023بالنسبة ألولئك الذين ليس لديهم هوية تركية أو رقم هوية أجنبي ()99
 ،اكتب  HESواترك مسافة بينهام  ،متبوعة بالجنسية  ،والرقم التسلسيل لجواز السفر  ،وسنة امليالد  ،واللقب  ،وإرسال
رسالة نصية قصرية إىل 2023
2023

 3عرب تنزيل تطبيق  HESعىل الهاتف الذيك
باإلضافة اىل ذلك مع معلومات جواز السفر لالشخاص االجانب الذين ليس لديهم رقم مشغل  GSMمحيل  :ميكن
الحصول عىل رمز  HESعن طريق كتابة وترك مسافة بينهام ّعىل التوايل ّالجنسية ّ والرقم التسلسيل لجواز السفر
وسنة امليالد واللقب وارسال رسالة نصية قصرية اىل +90555 944 3821
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 مؤسسات املجتمع املدين املوجودة يف إزمري والتيتقدم خدماتها لالجئني
خدمات استشارية
دعم استشارات قانونية
دعم نفيس اجتامعي
دورات تخص اكتساب مهن
دعم يف املجال الصحي
دعم مالبس ،أغذية ،طعام ،مجموعات
صحية ،وما شابه ذلك

جمعية التعاون مع الالجئني واملهاجرين

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
)(SGDD/ASAM
)

SGDD

(

Mimar Sinan Mah. 1429. Sok. No:4 Kahramanlar Konak/İZMİR
0 (232) 421 51 54

الهاتف

SGDD
Kahramanlar Mah. 1427. Sok. No: 12/1-2-3-4-5-6-7-8
Konak/İZMİR
0 (232) 489 89 73
0 (232) 489 89 74

الهاتف
الفاكس
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SGDD
Karabağlar Mah. 5758. Sok. No: 17/21 Karabağlar / İzmir
0 (232) 265 55 99 / 0 (232) 254 65 65

الهاتف

(

SGDD

)

Kahramanlar Mah. 1424 / 2 Sok. No: 13 Konak/İZMİR
0 (232) 421 15 05
0 (232) 421 15 04
https://sgdd.org.tr/

الهاتف
الفاكس

جمعية التعاون مع الالجئني

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

الهاتف

Uğur mahallesi 848 sokak no:16 Konak/İZMİR
0 (232) 483 54 21 / 0 (549) 483 54 21-22
http://www.multeci.org.tr/

مركز دعم الالجئني

Mülteci Destek Merkezi (MUDEM)

مركز دعم املرأة

Kadın Dayanışma Merkezi
Akdeniz Mahallesi Fevzipaşa Bulvarı No: 73 Kat: 7 No: 13-14
Konak/İZMİR
0(549) 635 20 96 / 0(549) 635 20 68 / 0(549) 635 20 92
http://www.mudem.org/

الهاتف
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املركز الشعبي التابع للهالل األحمر الرتيك

Türk Kızılayı Toplum Merkezi

1416 Sk. No:20/C Kahramanlar/İZMİR
0 (232) 482 08 30
http://www.kizilaytoplummerkezleri.org/

الهاتف

جمعية أطباء العامل

Dünya Doktorları Derneği
Akdeniz, 35210 Konak/İZMİR
https://dunyadoktorlari.org.tr/

مرشوع الذكور واألطفال الذكور

Erkekler ve Oğlan Çocukları Projesi

خط دعم الالجئني

0(850) 888 05 39
https://www.facebook.com/multecihb

 جمعية مفاهيم الشباب املتعلقة بالصحة/ برنامج دعم الالجئني الشباب

Genç Mültecilerin Desteklenmesi Programı/
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği

İzmir Bulut Öncü Gençlik Merkezi Akıncı, 1296. Sk. No:26, 35240 Konak/İZMİR
0 (232) 465 06 46
nilay@sagliktagenc.org
http://sagliktagenc.org/

الهاتف
الربيد اإللكرتوين

جمعية جرس الشعوب

Halkların Köprüsü Derneği
Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Cad. 35220 Konak/İZMİR
https://halklarinkoprusu.org/
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جميعة املساعدات واالنسجام العاملية

Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği (TIAFI)
Güney Mahallesi, 1140 Sokak No:71 35180 Konak/ İZMİR
+ 90 537 868 22 64 / 90 537 279 89 92
info@tiafi.org
https://tiafi.org/

الهاتف
الربيد االلكرتوين

مركز حقوق الالجئني

Mülteci Hakları Merkezi (MHM)

مركز حقوق الالجئني خط دعم املراقبة اإلدارية

+ 90 507 218 62 85

 من أجل اللغة العربية واإلنكليزية والفرنسية:خط الدعم العام

+ 90 549 510 52 02

+ 90 549 510 52 03 من أجل الرتكية والفارسية
0 (212) 292 48 30 من أجل الرتكية واإلنكليزية

https://www.mhd.org.tr/tr/faaliyetler/172-izmir-saha-ofisimiz-faaliyete-gecti

جمعية الحياة واملساحة االجتامعية ووالتكافل

Yaşamak Sosyal Alan ve Dayanışma Derneği

 ياشاماك سنرت- Yeni Mahallesi 805 Sokak No:11 Konak/İZMİR

yasamak@protonmail.com
https://www.facebook.com/pg/Ya%C5%9Famak-sosyal-alan-ve-dayan%C4%B1%C5%9Fmaderne%C4%9Fi-114615677061577/about/

مؤسسة حقوق االنسان يف تركيا فرع ازمري

Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği
1471 Sk. No:1 Kenet 1 Sitesi Kat:1 Daire:1, 2 35220 Konak/İZMİR
0 (232) 463 46 46
https://tihv.org.tr/

الهاتف
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القسم  :4املناسبات
والهواتف املهمة

74

 املناسبات املهمة و العطل 30آب عيد النرص
 1أيلول اليوم العاملي للسالم
 4أيلول اليوم العاملي لحقوق الحيوانات
 11ترشين األول اليوم العاملي لألطفال للفتيات
 29ترشين األول عيد الجمهورية
 25ترشين الثاين اليوم العاملي ملكافحة العنف ضد املرأة
 3كانون األول اليوم العاملي للمعاقني
 5كانون األول عيد اكتساب النساء لحق الرتشح واالنتخاب
 10كانون األول عيد حقوق اإلنسان

1
8
23
1

6-5
19
20

15

كانون الثاين رأس السنة امليالدية
آذار يوم املرأة العاملي
آذار يوم املرأة العاملي
أيار يوم العمل والتكافل
أول يوم أحد من شهر أيار يوم عيد األم
أيار يوم خرض إلياس
أيار عيد الشباب والرياضة
حزيران اليوم العاملي لالجئني
يوم األحد الثالث من شهر حزيران يوم عيد األب
متوز عيد الدميقراطية والوحدة الوطنية

 الهواتف املهمةأعطال الغاز
نظام مواعيد األطباء املركزي (MHRS) 182
حرائق الغابات 177
خفر السواحل 158
خط املساعدات االجتامعية 183
187

HİM 444 40 35
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إلسعاف
البحث واإلنقاذ والصحة اإلطفاء 110
رشطة النجدة 155
الدرك 156
أعطال املاء ) 185إيزصو(
أعطال الكهرباء 186
112

دليل المدينة

