




ÖNSÖZ

“ربما احدهم، يخاطر ان يلقي العالم الى النار من 
اجل مصالحهم الشخصية؛ ولكن نحن، سوف نستمر 

بالوقوف الى جانب الحق، الرحمة والعدالة. 

رجب طيب اردوغان
رئيس الجمهورية





ÖNSÖZ

المقدمة 
من اي نافذة ياترى تنظرون الى اكثر دراما جماعية في قرننا الحالي ؟ 

هل من حيث مستقبل بلدنا؛ هل من حيث اثارها على حجمنا واقتصادنا الكلي؛ هل من حيث آثارها على السياسة 
الداخلية؛ هل من حيث ما يحدث على حدودنا الجنوبية أو من حيث عالقتنا مع الدول الرائدة في العالم؟ 

أو من نافذة األب اليائس الذي جاء إلى بلد “اجنبي” لم يعيش فيه من قبل، والذي هرب من الموت مع اثنين او ثالثة من 
اطفاله، وزوجته ووالده، الى مكان لم يعرف عاداته، ومائه، وقانونه، وتقاليده، ومشافيه، وال يعرف اي شيء وال اين 

يباع االشياء والى اين يوجه وجهه يرها غريب عليه. 

  من ناحية، مجتمع تتالف من شرائح عديدة وينظر الى المسئلة من جوانب مختلفة جدا؛ ومن ناحية اخر، التزاماتنا نحن 
كدولة اتجاه اوناس يعيشون هذه الدراما، هو العمل على انهاء االمور المبهمة الموجودة وادارتها بشكل جيد.

نتيجة الحرب األهلية في سوريا التي بدأت في عام 2011  مع حركة الهجرة الجماعية التي واجهناها حتى اآلن في 
بلدنا لحسن الحظ لم يكن هناك كسر وصراع اجتماعي كبير. ضمن نفس موجة الهجرة، كان هناك أشخاص من دول 

أخرى من منطقة الشرق األوسط قدموا إلى بلدنا.

ما عدا هذا، هناك عدد كبير من السكان في بلدنا بسبب التعليم والصحة وأسباب أخرى. من أينما نظرتم انظروا، 
فان إدارة الهجرة في تركيا هي قصة نجاح على الصعيد العالمي. بما قامت بها سواءا من تامين االحتياجات المعيشة 

و السكن وحتى اعمال التنسيق االجتماعي للوافدين، وقد طرح العديد من األنشطة ونفذت هذه العملية بسالسة بقدر 
اإلمكان.

وبالطبع، إلى جانب السياسات الكلية التي تمس البشر، تعد المشاريع والخطوات الملموسة جزًءا مهًما من هذه العملية. 
وأعدت هذا الكتاب وهو بمثابة دليل للسوريين في نطاق الحماية المؤقتة وغيرهم من المهاجرين في بلدنا. وتحتوي على 

معلومات عملية ومفيدة وإنه دراسة مهمة أعدت بنهج موجه نحو تحقيق النتائج.

بمقدور الناس العيش في سالم ورفاهية مع بعضهم البعض وجعل العالم أكثر جماال مما هو عليه. طالما اذا تمت إنشاء 
قنوات االتصال الصحيحة.

 وأغتنم هذه الفرصة ألشكر جميع أصدقائي الذين ساهموا، وأتمنى لهم النجاح الدائم.

Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı
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TÜRKİYE’DE 

يحتوي هذا الكتاب على مجموعة 
واسعة من المعلومات عن تركيا، 

والتي تعد بمثابة مرشدا في الصحة، 
والتعليم، والنظام المالي والحياة 
العملية، وكذلك الحياة االجتماعية 
والدين ومؤسسات الدولة. وتم 

اعداده من قبل رئاسة دائرة االتصال 
والموائمة في المديرية العامة الدارة 
الهجرة لتوفر لكم ما تحتاجونه من 
المعلومات ومن اجل تسهيل حياتكم 

في تركيا.
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 . هجرة إنسان  كل 
 ... انسان هجرة  كل 



عند الرجوع إلى طرق الهجرة نرى أن تركيا كانت على 
مر التاريخ جسراً طبيعياً ما بين الشرق والغرب والذي 
كان يستخدمه الناس للهجرة. إلى جانب ذلك ومع زيادة 
السياسي  اإلستقرار  في  ودخولها  إقتصادياً  تركيا  قوة 
بالسنوات األخيرة تحولت من كونها دولة للعبور من قبل 

المهاجرين إلى دولة مستهدفة للهجرة. 

كما كان الحال في الماضي الذي ورثناه عن حضارتنا 
فتحت تركيا أبوابها اليوم إلى من فروا من الحرب والظلم 
مذهبهم.  أ  دينهم  أو  لونهم  أو  عرقهم  إلى  النظر  دون 
تحت  سوري  مواطن  ماليين   3 من  أكثر  اليوم  يتواجد 
الحماية المؤقتة و250.000 أجنبي تحت الحماية الدولية 

وهم يعيشون في بالدنا بأمن وسالم. 

أجنبي   800,000 يقارب   ما  فهناك  ذلك  جانب  إلى 
بهدف  تركيا  في  األخيرة  بالسنوات  رسمي  بشكل  يقيم 
العمل , التعليم ,الصحة و  أي أهداف أخرى وذلك بعد 
التطورات اإلجتماعية واإلقتصادية التي عاشتها البالد. 
تعامل الشعب التركي دوماً بالتسامح مع المهاجرين وهو 
يعيش اليوم مع قرابة 4  مليون أجنبي على نفس األرض 

في جو يسوده السالم والهدوء والرفاهية. 

فعال  بشكل  الهجرة  إلدارة  إمكانية  هناك  تكون  وكي 
ترتكزعلى  التي  اإلستراتيجية  السياسات  وتطوير 
ببنية تحتية  المحافظة على حقوق اإلنسان وخلق هيكل 
تشكيل  إلى  الحاجة  فقد ظهرت  خبرة  ذو  وكادر  سليمة 
مؤسسة فعالة للقيام بذلك ولذلك تم تسنين قانون الحماية 
الدولية رقم 6458 في تاريخ 11, نيسان,2013 وتأسيس 

المديرية العامة إلدارة الهجرة. 

تتعلق  بفعاليات  الهجرة  إلدارة  العامة  المديرية  تقوم 
ومنحهم  منها  وخروجهم  تركيا  إلى  األجانب  بدخول 
المؤقتة  والحماية  الدولية  الحماية  وفعاليات  اإلقامات 

وحماية ضحايا تجارة البشر وماشابه ذلك من فعاليات.

مديرات  تأسيس  تم  األجانب  ومعامالت  أعمال  لمتابعة 
مكاتب  تأسيس  تم  كما  مدينة،   81 الهجرةفي  إدارة 
للهجرة في البلدات. مديرية إدارة الهجرة هي المؤسسة 
الخاصة  المسؤولة عن تحديد وضع األجنبي والمعايير 
األجنبي  ومسؤوليات  حقوق  تحديد  ويتم  قدومه  بسبب 

وفق وضعه.  

المقدمة 

 . هجرة إنسان  كل 
 ... انسان هجرة  كل 





تعيش تركيا اليوم مع 
قرابة 4,5 مليون أجنبي 

على نفس األرض 
في جو يسوده السالم 

والهدوء والرفاهية.



باإلمكان اإلتصال بالمركز 
على رقم 157 من داخل تركيا 

أم من خارجتركيا فيمكن 
التواصل مع المركزعلى رقم 

00903121571122 واإلتصال 
على المركزممكن طوال أيام األسبوع 

وعلى مدى 24 ساعة. 



مركز اتصاالت 
االجانب

الذي  هوالخط   )157( االجانب  اتصاالت  مركز 
يقدم خدمات اإلستشارة والدعم لألجانب وهو أيضاً 
هذا  يعمل  الطارئة.  المساعدة  بحاالت  خط خاص 
الهجرة  إلدارة  العامة  المديرية  بنية  المركزتحت 
في  والمعامالت  األعمال  يقدم معلومات عن  وهو 

تركيا.

 157 رقم  على  بالمركز  اإلتصال  باإلمكان 
الرقم   طريق  عن  تركيا  خارج  ومن   ، داخل  من 
00903121571122 ، و من الممكن اإلتصال 
على المركز طوال أيام األسبوع وعلى مدار 24 

ساعة. 

بخصوص  إستشارية  خدمات  المركز  يقدم 
والحماية  الدولية  والحماية  واإلقامة  التأشيرات 
المؤقتة وبعدة لغات التركية ، واإلنجليزية والعربية 
والروسية واأللمانية والفارسية ، كما يقدم المركز 
ولتحديد  االجانب  النقاذ  مساعدة  كخط  خدماته 

ضحايا االتجار بالبشر وتهريب االجانب. 



نظرة إلى تركيا 



الجمهورية التركية  اإلسم الرسمي 
جمهوري طريقة الحكم 

التركية اللغة الرسمية 
لليرة  السفلية  والوحدة  التركية  الليرة  هي  التركية  الجمهورية  العملة 

التركية هي القرش. الليرة التركية تساوي مئة قرش.  العملة

82,003,882 ) 31 ديسمبر) 2018  عدد السكان 
814.576 كيلو متر مربع  المساحة 

أنقرة  العاصمة 
81 عدد المدن 

أضنة – أنقرة – انطاليا – أيدن – باليكسير – بورصة – دنيزلي – ديار 
بكر – أرضروم – إسكي شهير – غازي عنتاب – هاتاي – إسطنبول 
– إزمير – كهرمان مرعش – كيسري – كوجالي – كونيا – ماالطيا 
– مانيسا – ماردين – مرسين – موغال – أوردو – سكاريا – سامسون 

– شانلي أورفة – تكير داغ – طرابزون – فان 

المدن الكبرى 

7.200 كيلومتر  طول السواحل 
البحر   – الغرب  في  إيجة  بحر   – الجنوب  في  المتوسط  البحراألبيض 

األسود في الشمال حدود السواحل 

الجنوب : سورية والعراق 
الغرب : بلغاريا واليونان

الشرق : إيران وجورجيا وأرمينيا وناخيتشفيان التابعة ألذربيجان. الدول المجاورة 
90+ رمز الهاتف الدولي

23 إبريل – عيد السيادة الوطنية والطفل 
19مايو – عيد إحياء ذكرى أتاتورك والشباب والرياضة

30 أغسطس – عيد النصر
29 أكتوبر – عيد الجمهورية 

األعياد الوطنية 

عيد الفطر ) 3 أيام (

عيد األضحى ) 4 أيام (
األعياد الدينية

1 يناير – رأس السنة
1 مايو – يوم العمل والتضمان ) عيد العمال (
15 تموز – يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية

العطل األخرى 

أيام العمل في تركيا هي ما بين اإلثنين والجمعة. البنوك والدوائر الرسمية 
والشركات الخاصة تفتح أبوابها ما بين الساعة 08:00 – 17:00 . فترة 
اإلستراحة في الدوائر الرسمية تكون ما بين الساعة 12:00 – 13:00 . 
الدوائر الرسمية والبنوك تقفل أبوابها في أخر األسبوع) السبت واألحد (.

ساعات العمل 

220 فولت. يتم إستخدام مقابس كهرباء وفق المعايير األوروبية والمأخذ 
يكون ثنائي الطرفين.   الكهرباء 



العلم التركي
علم جمهورية تركيا هو علم أحمر 
هالل  يتوسطها  االساس  في  اللون 
تم  وقد  االبيض،  باللون  ونجم 
قبول هذا العلم ألول مرة في العهد 
العلم  1844 . تحول  العثماني بعام 
بعد  لتركيا وذلك  الوطني  العلم  إلى 
رقم  التركي  العلم  قانون  صدور 
 . مايو1936   29 بتاريخ   2994
اللون  أن  عن  األسطورة  تتحدث 
دماء  إلى  يشير  العلم  في  األحمر 
الليل  وفي  تدفقت  التي  الشهداء 
الدم  على  والنجم  الهالل  إنعكس 
وعلى أساسه تشكل العلم  التركي. 

الشعب  تقاليد  هومن  العلم  تقديس 
العلم  إستخدام  يتم  ال  التركي. 
التركي بأي شكل قد يؤثرعلى قيمته 
التركي  العلم  شتم  يتم  ال  المعنوية. 
بأي  القيام  يتم  وال  أوكتابياً  شفوياً 
تصرف مهين له، لذا يجب اإلبتعاد 
عن أي حركة تعتبر تحقيراً أوعدم 

إحترام للعلم التركي. 



النشيد الوطني
عاكف  محمد  قبل  من  تأليفه  تمت  الذي  الوطني  النشيد  قبول  تم 
أرصوي وتلحينه من قبل عثمان زكي أونغور في مجلس األمة 
التركي الكبير بتاريخ 12 مارس 1921 . يتكون النشيد الوطني 
من عشرة مقاطع ويُنشد منها في اإلحتفاالت الرسمية مقطعين فقط 

وهما بالشكل التالي : 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal. 
 

ال تحزْن، لن تخمَد الرايةُ الحمراُء في شفِق السماْء

قبَل أن تخمَد في آخِر داٍر على أرِض وطني شعلةُ الضياْء

إنها كوكٌب سيظلُّ ساطعاً فهي ألمتَي الغراْء

إنها لي ولشعبي دوَن انقضاْء

هاللَنا المدلل، أرجوَك ال تقطْب حاجَب الجماْل

ابتسْم لعرقي البطِل ! ما هذِه الهيبةُ وذاَك الجالْل؟

وإال لن تصبَح دماُؤنا الزكيةُ لَك حالْل

من حقِّ أمتي التي تعبُد الحقَّ االستقالْل
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اللغة الرسمية 
اللغة التركية هي اللغة الرسمية للجمهورية 
من  عالمياً  الخامسة  اللغة  وهي  التركية 
حيث اإلستخدام. تحدث الناس عبر التاريخ 
باللغة التركية من الصين حتى المجر ومن 
اللغة  تُستخدم  اليوم  سيبريا.  حتى  مصر 
التركية في وسط أسيا واألناضول والشرق 

األوسط ودول البلقان.

الُحكم 
الجمهورية التركية هي دولة الديمقراطية 
علمانية والُحكم بها ُحكم جمهوري  تعتمد 
هذا  في  السلطات.  بين  الفصل  مبدأ  على 
التشريع  هي  األساسية  األجهزة  النظام 

والتنفيذ والقضاء. 

التشريع هو سن القوانين والدستورالتركي 
التركي  األمة  لمجلس  التشريع  حق  منح 

الكبير.

والمراسيم  القوانين  تنفيذ  هي  التنفيذ  قوة 
الرئاسية التي تم سنها من قبل مجلس األمة 

التركي الكبير.

إلى  تعود  تركيا  في  القضاء  صالحية 
العالي.  القضاء  المستقلة وأجهزة  المحاكم 
والجميع  القضاء  أمام  متساوي  الجميع 
الحقوق  على  الحصول  طلب  حق  يمتلك 

الخاصة به. 
.

 التركية هي
 اللغة الخامسة من

 حيث األكثر استخداًما
في العالم.



موقع تركيا ومناطقها الجغرافية
تقع تركيا بين أوروبا وأسيا وأفريقيا. وتبلغ مساحتها 814.576 كيلومتر مربع. %97من مساحة 
تركيا تقع في قارة أسيا و%3 في قارة أوروبا، لذا فهي دولة ذات موقع إستراتيجي مهم جداً. يحيط 
بتركيا أربعة بحار وهي البحر األسود والبحر األبيض المتوسط وبحر إيجه وبحر مرمرة ويفصل 
مضيق إسطنبول وتشاناك كله ما بين القارة األسيوية واألوروبية، كما يربط المضيق ما بين البحر 

األسود والبحر األبيض المتوسط. 

تحيط دول مجاروة بتركيا من الغرب والشرق والجنوب. الدول المجاروة من الغرب هي بلغاريا 
واليونان ومن الشرق إيران وجورجيا وأرمينيا وناهتشيفيان التابعة ألذربيجان ومن الجنوب سورية 

والعراق. 

تعيش تركيا الفصول األربعة بشكل واضح وترتفع درجة حرارة الطقس من الشمال نحو الجنوب.  

تتواجد الغابات على مساحة 28.6 % من تركيا ومن ناحية الغطاء النباتي فتعتبر تركيا من أغنى 
دول العالم في تنوعها النباتي. 

تنقسم تركيا في الخواص الجغرافية إلى سبعة مناطق وهي مرمرة وإيجه والبحر األبيض المتوسط 
والبحر األسود وداخل األناضول وشرق األناضول وجنوب شرق األناضول. 
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المناخ والغطاء النباتي
من  أطراف  ثالث  في  المحيطة  البحار  وجود  بسبب 
الى  ادت  أراضيها،  وتضاريس  الجبال  وموقع  تركيا 
ظهور انواع مختلفة من المناخات. يتواجد في المناطق 
جبال  البحار.  تأثير  بسبب  الدافيء  المناخ  الساحلية 
تأثير  تمنع وصول  وجبال طوروس  األناضول  شمال 
القاري  المناخ  لذا فيتواجد  الداخلية  البحار إلى األقسام 
بها. تعيش تركيا الفصول األربعة بشكل واضح وترتفع 

درجة حرارة الطقس من الشمال نحو الجنوب.   

المناخ المتنوع ساعد في تنوع الزراعة في تركيا. يُزرع  
في  أما  البحراألسود  منطقة  في  بكثرة  والشاي  البندق 
منطقة مرمرة فيُزرع عباد الشمس واألرز. في منطقة 
إيجه يُزرع الزيتون والتين والعنب و في منطقة البحر 
األبيض المتوسط فيُزرع البرتقال واليوسفي )الاللنكي( 
األناضول  والليمون والموز وفي منطقة جنوب شرق 
يُزرع العدس األحمر والقطن والفستق الحلبي أما في 

منطقة داخل األناضول فيُزرع القمح. 

تاريخ تركيا 
تأسست  التي  فاألرض  القدم  إلى  تركيا  تاريخ  يعود 
العصورالقديمة  في  ُسميت  التركية  الجمهورية  عليها 
بإسم أناتوليا – األناضول أي األرض التي تشرق منها 
ال  كي  الصغيرة  أسيا  بإسم  ُسميت  بعد  وفيما  الشمس 
يتم خلطها بالقارة األسيوية. بعد سيطرة األتراك على 
أرض األناضول أطلق األوروبيون على المنطقة إسم 

تورشيا الذي تحول فيما بعد إلى إسم تركيا. 

في  المهم  التأثير  صاحبة  الشعوب  تاريخ  يعود 
األرض  وهي  الميالد  قبل   7500 عام  إلى  األناضول 
إستضافت  وقد  الفلسفي  الفكر  ميالد  نقطة  كانت  التي 

 تركيا هي من
 احدى الدول
 الوحيدة التي

 يمكنك االستمتاع
 بجميع الفصول

 فيها. البحار
 المحيطة في

 ثالث أطراف
 والجباله التي

 تؤدي إلى
 السياحة التزلج،

 يمكنك تجربة
 الخريف والربيع
بشكل منفصل.



الفريجية  و  كالحثية  عدة  حضارات  األناضول 
والفارسية  واألورارتية  واإليونية  والليدية 
واإلمبراطورية  اإلسكندرية  واإلمبراطورية 

البيزنطية.  

بعد  إستقر األتراك بشكل قطعي في األناضول 
تأسيس  وحتى   1071 عام  ماالزغيت  حرب 
الجمهورية التركية تأسست دول عدة بها كالدولة 
األناضول  سالجقة  ودولة  الكبرى  السلجوقية 

واإلمبراطورية العثمانية.

إنتشرت اإلمبراطورية العثمانية في ثالث قارات 
وإستمر  ملة  عشرين  من  أكثر  تتضمن  وكانت 

حكم اإلمبراطورية لمدة 600 عام. 

بعد هدنة موندروس التي تم توقيعها بعد الحرب 
العالمية األولى التي إندلعت عام 1914 إحتلت 
قبل  من  العثمانية  اإلمبراطورية  أراضي  جميع 

الدول األجنبية.

نضاله   1919 19مايو  في  التركي  الشعب  بدأ 
لإلستقالل بقيادة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس 
تم   1920 إبريل  وفي23  التركية  الجمهورية 
ذلك  وبعد  الكبير  التركي  األمة  مجلس  تأسيس 
النصرالعظيم تم اإلعالن عن الجمهورية بتاريخ 
إدارية  بإصالحات  والقيام   1923 أكتوبر   29
الجمهورية  من  جعلت  وإجتماعية  وقانونية 
وبعد   1946 عام  ومعاصرة.  حديثة  دولة 
نظام  إلى  البالد  إنتقلت  الثانية  العالمية  الحرب 
للبحث عن  كنتيجة  المتعددة  السياسية  األحزاب 
هي  التركية  الجمهورية  واليوم  الديمقراطية، 
دولة قانون تستضيف ماليين الناس تحت الحماية 
المؤقتة ضمن إطار يحمي حقوق اإلنسان على 

أعلى مستوى. 

بدأ الشعب التركي في 
19مايو 1919 نضاله 

لإلستقالل بقيادة مصطفى 
كمال أتاتورك مؤسس 

واول رئيس الجمهورية 
التركية قام ببناء دولة 

حديثة ومعاصرة وقوية 
من دولة التي هي على 

.وشك االنهيار
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سكان تركيا 
عدد سكان تركيا وفق معطيات عام 2018 هو 82,003,882 ويتواجد 
السكان بكثرة في مدينة إسطنبول ويليها في تعداد السكان أنقرة وإزمير. 
بإمكانكم الحصول  الشباب.  الدول األروربية بسكانها  تتميز تركيا عن 
على معلومات عن بنية السكان في تركيا واإلحصائيات الخاصة بهم من 

خالل زيارة موقع

www.tuik.gov.tr

الديانة 
يُعتبر الدين في تركيا مسألة شخصية خاصة بالفرد فهي دولة علمانية ال 
تخلط الدين بالسياسة. الدين وحرية التعبير حقوق محفوظة لألفراد في 

الدستور التركي. 

تنتسب  مجموعات  وتتواجد  المسلمين  من  تركيا  في  السكان  أغلبية 
للديانات األخرى وجميع السكان يعيشون في سالم وحرية في الدين منذ 

عهد اإلمبراطورية العثمانية وحتى يومنا هذا. 

الضيافة 
كرم الضيافة من أهم صفات الثقافة التركية ويؤمن األتراك أن الزائر 
هو ضيف الرحمن ويجب التعامل معه على هذا األساس. وفق معتقدات 
األناضول فإن كرم الضيافة يسهل من ظروف الحياة الصعبة ويطور 
على  بالتعرف  األتراك  يستمتع  باألمان.  الشعور  ويمنح  العالقات  من 
األجانب والحصول على معلومات عن الثقافات األخرى ويرغبون دوماً 

بإستضافتهم. 

 أهمية الضيافة
 في دين اإلسالم

 كبيرة جدا.
 المسلم ال

 يطرد الضيف
 الذي يأتي إلى
 بابه.  يرحب

 به كضيف هللا
        ويحمله في
متناول اليد





الدخول إلى تركيا
خالل  من  تركيا  وإلى  من  والخروج  الدخول  بإمكانكم 
المعابر الحدودية بجواز السفر أو الوثائق التي تحل محل 

جواز السفر. 

التأشيرة واإلعفاء من التأشيرة وإذن اإلقامة وإذن العمل 
بشكل  تركيا  في  وإقامتكم  دخولكم  تؤمن  األمورالتي  هي 
قانوني. للتمكن من الدخول إلى تركيا يجب أن يكون جواز 
السفر أو الوثيقة التي تحل مكان جواز السفر صالح لمدة 
60 يوم على األقل وإال فلن يتم السماح بالدخول إلى تركيا.   

تأشيرة  على  الحصول  دون  تركيا  إلى  الدخول  حال  في 
قانونية  بطريقةغير  والدخول  إقامة  إذن  أو  إذن عمل  أو 
إلى تركيا فسيتم تطبيق غرامة مالية إدارية بحق األجنبي 
وعقوبات أخرى متنوعة. الدخول بشكل قانوني إلى تركيا 
الحقوق  من  لإلستفادة  األول  هوالشرط  الدخول  وتسجيل 

والخدمات بها.  

بسبب  قانوني  غير  بشكل  تركيا  إلى  الدخول  حال  في 
الحرب أوالحرب األهلية أو اإلرهاب أو الظلم ومراجعة 
المقامات الرسمية خالل فترة معقولة لتسجيل الدخول فلن 

يتم تطبيق الغرامة المالية اإلدارية.  

الدخول إلى تركيا 
والتسجيل



معامالت التأشيرة 
إذا كنتم ترغبون بالسفر إلى تركيا فيجب عليكم مراجعة موقع 
إليها  تنتمون  التي  البلد  وفق  وذلك   www.evisa.gov.tr
والحصول على تأشيرة إلكترونية أومراجعة السفارات التركية 
تركيا.  إلى  قدومكم  لسبب  المناسبة  التأشيرة  وطلب  شخصياً 
التأشيرة اإللكترونية تكون سارية المفعول للتأشيرات السياحية 
والتجارية فقط ويتم تعبئة اإلستمارة عبر اإلنترنت ودفع أجرة 
التي  الدول  على  للتعرف  اإلعتماد.  كرت  خالل  من  التأشيرة 
بإمكانكم  اإللكترونية  التأشيرة  على  الحصول  لمواطنيها  يمكن 
  www.mfa.gov.tr أو  www.evisa.gov.tr زيارة موقع

لتفادي التأخيرات التي قد تحدث أثناء 
القيام بمعامالت التأشيرة من االفضل 
سفركم  موعد  قبل  بالمراجعة  القيام 

بمدة 90 يوم على األقل. 

مواطني بعض الدول لديهم اعفاء من تأشيرة الدخول الى تركيا. 
بامكان مواطنين المعفيين من التأشيرة الدخول الى تركيا مباشرة 
بدون مراجعة القنصليات لطلب تأشيرة الدخول. مواطني الدول 
المعفية من التأشيرة يمكنهم الدخول إلى تركيا بجواز السفر أو 
الوثيقة التي تحل محل جواز السفر. للتعرف على الدول المعفية 

  . www.mfa.gov.tr من التأشيرة بإمكانكم زيارة موقع

التأشيرة الخاصة بتركيا تمنح األجنبي حق اإلقامة في تركيا لمدة 
90 ) تسعين ( يوم لكل 180 ) مئة وثمانون ( يوم ولإلقامة لفترة 
أطول في تركيا أوالعيش بها يجب المراجعة للحصول على إذن 

إقامة. 

الثنائية دخول  االتفاقيات  لمحتويات  ، يمكن  إلى ذلك  باإلضافة 
زيارة  يمكنك  بهم.  الخاصة  الوطنية  الهوية  بطاقات  على  بلدنا 
حول  مفصلة  معلومات  على  للحصول   www.mfa.gov.tr

مواطني الدول الموجودين في هذا المجال.

مكان  تحل  التي  الوثائق   
جواز السفر هي كالتالي :

وثيقة المرور	 
المكتوب اإلداري	 
هوية العامل في السفينة	 
وثيقة طاقم الطائرة 	 
العامل في 	  وثيقة هوية 

السكة الحديدية
وثيقة عبورالحدود	 
وثيقة السياحة 	 
 وثيقة السياحة الخاصة 	 

بالالجئين
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تصريح اإلقامة 
لفترة  تركيا  في  باإلقامة  يرغبون  الذين  األجانب 
التأشيرة  من خالل  بها  المسموح  يوم   90 من  أطول 
أو لمن هم معفيون من التأشيرة يجب عليهم المراجعة 
للحصول على تصريح االقامة. تختلف نوع تصريح 
االقامة  حسب سبب البقاء األجنبي في البالد. أنواع 
اإلقامة هي تصريح االقامة قصيرة االمد – تصريح 
تصريح   – الطالب  إقامة  تصريح   – العائلية  االقامة 
االقامة طويلة االمد – إقامة ضحايا االتجار بالبشر – 

تصاريح اإلقامة اإلنسانية. 

بخصوص  المعلومات  من  مزيد  على  للحصول 
www.goc. موقع  زيارة  بإمكانكم  االقامة  أنواع 
www. أو   gov.tr , www.yimer.gov.tr
مركز  على  االتصال  او   liveinturkey.gov.tr
اإلتصال لألجانب على رقم 157 من داخل تركيا أو 

رقم 00903121571122 من خارج تركيا.

YİMER 157

www.goc.gov.tr

www.yimer.gov.tr
www.liveinturkey.gov.tr



المراجعات الخاصة بإذن 
اإلقامة تتم من خالل نظام 
موعد اإلقامة اإللكتروني ) 
إضغط على رابط اإلقامة 
اإللكترونية في موقع 
 www.goc.gov.tr
أوبشكل مباشر على عنوان
e-ikamet.goc.gov.tr

التقديم لتصريح االقامة
التقديم الول  طلبات تصريح اإلقامة تتكون من ثالث أنواع وهي 
مرة ، التقديم االنتقالي في تصريح االقامة الموجودة الى تصريح 
اقامة اخرى ، التقديم لتمديد تصريح االقامة. التقديم الول مرة  تكون 
تركيا الول مرة  في  اإلقامة  بالحصول على تصريح  يرغب  لمن 
والمراجعة لتحويل اإلقامة هي لمن يستوجب عليه تحويل إذن إقامته 
لتغير سبب اإلقامة، اما التقديم لتمديد تصريح االقامة فهي لتمديد 

مدة تصريح االقامة الموشكة صالحيتها على االنتهاء.    

موعد  نظام  خالل  من  تتم  االقامة  بتصاريح  الخاصة  المراجعات 
اإلقامة االلكترونية ) إضغط على رابط اإلقامة اإللكترونية في موقع 
e-ikamet. عنوان  على  مباشر  أوبشكل   www.goc.gov.tr
goc.gov.tr (. في حال أن كانت التقديم لتصريح اإلقامة وفي حالة 
التقديم لتصريح االقامة الول مرة او التقديم لطلب االنتقالي يجب 
عليكم المراجعة الى مديرة ادارة الهجرة في المحافظة التي تقيمون 
مع الوثائق المطلوبة في اليوم والساعة المحددة لكم من قبل النظام. 

في حال تقديمكم لتمديد تصريح االقامة إذا تقدمت بطلب للتمديد في 
أضنة ، أنقرة ، أنطاليا ، أيدين ، بورصة ، غازي عنتاب ، إسطنبول 
، سامسون  ، موغال  ، مرسين  ايلي  قوجه   ، قيصري   ، أزمير   ،
إدارة  إلى  للذهاب  حاجة  هناك  فليست   ، تيكيرداغ   ، شانليورفا   ،
المقاطعة إلدارة الهجرة وال توجد ضرورة لمراجعة مديرية إدارة 
الهجرة بل يجب عليكم إرسال الوثائق المطلوبة منكم عبر البريد إلى 
مديرية إدارة الهجرة في المدينة التي تقيمون بها ولكن في الحاالت 
الضرورية فقد يتم دعوتكم إلى مديرية إدارة الهجرة. إذا كنت تعيش 
في محافظات أخرى ، فيجب أن تكون في مديرية إدارة الهجرة في 

المقاطعة في تاريخ ووقت الموعد المحدد في طلب التمديد.  

الوثائق التي سيتم طلبها لكل مراجعة يتم ذكرها في نظام موعد اإلقامة 
الخاصة  المعلومات  على  الحصول  أيضاً  وبإمكانكم  االلكترونية 
بالوثائق المطلوبة من خالل زيارة موقع www.goc.gov.tr و 
www.liveinturkey.gov. أو   www.e-ikamet.gov.tr

tr   او االتصال بالرقم 157. 

التقديم الول مرة لتصريح االقامة يجب أن تتم قبل إنتهاء مدة التأشيرة 
أو مدة اإلعفاء من التأشيرة أما في حال تحويل إذن اإلقامة أوتمديد 
إنتهاء صالحية  تاريخ  60 يوم من  قبل  التقديم  إذن اإلقامة فيجب 
مدة  إنتهاء  قبل  التقديم  يجب  الحاالت  جميع  وفي  اإلقامة  تصريح 

تصريح اإلقامة. 
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للحصول  بإمكانكم تقديم الطلب شخصياً 
الغير  توكيل  أو  اإلقامة  تصريح  على 

قانونياً للقيام بذلك. 
نظام  من خالل  االنتقالي  االقامة  لطلب  التقديم  او  مرة  الول  االقامة  لتصريح  التقديم  عند 
هوية  بيانات  تتضمن  والتي  اإلقامة  تصريح  طلب  إستمارة  تقديم  يتم  االلكترونية  اإلقامة 
المراجع وتفاصيل طلب تصريح اإلقامة وتاريخ موعدك في المديرية وهي إستمارة تمنح 
األجنبي حق اإلقامة بشكل رسمي في تركيا حتى صدور تصريح االقامة لكنها ال تمنح أي 

حق أخر بعد الخروج من تركيا والعودة إليها مجدداً. 

بعد إتمام التقديم لتصريح االقامة  تمنح مديرية إدارة الهجرة وثيقة المراجعة لتصريح االقامة 
وبإمكانكم الخروج من تركيا مع هذه الوثيقة والوصل الذي يثبت قيامكم بدفع رسوم التقديم 

لتصريح االقامة وذلك في فترة أقصاها 15 يوم. 

يتم إتخاذ قرار بخصوص التقديم لتصريح اإلقامة بعد إتمام المقابلة وتقييم الطلب. يتم إتخاذ 
تقييم  كقاعدة  القرار بخصوص تصريح االقامة بشكل منفصل لكل اجنبي على حدا. مدة 
عامة تستمر كحد اقصى 90 يوما   وفي حال تجاوزت الـ 90 يوميا فيتم تقديم معلومات 

لصاحب الطلب. 

تصريح  منحك  على  الموافقة  حال  في 
االقامة فسيتم إرسال رقمك الوطني الذي 
اسم  و  الشخصية  وبياناتك   99 بـ  يبدأ 
المحافظة وثيقة اإلقامة \ بطاقة اإلقامة 
بالبريد إلى العنوان الذي قمت بكتابته في 
اإلستمارة لذا يجب أن تقوم بكتابة العنوان 

بشكل كامل وصحيح.  



الحماية الدولية 
منحت القوانين الدولية للفرد حق طلب الحماية من الدولة التي ينتمي إليها وكل دولة ملزمة بحماية 
حقوق مواطنيها. في حال عدم قيام الدولة بإلتزاماتها تجاه مواطنيها فهناك أليات أخرى تقدم 
الحماية للفرد وهي الحماية الدولية وبذلك يحصل الفرد الذي لم يتمكن من الحصول على حماية 

من دولته بحق الحصول على الحماية الدولية. 

إذا كنت تعاني من الظلم بسبب عرقك أو دينك أو جنسيتك أوجماعتك التي تنتمي إليها أوبسبب 
فكرك السياسي وكنت خارج وطنك وال تتمكن من الحصول على حماية من دولتك أوكنت 
خائفاً منها وال توجد إمكانية لذلك فبإماكانك المراجعة الى المؤسسات المعنية في بلدنا من اجل 
التقديم على الحماية الدولية. الحماية الدولية في بالدنا  تتالف من الالجئ، الالجئ المشروط  
الحماية الثانوية. ويتم تحديد وضع الحماية الخاص بك حسب البلد التي قدمت منها وسبب قدومك 

وجنسيتك.  

الطلب 
طلب الحصول على الحماية الدولية تتم في المعابر الحدودية أو في مديرية إدارة الهجرة كقاعدة 
عامة ، يجب عليك تقديم الطلب شخصيا، ولكن إذا كانت عائلتك ستقوم بالمراجعة لألسباب نفسها 
فبإمكانك المراجعة بإسم عائلتك أيضاً ولكن في حال أن كان طلب الحصول فوق سن 18 سنة 

فيجب الحصول على موافقة منهم للتمكن من المراجعة بإسمهم. 

عند التسجيل للحماية الدولية سيتم منحك وثيقة هوية لمقدمي الطلب الحماية الدولية التي تحتوي 
على معلومات هويتك ورقمك الوطني الذي يبدأ برقم 99 والتي تتضمن معلومات عن المدينة 
التي ستقيم بها. هذه الوثيقة ستمنحك حق البقاء في تركيا دون الحاجة إلى أي اجراءات أخرى أو 

دفع أي رسوم.

ويمكن  أشهر   6 الطلب  مقدم  وثيقة  مدة 
تمديدها مرة أخرى إذا لزم األمر لمدة 6 
وثيقة  طلب  انتهاء صالحية  عند  أشهر. 
الحماية الدولية ، يجب عليك تمديد مدة وثيقة 
مديرية  إلى  المراجعة  خالل  من  الطلب 
إدارة الهجرة  في المحافظة التي تقيم فيها. 
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في نهاية وثيقة طالب الحماية الدولية.
بعد المراجعة للحصول على الحماية الدولية سيتم منحك موعد مقابلة مع مديرية إدارة الهجرة 

وعند اللزوم قد يتم تحديد موعد مقابلة إضافية. بعد إتمام المقابلة تبدأ مرحلة التقييم.

سحب الطلب 
إلى جانب وجود إمكانية لقيامك بسحب طلب الحماية الدولية فإنه في حال عدم قيام باإللتزامات 
الدولية في حال  الحماية  بإمكانك سحب طلب  فإن  طلبك سيعتبر مسحوباً.   المطلوبة منك 

رغبتك بالعودة إلى وطنك أو الذهاب ألي دولة أخرى. 

عدم الذهاب إلجراء المقابلة لثالث مرات متتالية دون 	 
عذر مقبول. 

الخروج من المكان التي تم وضعك به تحت المراقبة 	 
اإلدارية.

عدم القيام باإلبالغ عن األمورالمذكورة لثالث مرات 	 
متتالية دون عذر مقبول. 

عدم التوجه إلى المدينة المحددة لإلقامة أو ترك المدينة 	 
دون الحصول على إذن. 

إعتراضكم على تقديم البيانات الشخصية.	 
سيتم اعتبار طلبك مسحوبًا لعدم االمتثال بااللتزامات 	 

التسجيل والمقابلة.
بامكانك تقديم طلب االنسحاب عن طريق التقديم طلب خطي الى  المديرية إدارة الهجرة في 
المحافظة. عند سحب الطلب او عند اتخاذ قرار باعتبار الطلب مسحوبا  فان جميع االجراءات 

المتعلقة بالطلب بعتبر متوقفا.    



الحقوق واإللتزامات أثناء
المراجعة والتسجيل 

عند المراجعة وتقديم طلب التسجيل يجب أن يتم تقديم بيانات الهوية بشكل صحيح مع تقديم 
وثائق تثبت صحة الهوية. البيانات الخاطئة المقدمة تتسبب بعدم قبول الطلب للحماية الدولية 

وسيمنع ذلك اإلستفادة من الحقوق والخدمات التي تنتج عن الدخول تحت الحماية.  

في حال تقديم الطلب سيتم توفير مترجم أثناء القيام باجراءات التسجيل  والمقابالت الشخصية.

في حال أن كان مقدم الطلب طفل بدون مرافق أومعاق أو كبير في السن أو حامل أو أب أوأم 
مع طفله أو أي شخص تعرض للتعذيب أواإلعتداء الجنسي أو الضغط النفسي الشديد أو العنف 

الجنسي والبدني فإنه يكون ذوأولوية لإلستفادة من الحقوق والخدمات والمعامالت.  

يجب عليك اإلقامة في المدينة أو مركز اإليواء الموضح في الهوية التي سيتم تنظيمها بإسمك، 
كما يجب القيام خالل 20 يوم بمراجعة مديرية النفوس في المدينة التي ستقيم بها لتسجيل 

عنوانك في نظام العناوين. 

في حال أن كانت هناك حاجة للسفر المؤقت الى خارج المدينة التي تقيم بها فال تنسى المراجعة 
الى  مديرية إدارة الهجرة في المحافظة التي تقيم فيها وذلك من اجل طلب وثيقة إذن الطريق 
للتتمكن من السفر. وبنفس الطريقة ، إذا كنت ترغب في تغيير المحافظة بشكل نهائي، فيجب 

عليك مراجعة لتقديم طلب إلى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة. 

يجب إبالغ مديرية إدارة الهجرة بالتالي :	   
     اعطاء المعلومات الحديثة عن حالة العمل خالل 30 يوما 	 
الدخل الخاص، المنقول وغير المنقول خالل 30 يوما 	   
التغييرات الحاصلة في العنوان، الهوية والحالة المدنية يجب 	   

وفي  المحافظة  في  الهجرة  ادارة  مديرية  الى  عنها  االبالغ 
غضون 20 يوم عمل  
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ا لتقييم
يتم تقييم طلبك للحماية الدولية في غضون 6 أشهر، وفي حالة عدم اتمام التقييم خالل 
التقييم سيتم تنظيم وثيقة  الفترة، سيتم ابالغكم بذلك. في حالة قبول طلبكم بعد  هذه 
هوية الحماية الدولية الخاصة بكم والتي تتضمن بياناتكم ورقمكم الوطني الذي يبدأ 

برقم 99 والمدينة الواجب عليكم اإلقامة بها. 

تُمنح وثيقة الحماية الالجئين في وضع 
الحماية الدولية لمدة 3 سنوات ، ويتم منح 
وثيقة الالجئ المشروط والحماية الثانوية 

لمدة سنة واحدة ويتم تمديدها إذا لزم األمر. 
ولالستفادة من الخدمات العامة في تركيا 
يرجى عدم النسيان مدة صالحية الوثيقة 

التي بحوزتكم.

من الممكن اإلعتراض على نتيجة تقييم طلب الحماية الدولية وحسب نتيجة اإلعتراض 
بإمكانكم مراجعة المحكمة المختصة. 

والطلب  الدولية  الحمايات  أنواع  بخصوص  المعلومات  من  المزيد  على  للحصول 
www.liveinturkey. أو   www.goc.gov.tr موقع  زيارة  بإمكانكم  والتقييم 

gov.tr اإلتصال على رقم 157 .

الحماية المؤقتة 
األشخاص الذين يمكنهم الدخول تحت الحماية المؤقتة وفق قانون األجانب والحماية 
الدولية تمت ذكرهم في الئحة الحماية المؤقتة رقم 2014 / 6883 بتاريخ 22 أكتوبر 
المراجعة  عليك  فيجب  أدناه  الموضحة  الشروط  تحمل  كنت  أن  حال  في   .  2014

للحماية المؤقتة : 
الذين 	  سوريون  مواطنون  و  الجنسية  وعديمي  السوريين  المواطنين 

قدموا من الدول الثالثة والذين هم بوضعية الالجيء في سورية  والذين قدموا 
بعد تاريخ 28 إبريل 2011.

للحصول
على المساعدة
والدعم يمكنكم

االتصال ب
 في 7 ايام 24

 ساعة    
YİMER 157



هوية  لوثيقة  امتالككم  ان  تنسوا  وال 
الحماية المؤقتة من خاللها تستطيعون 
الصحية  الخدمات  من  االستفادة 
والتعليم والمساعدات االجتماعية في 

المحافظة التي تقيمون فيها.  
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المواطنين السوريين الذين قدموا لتركيا قبل تاريخ 28 إبريل 2011 	 
وراجعوا للحصول على الحماية الدولية. 

المراجعين لطلب الحماية منذ تاريخ 28 إبريل 2011 ممن حصلوا 	 
على تصريح االقامة ولم يتم تمديدها أو من تم إلغاء تصريح اقامته أو من 

إنتهت تأشيرته أو مدة إعفائه من التأشيرة. 
المواطنين السوريين الذين دخلوا تركيا بعد تاريخ 20 مارس 2016 	 

بإمكانهم  بلدنا  في  مجدداً  إستقبالهم  وتم  إيجه  جزر  إلى  العبور  وحاولوا 
الحصول على الحماية المؤقتة من خالل المراجعة لطلبها. 

ا لتسجيل 
للحماية المؤقتة ، يجب عليك التقديم بطلب إلى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة. 
في طلب الحماية المؤقتة ، لن يتم إجراء مقابلة فردية كما هو الحال في طلب 
الحماية الدولية. وإذا كنتم تستفيذون من حماية مؤقتة فإن اطفالك المولودين في 
تركيا يحق لهم االستفادة من الحماية المؤقتة. لذا يجب عليك القيام بتقديم الطلب 

نيابة عن طفلك من خالل المراجعة الى مديرية ادارة الهجرة في المحافظة.

في حال اذا كنتم تحت نطاق الحماية 
المؤقتة، واذا لم يصدر قرار على خالف 
ذلك من قبل رئيس الجمهورية، ال يحق 

لكم تقديم طلب الحصول على الحماية 
الدولية في تركيا. 

بياناتكم  تحتوي على  يوما   30 مدتها  وثيقة  تنظيم  يتم  التسجيل،  اجراءات  بعد 
الشخصية والمحافظة التي تقيمون فيها ويتضمن رقم الهوية االجنبية التي تبدأ 
بالرقم 99. وبعد مضيء 30 يوما وفي حالة قيامكم بتقديم الطلب الى مديرية 
ادارة الهجرة تمنح لكم وثيقة هوية الحماية المؤقتة. وان هذه الوثيقة ال تحضع 
ألي رسوم وتمحك حق البقاء بشكل قانوني في تركيا. وال تنسوا ان امتالككم 
الخدمات  من  االستفادة  تستطيعون  خاللها  من  المؤقتة  الحماية  هوية  لوثيقة 

الصحية والتعليم والمساعدات االجتماعية في المحافظة التي تقيمون فيها.  
الشخصية،  تغيرات في ظروفك  اذا اصبحت هنالك  التسجيل،  وبعد اجراءات 
خالل  من  التغييرات  عن  اإلبالغ  عليك  يجب  والطالق  والموت  الزواج  مثل 

المراجعة إلى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة.

 إذا كنت تتلقى 
الفوائد من حماية 

مؤقتة لألطفال 
المولودين في 
تركيا ويحق 
لالستفادة من 

الحماية المؤقتة. 
للقيام بذلك ، يجب 

أن تتقدم بطلب 
لطفلك من خالل 

الذهاب إلى مديرية 
إدارة الهجرة في 

المحافظة.





المأوى 
بشكل  اإلنسان  به  يقيم  الذي  المكان  على  يطلق 
كل  على  يجب  تركيا  في  المنزل.  إسم  مستمر 
نظام  في  مسجل  السكن  مكان  لديه  يكون  أن  فرد 
حصانة  ذو  المنزل  فإن  الدستور  وفق  العنوان.  
دون  األخر  منزل  إلى  أحد  يدخل  أن  يمكن  وال 

إذنه. 
والحماية  الدولية  للحماية  الخاضعين  االشخاص 
المحافظات  في  االقامة  يستطيعون  المؤقتة 
الهجرة  الدارة  العامة  المديرية  قبل  من  المحددة 
فقط. في حال عدم اإللتزام بذلك سوف يتم تقليص 

كبيرة.  بنسبة  الممنوحة  والخدمات  الحقوق 
الوضع  النطاق  خارج  تركيا  في  تقيمون  كنتم  إذا 
التي  المدينة  إختيار  في  الحرية  فلديكم  المذكور 

فيها. اإلقامة  ترغبون 



 

البحث عن منزل لإليجار
الجميع يرغب في العيش بمنزل جميل وبسعر مناسب ولكن لتحقيق هذه الرغبة 
يجب القيام ببحث موسع لذلك. يجب عليكم تحديد معايير المنزل قبل البحث مطلقا. 
ال تنسوا ان من اهم الخصائص التي تحدد قيمة اإليجار هو الموقع وعمر المبنى. 
بإمكانكم البحث عن منزل لإليجار من خالل ثالث طرق وهي : متابعة اإلنترنت 
أو  عقارية  وكالة  مع  التعامل  أو  اإلعالن  وسائل  من  ذلك  شابه  وما  والجرائد 

التواصل مع البيئة المحيطة بك. 
عند استئجار منزل من خالل وكيل عقاري ، يجب عليك دفع رسوم الخدمة للوكيل 
العقاري. يتم الحصول على رسوم الخدمة من المستأجر مقابل رسوم تأجير لمرة 
مدة  النظر عن  بغض   )٪  18( المضافة  القيمة  10 ٪ + ضريبة  قدرها  واحدة 
العقد. إذا كنت تستأجر منزلك مباشرة من مالك العقار نتيجة لعمليات البحث عبر 

اإلنترنت أو في الشوارع ، فلن تحتاج إلى دفع أي رسوم.
عند البحث عن منزل يجب النظر إلى الخصوص الموضحة أدناه : 

يجب زيارة المنزل الذي ترغبون بإستئجاره.	 

يجب النظر إلى المنزل والبيئة المحيطة بالمنزل أيضاً.	 

التدقيق فيما إذا كان هناك جزء بالبيت يحتاج إلى تصليح.	 

يجب اإلنتباه لذكر قيمة اإليجار ونسبة الزيادة  ومدة العقد ومقدار الضمان 	 
) يجب ان ال تكون قيمة الضمان أكثر من قيمة إيجار 3 شهور ( في عقد 

اإليجار وأن تكون جميع محتويات المنزل وحالتها مذكورة به.  
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األسئلة المهمة الواجب سؤالها لصاحب 
المنزل :

هل مصاريف الكهرباء والتدفئة والماء من ضمن قيمة اإليجار ؟	   

هل هناك أثاث أو أشياء في المنزل عائدة لصاحب المنزل ؟	   

هل بإمكاني القيام بدهن المنزل أو تغيير الديكور ؟	   

هل بإمكاني تربية حيوانات أليفة ؟	   

صيانة المنزل من مسؤولية من ؟	   

هل هناك موقف سيارات خاص ؟ 	   

حقوق وإلتزامات المستأجر 
بعد توقيع عقد اإليجار يتحول المنزل إلى مكان خاص بكم. ال يحق لصاحب 	 

المنزل دخوله دون إذنكم. في حال أن كانت هناك حاجة لترميم أو تصليح شيء 
في المنزل فبإمكان صاحب المنزل الدخول متى رغبتم وبعد الحصول على إذن 

منكم.

أنتم ملزمون بإعادة المنزل إلى صاحبه بالشكل الذي إسلمتوه به.	 

عند خروجكم من المنزل يتم إعاد الضمان لكم ولكن في حال أن كنتم قد 	 
الذي  الضرر  كان  وإذا  الضمان  قيمة  من  خصمه  فيتم  للمنزل  بضرر  تسببتوا 

تسببتم به أكثر من قيمة الضمان فأنتم ملزمون بدفع الفرق الناقص.

يجب دفع اإليجار في التاريخ والطريقة الموضحة بعقد اإليجار. 	 

ال يحق لصاحب المنزل طوال فترة العقد ان يخرجكم من المنزل دون وجود 	 
سبب مقنع. 

باإلمكان أن يتم تحديد نسبة الزيادة في قيمة اإليجار بالعقد ولكن ال يجب أن 	 
بإمكانك  البالد.  بداخل  السابقة  للسنة  األسعار  مؤشر  في  المحددة  النسبة  تتعدى 

 www.tuik.gov.tr  معرفة نسبة مؤشر األسعار من خالل زياردة موقع



شراء منزل
ُمنح لألجانب في تركيا حق شراء أمالك الغير المنقولة ) منزل، أرض، دكان وما 
شابه ذلك ( ولكن توجد حدود لهذا الحق وللتعرف على تلك الحدود يرجى مراجعة 

مديرية السجل العقاري. 

بإمكانكم الحصول على قرض من البنك لشراء منزل ولكل بنك شروط مختلفة لمنح 
القرض. إذا كنتم ترغبون بشراء منزل من خالل قرض من البنك بامكانكم مراجعة 

البنوك للحصول على المعلومات بشأن هذا الموضوع. 

أثناء  مراعاتها  الواجب  ذاتها  هي  منزل  إستئجار  أثناء  مراعاتها  الواجب  األمور 
شراء منزل. 

لمنع حدوث أي عملية نصب وإحتيال أثناء شراء المنزل يجب التأكد من مديرية 
السجل العقاري بعدم وجود أي رهن وما شابه ذلك من قيود على الُملك. بيع عقار 
السجل  إال في مديريات  يتم  ( ال  ذلك  ) منزل، أرض، دكان وما شابه  تركيا  في 
العقاري التي يتواجد بها العقار. بعد اإلتفاق مع مالك المنزل يجب مراجعة مديرية 

السجل العقاري إلتمام عملية الشراء. 

من المفيد بالنسبة لكم التعامل بحذر أثناء شراء غير 
منقول لتفادي التعرض للنصب واإلحتيال. ينصح 

أن يتم الدفع ومعامالت نقل الملكية في نفس اللحظة 
لدى مديرية السجل العقاري. 

االجراءات التي يجب القيام بها بعد 
اإلنتقال للمنزل 

لمنزل  أوشرائكم  عندإستئجاركم  بها  القيام  عليكم  الواجب  المعامالت  بعض  هناك 
في تركيا .في بداية االمر يجب مراجعة بعض الدوائر وعمل االشتراك فيه كدائرة 
المنزل  في  العضوية  إلغاء  يجب  ذلك.  وماشابه  والتلفون  والكهرباء  والغاز  المياه 
القديم ونقل بوليصة التأمين في حال وجودها بالمنزل القديم إلى المنزل الجديد. إلى 
جانب ذلك ففي حال ان كانت لديكم عضوية في الجرائد والمجالت وحسابات في 

البنوك فيجب عليكم تحديث عنوانكم. 
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30يوم وإلى مديرية  النفوس خالل  لمديرية  الجديد  العنوان  يجب اعالم 
إدارةالهجرة خالل 20 يوم لتسجيل عنوانكم لتسجيل عنوانكم الجديد في 
نظام العناوين. ان عمل تأمين ضد الزالزل اجباري لكل بيت في تركيا، 

وهذه المسؤولية تكون عائدة لصاحب المنزل. 

اإلشتراكات 
عند االستقرار في منزل أو مكان عمل ، يجب ان يكون االشتراك باسم 
الشخص اجباريا في الكهرباء والماء وإختياريا للغاز الطبيعي والهاتف. يجب 
على أي شخص قام بشراء أو استئجار منزل جديد إجراء عملية اشتراك 
شخصيًا أو عن طريق الوكيل. يمكنك التقدم بطلب االشتراك من خالل شركة 

المبيعات ذات الصلة وكذلك من خالل نظام الحكومة اإللكترونية

إشتراك الكهرباء
يجب عليكم عمل إشتراك كهرباء عند إستئجاركم أو شرائكم لمنزل. إذا 
كانت لديك إشتراك  كهرباء في منزلكم القديم  يجب عليكم إلغائها اوالً 
ونقل اإلشتراك لعنوانكم الجديد. للقيام بعمل عقد إشتراك للكهرباء يجب 

عليك مراجعة  الشركة الموزعة للكهرباء المتواجدة في منطقتكم. 

عند القيام بالمعامالت يجب عليكم إبراز تأمين الزالزل اإلجباري. تطلب 
الشركة الموزعة للكهرباء مبلغاً كضمان أثناء القيام بالشراكة وعند إنتهاء 

الشراكة تقوم بإعادته إليك.  

أشتراك الماء
إذا كنتم تقيمون في المدن الكبرى تكون المراجعة الى البلدية في المحافظة. 
واذا كنتم تقيمون في مناطق السكنية االخرى يجب عليكم مراجعة إلى 

مديريات خدمات المياه والصرف الصحي في البلدية ذات الصلة. 

بعد دفع الضمان المطلوب يتم تفعيل أشتراك الماء. 

إذا كنت تقيم 
في مدينة كبرى 

يجب مراجعة 
دائرة الماء التابعة 

للبلدية الكبرى 
وإذا كنت تقيم في 
المناطق األخرى 

فيجب مراجعة 
دائرة الماء التابعة 

للمنطقة. 

للقيام بذلك 
يجب عليك 

مراجعة 
دائرة 

الكهرباء 
المتواجدة 
في منطقة 

المنزل. 
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إشتراك الغاز الطبيعي 
يجب عليكم عمل إشتراك غاز من خالل مراجعتكم لشركة الموزعة 
للغاز في منطقتكم عند إستئجاركم أو شرائكم لمنزل. إذا كانت لديك 
إشتراك  غاز في منزلكم القديم  يجب عليكم إلغائها اوالً ونقل اإلشتراك 

لعنوانكم الجديد. 

عند القيام بالمعامالت يجب عليكم إبراز تأمين الزالزل اإلجباري. تطلب 
شركة  الغاز مبلغاً كضمان أثناء القيام بالشراكة وعند إنتهاء الشراكة 
تقوم الشركة بإعادته إليك. إذا كانت عداد الغاز على شكل بطاقة )مسبق 
الدفع(  فال توجد ضرورة لدفع الضمان. للبدء بإستعمال الغاز بإمكانك 
تعبئة الكرت من مراكز اإلشتراك أو من النقاط الخاصة بالتعبئة الرصيد. 

إشتراك الهاتف والبث التلفزيوني 
واإلنترنت ومنصة القمر الصناعي

والقمرالصناعي  واإلنترنت  التلفزيوني  والبث  الهاتف  في  للشراكة 
يجب مراجعة المؤسسات المختصة بذلك.  

باإلمكان القيام بالشراكات من خالل المراجعة الشخصية أومن خالل 
الهاتف او عبر اإلنترنت. 

هناك مجموعات شراكة بتعهد أو دون تعهد. يجب إختيار المجموعة 
المناسبة حسب المبلغ المرغوب بدفعه. 

للبدء باإلستخدام يأتي فريق تقني لتركيب التأسيس ولذا تقوم المؤسسة 
بإعطائك موعد كي تكون متواجد في اليوم والساعة المطلوبة بالعنوان 

المطلوب. 

للشراكة في 
الهاتف والبث 
التلفزيوني 
واإلنترنت 
والقمرالصناعي 
يجب مراجعة 
المؤسسات 
المختصة بذلك.  





العمل
العمل في تركيا مضمون في الدستور والقوانين ومعترف 
بها للجميع، لذا فلكم حق العمل في تركيا ولكن يجب 
عليكم الحصول على إذن عمل. من أهم احدى عوامل 

الوئام في تركيا العمل أو تأسيس عمل خاص بكم.

يمنع منعاً باتاً عمل يمنع 
منعاً باتاً عمل اي شخص 
تحت سن 15 سنة. وان 

عمل االطفال الذين 
يتراوح اعمارهم ما بين 
15 – 18 سنة مرتبط 

بشروط معينة. 

في حال عدم اإللتزام 
بالشروط المطلوبة 

قد يؤدي الى عقوبات 
صارمة.



حق العمل وطلب إلذن العمل
عليك  يجب  تركيا  في  تعيش  أجنبي  كمواطن  بالعمل  البدء  قبل 
وضع  على  قد حصلت  كنت  إذا  ولكن  عمل.  إذن  على  الحصول 
الجئ أو حماية ثانوية فبإمكانك العمل بشكل مستقل أوغير مستقل 

من تاريخ حصول على هذه الوضع. 

وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية التركية هي المسؤولة عن 
إذن العمل. يتم تقديم الطلب على نوعين، اي من داخل وخارج تركيا. 
وان الطلبات المقدمة من الداخل والخارج تكون من قبل  مكان العمل او 
مؤسسة. إذا كنت ترغب بالمجيء الى تركيا بغرض العمل فيجب عليك 
المراجعة الى ممثليتنا في خارج الجمهورية التركية الموجودة في بلدك. 
وعند المراجعة للممثلية من اجل تقديم الطلب فيما يخص العمل في تركيا، 
ال تنسى أن تبرز بيانات عقد العمل ومكان العمل والتشغيل الذي ستعمل 
به. وبعد تقديم تقوم السفارة بدورها باعطائك رقم المتابعة وتقوم السفارة 
بإرسال رقم المتابعة بك إلى مكان العمل والتشغيل كي يبدأ بمعامالت 
التقديم الطلب باسمك ونيابة عنك. وبعد هذه الخطوة، تقوم مكان العمل او 

التشعيل بتقديم الطلب نيابة عنك وبشكل مباشر من النظام.

في حال إذا كنت مقيماً في بلدنا ، ولديك تصريح إقامة ساري المفعول لمدة 
6 أشهر على األقل. او إذا كنت مقدما بطلب حماية دولي، بعد مرور 6 
أشهر على تقديم طلبك، واذا كنت تحت الحماية المؤقتة أو الجيء بشروط 
وحاصل على الوثيقة قبل 6 شهور فيكون لديك حق المراجعة للحصول 
على إذن عمل. في حالة توافر الشروط من الناحية الزمنية، تستطيع مكان 
العمل او التشعيل القيام بتقديم الطلب نيابة عنك وبشكل مباشر من النظام. 

إذا كنت تحت الحماية المؤقتة وترغب     

بالعمل كعامل موسمي في الزراعة     
ورعاية الحيوانات فيجب عليك مراجعة    

مديرية العمل شخصياً في المدينة التي    
تقيم بها.   

وزارة األسرة 
والعمل 

والخدمات 
االجتماعية 
التركية هي 

تمنح إذن العمل.
يتم تقديم الطلب 

على نوعين، 
اي من داخل 

وخارج تركيا. 



معلومات هامة متعلقة بإذن 
العمل 

من اجل التقديم إلذن العمل يجب أن يكون لديك عقد عمل 	 
موقع بينكم وبين صاحب العمل

عند التقديم بطلب اذن العمل فإن الرسوم الخاصة بإذن 	 
العمل يتم دفعها من قبل صاحب العمل وال يحق له مسالتكم.

إذا كنت تحت الحماية الدولية أو الجيء بشروط فال يمكنك 	 
العمل إال في المدينة التي تقيم فيها. في حال إذا رغبت 
العمل في مدينة أخرى يجب اثناء الذهاب عليك الحصول 
على إذن من مديرية إدارة الهجرة في المحافظة التي تقيم 

فيها.

عمل 	  إذن  أوتمتلك  المؤقتة  الحماية  تحت  كنت  إذا 
العمل يعتبر الغي  المؤقتة فإن إذن  الحماية  وإنتهت 

تلقائياً

عند مراجعتك لتجديد إذن العمل بإمكانك العمل في 	 
نفس المكان لمدة 45 يوم من تاريخ إنتهاء إذن العمل 

الذي ستقوم بتجديده.

إذن 	  بالحصول على  يقوم  الذي ال  العمل  •صاحب 
العمل لألجانب يقوم بدفع غرامة مالية إدارية عن كل 

أجنبي يعمل لديه دون إذن عمل.

والعامل. 	  العمل  لصاحب  وإلتزامات  حقوق  هناك 
العامل االجنبي الذي يمتلك إذن عمل له نفس حقوق 

وإلتزامات العامل التركي. 

عند العمل دون إذن عمل :
مالية 	  غرامة  لدفع  تتعرض 

إدارية
ال يمكنك اإلستفادة من حقوق 	   

العامل المذكورة في القانون.



البحث عن عمل 
هناك طرق عدة للبحث عن عمل في تركيا وبإمكانك اللجوء للطرق الموضحة 

أدناه للحصول على عمل :

إبالغ أصدقائك ومعارفك ببحثك عن عمل	 
البحث في إعالنات العمل على اإلنترنت او ان تكون عضوا في 	 

مواقع الموارد البشرية 
البحث في إعالنات العمل بالجرائد 	 
يمكنك التسجيل في الشركات تقديم خدمات استشارية من اجل العثور 	 

على العمل
يمكنك التقديم بشكل مباشر إلى المؤسسات أو الشركات	 
العمل 	  مؤسسة  مراجعة  على عمل هي  الحصول  أئمن طرق  من 

التركية والتسجيل في نظامها 

مؤسسة العمل التركية
للحصول على عمل  تركيا  الرسمية في  المؤسسة  التركية هي  العمل  مؤسسة 
أيضاً  اإلجانب  فبإمكان  االتراك  المواطنين  إلى جانب  بالمهن.  أوتعليم خاص 
مراجعة المؤسسة. بإمكانكم اإلستفادة من خدمات المؤسسة في حال إمتالككم 
للرقم الوطني الخاص باالجانب من خالل التسجيل بالمؤسسة عبر اإلنترنت 
عليها  6 شهور  المؤقتة ومر  الحماية  تحت  كنت  إذا  الشخصية.  المراجعة  أو 
فبإمكانك المشاركة في الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل المؤسسة. 
رقم  على  اإلتصال  بإمكانكم  المؤسسة  عن  إضافية  معلومات  على  للحصول 

 www.iskur.gov.tr 4447587 أو 170 أوالنظر إلى موقع
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الخدمات االساسية المقدمة من قبل 
مؤسسة العمل التركية : 

دعم الطلبات الخاصة في البحث عن عمل	 
تقديم خدمات إستشارية في العمل والمهن	 
تأمين راتب في نطاق الضمان البطالة على العاطلين عن العمل	 
دعم إنشاء عمل لذوي الحتياجات الخاصة والمحكومين السابقين	 
توظيف ذوي االحتياجات الخاصة في العمل	 
المسجلين في 	  العاطلين  تدريبية ومهنية على  تقديم دورات 

المؤسسة العمل التركية الذين يريدون تطوير انفسهم،  لتطويرهم 
تقديم دورات ريادة األعمال والدورات التدريبية أثناء العمل.

الدورات التدريبية المقدمة من 
قبل مؤسسة العمل التركية 

الدورات التدريب المهني : وتقدم هذه الدورات لزيادة مؤهالت العاطلين 
عن العمل وتوفر فرصا لحصولهم على عمل

دورات البدء في العمل : هذه الدورات تمنح العاطلين عن العمل تجربة 
لدى  الدورات  هذه  تتم  الذات.  تطوير  على  وقدرة  التطبيق  في  وخبرة 
أصحاب العمل ويتم التواصل مع أصحاب العمل بشكل شخصي أو من 

خالل المؤسسة العمل التركية. 

برامج دورات التطوير : يتم تتطبيق هذه البرنامج لمساعدة األشخاص 
المسجلين في المؤسسة على إنشاء وتطوير أعمالهم الخاصة بهم

لإلستفادة من دورات مؤسسة العمل التركية بإمكانكم مراجعة مديرية 
مؤسسة العمل التركية في المدينة التي تقيمون فيها. 

 لإلستفادة من
 دورات مؤسسة
التركية  العمل 

 بإمكانكم مراجعة
 مديرية مؤسسة
التركية  العمل 

 في المدينة التي
تقيمون فيها



ماهي االمورالواجب مراعاتها عند 
البدء بالعمل ؟ 

هناك بعض األمور التي يجب مراعاتها بعد العثور على عمل تلبي معاييرك. وقد تم 
توضيحها ادناه من اجل تفادي الضرر بحياتكم العملية. 

إذا كان العمل الذي بدأتم به ليس أكثر من سنة واحدة فال توجد ضرورة لتوقيع عقد 
عمل ولكن إذا كان اكثر من ذلك يجب توقيع عقد كتابي. 

قم بقراءة بنود عقد العمل بدقة وركزعلى نوعية العمل ومكان العمل واالجرة.

يجب أن تأخذ نسخة من عقد العمل.

الفترة التجريبية في بداية العمل ال تتخطى الشهرين، ويجب على صاحب العمل دفع 
االجرة والضمان اإلجتماعي أثناء تلك الفترة.



تعرف على حقوقك في الحياة 
العملية !

في الحياة العملية ال يحق ألي أحد التميز ما بينك وبين االخرين بسبب 	 
عرقك أو لغتك او لونك أو جنسك أو إعاقتك أو فكرك السياسي أو عقيدتك 

أو دينك أومذهبك وما شابهه من االمور .

 ال يحق ألي أحد أن يشغلك بشكل إجباري	 

 صاحب العمل ملزم بتامين الضمان اإلجتماعي لك كباقي جميع  العاملين. 	 

 صاحب العمل ملزم بدفع االجرة لك وفي حال عدم دفعه بإمكانك إجبار 	 
صاحب العمل على تقديم طلب أو رفع دعوى.

 ال يحق لصاحب العمل منعك من الحصول على مستحقاتك من اإلجازة 	 
السنوية. كما يجب على صاحب العمل منحك إجازة لمدة 24 ساعة كل 

أسبوع. 

يجب على أصحاب العمل ان يتخذ التدابير واالحتياطات الالزمة لضمان 	 
سالمتك في مكان العمل لديك حق العضوية في نقابات العمال

يحق لك و لصاحب عمل فسخ عقد العمل مع شريطة اإللتزام بمدة اإلبالغ.	 

 في حال فسخ العقد لسبب محق من قبلكم أومن قبل صاحب العمل بإمكانكم 	 
الحصول على  تعويض الخدمة ) في حال تم فسخ العقد من قبل صاحب 
الخدمة.  تعويض  على  الحصول  عدم  الممكن  فمن  محقة  ألسباب  العمل 
واألسباب المحقة لفسخ العقد يمكنك التعرف عليها من خالل اإلتصال على 

www.ailevecalisma.gov.tr )رقم 170 أوزيارة موقع

 هناك مهن في تركيا ال يحق لألجانب العمل بها وللتعرف على هذه المهن 	 
قم بزيارة موقع 



الحد األدنى لألجور 
الدوام الكامل اي المدة  القانونية  للعمل في تركيا هي 45 ساعة في األسبوع. 
األدنى  الحد  الحصول على  تستحق  األسبوع  في  45 ساعة  لمدة  عند عملك 

لألجور وهي األجرة التي يتم تحديدها سنوياً. 

إذا تجاوزة مدة العمل  45 ساعة في االسبوع  فإن صاحب العمل ملزم على 
دفع أجرة الساعات اإلضافية. 

اإلجازات 
لديكم أنواع مختلفة من االجازات  في حياتكم العملية.

كجميع العاملين إجازتكم السنوية تحت الحماية باللوائح القانونية إذا كنت تعمل 
في نفس العمل لمدة سنة كاملة يكون لديك حق اإلستفادة من اإلجازة السنوية 
والمدة التجريبية تحسب ضمن هذه الفترة. باإلضافة إلى ذلك ، ستختلف فترة 

اإلجازة السنوية لديك حسب الفترة الذي تعملون فيه بمكان العمل. 
في نفس مكان العمل:

إذا عملت لمدة ما بين 1 – 5 سنوات تكون مدة اإلجازة 14 يوما 	 
على األقل

إذا عملت لمدة ما بين 5 – 15 سنة تكون مدة اإلجازة 20 يوما على 	 
األقل

إذا عملت لمدة أكثر من 15 سنة تكون مدة اإلجازة 26 يوم على األقل	 
في حال ترككم العمل قبل إستخدام اإلجازة فصاحب العمل مجبر لدفع أجرة 
اإلجازة. إن صاحب العمل ملزم بدفع االجر المقابل لفترة االجازة الخاصة بكم.
إلى جانب اإلجازة السنوية، يحق لك الحصول على اذن راحة في اثناء العمل 

اليومي.
على األقل 15 دقيقة كل 4 ساعات أو أقل	 
نصف ساعة استراحة لكل فترة تتخطى 4 ساعات و حتى سبع 	 

ساعات ونصف. 
ساعة أستراحة لكل فترة تتخطى السبع ساعات والنصف. 	 

تمنح القوانين عطالت بعذر كفي حالة الزواج أو التبني أو وفاة األب أو األم 
أوالزوجة أو الزوج أو الطفل وتكون لمدة 3 أيام أما في حالة والدة زوجتك 

فيحق لك عطلة لمدة 5 أيام .

في حال تركك 
للعمل قبل 
إستخدامالعطلة 
فيجب على 
صاحب العمل 
دفع االجرة 
لك.
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العطل الرسمية 
29أكتوبر – عيد الجمهورية ) 1.5 يوم (	 
1 يناير – رأس السنة 	 
23 إبريل – عيد الوحدة والطفل 	 
1 مايو – عيد العمل )العمال (	 
19 مايو – عيد الشباب والرياضة	 
15 تموز – يوم الديموقراطية والوحدة الوطنية	 
30 أغسطس – عيد النصر	 
عيد الفطر وعيد األضحى من األعياد التي تعتبر عطلة عامة 	 

حقوق المرأة العاملة 
كما هي الحال في جميع مجاالت الحياة اإلجتماعية أيضا في الحياة العملية للمرأة 
حقوق متساوية مع الرجل. ال يمكن لصاحب العمل التمييز ما بين عامليه حسب 

جنسهم أو اعطاء المرأة راتبا أقل من الرجل أو معاملتها بشكل سيء. 

تتمتع المرأة العاملة ببعض الحقوق اإلضافية في اللوائح العامة:

الليلية ألكثر من 	  المناوبة  في  العاملة  المرأة  تشغيل  يمكن  ال 
ساعات 7،5 واذا كانت المرأة في المناوبة الليلية صاحب العمل 

ملزم بتوصيلها للمنزل.

إذا كانت المرأة حامل او لديها طفل رضيع  قطعيا ال يمكنكم 	 
تشغيلها في المناوبة الليلية. 

إذا كانت المرأة حامل فيحق لها الحصول على اجازة 8 أسابيع 	 
اسبوع   16 بمجموع  أي  الوالدة  بعد  أسابيع   8 و  الوالدة  قبل 

اجازة مدفوعة االجر.

إذا كانت للمرأة طفل عمره أقل من سنة فلها حق إذن الرضاعة 	 
بين  ما  االذن  هذا  تحديد  و  تقسيم   . يومياً  ونصف  ساعة  لمدة 

ساعات عائد لقرار المرأة.  



تتواجد في تركيا 50 ألف شركة أجنبية 
مليار   12 اإلستثمارات  قيمة  وتبلغ 
في  بإستثمارات  القيام  بإمكانكم  دوالر. 
تركيا كما يقوم بها المواطنون األتراك. 
بالشركات  الدخول في شراكة  بإمكانكم 
الرأسمالية المتواجدة في تركيا أو تأسيس 

شركة خاصة بكم. 
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إنشاء العمل في تركيا
بفضل  العالم  المستثمرين حول  انتباه  تجذب  التي  البلدان  تركيا واحدة من  تعتبر 
إقتصادها المزدهر والمتطور بشكل مستمر. يشكل الشباب األكثرية العظمى من 
سكان تركيا حيث يبلغ عددهم 30 مليون و يتميزون بالتأهيل العالي والقوة الحيوية 
المواصالت و  و  الطاقة  في مجال  التحتية  بنيتها  تطور  بفضل  أيضا  تعتبر  و   .
اإلتصاالت و موقعها الجغرافي مصدرا لجذب المستثمرين وتعتبر ايضا من الدول 

الرائدة في مجال اإلقتصاد في العالم.  

تتوجد في تركيا اكثر من 50 ألف شركة أجنبية وتتجاوز قيمة اإلستثمارات 12 
مليار دوالر. بإمكانكم اإلستثمار في تركيا والتمتع بنفس الشروط و الحقوق الذي 
يتمتع به المواطنون األتراك. بإمكانكم الدخول في شراكة في رأس مال الشركات 

المتواجدة في تركيا أو إنشاء شركة خاصة بكم.خاصة بكم. 

وباالضافة الى ذلك ،في حال قيامكم بإستثمار في تركيا بقيمة 500,000 دوالر 
أمريكي على األقل وتثبيت ذلك من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا فيحق لكم 

التقديم على الجنسية التركية. 





التعليم
 

النظامي  التعليم   ، قسمين  إلى  تركيا  في  التعليم  ينقسم 
والتعليم الغير النظامي. التعليم النظامي يشمل الروضة 
واإلبتدائية واإلعدادية والثانوية والمؤسسات الجامعية، 
التي  الفعاليات  جميع  يشمل  النظامي  الغير  التعليم  أما 
تكون بجانب التعليم النظامي او التي تكون خارجه.  

المؤسسات التعليمية مفتوحة للجميع بغض النظر عن 
منح  يتم  ال  التعليم  في  والدين.  والجنس  والعرق  اللغة 
أو  مجموعة  أو  عائلة  أو  شخص  ألي  امتيازات  أي 

طبقة معينة. 

لإلستفادة من التعليم في تركيا يجب أن يكون األجنبي 
مقيماً بشكل رسمي في تركيا. 



المباديء األساسية للتعليم في 
تركيا:

التعليم في  الدستور.  المحفوظ في  التعليم  ال يحرم أي شخص من حق 
المدارس الحكومية الزامية وبشكل مجاني، ومنع حق التعليم يعتبر جرماً. 

المباديء األساسية لنظام التعليم في تركيا:
المساواة والعالمية	 
تأمين اإلحتياجات اإلجتماعية والفردية	 
حرية اإلختيار	 
حق التعليم	 
التخطيط للتعليم طوال الحياة	 
النهج العلمي	 

الحضانة ودار الرعاية الصباحية
التعليم في تركيا، يبدأ التعليم في الطفولة المبكرة والتي هي من ضمن 
مسؤولية وزارة العمل واالسرة والخدمات االجتماعية ووزارة التربية 
الرعاية  ومراكز  الحضانة  دور  في  التعليم  هذا  توفير  يتم  والتعليم. 

الصباحية لألطفال مابين 36-0 شهًرا.

التعليم قبل المدرسة 
ان التعليم قبل المدرسة، يكون مفتوحة لألطفال ما بين سن 36 – 66 
شهر ويتم في الروضات المستقلة أما االطفال ما بين 48 – 66 شهر 
فيتم تسجيلهم في المؤسسات التعليمية الخاصة بالتعليم النظامي أو الغير 
نظامي.. التعليم الذي يتم تقديمه في مدارس الدولة لألطفال مابين سن 
المدارس  خارج  يقدم  الذي  التعليم  أما  مجاني  يكون  شهر   66  –  48

الحكومية لالطفال ما بين 36 – 66 شهر فتكون غير مجانية. 
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التعليم االلزامي
مدة التعليم اإللزامي في تركيا 12 عاما وينقسم 
4 سنوات  األولى  المرحلة  إلى ثالث مراحل. 
من الدراسة االبتدائية ، والثانية 4 سنوات من 
الدراسة االعدادية ، والثالثة 4 سنوات الدراسة 
ومجانية  االلزامية  تركيا  في  التعليم  الثانوية. 
يحق  عاما.   6-17 بين  ما  الذين  لالشخاص 
لجميع االطفال في تركيا اإلستفادة من الخدمات 
وباالضافة  الحكومية.  المدارس  في  التعليمية 
مدارس  أيضاً  ،هناك  الحكومية  المدارس  الى 
خاصة تابعة لوزارة التربية والتعليم ولكن هذه 

المدارس ليست مجانية.

المدارس  جميع  في  نفسه  المنهج  تطبيق  ويتم 
اإلعدادي  التعليم  في  أما  تركيا.  في  االبتدائية 
فبإمكانكم التسجيل في مدارس االئمة والخطباء، 
علمية  ثانويات  هناك  الثانوية  الدراسة  وفي 
وثانويات  األناضول  وثانويات  وإجتماعية 
الرياضة وثانويات االئمة والخطباء والثانويات 
البرامج  المتعددة  والثانويات  والمهنية  التقنية 
للعامل  خدمات  تقدم  التي  التعليم  ومراكز 
في  التسجيل  ويتم  المهنية.  والحرف  المساعد 
هذه المدارس على أساس معايير مثل نجاح في 

التعليم االبتدائي واهتمامات الطالب. 

حول  المعلومات  من  مزيد  على  للحصول 
التعليم االلزامي بامكانك زيارة موقع

www.meb.gov.tr  أو بمراجعة مديريات 
التربية والتعليم في المدينة التي تقيم بها.

تم  التي  تركيا  في  خاصة  تعليم  مراكز  هناك 
إنشاؤها لذوي االحتياجات الخاصة مثل إعاقة 
ذهنية أو بدنية أونفسية أو إجتماعية ويتم إختيار 
للحصول  الخاص.  الوضع  حسب  المؤسسة 
على مزيد من المعلومات عن تلك المؤسسات 
مديريات  مراجعة  بإمكانكم  الخاصة  التعليمية 

التربية والتعليم في المدينة التي تقيمون بها. 



مراكز التعليم المهني 
تقدم هذه المراكز التعليم لمدة 4 سنوات وهي تابعة للتعليم النظامي. يذهب الطلبة 
للمدرسة يوم في األسبوع وااليام الخمسة الباقية يقومون بالتدريب العملي. ال 
يوجد عمر محدد للتسجيل في المدرسة وباإلمكان التسجيل في أي يوم بالسنة 

ويحصل الطالب على راتب ال يقل عن %30 من الحد االدنى لالجر. 

في حال أن كنت صاحب شهادة إعدادية وما فوق فيمكنك التسجيل في دورة 
اللغة التركية للمستوى A1 بمراكز التعليم الشعبية. وإذا لم تكن لديك قدرة إلثبات 
مستواك التعليمي فبإمكانك المشاركة في الدورة A1  ومن ثم الدورة 2A . إذا 
كنت تعمل فبإمكانك اإلستمرار بالعمل والحصول على دورة تعليمية للمبتدئين. 

 

التسجيل
لتسجيل طفلك في المدرسة يجب مراجعة المدرسة مع الوثيقة 

التي تحمل رقم الهوية االجنبية الخاص بالطفل.
إذا كنت تمتلك وثيقة تعليمية من خارج تركيا فيجب معادلتها 
في  والتعليم  التربية  لوزارة  التابعة  المعادلة  لجنة  قبل  من 
في  التسجيل  يتم  أساسه  وعلى  بها  تقيمون  التي  المدينة 
المستوى  إلثبات  إمكانية  هناك  تكن  لم  إذا  اما  المدرسة.  
المعادلة  لجنة  مراجعة  فيجب  الوثائق  طريق  عن  التعليمي 
التابعة لوزارة التعليم والدخول في إمتحان تثبيت المستوى 

وعلى أساس النتيجة يتم التسجيل في المدرسة..  

في حال عدم اكمال الدراسة، سيتم 
اعطائكم وثيقة التعليم تنص على 
المستوى التعليمي ومدة الدراسة 

التي تلقيتموه في تركيا.
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التعليم العالي \ الجامعة 
التقني  والمعهد  والمعاهد  والكليات  الجامعات  العالي،  التعليم  مؤسسات  تشمل 
والمعاهد الموسيقية والمدارس المهنية ومراكز البحث والتطبيق. من أجل التسجيل 
في مؤسسات التعليم العالي ، يجب التخرج من الثانوية واجتياز امتحان القبول في 
الجامعة بنجاح. يتم توزيع الطلبة الحاصلين على حق االختيار في امتحان الجامعي  
وفقًا لترتيب النجاح في إحدى الجامعات التي تم اختياره في نظام التفضيل المركزي. 
ونظرا لوجود اختالف في اعداد الطلبه الحاصلين على حق االختيار ومقاعد 
المقررة من قبل الجامعة ، يجب التعامل مع تفضيالت الجامعية بشكل واقعي. 
للحصول على مزيد من المعلومات بامكانكم النظر إلى دليل تفضيالت الذي ينشر 
سنويا وبشكل منتظم من قبل مركز القياس واالختيار والتنسيب )ÖSYM( أو 

. www.osym.gov.tr زيارة الموقع

يتم توفير خدمات التعليم العالي في جامعات الدولة وجامعات الوقف. تقدم الجامعات 
الحكومية الخدمات مجانية بينما المؤسسات الجامعية تحدد رسومها السنوية. ومع 
ذلك ، يمكن للجامعات الحكومية أن تطلب الرسوم الدراسية من الطلبة األجانب. 
من اجل الدراسة في  برامج التعليم العالي في تركيا بامكانكم التقديم على منح 
الدراسية التركية. للحصول على معلومات دقيقة بخصوص برامج المنحة الدراسية 

www.turkiyeburslari.gov.tr  بامكانكم زيارة الموقع

منح تركيا
المنح التركية هي المنح التي يتم تقديمها للطلبة األجانب من قبل الجمهورية 
التركية ويكون مصدرها حكومي. المنح التي يتم تقديمها من خالل مشاريع 

اإلتحاد األوروبي اإلتفاقيات الثنائية أو منح التي تقدم من الجامعة تكون خارج 
نطاق المنح الدراسية. ضمن نطاق برنامج المنح الدراسية ؛ يتم تقديم منحة 

شهرية ورسوم التعليم الجامعي والتأمين الصحي والسكن الجامعي وتعليم اللغة 
التركية ومصاريف السفر الذهاب واالياب. 

في حال لم يتم اكمال دراسة الثانوية في تركيا فيجب عليكم التسجيل في االمتحانات 
الخاص التي تنظمها الجامعات للطلبة االجانب واجتيازه بدال من امتحان القبول الذي 
يتم تنظيمه مركزيا، باإلضافة إلى ذلك ، ال يوجد  نظام االختيار المركزي ويجب أن 
تقوم بمراجعة الجامعة شخصياً. عند التقديم، قد يُطلب منكم تقديم مستندات متعددة 
مثل سجل التعليم الخاص بالطالب. للحصول على معلومات بخصوص الوثائق 

.www.yok.gov.tr المطلوبة بشكل دقيق بامكانكم زيارة الموقع

اذا كنت ضمن الحماية المؤقتة في تركيا بامكانك التقديم على البرامج الدراسية 
لجامعات مختلفة في اللغة التركية او لغة اجنبية. عند التقديم الطلب لالنتقال الى 

جامعة اخرى، في حال ال يوجد وثيقة معادلة فيجب عليكم الدخول في إمتحان الكفائة.  

 من أجل التسجيل
 في مؤسسات

 التعليم العالي ،
 يجب التخرج من
 الثانوية واجتياز

 امتحان القبول
        في الجامعة

بنجاح.



الدراسات العليا الماجستير 
والدكتوراه

كما هو الحال في جميع مجاالت التعليم ، فان تركيا توفر 
الحصول  بعد  األكاديمية.  لمهنتك  الفرص  من  العديد  لك 
تعليم  على  الطلب  يزداد   ، البكالوريوس  درجة  على 
بتلبية  تركيا  وتقوم  يوم،  بعد  يوما  والدكتوراه  الماجستير 
هذا الطلب وجودة  التعليم،  ومن هذه الناحية فان تركيا 

من ضمن البلدان القليلة في العالم .
والجامعة  القسم  تحديد  أوالً  عليك  يجب   ، التخرج  بعد 
ويجب   . فيها  الماجستير  على  الحصول  في  ترغب  التي 
القسم لديها شروط  اخذ بعين االعتبار ان لكل جامعة او 
اختالفات  وجود  من  الرغم  على  للقبول.  بها  الخاص 
 ، القبول  بمتطلبات  يتعلق  فيما  والبرنامج  الجامعة  بين 
إال ان برنامج الماجستير والدكتوراه تتطلب الدخول في 
إمتحانات العلوم األساسية مثل )ALES, GRA ... الخ( 

والحصول على الدرجة المطلوبة.
للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية الدقيقة حول 
في  للدخول  تحتاجها  التي  التأهيل  ومتطلبات  االمتحانات 
بامكانكم  والدكتوراه  الماجستير  العليا  الدراسات  برامج 
او مراجعة مكتب   www.osym.gov.tr الموقع  زيارة 

شؤون الطالبية للجامعة التي تنوي التقديم فيه.
الحصول  تم  التي  التخرج  شهادات  معادلة  بخصوص 
و  الجامعية  الشهادة  و  الدبلوم  تركيا  خارج  من  عليها 
تنفيذ إجراءات معادلة الشهادات  الماجستير، ويتم  شهادة 
شهادة  على  الحصول  العالي.  التعليم  مجلس  قبل  من 
وكذلك  األكاديمية  طلباتك  في  مفيًدا  لشهاداتك  المعادلة 
بمعادلة  الخاصة  التفاصيل  لمعرفة  التوظيف.  في طلبات 
واالوراق  اجراءه  كيفية  حيث  من  التخرج  شهادات 
المعادلة عن طريق  قسم وحدة  بامكانكم زيارة  المطلوبة 

.www.yok.gov.tr الموقع

معادلة 
الشهادات 

تتم من قبل 
المؤسسة 

التعليم العالي. 



التعليم المفتوح 
التعليم  اكمال  على  القادرين  الغير  االشخاص  فبامكان 
االلزامية  الثانوية  دراسة  باكمال  والراغبين  النظامي 
التسجيل في مدارس التعليم المفتوح. إذا كان األمر نفسه 
ينطبق عليكم ، بعد الحصول على وثيقة المعادلة عن طريق 
مديرية التربية والتعليم في المحافظة المقيم فيها بامكانك 
الذهاب إلى مديرية مركز التعليم الشعبي والتسجيل فيها 

عن طريق تقديم الطلب.
 وحدات التعليم المفتوح هي كالتالي :

إعدادية التعليم المفتوح : تؤمن إتمام التعليم لمن 	 
إضطر ترك تعليمه اإلبتدائي واإلعدادي.

ثانوية التعليم المفتوح :تتيح الفرصة إلتمام التعليم 	 
ترك  إضطر  وبعدها  االبتداية  دراسة  اكمل  لمن 
تعليمه اإلعدادي والثانوي. والطلبة الحاصلين على 
التعليم في خارج تركيا يجب عليهم تقديم وثائق 
توضح وضعهم التعليمي ومعادلة تلك الوثائق كي 

يتمكنوا من التسجيل في التعليم المفتوح.

ثانوية اإلمام خطيب للتعليم المفتوح: يحق لمن 	 
أو  تعليمه اإلعدادي  يتم  اإلبتدائي ولم  تعليمه  أتم 
الثانوي التسجيل بها، بامكان خريجي التعليم العالي 

التسجيل فيها ايضا.

المدارس التقنية للتعليم المفتوح : تقوم هذه المدارس بتأمين 	 
التعليم عن بعد لخريجي اإلبتدائي بهدف إكسابهم مهنة 
أوحرفة او التدريب وجها لوجه عند الضرورة وكما يحق 

لألجانب في تركيا التقديم وقبول لهذه المدارس. 

في حال رغبة الشخص إتمام 
تعليمه الرسمي فبإمكانه التسجيل 

في مؤسسات التعليم المفتوح.



 للحصول على مزيد من المعلومات
 عن اإلمتحانات الواجب دخولها
 للماجستير والدكتوراه بإمكانكم

 زيارة موقع
www.osym.gov.tr 
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جامعات التعليم المفتوح 
أو  المعاهد  في  تعليم  على  بالحصول  ترغب  كنت  اذا 
الجامعات وال توجد لديك قدرة لالستمرار في الجامعة 
ألسباب عدة فإن الجامعات تقوم بهدف المساواة بالتعليم 
ويمكنكم  المفتوح  للتعليم  محدودة  معينة  برامج  بتنظيم 
المفتوح  التعليم  إتمام  بها. عند  والتسجيل  لها  المراجعة 

تحصل على شهادة مساوية لشهادة التعليم النظامي.  
جامعة  تركيا  في  المفتوح  مراكزالتعليم  أشهر  من 
االناضول وللتعرف على برامج التعليم المفتوح وشروط 

. www.aof.edu.trالقبول يرجى زيارة موقع

مراكزتعليم الشعب 
فئات  لجميع  التعليمية  الخدمات  المراكز  هذه  تقدم 
الرسمي  التعليم  سن  في  لألطفال  يمكن  األعمار(ال 
يقارب  ما  وتقدم  العام)  التعليم  دورات  من  االستفادة 
1000 برنامج تعليمي من أشهرها دورات اللغة التركية 
دورات  و  المهن  إكساب  ودورات  األجنبية  واللغات 
الرياضة والفنون. بإمكانكم المشاركة في هذه الدورات 
في  الشعب  تعليم  مركز  مديرية  مراجعة  عليكم  ويجب 

أقرب مكان من محل إقامتكم. 
  

تقدم هذه المراكز 
الخدمات 
التعليمية لجميع 
فئات األعمار(
ال يمكن لألطفال 
في سن التعليم 
الرسمي 
االستفادة من 
دورات التعليم 
العام ) 





تعلم اللغة التركية
اللغة الرسمية في تركيا هي اللغة التركية.

تحدث الناس باللغة التركية على مر التاريخ من الصين 
إلى المجر ومن مصر إلى سيبريا. هناك اليوم جماعات 
واألناضول  الوسطى  اسيا  في  التركية  باللغة  تتحدث 

والشرق األوسط ودول البلقان. 
التركية  المدراس  في  التركية  لللغة  التعليم  تقديم  يتم 

والدورات الحكومية والخاصة. 
تتكون اللغة التركية من 29 حرف وهم : 

Aa   Bb   Cc   Çç   Dd   Ee   Ff
 Gg   Ğğ   Hh   Iı   İi   Jj    Kk 
Ll    Mm    Nn   Oo    Öö   Pp
  Rr    Ss   Şş    Tt    Uu    Üü 

Vv    Yy    Zz



لماذا توجد ضرورة 
لتعلم اللغة التركية ؟

تعلم اللغة التركية بشكل جيد يساعدك في 	 
العيش بتركيا براحة.

يزيد من إحتمالية عثورك على عمل 	 

يساعدك في الحصول على التعليم	 

يساعدك في سهولة اإلستفادة من الحقوق 	 
والخدمات المقدمة لك

يسهل من تواصلك مع الشعب التركي 	 
ويزيد من العالقات اإلجتماعية

يساعدك في تشكيل صداقات ومحيط	 

الشروط 	  بين  من  التركية  اللغة  إجادة 
التركية  الجنسية  على  للحصول  الالزمة 
نتيجة  الحصول على  في  ذلك  ويساعدك 

إيجابية لمراجعة الجنسية. 
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ما هي االماكن التي يتم بها 
الحصول على دورة لللغة 

التركية ؟ 
أولها 	  التركية.  اللغة  لتعلم  ألجانب  عديدة  خيارات  هناك 

دورات اللغة التركية المنظمة من قبل مراكز تعليم الشعب 
التابعة لوزارة التعليم وبإمكانكم مراجعة مركز تعليم الشعب 
المتواجد في أقرب مكان لمحل إقامكتم والتسجيل بها للبدء 

في تعلم اللغة التركية.

إلى جانب دورات تعليم اللغة التركية التي تنظمها وزارة 	 
التربية والتعليم بإمكانكم تعلم اللغة التركية من خالل معهد 
يونس إمره وهومعهد يمتلك 40 مركزاً في أماكن مختلفة من 
العالم وتقوم بتعليم اللغة التركية والتعريف بالثقافة التركية 
يقوم  الناس.  بين  ما  التواصل  لتسهيل  والتقاليد  والعادات 
المراكز في مناطقها المتواجدة فيها بتنظيم. فعاليات تقليدية 
السياسات  وتطوير  الثقافي  الميراث  بحماية  ايضاً  ويقوم 
على  والتعرف  التركية  اللغة  تعلم  يمكنكم  وبذلك  الثقافية 
الثقافة التركية عن قرب. للحصول على مزيد من المعلومات 
www.yee. موقع  زيارة  بإمكانكم  إمره  يونس  معهد  عن 
التركية عن بعد من خالل  اللغة  تعلم  بإمكانكم  org.tr كما 

. www.turkce.yee.org.tr زيارة موقع

هناك أيضاً معاهد لغة تركية   تابعة للجامعات في تركيا 	 
لتعليم التركية لألجانب ومن الممكن التسجيل في هذه المعاهد 

لتعلم اللغة التركية. 

إلى جانب ذلك فإن العديد من المنظمات المجتمع المدني 	 
وهناك  التركية  اللغة  في  دورات  يقدمون  األحمر  والهالل 

معاهد خاصة تقوم بتقديم هذه الدورات. 

دورات اللغة التركية المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم  	 
تكون مجانية أما الدورات األخرى فتكون بأجرة. 

 

 من خالل معهد
 يونس إمره يمكنكم
 تعلم اللغة التركية

 وهومعهد يمتلك 40
 مركزاً في أماكن
 مختلفة من العالم
 وتقوم بتعليم اللغة

 التركية للحصول على
 مزيد من المعلومات
     بإمكانكم زيارة موقع
www.yee.org.tr



 
 
 
 



الصحة 
 

في حال  واسعة ومتنوعة.  تركيا  في  الصحية  الخدمات 
خاص  صحي  تامين  أو  عام  صحي  لتامين  إمتالكك 
فإنه يمكنك اإلستفادة من الخدمات الصحية. إذا لم تكن 
الخدمات  من  اإلستفادة  فبإمكانك  تامين صحي  صاحب 
الصحية من خالل دفع أجرة. اإلستفادة بشكل فعال من 
في  التسجيل  من خالل  ممكنة  تكون  الصحية  الخدمات 
مديرية إدارة الهجرة معرفة مدى و مضمون الخدمات 
الصحية الموفره حسب وضعكم. النظام الصحي التركي 
الطارئة ومراكزالخدمات  الصحية  الخدمات  يتكون من 

من المرحلة األولى والثانية والثالثة. 
لألشخاص  العامة  الصحي  التأمين  أقساط  تغطية  )تتم 
قبل  من  كلياً  أو  جزئياً  الدولية  بالحماية  المشمولين 
مديرية الهجرة اإلقليمية ويستفيد األشخاص الخاضعون 
المستوى  من  الصحية  الخدمات  من  المؤقتة  للحماية 

األول والثاني والثالث(.



 عندما تتصل
 بـ 112 تحتاج

 إلى تقديم
 معلومات مثل

 موقع حالة
 الطوارئ أو

 رقم المريض
 أو عدد

المصابين

الخدمات الصحية الطارئة 
الخدمات الصحية الطارة تتضمن الحوادث واإلصابات والمشاكل 

الصحية الفجائية وما شابه ذلك من حاالت طارئة.
خدمات اإلسعاف : في حال ظهور حالة صحية طارئة بإمكانكم 
عند  الطبية.  المساعدة  على  للحصول   112 الرقم  على  اإلتصال 
حالة  عن  معلومات  بتقديم  تقوموا  أن  يجب   112 برقم  إتصالكم 
مثل  معلومات  تقديم  إلى  تحتاج   112 بـ  تتصل  عندما  المريض 
موقع حالة الطوارئ أو رقم المريض أو عدد المصابين. وما إذا 
كان هناك شخص واحد مصاب أو أكثر وقد يسألك موظفي 112 
أسئلة إضافية كي يتمكنوا من تقديم الخدمة الصحية الصحيحة لذا 

يجب اإلجابة بشكل صحيح وكامل فهو أمر مصيري.

في  المتواجدة  الطواريء  قسم   : المستشفيات  في  الطواريء 
المستشفيات والتي تقدم خدماتها على مدى 24 ساعة. هذه األقسام 
قسم  في  ويتم  الطارئة  الحاالت  في  إال  خدماتها  بتقديم  تقوم  ال 
الطواريء تقديم خدمات التدخل الطبي األولي وإستقبال المرضى

الخطوه االولى من  الخدمات 
الصحية   

ومراكز  المجتمع  صحة  ومراكز  األسرة  صحة  مراكز  تتضمن 
صحة المهاجرين ومراكز الصحة للمتطوعين. هذه المراكز تقدم 
التطعيم  وخدمات  الفوري وخدمات  التشخيص والعالج  خدمات 
مكافحة االمراض المعدية و األوبئه وخدمات األمراض التناسلية 

والنسائية خدمات صحة الرضع واألطفال والمراهقين. 

مراكز صحة المهاجرين يتم تأسيسها 
في المناطق التي يكثر فيها السوريين 
المشمولين بالحماية المؤقته وهي تقدم 

خدماتها فقط للسوريين الحاملين لوثيقة 
الحماية المؤقتة.



الخطوة الثانية والثالثة  
من الخدمات الصحية  

المراكز التي تقدم خدمات الكشف و التشخيص والعالج 
بستثناء الخدمات الصحية  في الخطوة األولى. 

هي  الثانية:  الخطوة  من  الصحية  الخدمات  مؤسسات 
تعليم  مستشفى  تعتبر  ال  )التي  الحكومية  المستشفيات 
الفم  صحة  ومراكز  الفرعية  والمستشفيات  وأبحاث( 

واألسنان والمستشفيات الخاصة والمراكزالطبية.
هي   : الثالثة  الخطوة  من  الصحية  الخدمات  مؤسسات 
الصحة  لوزارة  التابعة  واألبحاث  التعليم  مستشفيات 
إلى  الجامعية.  والمستشفيات  الفرعية  والمستشفيات 
جانب الخدمات الصحية الطارئة يتم هنا تقديم التشخيص 
والعمليات  المستشفى  في  والمبيت  الفوري  والعالج 
الجراحية وخدمات الصحة النفسية وخدمات صحة الفم 

واألسنان.

بإمكانكم الحصول على موعد 
من المستشفيات الحكومية 

من خالل اإلتصال على رقم 
182 أو أخذ موعد من موقع                    
www.hastanrandevu.gov.

tr . الحصول على موعد يقلل 
من فترة إنتظاركم في المستشفى 

ويؤمن حصولكم على خدمة عالية 
الجودة. مستشفيات الجامعات 
والمستشفيات الخاصة ليست 

ضمن هذا النظام. 

75

حة
ص

ال
يا 

رك
 ت

في
ة 

حيا
ال

ل 
دلي



نظام التأمين الصحي 
طوال فترة إقامتكم في تركيا من األفضل الحصول على تأمين صحي لإلستفادة من الخدمات 
الصحية. التأمين الصحي الخاص يؤمن لكم الحصول على الخدمات الصحية ضمن مضمون 
التأمين الصحي الخاص بكم. يتم تحديد أجرة ومضمون التأمين الصحي حسب شركة التأمين لذا 

ننصحكم بمراجعة شركات التأمين الخاص أو البحث بدقة إلختيار المناسب لكم.
أما التامين الصحي العام فهوالتأمين المقدم من قبل مديريات الضمان اإلجتماعي. للحصول 
على التامين الصحي العام يجب أن تكونوا مقيمين منذ سنة عن طريق االقامة. الطالب األجانب 
في تركيا يحصلون على التامين الصحي العام دون وجود شرط إقامة لمدة سنة و يجب عليهم 
المراجعه خالل ثالثة أشهر من تاريخ التسجيل في الجامعة للحصول على التأمين الصحي العام. 
للحصول على التأمين الصحي العام بإمكانكم مراجعة مديرية الضمان اإلجتماعي مع الوثائق 

التالية:
وثيقة تصريح اإلقامة 	 

في حال 	  اإلجتماعي  الضمان  لوثيقة وضع  المصورة  والنسخة  االصلية  النسخة 
تواجدها بدولة أجنبية من خالل تامينها من مؤسسة الضمان اإلجتماعي االجنبية أو 

الملحقية اإلجتماعية. 

 إستمارة التعهد ) الطلب ( 	 

األجانب أصحاب الحماية الدولية أو المراجعين لها والسوريين أصحاب الحماية المؤقتة 
وعديمي الجنسية يتم تسجيلهم في نظام التامين الصحي العام وتقوم الدولة بدفع أقساطهم  

بموجب البروتوكول بين إدارة الطوارئ والكوارث ووزارة الصحة. 

مضمون التأمين الصحي العام:
عند تسجيلكم في نظام التأمين الصحي العام ، بامكانكم االستفادة من هذا التامين )صاحب 
التأمين والزوجة واالطفال الذين هم دون ال 18 عاما(. وكذلك  يمكن البنائكم  )الذكور 
واالناث( الذين يدرسون في الثانوية او المدارس المهنية حتى سن 20، و أيضا في حال 
دراستهم في الجامعة حتى سن 25 ، واالوالد الغير متزوجين ، واالبناء المعاقين الغير 

متزوجين و االب واالم  الذين يتم النفقة عليهم ، اإلستفادة من هذا التامين أيضا.

يتم إلغاء التأمين الصحي العام عند نهاية مدة اإلقامة، أو وجود تامين صحي في دولة 
موت  حال  في  أو  عام،  صحي  تامين  له  يمنح  نطاق  في  الشخص  وجود  أو  اخرى، 

الشخص أو أختفائه.
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التامين الصحي خارج الدولة التركية ال يمكن اإلستفادة منه 
في تركيا. لكن في حال كانت هذه الدولة داخل نطاق ال 28 

دولة التي وقعت على اتفاقية التامين الصحي الثنائي فإنه يمكن 
اإلستفادة من هذا التأمين الصحي. للمزيد من المعلومات:

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/
yurtdisi_islemler/sosyal_guvenlik_sozlesmeleri

نظام المستشفيات في تركيا هو كما تم الحديث عنه ، لكن   الذين لهم وضع خاص في تركيا لديهم 
شروط خاصة لإلستفادة من التامين الصحي. هذه اإلختالفات هي :

المواطنين السوريين المتواجدين في 
تركيا ضمن نطاق الحماية المؤقتة:

لإلستفادة من الخدمات الصحية عليكم التسجيل في مديريات إدارة الهجرة 
للمحافظة. بعد التسجيل يمكنك اإلستفادة من الخدمات الصحية الموجودة 
المفعول  ساري  سفر  إذن  لديهم  الذين  األشخاص  أيضا  المحافظة،  في 
الماخوذ من إدارة الهجرة لهم الحق في اإلستفاده من الخدمات الصحية في 

المحافظات األخرى.
ال يمكنهم مراجعة المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصه بدون إحاله 

بإستثناء الحاالت الطارئه إما بالمراجعة الشخصيه او عن طريق 112.
اإلستفادة  تقليص  يتم  المؤقتة  الحماية  بطاقة  وثيقة  وجود  عدم  حال  في 
التامين الصحي، بما يعني انه يمكن اإلستفادة من خدمات الطوارئ  من 
التامين  المعدية والتطعيم. لإلستفادة بشكل كامل من  ومكافحة األمراض 

يجب التسجيل في أدارة الهجرة للمحافظة في أقرب وقت.

لإلستفادة 
عليهم اوال 
تسجيل انفسهم 
في مديريات 
إدارة الهجرة 
للمحافظة. 
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الصيدليات وشراء االدوية:
يكتب لكم الطبيب وصفة الدواء )الوصفة الطبية( اذا 
الدواء من  إلى ذلك ويمكنكم شراء هذا  احتاج األمر 
الصيدلية، الكثير من األدوية مثل المضادات الحيوية 
الطبية من قبل الطبيب. وصفة  تباع بدون وصفة  ال 
الطبية تبين كيفية ومقدار استخدام العالج )مرتين في 
كم  اليوم،  في  مرة  كم   ، إلخ..(  12 ساعة  كل  اليوم. 
يوم وباي شروط يجب عليكم المحافظة على الدواء. 
عليكم استخدام العالج حسب الفترة التي يتم توجيهكم 
او  انتهائه  قبل  الدواء  ترك  يجب  الطبيب ال  قبل  من 

تغيير الجرعة دون استشارة الطبيب..

الخاصة  والتعليمات  الملصقات  قراءة  عليك  يجب 
باألدوية بعناية و السؤال عن الغير مفهوم. في المساء 
فقط الصيدليات المناوبة تعمل ما بين الساعة 19:00 
مساًء و 09:00 صباحا . ويتم نشر عناوين وهواتف 
الصيدليات القريبة على واجهة  الصيدليات األخرى 
والمواقع  المحلية   الصحف  في  األخبار  نشر  يتم  و 

اإللكترونية.

أذا كان لديك تأمين 
الصحي الخاص، 
يجب دفع الرسومات 
الطبيب والعالج عند 
شرائه من الصيدلية 
، ويتم تغطية هذه 
المصاريف من 
قبل شركة التأمين 
الصحي بعد ارسال 
الفواتير اليهم. 





الحقوق والعدالة
نظام الحقوق في تركيا:

تركيا دولة قانون ومتبنية مبدأ سيادة القانون. القانون في 
تركيا متساوي للجميع دون التمييز بين اللغة ، العرق ، 
اللون ، الجنسية، الفكر السياسي، العقيدة الفلسفية، الدين 

، المذهب وما شابه ذلك من أسباب.
ثم  ومن  الدستور  وهي  مكتوبة  التركي  القانون  قواعد 
القوانين والمرسوم واللوائح والتعليمات والتبليغات وما 

شابه ذلك من معامالت تنظيمية. 
أصبحت  التي  الدولية  اإلتفاقيات  هناك  ذلك  جانب  إلى 
سارية المفعول وفق األصول والتي تعتبر بحكم القانون. 
الدستور التركي المنظم عام 1982 واسع وشمولي جدا 
، اجهزة  االدارة  ، هيكل واسلوب  الدولة  يتضمن شكل 
االجهزة وعالقاتهم مع بعضهم  ، وواجبات هذه  الدولة 

البعض ، الحقوق والحريات االساسية لألشخاص. 
يطبق القانون التركي على األجانب الذين يدخلون تركيا 
للحصول على حماية دولية وتكون المحاكم التركية هي 

صاحبة الصالحية في حل الخالفات المتعلقة بهم.



يزالون  ال  الذين  واألجانب  تركيا  في  الشرعيين  المهاجرين  على  تطبيقه  يتم  الذي  القانون 
يحملون جنسية بالدهم يتم تحديدها وفق أحكام القوانين الدولية وعلى أساس جنسية األجنبي 

وقانون بالده. 
تمنح القوانين في تركيا حقوقاً عديدة لألفراد ولكن ال توجد حرية مطلقة إلستخدام تلك الحقوق. 
عند إستخدام الفرد لحقوقه تكون هناك حدود قانونية لذلك وعلى أساسها يجب أن يتصرف 
الفرد. على سبيل المثال : بإمكان الفرد أن يتصرف بمنزله كما يشاء ولكن ال يحق له إزعاج 
جيرانه. بإمكان الفرد إستخدام امالكه كما يشاء ولكن ال يحق له ان يستخدمه بشكل منافي 

لألخالق واألدب. يجب على الفرد أن يستخدم حقوقه بشكل يحترم به حقوق االخرين. 

إجراءات الكاتب العدلي
المؤسسات  طلب  على  بناء  العدلي  الكاتب  مراجعة  الممكن  من 
او  الرسمية  المعامالت  بعض  اجراء  عند  تركيا  في  الرسمية  

لتوفير االمان في بعض المعامالت الغير الرسمية.

الكاتب  في  إال  بها  القيام  يمكن  ال  التي  المعامالت  بعض  هناك 
العدلي وقد تم أدناه توضيح بعض منها :

إجراءات إصدار إالجراءات ) حق تمثيل (	 
إجراءات بيع السيارة	 
تصديق الوثائق المترجمة 	 
تصديق الدفاتر التجارية والمالية 	 
عقود البيع 	 
إصدار وثيقة تعميم التوقيع	 
إرسال إنذار وإخطار	 
تنظيم محضر تثبيت 	 
إجراءات الكفالة 	 
إجراءات األمانة والقبول والحفظ 	 
تصديق التاريخ واالشارات والتواقيع على الوثائق الغير رسمية 	 

جميع 
ت  ا ء ا جر ا
العدلي  الكاتب 

تخضع 
للرسوم 
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القيم األساسية لنظام القانون في تركيا 
الحقوق  على  للحفاظ  مهمة  بخطوات  تقوم  التي  األساسية  الدول  من  تركيا  تعتبر 
والحريات  الحقوق  معايير  بدمج  اليوم  تركيا  تقوم  لألفراد.  االساسية  والحريات 
األساسية بالقانون الداخلي واإلتفاقيات الدولية وتضع عليها أجهزة مراقبة، كما تقوم 
لتحقيق حقوق  تعمل  على إصالحات مستمرة  اي  المواطنة”  “المساواة  مبدأ  على 
الديمقراطية  الخاصة  اإلصالحات  تزايدت   . المجاالت  جميع  في  واسعة  وحريات 
والحقوق والحريات األساسية وحقوق اإلنسان منذ عام 2000 . الحقوق والحريات 
مسؤوليات  والعائلة  والمجتمع  الفرد  تحمل  وهي  الجميع  على  سارية  األساسية 

وواجبات تجاه األخرين. 
 الجميع متساوي أمام القانون	 
 الجميع يمتلك حق الحياة وحماية وجوده الجسدي والمعنوي وتطويره 	 
 ال يمكن تشغيل أي أحد مجبراً	 
 الجميع يمتلك حق الحرية واألمان 	 
 الجميع يمتلك حق أن ينال إحتراماً لحياته الخاصة وحياته العائلية وسرية الحياة 	 

الخاصة هي تحت الحماية.
 هناك حماية لحصانة المسكن 	 
 الجميع يمتلك حق التخابر 	 
 الجميع يمتلك حق اإلستقرار وحق السفر	 
 الجميع يمتلك حق حرية الدين والضمير	 
أفكاره 	  اإلعالن عن  أي شخص على  إجبار  يمكن  فال  األسباب  كانت  مهما   

وقناعته
• الجميع يمتلك حق التعبير عن فكره بالكالم والكتابة والرسم والطرق األخرى 	 

سواء أن كان بمفرده او مع مجموعة
 اإلعالم حر وال يوجد تحديد لإلعالم 	 
 الجميع يمتلك حق تأسيس جمعية دون الحصول على إذن مسبق ويوجد حق 	 

العضوية في الجمعيات وحرية الخروج من العضوية.
 ال يمكن منع أي شخص من حصوله على التعليم 	 
 الجميع يمتلك حق العمل وعقد عقود للعمل 	 
 ال يمكن تشغيل أحد بعمل ال يتناسب مع عمره وجنسه وقوته 	 

 تعتبر تركيا
 من الدول

 األساسية التي
 تقوم بخطوات
 مهمة للحفاظ
 على الحقوق

 والحريات
 االساسية
.لألفراد



المعلومات األساسية بخصوص قانون 
العقوبات 

قانون العقوبات هو قانون يتحدث عن التصرفات التي تعتبر جرماً ، وما هي العقوبات 
التي قد يتعرض لها الفرد في حال إرتكاب تلك التصرفات. طوال إقامتكم في تركيا فأنتم 

ملزمون بالتقيد بقواعد القانون التركي. 
في حال إرتكابكم لفعل يعتبر جرماً في تركيا تتم محاكمتكم وفق قانون العقوبات التركي. 

إرتكاب الجرم بشكل كامل أو جزئي في تركيا أمر كافي لتطبيق القوانين التركية. 

المباديء األساسية لقانون العقوبات :
 كي يكون الفعل المقترف جرماً يجب أن يكون مذكوراً في القانون كجرم. ال يمكن 	 

معاقبة أحد على تصرف لم يذكر في القانون كجرم. 
 عدم معرفة قوانين العقوبات ال يعتبر عذراً	 
 ال يوجد في قانون العقوبات التركي جرم أو عقوبة دون تقصير 	 
 ال يمكن تحميل احد جرم الغير ومعاقبته عليه 	 
 يتم وضع عقوبة لمقترف الجرم حسب نوع الجرم وتقصيره وبشكل يتناسب مع 	 

العدالة وحقوق اإلنسان 
 ال يمكن معاقبة طفل تحت سن 12 سنة على جرم إرتكبه ولكن يؤخذ بحقه تدابير 	 

أمنية. 

المعلومات األساسية عن قانون اإلدارة 
تقوم اإلدارة بجميع إجراءاتها وأعمالها وفق مصلحة الشعب ومع اإللتزام بالقوانين. في 
حال إعتقادكم ان اإلدارة ال تقوم بعملها بالشكل المطلوب وللدفاع عن حقوقكم فبإمكانكم 
مراجع القضاء اإلداري وطلب إلغاء اإلجراءات المتخذة بحقكم وتعويضكم عن األضرار. 
يتكون القضاء اإلداري من المحاكم اإلدارية ومحاكم الضريبة ومحاكم المنطقة اإلدارية 
ومجلس السيادة. للحصول على معلومات مفصلة عن القضاء اإلداري بإمكانكم إستشارة 

مستشار قانوني أو محامي. 
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الحقوق واإللتزامات المدنية

 العائلة 
العائلة هي أساس المجتمع التركي. هناك أهمية كبيرة لحماية 
العائلة لكون العالقات العائلية مسألة تؤثر على المجتمع وبنيته. 
إستقرار العائلة وحمايتها أمر تحت ضمان الدستوروالقوانين. 

العائلة في تركيا قد تتكون من الزوج والزوجة واألطفال أو 
من مجموعة من األقارب الذين يعيشون معاً. 

الوالدة 
تركيا من الدول التي تقل بها نسبة وفيات األطفال عند الوالدة. 
مؤسسة  وفي  صحية  ظروف  في  الوالدة  ان  المعروف  من 
ذات صالحية ) مستشفى – دار الوالدة وما شابه ذلك ( والقيام 
عوامل  هي  الوالدة  بعد  منتظم  بشكل  الالزمة  بالفحوصات 

تقلل من وفيات األطفال واألمهات. 

 8 على  الحصول  حق  فلك  تركيا  في  عاملة  إمرأة  كنِت  إذا 
الوالدة. في  بعد  اسابيع إجازة  الوالدة و8  قبل  أسابيع إجازة 
هذه الفترة تكونين تحت الحماية من الطرد من العمل وتحت 
يمكنك  اإلجازة  إنتهاء  عند  ولطفلك.  لك  الصحية  الحماية 
أجرة من  6 شهور دون  لمدة  إجازة إضافية  الحصول على 
لديك  تقديم طلب خطي وحتى يصل طفلك لعمر سنة  خالل 

حق إذن الرضاعة كل يوم لمدة ساعة ونصف. 

في  يوم   30 خالل  الطفل  والدة  تسجيل  يجب  الوالدة  بعد 
مديرية النفوس وخالل 20 يوم عمل من الوالدة يجب إبالغ 
مديرية إدارة الهجرة بالوالدة. أثناء تسجيل الوالدة يجب تقديم 
الوالدة. في حال عدم  البيانات الخاصة باألب واألم وتقرير 
تقدم  التي  المعلومات  قبول  الممكن  من  والدة  تقرير  وجود 

بيانياً. 



بعد الوالدة يجب تسجيل والدة الطفل خالل 
30 يوم في مديرية النفوس وخالل 20 يوم 
عمل من الوالدة يجب إبالغ مديرية إدارة 

الهجرة بالوالدة.  

الخطوبة
الخطوبة والتي تُعتبر الخطوة األولى للزواج في تركيا يتم اإلعالن عنها 
أخذ  لكم  ينبغي  ال  االشخاص  أحد  من  خطبة  رغبتكم  حال  في  شفهيا. 
الموافقة من جهة رسمية. ان تكونوا مخطوبين من شخص ما ، ال يعني 
أخذ  ينبغي  الخطوبة ال  الزواج. في حال رغبتكم فسخ  أنه يجب عليكم 

الموافقة من جهة رسمية.

الزواج
سن الزواج المسموح به في تركيا 18 سنة.

يتم الزواج في تركيا باإلعالن عن الرغبة في الزواج أمام موظف الزواج 
وعلى األقل بحضور شاهدين. لهذا السبب ، الزواج الذي يتم عقده أمام 
اإلمام )عقد الشيخ( ال يتم قبوله وال يعطي الحقوق القانونية، ولكن بعد 
نكاح  عقد  الدينية  عقائده  يرغب حسب  لمن  يمكن  الرسمي  النكاح  عقد 

اإلمام.

في دولتنا يقوم الزواج على أساس الزواج األحادي. لهذا السبب ال يمكن 
الزواج في نفس الوقت باكثر من زوجة ، اي ان القانون ال يسمح بتعدد 
قانونيًا  ممكن  غير  الجنس  نفس  من  أشخاص  من  الزواج   ، الزوجات 

)رجل – رجل او إمرأة – إمرأة(.

يتمتع  الحقوق. ال  بنفس  يتمتعون  والمراة   الرجل  الزواج،  في مؤسسة 
جنس على جنس بحقوق إضافية. ال يُسمح على اإلطالق بممارسة العنف 
للعنف  تعرضكم  حال  في  الجنسين.  بين  والنفسي  الجنسي   ، الجسدي 
الحاالت  قسم  من  الموضوع  هذا  حول  معلومات  أخذ  يمكنكم  العائلي 

الطارئة الموجود في الُكتيب.

 الزواج الذي 
 يتم عقده أمام
 اإلمام ال يتم

 قبوله وال
        يعطي الحقوق

القانونية
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يحق لكم خالل إقامتكم في تركيا الزواج من مواطنة تركية او اجنبية. لهذا عليكم إحضار 
الوثائق الالزمة ومراجعة بلدية المنطقة التي تُقيمون بها. لمعرفة الوثائق المطلوبة يمكن 

الذهاب للبلدية واالستفسار عن ذلك.

الجنسية  طلب  يحق  الزواج  من  سنوات   3 بعد  تركية،  مواطنة  من  الزواج  حال  في 
التركية، الى جانب هذا يصبح األطفال عند والدتهم حاملي الجنسية التركية

منع الزواج:

تمنع القوانين في تركيا زواج بعض األشخاص  ألسباب طبية أو أخالقية. هذه األسباب هي 
كالتالي:

 ممنوع زواج األم أو األب من الطفل ، زواج الجدة أو الجد من الحفيد.	 

ممنوع الزواج بين األخوة. أيضا ممنوع زواج األخوة من أم أو أب واحد.	 

ممنوع الزواج من العم، الخال، العمة والخالة، لكن مسموح الزواج من ابن من العم، 	 
الخال، العمة والخالة.

ممنوع الزواج من األجداد أو األحفاد حتى لو كان الزواج منتهي. يعني ممنوع 	 
الزواج من والدي أو أوالد الطرف اآلخر حتى لو كان الزواج منتهي.

المتبني ال يحق له الزواج ممن تبناه او من النسل األعلى أو األسفل ألحد الطرفين.	 

في تركيا يمكن لكل شخص ان يكون له زوجة واحدة. إذا كان متزوج في تركيا او 	 
له زواج مستمر خارج تركيا فال يحق له الزواج مرة اخرى. عند الرغبة في الزواج 

على الشخص إثبات أن زواجه السابق قد انتهى.

المريض عقليا اذا لم يكن لديه تقرير صحي يوضح عدم وجود مانع لزواجه فإنه ال 	 
يحق له الزواج.

المرأة ال يحق لها الزواج مرة اخرى بعد طالقها إال بعد مرور 300 يوم ، لكن في 	 
حال إثبات انها ليست حامل بالتقرير الطبي فال داعي إلنتظار هذه المدة. 



الطالق
ال يوجد أي مانع قانوني في تركيا من أجل الطالق. دعاوى الطالق تكون 

في محاكم األسرة،  يتم طلب الطالق بالعريضة المقدمة للمحكمة.

إلصدار قرار الطالق على الزوجين التواجد في المحكمة، إذا لم يأت أحد 
إبالغ  يجب  يوم   20 وخالل  الطالق  بعد  يحدث.  ال  الطالق  فإن  الطرفين 

مديرية النفوس و مديرية دائرة الهجرة للوالية بتغيير الوضع المدني.

القانون  قي  الموجودة  الطالق  أسباب 
كاآلتي:

إذا زنى أحد الزوجين.	 
إذا حاول أحد الزوجين قتل اآلخر.	 
إذا عامل أحد الزوجين اآلخر بشكل 	 

سيء وجارح لغروره.
إذا مارس احد الزوجين تصرفات ال 	 

تليق بمفهوم الشرف والكرامة، وتحول 
الحياة الزوجية لوضع ال يُطاق.

ترك بيت الزوجية.	 
إذا أصبحت الحياة صعبة بين الزوجين 	 

واهتز أساس وحدة الزواج.
إصابة احد الزوجين بمرض عقلي ال 	 

يمكن معالجته.
الطرفين 	  بين  اإلتفاق  يمكن  أيضا 

والطالق بقرار المحكمة. 

بعد الطالق يتم مراعاة الوضع المادي واإلجتماعي لألبوين والمقارنة بينهما 
الطفل  مراعاة مصلحة  تتم  القرار  إصدار  عند  األطفال.  أجل حضانة  من 

ألعلى درجة.

بعد الطالق 
يتم مراعاة 

الوضع 
المادي 

واإلجتماعي 
لألبوين 

والمقارنة 
بينهما من 

أجل حضانة 
األطفال.
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الوفاة
على أقرباء المتوفي تسجيل حالة الوفاة التي حدثت في تركيا 
بتقديم أوراق الوفاة الى مديرية النفوس خالل عشرة أيام. يتم 
كتابة شهادة الوفاة من طرف المستشفى التي حدثت فيها الوفاة 
الوفاة من  البيت يمكن أخذ شهادة  الوفاة في  ، لكن لو حدثت 

طبيب مركز صحة المجتمع او الطبيب المناوب. 

واقعة الوفاة يجب اإلبالغ عنها خالل 20 يوم لمديرية إدارة 
الهجرة الموجودة في المحافظة.

الجنازة يمكنكم  الوفاة ومعامالت  المعلومات حول  لمزيد من 
النظر الى قسم “ خدمات الجنازة” في الُكتيب.

الميراث
الميراث هوعبارة عن ما أكتسبه الشخص وهو على قيد الحياة 
من مكاسب ، أمالك ، حق وديون. مثل أي شخص في تركيا 
الميراث فإن  ناحية حقوق  الميراث ، من  انتم أيضا لكم حق 

الرجل والمرأة متساويان في حق الميراث.

الحماية  أو  الدولية  الحماية  بطلب  تركيا  في  مقيمين  كنتم  إذا 
المؤقتة ، فإن قضايا الميراث تدور في المحاكم التركية ويتم 
تطبيق القوانين التركية. أما المقيمين بوضع آخر فيتم تطبيق 

قوانين الحقوق الدولية.

تركيا  في  )كالعقارات(  المنقولة  غير  اموال  وجود  حال  في 
كميراث ، يتم تطبيق القوانين المتعلقة باستمالك األجانب لغير 

المنقول.

لمزيد من المعلومات حول الميراث يمكنكم استشارة مستشار 
قانوني أو محامي. 

إذا كنتم مقيمين 
في تركيا بطلب 
الحماية الدولية 

أو الحماية 
المؤقتة ، فإن 

قضايا الميراث 
تدور في 

المحاكم التركية 
ويتم تطبيق 

القوانين التركية.





إكتساب الجنسية 
التركية
اإلكتساب بالوالدة

تم تنظيم إكتساب الجنسية في تركيا بشكلين، األول عن 
طريق الوالدة ،و اآلخرعن طريق اإلكتساب في ما بعد.

الجنسية  منح  فكرة  تتبنى  لم  فإنها  الدولة  موقع  بسبب 
تركيا  في  الوالدة  فإن  السبب  ولهذا  الوالدة،  عن طريق 
ال تعطي حق في سياق المواطنة. اإلكتساب عن طريق 
الوالدة األساس به هو النسب ، بما معناه عند الوالدة يجب 

أن يكون أب أو ام المولود مواطن تركي.

الطفل المولود من أم أو أب تركي يحصل على الجنسية 
التركية بشكل تلقائي ، لكن على الرغم من كون األم أو 
 ،  18 ال  تسجيله حتى سن  يتم  ولم  تركي  األب مواطن 
ممكن تسجيلهم بعد تدقيق الوزارة وتثبيت حقهم باكتسابهم 

الجنسية التركية.



اإلكتساب فيما بعد
تنفيذكم  حال  في  المسؤولة  السلطة  بقرار  التركية  الجنسية  اكتساب  يمكنك 
الشروط الخاصة بالجنسية التركية، لكن هذا ال يعني أن هذا يوفر لكم الحق 

المطلق من أجل الجنسية. 

 يمكن للشخص الذي ال وطن له والمقيم دون انقطاع لمدة خمس 	 
سنوات في تركيا صاحب هوية او إقامة التقدم بالطلب للجنسية . 
الى جانب شرط المد ة عليه التحدث باللغة التركية بشكل كافي،أن 
يكون صاحب أخالق وأن ال يحمل أمراض تُشكل خطرمن الناحية 

الصحية العامة. 

في 	  بالحق  المؤقتة  والحماية  الدولية  الحماية  أصحاب   يتمتع  ال 
الجنسية- يمكن التقدم بطلب الجنسية التركية بعد مدة 3 سنوات من 
الزواج من مواطنة تركية او مواطن تركي، الزواج يجب ان يكون 
مستمر. في حالة الوفاة  بعد تقديم الطلب  ال يُبحث عن شرط العيش 

داخل وحدة األسرة.

 قانون الجنسية التركية يشمل أحكام بخصوص اكتساب الجنسية 	 
التركية في حاالت إستثنائية. بناء على هذا في حال عدم وجود مانع 
الداخلية  وزارة  بتكليف   ، العام  والنظام  الوطني  األمن  ناحية  من 

وقرار مجلس الوزراء يمكن اكتساب الجنسية التركية.

للمزيد من المعلومات بخصوص الشروط األخرى المطلوبة لطلب 	 
الجنسية، كيفية تقديم الطلب ومن يحق لهم اإلستفادة  في الحاالت 
على  اإلتصال  او   www.nvi.gov.tr زيارة  يمكنكم  اإلستثنائية 

الرقم 199

ال يتمتع أصحاب الحماية الدولية والحماية المؤقتة 
التقدم بطلب الجنسية  بالحق في الجنسية- يمكن 
التركية بعد مدة 3 سنوات من الزواج من مواطنـ/

ـة تركيـ/ـة ، الزواج يجب ان يكونمستمر.



يمكن لبعض األجانب المراجعة الكتساب الجنسية 	 
رئاسة  مجلس  بقرار  استثنائية  بطريقة  التركية 

الجمهورية  في الحاالت التالية:
تثبيت األجانب الذين لديهم استثمار رأس مال بمقدار 	 

طرف  من  أمريكي  دوالر   500.000 عن  يقل  ال 
وزارة الصناعة والتكنولوجيا 

تثبيت األجانب الذين لديهم سند ملكيات غير منقول 	 
مع  أمريكي  دوالر   250.000 عن  يقل  ال  بمقدار 

شرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات 
تثبيت األجانب الذين لديهم استخدام 50 شخص على 	 

والخدمة  والعمل  األسرة  وزارة  طرف  من  األقل 
االجتماعية

لديهم مودوعات على األقل 	  الذين  تثبيت األجانب 
المصارف  في  امريكي  دوالر   500.000 بقيمة 
الناشطة في تركيا من طرف هيئة التنظيم والرقابة 

المصرفية
عن 	  تقل  ال  حصة  لديهم  الذين  األجانب  تثبيت 

صندوق  في  استثمار  أمريكي  دوالر   500.000
في صندوق  استثمار  أو حصة  العقاري  اإلستثمار 
رأس المال ، وأبقائه لمدة ثالث سنوات من طرف 

مجلس أسواق رأس المال.
اإلقتراض من 	  أدوات  لديهم  الذين  تثبيت األجانب 

الدولة بمقدار ال يقل عن 500.000دوالر أمريكي 
واإلحتفاظ بها لمدة ثالث سنوات من طرف وزارة 

الخزانة والمالية.  





هيكل الدولة
و  علمانية   ، ديمقراطية  دولة  التركية  الجمهورية 
الديمقراطية  الدول  جميع  في  يجري  كما  موحدة. 
العنصر  باإلنتخابات،  تركيا  في  اإلدارة  تحديد  يتم 
الذي ال غنى عنه في نظام اإلنتخابات هو األحزاب 
السياسية. يستطيع المنتخبين دعم الحزب السياسي 
في  أو يصبح عضو  له  بالتصويت  يرغبونه  الذي 
او  اإلنتخاب  لألجانب  يحق  ال  السياسي.  الحزب 

الدخول في عضوية األحزاب السياسية.  

شكل إدارة الدولة هي الجمهورية ، وتم تبني مبدأ 
الدستور  أعضاء  النظام  هذا  في  السلطات.  فصل 

األساسية للدولة هي التشريع ، التنفيذ والقضاء.

سلطة التشريع تُستخدم من طرف النواب الذين تم 
اختيارهم من طرف الشعب في مجلس دولة تركيا 
الدستور  القوانين.  وضع  معناه  التشريع  العظمى. 
وضع  سلطة  العظمى  تركيا  دولة  مجلس  أعطى 

القوانين.



سلطة التشريع تُستخدم من طرف 
من  اختيارهم  تم  الذين  النواب 
دولة  مجلس  في  الشعب  طرف 
معناه  التشريع  العظمى.  تركيا 
أعطى  الدستور  القوانين.  وضع 
مجلس دولة تركيا العظمى سلطة 

وضع القوانين.
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العظمى  تركيا  دولة  مجلس  طرف  من  تُستخدم  التشريع،  سلطة 
بواسطة النواب الذين تم اختيارهم. التشريع معناه وضع القوانين. 

الدستور أعطى حق وضع القوانين لمجلس دولة تركيا العظمى. 

تركيا  دولة  مجلس  طرف  من  الصادرة  القوانين  تطبيق  التنفيذ، 
يتم  فإنه  موحدة  دولة  تركيا  لكون  الرئاسية.  القرارات  و  العظمى 
من  المركزية  السلطة  تتكون  المركزية.  السلطة  قبل  من  إدارتها 
رئاسة الجمهورية،  مجلس الوزراء والمؤسسات التابعة لهم. السلطة 
المركزية تتكون من قسمين، األول العاصمة والثاني اإلقليمي. يوجد 
أيضا مؤسسات استشارية تساعد السلطة المركزية. في تركيا سلطة 
القضاء تُستخدم من طرف محاكم مستقلة والهيئات العليا القضائية. 
ينقسم  حقه.  عن  للبحث  الحرية  وللكل  سواسية  الكل  القوانين  أمام 

القضاء الى قسمين القضاء العدلي والقضاء االداري.

تنقسم اإلدارة المركزية في تركيا حسب موقعها الجغرافي، شروطها 
الى  والمحافظات  محافظات  الى  العامة  والخدمات  اإلقتصادية 
مقاطعات، يوجد في تركيا 81 محافظة ، الوالي في المحافظة هو 
أكبر آمر للعاملين في المؤسسات العامة ما عدا المؤسسات القضائية 
التابعة  المنظمات  من  العديد  يوجد  المحافظات  في  والعسكرية. 
للوزارات، وبفضل هذه المنظمات يمكن اإلستفادة من الخدمات التي 

تقدمها الوزارات بكل سهولة. 

 

 في تركيا سلطة
 القضاء ُتستخدم

 من طرف محاكم
 مستقلة والهيئات

العليا القضائية





األمور المالية
إن االقتصاد التركي ، هي من ضمن أقوى االقتصادات 
في العالم ، هو أقتصاد السوق الحره الذي تعمل فيه 
رائًدا  دوًرا  الخاص  للقطاع  وان   ، المنافسة  قواعد 
في االقتصاد اما بخصوص الرأي العام فيلعب دورا 
بين  والخدمات  األمالك  تحويل  يمكن  وكما  تظيميا 

األفراد والمؤسسات دون عوائق.

في  كبيرة  اهمية  الهيكلية  لإلصالحات  أعطيت 
السنوات األخيرة في تركيا ، بفضل هذه اإلصالحات 
تم تقوية البنية التحتية للمؤسسات اإلقتصادية ، تكوين 

المؤسسات المستقلة جعل اإلقتصاد التركي متينا. 



الليرة التركية
يستخدم  التركية”.  “الليرة  هي  التركية  الجمهورية  في  المتداولة  الرسمية  العملة 
الليرة التركية في االسواق على نوعين، عملة ورقية وعملة معدنية. وتسمى النقود 

الورقية أيضا األوراق النقدية.

 25 10 قرش،  1 قرش،5 قرش،  السوق:  القيمة في  هناك ست عمالت مختلفة 
قرش، 50 قرش وليرة واحدة 1،  100 قرش تُقابل الليرة الواحدة. اما بخصوص 
العمالت الورقية هناك 6 انواع مختلفة القيمة من العملة 5 ليرة ، 10 ليرة ، 20 

ليرة ، 50 ليرة ، 100 ليرة و 200 ليرة

العمالت الورقية لها العديد من المميزات اآلمنة، هذه الميزات تمنع تزوير العملة  
وتجعلنا نتحقق من أن العملة حقيقية.

على الجانب األمامي للعملة، الزاوية اليسرى العليا هناك نقاط يمكن الشعور بها 
عند لمس اإلصبع مصصم من اجل استخدامها من قبل االشخاص المكفوفين.

نظام المصارف 
التي  والمؤسسات  لألفراد  القروض  تقديم  في  للمصارف  االساسية   الوظيفة 
يحصلون عليها بطرق متعددة وكسب األرباح العائدة من القروض التي يمنحوها. 
يعتبر البنوك في تركيا اماكن امنة لالقتراض وتوديع المبالغ فيه. االموال المودعة 

في البنوك لغاية 100.000 ليرة تركية تكون تحت ضمان الدولة.

المصارف الموجودة في تركيا : بنك اإليداع ،البنوك التشاركية المساهمة ، البنوك 
اإلستثمارية التنموية.

يمكن في بنوك اإليداع وبنوك التشاركية التساهمية  فتح حسابات )ذو أجل – من 
دون أجل( بالليرة التركية والعمالت األجنبية او من نوع الذهب . 

فتح حساب
لكم انتم كما للجميع  في تركيا الحق في فتح حساب في المصارف. يمكنكم فتح 
حساب في المصارف في تركيا حتى لو لم يكن لكم عمل، وحتى لولم يكن لديكم 
مال إليداعه في الحساب او في حال إفالسكم. لفتح حساب في المصرف عليكم 

 العملة
 الرسمية

 المتداولة في
 الجمهورية

 التركية
 هي “الليرة
 .“التركية
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الحضور وتقديم الوثائق المطلوبة الى جانب بطاقة الهوية الشخصية أو 
جواز السفر. فتح حساب في المصرف يُخول لكم كتابة الشيكات ، سحب 
االموال ، الدفع ، تحويل األموال والمعامالت اإلئتمانية. يمكنكم الوصول 
الهاتف  اآللي،  الصرف  ماكينة  خالل  من   7/24 الخدمات  هذه  لجميع 

واإلنترنت. للمزيد من المعلومات يمكنك اإلتصال بالمصارف.

بطاقة اإلئتمان
يحق لكم طلب بطاقة اإلئتمان الذي يوفر لكم فرصة الشراء والدفع الحقا. 
بامكان البنك أن ترفض طلبك من اجل بطاقة اإلئتمان بعد النظر في عادات 

الدفع الخاصة بك ، األوراق التي تقدمونها والتاريخ المالي الخاص بك. 

في تركيا هناك نوعان من الحد للبطاقة االئتمانية : أولها هو الحد المعظى 
منحه  يمكن  الذي  األقصى  الحد  تحديد  يتم   ، السياق  هذا  وفي  للشخص. 
للشخص. وهناك ايضا حد بطاقة االئتمان على خالف الحد الشخصي ، وفقًا 
لذلك ، فان لكل بطاقة ائتمان حد اخر منفصل. وال يتجاوز إجمالي عدد بطاقات 
االئتمان التي تمتلكها الحد الشخصي الخاص بك. عند تقديم طلب من اجل 
بطاقة االئتمان يجب ان تقوم بقراءة معدالت الفائدة وتاريخ الدفع وغيرها من 
التفاصيل الدقيقة. يمكن بواسطة بطاقة األئتمان الشراء نقدا أو بالتقسيط ،يمكن 
دفع دين البطاقة من خالل ماكينة الصرف اآللي ، وبامكانك ايضا سحب مبلغ 

نقدي مقابل بدل معين .

تحويل األموال
لتحويل األموال من حساب مصرفي إلى حساب آخر ، تحتاج إلى إجراء تحويل 
أو معاملة تحويل األموال اإللكتروني EFT : ارسال المبلغ من حساب بنكي إلى 
حساب آخر في نفس البنك يسمى النقل ؛ اما ارسال من حساب معين الى حساب 
بنك اخر يسمى EFT )تحويل االموال االلكتروني(. يمكن للبنوك فرض رسوم 

على عملية النقل االموال ومعامالت التحويل اإللكتروني. 

يمكن إجراء تحويالت األموال من خالل فروع البنك أو على اإلنترنت أو عبر 
الهاتف المصرفي وكذلك عبر أجهزة الصراف اآللي وتطبيقات الهاتف المحمول 
وأكشاك البيع. فيما يتعلق بموضوع اختالف التطبيقات للحواالت المالية الدولية 
اي نقل االموال من بلد معين الى حساب بنكي في بلد اخر، قد يطلب منك 
مراجعة احد فروع البنك. في الوقت نفسه ، يمكنك تحويل األموال إلى جميع 

أنحاء العالم مقابل رسوم معينة من خالل مكاتب تحويل األموال الدولية.

 يمكن بواسطة 
 بطاقة األئتمان

 الشراء نقدا
 أو بالتقسيط

 ،يمكن دفع دين
 البطاقة من

 خالل ماكينة
 الصرف اآللي

 ،وبامكانك
 ايضا سحب
 مبلغ نقدي
 مقابل بدل

معين



استخدام ماكينة الصراف اآللي
وظيفة الصراف االلي هي القدرة على استخدام االموال الموجودة في 
حسابك المصرفي طيلة ايام االسبوع وعلى مدار 42 ساعه. لالستفادة 
من أجهزة الصراف اآللي ، يجب عليك التقديم للحصول على بطاقة 
مصرفية أو بطاقة ائتمان المصرف. وباالمكان ايضا إجراء بعض 

المعامالت المصرفية بدون بطاقة في أجهزة الصراف اآللي.

البنك  عنواين  من  اآللي  الصراف  ماكينة  اماكن  معرفة  يمكن 
اإللكتروني  أو من مراكز اإلتصال.

بعض االجراءات المصرفية التي يمكن لحاملي بطاقة مصرفية أو 
البطاقات االئتمانية القيام بها في أجهزة الصراف اآللي هي: 

 سحب المال بمقدار يومي معين	 
 دفع فواتير الكهرباء،الماء وما شابه	 
  شحن الهاتف الجوال	 
 رؤية ملخص حساب البنك	 
 إيداع المال في الحساب	 
 أيداع المال في بطاقة اإلئتمان	 
 إجراء عمليات التحويل	 

أيضا  يوجد  بها  الخاص  اآللي  الصراف  ماكينة  لكل مصرف  كما 
ماكينات مشتركة. ماكينة الصراف اآللي للمصرف الذي يوجد فيه 
الحساب ال تأخذ بدل من خدماتها ، لكن الماكينات المشتركة قد تأخذ 

بدل خدماتها.

 شراء وبيع العملة األجنبية
يوجد داخل الحدود التركية العديد من مكاتب الصرف التي يمكنكم 
فيها شراء وبيع العمالت األجنبية بأنواعها. يوجد في مكاتب الصرف 
على الغالب اليورو ، الدوالر ، الجنيه اإلسترايني والدينار، يمكن 
الصرف  أسعر  أيضا.  المصارف  بواسطة  العمالت  وبيع  شراء 
كلها  المصارف  المصارف.  وبين  الصرف  مكاتب  بين  تختلف 
أو  ببيع  ننصح  لذا  واألحد،  السبت  مغلقة  الصرف  مكاتب  ومعظم 

شراء العملة خالل االسبوع.

لإلستفادة 
من ماكينة 
الصراف 

اآللي يجب 
طلب بطاقة 

المصرف أو 
بطاقة اإلئتمان 
من المصرف 

الموجود به 
الحساب. 
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التسوق
في تركيا اقتصاد السوق الحرة  هو النظام السائر ، ولهذا 
التسوق  باستطاعتكم  الذي  البائعين  من  العديد  يوجد  السبب 
سياسة  حسب  تتغير  والخدمات  المنتوجات  أسعار  منهم، 
التسعيرللبائع. يمكن للبائعين عرض بضائعهم بطرق مختلفة 
مثال عن طريق الهاتف ، اإلنترنت والطرق العادية. يمكنكم 
البحث عما ترغبون من خالل هذه الطرق وشراء األنسب 

لكم.

التسوق التقليدي:

البائع بعرض منتجاته  في محل  به  يقوم  الذي  هي طريقة 
تجاري واختيار المشتري لما يريد بذهابه للمتجر.

التسوق عن بُعد:

بواسطة  البيع  يتم   ، المكان  نفس  ليسا في  البائع والمشتري 
العقد   “ بواسطة  البيع  عملية  وتتم  الهاتف  أو  اإلنترنت 

بالمسافة”.

التسوق من الباب: البيع يتم بقدوم البائع الى بيتكم أو مكان 
مكان  خارج  المبرم  العقد   “ ب  البيع  معاملة  ،تتم  عملكم 

العمل”.

الخصوص التي يجب مراعاتها عند التسوق:

الشرط  هو  الفاتورة  أخذ  البائع،  من  الفاتورة  طلب  عليكم 
األولي للتسوق القانوني ، وبالفاتورة يمكن للمستهلك إعادة 

أو تغيير المنتج. 

الغير مصنفة. يوجد على بعض  البضائع  يجب عدم شراء 
تؤمن جودة  التي   CE,TSE,TSEK أختام مثل  المنتجات 
وتوضح  قبل  من  المنتج  تدقق  المؤسسات  هذه  المنتج، 
األفضل  من  معينة.  لمعايير  صاحب  المنتج  أن  للمستهلك 

شراء المنتجات المختومة بهذه األختام.

المنتجات المتينة التي تشترونها تكون داخل الضمان ، وثيقة 
الضمان عليكم قرائتها واإلحتفاظ بها.



يمكنك في تركيا عند رغبتكم بشراء منتج 
المساومة على السعر. لكن في السوبر 

ماركت وبعض متاجر المالبس التي تكون 
أسعارها مرفقة بالمنتج او المؤسسات التي 

لديها سياسة أسعار في جميع أنحاء البالد ال 
يمكن لكم المساومة على السعر. 

حقوق المستهلك 
إدراك  المستهلكين.  لحماية  اإلدارية  واللوائح  القوانين  من  العديد  تركيا  في  يوجد 

المستهلك لهذه القوانين هو لصالحه.

 قبل شراء البضاعة او الخدمة من حق المستهلك أخذ معلومات من البائع 	 
) كمميزات البضاعة وسعرها(.

حسب طبيعة المنتج الذي تم شراؤه ،البائع مسئول عن صيانة وإصالح 	 
المنتج لمدة محددة )يجب قراءة ورقة الضمان جيدا(.

البائع مسؤول عن تسليم المنتج او الخدمة حسب الشروط المكتوبة في عقد 	 
البيع.

يمكنكم المطالبة بإعادة المنتج، بإخفاض السعر وتصليحه دون بدل او 	 
تبديله بآخر جديد إذا كان غير مطابق للمواصفات المذكورة أو به خلل أو 

نقص.

يمكنك مراجعة هيئة تحكيم المستهلك إذا كنت تعتقد أن حقوقك قد أُنتهكت، وال يُطلب 
منكم رسوم او أي أجرة. تتغير هيئة التحكيم حسب القيمة النقدية للمنتج الذي تم شراؤه. 

هذه القيمة تُحدد من جديد كل عام.

يمكنكم الوصول  لهيئة تحكيم المستهلك من مديرية التجارة للمحافظة ، هيئة تحكيم 
مشاكل المستهلك من مباني القائم مقام، لمحاكم المستهلك من مباني المحاكم. للمزيد من 

المعلومات يمكنكم زيارة صفحة مديرية التجارة للمحافظة في عن طريق االنترنت. 



اإلستثمارات األجنبية
األداء  خالل  من  األجانب  للمستثمرين  هامة  فرص  تركيا  تٌقدم 
 ، المدربة  العاملة  القوى   ، الشباب  نفوس   ، الناجح  اإلقتصادي 
المتقدمة،  التحتية  البنية  الليبيرالي واإلصالحي،  مناخ اإلستثمار 
الحوافز   ، انخفاض معدالت الضرائب  الجيد،  الجغرافي  الموقع 
لإلتحاد  الجمركي  لألتحاد  انتمائها  و  الواسعة  الداخلية  والسوق 

األوروبي في عام 1996
الى جانب هذا بفضل اإلصالحات اإلقتصادية الجذرية التي نُفذتها 
بنية  تأسيس  تم  مفيد.  لموقع  سنين وصلت  آخر عشر  في  تركيا 
أموالهم  يستثمروا  أن  األجانب  المسثمرين  جعل  أجل  من  تحتية 

في تركيا. 
لدى  التي  والمسؤوليات  الحقوق  نفس  األجانب  للمستثمرين 

المستثمر المحلي ، وهذا يوفر مناخ آمن للمستثمر األجنبي.
واإلستثمار  التجارة  ناحية  من  فريدة  تركيا  جعلت  التي  الميزة 
األجنبي هو كونها باب مفتوح ألوروبا، الشرق األوسط ، أفريقيا 
 4 لمدة  جوية  برحلة  يمكنكم  وهكذا  الوسطى.  آسيا  و  الشمالية 
ساعات الوصول الى أكثر من 50 دولة  والوصول الى السوق 

الذي يُشكل ربع اإلقتصاد العالمي.
إلغاء  بفضل  المتقدمة   اإلستثمارية  المراكز  من  تركيا  أصبحت 
،دعم  الضرائب  نظام  تحسين  كبير،  حد  الى  الروتينية  الموانع 

تحويل األرباح وبرامج التخصيص الناجحة.



 



الثقافة التركية
بحكم الموقع الجغرافي التي تتمتع به تركيا، أصبحت بقعة 
جغرافية منذ التاريخ الى يومنا هذا تحتوي على ثقافات 
مختلفة تعيش مع بعضها البعض. الهيكل الثقافي التركي 
في  يحوي  وهو  والغربي  الشرقي  التركيب  عن  عبارة 
طياتها لذلك التنوع بشكل واسع ، وفي هذا السياق تتغير 

العادات والتقاليد حسب المناطق والموقع الجغرافي. 

الموسيقى         
والرقصات الشعبية:

تركيا أحد أغنى الدول بالرقصات الشعبية ، ويوجد فيها 
أكثر من 3000 رقصة شعبية.  هاالي ، هورون ، زيبك 
، ايمان و تشيفتا تاالي من الرقصات الشعبية التي تُمارس 
في جميع انحاء تركيا، لكن هناك بعض الرقصات الشعبية 
المنتشرة في مناطق محددة ، مثل هورون المنتشرة في 

منطقة البحر األسود في تركيا.

الموسيقى في تركيا أيضا متنوعة مثل الرقصات الشعبية، 
مثل الموسيقى الشعبية التركية ، موسيقى الفن التركي، 

الموسيقى الكالسيكية ، موسيقى البوب و األرابيسك.



تركيا أحد أغنى الدول بالرقصات 
من  أكثر  بها  ويوجد   ، الشعبية 

3000 رقصة شعبية. 
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أساس الموسيقى الشعبية التركية األغنية الشعبية ، األغاني الشعبية هي أشعار 
موسيقية  بآالت  بمشاركة  إجرائها  يتم  الشعبية  األغاني   ، ومفهومة  بسيطة 
من  وكوبوز،  كمان   ، ساز   ، تشوغور   ، جورا،تامبورا  باغالما،  مثل  شعبية 
مثل  النفخ  آالت  جانب  الى  الوترية  اآلالت  المنتشرة  الموسيقة  اآلالت  أكثر 
تولوم، زورنا،والمزمار. أيضا يتم استخدام الطبل ، الطابور ، الدف ، المالعق 

واألجراس.

موسيقى الفن التركي نوع تقليدي مثل الموسيقى الشعبية التركية، تُسمى أيضا 
من  تأثُرها  بسبب  وأالتوركا.  الفصل  موسيقى   ، الكالسيكية  التركية  الموسيقى 

موسيقى الشعوب االخرى لمئات السنين أصبحت غنية.

الطابور،  الناي،  الكمان،  العود،  يتم استخدام  التركي  الفن  عند إجراء موسيقى 
الكمان الكالسيكي ، الرباب ، السنطور، الكودوم ن الف والجرس. من ممثلي 
هذا النوع المعروفين دادا أفندي، منير نورالدين سلجوق، مزين سانار و زكي 

موران.

ظهرت الموسيقى التركية الحديثة في عهد الجمهورية نتيجة الدراسات لتحسين 
مفهوم الموسيقى المجسمة. أوركسترا سمفونية الرئاسة  في أنقرة و اوركسترا 
سمفونية اسطنبول، إزمير وبورصة  تصل لكتلة واسعة. من ممثلي هذا النوع 
حسن فريد النار، علوي جمال أركين، جمال راشد راي،أحمد عدنان صايجون 

،إيديل بيرات ، صونا كان و جولسين اوناي.

التركية  الشعبية  الموسيقى  آثار  تحمل  مختلطة،  موسيقى  األرابيسك  موسيقى 
وموسيقى الفن التركي ، تستخدم آالت الموسيقى الشرقية والغربية معا، ظهر 
هذا النوع في السيتينيات عنما زادت الهجرة من القرى الى المدن. من ممثلي هذا 

النوع أورهان كانجاباي ، فردي تايفور ومسلم جورساس.

وهي  ن  األرابيسك  موسيقى  مثل  تركيا  في  جديد  نوع  تعتبر  البوب  موسيقى 
كلمات  كتابة  تم  حيث   ، السيتينيات  في  بدأت  لها  امثله  أول  ترفيهية.  موسيقى 
البوب.  موسيقى  تسمى  هذا  يومن  وفي  األجنبية  الموسيقى  على  تركية  اغاني 
النوع   الساكسافون و األوكورديون. من ممثلي هذا  الكمان ،  الجيتار،  تستعمل 

سازان اكسون نيلوفر وتاركان.

أيضا من الموسيقى المنتشرة الروك، الموسيقى الميتال،  هيب بوب ، الريغي 
،إيندي و R&B ، يوجد في تركيا اماكن لسماع هذه الموسيقى.

 من أكثر
 اآلالت

 الموسيقة
 المنتشرة
 اآلالت
الوترية



ثقافة الطعام
ناحية  من  التركي  المطبخ  تمتاز  العالم،  في  الرائدة  المطابخ  من  التركي  المطبخ 
في  الطعام  ثقافة  ان  الطبخ.  تقنيات  ناحية  من  وكذلك  الطعام  من  متعددة  انواع 
تركيا تأثرت من المحاصيل المتنوعة الموجودة على اراضيها وكذلك من الثقافات 
إمبراطوريات  دوام  البحراألبيض، والنها  تقع على  دولة  تركيا  لكون   . المتعددة 
كبيرة مثل السلجوقية والعثمانية ، قد أثرت على الثقافة الطعام في تركيا. يتكون 
المطبخ التركي بشكل عام من الحبوب ، اللحوم، األطباق النباتية المطبوخة باللحم 
او دونه ، الحساء، أالطعمة المطبوخة بزيت الزيتون ، المحاشي ، المعجنات ، 

األرز ، المشروبات والحلويات.

اللفت  مشروب  التارهانا)حساء(،  ،اللبن،  الدبس  مثل  خاصة  انواع  أيضا  يوجد 
والمخلل.

من اهم عناصر المطبخ التركي اللحوم، باألغلب يتم استهالكه على شكل كباب، 
الكباب هو شكل اللحم المطبوخ على النار مباشرة او داخل طنجرة دون ماء، من 
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انواعها أضنة، بيغنديلي،جارتالك، شيش ،كباب اإلصيص والكثير من 
األنواع األخرى. لحوم السمك والدجاج تتطبخ فوق الجمر وفي الفرن. 
المعجنات لها مكانة مهمة أيضا مثل األريشتة ، المانتي ،الكوسكس، 
الفطائر .من أهم خصائص المطبخ التركي أطباق الخضروات ، تُطبخ 
بلحم او دون لحم مثل الفاصولياء الخضراء ، الباذنجان، المصقعة ، 
أطباق الخضروات الباردة ، المحاشي ، يوجد مئات أطباق الخضار 
التركي  المطبخ  في  يوجد  الجميع.  وذوق  موسمها  تُطبخ حسب  التي 
أيضا الحساء ، مثل التارهانا ، العدس ، الطماطم والخضروات. من 
في  يتم  األرز،  التركي  المطبخ  في  عنها  يُستغنى  ال  التي  العناصر 
البرغل  طبخ  يمكن  األرز.  من  اكثر  البرغل  طبخ  التركي  المطبخ 

واألرز مع الطماطم، السمك الصغير، اللحم ، الفطر وما شابه.

للهوشاف والحلويات مكان غير عادي في المطبخ التركي، الهوشاف 
الفاكهة الطازجة وهما  الكومبوستو من  أما  الفاكهةالمجففة  يُطبخ من 
الحلويات  يستخدم في صنع  الفاكهة.  عبارة عن شراب مصنوع من 
مواد مختلفة ، لكن من أكثر المواد الُمستخدمة الحليب، الطحين والسكر 

، من أكثر الحلويات المستهلكة الحالوة ، الرز بالحليب والقطايف.

الكل  أيجة  منطقة  في  لمنطقة.  منطقة  من  التركي  المطبخ  يختلف 
والجنوب  الشرق  منطقة   ، والخضروات  الزيتون  بزيت  المطبوخ 
الشرقي الكباب، منطقة البحر األسود األسماك، منطقة مرمرة الكفتة 
الفطاير  أنواع  مثل  اللحوم  أطباق  اوسطى  األناضول  منطقة  والكبد، 

باللحم و انقرة تافا.

يبدأ األكل في المطبخ التركي عادة بالحساء ، ويتبعه طبق خضروات 
او لحمن األرز والهوشاف أيضا قد يكون في الوجبة وتنتهي بالحلويات. 
بعد الوجبة شرب القهوة التركية أو الشاي منتشر. بعد انتهاء الوجبة 

في المطاعم يتم افكرام بالشاي او القهوة. 

يبدأ األكل في المطبخ التركي عادة بالحساء 
، ويتبعه طبق خضروات او لحمن األرز 
والهوشاف أيضا قد يكون في الوجبة وتنتهي 
بالحلويات. بعد الوجبة شرب القهوة التركية 

أو الشاي منتشر. 



 

الحياة االجتماعية
تتشكل الثقافة التركية من خالل آالف السنين من التاريخ واألناضول اليوم ال 
يزال يتطور في التبلور مع مهاجرين من 190 دولة يعيشون في تركيا. تبعا 

لذلك ، فإن الحياة االجتماعية التركية تتطور وتتحول.

ان وجود مجموعة من السلوك االجتماعي المقبولة ومطبقة في جميع تركيا، 
وبسبب المساحة جغرافية واسعة لتركيا تؤدي بدورها الى أن تختلف بعض 
العوامل  من  العديد  هناك   ، الحالة  هذه  في  أخرى.  إلى  منطقة  من  السلوك 

الجغرافية والغطاء النباتي في المنطقة.

العالقات الشخصية قوية في الحياة االجتماعية التركية وتستند الحياة االجتماعية 
على التسامح المتبادل والتفاهم والمساعدة. في مجتمعنا حيث العالقات األسرية 

والقرابة قوية ، ال تزال مفاهيم مثل المواطنة والجوار مهمة.

93 ٪ من سكان البالد يعيشون في المدن. كان هناك تحول في الحياة االجتماعية 
بسبب التحضر العالي ، تغيرت بعض السلوكيات وبعضها اختفى. فيما يلي 

بعض السلوكيات والممارسات التي ال تزال قائمة حتى اليوم ؛

السلوك والممارسات الخاصة باألتراك
المصافحة وتقبيل الخد بالخد: أثناء التحية والوداع ، يصافح الناس بعضهم 
وفقًا  األفراد  احتضان  يمكن   ، أخرى  ناحية  من  بالخد.  الخد  وتقبيل  البعض 
للتقارب ، بغض النظر عن الجنس. قد تواجه هذا الموقف عند تحية التركي.

تقبيل اليد: هي ممارسة يمارسها من هم أصغر سننا إلظهار االحترام والحب 
لألشخاص من هم أكبر منهم سننا. عادة األطفال والمراهقين يقبلون يد أجدادهم 
أو أيدي األشخاص الذين يمنون لهم باإلحترام والكبار يقبلون خدود األطفال 

الذين يقبلون أيديهم إلظهار المحبه لهم.

 ، والرفيعة  الخاصه  اكوابه  في  الشاي  يتم شرب  والقهوة:  الشاي  استهالك 
والقهوة التركية في اكواب صغيرة خاصة بها فطور الصباح وحتى ساعات 
في  مكان  كل  في  والقهوة  الشاي  مشاهدة شرب  وبامكانك  الليل.  من  متاخرة 
الشارع والمقاهي . باالضافة الى ذلك عند زيارة صديق تركي او دعوتك من قبل 

الصديق التركي الى المنزل من دون سؤالك عن شرب الشاي يتم تقديمه اليك.

تقبيل اليد: 
إنها حركته 

إلظهار 
االحترام 

والحب الذي 
يتمتع به 
لشيوخه. 
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إستهالك الطعام: عند البدء في تناول الطعام ، يقال للشخص بالعافية و يقال لألشخاص الذين يطبخون 
الوجبة ويعدون الطاولة تسلم يديك. األتراك غالباً ما يسألون “هل ترغب في المزيد؟ “ أو هل تأكل 
من هذا الطبق كي يتأكدوا من شبعكم و تذوقكم من جميع األطباق. عادةً ما يضع صاحب المنزل 

األكل على طبق الضيف و يقدمه له. سيكون من األفضل أن التترك شيئا من الطعام في الطبق.

التمني بالخير
يوجد عبارات راسخة للتمني بالخير في مختلف مجاالت الحياة اإلجتماعية التركية. إلى جانب 
إستخدام هذه التمنيات  مكان عبارات الترحيب أيضا يتم إستخدامه في الوداع. لهذا السبب، بإمكانكم 
أن ترو أن الناس يستخدمون العديد من عبارات الترحيب  بدالً من مرحبا و سالم. بعض هذه 

االستخدامات ال توجد له مقابل في الغات والثقافات المختلفة. 

كوالي گالسن )يعطيك العافية(: يتم استخدام هذا المصطلح عند القاء السالم الي شخص يعمل عمل 
ما ، والتمني لهذا الشخص اكمال عمله بدون مشاكل وبسالسة. يمكن القيام بذلك أيًضا عند المغادرة 

إذا كان الشخص سيستمر في ممارسة األعمال..

هايرلي اولصن )ُمبَاَرٌك َعلَْيَك(: يتم استخدامه عند حصول الشخص على شئ ما او  تغيير حدث 
مهم ، من اجل جلب التوفيق لهذا الشئ.

هايرلي اشلر )بالتوفيق في عملك(: يستخدم بشكل في عند الخروج من مكان ما وترك البقية يعمل 
يقال لهم )هايرلي اشلر( كمثال عند الخروج من المحل او الماركت بعد التسوق اوعند الدخول ، يتم 

استخدام هذا المصطلح للشخص الذي يعمل في المحل او الدكان.

هللا كوروصون )ليحفظك هللا(:  تستخدم للتمني لمنع الضرر الذي يلحق بالشخص أو ممتلكاته.

صاغلك اوصلن )اتمنى لكم الصحة(: فليكن الصحة وغالبا ما يستخدم للنظر في موقف سلبي من 
وجهة نظر إيجابية. على الرغم من أنه فشل أو وضع سلبي ، إال أنه يتمنى أن تكون الصحة جيدة.

صحتالر اولصن )نعيماً(: غالبًا ما يقال للرجال الذين يحلقون شعر وحالقة اللحية. هو أكثر وضوحا 
كما تلفظ )صحيت الر اولسون(

هللا أنالي بابالي بيوتسون )يتربى بعز االم واالب(: يقال هذه العبارة لكي يكبر المولود الجديد بين 
أفراد عائلته حاظيا على حب و إهتمام عائلته.

َكجميش أولسون )سالمات(:  تستخدم هذه العبارة متمنيا للمريض التعافي والتخلص من المرض 
في أقرب وقت. إضافتا إلى ذلك تستخدم أيضا ألشخاص الذين واجهوا سوء والتمني لهم بالتخلص 

من هذا السوء و حصولهم على العافية

هلل رحمة أيالسين )رحمه هللا(: تستخدم لتمني المغفرة من هللا لشخص الذي فقد حياتة



هايرلي يولجولوكالر )رحلة طيبه(:  تستخدم لتمني للمسافر سفره طيبة وسعيدة

لألشخاص  المغادر  الشخص  يستخدمه  معاك(:  )هللا  إصمارالضك  اللها 
الباقون بأن يبقوا بصحة و عافية . وأيضا تأتي بمعنى مع السالمة

جوك ياشا )عش طويال(: تستخدم لتمني الصحة و العافية لشخص العاطس. 
و تستخدم عبارات )إي ياشا قوزال ياشا( التي تأتي   بنفس المعنى . ويرد 

الشخص العاطس قائال )هيب بَرابر( بمعنى معا

ما شاء هللا: يقال لألشخاص الناجحين واألشياء و السلوكيات الجيدة لكي ال 
تصاب بعين و تبقى سليمة

التواصل مع اإليماءات  
هز الرأس إلى األسفل: يستخدم للتأكيد ونعم

رفع الرأس أو الحواجب إلى األعلى: يستخدم بمعنى ال و الرفض.

هز الرأس للجهتين: إلى جانب أنها تأتي بمعنى ال و غير متوفر, أيضا 
تستخدم في حاالت عدم اإلعجاب و اللوم 

أيًضا  تُستخدم   ، التحية  تعني  التي   ، اإليماءة  القلب: هذه  اليد على  وضع 
للشكر

المجتمع  في  نراها  التي  العالمية  اإليماءات  من  واحدة  إنها  اإلبهام:  رفع 
التركي ولها معاني، حسناً ، ناجحة ، جيدة جًدا

تقبيل أطراف األصابع: الشخص الذي يبين اعجابه بوجبة الطعام، والبيئة 
المتواجدة بها ، واألخبار التي يتلقاها يجعل يقوم بهذه الحركة

الكتابة في الهواء: ال تتفاجأ إذا رأيت أشخاًصا في مطعم أو مقهى يجمعون 
إصبعهم السبابة واإلبهام كما لو كانوا يكتبون في الهواء. إنها لفتة شائعة 

االستخدام في المجتمع التركي لطلب الحساب من النادل

أخذ أصابع االبهام واألصبع الخنصر إلى األذن: اذا ناداك صديقك ولم تسمعه 
بسبب الضوضاء فيقوم بعمل هذا االيماء اي معناه عندما اتصل بك، أجب 
على الهاتف. الحظ أن األصابع تأخذ شكل الهاتف عندما يكون األمر كذلك.

هز القبضة في الهواء: الشخص الذي يثقب ويهتز بإحكام 4-3 مرات ، قد 
وصل إلى شيء يريده كثيًرا.مثلما يعمل الشخص عند تسجيل فريقه هدفا 

في الخصم  او عندا تحصل على عالمة جيدا في االمتحان.

 ُيعتقد أن األشخاص
 الطيبين والناجحين

 لمسهم العين الشريرة
 ويتم استخدام حبة

 العين الشريرة لحماية
 هؤالء األشخاص

 من النظرات
 الحسد لألشخاص

 الضارين. في الثقافة
 التركية ، كثيرا
 ما توجد حبات
 العين الشريرة
 والمجوهرات

 واالكسسوارات  في
.المنازل
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التقاليد المتعلقة بالموت 

في األناضول ، هناك تقاليد مختلفة تبدأ بإدراك الموت ، تليها األيام الثالثة األولى 
اإلعالن  يتم  اليوم.  نفس  في  الجنازة  دفن  يحاول  ما  عادة  واألربعون.  والسبعة  
عن خبر الوفاة للعامة عن طريق وسائل االتصال والصالة التي يتم قراءتها من 

المسجد

يتم نقل الجنازة في التابوت إلى المكان الذي سيتم فيه الصالة. في الجزء العلوي 
من التابوت يوجد السجاد أو البساط ذو اللون األخضر، و يكون مكتوب عليه كلمة 
التوحيد والشهادة ويغطى أيضا بالكتابات العربية . باإلضافة إلى ذلك  ، إلظهار 
الرجال  في  ؛  الصالة  القطني وغطاء  القماش  يوضع  النساء;  في  المتوفى,  جنس 
الحجاب ، قطعة من  العرس ،  للبنت؛  فستان  ، قبعة ، عمامة ، سترة ، منشفة  
,والقبعات و  الدين  العمامة لرجال  المهنة ،يستخدم  للتعبير عن  العروس و  جهاز 

الميداليات للجنود  ،و العلم للشهداء.

بعد  الدفن.  عملية  يتم  ثم  المقبرة  في  أو  المسجد  ساحة  في  الجنازة  صالة  يقام 
مراسم الجنازة ، يتم زيارة المقبرة أو منزل أهل المتوفي للمواساة و التعزية. من 
في  )البقية  “باشين صاغولسون  المتوفي   أهل  لمواساة  المستخدمة  الكلمات  أكثر 
لعادات  وفقًا  المتوفى  أقارب  قبل  من  الحداد  عملية  تبدأ  الفترة  هذه  بعد  حياتكم(. 
العائلة  وأقارب  أصدقاء  يقوم   ، الوقت  هذا  خالل   .، فبها   المتواجدين  المنطقة 

بزيارة أقارب المتوفى لتقديم التعازي

يتم تخزين أغراض المتوفي )المالبس واألحذية وغيرها(  في المنزل كتذكار ويتم 
توزيع أغلبها على الفقراء.

تقاليد رمضان
التقاليد الرمضانية هي ممارسات تقليدية في رمضان ، وهو الشهر التاسع من العام 
حسب التقويم الهجري. في رمضان ، حيث  يتم الصيام ، تستمر هذه الممارسة من 

اليوم األول من شهر رمضان حتى عيد رمضان

الصوم هو احتجاز األشخاص لفترة زمنية معينة من األكل والشرب وما يماثلها من 
األذواق في العالم من أجل عبادة هللا. خالل هذه العبادة التي يتم إجراؤها خالل شهر 
التعبير عن  رمضان ، ال يأكل الشخص  واليشرب من فترة بين اإلمساك و. يتم 

السحور ، الصيام قبل اليوم السابق للوجبة كطعام يأكله في ساعات معينة



طبول رمضان والفانوس هي التقاليد المرتبطة بشهر رمضان ، والغرض من هذا التقليد هو 
إيقاظ أولئك الذين يريدون الصوم. شخص يتطوع للعب الطبل ، وأحياناً مع عدد قليل من 
الناس في القرية أو الحي بأكمله يرافقه، في نهاية شهر رمضان يطرق باب المنازل ليجمع 

بعض النقود.

جانب آخر من رمضان هو شهر الترفيه. طوال شهر رمضان ، يتم تنظيم أنواع مختلفة من 
الترفيه بعد صالة التراويح إلى السحور. في مدن مثل منطقتي ديركالراراسي وفيسهانة في 
إسطنبول ، يتم تحويل الشوارع عادةً إلى معارض ويتم تنظيم حفالت موسيقية مع عروض 

أورتويون وكاراغوز

يتم تنفيذ بعض األنشطة مثل خيام اإلفطار والترفيه الليلي في رمضان بدعم من البلديات, 
باإلضافة إلى ذلك ، هناك تطبيقات جديدة مثل توزيع  الشركات التقويم الرمضاني الرمضاني 
، والبرامج الخاصة في التلفزيونات وتحضير االسواق طرود رمضانية وعرضه للبيع من 

تطبيقات جديدة.
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التقاليد األعياد الدينية
نفس  لها  فليس   ، الهجري”  “للتقويم  وفقًا  الدينية  األعياد  أيام  الحتساب  نظًرا 
وكوربان  رمضان  بشهر  االحتفال  يمكن  الحالي.  التقويم  في  عام  كل  التاريخ 
بايرامي ، اللذين يصاحبه اختالف 10 ايام كل عام ، ولذلك يمكن احتفال به في 

مواسم مختلفة.

يتم  العطلة  قبل  المنازل,  في  األناضول.  في  الدينية  األعياد  إعداد  هناك عملية 
 ، الحدائق  تنظيف  يتم   ، المنازل  من  األمامي  الجزء  في  ؛  الطويل  التنظيف 
ويسمى بايرام تميزلي. تعد المهرجانات للالطفال ، وتكون المالبس جاهزة قبل 

يوم العيد. يتم إعداد وجبات الطعام والحلويات الخاصة لقضاء فترة العيد.

المسجد  امام  العيد يرتدون مالبس جديدة، وبعد الصالة  الرجال لصالة  يذهب 
يتصافحون  ثم بيقومون   بزيارة المقابروبعد ذللك يزورون أقاربهم وكبارهم، 

يتم الحرص على الجمع بين األقارب على االفطار

واألصدقاء  الجيران  أن  هي  األضحى  وعيد  رمضان  لشهر  الرئيسية  الميزة 
واألقارب يجتمعون في زيارات بعضهم. في بعض األحيان ، يقوم سكان المدن 
بزيارة كبار السن واألقارب الذين يعيشون في القرى ، في هذه المناسبة يقوم 

الشباب بتقبيل ايدي المسنين. من المعتاد أيًضا تقديم االنقود والهدايا لألطفال

عيد الفطر

عيد الفطر هو عطلة يحتفل بها في نهاية فترة الصيام دامت لمدة شهر واحد. 
ترافق هذه الفترة ، التي تعرف باسم شهر رمضان ، تقاليد مختلفة.

عيد األضحى

وفقا لدين اإلسالم ، التضحية هي واجب على كل مسلم لديه القدرة المالية. كما 
يكون  أن  يجب  الجمل.  قطع  يمكن   ، الماشية   ، األغنام  تكون ب  التضحية  ان 

الحيوان الذي يجب التضحية به صحيًا وأن ال تكون األنثى حاماًل

هدف واحد من التضحية هو توزيع اللحوم على الفقراء الذين ليس لديهم فرصة 
لتناول اللحوم حتى العيد. لهذا السبب ، يبقى ثلث لحم الضحية في المنزل و يتم 

توزيع األجزاء األخرى على الجيران واألقارب والفقراء

يقام عيد األضحى في منزل أحد كبار السن في األسرة مثل عيد رمضان. في 
تبدا  لذلك  بالتضحية  مشغول   الجميع  يكون   ، األضحى  عيد  من  األول  اليوم 

الزيارات اليوم الثاني من العيد

وفقا لدين 
اإلسالم ، 

التضحية هي 
واجب على 

كل مسلم 
لديه القدرة 

المالية.





الدين والمعتقدات
 الجميع في تركيا لهم حرية الوجدان ، الدين ،العقيدة 
والقناعة. للجميع الحرية في العبادة والمراسم الدينية 
على  أحد  يُجبر  ال  الدستور.  مخالفة  عدم  بشرط 
أو  الدينية  المراسم  في  المشاركة  عدم  او  المشاركة 
ياُلم أحد  او  الدينية، ال يُشجب  اإلعالن عن عقيدته 

بسبب عقيدته الدينية وقناعته.

في األناضول في العصور القديمة جدا عاش الناس 
من مختلف األديان جنبا الى جنب، أكثر دين منتشر 

في تركيا هو دين اإلسالم.

يوجد في تركيا الى جانب المسلمين ، المسيحيون ، 
جوامع  للمسلمين  تركيا  في  أخرى،  اديان  و  اليهود 
في  مفتوحة  كنيس  ولليهود  كنائس  للمسيحين   ،

المقاطعات. 



مسئولية رئاسة الشئون الدينية هو 
تنفيذ األعمال الخاصة بأساسيات 
عقيدة الدين ، العبادة واألخالق ، 
تنوير المجتمع بالمواضيع الدينية 

وإدارة أماكن العبادة.
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رئاسة الشئون الدينية
الخاصة  األعمال  تنفيذ  هو  الدينية  الشئون  رئاسة  مسئولية 
المجتمع  تنوير   ، واألخالق  العبادة   ، الدين  عقيدة  بأساسيات 

بالمواضيع الدينية وإدارة أماكن العبادة.

للرئاسة منظمات باسم “ دار اإلفتاء” في كل محافظة ومقاطعة.

 Android وIOS  يوجد خدمات الرئاسة في الجوال في متاجر
، يمكنكم تحميل برنامج الرئاسة لتعلم القرآن ، قرائته وسماعه و 
)mobiluygulama.diyanet.gov.tr( معرفة أوقات الصالة

ألسئلتكم الدينية يمكنك اإلتصال على الرقم 190 ، وللمزيد من 
diyanet.gov.tr المعلومات يمكنكم زيارة

 ، العربية   ، األلمانية   ، اإلنجليزية  باللغة  مكتوبة  الويب  صفحة 
الروسية ، الفرنسية واإلسبانية.





إجراءات الجنازة
الوظيفة  منه.  مفر  ال  لكن  مؤلم  واقع  هو  الموت 
األخيرة  للباقين من بعده هو وداعه لرحلته األخيرة 
مراجعة  الوضع  هذا  في  الدينية.  معتقداته  حسب 
يسهل على  الموضوع  هذا  في  المختصة  المؤسسات 

الناس الغارقين في األلم والحزن.

في حالة وفاة شخص ما هناك إجراءات قانونية يجب 
الوفاة  وثيقة  أخذ  التالي:  للترتيب  وفقا  ، وهي  عملها 
دفن  الجنازة،  نقل   ، للدفن  الجنازة  تجهيز   ، والدفن 
تركيا  في  النفوس.  لمديرية  الوفاة  تبليغ  و  الجنازة 
البلديات هي المسئولة عن إجراءات الجنازة ، وهذا 
المحافظة  بلدية  في  تتم  الجنازة   إجراءات  أن  يعني 
خدمات  تقدم  البلديات   الشخص.  فيها  توفى  التي 

الجنازة طول 24 ساعة.



حاالت الوفاة يبلغ عنها لمديرية 
النفوس خالل عشرة أيام من 

تاريخ الوفاة، يقوم بهذا اإلبالغ 
الوحدة التي نظمت إذن الدفن. 

األجانب عليهم أيضا إبالغ مديرية 
إدارة الهجرة في المحافظة.
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خدمات الجنازة الو 188
يوجد خط الو 188 لخدمات الجنازة في جميع المدن وعلى رأسها بلديات المدن 
الكبرى. يمكن اإلتصال ب ا لو 188 لخدمات الجنازة ألخذ معلومات عن إجراءات 
الجنازة في حالة وفاة قريب لكم. اذا لم يكن للبلدية هذا الخط يمكنكم مراجعة وحدة 

خدمات الجنازة في البلدية. 

األجنبي  المتوفي  على  التركي  للمتوفي  تجري  التي  األصول  نفس  تطبيق  يتم 
الموجود في تركيا . لكن اذا كان المتوفي منسوب لدين غير اإلسالم ، يأتي رجل 
اإلجراءات  أما   ، الديني  اعتقادهم  حسب  الدفن  مراسم  وتتم  بهم  الخاص  الدين 
االخرى تقوم بها البلدية، اذا كان هناك مكان مخصص لغير المسلمين في مكان 
الدفن ، يتم دفن المتوفي غير المسلم هناك، اذا لم يكن هناك مكان خاص لهم يتم 
دفنهم في مكان مناسب منفصل. البلديات في إجراءات الجنازات ال تأخذ غير “ 
أجرة استعمال مكان القبر” ، لكن ال تأخذ من الفقراء ، الذين بال مأوى والجنين 

أجرة خدمات الجنازة.

نقل الجنازة
قد تكون هناك حاجة لنقل الجنازة الى مدينة أو دولة اخرى ، في وضع كهذا يجب اخذ وثيقة إذن 

طريق للجنازة من وحدة إجراء ات الصحة للبلدية من المقاطعة لنقل الجنازة خارج الوالية.

للجنازات التي ستنقل خارج الدولة يجب أخذ وثيقة إذن طريق للجنازة من وحدة إجراء ات 	 
الوثائق  هذه  تسليم  بعد  النقل  يتم  الجنازة.  نقل  ترخيص  ووثيقة  المقاطعة  من  للبلدية  الصحة 

لموظفي إجراءات الصحة في المديرية العامة للحدود التركية والسواحل.

الجنازات التي سيتم نقلها خارج الوالية وخارج الدولة يجب ان توضع في توابيت ال تُسرب 	 
الرائحة والسوائل.

سيتم تغطية نفقات نقل الجثمان من قبل األشخاص

تبليغ الوفاة لمديرية النفوس
حاالت الوفاة يبلغ عنها لمديرية النفوس خالل عشرة أيام من تاريخ الوفاة، يقوم بهذا اإلبالغ الوحدة 

التي نظمت إذن الدفن. األجانب عليهم أيضا إبالغ مديرية إدارة الهجرة في المحافظة.





السياحة
تركيا ، بفضل موقعها، التنوع السياحي وخواصهاو 
. دولتنا  بنية فريدة من نوعها  تملك  الفنية  األنشطة 
حيث  من  الدولية  المنصة  على  هام  موقع  على 
السياحة ألنها تحوي مزج الحضارات، لها ميراث 
ثقافي عميق وجمال الجفرافيا المتنوعة. يمتد تاريخ 
 7500 الى  األناضول  في  آثارهم  تركوا  قوم  اول 
هذه  هو  الفلسفي   الفكر  انطالق  نقطة  الميالد.  قبل 
مثل  المدنيات  من  الكثير  استضافت  األراضي 
الهيتيين ، الفريغانيين، الليديا، األيونيين، األرارات، 
الفارسيين، امبراطورية اإلسكندر،دولة األناضول ، 
الدولة السلجوقية الكبرى واإلمبراطورية العثمانية. 
ن  خلفها  اآلثار  من  الكثير  تركت  المدنيات  هذه 
ولهذا السبب تركيا دولة سياحية لما تحويه من بقايا 
المدينة التاريخية ، مباني تعود لحضارات مختلفة، 
متاحف يُعرض فيها آثار قيمة ، الفلوكلور و أطباقها 

المشهورة.



هذا   ، ميراث عالمي  بوضع  يتمتع  ثقافي وطبيعي  ميراث   17 تركيا  في  يوجد   
الوضع له أهمية دولية من طرف اليونيسكو بسبب األحداث الطبيعية التي تستحق 
زيارة  يمكنكم  المعلومات  من  للمزيد  المواقع.  و  التذكاري  النصب   ، الحماية 
لوزارة  التابع  والمتاحف  الثقافية  للموجودات  العامة  المديرية  الرئيسية  الصفحة 
الثقافة والسياحة   www.kulturvarliklari.gov.tr . يتم تنظيم مهرجانات - 
سينما ، موسيقى ومسرح - محلية ودولية على مدار السنة في اسطنبول ، أنقرة ، 

إزمير والعديد من المدن األخرى.

الصيف  في  السياحة  مثل  تركيا  في  السياحة  أنواع  جميع  من  اإلستفادة  يمكن   
والشتاء ، السياحة الصحية ، السياحة الذواقة  والسياحة الثقافية. تركيا دولة مميزة 
إلنها تمتلك المناطق التي تتوفر فيها مميزات المواسم االربعة ، غاباتها الخضراء 
المياه  منتجعات   ، سواحلها  النظيفة،  بحارها   ، للتزلج  المناسبة  الثلجية  ،جبالها 

الساخنة ، شعبها الكريم و مطبخها المشهور.
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السياحة الصيفية
سواحل وشواطئ بحر إيجة ، البحر األبيض المتوسط ، بحر مرمرة 
والبحر األسود على 3 جوانب من البالد تمتع بأهمية كبيرة من الوجهة 
السياحية. الصيف في سواحل إيجة والمتوسط طويلة ومشمسة ، معدل 
البحار هنا  مياه  الشمس طويل، درجة حرارة  السنوية من  اإلستفادة 
الى جانب  أشهر.   6-8 اكثر من عشرين درجة مئوية ل  الى  تصل 
هذا فإن البحيرات ، المصايف الجبلية ، الغابات و األشكال البركانية 
الجديدة تُسهم في السياحة. منطقة إيجة وخاصة سواحلها ميزة سياحية 
كبيرة، من أهم المحافظات التي تشد انتباه السياح في منطقة إيجة إزمير 
و موغال. أما في منطقة البحر األسود فإن محافظة انطاليا لها شعبية 
النباتي  الغطاء  من  تاتي  فشعبيتها  األسود  البحر  منطقة  أما   ، كبيرة 
الكثيف ، الجبال ،المصايف الجبلية ، وسوحلها ذات الشاطئ الطبيعي.

السياحة الشتوية
تعد  تركيا  الشتوية.  السياحة  وجهة  من  أيضا  كبيرة  قيمة  لها  تركيا 
مركز مهم للسياحة الشتوية بفضل الثلج الذي ال ينقص صيفا شتاًء 
من على جبالها وبفضل مرافق التزلج. يوجد أيضا مناطق سياحية 
السياحة  مركز  أهم  من  الناضول.  وحتى شرق  إيجة   ، مرمرة  في 
كور   – بولو   ، كارتابة   – كوجالي   ، أولوداغ   – بورصة  الشتوية 
إلغاز ، كايساري – إرجياس ،   أوغلو- كارتال كايا، كاستامونو – 
ساري   – كارس   ، إرغان   – إرزنجان   ، دوكان  باال   – إرزوروم 

كاميش. 

السياحة الصحية
تركيا الى جانب إقليمها ، بحارها، سواحلها ، منابع مياهها الساخنة ، 
غاباتها ومصايفها الجبلية تعتبر مركز للسياحة الصحية البديلة أيضا 
بفضل سهولة الوصول اليها.زادت جودة الخدمة  بفضل التنظيمات 
أصبحت  ولذلك  الطبية  السياحة  مجال  في  نُفذت  التي  والتحديثات 

وجهة السياحة الطبية. 

 تركيا تعد مركز
 مهم للسياحة

 الشتوية بفضل
 الثلج الذي ال

 ينقص صيفا شتاًء
من على جبالها

 سواحل إيجة
 والمتوسط

طويلة ومشمسة



 كابادوكيا، قبل 60 مليون سنة
 إرجييس، حسن داغ و الحمم البركانية
 غولوداي وإنها منطقة فريدة نشأت إنها
 منطقة فريدة نشأت عن تآكل الطبقات
 الناعمة التي تشكلت تحت رماد المطر

والرياح لماليين السنين
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السياحة الذواقة 
لثقافة الطعام  التي يُعرض فيهاأمثلة   تركيا من أفضل األماكن 
في األناضول وما بين النهرين، وبسبب موقعها أصبحت مركز 
يشد انتباه الناس ومكان مرورهم على مدى مئات السنين. لتركيا 
ثقافة مطبخ متنوعة بفضل آالف السنين من تاريخها واستضافتها 
للعديد من الثقافات، بالخاصة محافظة غازي عنتب التي تعتبر 
عاصمة اللذة في االناضول والتي يزورها السياح كثيرا لتنوع 

ولذة أطباقها.

من أهم لذات المطبخ التركي : الشاورما ، اللحم معجون، الكباب 
، البقالوة والقهوة التركية. 

السياحة الثقافية 
مفهوم السياحة الثقافية يعني تقديم الموجودات الثقافية التاريخية 
والطبيعية ، النشاطات الثقافية واالعمال الفنية المعاصرة على 
إسطنبول  تعتبر  الزوار.  لخدمة  معروض  سياحي  منتج  شكل 
المتاحف،  ناحية  من  إمكانات  لديها  التي  المحافظات  اكثر  من 
 . الفن  معارض  و  المعارض  القصور،   ، التاريخية  الجوامع 
المناطق التاريخية في إسطنبول ، سافران بولو ، بوغاز كوي، 
ودار  العظيم  المسجد   ،  Xanthos-Letoon نمرود،   جبل 
كاال  باموك  الثقافي،  األثري  تروا  مدينة   ، ديفريك  في  الشفاء 
وكابادوكيا تم تسجيلها في قائمة التراث العالمي  كميراث طبيعي 

وميراث عالمي.

 يعد جبل نمروت ، الذي يبلغ ارتفاعه 2150
 متًرا في منطقة كاهتا في أديامان ، أحد أروع
 بقايا العصر الهلنستي مع قبر وتماثيل ضخمة
 وإطاللة فريدة على ملك كوماجين أنتيخوس

 األول ،ممتن لآللهة وأجدادهم
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المواصال ت 
والسفر

المواصالت
في الطرق البرية تدفق حركة المرور من اليمين ومكان 
السائق في يسار السيارة. وعلى المشاة في األماكن التي 
ال يوجد فيها رصيف السير على يسار الطريق. مخالفة 
في  للقانون  مخالف  بشكل  التصرف  او  المرور  قواعد 
تركيا ، ممكن أن يكون سببا لدفع غرامات مالية كبيرة 
الركاب  جميع  على  الحبس.  أو  القيادة  رخصة  إلغاء   ،
استخدام حزام األمان ، حتى سن 12 أو الرضع عليهم 
استخدام نظام حماية مصدق أو الجلس في مقعد الحماية. 
بالجوال  الحديث  خصوص  في  حازمة  المرور  قواعد 
أثناء القيادة ، تجاوز حدود السرعة ، انتهاك حظر صف 

السيارات ، وقيادة السيارة بشكل مخمور. 



في األماكن التي يوجد فيها تقاطع طرق يتم تنظيم السير بإشارات المرور، تسلسل 
لون إشارات المرور أحمر – أصفر – أخضر. 

الضوء األحمر يعني أن الطريق مغلق للمرور ويجب اإلنتظار.	 
الضوء األصفر يعني أن الطريق على وشك اإلنفتاح للمرور ولكن علينا 	 

التوقف.
الضوء األخضر يعني أن الطريق مفتوح للمرور.	 
الوصول 	  أنه في حالة  يعني  الضوء األحمر فقط يضيء ويطفي  اذا كان 

لتقاطع الطرق يجب الوقوف و بعد التدقيق نستطيع المرور.
اذا كان الضوء األصفر فقط يضيء ويطفي يعني أنه في حالة الوصول 	 

لتقاطع الطرق يجب تخفيض السرعة والمرور بدقة.
يوجد تطبيقات الضوء األحمر و األخضر للمشاة:	 
الضوء الحمر للمشاة يعني أن حق المرور هو للسيارات ويجب افنتظار.	 
الضوء الخضر يعني ان حق المرور للمشاة.	 

نوع السيارة  في داخل
  المحافظة

في خارج المحافظة

 الطرق السريعة بين الطرق المقسمة
المدن ذات اإلتجاهين طرق البرية

السيارات 50 كم / 
ساعة 110 كم /  90 كم / ساعة

ساعة
120 كم / 

ساعة

50 كم /   حافلة صغيرة
ساعة 80 كم / ساعة 90 كم / 

ساعة
100 كم / 

ساعة

50 كم / ث  المركبات 85 كم / ساعة 100 كم / 
ساعة

110 كم / 
ساعة

50 كم / ث  شاحنة صغيرة 80 كم / ساعة 85 كم / 
ساعة 95 كم / ساعة

)L3( دراجة نارية 50 كم / 
ساعة 80 كم / ساعة 90 كم / 

ساعة
100 كم / 

ساعة

)L4 ، L5 ، L7( دراجة نارية 70 كم / ث 50 كم / ث 80 كم / ث 80 كم / ساعة

في األماكن التي 
يوجد فيها تقاطع 
طرق يتم تنظيم 
السير بإشارات 
المرور، تسلسل 

لون إشارات 
المرور أحمر – 

أصفر – أخضر. 
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طرق  يوجد  المقسمة  الطرق  وخارج  اإلتجاهين  ذات  المدن  بين  السريعة  الطرق  ıفي 
وجسور المرور منها يوجب دفع أجرة، يمكن المرور بالمركبات الخاصة من هذه الطرق 
نظام   (  HGS باستخدام  أو  األتوماتيكي(  المرور  )نظام   OGS باستخدام    والجسور 
المرور السريع(.  نظام  OGS و HGSنظام يتم دفع بدله من مكتب البريد أو من الحساب 
المصرفي  ويتم لصق البطاقة داخل السيارة . السيارات ذات اللوحة األجنبية يمكنها أيضا 
استخدام هذا النظام. يمكنكم الحصول على بطاقة  OGS  من المصارف المتفق معها ، و 
بطاقة HGS من فروع المكتب البريدي او من المصارف المتفق معها. للحصول على هذه 
البطاقات على الشخص المراجعة برخصة السيارة ،الهوية الشخصية ، دفع أجرة بطاقة  
OGS/HGS ودفع بدل شحن البطاقة حسب ما يرغب. في حال المرور من شباك التذاكر 
دون بطاقة  OGS/HGS يتم إعطاء  غرامة قيمتها عشرة أضعاف أجرة المرور. في 
حال المراجعة لطلب البطاقة خالل 15 يوم من تاريخ المرور يتم أخذ أجرة المرور دون 

تطبيق الجزاء.

رخصة القيادة
يجب على كل شخص في تركيا يرغب استخدام مركب ذو محرك أخذ رقصة قيادة، من 
أجل الحصول على الرخصة يجب ان يكون الشخص مناسبا من الناحية الصحية و اجتياز 
السيارة  قيادة  فقط  يستطيع  السائق  السيارة.  لسياقة  العملي  واإلختبار  المعلومات  اختبار 

المذكور نوعها في رخصة القيادة.

األجانب الموجودين في تركيا يمكنهم استخدام رخصتهم الخاصة ببالد اخرى لمدة ستة 
أشهر من تاريخ دخول تركيا، ال يُشترط ان تكون الرخصة دولية، على األجانب حمل 
إلستعمال  العدل.  كاتب  من  والمصدقة  التركية  اللغة  الى  ترجمتها  مع  األصلية  الوثيقة 
رخصة القيادة ألكثر من ستة أشهر يجب تحويل الرخصة لرخصة القيادة التي تُستعمل 
في تركيا، من اجل ذلك عليكم بمراجعة مديرية تسجيل المرور للمحافظة التي تقيمون بها.

شراء وبيع السيارات 
أي اجراء ستجرى على السيارة يجب ان تتم من طرف صاحب السيارة بالذات ، أو من 
وكله بشكل قانوني ) من كاتب العدل( أو بواسطة المؤسسات العامة التي توكل أشخاص 
وإجراء  المراجعة  عند  الوكالة  وثيقة  إبراز  األشخاص  هؤالء  وعلى   ، قانونيين  حقيقين 

المعامالت.

معامالت تجديد الوثائق ممكن إتمامها من جميع مؤسسات التسجيل.  للمزيد من المعلومات 
يمكنكم زيارة الصفحة الرئيسية لمديريات االمن  للمحافظة.

 من أجل
 الحصول

 على الرخصة
 يجب ان يكون

 الشخص
 مناسبا من

 الناحية
 الصحية و

 اجتياز اختبار
 المعلومات
 واإلختبار

 العملي لسياقة
السيارة



شراء السيارات المستعملة 
شراء السيارات المستعملة سلوك شائع في تركيا . لكن عند شراء السيارات 
المستعملة يجب اإلنتباه لبعض المواضيع كي تتجنب شراء سيارة بها خلل: 

 يجب فحص السيارة  لدى مؤسسة  تقدم التدقيقات التقنية للسيارات 	 
قبل شرائها.

يجب فحص رقم الهيكل المكتوب في وثيقة تسجيل السيارة.	 
وجود ضريبة غير مدفوعة او غرامة مالية للسيارة عائق لبيع 	 

السيارة.
 إجراءات شراء السيارة سواء كانت جديدة او مستعملة يتم في مكتب كاتب 

العدل.

تأجير السيارات
هناك العديد من المؤسسات ذات رأس مال محلي وأجنبي تؤجر السيارات 

بشكل منفرد وبشكل أسطول. 

التنقل
يحق لجميع األجانب في تركيا التنقل ، ولكن هذا الحق محدد ببعض الشروط.

أصحاب طالبي الحماية الدولية	 
أصحاب وضع الحماية الدولية	 
أصحاب الحماية المؤقتة ......... عليهم اإلقامة 	 

في المحافظات التي أشارت لها الدولة.
هؤالء األشخاص إذا لزم خروجهم لخارج 

المحافظة التي يقيمون فيها ، يجب عليهم اخذ وثيقة 
إذن الطريق من مديرية إدارة الهجرة للمحافظة. 

هناك العديد من خيارات  المواصالت التي يمكنكم باستخدامها التنقل من 
مدينة ألخرى

يحق لجميع 
الجانب في 

تركيا التنقل 
، ولكن هذا 
الحق محدد 

ببعض 
الشروط.
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السفر بالحافلة
تركيا  في  نقطة  ألي  الوصول  يمكنكم  تركيا.  في  شيوعا  النقل  وسائل  اكثر  من 

بواسطة الحافالت.
بإمكانكم الحصول على تذاكر شركات الحافالت من مكاتبها الموجودة في محطة 

الحافالت أو من صفحتها على اإلنترنت.

السفر بواسطة السكك الحديدية
السفر بواسطة السكك الحديدية مفضل لعدم وجود مشاكل المرور ، آمن – مريح 

و يتيح لنا فرصة التنقل السريع.
والنمسا.  إيران  صربيا،  رومانيا،  بلغاريا،  و  تركيا  بين  بالقطار  رحالت  هناك 
الى جانب هذا لدى سكك حديد دولة الجمهورية التركية شبكة كبيرة توصل بين 
المدن الكبيرة. هناك قطارات عالية السرعة تعمل بين أنقرة ، اسطنبول ، قونيا، 
الطويلة ،  للمسافات  الرئيسية  أسكيشهير، إزميت وبيالجيك ، قطارات الخطوط 
وخطوط مسافات قصيرة في المنطقة و وقطارت في انقرة ، إزمير، إسطنبول و 

أدا بازاري تعمل على خطوط قصيرة بين ضواحي المدينة .
  )EYBİS( يمكن الوصول الى تذاكر القطار من نظام تذاكر الركاب اإللكترونية
في  الموجودة  األكشاك   ،  )ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr( في  الموجود 
بعض المحطات ، مراكز اإلتصال )444 82 33( ، محطات القطار او بعض 

مكاتب البريد التي تبيع تذاكر القطار

السفر عن طريق البحر
او  بالسفينة  للسفر  الموانئ  من  العديد  هناك  السبب  ولهذا  بالبحار  محاطة  تركيا 

اليخت.
هناك رحالت بحرية منتظمة  من خالل  Ro-Ro الدولية  وخطوط قطار األعمال 
من زونجولداك ، سامسون، طرابزون ، اسطنبول و كوجالي الى أوكرانيا، من 
إسطنبول الى رومانيا، من مرسين الى إيطاليا وقبرص ، من إزمير الى إيطاليا ، 

من إسطنبول الى فرنسا ، من إسكندرون الى مصر ، لبنان واسرائيل.
خالل موسم الصيف يتم تنظيم رحالت العبارات بكثرة بين تركيا و ُجزر إيجة.

المثالية  بالشروط  تمتعها  اليخوت بسبب  بين مراكز سياحة  لها موقع مهم  تركيا 
لسياحة اليخوت. الى جانب البحار الطبيعية والمحمية هناك العديد من المراسي 

التي يمكن فيها إيجاد الخدمات والملزمات لألصحاب اليخوت.

 لدى سكك
 حديد دولة
 الجمهورية

 التركية
)TCDD( 
 شبكة كبيرة
 توصل بين

 المدن الكبيرة.
 أنه يربط

العديد منها



السفر بالخطوط الجوية
بسبب  مفضال  الجوي  النقل  أصبح  السفر  في  الراغبين  لألشخاص 

االمان، السرعة ، الراحة والمزيد من المميزات األخرى.

تركيا لها وظيفة الجسر بين أوروبا و آسيا ، لهذا لتركيا  موقع مركز 
جميع  الى  بسهولة  السفر  يمكن  الجوية.  الخطوط  ألهم  لوجيستيكي 

أنحاء العالم  بشكل مباشر أو غير مباشر عبر تركيا. 

يمكنك الحصول على التذاكر من شركات السفر بالطيران ، اإلنترنت 
أو وكاالت السياحة. 

 

 لتركيا موقع
 مركز لوجيستيكي

 ألهم الخطوط
الجوية في العالم



بوابة النقل الوطني 
بواسطة بوابة النقل الوطني والتي تخدم باللغات التركية ، 
الوصول  يمكنك  والعربية  الروسية  األلمانية،  اإلنجليزية، 
الى المسافة بين نقطتين ، الوقت المقدر للوصول ، طرق 
النقل البديلة ، وسائل النقل العام و النقل بالسيارة الخاصة.

بفضل هذه البوابة يمكن الوصول لخريطة المكان المطلوب  
في حال كان اإلنترنت فعال ، يمكن توفير التوجيه لنقاط 
للسفر  بدائل  عن  البحث  بعد  اليها  المحتاج  التذاكر  بيع 

بالقطار،السفن، الحافالت والطيارات.

وسائل النقل العام
للتنقل داخل المدينة وسائل النقل العام بديل أرخص وأسرع. يوجد في كل مدينة 
وسائل نقل عام مختلفة مثل حافالت البلدية، المترو، المتروباص، الترام فاي، 
الباخرة ، حافالت البحر، القطار بين ضواحي المدينة والحافالت الصغيرة . 
تذاكر وما  إلكترونية،  ، بطاقة  نقد   ( الدفع  العام وطرق  النقل  استخدام  أجور 
شابه( مختلفة. يمكنكم أخذ معلومات  بخصوص تفاصيل استخدام وسائل النقل 
العام في المدينة من الوحدات الخاصة في رئاسة البلدية أو من صفحاتها في 

اإلنترنت. 

سيارات األجرة
يوجد في جميع المدن العديد من سيارات األجرة. سيارات األجرة لها لوحة 

خاصة تبدأ بحرف ال ت ولونها أصفر ، ويوجد على سقف السيارة كلمة 
“ سيارة أجرة”. يوجد داخل سيارات األجرة عداد يحسب السعر للمسافة 

المقطوعة وهذا العداد إجباري. أجرة فتح العداد واجرة الكيلومتر يختلف من 
مدينة آلخرى. 

 

يمكنكم الوصول لبوابة النقل 
الوطني من 

www.ulasim.gov.tr

 أجرة فتح العداد 
واجرة الكيلومتر 
يختلف من مدينة 

آلخرى. 





اإلتصاالت العامة
خدمات االبريد

المديرية العامة لتشكيالت البريد والتلغراف هي منظمة 
البريد في تركيا. بواسطة فروعها المنشرة في جميع 

أنحاء تركيا يمكنكم إرسال بطاقة بريد لخارج الدولة، 
رسالة لخارج الدولة ، طرد صغير حتى 2 كجم ،إرسال 

تلغراف الكتروني عبر اإلنترنت ، تحويل مال الى 
داخل وخارج الدولة ، صرف العمالت ، دفع غرامات 

المرور ودفع الفواتير.  ظروف رموز “ باب الدولة 
اإللكتروني” يتم توزيعه من طرف مكتب البريد. 

للمزيد من المعلومات المفصلة يمكنكم زيارة       
www.ptt.gov.tr



العامة  المديرية  طرف  من  تُنظم  التي  لألجانب  اإلقامة  إذن  وثائق 
لدائرة الهجرة ، تُسلم ألصحابها على العنوان المذكور في الطلب من 
متابعة  وألجل   ، تركيا(  في  الموجود  )العنوان  البريد  مكتب  طرف 
الباركود على  مراحل التسليم يتم إرسال رسائل قصيرة تحوي رقم 

 . )SMS( الجوال

مؤسسة الراديو والتلفزيون 
)TRT( التركية

تبث TRT قنواتها السماعية والمرئية بواسطة البث األرضي 
واألقمار الصناعية الى تركيا بأكملها ، أوروبا، آسيا، الشرق 
األوسط، امريكا وحتى أستراليا والكثير من النقاط في العالم، 

وبفضل البث عبر اإلنترنت يمكنهم متابعتها في كل نقطة في العالم.

يمكنكم معرفة ترددات البث والحقول ل 13 قناة تلفزيوني و 16 قناة 
راديو من العنوان :

 http://www.trt.net.tr/televizyon/frekanslar.aspx

يمكن متابعة TRT 1  و TRT األطفال من أماكن كثيرة في العالم، 
 TRT ،التي تبث األخبار باللغة اإلنجليزية للعالم TRT World

AVAZ والتي تبث للعالم التركي ، TRT العربية التي اتت بنفس 
جديد للعالم العربي ، الى جانب TRT التي تتم متابعتها من جميع 

انحاء العالم وليس فقط الدول الناطقة بالتركية.

صوت تركيا )Voice of Turkey( لها بث إذاعي ينقل التطورات 
التي تحدث في تركيا والعالم ب 35 لغة ولها بث عبر اإلنترنت 

)www.trtworld.com( ب 41 لغة ولهجة، الى جانب هذا تنقل 
لكل العالم التقييم لوضع تركيا في المجال السياسي، اإلقتصادي 

والدبلوماسي لكون تركيا قائد مهم في العالم التركي.

يمكنكم معرفة ترددات بث إذاعة صوت تركيا من العنوان    
http://www.turkiyeninsesiradyosu.com/?r=site/frequency:

يمكنكم متابعة البريد 
عن طريق الموقع                              
http://gonderitakip.ptt.gov.tr

 قنواتها TRT تبث
 السماعية والمرئية

 بواسطة البث األرضي
 واألقمار الصناعية الى
 تركيا بأكملها ، أوروبا،
 آسيا، الشرق األوسط،
 امريكا وحتى أستراليا
 والكثير من النقاط في
 العالم، وبفضل البث

 عبر اإلنترنت يمكنهم
 متابعتها في كل نقطة

.في العالم
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الدولة اإللكترونية:
باب الدولة اإللكترونية هو موقع انترنت عام آمن يوفر إمكانية الوصول 
اإللكترونية  الدولة  هدف  واحدة.  نقطة  من  العامة  الخدمات  جميع  الى 
اإلتصاالت  تكنولوجيا  و  المعلومات  بواسطة  العامة  الخدمات  توصيل 
بفعالة وكفاءة للمواطنين، للمؤسسات والمؤسسات العامة. تتكون الدولة 
قائمة  المتكاملة،  اإللكترونية  الخدمات  أقسام هي:  عدة  من  اإللكترونية 
المؤسسات واإلعالنات الحديثة، بفضل هذا يمكن للمستخدمين الوصول 

للمعلومات والخدمات حسب احتياجاتهم. 

كيف يمكن استخدام الدولة 
اإللكترونية؟

الزرقاء وأصحاب  البطاقة  التركية، حاملي  الجمهورية  لمواطني  يمكن 
رقم البطاقة الشخصية لالجانب الوصول للصفحة الرئيسية لباب الدولة 
iOS أو عبر  www.turkiye.gov.tr اإللكترونية باستخدام العنوان

وأندرويد  والتي تخدم باللغات التركية واإلنجليزية .

بعض الخدمات المقدمة ال تحتاج الى اي تثبيت هوية شخصية. من خالل 
مصادقة واحدة للهوية الشخصية يمكن الحصول على خدمات الكترونية 

متكاملة ) كلمة مرور، التوقيع اإللكتروني وما شابه( من هذا العنوان.

ما هي الخدمات التي تقدمها 
بوابة الدولة اإللكترونية؟

يمكن تصنيف الخدمات التي تقدمها بوابة الدولة اإللكترونية كالتالي:
- الخدمات اإللكترونية المتكاملة.	 
- معامالت الدفع.	 
- طرق قصيرة للمؤسسات.	 
- تحديث المعلومات واإلعالنات.	 
- رسائل من المؤسسات.	 

www.yimer.gov.tr

يمكن لمواطني 
الجمهورية التركية، 

حاملي البطاقة الزرقاء 
وأصحاب رقم البطاقة 

الشخصية لالجانب 
الوصول للصفحة 

الرئيسية لباب الدولة 
اإللكترونية باستخدام 
www.tur-  العنوان

kiye.gov.tr  أو عبر 
iOSوأندرويد  والتي 
تخدم باللغات التركية 

واإلنجليزية .





الفن واألنشطة
من  لتستفيدوا  اإلختيارات  من  الكثير  تركيا  لكم  تقدم 
الثقافية،  األنشطة  اإلجتماعية.  للتنشئة  و  فراغكم  وقت 

المتاحف والمعارض ، الحفالت الغنائية وما شابه.

المتاحف والمعارض
تركيا دولة ال مثيل لها من ناحية المتاحف والمعارض 
التي ال عدد لها و المنتشرة في محافظاتها ال 81 . هناك 
التاريخ  عبر  تركيا  استضافتها  لها  حصر  ال  مدنيات 
لموقعها الجغرافي ، ووصل ليومنا هذا العديد من اآلثار 
المتبقية من هذه المدنيات ، الى جانب متاحف ومعارض 
تستضيف  لهذه   ، التكنولوجيا  و  التصاميم    ، الصور 

تركيا الكثير من السياح المحليين واألجانب. 



MUSEUM PASS
 ميوزم باس: بفضل بطاقة ميوزم باس والتي تُعتبر خزينة 
جمال  كشف  في  والراغبين  الفن  ُعشاق  التاريخ،  لمحبي 
المدينة يمكنهم زيارة اكثر من 300 متحف وموقع تاريخي 

تابع لوزارة الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية.
للمزيد من المعلومان عن بطاقة ميوزم باس يمكنكم زيارة 

 www.muze.gov.tr
مع  التاريخي  النسيج  فيها  يلتقي  الذي  تركيا  في  يوجد 
اللوحات،  عرض  فيها  يتم  خاصة  معارض  الحديث  الفن 
الهياكل والتصاميم. من خالل هذه المعارض يمكنكم متابعة 

التطورات الفنية.
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عروض المسارح
تركيا تطورها ليس فقط بالحمالت اإلقتصادية ، انما تسند تطورها 
ايضا على التطور في المجال اإلجتماعي ولذا فإنها تستضيف الكثير 
من العروض المسرحية. يمكنكم اإلستمتاع بوقتكم من خالل مشاهدة 
في  المسرح  الموسيقية.  العروض  و  األوبرا   ، الباليه  المسرحيات، 
تركيا له تاريخ طويل ، لذا الى جانب صاالت االمسرح الخاصة توجد 
من  الدولة.  مسارح  األماكن  هذه  أهم  من  الدولة،  بيد  تخدم  مسارح 
أهداف هذه المسارح التكامل مع الشعب، عكس األحداث، تنمية ثقافة 
التقمص العاطفي وتناول المسائل المتعلقة باألحداث. يمكن الحصول 
www.devti-  على برامج العروض في مسارح الدولة من العنوان
yatro.gov.tr . يوجد أيضا مسارح المدينة التي تقدم عروضها في 

بلديات المحافظة.

هناك أيضا في دولتنا الى جانب المسرحيات طلب على الباليه،األوبرا 
والعروض الموسيقية وما شابه من فنون. 

العروض  متابعة  يمكنكم 
التي  والدولية  المحلية  المسرحية 
العنوان                                             من  لغات  بعدة  إجرائها  يتم 

www.dobgm.gov.tr

 
الحفالت الغنائية

المختلفة.  الموسيقية  المجموعات  من  العديد  تحوي  دولة  هي  تركيا 
الغنائية المحلية والدولية ، الى  العديد من الحفالت  تركيا تستضيف 
جانب تنظيمها لمهرجانات موسيقية مختلفة، بفضل هذه المهرجانات 
يمكنكم اإلسترخاء لبضعة أيام من خالل الموسيقى والترفيه ويمكنكم 
كشف موسيقى جديدة. هناك مهرجانات خاصة بالمدن تحوي داخلها 

العديد من الحفالت الغنائية والموسيقية.

 الى جانب
 صاالت
 االمسرح

 الخاصة توجد
 مسارح تخدم

،بيد الدولة

هناك أيضا في 
دولتنا الى جانب 
المسرحيات طلب 
على الباليه،األوبرا 
والعروض الموسيقية 
وما شابه من فنون.



السينما
تركيا كما هي متقدمة في الفنون المسرحية فهي أيضا من الدول المتقدمة في 
مجال السينما. زاد اإلهتمام بالسينما التركية بعد أن تم عرض المسلسالت 
واألفالم التركية في جميع انحاء العالم والجوائز الهامة التي نالها المخرجين 
والممثلين في الساحة الدولية. تركيا بدورها في نطاق السينما تستضيف العديد 
من المنظمات للسينما ، أهمها مهرجان البرتقالة الذهبية لألفالم التي تُنظم 
في انطاليا كل عام ، مهرجان الشرنقة الذهبية لألفالم ، مهرجان اسطنبول 
جانب  الى  لألفالم.   الدولية  والعقاب  الجريمة  مهرجان  و  لالفالم  المستقل 
 ، األفالم  لعرض  تقريبا صاالت  تركيا  أنحاء  في جميع  يوجد  المهرجانات 

يمكنكم منها متابعة األفالم بكل سهولة.

الرياضة
الدولية  الرياضية  المنظمات  بنجاح  أنجزت  األخيرة  السنوات  في  تركيا 
المنظمات  بعض  من  العالمية.  للرياضة  التقاء  نقطة  أصبحت  و  المختلفة  
دوري  نهائيات   ، أوروبا  أبطال  دوري   : تركيا  في  تحدث  التي  الرياضية 
أوروبا، فيبا بطولة العالم لكرة السلة، الدوري األوروبي لكرة السلة النسائية 
، سباقات الفورموال 1 التي تعقد في سنوات مختلفة و سباقات بطولة رالي 

.WRC العالمية

وزارة الشباب والرياضة الموزعة في 81 محافظة والعديد من اإلتحادات 
والنوادي الرياضية تعمل على تطوير الرياضة. يمكنكم النظر الى العنوان 
قائمة  الى  للوصول   www.sgm.gsb.gov.tr/Federation.aspx
اتحادات الرياضة الفعالة في تركيا، يمكنكم أيضا أخذ معلومات  بخصوص 
اإلتحاد،  صفحة  من  بها  تهتمون  التي  الرياضة  حول  الحالية  التطورات 

النوادي التي تستطيعون فيها ممارسة الرياضة وحول  الفرص المختلفة.

الى جانب دعم تركيا للرياضة المهنية تدعم أيضا الرياضة للهواة. يمكنكم 
الوصول لقائمة المرافق الرياضية في المحافظة التي تعيشون فيها من العنوان 
هذه  استخدام  يمكنكم   ،  www.sgm.gsb.gov.tr/Foundation.aspx
المرافق بشروط معينة. تركيا تستضيف العديد من المنظمات التي أصبحت 
الزيتية والتي تعود  لللمصارعة  بينار  المنظمات:  كيرك  تقليدية ، من هذه 
جذورها الى ما قبل 650 عام ، مسابقات بوغاز إيتشي للسباحة بين القارات 

، جوالت الدراجات الهوائية الرئاسية و ماراثون اسطنبول.

 مهرجان البرتقالة
 الذهبية لألفالم

 مهرجان الشرنقة
 الذهبية لألفالم ،

 مهرجان اسطنبول
 المستقل لالفالم و
 مهرجان الجريمة

 والعقاب الدولية
 لألفالم. من اهم

 المهرجانات التي
تنظم في بلدنا



جوالت الدراجات الهوائية الرئاسية

جوالت الدراجات الهوائية الرئاسية يتم تنظيمها من طرف 
اتحاد الدراجات التركية بشكل تقليدي ، بدات أول مرة في 
 1965 1963 تحت اسم “ جولة مرمرة” ، وفي عام  عام 
اكتسبت الوضع الدولي وفي عام 1966 دخلت تحت حماية 
الرئاسة. جولة الدراجات بين القارات الوحيدة التي ارتفعت 
لفئة جولة عالمية، تشهد هذه المسابقة مجادلة على مستوى 
عالي للرياضيين والفرق الرياضية العالمية. جولة الدراجات 
متابعتها  يتم  أوروبا  وقارة  آسيا  قارة  بين  الرئاسية  التركية 
في اكثر من 120 دولة  من خالل قنوات محلية ودولية على 

مستوى العالم. 

“ ماراثون اسطنبول” الممتد من 
آسيا الى أوروبا

القارات  بين  ماراثون   “ عنوان  تحت  األوروبي  اآلسيوي  السريع  العدو  بدأ 
الوحيد في العالم” بتاريخ 01 إبريل 1979. الى جانب المسابقات التي تتكون 
من 3 أقسام وهي 10 كم، 20 كم و 42 كم، يوجد طريق مشي بمسافة 15 
المحليين  الصحفيين  من  فالعديد   ، تحول  نقطة  كانت   2000 عام  مسابقة  كم. 
واألجانب بدأوا في متابعة هذه المسابقة. في اعوام 2012، 2013، 2014 و 
2015 تم قبول ماراثون اسطنبول بين القارات في الفئة الذهبية وبهذا حصلت 
على عنوان أفضل الماراثونات في العالم. أيضا في عام 2014  حصلت على 

AIMS عنوان الماراثون األخضر من طرف



 



حاالت الطوارئ
يمكنكم مراجعة المؤسسات التالية وطلب المساعدة من 
أرقام الهاتف التالية في حال االتجار بالبشر مثل التشغيل 
تهريب  األعضاء،  تجارة  الفحوش،  ممارسة  و  قسرا 
المعاشات،  دفع  عدم   ، التزوير  اإلحتيال،  االجور، 
والزواج   ، المرأة  ضد  العنف  االغتصاب  السرقة، 
المبكر والزواج من صغار السن وجميع الحاالت التي 

تهدد أمن األموال واألرواح:
باستطاعة األجانب بواسطة الخط 157 “ مركز 	 

جميع  في  اإلستشارات  أخذ  األجانب”  اتصاالت 
التركية،  باللغات  ساعة(   24  – أيام   7  ( األوقات 

اإلنجليزية ،العربية، الروسية،األلمانية والفارسية.
يتم دعم ضحايا االتجار بالبشر ببرنامج “ حماية 	 

الضحايا” و برنامج” العودة الطوعية واآلمنة” من 
طرف المديرية العامة لإلدارة الهجرة. من اجل هذا 
الدعم يجب اإلتصال بمديرية دائرة الهجرة للمحافظة 

أو الخط 157 “ مركز اتصاالت األجانب”. 
يمكن الوصول للشرطة في جميع أنحاء تركيا من 	 

خالل الرقم المجاني 155 “ مساعدة الشرطة” في 
كل وقت ) 7 أيام – 24 ساعة(.



الدركي )الجاندارما( تتواجد في القرى وفي المناطق التي ال توجد فيها 	 
الرقم  خالل  من  تركيا  أنحاء  جميع  في  للدركي  الوصول  يمكن  الشرطة. 

المجاني 156 “ مساعدة الدركي” في كل وقت ) 7 أيام – 24 ساعة(.
مخافر امن السواحل توجد في الموانئ. يمكن الوصول ألمن السواحل في 	 

جميع أنحاء تركيا من خالل الرقم المجاني 158 “ مساعدة أمن السواحل” 
في كل وقت ) 7 أيام – 24 ساعة(. 

وكبار 	  المعاقين  األطفال،  المرأة،  بالعائلة،  الخاصة  الخدمات  بخصوص 
السن ، يمكنكم اإلتصال على الرقم المجاني 183” خط الدعم اإلجتماعي”. 
اذا جاء البالغ بخصوص وقائع العنف لخط الدعم اإلجتماعي ، يتم إعالم 

وحدات االمن.
عند مراجعة المستشفى بسبب اإلصابة الناجمة عن العنف االسري، يتم 	 

العالج.  إجراءات  جانب  الى  الشرطة  قبل  من  القانونية  اإلجراءات  عمل 
في جميع الحاالت المشبوهة يتم البدء باإلجراءات القانونية من قبل شرطة 

المستشفى.
مراكزاإلرشاد النسائي وبيوت اللجوء الموجودة في هيكل بلديات المحافظة 	 

تعرضوا  الذين   12 للنساء واألطفال تحت سن  الخدمات  تقدم  والمقاطعة  
للعنف داخل االسرة.

القانونية تقدم خدمات المساعدة 	  مراكزإرشاد نقابة المحاميين والمساعدة 
القانونية واإلستشارية.

االتجار بالبشر
أو  القوة  باستخدام  التهديد  أو  القوة  باستخدام  بالبشر،  االتجار  مفهوم  معنى 
الغصب، التهريب، الغش ، الخداع، إساءة استخدام النفوذ، اإلستفادة من عجز 
اآلخرين ، تأمين األشخاص الستغالل اآلخرين من اجل تحقيق الربح ، نقله من 

مكان آلخر، تحويله، إسكانه وتسليمه 
انتهاكات  تسبب  جريمة  اإلجرامية،  الجماعات  تنظمها  جرائم  بالبشر  االتجار 
خطيرة لحقوق اإلنسان. الذي يعمل قسرا، تخديمهم، الدعارة ، المأسورين أو 

المسروقة أعضائهم تسمى كذلك االتجار بالبشر. 

 في جميع
 الحاالت

 التي تهدد
 أمن األموال

 واألرواح
 يمكنكم
 اتصال
 وطلب

 المساعدة من
 أرقام الهاتف

الطارئة
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تهريب المهاجرين
للدولة  قانونية  إدخال األجنبي بطرق غير  أو  يعني إخراج  المهاجرين  تهريب 

مقابل 
منفعة. الفرق األساسي بين تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر هو وجود موافقة 
شرعي  الغير  المهاجر  عالقة  المهاجرين،  تهريب  التهريب.في  في  المغدور 
والتنظيم اإلرهابي تنتهي بعد مرور الحدود بطريقة غير قانونية.الهجرة بطريقة 
التهريب تكون دائما بطرق غير آمنة تحدث مشاكل خطيرة في األرواح واألمان 
و له عواقب سلبية. حتى لو وصل الشخص بشكل أمن الى الدولة، النه دخل 

بطرق غير قانونية ال يحصلون على وضع او حقوق في تلك الدولة.
 

العنف االسري
تسبب أحد أفراد العائلة بضرر جسدي، نفسي، جنسي او اقتصادي ألحد أفراد 
العائلة االخريين يُعتبر عنف داخل األسرة. ال سيما النساء واألطفال يتعرضون 
للعنف العائلي. قوانين الجمهورية التركية تمنع العنف العائلي. تم وضع بعض 
منع  االسرة و  قانون “ حماية  المصابين. هناك  منع وحماية  اجل  التدابير من 
االسري  العنف  من  يعاني  الذي  لشخص  يمكن  المراة”.  ضد  العنف  ممارسة 
مراجعة الوحدات المعنية ، وأخذ خدمات الحماية، اإلسكان، الحقوقية والطبية. 

 

مراجعة األماكن لحماية األطفال
وظيفة رعاية وحماية األطفال البعيدين عن األم – األب، الذين سالمتهم الفردية 
في خطر ،الذين في مرحلة التطور البدني- الروحي او األخالقي في تركيا تعود 
لمديريات سياسة العائلية واإلجتماعية للمحافظة. المؤسسات القضائية واإلدارية، 
قوى التنفيذ، مؤسسات الصحة والتعليم، المنظمات التطوعية عليها إبالغ الطفل 

المحتاج للحماية الى مديريات العائلية والسياسة اإلجتماعية للمحافظة .
األطفال من غير أم وأب ، المتزوجون بسن الطفولة، المتعرضين لإلستغالل 
محتاجون  اطفال  هم  المتسولين  األطفال   ،14 سن  تحت  العاملين   ، الجنسي 
للحماية. مديريات العائلية والسياسة اإلجتماعية للمحافظة تأخذ هؤالء االطفال 

في نطاق الحماية. 

 وظيفة رعاية وحماية
 األطفال البعيدين

 عن األم – األب،
 الذين سالمتهم

 الفردية في خطر
 ،الذين في مرحلة

 التطور البدني-
 الروحي او األخالقي

 في تركيا تعود
 لمديريات سياسة

 العائلية واإلجتماعية
للمحافظة
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القواعد اإلجتماعية
في الحياة اإلجتماعية توجد هناك قوانين يجب مراعاتها 
هذه  مراعاة  ببعضها.  الناس  تربط  التي  العالقات  في 
القوانين في الحياة، توفر عالقات أكثر احتراما ، لطفا 
وتسامحا بين الناس. القواعد التي يجب االنتباه لها في 

الحياة االجتماعية هي كالتالي: 

قواعد المجاملة العامة:
بتحية 	  ،البدء  التواصل مع شخص ال نعرفه  عند 

السالم سيُسهل عملية التواصل. 
قول “ من فضلك” و “ شكرا”مؤشر مجاملة.	 
يجب أن ال يكون الحديث في االمور الخاصة بشكل 	 

مسموع ، صوت عالي و في االماكن المزدحمة.
ال ينبغي اإلنتظار، الجلوس و تشكيل عقبة لمرور 	 

الناس في االماكن.
بعد 	  نظيفة  تترك  ان  يجب  العمومية  الحمامات 

اإلستعمال.



ممنوع رمي القمامة في الطرق، الحدائق ومناطق 	 
النزهة.

االولوية في الركوب والنزول من الحافالت  لكبار 	 
السن ، المعاقين، الحوامل واألطفال. في المواصالت 
السن،  لكبار  الجلوس  اماكن  إعطاء  يتم  العامة 
المرضى، الحوامل والذين معهم أطفال ، عدم التحدث 
بصوت عالي وعدم إزعاج الركاب االخرين. ال يجب 
إمالة الكراسي بشكل يزعج الجالس في الخلف أثناء 

السياحة.

القواعد التي يجب مراعاتها 
في المكالمات الهاتفية:

من المناسب التعريف بالنفس عند بداية المكالمة.	 
يجب ان يكون مستوى الصوت أثناء الحديث بشكل 	 

يسمعه الطرف اآلخر بشكل واضح، التحدث بصوت 
عال قد يزعج الطرف اآلخر.

يجب توضيح سبب اإلتصال للطرف اآلخر.	 
عند إغالق الهاتف يجب مراعاة أساليب اللطف بقول 	 

يوم سعيد، مساء سعيد أو عفوا.
الباكراو 	  الصباح  في  اإلتصال  مناسب  الغير  من 

مهمة جدا.  في حاالت  اال  ليال  جدا  متاخر  في وقت 
ال  بحيث  يكون  ان  يجب  للجوال  الصوت  إعدادات 
في  الصوت  مستوى  خفض  يجب  االخرين.  يُزعج 

األماكن العامة خاصة في المستشفيات .
يجب أن يكون الجوال مغلق أو بوضع صامت في 	 

و  المقدسة  األماكن   ، األوبرا  المسرح،  السينما، 
اإلجتماعات.
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القواعد التي يجب مراعاتها عند 
استخدام اإلنترنت:

أصبح االنترنت من اكثر وسائل االتصال سرعة في يومنا هذا. اإلتصال عن 
طريق البريد اإللكتروني له موقع مهم في اإلتصال الرسمي أو الشخصي. 
القواعد،  بعض  مراعاة  يجب  لالتصال  اإللكتروني  البريد  استخدام  عند 

القواعد هي كالتالي:
يجب البدء في الرسالة اإللكترونية بعبارة خطاب ) محترم ، قيم وما 	 

شابه( ، وإنهائها بكلمة نهاية ) مع احترامي وما شابه( أو انهائها بتمني 
) عمال موفقا وما شابه(.

رقم 	   ، واللقب  اإلسم  بكتابة  يكون  اإللكترونية  الرسالة  على  التوقيع 
اإلتصال والعنوان. 

ألن اإلنترنت غير آمن ، يجب عدم إرسال المعلومات الهامة والتي ال 	 
يجب ان يراها الغير من خالل البريد اإللكتروني.

عنوان البريد اإللكتروني يجب أن يكون قصيرا ويعكس محتوى الرسالة. 	 
عنوان الرسالة ال يجب ان يتعدى الثالث أو األربع كلمات.

اذا لم يكن هناك حاجة يجب عدم كتابة رسالة الكترونية طويلة. في كل 	 
رسالة الكترونية يجب ان يكون هناك موضوع واحد.

النص كامال يجب أن يُكتب بأحرف كبيرة أو صغيرة.	 

المواضيع التي يجب اإلنتباه لها في 
الكتابات الرسمية:

إجراء   ، طلب  إلعالم  الرسمية  للدوائر  مقدم  مكتوب  نص  هي  العريضة 
يجب  أمور  هناك  الكتابات  من  النوع  هذا  مثل  آخر.في  لهدف  او  معاملة 
اإلنتباه لها. الخصائص التي يجب أن تكون موجودة في العريضة التي ستقدم 

لمؤسسة رسمية:

 لسبب اإلنترنت
 غير آمن ، يجب

 عدم إرسال
 المعلومات الهامة

 والتي ال يجب
 ان يراها الغير

 من خالل البريد
اإللكتروني



يجب  البداية في كتابة العريضة بكتابة اسم المؤسسة والوالية التي توجد 	 
بها.

يجب على الشخص التعريف بنفسه ) اإلسم – اللقب – رقم هوية األجنبي 	 

وما شابه(.
يجب كتابة المشكلة، الوضع  والعريضة بفقرات واضحة ومفهومة .	 
يجب كتابة التاريخ في نهاية العريضة .	 
يجب كتابة اإلسم والتوقيع على يمين أسفل العريضة .	 
يجب كتابة العنوان ، رقم الهاتف والعنوان البريدي اإللكتروني .	 
يجب استخدام ورقة بيضاء دون سطور. اذا لم تكفي ورقة واحدة نستخدم 	 

ورقة ثانية وال نكتب خلف الورقة األولى .
اليد يجب ان تكون واضحة ومقروءة  يجب 	  العريضة بخط  ُكتبت  اذا 

استخدام لغة رسمية ، جدية ومحترمة .

القواعد التي يجب مراعتها في المؤسسات الرسمية:
هناك بعض القواعد التي يجب مراعاتها لعدم تخريب نظام العمل في المؤسسات 

الرسمية الموظفين بافضل طريقة ممكنة:
اذا كان لدى المؤسسة نظام المواعيد، يجب أخذ موعد والحضور في الوقت 

المناسب للموعد. 
المؤسسات الحكومية ال تعمل خارج ساعات العمل. ساعات العمل تختلف 	 

وحتى   08:00 من  تعمل  المؤسسات  معظم  لكن   ، ألخرى  مؤسسة  من 
17:00

األمن،  موظف  أو  اإلستعالمات  مراجعة  أوال  يتم  الحكومية  المؤسسة  في 
وعليه توضيح سبب قدومه للمؤسسة. بعض المؤسسات تطلب تسليم البطاقة 

الشخصية عند الدخول ، ويتم إعطائه بطاقة زائر.
 في بعض المؤسسات يجب أخذ رقم للدور.	 
 ليس من المناسب عمل ضوضاء والحديث بصوت مرتفع  بالهاتف عند 	 

اإلنتظار.
 يجب اإلستماع جيدا للموظف الذي سيساعدك وعدم قطع كالمه. ينبغي 	 

عدم إشغال الموظفين دون سبب.

 عند كتابة
 العريضة يجب
 ان يكون االسم

 واللقب ورقم
 الهوية األجنبية

 ومعلومات
 االتصال موجودة

 واألهم من ذلك
 يجب اعطاء بيان

الصحيح
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 ممنوع إعطاء هدية ، بخشيش او  رشوة للموظف من أجل تسهيل المعامالت.	 
 ليس من المناسب المطالبة واإلصرار في المواضيع المخالفة للقانون.	 

القواعد التي يجب مراعاتها في مناطق التعايش 
العام:

المعيشة مع الجيران في وئام يتحقق بمراعاة جميع الجيران للقواعد. عالقات الجيران مهمة في 
تركيا. االمور التي يجب مراعاتها هي كالتالي:

الساعات المتاخرة من الليل – الساعات المبكرة من الصباح داخل أيام األسبوع  ويوم 	 
االحد هي اوقات اإلستراحة. في هذ االوقات يجب عدم اإلستماع للموسيقى بصوت مرتفع، 
عدم تشغيل الغسالة – المكنسة الكهربائية وما شابه، عدم عمل التصليحات والنقل وما شابه 

من أعمال تخرج ضوضاء تُزعج اآلخرين.
ليس من المناسب نفض السجاد أو بساط أو غطاء المائدة من البلكون.  يجب عدم التدخين 	 

في درج العمارة ، أيضا  عدم  رمي عقب السجائر من النوافذ او البلكونات.
ترك الباب مفتوحا من أجل التهوية ليس مناسبا من الناحية األمنية.	 
يجب مراعاة نظافة البناية والحديقة.	 
يجب على أصحاب الحيوانات األليفة مثل القطط والكالب عليهم رمي نفايات حيواناتهم بأنفسهم. 	 

استخدام السجائر ، الكحول والمخدرات
لم يتم منع استخدام السجائر والكحول داخل حدود الدولة التركية ، لكن تم وضع حدود بخصوص 
استخدامها. ألن السجائر تضر المدخن ومن حوله تم منع استخدام السجائر في أماكن كثيرة. 
من بين هذه االماكن دوائر الدولة،  العيادات الطبية وأماكن العمل. أيضا تم منع التدخين في 
الماكن العامة مثل المطاعم، المدارس ، مراكز التسوق . تم منعها كذلك في األماكن العامة 
التدخين  فيها  الممنوع  األماكن  في  يًكتب  اإلنتظار(.  الحافالت، صاالت  )محطات  الخارجية 

“ممنوع التدخين”.

ممنوع لبائعي منتجات التبغ والمشروبات الكحولية بيع منتجات التبغ والمشروبات الكحولية 
لمن هم دون سن 18. كما هوالحال في السجائر هناك اماكن يقتصر عليها استخدام الكحول. 
بيع  ممنوع  كذلك  الجوامع،  وقُرب  المدارس  الرسمية،  الدوائر  في  الكحول  استخدام  ممنوع 

الكحول بعد العاشرة ليال في البقاالت، البوفيه والمتاجر التجارية.
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لإلقالع  الساخن  الخط  من  الدعم  أخذ  يمكنكم   ، التدخين  ترك  وتريد  تدخن  كنت  إذا 
عن التدخين “الو 171” أو من عيادات اإلقالع عن التدخين. الهالل األخضر أيضا 
يعطي الخدمة للجميع بموضوع  اإلقالع عن الشرب والتدخين. يمكنم اإلتصال بمركز 
  www.yesilay.org.tr استشارات الهالل األخضر)4447975(  او زيارة العنوان

التي تخدم باللغات العربية واإلنجليزية. 

ألخذ معلومات بخصوص إدمان الكحول والمخدرات والتداوي يمكنكم مراجعة مركز 
معالجة  وبحث إدمان الكحول والمخدرات )AMATEM( الموجودة في بنية العديد 
العقوبة  وإن  كبيرة،  له عقوبة  تركيا  في  المخدرات  وامتالك  توفير  المستشفيات.  من 

الكبيرة هو لمنتجي موفري وبائعي المخدرات.

 يجب أن الينسى أن التدخين وشرب الكحول
 ضار للغاية بالصحة

 لإلقالع عن التدخين يمكنك اتصال “الو 171”
 و زيارة عيادات اإلقالع عن التدخين

معالجة وبحث إدمان الكحول والمخدرات
    يمكنكم مراجعة مركز معالجة وبحث إدمان

 الكحول والمخدرات )AMATEM( ا



ملحق: القوالب التركية األساسية
الخطاب
• Merhaba! مرحبا !

• Günaydın! صباح الخير !

• İyi akşamlar! مساء الخير !

• Hoş geldiniz! ! أهال وسهال

• Nasılsın)ız(? كيف حالك / حالكم ؟

• İyiyim, teşekkür ederim! انا بخير ، شكرا !

• Ya siz? و أنتم؟

• İyi / Şöyle böyle  جيد / كذا وكذا

• )Çok( teşekkür ederim! شكرا جزيال !

• Rica ederim! العفو !

• Hey! Arkadaş! يا صديقي !

• Seni )sizi( çok özledim!  اشتقت لك / لكم كثيرا !

• Ne var ne yok? شو األخبار؟

• Özel bir şey yok! ما في شي خاص !

• İyi geceler! ليلة سعيدة !

• Görüşürüz! نراكم الحقا !

• Hoşça kal)ın(! وداعا !

أخذ التعريف وطلب المساعدة

• Kayboldum ضعت
• Yardımcı olabilir miyim? ممكن مساعدتي ؟
• Bana yardım edebilir 

misiniz?
هل يمكنك مساعدتي ؟

• Tuvalet/ eczane nerede? أين يوجد التواليت / 
الصيدلية؟

• Doğru git )gidin(, sonra 
sola /sağa dön )dönün(

امشي مستقيم، ثم لف على 
اليسار/ اليمين

• Bir dakika lütfen! دقيقة من فضلك !
• Bekleyin, lütfen! إتنظر من فضلك !
• Bunun fiyatı ne kadar? كم سعر هذا ؟
• Bakar mısınız? لو سمحت ممكن؟
• Lütfen لطفا
• Benimle gel)in(! تعال )تعالوا( معي !

التعارف
• İngilizce /Türkçe konuşuyor 

musunuz? هل تتكلم اإلنجليزية / التركية؟

• Biraz قليل
• ismin)iz ( nedir? ما هو اسمك )اسمكم( ؟
• ismim ... اسمي.....
• … Bey/ …Hanım سيد / سيدة
• Memnun oldum! تشرفت !
• Çok naziksiniz انت لطيف جدا
• Nerelisiniz? من أين أنت؟
• …………….’den geliyorum أنا أتيت من.......
• Nerede oturuyorsun)uz(? أين تسكن /تسكنون ؟
• ………..’de oturuyorum أسكن في .........
• Burayı sevdiniz mi? هل أحببتم هنا؟
• Türkiye çok güzel bir ülkedir تركيا دولة جميلة
• Ne iş yaparsınız? ماذا تعمل؟
• Mütercim/ iş adamı olarak 

çalışıyorum
 انا أعمل كمترجم / رجل 
أعمال

• Türkçe seviyorum أحب التركية
• Bir aydan beri Türkçe 

öğreniyorum أنا أتعلم التركية من شهر

• Öyle mi! bu çok güzel bir şey! حقا! هذا جميل جدا
• Kaç yaşındasın)ız(? عمركم؟
• 30/ 20 yaşındayım عمري 30/20
• Gitmem lâzım يجب أن أغادر
• O benim annem هي أمي
• O benim babam هو أبي
• O benin erkek kardeşim هو اخي
• O benim kız kardeşim هي أختي
• O benim dedem هو جدي
• O benim anneannem هي جدتي
• O benim komşum هو جاري
• O benim sınıf arkadaşım هو زميلي في الصف
• O benim iş arkadaşım هو زميلي في العمل
• Tanıştığımıza memnun oldum سعدت بالتعرف عليك

أمنيات طيبة
• İyi şanslar! حظا سعيدا !

• Doğum günün)üz( kutlu olsun! عيد ميالد سعيد !

• Yeni yılın)ız( kutlu olsun! سنة جديدة سعيدة !

• Tebrikler! مبروك !

• Afiyet olsun! بالعافية !

• ………’ya selam söyle)yin(! سلم )سلموا( على.....

• Çok yaşa! عش طويال )عند العطس(

• İyi geceler! ليلة سعيدة !

• İyi yolculuklar رحلة سعيدة !

• İyi günler يوم سعيد !

• Görüşmek üzere نراكم الحقا

• Sıhhatler olsun نعيما

• Mutlu bayramlar عيد سعيد

• İyi eğlenceler متعة جيدة

حل سوء الفهم
• Efendim? نعم ؟

• Özür dilerim! آسف!

• Önemli değil!  ال يهم !

• Bir daha söyler misiniz? هل يمكن ان تكرر؟

• Daha yavaş konuşabilir misin)iz(? هل من الممكن ان تتكلم 
/ تتكلموا ببطء؟

• Bunu lütfen yazar mısın)ız(?  )هل يمكنك )يمكنكم
كتابة هذا من فضلك؟

• Anlamadım لم أفهم

• Bilmiyorum ال اعرف

• Hiç fikrim yok ال فكرة لدي

• Bu Türkçe nasıl denilir? كيف أقول هذا باللغة 
التركية؟

• Bu ne? ما هذا؟

• Türkçem kötüdür تركيتي سيئة

• Türkçe pratik yapmam lâzım ال بد لي من ممارسة 
اللغة التركية

• Merak etme)yin(! ال تقلق  )تقلقوا( !

• Kusura bakmayın ال تؤاخذني
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أمنيات طيبة
• İyi şanslar! حظا سعيدا !

• Doğum günün)üz( kutlu olsun! عيد ميالد سعيد !

• Yeni yılın)ız( kutlu olsun! سنة جديدة سعيدة !

• Tebrikler! مبروك !

• Afiyet olsun! بالعافية !

• ………’ya selam söyle)yin(! سلم )سلموا( على.....

• Çok yaşa! عش طويال )عند العطس(

• İyi geceler! ليلة سعيدة !

• İyi yolculuklar رحلة سعيدة !

• İyi günler يوم سعيد !

• Görüşmek üzere نراكم الحقا

• Sıhhatler olsun نعيما

• Mutlu bayramlar عيد سعيد

• İyi eğlenceler متعة جيدة

حل سوء الفهم
• Efendim? نعم ؟

• Özür dilerim! آسف!

• Önemli değil!  ال يهم !

• Bir daha söyler misiniz? هل يمكن ان تكرر؟

• Daha yavaş konuşabilir misin)iz(? هل من الممكن ان تتكلم 
/ تتكلموا ببطء؟

• Bunu lütfen yazar mısın)ız(?  )هل يمكنك )يمكنكم
كتابة هذا من فضلك؟

• Anlamadım لم أفهم

• Bilmiyorum ال اعرف

• Hiç fikrim yok ال فكرة لدي

• Bu Türkçe nasıl denilir? كيف أقول هذا باللغة 
التركية؟

• Bu ne? ما هذا؟

• Türkçem kötüdür تركيتي سيئة

• Türkçe pratik yapmam lâzım ال بد لي من ممارسة 
اللغة التركية

• Merak etme)yin(! ال تقلق  )تقلقوا( !

• Kusura bakmayın ال تؤاخذني

التعابير التركية والكلمات
• İyi/ kötü/ şöyle böyle جيد /سيء/ نص نص
• Büyük/ küçük كبير / صغير
• Bugün/ şimdi اليوم / االن
• Yarın/ dün غدا / البارحة
• Evet/ hayır نعم / ال
• Buyurun! تفضلوا !
• Bunu seviyor musun)uz(? هل تحب / تحبوا هذا
• Gerçekten çok seviyorum! حقا أحبه كثيرا!
• Acıktım /susadım جعت / عطشت
• Sabahleyin/ akşamleyin/ 

geceleyin
 في الصباح / في 
المساء / في الليل

• Bu/ şu/ o. burada/ şurada/ orada هذا /ذاك/ هو هنا/ هناك
• Ben, sen, o/ o )same for him 

& her(
انا / أنت /هو

• Gerçekten mi? حقيقة؟
• Baksana! لو سمحت !
• Acele et! أسرع !
• Ne? Nerede? ماذا؟أين؟
• Ne? Nerede? ماذا؟ أين؟
• Saat on. Saat yedi buçuk.  الساعة عشرة. الساعة 

السابعة والنصف
• Bunu bana ver)in(! أعطني )أعطوني( هذا
• Seni seviyorum! أحبك !
• Kendimi kötü hissediyorum أشعر نفسي سيئا
• Bana bir doktor lâzım أنا احتاج لطبيب
• Bir, iki, üç واحد/ اثنين /ثالثة
• Dört, beş, altı أربعة / خمسة / ستة
• Yedi, sekiz, dokuz, on سبعة / ثمانية / تسعة
• Benimle geliyor musun? هل أنت قادم معي؟
• Emin misin? هل أنت متاكد ؟
• Anlıyor musun? هل فهمت؟
• Bir şey ister misin? هل تريد شيئا؟
• Ne kadar? بكم؟
• Bundan hoşlanmıyorum أنا ال أحب هذا
• Karnım aç أنا جائع
• Ben gidiyorum أنا ذاهب
• Meşgulüm انا مشغول
• Tekrar eder misiniz lütfen? هل ممكن ان تعيد من 

فضلك؟
• Yardım edebilir misin? هل يمكنك المساعدة؟
• Geçmiş olsun سالمتك
• Saat kaç? كم الساعة؟








