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ÖNSÖZ

مقدمه
از چه دریچه ای می توانیم به عظیم ترین تراژدی قرن خود نگاه کنیم؟ آیا ازنظرآینده کشورما است؛ 
ازنظرتأثیرآنها بربزرگی اقتصاد کالن است؛ از نظرتأثیرات آن برسیاست داخلی است؛ ازلحاظ اتفاقات 

رخ داده شده در مرزجنوبی ما و یا از نظر روابط ما با کشورهای پیشرو جهان است؟

با  پدر و مادر خود   یا سه فرزند، همسر و  به همراه دو  ناچار که  ازنظرپدری درمانده و  یا  ... و 
فرارکردن ازمرگ به کشوری که قبال در آنجا زندگی نکرده، اطالعاتی از آداب و رسوم وفرهنگ، 
قانون، عادت ها ، بیمارستان و محل فروش اقالم را ندارد و از هرزاویه ای که بخواهید به آن نگاه 

کنید به کشوری که به آن “بیگانه” است، آمده است؟

سوی  واز  هست  موضوع  با  متفاوتی  رویکردهای  دارای  که  دارد  وجود  ای  جامعه  سو،  یک  از 
دیگرافرادی هستند که این تراژدی را تجربه می کنند، وظیفه ما به عنوان دولت، مدیریت آن به شکل 

صحیح وسعی درازبین بردن مجهوالت می باشد.

خوشبختانه درمورد جنبش مهاجرت گروهی که در نتیجه جنگ داخلی که از سال 2011 در سوریه 
آغاز شده است ، خدا را شکر تاکنون در کشور ما هیچ گونه شکاف و درگیری اجتماعی بزرگی رخ 
نداده است. در محدوده همان موج مهاجرتی، افرادی از کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه نیزبه کشور 
ما آمده اند . جدای از این مسئله ، در کشورما جمعیت در خورتوجهی که بنا بدالیل آموزشی، بهداشتی 
و درمانی و سایر وارد نیزآمده اند، وجود دارد. از هرزاویه ای که بخواهید به آن نگاه کنید مدیریت 
مهاجرت ترکیه یک داستان موفقیت درسطح جهانی است. ازمحل اسکان و نیازهای زندگی افرادی که 
وارد کشور شده اند تا فعالیت های سازگاری اجتماعی، فعالیت های زیادی مطرح شده و این روند تا 

حد امکان  بدون مشکل اجرا گردیده است.

البته که عالوه بر سیاست های کالن، پروژه ها و گام هایی که روح انسان را لمس می کنند و قابل لمس 
تر می باشند،  بخش مهمی از این روند می باشد. این کتاب آماده شده  به عنوان راهنمایی برای اتباع 
سوری تحت حمایت موقت و سایر مهاجران ساکن در کشورمان، مطالعه ای مهم می باشد که شامل 

اطالعات مفید و کاربردی بوده وبا رویکرد نتیجه گرا تهیه شده است.

انسان ها می توانند در کنارهم در صلح و آرامش زندگی کنند و دنیا را از آنچه که هست به دنیای 
زیباتری تبدیل نمایند. فقط کافی هست که کانال های ارتباطی صحیح برقرار شود.

 بدین وسیله ازهمه دوستانم که مشارکت وهمکاری داشته اند تشکر کرده و برای آن ها آرزوی موفقیت 
دارم.
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این کتاب که در نقش راهنمایی 
گسترده  اطالعات  دارای  که 
اعم از سیستم سالمت، آموزش 
زندگی  تا  ترکیه  مالی  و 
کاری، زندگی اجتماعی، دین 
به  باشد  می  دولت  ساختار  و 
زندگی  نمودن  تسهیل  منظور 
نمودن  ارائه  و  درترکیه  شما 
نیاز به شما،  اطالعات مورد 
توسط ریاست بخش هماهنگی 
و ارتباطات مدیریت کل اداره 

مهاجرت تهیه شده است.

راهنمای زندگی در 
کشور ترکیه
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هر انسان یک مهاجر است
هر مهاجر یک انسان است...



می  گرفته  نظر  در  مهاجرتی  مسیرهای  که  هنگامی 
شود، ترکیه به یک پل طبیعی تبدیل شده است که شرق 
و غرب را برای انسانها برای مدت زمان طوالنی در 
این،  بر  عالوه  دهد.  می  پیوند  خود  جغرافیای  طول 
لحاظ  از  ترانزیت”  “کشور  عنوان  به  ترکیه  موقعیت 
تحرکات مهاجرت در سال های اخیر به دلیل افزایش 
قدرت اقتصادی و ثبات سیاسی آن کشور تغییر کرده 
است و کشور ما نیز همزمان یک کشور هدف تبدیل 

شده است.

امروز جمهوری ترکیه در نتیجه میراثی که از گذشتگان 
فرار  از ظلم و جنگ  برای کسانی که  برده،  به ارث 
کرده و به این آب و خاک پناه می آورند، بدون توجه 
به رنگ، دین، نژاد و قومیت درهایش را به روی  آنها 
باز کرده است. امروز بیشتر از 3 میلیون نفر شهروند 
سوریه به صورت موقتی تحت حمایت ترکیه هستند. 
بیش از 250.000 اتباع خارجی در چهارچوب حمایت 

بین الملل در امنیت کامل در ترکیه به سر می برند.

عالوه بر این افراد، به دلیل پیشرفت های اجتماعی و 
اقتصادی سال های اخیر بیش از 800.000 تبعه خارجی  
که با هدف آموزش، بهداشت و درمان و اهداف دیگر 
به ترکیه آمده و بواسطه اجازه اقامت در ترکیه اقامت 
مسئله  به  همیشه  ترکیه  مردم  دارد.  وجود  دارند, 
اند  باز برخورد کرده  با آغوش  مهاجرت و مهاجران 
و امروز مردم ترکیه در صلح، آرامش و رفاه در یک 
تبعه خارجی  نفر  میلیون   4 از  کناربیش  در  سرزمین 

زندگی می کنند.

از لحاظ مدیریت مؤثر مهاجرت، وجود  یک ساختار 
سازمانی مناسب  همانند نمونه های موجود در جهان 
که سیاست های استراتژی و  فعلی را در زمینه کاری  
توسعه داده و اجرا می کنند, حقوق بشرگرا, مجهز به 
الزامی  جامع,  زیرساخت  یک  و  واجد شرایط  پرسنل 
می باشد. با توجه به این دالیل، قانون خارجی و قانون 
تاریخ  در   6458 شماره  به  خارجی  اتباع  از  حمایت 
اداره  کل   مدیریت  و  شد  تصویب   2013 آوریل   11
مهاجرت به منظور تعیین و اجرای سیاست های مؤثر 

بر مهاجرت تأسیس شد.

و  امور  اجرای   جهت  مهاجرت؛  اداره  کل  مدیریت 
مسائل مربوط به ورود  اتباع خارجی به ترکیه، اقامت 
آنها در ترکیه، خروج آنها از ترکیه به همراه حمایت 
بین المللی، حمایت موقت و حمایت از قربانیان تجارت 

انسان فعالیت می کند.

به منظور انجام امور و مسایل مرتبط با اتباع خارجی 
استان و  اداره مهاجرت  استان ترکیه مدیریت  در 81 
در بعضی مناطق در حوزه ریاست گروه اداره  تاسیس 
که  است  سازمانی  استانی  مهاجرت  اداره  اند  شده 
وضعیت یک شخص خارجی را بر اساس معیارهای 
خاصی از جمله علت ورود فرد تعیین می کند. با توجه 
به این وضعیت، حقوق و مسئولیت های تبعه خارجی 

تعیین می شود. 

مقدمه 





 امروز مردم ترکیه در
 صلح، آرامش و رفاه در

 یک سرزمین در کناربیش
 از 4.5 میلیون تبعه

.خارجی زندگی می کنند



برای تماس با ییمر به صورت 
رایگان و شبانه روزی می توانید 
از داخل کشور با شماره تلفن157 

و از خارج از کشور با شماره 
00903121571122 تماس 

حاصل فرمایید. 



مرکز اطالع رسانی 
اتباع خارجی 

 )YİMER 157( مرکز اطالع رسانی اتباع خارجی
یک مرکز تماس و خط تلفن اضطراری است که 
خارجی   اتباع  برای  پشتیبانی  و  مشاوره  خدمات 
کل  مدیریت  نظر  زیر  ییمر  دهد.  می  ارائه  را 
اداره مهاجرت  فعالیت می کند و مسئولیت کار و 
فعالیت های اتباع خارجی در ترکیه را بر عهده  دارد.

شبانه  و  رایگان  به صورت  ییمر  با  تماس  برای 
روزی می توانید از داخل کشور با شماره تلفن157 
و از خارج از کشور با شماره 00903121571122 

تماس حاصل فرمایید.

اقامت،  اجازه  ویزا،  مانند  مواردی  در   YİMER
به زبان های  المللی، حفاظت موقت  بین  حفاظت 
ترکی، انگلیسی، عربی، روسی، آلمانی و فارسی 
خدمات مشاوره ارائه می دهد. YİMER همچنین 
برای تثبیت قربانیان تجارت انسان و  نجات اتباع 
به  هستند،  مهاجرین  قاچاق  قربانی  که  خارجی 
عنوان خط تماس کمک و اطالع رسانی عمل می 

کند. 



ترکیه در یک نگاه



جمهوری ترکیه نام رسمی
جمهوری نوع حکومت

واحد پول جمهوری ترکیه لیر ترکیه می باشد. واحد زیرین لیر ترکیه 
کوروش می باشد. یک لیر ترکیه معادل صد کوروش می باشد. واحد پول

82.003.882 طبق سرشماری 31 دسامبر 2018 جمعیت
km² 814,576 مساحت

آنکارا پایتخت
81 تعداد استان

دیاربکر،  دنیزلی،  بورسا،  اسیر،  بالیک  آیدین،  آنتالیا،  آنکارا،  آدانا، 
ارزروم، اسکی شهر، قاضی آنتپ، حاتای، استانبول، ازمیر، کاهرامان 
ماراش، کایسری، کوجاعلی، قونیه، ماالتیا، مانیسا، ماردین، مرسین، 
موعال، اردو، ساکاریا، سامسون، شانلی اورفا، تکیرداغ، ترابزون و 

وان

شهرهای بزرگ 

km 7.200 طول سواحل
در جنوب دریای مدیترانه، در غرب دریای اژه و در شمال دریای سیاه مرزهای ساحلی
در جنوب عراق و سوریه، در غرب بلغارستان و یونان، در شرق ایران، 

گرجستان، ارمنستان و نخجوان جمهوری خودمختار کشورآذربایجان همسایه های خشکی

+90 کد بین المللی
23 آوریل روز حاکمیت ملی و روز کودک

19 می یادبود آتاتورک و روز جوانان و ورزش

30  اوت روز پیروزی 

29 اکتبر روز جمهوریت 
عید فطر )3 روز(، عید قربان ) 4 روز( عیدهای مذهبی

1 ژانویه آغاز سال نو میالدی،
11 اردیبهشت  روز کار و همبستگی )روز کارگر(

15 ژوئیه، روز جهانی دموکراسی و اتحاد ملی
سایر روزهای تعطیل

بانک ها،  اکثر  بین دوشنبه و جمعه است.  ترکیه  روزهای کاری در 
تا 17.00  بین 8.00  های خصوصی شرکت  و شعب  دولتی  ادارات 
باز هستند. استراحت ناهار بین ساعت 12.00 13.00- در مؤسسات 
مؤسسات  است.  ها  بانک  در   12.30-13.30 ساعت  بین  و  رسمی 

رسمی و بانک ها در آخر هفته )شنبه و یکشنبه( تعطیل هستند.

ساعات کاری

V. 220 نوع استاندارد دوجداره اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد. برق



پرچم ترکیه
پرچم ترکیه، که با قرار دادن یک 
پس  در  ستاره  یک  و  سفید  هالل 
است،  گرفته  شکل  قرمز  زمینه 
عثمانی  دولت  توسط  بار  نخستین 
در سال 1844 پذیرفته شده است. 
این پرچم توسط قانون پرچم ترکیه 
مه   29 تاریخ  در   2994 شماره 
عنوان  به  و  گرفت  شکل   1936

پرچم ملی ترکیه پذیرفته شد.

با توجه به افسانه ها، رنگ قرمز 
در پرچم قرمزی خون است و نماد 
خون شهیدان می باشد. در اواسط 
به شکل  که  ای  ستاره  و  ماه  شب 
این خون منعکس  هاللی بر روی 
را  ترکیه  پرچم  است،تصویر  شده 

تشکیل می دهد.

کردن  قبول  ترکیه  مردم  برای 
قدیسیت پرچم ملی یک رسم است. 
پرچم ترکیه  به هیچ وجه نمی تواند 
یه طرقی که به ارزش معنوی آن 
لطمه وارد خواهد شد مورد استفاده 
زبانی،  صورت  به  گیرد.  قرار 
نوشتاری و یا حرکت بدنی حقارت 
کردن به پرچم ترکیه جرم هست. 
به  کردن  ازحقارت  دلیل  این  به 
پرچم ترکیه و یا بی احترامی به آن  

بایستی اجتناب کرد.



سرود ملی ترکیه
آکیف  محمت  توسط  که  ملی  سرود   1921 مارس   12 تاریخ  در 
ارسوی نوشته شده بود به عنوان سرود ملی توسط نخستین مجلس 
عثمان  توسط  ملی  این سرود  موسیقی  و  شد  پذیرفته  ترکیه  کبیر 
زکی یونگر ساخته شد. سرود ملی از دوازده مصرع تشکیل شده 
اول که در مراسمات رسمی  فارسی شش مصرع  ترجمه  است، 

قرائت می شود در زیر آورده شده است:

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. 
 

هراس به دل راه مده، این بیرقی که در شفق در اهتزاز 
است، هرگز خاموش نخواهد شد.

مادامی که آخرین اجاِق کاشانۀ اوالِد وطن روشن است.

آن ستاره بخت ملت من است که نورافشانی خواهد کرد.

آن متعلق به من است، آن تنها متعلق به مردم من است.

چهره ات را بر نتابان ای هالل تازنین، مائیم فدانیانت

این چه نهیب و غضبیست؟ ملت قهرمانم را یاری ده.

خونمان که بر خاک وطن ریخته، بدون تو حالل نخواهد بود.

حق ملِت حق پرسِت من است.
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زبان رسمی 
زبان رسمی جمهوری ترکیه ترکی است 
است.  جهان  در  پرتکلم  زبان  پنجمین  و 
چین  از  بشریت   تاریخ  طول  در  ترکی 
تا  مصر  از  مجارستان؛  تا  امروزی 
سیبری در یک جغرافیای گسترده صحبت 
می شده است. امروزه جوامع ترکی زبان 
همچنین  و  آناتولی  و  مرکزی  آسیای  در 
در کشورهای خاورمیانه و بالکان وجود 

دارد.

حاکمیت 
جمهوری ترکیه یک دولت دموکراتیک، 
دولت،  نوع  است.  یکپارچه  و  سکوالر 
جمهوری است و اصل تفکیک قوا اتخاذ 
ارگانهای  سیستم،  این  در  است.  شده 
اصلی دولت طبق قانون اساسی قوه های؛ 

مجریه، مقننه و قضائیه می باشد.

است.  قانونگذاری  معنای  به  مقننه  قوه 
به  را  قانونگذاری  حق  اساسی  قانون 

مجلس کبیر ترکیه واگذار کرده است.

در  شده  وضع  های  قانون  مجریه،  قوه 
مصوبات  همچنین  و  ترکیه  کبیر  مجلس 

ریاست جمهوری را اجرا می کند.

در ترکیه امر قضاوت توسط دادگاه های 
مستقل و عالی قضایی اجرا می شود. هر 
کس در برابر قانون برابر است و هرکس 
از آزادی تعقیب حق خود برخودار است. 
.

پنجمین  ترکی 
در پرتکلم   زبان 

است جهان 



موقعیت و مناطق جغرافیایی ترکیه
ترکیه در جایی قرار گرفته که سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا در نزدیکترین نقطه آن است، با 
مساحت km² 814,576 که %97 این مساحت در آسیا و %3 آن در قاره اروپا واقع شده است. 
به لحاظ ژئوپولیتیکی یکی از استراژیک ترین کشورهای دنیا محسوب می شود. ترکیه با چهار 
اژه و دریای  اینها عبارت از؛ دریای سیاه، دریای مدیترانه، دریای  دریا محصور شده است. 
مرمره می باشد. قاره آسیا و اروپا را تنگه های استانبول و چاناک قلعه از هم جدا می کند. در 

عین حال تنگه ها دریای سیاه را به دریای مدیترانه وصل می کند. 

ترکیه از سمت های غرب، شرق و جنوب دارای همسایه های مرزی می باشد. همسایگان غربی؛ 
بلغارستان و یونان است. همسایگان شرقی ترکیه؛ ایران، گرجستان، ارمنستان و جمهوری خود 

مختار نخجوان کشور آذربایجان می باشد. همسایگان جنوبی ترکیه؛ سوریه و عراق است.

از  یکی  گیاهی  های  گونه  تنوع  نظر  از  و  است  پوشیده شده  با جنگل  ترکیه  از  28.6 درصد 
ثروتمندترین کشورهای جهان است.

ترکیه از لحاظ ویژگی های جغرافیای اش  از 7 منطقه مختلف جغرافیایی شامل مرمره، اژه، 
آناتولی  آناتولی شرقی و مناطق جنوب شرقی  آناتولی مرکزی،  دریای مدیترانه، دریای سیاه، 

تشکیل شده است.
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اقلیم و پوشش گیاهی
واقعیت این است که سه طرف ترکیه با دریاها احاطه شده 
اند، موقعیت کوه ها و اشکال زمین، منجر به ظهور گونه 
های مختلف اقلیمی شده است. در مناطق ساحلی، ویژگی 
دریاها  تاثیر  دلیل  به  تواند  می  هوایی  و  آب  خفیف  های 
دیده شود. کوه های آناتولی شمالی  ودامنه های کوهستانی 
توروس مانع از تاثیرات دریا  در بخش های داخلی کشور 
می شوند. در نتیجه، ویژگی های آب و هوای قاره ای در 
داخل کشور دیده می شود. ترکیه کشوری است که در آن 
چهار فصل کامال دیده می شود. در ترکیه، درجه حرارت 

به طور کلی از شمال به جنوب افزایش می یابد.

بسته به این تنوع اقلیمی، چای و فندق به طور فراوان در 
منطقه دریای سیاه کاشت و پرورش داده می شود، آفتابگردان 
اژه،  منطقه  در  تولید می شود.  منطقه مرمره  در  برنج  و 
زیتون، انجیر و انگور کشت می شود، در حالی که پرتقال، 
نارنگی، لیمو و موز در منطقه مدیترانه ای کشت می شود. 
در  آناتولی،  شرقی  جنوب  در  پسته  و  پنبه  قرمز،  عدس 

آناتولی مرکزی، تولید غالت رواج دارد. 

تاریخ ترکیه 
است  گرفته  قرار  آن  در  که  سرزمینی  و  ترکیه  تاریخ 
تاریخی بس طوالنی دارد. در این سرزمینی که جمهوری 
ترکیه بنا نهاده شده در دوران باستان با عنوان » کشوری 
نام  یعنی  یاد می شود،  کند«  آن ظهور می  در  آفتاب  که 
آسیا  با  اینکه  دلیل  به  بعدها  شده،  داده  آناتولی  آناتولیا- 
اند.  نهاده  آن  بر  »آسیای صغیر«  نام  نشود  گرفته  اشتباه 
بعد از اینکه آناتولی تحت حاکمیت ترکان درآمد از طرف 
نام  با  امروز  نهایت  نامیده شد و در  اروپاییان »تورکیا« 

»ترکیه« شناخته می شود.

 ترکیه یکی از
 کشورهای منحصر

 به فرد است که
 طعم و مزه تمام

 فصول را می
 توانید در آن بچشید.
 شما می توانید پاییز
 و بهار را به طور

 جداگانه در کشوری
 که سه طرف آن با
 دریاها احاطه شده

 و کوه هایی که پیش
 گام در گردشگری

 اسکی می باشد
تجربه نمایید



 تحت رهبری بنیانگذار 
 جمهوری ترکیه و اولین

 رئیس جمهور، مصطفی کمال
 آتاتورک در تاریخ 19 می

 1919، مردم ترکیه مبارزه
 آزادی بزرگی را آغاز نموده،
 از دولتی که در حال تخریب
 بوده یک دولت مدرن و قوی

تاسیس کرده است

تاریخ اقوامی که در آناتولی ردی از خود بجا گذاشته اند 
تا به 7500 سال قبل از میالد برمی گردد. این سرزمین 
که نقطه ی ظهور تفکرات فلسفی محسوب می شود؛ هیتی 
ها، فریگایی ها، لیدی ها، یونانی ها، اوراتین ها، ایرانیان، 
از  بسیاری  و  بیزانس  امپراتوری  الکساندر،  امپراتوری 

تمدن های دیگر را میزبانی کرده است.

ترک ها با جنگ مالزگرد در تاریخ 1071 به بعد وارد 
منطقه آناتولی شده اند و تا تاسیس جمهوری ترکیه؛ دولت 
امپراتوری  و  آناتولی  سلجوقیان بزرگ، دولت سلجوقیان 

عثمانی در این سرزمین حکومت کرده اند.

و  قاره گسترده   در سه  را  امپراتوری عثمانی حاکمیتش 
بیش از بیست کشور را در داخل امپراتوری خود جا داده 

بود و حدودا 600 سال حکمرانی کردند.

به دنبال جنگ جهانی اول که در سال 1914 شروع شد و با 
تکیه بر امضا معاهده موندروس سرزمین های امپراتوری 

عثمانی توسط نیروهای نظامی خارجی اشغال شد.

مردم ترکیه به رهبری بنیانگذار جمهوری ترکیه مصطفی 
دشمن  علیه  بر   1919 می   19 تاریخ  در  آتاتورک  کمال 
را  ساواشی«  »کورتولوش  به  معروف  رهایی  مبارزه 
شروع کردند.  در 23 آوریل 1920، مجلس کبیر ترکیه 
اکتبر   29 در  بزرگ،  پیروزی  این  پی  در  شد.  تاسیس 
های  انقالب  این  متعاقب  و  شد  اعالم  جمهوریت   ،1923
اداری، حقوقی و اجتماعی به وقوع پیوست  و کشور به 
موقعیت مدرن و معاصر ارتقا یافت. به دنبال دموکراتیزه 
کردن کشور بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1946 سیستم 

حکومتی کشور از تک حزبی به چند حزبی تغییر یافت.

امروزه دولت جمهوری ترکیه میزبان میلیونها انسان تحت 
اتباع خارجی می باشد  حمایت موقت و صدها هزار نفر 
و به یک دولت حقوقی اجتماعی، دموکراتیک، سکوالر و 
یک دولت اجتماعی که  توجه شایانی به حقوق بشر دارد، 

تبدیل شده است.
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جمعیت ترکیه 
است.   82.003.882  ،2018 سال  شمارش  طبق  ترکیه  جمعیت 
پرجمعیت ترین شهر ترکیه استانبول می باشد. بعد از استانبول،آنکارا 
و ازمیر از پر جمعیت ترین شهر های ترکیه محسوب می شوند. ترکیه 
برخوردار  جوان  جمعیت  از  اروپا  کشورهای  دیگر  با  مقایسه  در 
است. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ساختار جمعیتی و دیگر 
 www.tuik.gov.tr اینترنتی  آدرس  به  ترکیه  کشور  خصوصیات 

مراجعه نمایید.

دین 
جزو  دین  و  می شود  محسوب  الییک  کشوری  دین  لحاظ  از  ترکیه 
که  سکوالریسم  اصل  می آید.  حساب  به  افراد  شخصی  های  انتخاب 
امور  بر  دین  تاثیر  عدم  مفهوم   به  دارد  سازمانی  ساختار  در  ریشه 
کشور  این  اساسی  قانون  در  وجدان  و  دین  آزادی  باشد.  می  دولتی 
تضمین شده است. علی رغم اینکه  دین رایج کشور دین اسالم می باشد، 
تنوع مذاهب و باورهای موجود در دوره ی امپراطوری عثمانی در 
حال حاضر ادامه داشته و مردم با باورهای متفاوت در صلح و آشتی 

در کنار هم زندگی می کنند. 

مهمان نوازی 
مهمان نوازی زیربنای فرهنگ ترکیه محسوب می شود و بر این باورند 
که مسافر مهمان خداست. به اعتقاد مردم آناتولی، مهمان نوازی باعث 
ارتباطات  کند.  احساس  کمتر  را  زندگی  انسان مشکالت  که  می شود 
گسترده تر می شود و همچنین حس امنیت در انسان به وجود می آید. 
همچنین از آشنایی با  مهمانان خارجی، کسب اطالع در مورد فرهنگ 
های مختلف و استقبال از آنها به عنوان مهمانان بسیار خرسند هستیم. 

 دین اسالم 
 اهمیت زیادی
 برای مهمان

 نوازی قائل است.
 یک فرد مسلمان،
 همیشه درب خانه
 اش  را به روی

 مهمان بازمی
 کند.از او به

 عنوان مهمان خدا
 مهمانوازی کرده
 و احترام زیادی

قائل به عنوان





ورود به ترکیه
از طریق  ترکیه را در مرزها   به  امور ورود و خروج 
گذرنامه معتبر و هر برگه  جایگزین  گذرنامه  می توانید 

انجام دهید. 
اقامت  اجازه  دارای ویزا، معافیت ویزا،  در صورتی که 
اقامت  و  ترکیه  به کشور  باشید، ورود شما  کار  اجازه  و 
قانونی شماامکان پذیر خواهد بود. در صورت عدم دارا 
بودن گذرنامه و یا برگه ای به جای گذرنامه به مدت اعتبار 
اعتبار  مدت  انقضای   از  پس  روز   )60( حداقل شصت 
مجوز اقامت یا معافیت ویزا، اجازه ورود به کشور ترکیه 

را نخواهید داشت.
ورود  کار  اجازه  یا  و  اقامت  اجازه  ویزا،  داشتن  بدون 
به ترکیه و اقامت از راه های غیر قانونی، بر علیه شما 
مجازات نقدی و دیگر مجازات ها صورت خواهد گرفت. 
کشور  خدمات  و  حقوق  از  استفاده  منظور  به  اول  شرط 
ترکیه   ثبت  نام پس از ورود از راه های  قانونی به ترکیه 

می باشد.
در صورتی که به دالیلی مانند  جنگ، جنگ داخلی، ترور 
و  ترس از ظلم می خواهید به کشور ترکیه وارد شوید و یا 
بعد از ورود باید طی مدت زمان معقول به ادارات مربوطه 
مراجعه کرده و کارهای ثبت نام خود را انجام دهید، تحت 

این شرایط از پرداخت جریمه نقدی معاف خواهید شد. 
  

شرایط ورود و ثبت 
نام در ترکیه



امور مرتبط با ویزا
که  کشوری  براساس  کنید،  سفر  ترکیه  به  خواهید  می  اگر 
آدرس  از  الکترونیکی  ویزای  از طریق  باید  هستید  شهروندش 
www.evisa.gov.tr و یا شخصا  با مراجعه به نمایندگی های 
با هدف ورودی  ارائه درخواست  ویزای متناسب  ما و  خارجی 
به ویزایی اطالق می شود  الکترونیکی  نمایید. ویزای  تهیه  خود 
که به سفرهای غیر از اهداف توریستی و تجاری  صورت خواهد 
و  اینترنتی  فرم  کردن  پر  طریق  از  شود،  می  صادر  گرفت، 
پرداخت هزینه ویزا از طریق کارت اعتباری ویزا صادر می 
گردد. برای به دست آوردن اطالعات راجع به اینکه شهروندان 
کنند، می  دریافت  الکترونیکی  ویزای  توانند  می  کدام کشورها 
 www.mfa.gov.tr و یا www.evisa.gov.tr آدرس به  توانید 

مراجعه فرمایید.  

با توجه به اینکه در امور مرتبط با ویزا 
ممکن است تاخیر بوجود بیاید، لذا بهتر 
در  مسافرت  برای  که  تاریخی  از  است 

نظر گرفته اید 90 روز قبل اقدام کنید.
کشورها  شهروندان  از  برخی  ترکیه،  به  مسافرت  هنگام  در 
کشورهای  شهروندان  باشند.  ویزا  معافیت  دارای  است  ممکن 
ورود  برای  ویزا  شرایط  چارچوب  در  ویزایی  معافیت  شامل 
که  کشورهایی  شهروندان  نیستند.  ویزا  اخذ  به  ملزم  اقامت  و 
شامل معافیت ویزا هستند، کافی هست که هنگام ورود به کشور 
ترکیه پاسپورت و برگه هایی که جایگزین پاسپورت هستند را 
در مورد  دقیق  اطالعات  باشند. جهت  کسب   داشته  به همراه 
آدرس  به  توانید  شهروندان کشورهای شامل  معافیت ویزا می 

www.mfa.gov.tr مراجعه کنید.

کارت  با  توانند  می  دوجانبه  های  تفاهمنامه  قالب  در  همچنین، 
شناسائی ملی خود به کشور ما وارد شوند. برای کسب اطالعات 
بیشتر در خصوص کشورهایی که مشمول این طرح می گردند 

از آدرس www.mfa.gov.tr بازدید نمایید. 

بواسطه ویزا شما حق اقامت در ترکیه از هر 180 روز به مدت 
90 روز را دارا خواهید بود. در صورتی که قصد دارید مدت 
جهت  بایستی  کنید  زندگی  یا  و  بمانید  ترکیه  در  طوالنی  زمان 

مجوز اقامت درخواست ارائه نمایید. 

اسناد جایگزین گذرنامه در 
زیر ذکر شده است:

پاساوان	 
نامه اداری	 
گواهی ناخدایی	 
گواهی خلبانی	 
کارکنان 	  هویت  گواهی 

راه آهن
گواهی ترابری مرزی	 
سند سفر	 
سند مسافرت مخصوص 	 

برای پناهندگان
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مجوز اقامت 
یا معافیت  از مدت ویزا و  بیشتر  اتباع خارجی که 
در  اقامت  خواهان  روز   90 از  بیشتر  یا  و  ویزا 
ترکیه هستند، بایستی مجوز اقامت اخذ نمایند. مجوز 
تقسیم  انواع مختلفی  به  اقامت  به هدف  بسته  اقامت 
می شود. انواع مختلف مجوز اقامت از اجازه اقامت 
اقامت  اجازه  خانوادگی،  اقامت  اجازه  مدت،  کوتاه 
اقامت  اجازه  مدت،  بلند  اقامت  اجازه  دانشجویی، 
جهت قربانیان تجارت انسان و اجازه اقامت انسانی 

تشکیل شده است. 

www.goc.gov.tr و   آدرس های  به  توانید  شما می 
 www.yimer.gov.tr و   www.liveinturkey.gov.tr
مراجعه کرده و اطالعات دقیق در مورد نوع مجوز 
اقامت بدست آورید. همچنین می توانید با مرکز اطالع 
رسانی اتباع خارجی از طریق شماره 157 در داخل 
ترکیه  و شماره تلفن  00903121571122 از خارج 

از ترکیه تماس بگیرید.

YİMER 157

www.goc.gov.tr

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



شما می توانید درخواست  
مجوز اقامت را از طریق 
سیستم تعیین وقت مالقات  
اقامت الکترونیکی ) با 
کلیک  روی لینک اقامت 
الکترونیکی واقع در وب 
www.  سایت  الکترونیکی
www. و  goc.gov.tr
liveinturkey.gov.tr و 
یا به طور مستقیم از آدرس 
 )e-ikamet.goc.gov.tr
ارائه نمایید.

درخواست های مجوز اقامت
درخواست و یا ثبت نام برای اجازه اقامت به سه نوع؛ درخواست اجازه 
اقامت برای بار اول، درخواست تغییر از مجوز اقامت فعلی به مجوز 
اقامت  نوع دیگر و درخواست برای تمدید اجازه اقامت تقسیم می شود. 
درخواست برای بار اول یعنی اقدام  برای بار اول جهت ثبت نام مجوز 
اجازه  یک  از  تغییر  جهت  درخواست  یعنی  تغییر  درخواست  اقامت، 
اقامت به مجوز اقامت دیگری به دلیل تغییر در دالیل اقامت در ترکیه و 
درخواست برای تمدید اجازه اقامت یعنی کسانی که تاریخ  اعتبار اقامتشان 

به اتمام رسیده برای تمدید مجدد اقامتشان درخواست ارائه کرده اند. 
با   ( مالقات  وقت  تعیین  سیستم  از طریق  بایستی  را  اقامت  درخواست 
کلیک  روی لینک اقامت الکترونیکی واقع در وب سایت  الکترونیکی   
www.goc.gov.tr  و www.liveinturkey.gov.tr و یا به طور مستقیم از 

آدرس e-ikamet.goc.gov.tr( ارئه نمایید.
 در صورتی که قصد تمدید اقامت خود را در یکی از شهرهای آدانا، 
کایسری،  ازمیر،  استانبول،  آنتپ،  قاضی  بورسا،  آنتالیا،  آنکارا، 
دارید  تکیرداغ  اورفا،  شانلی  سامسون،  موعال،  مرسین،  کوجاعلی، 
نیازی به حضور فیزیکی شما در مدیریت اداره مهاجرت استانی نیست. 
به  کارگو  یا  و  پست  از طریق  را  مدارک خواسته شده  توانید  می  شما 
بفرستید.  کردید،  اقامت  درخواست  که  استانی  مهاجرت  اداره  مدیریت 
فقط فراموش نفرمایید در صورتی که مدیریت اداره مهاجرت استان از 
شما دعوت بعمل نیاورد نبایستی در آنجا حضور داشته باشید. اگر در 
سایر استانها زندگی می کنید، باید جهت مراجعه برای تمدید مجوز اقامت 

مراجعه جهت تمدید در اداره مهاجرت استان مربوطه حاضر گردید. 
مدارک مورد نیاز برای هر گونه درخواست در طول ارائه درخواست از 
طریق سیستم تعیین وقت اقامت الکترونیکی مشخص خواهد شد. همچنین 
www. آدرس   طریق  از  توانید  می  نیاز  مورد  مدارک  با  ارتباط  در 
یا  و   e-ikamet.goc.gov.tr و   www.liveinturkey.gov.tr و   goc.gov.tr

YİMER157 اطالعات کسب نمایید. 

مدت  اینکه  از  قبل  اول  بار  برای  اقامت  درخواست مجوز  ارائه  جهت 
اعتبار ویزا و یا معافیت ویزایی به اتمام برسد، جهت درخواست های 
تغییر به نوع دیگر و تمدید مجوز اقامت 60 روز قبل از اینکه اعتبار 
اقامت موجود به اتمام برسد و تحت هر شرایطی تا پایان اعتبار اقامت 

بایستی درخواست ارائه شود. 
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از طریق  یا  به صورت شخصی  توانید  می  شما 
نماینده قانونی خود درخواست مجوز ارائه کنید. 

در درخواست برای بار اول و تغییر نوع مجوز اقامت از طریق سیستم اقامت الکترونیکی 
E-ikamet؛ اطالعات فردی و برگه درخواست اجازه اقامت که شامل اطالعاتی مانند 
درخواست شما از اداره مهاجرت و تاریخ مراجعه شما را نشان می دهد به شما واگذار 
می شود. این برگه تا زمان تحویل کارت اجازه اقامت، نشان دهنده اقامت قانونی شما 
در ترکیه می باشد. فقط این برگه در صورتی که از کشور ترکیه خارج شوید و دوباره 

برگردید از اعتبار ساقط خواهد شد. 

بعد از اتمام مرحله درخواست برای اجازه اقامت از طرف مدیریت اداره مهاجرت استان به شما 
برگه ای که درخواست شما برای اقامت را نشان می دهد داده می شود. به همراه این برگه و 
قبض مربوط به پرداخت هزینه اقامت می توانید به مدت حداکثر 15 روز از ترکیه خارج شوید.

نتیجه درخواست مجوز اقامت پس از مصاحبه و فرایند ارزیابی، معلوم می شود. مجوز 
اقامت به طور جداگانه برای هر تبعه خارجی صادر می شود. مدت زمان  قانونی ارزیابی 
درخواست اقامت 90 روز است. در صورتی که روند ارزیابی بیش از 90 روز طول 

بکشد به متقاضی اطالع داده می شود. 

اگر نتیجه درخواست اجازه اقامت شما مثبت 
ارزیابی شود، اطالعات شخصی، شماره 

هویت خارجی که با عدد 99 شروع می شود 
و برگه/ کارت اجازه اقامت که استان اقامتی 

شما در آن درج شده است، به آدرسی که 
هنگام ارائه درخواست  نوشتید از طریق پست 
فرستاده خواهد شد. بنابراین، در هنگام  ارائه 
درخواست شما باید از دادن اطالعات آدرس 

دقیق و کامل اطمینان حاصل کنید.  



حمایت بین المللی 
حمایت  برای  فرد  درخواست  طبق  شهروندی  حقوق  موجب  به  المللی  بین  حقوق  سیستم  طبق 
از  حمایت  در  کشورها  نیز  همانگونه  باشد،  می  شهروندش  که  کشوری  مقابل  در  حفاظت  و 
زند،  سرباز  خود  مسئولیت  این  از  دولت  که  صورتی  در  باشند.  می  مسئول  خود  شهروندان 
مکانیزم های حمایتی جایگزین که حمایت فردی را فراهم می کند به میان می آید، این مکانیزم 
ها با نام مکانیزم حمایت بین المللی شناخته می شود. به این ترتیب اتباع خارجی که از حمایت 

کشور خود محروم می باشند دوباره تحت حمایت قرار می گیرند. 
در صورتی که از طرف کشور خود به دالیلی مانند؛ نژاد، دین، تابعیت، منسوب بودن به گروه 
خاصی و یا به دلیل عقاید سیاسی متفاوت تحت ظلم هستید و به دلیل ترس به دور از کشور خود 
زندگی می کنید، به این ترتیب از حمایت کشور خود که برای شهروندان تعریف گردیده است نیز 
محروم هستید و یا به دلیل ترس نمی توانید از این حمایت بهره مند شوید، می توانید در کشور ما 
به حمایت بین المللی درخواست ارائه نمایید. در کشور ما حمایت بین المللی از؛ پناهنده، پناهنده 
مشروط و حمایت درجه دوم تشکیل شده است. اینکه کدام وضعیت به شما تعلق خواهد گرفت 

بستگی به مقیاسهایی مانند کشور شما، دلیل آمدن و تابعیت شما دارد. 

درخواست 
برای  ارائه درخواست حمایت بین المللی بایستی به دروازه های مرزی و یا در استانی که ساکن 
هستید به مدیریت اداره مهاجرت استان مراجعت نمایید. طبق قانون درخواست باید حضوری 
باشد  تان مشابه  با اعضای خانواده  صورت گیرد. فقط در صورتی که دالیل درخواست شما 
می توانید از طرف آنها درخواست ارائه نمایید. برای ارائه درخواست اعضای خانواده ای که 

باالی 18 سال دارند بایستی از طرف آنها موافقت نامه داشته باشید.
در طول ثبت نام جهت ارائه درخواست  برای حمایت بین المللی، به شما برگه شناسائی فرد 
مراجعه کننده حمایت بین المللی که شامل؛ اطالعات هویتی، شماره هویت خارجی که با عدد 99 
شروع می شود و استانی که قرار است در آن اقامت داشته باشید، داده خواهدشد. این برگه امکان 
اقامت شما را در ترکیه  بدون نیاز به انجام امور دیگری  فراهم خواهد کرد و  شامل هیچ گونه 

هزینه ای نمی باشد.

ماه   6 کننده  مراجعه  فرد  شناسائی  برگه  اعتبار  مدت 
می باشد و در صورت لزوم قابل تمدید به صورت 6 
ماهه می باشد. پس از پایان یافتن اعتبار برگه شناسائی 
باید فرد مراجعه کننده حمایت بین المللی با مراجعه به  
مدیریت اداره مهاجرت استانی جهت تمدید مدت اعتبار 

برگه اقدام نماید. 
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پس ازارائه درخواست جهت حمایت بین المللی، از سوی  مدیریت اداره مهاجرت استانی به 
شما وقت مالقات تعیین خواهد شد. در صورت لزوم برای شما جلسه های مالقات بیشتری 
صورت خواهد گرفت. پس از جلسه مالقات روند ارزیابی پرونده شما آغاز خواهد گردید. 

انصراف از درخواست 
همانطور که به خواست خود می توانید از درخواست جهت حمایت بین المللی انصراف 
دهید، در صورتی که وظایف خود را بجای نیاورید انصراف داده شده هم می تواند تلقی 
به کشور دیگر  یا رفتن  به کشور خود و  بازگشت  به  تمایل  قبیل  از  بنابر دالیلی  شود. 

می توانید از درخواست خود انصراف دهید. 

شرکت نکردن در مصاحبه  سه بار متوالی بدون داشتن 	 
هرگونه دلیل موجه،

فرار از جایی که تحت نظارت اداری می باشید،	 
بجا نیاوردن  تعهدات سه بار متوالی بدون داشتن  هرگونه 	 

دلیل موجه ،
نرفتن به محل اقامت مشخص شده و یا خروج از محل 	 

اقامت مشخص شده بدون کسب اجازه،
ممانعت از گرفتن اطالعات شخصی،	 
در صورت عمل نکردن به تعهداتی که هنگام ثبت نام و 	 

مصاحبه متعهد شده اید، درخواست شما انصراف داده 
شده محسوب خواهد شد.

جهت انصراف از درخواستتان می توانید  تقاضای خود را به صورت کتبی به مدیریت 
اداره مهاجرت استان ارائه نمایید. پس از انصراف از درخواست و یا تلقی انصراف داده 

شده، تمامی امورمربوط به درخواست متوقف خواهد شد. 



و  نام  ثبت  پروسه  در  تعهدات  و  حقوق 
درخواست 

در پروسه مراجعه و ثبت نام، اطالع رسانی صحیح اطالعات شخصی و ارائه مدارکی 
که کمک به اثبات هویت شما می کند الزامی می باشد. ارائه اطالعات ناقص و ناصحیح 
همانظور که  می تواند سبب نتیجه گیری منفی  پرونده حمایت بین الملل شما شودهمچنان 

مانع از استفاده از حقوق و خدمات ارائه شده خواهد شد. 

در صورت درخواست شما درمصاحبه های شخصی مرتبط با  مراحل مراجعه، ثبت نام 
و مصاحبه برای شما خدمات مترجمی ارائه خواهد شد.

کودکان بی سرپرست ، معلولین، سالخوردگان، حامله ها، مادران و یا پدران بچه دار 
بار روحی،  یا موارد خشونت  افرادی که در معرض شکنجه، خشونت جنسی و  تنها، 
فیزیکی قرار گرفته اند، در مرحله مراجعه جهت  برخورداری از حقوق و خدمات برای 

آن ها اولویت داده خواهد شد.

شما بایستی در استان و یا مرکز پذیرش و پناهگاهی که در کارت هویتی مراجعه کننده 
و یا دارای وضعیت حمایت بین المللی قید شده اقامت داشته باشید. بعالوه در عرض 20 
روز کاری مراجعه به مدیریت  اداره ثبت احوال استانی که برای شما تعیین شده  و ثبت 

نام  در سیستم ثبت آدرس  الزامی می باشد. 

در صورتی که از استان محل اقامت خود موقتا به جای دیگری  سفر خواهید کرد، لزوم  
دریافت برگه مجوز راه را با مراجعه کردن به مدیریت اداره مهاجرت  استان فراموش 
نکنید. به همان صورت برای هر بار تغییر استان محل اقامتتان بایستی به مدیریت اداره 

مهاجرت استان مراجعه و درخواست ارائه نمایید. 

در عرض مدت 30 روز اطالعات به روز شده وضعیت 	 
اشتغال خود را،

درآمد، 	  شده  روز  به  اطالعات  روز  مدت 30  در عرض 
اشیای منقول و غیر منقول خود را،

در عرض مدت 20 روز کاری اطالعات به روز شده مربوط 	 
به آدرس، کارت هویت و وضعیت تاهل خود را مکلف به 

اطالع رسانی به مدیریت اداره مهاجرت استان  می باشید.
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ارزیابی  
درخواست  حمایت بین المللی شما ظرف مدت 6 ماه ارزیابی خواهد شد. اگر طی این مدت 
ارزیابی صورت نگیرد به شما اطالع داده خواهد شد. در نتیجه ارزیابی اگر درخواست شما 
مورد قبول واقع شود، برگه هویت دارای وضعیت حمایت بین الملل حاوی اطالعات شخصی 
شما، شماره شناسایی خارجی که با عدد 99 شروع می شود و استان اقامتی شما صادر خواهد شد.

از وضعیت های حمایت بین الملل برگه حمایت 
پناهندگی با مدت زمان اعتبار 3  سال، پناهنده 

مشروط و برگه حمایت درجه دوم 1 با مدت زمان 
اعتبار1 سال صادر می گردد و در صورت لزوم 
تمدید می شود. در ترکیه برای بهره مند شدن از 

خدمات دولتی وعمومی نباید فراموش کنید که 
برگه مذکور باید دارای مدت اعتبار باشد.

از حق  المللی  بین  با حمایت  در رابطه  انجام شده  ارزیابی  از  نتیجه حاصل  به  
اعتراض برخوردار بوده و می توانید به دادگاه مراجعه کنید.

برای کسب اطالعات دقیق و با جزئیات در رابطه با وضعیت های حمایت بین 
یا   و    www.goc.gov.tr سایت  به  توانید  می  ارزیابی  و  مراجعه  فرآیند  المللی 
www.liveinturkey.gov.tr مراجعه کنید و یا با شماره YİMER 157 تماس بگیرید

حمایت موقت 
طی  موقت،  حمایت  مشموالن  خارجی  اتباع  و  الملل  بین  حمایت  قانون  طبق 
 2014/6883 شماره  به  و    2014 اکتبر   22 تاریخ  به  موقت  حمایت  نامه  آئین 
مشموالن حمایت موقت مشخص شده اند. در صورتی که یکی از شرایط زیر را 

دارا هستید می توانید برای حمایت موقت ثبت نام کنید. 
شهروندان جمهوری عربی سوریه و افراد بی وطن و اتباع خارجی دارای 	 

وضعیت پناهندگی جمهوری عربی سوریه که بعد از تاریخ 28 آوریل 2011  
از سوریه به ترکیه آمده اند،

 شما می توانید با 
،YİMER 157

 ساعته تماس
 گرفته و

 راهنمایی و
 پشتیبانی دریافت

نمایید

 روز هفته  724



فراموش نکنید که به منظور استفاده 
ازحقوق و خدماتی مانند خدمات 
آموزشی، بهداشتی و کمک های 

اجتماعی بایستی دارای برگه هویت 
حمایت موقت باشید.
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شهروندان جمهوری عربی سوریه که قبل از تاریخ 28 آوریل 2011 	 
با آمدن به ترکیه جهت حمایت بین المللی مراجعه کرده اند،

افرادی که از تاریخ 28 آوریل 2011  مجوز اقامت گرفته اند ولی تمدید 	 
نشده و یا افرادی که مجوز اقامت آنها باطل شده و یا کسانی که در پایان مدت 

زمان ویزا و یا معافیت ویزا درخواست جهت حمایت ارائه  داده اند،
شهروندان جمهوری عربی سوریه که بعد از تاریخ 20 مارس 2016 	 

اژه  دریای  های  جزیره  به  قانونی  غیر  راه  از  ترکیه  کشور  طریق  از 
رفته و افرادی که به کشور ما دوباره پذیرفته شده اند، در صورت ارائه  

درخواست حمایت موقت می توانند از این خدمات بهره مند شوند. 

ثبت نام 
با رفتن به مدیریت اداره مهاجرت استانی که در آن به منظور حمایت موقت 
ساکن هستید ، بایستی درخواست ارائه دهید. در ثبت نام حمایت موقت مانند 
ثبت نام حمایت بین المللی مصاحبه فردی انجام نمی شود. اگر تحت حمایت 
از  برخورداری  نیز حق  متولد شده  ترکیه  در  که  فزرند شما  موقت هستید، 
حمایت موقت را دارا خواهد بود. برای انجام این کار با رفتن به مدیریت اداره 

مهاجرت استان می توانید به نام فرزندتان درخواست ارائه نمایید.

در صورتی که تحت حمایت موقت قرار 
دارید، اگر از طرف ریاست جمهوری 

تصمیمی بر خالف این مورد گرفته نشود،  
نمی توانید در ترکیه جهت حمایت بین المللی 

درخواست ارائه نمایید. 

حاوی  که  موقت  حمایت  هویت  برگه  شما؛  به  نام  ثبت  امور  انجام  از  بعد 
اطالعات فردیتان، استان محل شخصی شما و شماره هویت خارجی که با عدد 
99 شروع می شود صادر می گردد. بواسطه این برگه که شامل هیچ گونه 
هزینه ای نمی باشد، حق اقامت قانونی در ترکیه به شما تعلق می گیرد. فراموش 
نکنید که به منظور استفاده ازحقوق و خدماتی مانند خدمات آموزشی، بهداشتی 

و کمک های اجتماعی بایستی دارای برگه هویت حمایت موقت باشید.
پس از ثبت نام  اگر تغییراتی که در وضعیت های شخصی شما مانند وضعیت 
تاهل،وفات و طالق شما صورت گیرد بایستی با مراجعه به مدیریت اداره 

مهاجرت استان اقامتی خود اطالع رسانی نمایید.

اگر تحت حمایت 
موقت هستید، فزرند 

شما که در ترکیه 
متولد شده نیز حق 

برخورداری از 
حمایت موقت را دارا 

خواهد بود. برای 
انجام این کار با رفتن 

به مدیریت اداره 
مهاجرت استان می 

توانید به نام فرزندتان 
درخواست ارائه 

نمایید.





محل اقامت  
در  طوالنی  مدت  به  شخص  یک  که  مکانی  به 
ترکیه   در  شود.  می  گفته  خانه  کند،  زندگی  آنجا 
ثبت  سیستم  در  فرد  هر  اقامت  محل  آدرس  ثبت 
آدرس الزامی می باشد. طبق قانون اساسی خانه از 
تعرض مصون است و کسی نمی تواند بدون اجازه 

وارد خانه ی اشخاص شود.
المللی و حمایت  بین  افرادی که بواسطه  حمایت 
موقت  اقامت دارند   بر حسب  وضعیت تعیین شده 
آنها  فقط در استان هایی که توسط مدیریت  برای 
اقامت  بایست  تعیین شده می  اداره مهاجرت   کل 
شده   ذکر  قوانین  نقض  صورت  در  باشند.  داشته 
محدودیت هایی در بهره مندی اشخاص از خدمات  

موجود تعیین خواهد شد.
اگر بر اساس وضعیتی جز وضعیت های ذکر شده 
محل  توانید  می  شما   ، کنید  می  اقامت  ترکیه  در 

اقامت خود را آزادانه انتخاب کنید.
 



جستجوی خانه اجاره ای
آرزوی هر کس زندگی کردن در یک خانه زیبا و مقرون به صرفه می باشد. رسیدن 
به چنین آرزویی نیاز به تحقیق اساسی دارد. قبل از تحقیق  باید معیارهایتان را از یک 
خانه مشخص کنید. اهمیت سن، موقعیت  ویا قیمت اجاره ی خانه ای که می خواهید در 

آن اقامت بکنید را در نظر داشته باشید.
از سه طریق می توانید امور جستجوی خانه را انجام دهید. این سه مورد عبارتند از: 
تعقیب کردن آگهی های موجود در مجراهایی مانند سایت های اینترنتی، روزنامه، 

به توافق رسیدن با مشاوره امالک و پرس وجو کردن از اطرافیان.
هنگامی که از طریق بنگاه های مشاوره امالک ملکی را اجاره می نمایید، الزم است تا 
به بنگاه حق الزحمه پرداخت نمایید. مبلغ حق الزحمه بدون در نظر داشتن مدت اجاره 
نامه تنها یک بار به میزان %10 اجاره یک ساله + مالیات بر ارزش افزوده )%18( 
از مستاجر دریافت می گردد. اگر خانه خود را بصورت مستقیم از طریق جستجویی 
که در اینترنت و یا در خیابان انجام داده اید، از صاحب ملک اجاره نمایید، دیگر نیازی 

به پرداخت حق الزحمه نخواهید داشت. 
در جستجوی منزل باید به چند مورد توجه داشته باشید: 

قبل از اجاره کردن خانه ای که در نظر گرفته اید، حتما  از خانه دیدن کنید.	 
عالوه بر خانه اطراف آن را نیز بررسی کنید.	 
موارد قابل تعمیر در خانه را بررسی و شناسایی کنید.	 
در قراردادنامه به جزئیاتی نظیر میزان اجاره، میزان افزایش اجاره، مدت زمان 	 

قرارداد، مبلغ رهن ویا ودیعه ) مقدار ودیعه نمی تواند از مبلغ سه ماه اجاره تجاوز 
کند!( و همچنین به تمام اشیای ثابت و کمبودهای موجود در خانه  دقت نمایید.  



موارد مهمی که باید از صاحب خانه 
سوال کنید:

آیا مبلغ اجاره در برگیرنده هزینه برق،گرمایشی و آب نیز می باشد؟ 	 
آیا اشیای متعلق به صاحب خانه در خانه موجود می باشد؟ ) خانه اجاره ای مبله (	 
آیا می توانیم تغییراتی از جمله نقاشی ودکراسیون در خانه انجام بدهیم؟	 
آیا می توانیم در خانه حیوان خانگی نگهداری بکنم؟	 
چه کسی مسئول تعمیرات خانه است؟	 
آیا در ساختمان پارکینگی برای پارک کردن ماشین وجود دارد؟	 
 	 

حقوق و تعهدات مستاجر
پس از امضای قراردادنامه ی اجاره، خانه جزو محدوده ی شخصی شما 	 

محسوب می شود. صاحب خانه، بدون اجازه شما حق ورود به خانه را ندارد. 
در صورت  و  باشد  خانه   در  تغییراتی  تعمیرو  به  نیاز  که  مواقعی  در  تنها 

رضایت شما حق ورود به خانه را دارد.
شما موظف هستید خانه را به همان طریقی که اجاره کرده اید به صاحب 	 

آن تحویل بدهید.
زمان خروج از خانه ودیعه ی پرداختی شما عودت خواهد شد. اما در صورت 	 

بروز خسارات در خانه هزینه آن از پول ودیعه کسر خواهد شد. اگر هزینه ی تلفات 
از پول ودیعه بیشتر باشد شما ملزم به پرداخت مبلغ خسارت هستید. 

قراردادنامه 	  در  تعیین شده  به شکل  و  تاریخ   بایستی طبق  را  اجاره  مبلغ 
پرداخت کنید.

صاحب خانه در صورت نداشتن دلیل قانع کننده تا تمام شدن مدت قرارداد 	 
نامه حق تخلیه خانه را ندارد.

این 	  با  نامه اجاره ذکر کرد.  افزایش قیمت اجاره را در قرارداد  می توان 
گذشته  سال  شاخص  قیمت  افزایش  از  تواند  نمی  قیمت  افزایش  میزان  حال، 
بیشتر باشد. قیمت شاخص هرسال را می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی 

www.tuik.gov.tr و یا از طریق اینترنت به راحتی پیگیری نمایید.



خرید مسکن
در ترکیه، حق خرید اموال غیر منقول )خانه، زمین، مغازه، و غیره( به  اتباع خارجی به رسمیت 
شناخته شده است. اما این حق شامل محدودیت های خاصی می باشد. برای کسب اطالعات 

بیشتر در مورد این محدودیت ها  به  مدیریت اداره  اسناد و کادستراستانی مراجعه نمایید.

برای خرید اموال غیر منقول، حق استفاده از وام های بانکی مسکن را دارا می باشید. هر 
بانک شرایط متفاوتی برای استفاده از وام مسکن دارد. اگر قصد استفاده از یک وام مسکن 

را دارید، در مورد الزامات وام بانکی مختلف اطالعات مورد نظر را کسب کنید.

توصیه می کنیم موارد ضروری را که باید در مورد اجاره کردن خانه توجه نمایید را 
درهنگام خرید خانه نیز دقت نمایید.

در هنگام خرید خانه برای جلوگیری از وقوع هر گونه کالهبرداری در مورد مالکیت خانه مورد 
بحث و وجود و یا عدم وجود هر گونه محدودیت رهن و غیره، می توانید با مراجعه به  مدیریت 

اداره اسناد و کادستراستانی و یا مدیریت اداره ثبت اراضیبررسی های الزم را انجام دهید.

فروش اموال غیر منقول )خانه، اراضی، مغازه و غیره( در ترکیه تنها در مدیریت های ثبت 
اسناد که در آن ملک مربوطه واقع شده است انجام می شود. در صورت موافقت با صاحب 
ملک در مورد ملک مدنظر، می توانید برای انجام امور فروش ملک به مدیریت های ثبت 

اسناد مراجعه نمایید.

توصیه می شود که در اسنای خرید امالک و مستغالت در 
خصوص کالهبرداری دقت الزم را به عمل آورید. همچنین 

توصیه می شود که  امور مرتبط با  انجام معامله،  روند 
تحویل و پرداخت هزینه ها را در مدیریت های ثبت اسناد به 

طور همزمان  انجام دهید.  

اقدامات الزم  پس از نقل مکان به خانه 
چند مورد اقدامات ضروری پس از اجاره کردن خانه و یا خرید خانه ای که در آن 
در ترکیه زندگی خواهید کرد وجود دارد. در مرحله اول برای گرفتن اشتراک آب و 
فاضالب، برق و گاز وغیره بایستی به سازمان های مربوطه مراجعه نمایید.  شما بایستی 
اشتراک منزل قبلی را مسدود کرده و درصورت وجود بیمه نامه مرتبط با خانه قبلی خود 
آن را به خانه جدید خود منتقل نمایید. همچنین آدرس اشتراکتان برای مجالت، روزنامه 

ها وبانک ها را بروز رسانی نمایید.   

با مراجعه به مدیریت  اداره ثبت احوال استان در مدت  30 روز  و همچنین با اطالع 
رسانی به  مدیریت اداره مهاجرت استان در مدت 20 روز کاری، آدرس جدید خود 
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را بایستی در سیستم ثبت آدرس ثبت نمایید. 

در ترکیه داشتن بیمه زلزله  برای هر خانه الزامی می باشد. این مسئولیت 
متعلق به صاحب ملک می باشد.

اشتراک ها
در صورت نقل مکان به یک خانه و یا محل کار، گرفتن اشتراک برق، 
آب و به صورت اختیاری گرفتن اشتراک  گاز و تلفن به نام خود فرد 
الزامی می باشد. فرد مستاجر و یا کسی که ملک را خریده است برای 
گرفتن اشتراک باید شخصا اقدام نماید و یا با دادن وکالت نامه به شخص 
مورد نظر اقدامات الزم را به عمل آورد. مراجعه جهت امور مربوط به 
گرفتن اشتراک را می توانید هم از طریق شرکت های مربوطه و هم از 

طریق سیستم دولت الکترونیکی )e-devlet( انجام دهید. 

اشتراک برق
اید،  کرده  اجاره  یا  خریداری  که  ای  خانه  برای  برق  اشتراک  گرفتن 
الزامی می باشد. در صورتی که قبال در خانه دیگری ساکن بوده اید و 
جهت این خانه امور اشتراک برق را انجام داده اید، ابتدا بایستی اشتراک 
برق خانه ی قبلی را مسدود کرده و اشتراک خود را به آدرس جدید خود 
بایستی به شرکت  مسئوول  منتقل نمایید. برای بستن قرارداد اشتراک 

فروش برق منطقه مراجعه کنید.
در اسنای اموراشتراک، ارائه نمودن بیمه اجباری زلزله خانه الزامی 
می باشد. از طرف شرکت تامین کننده برق  جهت اشتراک برق هزینه 
ودیعه طلب خواهد شد. هنگام به پایان رسیدن اشتراک و تحویل منزل 

مبلغ مورد نظربه شما عودت خواهد شد.  

اشتراک آب و فاضالب
اگر در شهرهای بزرگ اقامت دارید با مراجعه به شهرداری و یا  اگر 
درشهرک ها سکونت دارید با مراجعه به مدیریت خدمات آب و فاضالب 

شهرداری های مربوطه اقدام نمایید.

با پرداخت هزینه ودیعه اشتراک آب و فاضالب محل مورد نظرتان فعال 

اگر درکالنشهر ها 
زندگی می کنید ، 
بایستی با مراجعه 

به  شهرداری 
، اگر در سایر 

مناطق مسکونی 
زندگی می کنید، 

بایستی به مدیریت 
های خدمات آب و 

فاضالب شهرداری 
های مربوطه 
مراجعه نمایید

شما باید 
جهت بستن 

قراردارد 
اشتراک به 

فرد مسئوول 
فروش 
شرکت 
مراجعه 

نمایید
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خواهد شد.

اشتراک گازشهری
جهت گرفتن اشتراک گازشهری برای خانه ای که خریداری یا اجاره کرده 
اید به شرکت های پخش گاز شهری شهر خود مراجعه نمایید. در صورتی 
که قبال در خانه دیگری ساکن بوده اید و جهت این خانه امور اشتراک 
گازشهری را انجام داده اید، ابتدا بایستی اشتراک گازشهری خانه ی قبلی را 

مسدود کرده و اشتراک خود را به آدرس جدید خود منتقل نمایید. 
در اسنای امور اشتراک، ارائه نمودن بیمه اجباری زلزله خانه الزامی 
هزینه  گازشهری  اشتراک  پخش جهت  از طرف شرکت  باشد.  می 
ودیعه طلب خواهد شد. هنگام به پایان رسیدن اشتراک گازشهری و 

تحویل منزل مبلغ مورد نظر به شما بازگردانده خواهد شد. 
کنید،  می  استفاده  شده(  پرداخت  )پیش  گاز  هوشمند  کارت  از  اگر 
نیازی به پرداخت هزینه ی ودیعه وجود ندارد. برای استفاده از کارت 
های هوشمند، شارژ نمودن کارت ها  با مراجعه به مرکز مشترکین و 

یا نقاط مجاز کافی می باشد. 

اشتراک تلفن، تلویزیون کابلی، 
اینترنت و اشتراک ماهواره

جهت استفاده  از خدماتی مانند اینترنت، تلویزیون کابلی، ماهواره  
برای خانه و یا محل کار بایستی به مراکز خدماتی مربوطه مراجعه 

کنید تا اشتراک شما شروع شود. 

درخواست های  اشتراکی بر اساس ارائه کننده خدمات به شکل 
شخصی، تلفنی و یا اینترنتی می تواند صورت گیرد.

ارائه دهندگان خدمات دارای انواع مختلفی از بسته های ضمانت دار 
بدون ضمانت که هر کدام تعرفه های مربوط به خود را دارا می باشند. 
در اسنای اقدامات اشتراک، بسته یا تعرفه ی مورد نظرتان را می توانید 

انتخاب نمایید.

کننده  توزیع  شرکت  نصب  مجرب  اکیپ  خدمات،  دریافت  برای 
با  این کار   . اندازی هستند  اقدامات  نصب و راه  به  مذکورموظف 
تعیین وقت قبلی از طرف شرکت انجام می پذیرد. در روند اشتراک 
در تاریخ و ساعت مقرر برای نصب حضور مشترک و یا  از افراد 

جهت استفاده  
از خدماتی 

مانند اینترنت، 
تلویزیون کابلی، 
ماهواره  برای 
خانه و یا محل 
کار بایستی به 
مراکز خدماتی 

مربوطه مراجعه 
کنید تا اشتراک 
شما شروع شود





نزدیک به فرد در آدرس مذکور الزامی می باشد.

کار و اشتغال
در ترکیه حق اشتغال به کار بوسیله قانون اساسی 
برای  حق  این  و  است  شده  فراهم  دیگر  وقوانین 
به همین  به رسمیت شناخته شده است.  افراد  همه 
دلیل شما نیز در ترکیه صاحب حق اشتغال به کار 
هستید. ولی برای اینکه بتوانید در ترکیه کار کنید 
اخذ مجوز کار الزامی می باشد. یکی از مهمترین 
راهها برای اینکه بتوانید خود را با شرایط ترکیه 
تطبیق دهید کار کردن در ترکیه  و یا ایجادکسب و 

کار وتجارت خودتان در ترکیه است.

در ترکیه به اشتغال گرفتن 
کسانی که زیر 15 سال 
هستند موکدا ممنوع و 

غیر قانونی می باشد! به 
اشتغال گرفتن کودکان 15 
تا 18 سال هم با محدودیت 

های مشخصی همراه 
است.



حق کار و ارائه درخواست برای 
مجوز کار

قبل از اشتغال به هر کاری در ترکیه به عنوان تبعه خارجی ای که در ترکیه زندگی 
می کنید ابتدا بایستی مجوز کار دریافت کنید. با این حال، اگر شما دارای عناوین 
پناهندگی و یا حمایت ثانویه هستید، می توانید به طور مستقل یا به صورت وابسته 
از تاریخی که این و این حق برای همه افراد به رسمیت شناخته شده است. به شما 
تعلق گرفته، مشغول به کار شوید. مجوز کار توسط وزارت خانواده، کار و خدمات 
اجتماعی صادر می شود. ارائه درخواست به دو شکل از داخل و خارج از کشور 
انجام می گیرد. ارائه درخواست چه از داخل کشور و چه از خارج کشور از طریق 

یک محل کار یا کارگاه و یا کارخانه یا شرکت انجام می گیرد.

اگر با هدف کار کردن قصد دارید به ترکیه سفر کنید در کشوری که اقامت دارید 
با مراجعه به نمایندگی خارجی جمهوری ترکیه بایستی درخواست ارائه نمایید. لطفا 
توجه داشته باشید که هنگام مراجعه به دفتر نمایندگی خارجی جمهوری ترکیه، شما 
باید قرارداد کاری را که در آن شما در ترکیه با یک محل کار و یا کارگاه یا کارخانه 
یا شرکت، جهت اشتغال منعقد کرده اید را ارائه دهید. بعد از مراجعه شما به نمایندگی 
خارجی جمهوری ترکیه یک شماره مرجع به شما داده می شود و این شماره به محل 
کار و یا کارگاه یا کارخانه یا شرکت مذکور در ترکیه  که در آن شروع به کار خواهید 
کرد فرستاده می شود و از آن ها خواسته می شود که به نام شما برای گرفتن مجوز 
کار اقدام نمایند. پس از این مرحله محل کار یا شرکت می تواند به نام شما از طریق 

سیستم به صورت آنالین جهت کسب اجازه کار اقدام نماید.

اگر شما ساکن کشور ما هستید و مجوز اقامت معتبر برای حداقل 6 ماه به صورت 
پیوسته دارید، در صورتی که  درخواست کننده حمایت بین المللی هستید  پس از 
گذشت 6 ماه از درخواست شما، اگر پناهنده مشروط یا تحت حمایت موقت هستید 
بعد از 6 ماه از تاریخ صدور کارت شناسایی، مجاز هستید برای کسب مجوز کار 
درخواست ارائه نمایید. اگر مدت زمان های ذکر شده و روندهای قانونی را رعایت 
کرده باشید محل کار و یا شرکتی که قرار است در آن مشغول به کار شوید می تواند 

به نام شما از طریق سیستم آنالین اقدام نماید.

اگر شما تحت حمایت بین المللی  و حمایت 
موقت هستید و فقط در کارهای کشاورزی و 
دامداری فصلی  مشغول به کار خواهید شد، 

می توانید مستقیما به  مدیریت اداره کار و 
استخدام استانی،  استان محل سکونت خود  

شخصا درخواست ارائه نمایید.

مجوز کار 
توسط وزارت 
خانواده، کار 

و خدمات 
اجتماعی صادر 
می شود. ارائه 
درخواست به 

دو شکل از 
داخل و خارج 
از کشور انجام 

می گیرد.



 اطالعات مهم در مورد مجوز کار 
تا 	  کنید  امضا  کارفرمای خود  با  قرارداد کاری  باید یک  شما 

بتوانید برای اجازه کار درخواست ارائه نمایید.
مجوز 	  درخواست  هنگام  شده  پرداخت  های  هزینه  و  مخارج 

کاربه عهده کارفرما می باشد و کارفرما نمی تواند این مخارج 
را از شما طلب نموده و یا شما را مجبور به پرداخت آن کند.

و 	  ترکیه  در  المللی  بین  حمایت  کننده   درخواست  شما  اگر 
اقامتی  محل  استان  در  فقط  شما  هستید،  مشروط  پناهنده  یا 
خود می توانید کار کنید. در صورتی که خواهان کار کردن 
اداره  به مدیریت  با مراجعه  بایستی  دیگری هستید  استان  در 

مهاجرت استانی که در آن اقامت دارید مجوز دریافت نمایید.
اگر شما تحت حمایت موقت بوده در صورتی که خواهان  کار 	 

کردن در استانی غیر از استان محل اقامت خود هستید، بایستی 
با مراجعه به مدیریت اداره مهاجرت استانی که در آن اقامت 

دارید مجوز دریافت نمایید. 
اگر شما تحت حمایت موقت بوده و دارای مجوز کار هستید، با 	 

پایان یافتن وضعیت حمایت موقت بدون نیاز به  انجام هرگونه 
اقدامی پایان می یابد.

اگر برای تمدید مجوز اقامت  خود درخواست ارائه کرده اید، می توانید 	 
به مدت زمان 45 روز پس از پایان مهلت مجوز کار فعلی خود، درهمان 

محل کار و همان شغل مشغول به کارباشید.
اشتغال 	  مجوزکار  بدون  را  خارجی  اتباع  که  کارفرمایانی  به 

داده اند، به طور جداگانه برای هرتبعه خارجی جریمه نقدی 
اداری تعلق می گیرد.

کارفرما و کارکن هر دو دارای وظایف و مسئولیت هایی در 	 
محیط کاری می باشند. اتباع خارجی که با گرفتن مجوز کار، 
پیش یک کارفرما مشغول به کار هستند، از حقوق و مسئولیت 

های یکسان با شهروندان  ترک برخوردار هستند.

مشغول  کار  مجوز  داشتن  بدون  اگر 
برای شما  نقدی  کار شوید؛جریمه  به 
تعلق می گیرد، نمی توانید از حقوق 
و حمایت های ارائه شده توسط قانون 

بهره مند شوید.



کاریابی	 
راه های زیادی جهت کاریابی در ترکیه وجود دارد. شما می توانید روش های زیر 

را امتحان کنید تا شانس پیدا کردن شغل خود را افزایش دهید.

شما می توانید دوستان، همسایگان و اعضای خانواده خود را از اینکه به 	 
دنبال یک کار و شغل هستید مطلع سازید.

شما می توانید آگهی های  استخدامی را از طریق اینترنت دنبال کنید یا 	 
می توانید در سایت های منابع انسانی عضو شوید.

شما می توانید آگهی های درج شده در روزنامه ها را دنبال کنید.	 
شما می توانید در شرکت هایی که آگهی های  استخدامی ارائه می دهند، 	 

ثبت نام کنید.
شما می توانید مستقیما به محل کار یا شرکت مورد نظر درخواست ارائه نمائید.	 
 	 )İŞKUR( شما می توانید با ثبت نام در سازمان کاریابی ترکیه ایش کور

که یکی از امن ترین راه ها برای کاریابی  است، احتمال پیدا کردن کار 
را افزایش دهید.

)İŞKUR( سازمان کاریابی ترکیه ایش کور
ایش کور سازمانی رسمی است که امور و مراحل مربوط به کاریابی و آموزش 
های مربوط به کار را برای افرادی که به دنبال کار هستند، انجام می دهد. در کنار 
هموطنان ترک، اتباع خارجی نیز می توانند وارد سیستم ایش کور شوند. اگردارای 
شماره شناسایی خارجی هستید می توانید با ثبت نام کردن از طریق سایت اینترنتی 
İŞKUR و همچنین از طریق مدیریت اداره استانی سازمان کار و اشتغال استان 
محل اقامتتان از تمامی خدماتی که İŞKUR ارائه می دهد بهره مند شوید. اگر در 
کشورمان تحت حمایت موقت زندگی می کنید، می توانید پس ازاتمام حداقل 6 ماه 
 İŞKUR از شروع وضعیت حمایت موقت در دوره ها، کالس ها و برنامه هایی که
های  آموزش  از  توانید  می  چهارچوب  این  در  و  کرده  شرکت  کند  می  برگزار 
حرفه ای و آموزش در محل کار برخوردار شوید. برای دریافت اطالعات بیشتر 
می توانید با شماره تلفن های 87 75 444 و یا الو 170 تماس بگیرید و یا آدرس 

اینترنتی www.iskur.gov.tr  را بازدید کنید.
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خدمات اساسی ارائه شده توسط ایش کور 
)İŞKUR( عبارتند از: 

پشتیبانی از افرادی که به دنبال کارهستند	 
ارائه خدمات مشاوره حرفه ای ، کاری و شغلی	 
پرداخت حقوق  برای افراد بیکار تحت عنوان بیمه بیکاری 	 
حمایت از ایجاد کسب و کار معلوالن و محکومین سابق	 
آموزش و آماده سازی معلوالن برای ورود به بازار کار	 
دوره 	  و  کارآفرینی  های  دوره  ای،  آموزشی حرفه  های  دوره  ارائه 

های آموزش در محل کار برای بیکاران ثبت نام شده در ایش کور و 
کسانی که می خواهند وضعیت خود را به لحاظ شغلی بهبود بخشیده 

و پیشرفت کنند.

دوره های آموزشی که توسط سازمان 
کاریابی ترکیه برگزار می شود: 

دوره های آموزشی حرفه ای: این دوره ها به منظور افزایش کیفیت حرفه ای 
بیکاران و ایجاد فرصت های شغلی برای آنها در نظر گرفته شده است.

دوره های آموزشی در محل کار: این دوره ها  با هدف به دست آوردن تجربه 
حرفه ای توسط افراد بیکار، مجرب شدن و پیشرفت فردی آن ها در موارد 
افرادی که در دوره ها شرکت می کنند آموزش در  ارائه می گردد.  اجرایی 
توانند  آنها می  محل کار را نزد یک کارفرما دریافت می کنند. همانطور که 
 İŞKUR کارفرما را شخصا  پیدا کنند، می توانند جهت پیدا کردن کارفرما به

هم درخواست ارائه نمایند.

ثبت شده در  افراد  به  برای کمک  برنامه  این  آموزش کارآفرینی:  برنامه های 
سازمان برای ایجاد کسب و کار و رشد و پیشرفت  آن ها، در حال اجرا می باشد.

برنامه های آموزش کارآفرینی: این برنامه برای کمک به افراد ثبت شده در 
ایش کور برای ایجاد و بهبود کسب و کار خود  در حال اجرا است. 

شما می توانید 
برای شرکت 

در دوره های 
آموزشی 
ایش کور 

مدیریت  به 
سازمان کار و 
استان   اشتغال 
اقامتتان  محل 
کنید. مراجعه 



 در هنگام شروع کار به چه نکاتی باید 
دقت کرد؟

نیاز دارید که  باشد،  پیدا کردن یک شغل که مطابق معیارهای مورد نظر شما  پس از 
برخی اصول را رعایت کنید. عمل کردن با توجه به موارد زیر موجب جلوگیری از 

آسیب دیدن شما در محیط کار و اشتغال تان می شود.

اید کمتر از یک سال  اگر مدت زمان قرار داد کاری شما در کاری که شروع کرده 
می باشد، امضا کردن قرارداد کار به صورت کتبی الزامی نمی باشد. ولی در صورتی 
که مدت قرارداد کاری شما مدت زمان بیشتری را شامل می شود، انعقاد قرارداد کتبی 

ضروری است. 

هنگام عقد قرارداد کاری بایستی شرایط قرارداد را با دقت مطالعه فرمایید. به ویژه شما 
بایستی بر مسائلی چون شرح وظایف، محل کار و دستمزد و حقوق تمرکز کنید.

شما قطعا بایستی یک نسخه از قرارداد را دریافت نمایید.

به  ملزم  شما  کارفرمای  است.  کار  به  شروع  زمان  از  ماه   2 حداکثر  آزمایشی  دوره 
پرداخت حقوق و دستمزد و حق بیمه شما در طول دوره آزمایشی می باشد.



حقوق مرتبط با زندگی کاری
خود را بیاموزید!

هیچ کس در زندگی کاری شما نمی تواند  به دلیل زبان، نژاد، رنگ، جنسیت، 	 
معلولیت، تفکر سیاسی، عقاید فلسفی،  دین، مذهب و غیره برای شما تبعیض 

قائل شود.

هیچکس نمی تواند شما را مجبور به کار کند.	 

کارفرما، مانند همه کارکنان، موظف به پرداخت حق بیمه  شما می باشد. 	 

آن  	  مستحق  که  دستمزدی  کنید،  می  که  کاری  ازای  در  است  موظف  کارفرما 
هستید را پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت آن می توانید با مراجعه و یا با 

اقامه دعوا علیه او، او را برای پرداخت این مبلغ مجبور کنید.

ای که حق 	  از مرخصی های ساالنه  استفاده شما  از  مانع  تواند  نمی  فرما  کار 
قانونی شما می توانیم بشود. همچنین کارفرما ملزم است که در هر هفته حداقل 

24 ساعت بدون وقفه به شما مرخصی بدهد.

کار شما 	  ایمنی  و  از سالمت  اطمینان  اقداماتی جهت  و  تدابیر  بایستی  کارفرما 
اتخاذ نماید.

شما حق عضویت در اتحادیه هارا دار هستید.	 

هم شما و هم کارفرمای شما حق فسخ قرارداد مشروط به پایبندی به مدت زمان 	 
اطالع رسانی را دارا هستید.

اگر قرارداد کار شما توسط کارفرمای شما و یا شخص شما بنا به دالیل موجه فسخ شده 	 
باشد، حق دریافت حق سنوات به شما تعلق خواهد گرفت.)اگر کارفرما قرارداد شما را 
به دالیل موجه فسخ کند، ممکن است نتوانید مبلغ بازپرداخت سنواتتان را دریافت کنید. 
برای کسب اطالعات بیشتر درمورد دالیل موجه برای فسخ قرارداد کار، می توانید با 
خط مشاوره ی وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی ALO 170 تماس بگیرید یا 

به وب سایت www.ailevecal sma.gov.tr مراجعه کنید.(

مشغول به کار شدن اتباع خارجی در برخی از مشاغل در کشور ترکیه ممنوع 	 
می باشد. شما می توانید جهت کسب اطالعات دقیق در ارتباط با مشاغل ممنوعه 
برای اتباع خارجی به   آدرس www.ailevecal sma.gov.tr  مراجعه  نمایید.



حداقل دست مزد 
مدت زمان کار قانونی تمام وقت در ترکیه 45 ساعت در هفته  برای یک 
کار است. شما در صورتی که در هفته 45 ساعت مشغول به کار باشید، 
ساالنه  به صورت  دستمزد  حداقل  هستید.  دستمزد  حداقل  دریافت  مستحق 

تعیین می گردد.
در صورتی که ساعات کار هفتگی شما بیش از 45 ساعت باشد، کارفرمای 

شما موظف است “اضافه کاری” را پرداخت نماید. 

مرخصی ها  
شما دارای مرخصی های مختلف در زندگی کاری خود هستید.

همانند هر  فرد شاغلی، مرخصی ساالنه شما نیز در حمایت قوانین قرار 
دارد. از زمان اتمام مدت زمان اشتغال یک ساله شما در محل کار یکسان، 
دوره  همچنین  دوره،  این  گرفت.  خواهد  تعلق  شما  به  سالیانه  مرخصی 
آزمایشی شما را هم شامل خواهد شد. همچنین، طول مدت زمان مرخصی 
سالیانه شما بسته به طول  مدت زمان اشتغال شما در محل کارتان تغییر 

خواهد کرد.
در همان محل کار:

اگر شما بین 1 تا 5 سال است که کار کرده باشید، حداقل 14 روز،	 
اگر شما بین 5 تا 15 سال کار کرده  باشید حداقل 20 روز،	 
و اگر بیش از 15 سال کار کرده باشید، حداقل 26 روز مرخصی 	 

سالیانه خواهید داشت.

یا  و  داده  استعفا  خود  سالیانه  مرخصی  از  استفاده  بدون  خود  کار  اگراز 
اخراج شدید، کارفرما بایستی دستمزد معادل با مدت زمان مرخصی شما را 

پرداخت نماید.
حداقل 15 دقیقه برای  4 ساعت کار یا زمان کمتر،	 
نیم ساعت برای بیش از 4 ساعت و حداکثر 7.5 ساعت )شامل  	 

7.5 ساعت( ،
برای بیش از 7.5 ساعت کار، مدت زمان 1 ساعت بایستی زمان 	 

استراحت در نظر گرفته شود.

قوانین، برای کارکنان در موارد خاصی مرخصی های موجه در نظر گرفته 
است. در صورتی که ازدواج کنید، در صورت تولد فرزندان و یا فوت پدر 
یا مادر، همسر، برادر یا خواهر و یا فرزندتان 3 روز، در صورت زایمان 

همسرتان 5 روز حق استفاده از مرخصی موجه را خواهید داشت.

اگراز کار خود 
بدون استفاده 
از مرخصی 
سالیانه خود 

استعفا داده و یا 
اخراج شدید، 

کارفرما بایستی 
دستمزد معادل 
با مدت زمان 
مرخصی شما 

را پرداخت 
نماید
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تعطیالت رسمی
29 اکتبر روز عید جمهوریت )1.5 روز(	 
1 ژانویه سال نو	 
23 آوریل عید حاکمیت ملی و کودک	 
1 می روز کار و همبستگی )عید کارگر(	 
19 می روز عید جوانان و ورزش	 
15 جوالی، روز دموکراسی وهمبستگی ملی	 
30 آگوست روزعید پیروزی	 
نیز 	  قربان  عید  و  فطر(  )عید  رمضان  عید  روزهای 

تعطیالت عمومی محسوب می شوند.

حقوق زنان کارمند 
به مانند  تمام زمینه های زندگی اجتماعی، زنان و مردان در بازار کار 
هم  از حقوق مساوی وبرابر برخوردارند. کارفرما حق ندارد صرفا به 
خاطر اینکه شما زن هستید، در حق شما تبعیض قائل شده به شما حقوق 
باشد. کارکنان زن  با شما داشته  نامناسبی  یا رفتار  بدهد و  پایین تری 

دارای برخی حقوق بیشتر نسبت به حقوق و مقررات عمومی هستند.
به عنوان یک زن شاغل، نباید بیش از 7.5 ساعت در شیفت 	 

شب به کار گرفته شوید. اگر در شیفت شب کار می کنید، محل 
کار شما موظف است شما را تا خانه تان رسانده همراهی کند.

به 	  بایستی  دارید که  یا بچه شیر خواره  باردار هستید و  اگر 
او شیر بدهید، به هیچ وجه نباید در شیفت شب به کار گرفته 

شوید.
و 	  تولد  از  قبل  هفته  که هشت  دارید  باردار هستید، حق  اگر 

حقوق  با  مرخصی  هفته   16 درمجموع  تولد  از  بعد  هفته   8
بگیرید.

همچنین در صورتی که کودک زیر یک سال داشته باشید هر 	 
روز به مدت یک و نیم ساعت حق شیردهی به فرزند خود را 
خواهید داشت، اینکه این مدت را چگونه و با چه فواصلی و 
در کدام ساعت ها استفاده کنید منوط به انتخاب شما خواهد بود.



خارجی  شرکت  هزار   50 از  بیش  با 
مستقر در کشورمان و با بیش از 12 
مستقیم  گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد 
صورت گرفته شده در کشورمان شما 
شروط  بودن   دارا  با  توانید  می  نیز 
ترکیه  شهروندان  با  یکسان  حقوق  و 

سرمایه گذاری کنید.
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راه اندازی کسب و کار در ترکیه
ترکیه، با اقتصادی موفق و در حال رشد سریع، معموال یکی از کشورهایی است 
که توجه سرمایه گذاران جهان را به خود جلب کرده است. ترکیه با جمعیت جوان 
و پویا، نیروی کار واجد شرایط و فضای رقابتی، بیش از 30 میلیون جمعیت 
جوان و زیرساخت های پیشرفته  در بخش حمل و نقل، مخابرات و انرژی و به 
را جذب  خارجی  گذاران  به سرعت سرمایه  که  مرکزی خود  موقعیت  دلیل 

می کند، یکی از اقتصادهای پیشرو در جهان است.

با بیش از 50 هزار شرکت خارجی مستقر در کشورمان و با بیش از 12 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری مستقیم صورت گرفته شده در کشورمان شما نیز می توانید 

با دارا بودن  شروط و حقوق یکسان با شهروندان ترکیه سرمایه گذاری کنید.

همانطور که شما می توانید با مشارکت در سرمایه شرکتی که قبال در ترکیه تاسیس شده  
سرمایه گذاری کنید امکان این را دارید که  محل کسب و کار خود را نیز افتتاح کنید.

شما همچنین می توانید در صورت اثبات کردن سرمایه گذاری خود در ترکیه 
تکنولوژی  و  توسط وزارت صنعت   ، ارزش حداقل 500.000 دالرآمریکا  به 

ترکیه، حق شهروندی ترکیه را کسب نمایید.





آموزش
 

نظام آموزشی ترکیه شامل دو بخش اساسی می باشد؛ 
آموزش  رسمی.  غیر  آموزش  و  رسمی  آموزش 
ابتدایی،  آموزش  دبستانی،  پیش  آموزش  رسمی؛ 
آموزش متوسطه و مؤسسات آموزش عالی، آموزش 
غیر رسمی؛ تمام فعالیت های آموزشی که در خارج 
از آموزش رسمی و یا در کنار آموزش رسمی انجام 

می شود را پوشش می دهد.

زبان،  نظرگرفتن  بدون  آموزشی  موسسات  درهای 
در  هستند.  باز  همه  برروی  مذهب  و  جنسیت  نژاد، 
و  فرد  هیچ  برای  امتیازی  هیچ  پرورش،  و  آموزش 
خانواده ای خاص، گروه خاص و طبقه ای ویژه وجود 

ندارد.

برخوردار  تحصیل  حقوق  از  ترکیه  در  اینکه  برای 
اقامت  کشور  این  در  قانونی  صورت  به  باید  شوید 

داشته باشید. 



اصول اساسی نظام آموزشی ترکیه
هیچ شخصی در ترکیه نمی تواند از حق تحصیل تحت حمایت های قانون اساسی 
محروم شود. عالوه بر این، آموزش و پرورش به صورت رایگان در مدارس 
دولتی ارائه می شود. مانع شدن برای حق تعلیم و تربیت فرد جرم محسوب می شود.

اصول اساسی نظام آموزشی ترکیه؛
جهانی بودن و برابری،	 
برآورده کردن نیازهای فردی و اجتماعی،	 
 آزادی انتخاب،	 
 حق تحصیل،	 
برنامه ریزی متدوام آموزشی در طول زندگی	 
 رویکرد علمی.	 

مهد کودک و مرکز مراقبت روزانه
کودکی  دوران  هنگام  آغاز تحصیالت زود  با  ترکیه  در  پرورش  و  آموزش 
و  اجتماعی  خدمات  و  کار  خانواده،  وزارت  درمسئولیت  که  شود  می  آغاز 
وزارت آموزش و پرورش است. این آموزش در مراکز مهد کودک و مراکز 
نگهداری های روزانه برای کودکان 0 تا 36 ماهه ارائه می شود. ثبت نام 
نام  ثبت  بوده و  در مهدکودک ها و مراکز نگهداری روزانه مشمول هزینه 

داوطلبانه انجام می شود، جنبه اجباری ندارد.

آموزش پیش دبستانی
آموزش پیش دبستانی به منظور آموزش کودکان 66-36 ماهه در کودکستان 
نظر  زیر  که  ها  کودک  مهد  در  ماهه   48-66 کودکان  آموزش  برای  و  ها 
مؤسسات آموزش رسمی و غیر رسمی درمهدکودک ها و کالس های تمرینی 

تآسیس شده صورت می گیرد.

هزینه های تحصیلی برای کودکان بین 48 تا 66 ماه در مدارس دولتی رایگان 
می باشد. در حالیکه برای آموزش کودکان 36 تا 66 ماه در مراکز غیر دولتی 

مشمول هزینه می باشد. 
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آموزش الزامی
آموزش الزامی در ترکیه به مدت 12 سال بوده و به سه 
مرحله تقسیم شده است. مرحله اول شامل مدرسه ابتدایی 
ومرحله  ساله   4 متوسطه  مدرسه  دوم  مرحله  ساله،   4

سوم دبیرستان 4 ساله است.
در ترکیه، 12 سال تحصیل برای همه کودکان 6 تا 17 

ساله ضروری است.
تمام کودکان واقع در ترکیه حق بهره مندی ازخدمات 
دارا  رایگان  صورت  به  را  دولتی  مدارس  اساسی 
می باشند. عالوه بر مدارس دولتی، مدارس خصوصی 
این  دارد.  آموزش و پرورش وجود  به وزارت  وابسته 
ها  هزینه  نیستند،  رایگان  دولتی  مدارس  مانند  مدارس 

توسط مدرسه تعیین می شوند.
ابتدایی ترکیه  یک برنامه درسی واحد در تمام مدارس 
فرد  برخواسته  بنا  راهنمایی  دوره  در  شود.  می  اجرا 
کرد.  نام  ثبت  توان  می  هم  خطیب  امام  مدارس  در 
دبیرستان  عنوان  به  که  متوسطه،  آموزش  موسسات 
نامیده می شوند، عبارتند از؛ دبیرستان های فنی و حرفه 
ای،  دبیرستان های علوم انسانی، دبیرستان های آناتولی، 
های ورزشی،  دبیرستان  زیبا،  هنرهای  های  دبیرستان 
و  فنی  دبیرستانهای  خطیب،  امام  آناتولی  دبیرستانهای 
منظوره  چند  آناتولی  های  دبیرستان  آناتولی،  ای  حرفه 
کاردانی،  کارآموزی،  که  ای  حرفه  آموزش  مراکز 
مدنظر  های  مقیاس  دهند.  می  آموزش  کارشناسی 
برای ثبت نام در این مدارس موفقیت و زمینه عالیق 

دانش آموز دردوره ابتدایی می باشد. 
اجرایی  سیستم  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
آموزشی، می توانید به www.meb.gov.tr مراجعه کنید 
در  پرورش  و  آموزش  اداره  مدیریت  با  توانید  می  یا 

استانی که حضور دارید تماس بگیرید.
در ترکیه، واحد های آموزشی ویژه ای برای افرادی که 
نیاز به آموزش ویژه ای دارند ایجاد شده است با توجه به 
شرایط معلولیت و ویژگی های ذهنی، جسمی، روانی، 
ترین  مناسب  به  فرد  نیازهای  و  اجتماعی  های  ویژگی 
واحدهای آموزشی سوق داده می شوند. برای اطالعات 
دقیق، می توانید به مدیریت اداره آموزش و پرورش در 

استان خود مراجعه کنید.



مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
4 سال آموزش را دربردارد، جزو  مراکز آموزش حرفه ای که در مجموع 
آموزش رسمی حساب می شوند. دانش آموزان یک روز هفته را به مدرسه 
می آیند و 5 روز در هفته آموزش عملی خود را ادامه می دهند. محدودیت سن 
برای ثبت نام وجود ندارد. ثبت نامها را می توان در طول سال به طور مداوم 
انجام داد. در طول مدت آموزش مبلغی را که نباید کمتر از 30 درصد حداقل 

حقوق پایه باشد را به عنوان حقوق دریافت می کنند.
اگر گواهی فارغ التحصیلی از دوره راهنمایی یا باالتر داشته باشید، می توانید در 
دوره A1 دوره ترکی در مراکز آموزش عمومی ثبت نام کنید و اگر نمی توانید 
در  ترکیه   A1 تکمیل سطح با  توانید  دهید، می  ارائه  را  مدرک تحصیلی خود 
مراکز آموزشی عمومی و با ثبت نام در دوره A2 می توانید به مرکز هم ثبت نام 
کنید. اگر در حال حاضر مشغول به کار هستید می توانید به کار خود ادامه داده 

و درعین حال درآموزش کارآموزی شرکت نمایید.

ثبت نام
برای ثبت نام فرزندتان در مدارس، با در دست داشتن کارت 
هویتی که حاوی شماره هویت اتباع خارجی فرزندتان  هست، 

می توانید مراجعه کنید.
اگر صاحب مدارکی هستید که نشان می دهد در خارج از ترکیه 
به مدیریت  با مراجعه  اید،  از تحصیل را طی کرده  مدارجی 
و  دارید  اقامت  آن  در  که  استانی  پرورش  و  آموزش  اداره 
معادل  برگه  توانید  می  مدارک  ارزیابی  کمیسیون  به  مراجعه 
سازی را دریافت کنید و طبق این برگه در مدرسه مورد نظر 
ثبت نام کنید. مثال در صورتی که وضعیت خود را نمی توانید  
با ارائه مدرکی اثبات کنید، با مراجعه به بخش ارزیابی مدارک 
وزارت آموزش و پرورش و شرکت در امتحان تثبیت سطح این 
مشکل را برطرف کنید. طبق نتیجه این امتحان عملیات ثبت نام 

شما انجام می شود. 

در صورتی که مجبور به نیمه تمام 
گذاشتن تحصیلتان باشید، در صورت 
تمایل می توانید گواهینامه ای که مدت 
تحصیل و سطح تحصیل شما را نشان 

می دهد، دریافت کنید.
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آموزش عالی / دانشگاه 
سازمان های آموزش عالی شامل؛ دانشگاه، دانشکده، انیستیتو، کاردانی، کنسرواتوار، مدارس 
فنی و حرفه ای و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی می باشد. برای ثبت نام در مراکز آموزش 
عالی، داشتن مدرک فارغ التحصیلی آموزش متوسطه و قبولی در امتحانات ورودی دانشگاه 
شرط می باشد. داوطلبانی که حق انتخاب رشته را به دست می آورند می توانند با انتخاب رشته 
بر حسب نمره کسب شده در دانشگاه مورد نظر ثبت نام کنند.   میان تعداد دانشجویانی که حق 
انتخاب رشته دارند و سهمیه ای که از طرف دانشگاه برای اتباع خارجی در نظر گرفته شده 
اختالف رقمی وجود دارد، به این دلیل دقت بیشتر در انتخاب واحد شما را به هدف نزدیکتر 
می کند. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید تعداد سهمیه های خارجی که هر سال از طرف 

ÖSYM تعیین می شود از طریق آدرس www.osym.gov.tr مراجعه کنید.

خدمات آموزش عالی از طریق دانشگاههای دولتی و دانشگاه های خصوصی داده می شود. در 
حالی که دانشگاههای دولتی آموزش رایگان می دهند  دانشگاه های خصوصی ساالنه شهریه 
تحصیلی خود را تعیین می کنند. ولی دانشگاههای دولتی می توانند از اتباع خارجی شهریه 
دریافت کنند. برای ادامه تحصیل در ترکیه می توانید به بورس تحصیلی ترکیه ثبت نام کنید. 
برای کسب اطالعات بیشتر و مفصل در باره بورس تحصیلی در ترکیه می توانید به  آدرس 

www.turkiyeburslari.gov.tr مراجعه کنید. 

بورس های ترکیه
بورسهای ترکیه ازطرف حکومت جمهوری ترکیه به دانشجویان خارجی داده می شود، منبع 

این بورسها دولت می باشد. در چهارچوب توافق دو طرفه میان پروژه هایی که در چهارچوب 
اتحادیه اروپا اجرا می شود و سازمان آموزش عالی و یا دانشجویان بین المللی که از طریق 

بورس دانشگاهی وارد کشور ترکیه شده اند، خارج از این برنامه قرار دارند. در چهارچوب 
بورس تحصیلی به دانشجویان؛ بورس ماهیانه، هزینه شهریه دانشگاه، بیمه درمانی، خوابگاه، 

آموزش زبان ترکی و کمک هزینه رفت و آمد تعلق می گیرد. 

در صورتی که آموزش متوسطه را در ترکیه گذرانده اید به جای شرکت در امتحانات مرکزی 
باید در امتحانات دانشگاه که برای دانشجویان خارجی تدارک دیده شرکت کنید. بعالوه اگر 
مختص شما سیستم سنجش وجود نداشته باشد می توانید به طور شخصی به دانشگاهها مراجعه 
کرده ثبت نام کنید. در حین ثبت نام مدارک مختلفی از قبیل سوابق تحصیلی شما استرداد 
خواهد شد. برای اطالع بیشتر از نوع این مدارک و مراحل ثبت نام می توانید به آدرس 

www.yok.gov.tr مراجعه کنید.

اگر در ترکیه با اقامت حمایت موقت به سر می برید می توانید در مراکز زبان ترکی در دانشگاه 
ها و یا در برنامه های آموزشی زبان شرکت کنید. در این برنامه ها برای انتقال از کالسی به 
کالس دیگر و در صورت نداشتن مدارکی که نشان دهنده معادل باشد باید در امتحان جامع 

شرکت کنید.  

 برای ثبت نام
 در مراکز

 آموزش عالی،
 باید مدرک

 فارغ التحصیلی
  آموزش متوسطه

 بوده و در
 امتحان ورودی

 دانشگاه قبول
شوید



کارشناسی ارشد و دکترا
ترکیه مثل تمام حوزه های آموزشی، در حوزه آکادمیک هم 
برای شما فرصت های بسیاری عرضه می کند. بعد از اینکه 
برای  درخواست  روز  به  روز  شد  دریافت  لیسانس  مدرک 
تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری بیشتر می شود. ترکیه 
در به جا آوردن این مسئله و کیفیت آموزش جزو کشورهای 

پیشرو در این زمینه می باشد.
مقطع  در  تحصیل  ادامه  برای  لیسانس  درجه  اتمام  از  بعد 
کارشناسی ارشد باید ابتدا رشته و دانشگاه مورد نظر خودتان 
دانشگاه  و  رشته  هر  که  نکنید  فراموش  کنید.  انتخاب  را 
شرایط پذیرش خاص خود را دارد. اگر چه از لحاظ رشته 
و شرایط پذیرش بین دانشگاهها فرق وجود دارد ولی برای 
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نمره قبولی درامتحانات پایه 

مانند,)ALES GRE و غیره( ضروری می باشد. 
امتحانات  شرایط  زمینه  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
ورودی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و امتحانات جامع 
مراجعه   www.osym.gov.tr اینترنتی  آدرس  به  توانید  می 
مد  دانشگاه  دانشجویی  امور  قسمت  به  توانید  می  یا  و  کنید 

نظر مراجعه فرمایید.
اگر مقطع لیسانس را در خارج از ترکیه گذرانده اید، قبل از 
ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد باید مدرک لیسانس خود را 
معادل سازی کنید. همین منوال برای مقطع دکتری نیز صادق 
است، یعنی باید مدرک کارشناسی ارشد را معادل سازی کنید.
کارشناسی  و  لیسانس  دیپلم،  فوق  های  مدرک  سازی  معادل 
ارشد که خارج از ترکیه اخذ شده از طرف سازمان آموزش 
مدارک  سازی  معادل  اینگونه  گرفتن  شود.  می  انجام  عالی 
همانگونه که در ثبت نام دانشگاهی شما مفید است در مرحله 
کار و استخدام شما نیز موثر خواهد بود. برای کسب اطالعات 
بیشتر در مورد انجام چگونگی معادل سازی و مدارک مورد 
www. نیاز می توانید به بخش واحد معادل سازی به آدرس

yok.gov.tr مراجعه کنید.

معادل سازی 
مدرک های 
فوق دیپلم، 
لیسانس و 

کارشناسی 
ارشد که خارج 

از ترکیه 
اخذ شده از 

طرف سازمان 
آموزش عالی 
انجام می شود.



آموزش از راه دور 
کسانی که تحصیالت رسمی خود را به پایان نرسانده اند در 
صورت تمایل می توانند به منظور به پایان رساندن دوره 
دور  راه  از  آموزش  مراکز  در  متوسطه  آموزش  اجباری 
ثبت نام کنند. اگر شما نیز در این شرایط هستید با مراجعه 
برگه  گرفتن  و  نظر  مورد  استان  پرورش  و  آموزش  به 
مراجعه  عمومی  آموزش  مرکز  مدیریت  به  سازی  معادل 
کرده و ثبت نام کنید. واحدهای آموزش از راه دور در پایین 

آورده شده است؛
فارغ 	  دور؛  راه  از  آموزش  راهنمایی  مدارس 

ترک  مقطع  این  در  که  کسانی  و  ابتدایی  التحصیالن 
تحصیل کرده اند، می توانند در این مدارس تحصیالت 

ابتدایی خود را به پایان برسانند.
برای 	  مدارس  این  دور؛  راه  از  آموزش  دبیرستان 

دوره  و  کرده  تمام  را  ابتدایی  آموزش  که  کسانی 
ادامه  امکان  اند  گذاشته  تمام  نیمه  را  راهنمایی 
از  خارج  در  که  کسانی  کند.  می  فراهم  را  تحصیل 
کشور تحصیل کرده اند با نشان دادن سطح تحصیلشان 
در مدرک معادل سازی می توانند در دبیرستان های 

آموزش از راه دور ثبت نام کنند. 
دبیرستان از راه دور امام خطیب؛ کسانی که آموزش 	 

ابتدایی را تمام کرده و کسانی که دوران راهنمایی را 
ادامه نداده اند و همچنین فارغ التحصیالن تحصیالت 

تکمیلی نیز می توانند مراجعه نمایند. 
مدارس 	  این  دور؛  راه  از  ای  حرفه  و  فنی  مدارس 

تمام  را  ابتدایی  آموزش  برای شهروندانی که حداقل 
یا  و  دهند  می  ارائه  دور  راه  از  آموزش  اند  کرده 
نیاز آموزش حضوری را هم ارائه می  در صورت 
آینده  شغل  برای  را  دانشجویان  ترتیب  این  به  دهند، 
می  نیز  ترکیه  در  خارجی  اتباع  کند.  می  آماده  شان 

توانند به این مدارس مراجعه نمایند. 

کسانی که تحصیالت رسمی خود را به پایان 
نرسانده اند در صورت تمایل می توانند به منظور 

به پایان رساندن دوره اجباری آموزش متوسطه در 
مراکز آموزش از راه دور ثبت نام کنند.



در بیشتر  اطالعات  کسب   برای 
ورودی امتحانات  شرایط   زمینه 

و دکتری  و  ارشد  کارشناسی   مقاطع 
آدرس به  توانید   می  جامع   امتحانات 

 www.osym.gov.tr   اینترنتی
کنید .مراجعه 



یل
ص
تح

67

کیه
تر

ر 
شو

ر ک
ی د

دگ
زن

ی 
نما

راه

دانشگاههای آموزش از 
راه دور

در صورتی که در ترکیه می خواهید درمقطع کاردانی 
توانید  نمی  دالیلی  به  ولی  کنید  تحصیل  کارشناسی  و 
از آموزش رسمی بهره مند شوید، در این صورت در 
چهارچوب فرصت برابر برای آموزش در دانشگاههای 
در  توانید  می  محدود  و  معین  های  رشته  در  مختلف 
از  کنید. پس  نام  ثبت  از راه دور  آموزش  یق  برنامه 
از راه دور صاحب مدرک  آموزش  اتمام رساندن  به 

تحصیلی همطراز با آموزش رسمی خواهید شد.
ترین  رایج  دور  راه  از  آموزش  برنامه های  بین  در 
برای  شود.  می  انجام  آناتولی  دانشگاه  توسط  روش 
در  ها  رشته  کدام  اینکه  زمینه  در  اطالعات  کسب 
آموزش از راه دور موجود می باشند و شرایط پذیرش 
آن ها می توانید به آدرس www.aof.edu.tr مراجعه کنید. 

مراکز آموزش عمومی 
مراکز آموزش عمومی موسسه هایی هستند که برای 
خدمات  آموزشی  سطوح  و  سنین  تمامی  در  افراد 
آموزشی ارائه می دهند.  در این مراکز باالتر 1000 
برنامه آموزشی ارائه می شود. در بین اینها آموزش 
زبان ترکی، زبانهای خارجی، کسب حرفه، ورزش، 
اجرای نمایش بیشتر از همه رواج دارد. امکان پیوستن 
شما به این برنامه های آموزشی در حال اجرا وجود 
دارد. برای پیوستن به این آموزش ها که تقریبا در تمام 
نقاط ترکیه به طور رایگان برگزار می شوند، مراجعه 
عمومی  آموزش  مراکز  مدیریت  نزدیکترین  به  شما 
واقع در استان محل سکونت خود و ارائه درخواستتان 

کافی است.

مراکز آموزش 
عمومی موسسه 

هایی هستند 
که برای افراد 

در تمامی 
سنین و درجه 
های آموزشی 

خدمات 
آموزشی ارائه 

می دهند.





یادگیری زبان ترکی
زبان رسمی جمهوری ترکیه ترکی است.

جزو  و  است  ترکیه  جمهوری  رسمی  زبان  ترکی 
در  ترکی  است.  جهان  در  پرتکلم  زبان  پنجمین 
طول تاریخ بشریت از چین امروزی تا مجارستان؛ 
گسترده  جغرافیای  یک  در  سیبری  تا  مصر  از 
زبان  ترکی  جوامع  امروزه  است.  شده  می  صحبت 
در آسیای مرکزی و آناتولی و همچنین در کشورهای 

خاورمیانه و بالکان وجود دارد.

و  رسمی  های  آموزشگاه  مدارس،  در  ترکی  زبان 
خصوصی آموزش داده می شود.

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



چرا یادگیری زبان 
ترکی ضروری 

است؟
پیدا کردن کار در 	  شانس شما را برای 

افزایش  کار  بازار  به  دسترسی  مرحله 
خواهد داد.

خدمات 	  از  راحتی  به  توانید  می  شما 
آموزشی استفاده کنید.

و 	  حقوق  از  راحتی  به  توانید  می  شما 
خدمات ارائه شده به شما بهره مند شوید.

متقابل 	  سازگاری  روند  توانید  می  شما 
و  كنید  تسهیل  تركیه  جامعه  با  را  خود 

روابط اجتماعی را تقویت كنید.

شما می توانید به راحتی دوست پیدا کنید 	 
و با اطرافیان خود رابطه برقرار کنید.

الزم 	  شرایط  از  یکی  زبان  که  آنجا  از 
شدن  مثبت  در  است،  شهروندی  برای 
نتیجه درخواست شمامی تواند تاثیرگذار 

باشد. 
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موسساتی که می توان زبان ترکی 
را درآن ها آموخت 

یادگیری زبان ترکی  اتباع خارجی جهت  جایزگزین های مختلفی برای 
وجود دارد. اولین این ها دوره های زبان ترکی در مراکز آموزش عمومی 
وزارت آموزش و پرورش می باشد. شما به راحتی می توانید به نزدیک 
ترین مرکز آموزش عمومی  که در آن ساکن هستید ثبت نام کنید و شروع 

به یادگیری زبان ترکی کنید.
آموزش و پرورش  بر دوره های زبان ترکی که توسط وزارت  عالوه 
برگزار می شود، شما به راحتی می توانید از طریق موسسات یونوس 
امره زبان ترکی را یاد بگیرید. موسسه یونوس امره عالوه بر آموزش 
زبان ترکی در بیش از 40 مركز فرهنگی خود كه در نقاط مختلف جهان 
ایجاد تعامل دائمی بین ارزش های ملی، سنتی و  قرار دارند تالش در 
معاصر از طریق زبان فرهنگی و هنری، معرفی فرهنگ ترکیه دارد. 
هایی  فعالیت  از  به غیر  ها مستقر هستند  آن  در  که  مناطقی  در  مراکز 
که سازماندهی می کنند، همچنین در حفظ هنر سنتی، میراث فرهنگی، 
ارائه تولید هنری در رشته های مختلف و توسعه سیاست های فرهنگی 
فعالیت می کنند. به این ترتیب کسانی که زبان ترکی را به این ترتیب یاد 
می گیرند، می توانند فرصتی برای آشنا شدن با فرهنگ ترکیه را نیز 
داشته باشند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد موسسه یونوس امره 
و مراکز فرهنگی، می توانید به آدرس www.yee.org.tr مراجعه کنید. 
همچنین انیستیتوی یونوس امره با پورتال آموزش از راه دور زبان ترکی 
به  توانید  می  شده  ذکر  پورتال  به  دسترسی  برای  دهد.  می  آموزش  را 

آدرس اینترنتی www.turkce.yee.org.tr مراجعه کنید.
و  ترکی  زبان  تحقیقات  و  کاربرد  مرکز  ترکیه  های  دانشگاه  اکثر  در 
خارجی جهت آموزش زبان ترکی به  اتباع خارجی وجود دارد. بوسیله 
ترکی  زبان  آموزشی  های  کالس  در  راحتی  به  توانید  می  مراکز  این 

شرکت کنید. 
عالوه بر این، بسیاری از سازمان های جامعه مدنی، به خصوص هالل 
که  ای  گواهینامه  و  کند  می  برگزار  ترکی  زبان  آموزش  دوره  احمر، 
توسط وزارت آموزش ملی تایید شده است را صادر می کند. آموزشگاه 
های خصوصی مختلف نیز برای اتباع خارجی آموزش زبان ترکی را 

در بسته آموزشی خود دارند.
در حالی که دوره های آموزشی زبان ترکی برگزار شده از طرف وزارت 
آموزش و پرورش ترکیه  رایگان می باشند، برای دوره های دیگر ممکن 

است نیاز به پرداخت هزینه باشد.
 

 شما به راحتی می توانید
 از طریق موسسات
 یونوس امره زبان

 ترکی را یاد بگیرید.
 موسسه یونوس امره،
 در بیش از 40 مرکز

 فرهنگی خود در
 نقاط مختلف جهان به
 یادگیری زبان ترکی
 کمک می کند. برای

 کسب اطالعات بیشتر
 آدرس اینترنتی

www.turkce.yee.org.tr

.مراجعه کنید 



 
 
 
 



سالمت 
 

و  داشته  پیچیده ای  ترکیه ساختار  در  بهداشتی  خدمات 
بیمه  داشتن  با  است.  برخوردار  وسیعی  امکانات  از 
درمانی خصوصی و یا بیمه درمانی عمومی، با توجه 
شوید.  مند  بهره  ازآن  توانید  می  تان  بیمه  خدمات  به 
در صورت نداشتن بیمه، می توانید با پرداخت هزینه 
از خدمات بهداشتی  بهره مند شوید. برای استفاده ی 
موثر از خدمات بهداشتی، در ابتدا با مراجعه به اداره 
با مشخص  و  داده  انجام  را  نام  ثبت  استان   مهاجرت 
شدن وضعیت فعلی شما در ترکیه می توانید از محدوده 
خدمات بیمه تان مطلع شوید. سیستم سالمت در ترکیه؛ 
از خدمات اورژانس، مراکز بهداشتی  درجه ی اول، 

دوم و سوم تشکیل شده است.



تماس  هنگام 
با 112، دادن 

نظیر  اطالعاتی 
آدرس وقوع 
تعداد  حادثه، 

بیماران یا تعداد 
زخمی ها ضروری 

باشد.  می 

خدمات اورژانس 
خدمات بهداشتی اورژانسی  شامل خدمات بهداشتی برای افراد 
در شرایط اضطراری مانند حوادث، صدمات، مشکالت ناگهانی 

سالمتی است.
خدمات آمبوالنس: شما می توانید در زمان های اضطراری، با 
تماس با شماره ی 112 از خدمات بهداشتی  بهره مند شوید. هنگام 
تعداد  آدرس وقوع حادثه،  دادن اطالعاتی نظیر  با 112،  تماس 
بیماران یا تعداد زخمی ها ضروری می باشد. ماموران 112 می 
توانند از شما سواالت بیشتر برای ارائه مراقبت های بهداشتی 
مناسبتر بپرسند؛ بسیار مهم است که به سؤاالت ماموران به طور 

صحیح و کامل پاسخ دهید. 
در  موجود  اورژانس  خدمات  بیمارستان:  اورژانس  خدمات 
بیمارستان ها 24 ساعته در موجود می باشد. شما تنها در مواقع 
اضطراری می توانید از این خدمات بهره مند شوید. به طور کلی 
اولین مداخله پزشکی و خدمات پذیرش  در خدمات اورژانس  

ارائه می شود.

خدمات بهداشتی درجه ی اول 
خانواده،  بهداشت  مراکز  در  اول  ی  درجه  بهداشتی  خدمات 
بهداشت  مراکز  و  مهاجر  بهداشت  عمومی،  بهداشت  مراکز 
داوطلبانه ارائه می شود. به طور کلی در این مراکز، خدماتی 
سازی  ایمن  خدمات  پایی،  سر  درمان  و  تشخیص  نظیر 
واگیردار،  و  عفونی  های  بیماری  با  مبارزه  )واکسیناسیون(، 
و  کودک  نوزاد،  بهداشت  باروری،  و  زنان  بهداشت  خدمات 

نوجوان ارائه می شود.  

مراکز بهداشتی مهاجرین در مناطقی که 
مهاجرین سوریه تحت حفاظت موقت 

بسیاری قرار دارند موجود می باشد و تنها 
سوری های تحت حمایت موقت می توانند 

از این مراکز بهره مند شوند.



خدمات بهداشتی درجه ی 
دوم و سوم 

در این موسسه ها به غیر از خدمات بهداشتی اولیه، خدمات 
شناسایی، تشخیص و درمان  بیماری ارائه می شوند.

بیمارستان های  دو:  بهداشتی درجه ی  سازمان های 
دولتی فاقد بخش های آموزشی و پژوهشی و شاخه های 
آنها و مراکز بهداشت دهان و دندان، بیمارستان های 

خصوصی و مراکز پزشکی می باشند.
سازمان های بهداشتی درجه ی سه: بیمارستان های  
بهداشت،  وزارت  به  وابسته  پژوهشی  و  آموزشی 
شاخه های آنها  و بیمارستان های دانشگاهی می باشند.
در این سازمانهای بهداشتی عالوه بر خدمات بهداشتی 
اورژانسی، خدمات تشخیص و درمان سرپایی، خدمات 
بیماران بستری شده، کارهای جراحی )عمل و غیره(، 
خدمات بهداشت روان، خدمات بهداشت دهان و دندان 

نیز ارائه می شود.

در صورت تماس با شماره تلفن 182 
و یا با مراجعه به آدرس اینترنتی

 www.hastanerandevu.gov.tr 
می  های عمومی  بیمارستان  از 
نمایید.  تهیه  مالقات  وقت  توانید 
انتظار شما  وقت مالقات زمان 
بیمارستان ها را کاهش می  در 

دهد و کیفیت خدمات شما را 
این حال، سیستم  با  کند.  بهتر می 

بیمارستان  شامل  مالقات  وقت 
های  بیمارستان  و  دانشگاهی  های 

شود. نمی  خصوصی 
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سیستم بیمه درمانی 
در طول دوره ای که در ترکیه اقامت دارید، برای استفاده بهینه از مزایای سیستم سالمت 
می  شما  بیمه سالمت خصوصی  گرفتن  در صورت  بود.  خواهد  شما  نفع  به  بیمه  گرفتن 
توانید از خدماتی تحت پوشش بیمه ی مذکور استفاده نمایید. بیمه سالمت خصوصی توسط 
برای  شود.  می  تعیین  مختلف  های  هزینه  و  ها  حوزه  در  بیمه  های  شرکت  از  بسیاری 
انتخاب مناسب ترین بیمه برای شما مشورت با شرکت های بیمه و تحقیقات دقیق مفید خواهد بود.
بیمه سالمت عمومی بیمه ای است که توسط ادارات کل امور اجتماعی استان، یعنی توسط 
اقامت  داشتن  شرط  عمومی  سالمت  ی  بیمه  گرفتن  برای  است.  شده  ایجاد  دولتی،  مقامات 
یکساله در ترکیه ضروری می باشد. با این حال، صرف نظر از شرط یک سال نیاز اقامت 
برای دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در ترکیه، اگر آن ها ظرف سه ماه پس از تاریخ 

ثبت نام درخواست خود را ارائه کنند، می توانند بیمه عمومی را دریافت کنند.
می توانید با داشتن مدارک زیر برای ثبت نام بیمه ی بهداشت و درمان عمومی با مراجعه به 

اداره بیمه اجتماعی استان  اقدامات الزم را به عمل آورید:
کارت مجوز اقامت	 
اصل یا فتوکپی نامه ای که نشان دهنده وضعیت تأمین اجتماعی از لحاظ استفاده از بیمه 	 

سالمت عمومی از سازمان تامین اجتماعی کشور خارجی مربوطه است، 
فرم تعهدنامه )درخواست ( 	 

با این حال، اتباع خارجی دارای درخواست و وضعیت حفاظت بین المللی، اتباع سوری دارای  
حفاظت موقت و افراد بی وطن در سیستم بیمه سالمت عمومی ثبت می شوند و حق بیمه آن ها 

توسط دولت پرداخت می شود.

چارچوب بیمه ی سالمت عمومی
درصورت عضو شدن به سیستم بیمه سالمت عمومی، شما، همسر و فرزندان زیر 
18 سال شما می توانند از خدمات بهداشتی بهره مند شوند. با این حال، فرزندان زیر 
20 سال که در دبیرستان و معادل آن یا کارآموزی و آموزش کارآموزی می باشند، 
فرزندان زیر 25 سال مجرد در حال تحصیل در آموزش عالی و فرزندان معلول 

مجرد تحت حمایت پدر و مادر هم از خدمات سالمت بهره مند می شوند. 

بیمه سالمت عمومی به دالیلی مانند اتمام مدت مجوز اقامت شخص بیمه شده در یک کشور 
خارجی، داشتن نوع دیگر بیمه سالمت عمومی، فوت و مفقود شدن خاتمه می یابد.
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بیمه ی سالمت عمومی افراد تحت پوشش بیمه سالمت عمومی 
در یک کشور خارجی، در ترکیه نامعتبر است. با این حال، 

بیمه  افرادی که در چهارچوب توافقنامه های اجتماعی دو جانبه  
مابین 28 کشور امضاشده می باشد در ترکیه معتبر می باشد. 

برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی 
www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/yurtdisi_

islemler/sosyal_guvenlik_s مراجعه نمایید.

سیستم بیمارستان ها در ترکیه به طور کلی همانطور که در باال ذکرشد، می باشد. با این 
تحت شرایط  از خدمات سالمت  در کشور،  متفاوت  با وضعیت های  اتباع خارجی  حال، 

مختلف بهره مند می شوند. تفاوت های ما بین وضعیت ها به شرح زیر است.

اگرجزو  اتباع سوری دارای  حمایت 
موقت کشورمان هستید 

برای استفاده از خدمات بهداشتی، باید در ابتدا در مدیریت اداره مهاجرت 
استانی ثبت نام کنید. پس از ثبت نام، می توانید از خدمات بهداشتی استان محل 
اقامت خود بهره مند شوید. با این حال، افرادی که دارای مجوز راه صادر شده 
توسط اداره مهاجرت استانی هستند می توانند در مدت زمانی که سند آنها معتبر 

است، خدمات بهداشتی را خارج از استان محل اقامت خود دریافت کنند. 
بیمارستان های  دانشگاهی و  بیمارستان های  به  توانید مستقیما  نمی  شما 
خصوصی مراجعه کنید، اما در مواقع اورژانسی می توانید با مراجعه ی 
مستقیم به اورژانس  و یا از طریق مرکز کنترل فرمان اضطراری 112 اقدام 

کنید.
اگر شما یک گواهی هویت حفاظت موقت ندارید، دسترسی شما به خدمات 
بهداشتی محدود شده است. در این مواقع، تنها می توانید از خدمات بهداشتی 
اورژانس، مبارزه با بیماری های واگیردار و خدمات ایمن سازی )واکسیناسیون( 
بهره مند شوید. برای بهره مندی کامل از خدمات بهداشتی، باید در اسرع وقت  

با مراجعه به اداره مهاجرت استان ثبت نام کنید.

اولین شرط 
استفاده از 
خدمات 
بهداشتی در 
کشور، ابتدا 
مراجعه به 
اداره مهاجرت 
و اقدامات ثبت 
نام می باشد
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داروخانه ها و خرید دارو
نوشتن  با  توسط پزشک،  دارو  تجویز  در صورت 
نیاز  دارو  به  شما  که  است  معتقد  شما  دکتر  اگر 
می  شما  کند.  تجویز  نسخه  یک  تواند  می  دارید، 
توانید داروهای خود را از داروخانه ها تهیه کنید. 
می  تنها  ها  بیوتیک  آنتی  مانند  داروها  از  بسیاری 

توانند با نسخه پزشکی تهیه شوند. 
هر   ( فواصلی  در چه  مقدار،  داروها چگونه، چه 
روز دوبار، هر 12 ساعت و غیره( چند مدت )چند 
شده  معین  دارو  نگهداری  شرایط  و  استفاده  روز( 
است. دارو باید در دوره توصیه شده توسط پزشک 
شما مورد استفاده قرار گیرد.  مصرف دارو نباید 
نا تمام  متوقف شود و بدون مشاوره با پزشک  مقدار 

دارو تغییر داده نشود.
باید برچسب ها و دستورالعمل های روی داروها را 
با دقت خوانده و در صورت متوجه نشدن بپرسید. 
مابین ساعت های 19:00 تا 09:00  فقط داروخانه 
و  ها  آدرس  کنند.   می  فعالیت  روزی  شبانه  های 
شبانه  های  داروخانه  نزدیکترین  های  تلفن  شماره 
دیگر  های  داروخانه  ویترین  در  شما  به  روزی 
مشخص شده، در روزنامه های محلی و سایت های 

اینترنتی منتشر می شوند. 

اگر شما بیمه سالمت 
خصوصی دارید، در 

ابتدا هزینه دکتر و دارو 
را شخصا پرداخت 

می کنید. با ارائه 
فاکتور داروها و نسخه 
بیمه  پزشکی به شرکت 
خود، هزینه های شما 

پرداخت می شود





حقوق و عدالت
سیستم حقوقی ترکیه

و  باشد  می  حقوقی  دولت  ترکیه  کشورجمهوری 
ترکیه،  در  است.  شده  قرارداده  اساس  قانون  حاکمیت 
قوانین حقوقی بدون در نظر گرفتن زبان، نژاد، رنگ، 
و  فرقه  دین،  فلسفی،  اعتقاد  سیاسی،  تفکر  جنسیت، 

دالیل مشابه اعمال می شود.
در ترکیه قوانین حقوقی به صورت کتبی می باشد. این 
قوانین  که در صدر آن ها قانون اساسی می باشد شامل 
قانون، قوانین هیئت دولت، حقوق، مقررات، آیین نامه ها، 
اطالعیه ها و سایر روش های نظارتی است. عالوه بر 
این، توافقنامه های بین المللی به اجرا گذاشته شده نیز 

در حکم قانون محسوب می شوند.
قانون اساسی جمهوری ترکیه به تاریخ 1982 گسترده 
ترین قانونی می باشد که در آن شکل و ساختار دولت 
،سبک مدیریت ،وظایف و روابط متقابل آنها ،حقوق و 

آزادی اساسی اشخاص در آن تنظیم شده است..
در  المللی  بین  حمایت  تحت  که  خارجی  اتباع  برای 
و  اعمال می شود  ترکیه   قوانین  دارند،  اقامت  ترکیه 

دادگاه های ترکیه مجاز به حل اختالفات هستند.



حقوقی که برای اتباع خارجی که به عنوان مهاجر منظم و قانونی وارد ترکیه شده اند و 
همچنان تابعیت کشور خود را دارا می باشند اعمال خواهد گردید، در مواردی مانند ملیت 

تبعه خارجی، قانون  کشور مبدأ مطابق با حقوق بین الملل تعیین می شود.

سیستم حقوقی ترکیه برای افراد حقوق بسیاری  را به رسمیت می شناسد. فقط در استفاده از 
این حقوق برای افراد آزادی بدون مرز در نظر گرفته نشده است. فرد وقتی حقوقی را که 
قانون برای او مقرر کرده استفاده می کند باید به مقررات قانونی که محدودیت ها و مرزها 
را تعیین کرده توجه کند و در چارچوب این مرزها حرکت کند. برای مثال شخص در داخل 
خانه ی خود به میل خود عمل می کند ولی حق ندارد مرتکب سر و صدای بیش از حدی 
که همسایه ها را اذیت می کند، بشود. شخص مالی را که صاحبش هست می تواند به میل 
خود استفاده کند، فقط نمی تواند متضاد با اخالق و برخالف آداب عمل کند. اشخاص حقوق 

خود را با احترام به دیگران و جامعه باید مورد استفاده قرار دهند.
 

اسناد رسمی 
در ترکیه، دفتر اسناد رسمی نهادی رسمی وابسته به دولت است که مجوز اسناد و اعتبار 
معامالت را تایید می کند. هنگام انجام معامالت رسمی و یا غیر رسمی در ترکیه، ممکن 

است مجبور شوید در مقابل خواست سازمان ها برای اطمینان خاطر از معامالت انجام 
شده به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید. 

عالوه بر این، برخی ازفرایندها باید در دفتر اسناد رسمی انجام 
شود.  صدر اقداماتی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود 

به شرح  زیر است؛
تنظیم و لغو وکالتنامه	 
فرایند فروش خودرو	 
تایید اسناد ترجمه شده	 
تایید اسناد تجاری و مالی	 
قراردادهای فروش	 
صدور مدارک امضا	 
ارسال اخطارنامه و گزارش	 
تنظیم صورتجلسه اثبات	 
تنظیم ضمانت نامه	 
قبول و حفظ امانتی	 
تایید تاریخ اشارات، مهر و امضا درج شده برروی اسناد غیر رسمی. 	 

باشد. دارای هزینه می  اسناد رسمی  دفاتر  در  انجام هرگونه عملیات 
انجام هرگونه عملیات در دفاتر اسناد رسمی رایگان نمی باشد. 

انجام هرگونه 
عملیات در دفاتر 

اسناد رسمی 
مشمول هزینه 

می باشد
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ارزش های اساسی سیستم حقوقی 
ترکیه 

ترکیه در صدر کشورهایی است که اقدامات مهمی را برای حمایت از حقوق و آزادی 
اند. ترکیه در این راستا در حالی که سیستم حقوقی داخلی  های اساسی انجام داده 
را با توجه به قراردادهای بین المللی و مکانیزم های نظارتی برای توسعه حقوق و 
آزادی های اساسی در مقیاس جهانی منسجم می کند، از طرف دیگر اصالحاتی را 
با هدف گیری شهروندان برای دستیابی به حقوق و آزادی های وسیع در هر حوزه با 
اصل “شهروندی برابر” به انجام رسانده است. اصالحات در حوزه های برقراری 
دموکراسی، حقوق بنیادی و آزادی و حقوق بشر از سال 2000 به بعد شتاب قابل 
توجهی گرفته است. حقوق و آزادی های بنیادی برای همه اعمال می شود و در عین 
حال وظیفه فرد، وظایف و مسئولیت های او نسبت به خانواده و دیگر افراد را نیز 

شامل می شود.
همه در قبال قانون یکسان هستند.	 
همه در زندگی حق پیشرفت و حفظ دارایی های مادی و معنوی خود را دارا 	 

هستند.
هیچکس به زور نمی تواند مجبور به کار شود.	 
هرکس دارای آزادی و امنیت شخصی است.	 
هر شخصی حق درخواست احترام به حریم زندگی شخصی و خانوادگی خود 	 

را داراست. حفظ حریم خصوصی تضمین شده است.
مصونیت مسکن وجود دارد.	 
هر کس از آزادی ارتباطات برخوردار است.	 
آزادی سکونت و مسافرت برای هرکس محفوظ می باشد.	 
هرکس دارای آزادی دین و وجدان است.	 
دلیل و هدف هرچه می خواهد باشد؛ هیچ کس نباید مجبور شود افکار و عقاید 	 

خود را توضیح دهد.
هرشخص حق دارد که افکار و عقاید خود را به صورت گفتار، نوشتار، تصاویر 	 

یا به روشهای دیگر، به تنهایی یا به طور گروهی بیان کند.
مطبوعات آزاد است، نمی تواند سانسور شود.	 
هر کس بدون اجازه قبلی حق تشکیل انجمن را دارد، همچنین حق عضویت و یا 	 

ترک عضویت را دارا می باشد.
هیچکس نمی تواند از حق تحصیل و آموزش محروم شود.	 
هر شخصی آزادانه حق اشتغال و انعقاد قرداد در زمینه دلخواه خویش رادارد.	 
هیچ کسی را نمی توان در کاری که با سن، جنسیت و تواناییش تناسب ندارد 	 

مجبور به کار کرد.

 اصالحاتی با
 هدف گیری

 شهروندان برای
 دستیابی به حقوق

 و آزادی های
 وسیع در هر

 حوزه با اصل
 “شهروندی برابر”

انجام شده است

ت
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 ع
 و
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مبانی حقوق جزا 
حقوق جزا مجموعه ای از قوانینی است که  چه رفتارهایی موجب جرم می شود و چه 
مجازاتی اعمال می شود در آن درج شده است. در طول مدت اقامت خود در ترکیه، 

شما باید از تمام قوانین کیفری اطاعت کنید.

اگر کسی در ترکیه مرتکب جرمی شده باشد، طبق قانون کیفری ترکیه، در ترکیه 
محاکمه خواهد شد. اگر بخشی و یا تمام جرم مرتکب شده در ترکیه صورت گرفته 
باشد و یا نتیجه جرم در ترکیه اثر داشته باشد، برای اجرای قوانین ترکیه کافی می باشد. 

اصول اساسی حقوق جزا
برای مجازات یک رفتار باید جرم بودن آن رفتار به وضوح در قانون درج شده 	 

باشد. هیچکس را نمی توان به دلیل رفتاری که در قانون به صراحت جرم تعریف 
نشده مجازات کرد.

هر گونه معذرتی در ارتباط با مطلع نبودن از قوانین کیفری مورد قبول نمی باشد.	 
در قانون کیفری ترکیه جرم و مجازات عالی موجود نیست.	 
هیچکس نمی تواند مسئولیت اعمال دیگران را بر عهده بگیرد و مجازات شود.	 
برای فرد متخلف بر طبق شدت و میزان جرم مرتکب شده با عدالت و منطبق بر 	 

حقوق بشر مجازات اعمال می شود.
کوچکترها )کودکان( برای جرایمی که مرتکب شده اند تا زمانی که آنها به سن 	 

12 سالگی برسند مجازات نمی شوند، اما می توان اقدامات امنیتی درباره آنها 
اعمال کرد.

مبانی حقوق اداری 
اداره باید تمام اقدامات و معامالت را با توجه به منافع عمومی مطابق با قوانین دولتی 
نداشته  قوانین دولتی مطابقت  با  اداره  انجام شده از طرف  اقدامات  اگر  انجام دهد. 
باشد، می توانید به مبانی حقوق اداری برای جستجوی حقوق خود و درخواست لغو 

معامله و جبران خسارت ناشی از آن رجوع کنید.
قسمت قضائیه اداری؛ از دادگاه های مالیاتی و اداری، دادگاه های اداری منطقه ای و 
شورای دولتی تشکیل شده است. در رابطه با عملکرد اداره و اصول مربوطه برای 

اطالعات دقیق و بیشتر می توانید به یک مشاور حقوقی و یا وکیل مراجعه کنید.
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حقوق مدنی و تعهدات 

خانواده 
که  آنجا  از  است.  داده  تشکیل  را  ترک  جامعه  اساس  و  پایه  خانواده 
بر ساختار جامعه  مستقیم  تأثیر  خانواده  اعضای  بین  رفتار  و  ارتباط 
دارد، اهمیت ویژه ای برای حفاظت از خانواده مد نظر قرار گرفته 
شده است. آسایش خانواده و یکپارچگی خانواده توسط قانون اساسی و 

مقررات قانونی تضمین شده است.
خانواده در جامعه ترکیه عبارت است از؛ همسر، فرزندان و در بعضی 

موارد اقوام نزدیک را نیز دربر می گیرد.  

تولد 
ترکیه یکی از کشورهایی است که میزان مرگ و میر مرتبط به زایمان 
در آن بسیار پایین است. تولد در شرایط سالم و در یک مرکز بهداشتی 
انجام می شود وکنترل های منظم در  )بیمارستان، زایشگاه و غیره( 

دوران پس از زایمان، مرگ و میر مادر و نوزاد را کاهش می دهد. 
اگر شما یک مشغول به کار در ترکیه هستید، دارای 8 هفته مرخصی 
طول  در  باشید.  می  زایمان  از  بعد  مرخصی  هفته   8 و  زایمان  قبل 
این مدت شما در برابر خطر اخراج از کار و شرایط کاری که برای 
سالمتی مادر و کودک مضر است تحت حفاظت قرار می گیرید. بعد از 
اتمام این مدت می توانید مرخصی بدون حقوق به مدت 6 ماه بصورت 
کتبی درخواست کنید. همچنین تا پایان یک سالگی کودک هر روز به 

مدت 1.5 ساعت از حق مرخصی شیردهی برخوردار هستید. 
شما بایستی در مدت 30 رور بعد از تولد فرزندتان به اداره ثبت احوال 
استانی مراجعه نموده، تولد فرزندتان را تحت حفاظت قرار می گیرید. 
مهاجرت  اداره  مدیریت  به  کاری  روز   20 مدت  در  باید  همچنین  و 
باید گواهی تولد و  استانی اطالع رسانی نمایید. در هنگام ثبت تولد، 
اسناد شخصی برای والدین ارائه گردد. در صورت عدم گواهی تولد، 

بیان اطالعات نیز می تواند پذیرفته شود.



عدم مراجعه و ثبت پرونده تولد فرزندتان 
دراداره ثبت احوال و اداره مهاجرت 

استان محل سکونت باعث می شود که شما 
نتوانید از حقوق و خدماتی که برای شما 

فراهم می شود بهره مند شوید.  

نامزدی
به  که  باشد  ترکیه می  در  ازدواج  برای  گام  اولین  به عنوان  نامزدی 
صورت شفاهی  صورت می گیرد. اگر می خواهید با کسی نامزد شوید 
احتیاجی به اخذ مجوزی از مقامی ندارید. نامزدی شما به این معنی 
نیست که شما باید با کسی که نامزد هستید، ازدواج کنید. مانند فرآیند 
نامزد شدن در صورت عزل نامزدی هم از طرف هیچ مقامی نیاز به 
اجازه گرفتن نیستید و طرفین به تمایل خود می توانند نامزدی را بر 

هم بزنند.

ازدواج
در ترکیه سن قانونی ازدواج 18 سال می باشد.

ازدواج در ترکیه در حضور مامور ازدواج )کسی که خطبه عقد را 
بیان درخواست ازدواج کنندگان به همراه حداقل دو  با  می خواند( و 
شاهد انجام می شود. به همین دلیل، ازدواج هایی که به صورت مذهبی 
انجام می شود به رسمیت شناخته نمی شوند و هیچ حق قانونی به شما 
تعلق نمی گیرد. با این حال، پس از ازدواج رسمی، با توجه به باورهای 
مذهبی خود، مطابق با قوانین دینی می توانید خطبه عقد جاری نموده 

و ازدواج کنید.
در کشور ما، ازدواج بر اساس تک همسری استوار است. به همین 
دلیل، شما فقط می توانید با یک نفر در همان زمان ازدواج کنید. قانون 
به شما اجازه نمی دهد که بیش از یک زن داشته باشید. در عین حال 
به ازدواج دو هم جنس )مرد با زن یا زن با زن( اجازه داده نمی شود.

 در ترکیه ازدواج
 هایی که به صورت

 مذهبی انجام می
 شود به رسمیت

 شناخته نمی شوند و
 هیچ حق قانونی به

شما تعلق نمی گیرد
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از طرفین  کدام  برخوردارند. هیچ  برابر  از حقوق  و زنان  ازدواج، مردان  نهاد  در 
همسران  نیست.  برخوردار  دیگری  به  نسبت  منحصربفرد   یا  انحصاری  حقوق  از 
هرگز مجاز به اعمال خشونت فیزیکی، جنسی و روانشناسی علیه یکدیگر نیستند. اگر 
شما در معرض خشونت از طرف همسر هستید، می توانید به بخش »موقعیت های 

اضطراری« این راهنما در پایان این اثرنگاه کنید.
در طول اقامت در ترکیه شما می توانید با یک شهروند ترکیه یا یک ملیت خارجی 
ازدواج کنید. شما باید با ارائه مدارک الزم به شهرداری که در آن اقامت دارید مراجعه 
کنید. شما می توانید برای اطالعات دقیق در مورد اسناد مورد نیاز به شهرداری منطقه 

ای که زندگی می کنید مراجعه کنید.
اگر شما با یک شهروند ترکیه ازدواج کرده اید، پس از 3 سال از مدت زمان ازدواج 
مجاز به اخذ تابعیت خواهید شد. عالوه بر این، فرزند شما موقع تولد شهروندی ترکیه 

را خواهد گرفت.

ممنوعیت ازدواج
قوانین ترکیه به دالیلی مانند پزشکی و اخالقی ازدواج برخی افراد را ممنوع کرده 	 

است. این ممنوعیت ها در زیر ذکر شده است؛
ازدواج مابین مادر یا پدر با کودک، مادربزرگ، پدربزرگ با نوه ممنوع می باشد.	 
ازدواج بین خواهر و برادر ممنوع است. همچنین ازدواج بین فرزندانی که یکی 	 

از والدین آنها مشترک است ممنوع می باشد.
ازدواج برادرزاده ها و خواهر زاده ها با عمو، دایی، عمه و خاله ممنوع است. 	 

پسرخاله  دایی،  دختر  دایی  پسر  عمو،  دختر  عمو  پسر  بین  ازدواج  حال  این  با 
دخترخاله، پسر عمه و دختر عمه مجاز است.

در صورتی که ازدواج منجر به طالق شود. باز ازدواج با فامیلهای درجه یک 	 
همسر ممنوع می باشد، برای مثال همسران طالق گرفته نمی توانند با پدر، مادر 

و یا فرزندان طرف مقابل ازدواج کنند. 
هر فردی در ترکیه فقط یک همسر می تواند داشته باشد. کسی که در ترکیه و یا 	 

در کشور دیگری متاهل می باشد ازدواج مجدد او ممنوع می باشد.اگر فردی قصد 
ازدواج با فرد دیگری را دارد موظف به اثبات پایان یافتن ازدواج سابق خویش 

می باشد. 
زسمی 	  پزشکی  سالمت  گواهی  ارائه  عدم  صورت  در  روانی  بیماران  ازدواج 

ممنوع می باشد.  
ازدواج سابق 	  اتمام  از  تا وقتی که 300 روز  یافته  ازدواجشان خاتمه  زنانی که 

سپری نشده باشد نمی توانند ازدواج کنند.فقط در صورت ارائه گواهی پزشکی 
مبنی برعدم باردار بودن ملزم به سپری کردن مدت زمان درج شده نمی باشند. 
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طالق
به  باشد.  نمی  موجود  برای طالق  قانونی  ممانعت  گونه  هیچ  ترکیه  در 
درخواست های طالق در دادگاه های خانوادگی رسیدگی می شود. شما 
درخواست طالق خود را به صورت کتبی به دادگاه خانواده ارائه بفرمایید. 
داشته  دادگاه حضور  در  باید  همسرتان  و  شما  تصمیم طالق  اخذ  برای 
دادگاه حکم طالق  در  زوجین  از  یکی  عدم حضور  در صورت  باشید. 
اخذ نخواهد شد. شما بایستی برای اعالم تغییر وضعیت تأهل خود پس از 
اخذ طالق در مدت 20 روز کاری به اداره ثبت احوال  و مدیریت اداره 

مهاجرت استانی مراجعه نموده و اطالع رسانی نمایید. 

دالیل طالق درج شده در قانون به شرج 
ذیل می باشد:

مرتکب شدن یکی از زوجین به زنا،	 
دیگری 	  جان  قصد  زوجین  از  یکی  اگر 

کرده باشد،
و 	  زننده  رفتار  زوجین  از  یکی  اگر 

تحقیرآمیز با زوج دیگر داشته باشد،
قبیل 	  از  دالیلی  به  زوجین  زندگی  تدوام 

تحمل  غیرقابل  حیثیت،  ناموس،  شرف، 
شده باشد، 

ترک خانه،	 
و 	  زوجین  میان  اختالف  و  شناخت  عدم 

گسستن پایه ازدواج،
بیماری 	  به  همسران  از  یکی  شدن  مبتال 

العالج روانی،
عالوه بر این، زوجین می توانند با توافق 	 

دو جانبه و با حکم دادگاه طالق بگیرند.

با در نظر گرفتن  پس از طالق، تعلق گرفتن حضانت فرزند به طرفین 
معیارهایی مانند وضعیت مالی و اجتماعی والدین از طرف دادگاه تعیین 
نهایی، بهترین منافع کودک مد نظر قرار  خواهد شد. هنگام اخذ تصمیم 

گرفته می شود.

پس از طالق، 
حضانت و 

سرپرستی فرزند 
با در نظر گرفتن 
معیارهایی مانند 
وضعیت مادی و 
اجتماعی والدین 

توسط دادگاه 
تعیین می شود.
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فوت
در مرگ های رخ داده در ترکیه، بستگان مرحوم می بایستی  
ثبت  اداره  به  نامه  فوت  ارائه گواهی  با  در مدت 10 روز 
احوال، ثبت را انجام دهند. گواهی فوت توسط بیمارستانی 
که  صورتی  در  شود.  می  تنظیم  گرفته  صورت  مرگ  که 
مرگ در منزل صورت گرفته باشد، می توانید فوت نامه را 
توسط مرکز بهداشت منطقه تان و یا پزشک شیفت دریافت 

نمایید. 
اداره  مدیریت  به  کاری  روز   20 مدت  در  بایستی  شما 
مهاجرت استانی مراجعه نموده و اطالع رسانی نمایید. برای 
کسب اطالع بیشتر در مورد مرگ و میر و تشییع جنازه به 
بخش » خدمات تشییع جنازه « در این کتابچه مراجعه نمایید.

میراث
یک  های  بدهی  و  حقوق  دارایی،  کل  مجموع  از  میراث 
شخص در قید حیات تشکیل شده است. در ترکیه همانند همه 
حق میراث شما محفوظ می باشد. یک زن و مرد در موضع 

میراث از حقوق مساوی برخوردارهستند.
المللی  بین  حمایت  کننده  مراجعه  کشورمان  در  شما  اگر 
یا تحت حمایت موقت می  و  المللی  بین  یا تحت حمایت  و 
باشید دعوای وراثت در دادگاه های ترکیه بررسی و قوانین 
اشکال  به  اقامتتان  وضعیت  اگر  شود.  می  اعمال  ترکیه 
دیگر می باشد حقوق بین الملل در مفاد مربوط به میراث 

مد نظر قرارگرفته می شود.
ترکیه،  در  واقع  غیرمنقول  رسیدن  میراث  به  درصورت 
قانون مربوط به مالکیت غیرمنقول اتباع خارجی اعمال می 

شود.
برای اطالعات دقیق در مورد قانون ارث می توانید به یک 

مشاور حقوقی یا وکیل مراجعه کنید.

اگر شما در کشورمان 
مراجعه کننده حمایت 
یا تحت  المللی و  بین 
حمایت بین المللی و یا 
تحت حمایت موقت می 
باشید، دعوای وراثت 
دادگاه های ترکیه  در 
بررسی و قوانین ترکیه 
اگر  شود.  می  اعمال 
به  اقامتتان  وضعیت 
اشکال دیگر می باشد 
در  الملل  بین  حقوق 
مفاد مربوط به میراث 
مد نظر قرارگرفته می 

شود.
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شرایط کسب 
شهروندی ترکیه
کسب شهروندی از طریق تولد

کسب شهروندی ترکیه در کشور ما به دو صورت تنظیم 
شده است. یکی از این ها اخذ شهروندی از طریق تولد 
می باشد. دیگری بعدا تحت شرایطی به صورت اکتسابی 

محقق می شود. 

هنوز کشورمان شهروندی از طریق  تولد در خاک کشور 
را اتخاذ نکرده است. از این رو متولد شدن در ترکیه از 
لحاظ شهروند شدن حق ایجاد نمی کند. اصل اساسی در 
شهروند شدن از طریق تولد مسئله نسب است. ترک بودن 
یکی از والدین پدر یا مادر شخص متولد شده در حین تولد 

برای اخذ شهروندی کافی است. 

کودکی که از یک شهروند پدر و یا مادر ترکیه ای زاده 
می شود به طور اتوماتیک شهروندی ترکیه را به دست 
می آورد. افراد بالغی که علی رغم متولد شدن از پدر و یا 
مادر ترک تا زمانی که 18 سال  تمام داشته باشند، ثبت نام  
آنها در ثبت احوال  صورت نگرفته شده است، در صورتی 
که اخذ شهروندی ترکیه آن ها پس ازنتیجه بررسی هایی 
که از طرف وزارتخانه انجام  خواهد شد  تثبیت شود، می 

توانند پرونده خود را  در ثبت احوال ثبت کنند. 



شهروندی اکتسابی
اگر شما الزامات قانونی شهروند ترکیه شدن را دارا هستید، می توانید شهروندی 
ترکیه را با تصمیم مقامات مربوطه بدست آورید. با این حال، شرایطی که به آنها 
ابراز می کنید به معنی دادن حق شهروندی مطلق به شما نمی باشد، به عبارتی بعد 

از این مرحله هم می تواند نتیجه منفی باشد. 

در صورتی که در ترکیه از طریق برگه شناسایی فرد بدون وطن و یا از 	 
طریق دارنده اقامت موقت به شکل قانونی به مدت 5 سال بدون وقفه اقامت 
می کنید، می توانید برای شهروندی درخواست ارائه دهید. با این حال، در 
کنار شرایط زمانی باید این شرایط را هم دارا باشید؛ قادر به صحبت کردن 
زبان ترکی، دارا بودن شخصیت اخالقی مناسب و همچنین نباید مبتال به 

بیماری که از لحاظ بهداشتی سرایت کننده و خطرآفرین است، باشید.
در صورتی که با یک شهروند ترکیه ازدواج کرده اید و 3 سال از ازدواج 	 

شما گذشته، اگر ازدواج شما ادامه پیدا کند می توانید برای شهروندی ترکیه 
درخواست ارائه کنید. در صورتی که بعد از مراجعه شما همسرتان فوت 

کند، شرط زندگی کردن تحت عنوان یک خانواده  مورد نیاز نمی باشد.
قانون شهروندی ترکیه، شامل مقرراتی مربوط به اخذ شهروندی به شکل 	 

استثنایی نیزمی باشد. براین اساس، مشروط   به اینکه وضعیت شما مغایر 
با امنیت ملی و نظم عمومی  نباشد، می توانید بر اساس پیشنهاد وزارت 

کشور و تصمیم ریاست جمهوری شهروندی ترکیه را کسب نمایید.
شما می توانید برای کسب اطالعات بیشتر در مورد الزامات بیشتر برای 	 

درخواست شهروندی، نحوه درخواست و نحوه دریافت شهروندی استثنایی 
تماس  تلفن  199  با شماره   یا   www.nvi.gov.tr آدرس   به  مراجعه  با 

بگیرید.

ازدواج  ترکیه  شهروند  یک  با  که  صورتی  در 
کرده اید و 3 سال از ازدواج شما گذشته، اگر ازدواج 
شما ادامه پیدا کند می توانید برای شهروندی ترکیه 

درخواست ارئه کنید.



سرمایه گذاری ثابت به ارزش حداقل 500.000 دالر 	 
آمریکا و تایید وزارت صنعت و فنآوری،

خریداری چندگانه ملک غیر منقول به ارزش حداقل 	 
250.000 دالر آمریکا به قید ممنوع بودن فروش تا 
مدت 3 سال و یا تنظیم قرارداد دفاتر اسناد رسمی در 
خصوص پیش خرید واحدهای مسکونی به ارزش 
یا معادل آن در ارزهای  250.000 دالر آمریکا و 
دیگر ویا معادل آن در لیر ترکیه، به قید ممنوع بودن 
انتقال آن تا مدت 3 سال، تایید شده توسط وزارت 

محیط زیست و شهرسازی،
ایجاد کردن فرصت شغلی حداقل برای 50 نفرتایید 	 

شده توسط وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی،
حداقل معادل 500.000 دالر آمریکا و یا معادل آن 	 

را  ترکیه  لیر  در  آن  معادل  ویا  دیگر  ارزهای  در 
به مدت 3 سال در بانک های ترکیه سپرده گذاری 

کردن و تایید از طرف سازمان  بانکداری،
صندوق 	  سهام  مشارکت  سهم  خریداری  شرط   با 

سرمایه گذاری امالک یا سهم مشارکت سهام صندوق 
سرمایه گذاری سرمایه به ارزش حداقل 500.000 
برای مدت سه سال  آن  آمریکا وعدم فروش  دالر 

تایید شده توسط هیئت مدیره بازار سرمایه،
خریداری کردن حداقل معادل 500.000 دالر آمریکا  	 

تثبیت  و   3 سال  برای مدت  بدهی های دولتی  از 
در  با  دارایی،  و  داری  خزانه  وزارت  توسط   آن 
نام  ثبت  برای  توانید  می  این شرایط   گرفتن  نظر 

شهروندی استثنایی مراجعه فرمایید. 



 	  



ساختار دولت
جمهوری ترکیه یک دولت دموکراتیک، سکوالر 
و یکپارچه است. مانند هر کشور دموکراتیکی در 
صورت  انتخابات  توسط  دولت  تعیین  نیز  ترکیه 
می گیرد. عنصر اجتناب ناپذیر سیستم انتخاباتی 
احزاب سیاسی هستند. رأی دهندگان در دوره های 
توانند از طریق رای  انتخاباتی همانظور که می 
طریق  از  کنند،  حمایت  سیاسی  حزب  به  دادن  
را  خود  حمایت  نیز  سیاسی  حزب  در  عضویت 
اعالم  می کنند. با این حال، همانطور که حق رای 
دادن در انتخابات ترکیه فقط به شهروندان ترکیه 
داده می شود، حق عضویت در یک حزب سیاسی  

نیز فقط متعلق به شهروندان می باشد.

قوا  تفکیک  اصل  و  است  جمهوری  دولت،  نوع 
اتخاذ شده است. در این سیستم، ارگانهای اصلی 
دولت طبق قانون اساسی قوه های؛ مجریه، مقننه 

و قضائیه می باشد.

صالحیت قوه مقننه بواسطه نمایندگانی که توسط 
مجلس  طریق  از  شوند  می  انتخاب  مردم  رای 
ملی کبیر ترکیه اعمال می شود. مقننه به معنای 
حق  ترکیه  اساسی  قانون  باشد.  می  قانونگذاری 
قانونگذاری را به مجلس ملی کبیر ترکیه واگذار 

کرده است.



صالحیت قوه مقننه بواسطه نمایندگانی 
انتخاب می شود  که توسط رای مردم 
از طریق مجلس ملی کبیر ترکیه اعمال 
قانونگذاری  معنای  به  مقننه  می شود. 
حق  ترکیه  اساسی  قانون  باشد.  می 
کبیر  ملی  مجلس  به  را  قانونگذاری 

ترکیه واگذار کرده است.
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قوه مجریه قانون های وضع شده توسط مجلس ملی کبیر ترکیه 
و مصوبات ریاست جمهوری را به اجرا در می آورد. ترکیه به 
عنوان یک دولت واحد و یکپارچه، تحت کنترل حکومت مرکزی 
مدیریت می شود. حکومت مرکزی از ریاست جمهوری، وزیران 
و سازمان های وابسته به آن تشکیل شده است. دولت مرکزی از دو 
بخش پایتختی و استانی تشکیل شده است.عالوه بر این سازمان هایی 
وجود دارند که وظیفه مشاوره برای حکومت مرکزی را برعهده 

داشته و به انجام وظیفه آنها کمک می کنند.
در ترکیه صالحیت قضایی توسط دادگاه های مستقل و ارگان های 
دیوان عالی قضایی اعمال می شود. هر کس در مقابل قوانین از 
را  خود  حق  تواند  می  کس  هر  و  است  برخوردار  مساوی  حق 
آزادانه طلب کند. قوه قضاییه از دو زیرشاخه؛ قضایی و اداری 

تشکیل شده است. 
موقعیت جغرافیایی،  اساس  بر  ترکیه؛  در  دولت مرکزی  مدیریت 
شرایط اقتصادی و الزامات خدمات دولتی به استان ها و در استان ها 
نیز به دیگر بخش های طبقه بندی شده یعنی شهرستان ها تقسیم 
می شود. در ترکیه 81 استان وجود دارد. استاندار، به غیر از 
کارکنان  ی   کلیه  رئیس  استان،  نظامی  و  قضایی  های  سازمان 
شاغل در وزارتخانه ها و نهادهای دولتی  نیز می باشد. در استان 
در  هستند.  استانی  تشکیالت  دارای  مختلف  های  وزارتخانه  ها، 
سایه تشکالت استانی شما می توانید به راحتی از خدمات ارائه 

شده توسط وزارتخانه ها بهره مند شوید.

 

در ترکیه 
صالحیت 

توسط  قضایی 
دادگاه های 

مستقل و ارگان 
های دیوان عالی 

اعمال  قضایی 
می شود.





امور مالی

اقتصاد ترکیه، یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان، 
یک اقتصاد بازار آزاد است که در آن قوانین رقابت 
نقش  اقتصاد  در  خصوصی  بخش  هست،  موجود 
پیشگام و دولت نقش نظارتی دارد و در آن کاالها 
و  افراد  بین  مانعی  بدون هیچ  توانند  و خدمات می 

نهادها مبادله شوند.

در سال های اخیر در ترکیه، به اصالحات ساختاری 
در اقتصاد اهمیت زیادی داده شده است. در سایه ی این 
تقویت  اقتصادی  موسسات  زیرساخت  اصالحات، 
اقتصاد  مستقل،  موسسات  تأسیس  با  و  است  شده 

ترکیه پایدارتر شده است.



لیر ترک
مختلف   نوع  دو  در  ترکیه  لیر  است.  ترکیه”  “لیر  ترکیه  جمهوری  رسمی  پول 
کاغذی و فلزی )سکه( در بازار مورد استفاده قرار می گیرد. به پول کاغذی در 

عین حال اسکناس یا بانک نوت نیز گفته می شود.

در بازار شش نوع پول فلزی مورد استفاده به ارزش های 1 کوروش، 5 کوروش، 
10 کوروش، 25 کوروش، 50 کوروش و 1 لیر وجود دارد. ارزش 100 کوروش 
برابر با 1 لیر است. در بازار شش نوع پول فلزی مورد استفاده به ارزش های 5 

لیر، 10 لیر، 20 لیر، 50 لیر، 100 لیر و 200 لیر وجود دارد.
پول کاغذی دارای ویژگی های امنیتی فراوانی است. این ویژگی ها هم مانع جعل 

اسکناس می شوند و هم امکان تشخیص اسکناس واقعی را فراهم می کنند.
بر روی پول کاغذی در گوشه سمت چپ باال نقاطی برای استفاده نابینایان وجود 

دارند که با لمس کردن آنها با انگشت  می توانند احساس شوند.

سیستم بانکی 
کار اصلی بانک ها این است که مبالغی را که از طرق مختلف کسب نموده اند، به 
افراد و موسسات به صورت وام ارائه کنند و در مقابل این کار درآمد کسب نمایند.
در ترکیه، بانک ها مکان های امنی برای وام گرفتن و نگه داری پول شما هستند. 
بخشی از پولی که شما در بانک های ترکیه سپرده گذاری می کنید، تا سقف 100 

هزار لیرترک، تحت تضمین دولت قرار می گیرد.
بانک های سرمایه گذاری  بانک های مشارکت و  بانک های سپرده،  ترکیه  در 

توسعه فعالیت می کنند. 
در بانک های سپرده و مشارکتی حساب های سپرده بلند مدت یا کوتاه مدت از 

جنس لیر ترک، ارز و یا طال می توان افتتاح کرد.

افتتاح حساب
همانند هر شخصی در ترکیه، شما نیز حق دارید حساب بانکی باز کنید. اگر شغلی 
ندااشته باشید، یا هیچ پولی برای سپرده گذاری نداشته باشید و یا حتی اگر شما 
ورشکسته شده باشید، در صورتی که درخواست کنید می توانید  در بانک های  
ترکیه حساب باز کنید. برای افتتاح حساب بانکی، شما باید از بانک درخواست 
کنید و باید اسناد خواسته شده از شما را به بانک ارائه نمائید. در زمان درخواست، 

مدرک شناسایی شما بایستی همراهتان باشد.

 پول رسمی
 جمهوری ترکیه

ترکیه”  “لیر 
است
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افتتاح حساب بانکی ، امکان نوشتن چک بانکی، دریافت پول، پرداخت و انتقال پول 
و امکاناتی نظیر وام دهی را برای شما فراهم می کند. تقریبا به تمام این امکانات می 
توانید در 7 روز هفته و به صورت 24 ساعته از طریق دستگاه خود پرداز، تلفن 
بانک و بانکداری اینترنتی دسترسی پیدا کنید. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید 

با بانک خود تماس بگیرید.

کارت اعتباری
شما حق درخواست کارت اعتباری را دارا هستید که قدرت خریدی را برای فرد 
فراهم می کند که آن فرد پس ازمدتی می تواند باز پرداخت کند . با این حال، بانک 
ها می توانند درخواست  کارت اعتباری شما را با در نظر گرفتن معیارهایی مانند 

عادت های بازپرداخت، مدارک ارائه شده و هستید شما، رد کنند.
در ترکیه کارت های اعتباری با دو نوع محدودیت وجود دارند. اولین اینها محدودیت 
شناخته شده برای شخص است. در این زمینه، حداکثر حد مجاز ممکن که می تواند به 
شخص داده شود تعیین می شود. غیر از حد مجاز تعیین شده برای شخص، محدودیت 
کارت اعتباری وجود دارد. بر این اساس، هر کارت اعتباری دارای محدودیت مجزا 
از حد  نباید  دارید،  اعتباری که شما  تمام کارت های  است. مجموع محدودیت های 
مجاز شخصی شما تجاوز کند.   در حین درخواست کارت اعتباری شما بایستی فرم 
درخواست را که حاوی نرخ بهره، تاریخ بازپرداخت و سایر جزئیات است را به دقت 

بخوانید.
شما می توانید بوسیله ی کارت اعتباری پیش خرید یا خرید اقساطی انجام دهید. شما 
می توانید بدهی کارت خود را از دستگاه های خودپرداز پرداخت کنید، می توانید در 

مقابل هزینه مشخصی، پول نقد نیز دریافت کنید.

انتقال پول
برای انتقال پول از یک حساب بانکی به حساب دیگر، بایستی به صورت حواله بانکی 
و یا انتقال وجه بین بانکی )EFT( انجام گیرد. انتقال پول از یک حساب بانکی به 
حساب دیگری در همان بانک حواله؛ انتقال پول از یک حساب بانکی به حساب بانکی 
متفاوت EFT )انتقال الکترونیکی وجوه( نامیده می شود. بانک ها می توانند هزینه 

های مشخصی را در مقابل حواله ی پول و معامالت EFT دریافت کنند.
انتقال پول از طریق شعبه بانکی، بانکداری اینترنتی و یا از طریق تلفن بانک همانطور 
که می تواند انجام شود از طریق دستگاه های خودپرداز، برنامه های کاربردی تلفن 
همراه و کیوسک ها می تواند انجام شود. در بحث مربوط به انتقال پول در سطح بین 
المللی با توجه به اینکه بانک های مختلف ممکن است روش های متفاوتی داشته باشند، 
بایستی به شعبه مراجعه کنید. در عین حال، می توانید از طریق دفاتر نقل و انتقال پول 

بین المللی با پرداخت هزینه ای مشخص، پول را به هر جایی از جهان انتقال دهید.

توانید  می  شما 
ی  بوسیله 

اعتباری  کارت 
یا  پیش خرید 

اقساطی  خرید 
دهید.  انجام 

شما می توانید 
بدهی کارت خود 

را از دستگاه 
های خودپرداز 
پرداخت کنید، 
می توانید در 
مقابل هزینه 

مشخصی، پول 
نقد نیز دریافت 

کنید



)ATM( استفاده از دستگاه خود پرداز
وظیفه  ساعته   24 هفته  روز  هفت  در  خودپرداز  های  دستگاه 
استفاده از پول را انجام می دهند. برای استفاده از دستگاه های 
یا  بانک”  “کارت  و  کرده  مراجعه  بانک  به  بایستی  پرداز  خود 
کارت اعتباری دریافت کنید. برخی از عملیات بانکی می تواند 
بدون کارت هم از طریق دستگاه های خود پرداز انجام بگیرد. 
مکان و موقعیت جغرافیایی دستگاه های  خودپرداز را می توان 
از طریق سایت اینترنتی بانک ها یا از مراکز پاسخ گویی تلفنی 

یاد گرفت.

برخی از عملیات بانکی که صاحبان کارت های بانکی و کارت 
های اعتباری می توانند از طریق دستگاه های خود پرداز انجام 

دهند: 

برداشت مبلغ معینی در روز،	 
پرداخت قبض برق، آب و غیره، 	 
شارژ کردن تلفن های اعتباری با لیر ترکیه، 	 
دیدن خالصه صورت حساب بانکی،	 
واریز پول به حساب خود،	 
پرداخت بدهی کارت های اعتباری،	 
 	.EFT انجام حواله بانکی و معامالت

هر بانک عالوه بر داشتن دستگاه خودپرداز خود، دارای دستگاه 
هایخود پردازی است که به بانک های مختلف اجازه می دهد تا 

از آن به طور مشترک استفاده کنند.

 خرید و فروش ارز
در داخل مرزهای ترکیه تعداد زیادی دفاتر مبادله ارز خارجی 
وجود دارد که شما می توانید انواع ارزهای خارجی را از طریق 
دینار در دفاتر  پوند و  آن ها خرید و فروش کنید. یورو، دالر، 
مبادله ارز خارجی وجود دارند. شما می توانید خرید و فروش ارز 
خارجی را از طریق بانک ها نیز انجام دهید. نرخ ارز بین دفاتر 
مبادله ارز خارجی و بانک ها متفاوت می باشد. به دلیل اینکه تمام 
بانک ها و اکثر دفاتر مبادله ارز خارجی در تعطیالت آخر هفته 
تعطیل هستند، توصیه می شود که معامالت ارزی روزانه خود 

را درطی روزهای هفته انجام دهید.

 برای استفاده 
از دستگاه های 

خود پرداز 
بایستی به بانک 
مراجعه کرده و 
“کارت بانک” یا 
کارت اعتباری 

دریافت کنید.
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خرید و فروش
فروشندگان  بنابراین  است،  حاکم  آزاد  بازار  اقتصاد  ترکیه  در 
مختلفی وجود دارند که شما می توانید از آنها خرید کنید و قیمت 
محصوالت و خدمات با توجه به سیاست قیمت فروشنده می تواند 
های  کانال  از  را  خود  محصوالت  فروشندگان  باشد.  متفاوت 
ارائه  غیره(  و  سنتی  فروش  اینترنتی،  تلفنی،  )فروش  مختلف 
می دهند. شما می توانید محصوالت مورد نیاز خود را از این 
کانال ها جستجو کرده و مناسب ترین محصول را از مناسب 

ترین فروشنده خریداری کنید.
خرید و فروش سنتی: روشی است که در آن فروشنده محصوالت 
خود را در یک مغازه به نمایش گذاشته و مشتری با مراجعه به 
مغازه، محصول مورد نظر خود را برای خرید انتخاب می کند.
خرید و فروش از راه دور: فرایند خرید و فروشی است که با 
ابزارهای ارتباط از راه دور )اینترنت، تلفن، و غیره( و با قبول 
“خود پردازی” بدون حضور فروشنده و خریدار در یک محیط  

انجام می پذیرد.
خرید و فروش در درب منزل : نوعی فروش است که توسط 
فروشنده که به خانه یا محل کار شما می آید انجام می شود. این 
معامالت فروش با “قرارداد منعقد شده در خارج از محل کار” 

انجام می شود.
نکاتی که هنگام خرید و فروش باید مد نظر قرار گیرد:

از  را  اید  کرده  خریداری  که  را  محصولی  فاکتور  یا  فیش 
فروشنده درخواست کنید. فیش یا فاکتور پیش نیاز خرید قانونی 
است و همچنین بویژه اعاده محصول یا تعویض محصول  به 
شما امکان  استفاده از حقوق مصرف کننده  را فراهم می کند.

محصوالت بدون برچسب نباید خریداری شوند. 
مهرCE، TSE یا TSEK و غیره که کیفیت محصول را تضمین 
می کنند در برخی از محصوالتی که شما خریداری می کنید، 
محصوالت  قبلی  بازرسی  با  ها  سازمان  این  دارند.  وجود 
که محصوالت  های مشخصی  استاندارد  از  را  کننده  مصرف 
مورد نظر دارا می باشند آگاه می سازند. خرید محصوالتی که 
مهر سازمان های مورد بحث را همراه دارند به نفع شما خواهد 

بود.
تحت  معموال  کنید،  می  خریداری  که  کیفیتی  با  محصوالت 
پوشش گارانتی قرار دارند و شما باید برگه ی گارانتی محصول 
را که برای پوشش گارانتی دریافت کرده اید بررسی کرده و 

نگهداری کنید.



در مورد محصوالت و خدماتی که از ترکیه خریداری می کنید، 
در  این حال،  با  کنید.  مذاکره  ها  آن  قیمت  در مورد  توانید  می 

برچسب  با  پوشاک  های  فروشگاه  برخی  ها،  مارکت  سوپر 
در سراسر  را  قیمت  سیاست  که  بزرگی  های  و شرکت  قیمت 

قیمت  سر  بر  مذاکره  امکان  معموال،  است،  کرده  تعیین  کشور 
ندارد.    وجود 

حقوق مصرف کننده 
در ترکیه مقررات قانونی و اداری برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود دارد. به 

عنوان یک مصرف کننده، یادگیری این حقوق به نفع شما خواهد بود.

اطالعات 	  فروشنده  توسط  که  دارید  حق  شما  خدمات  یا  کاال  دریافت  از  قبل   
محصول یا خدمات را دریافت کنید)مشخصات محصول، قیمت، و غیره(.

و 	  تعمیر  مسئول  فروشنده  کنید،  می  خریداری  که  محصولی  ماهیت  به  بسته 
نگهداری محصول در مدت زمان مشخصی می باشد )برای جزئیات بیشتر برگه 

گارانتی محصول را بررسی کنید(.
فروشنده موظف است که کاال یا خدمات خریداری شده را در شرایط مندرج در 	 

قرارداد به شما تحویل دهد.
همچنین اگر محصولی که دریافت کرده اید با مشخصاتی که قبال به شما داده شده 	 

مطابق نباشد و یا ناقص باشد و یا  ایراد داشته باشد، شما حق اعاده محصول، حق 
درخواست تخفیف در قیمت فروش، حق درخواست  تعمیر رایگان محصول یا 

حق درخواست جایگزینی با یک محصول جدید را دارا می باشید.
یا حق درخواست جایگزینی با یک محصول جدید را دارا می باشید.

اگر اعتقاد دارید که حقوق شما نقض شده است؛ شما می توانید به صورت رایگان به هیئت 
داوری مصرف کنندگان مراجعه کنید هیچ هزینه یا مبلغی از شما دریافت نخواهد شد. کمیته 
داوری بسته به ارزش پولی کاالی خریداری شده متفاوت است. این ارزش ها هر ساله 

مجددا تعیین می شود.

می توانید در استان ها به هیئت داوری مصرف کنندگان استان ازطریق اداره بازرگانی استان، 
به هیئت داوری مشکالت مصرف کنندگان شهرستان از طریق ساختمان های فرمانداری و 
به دادگاه های مصرف کنندگان ازطریق ساختمان های دادگستری دسترسی پیدا کنید. برای 

اطالعات بیشتر، لطفا به وب سایت های ادارات بازرگانی استان مراجعه کنید.



سرمایه گذاران خارجی
عملکرد اقتصادی موفق ترکیه، جمعیت جوان آن، نیروی کار 
آموزش دیده، محیط سرمایه گذاری آزادیخواه و اصالح طلب، 
زیرساخت های بسیار توسعه یافته، موقعیت جغرافیایی مطلوب، 
اتحاد  و  گسترده  داخلی  بازار  و  ها  تشویق  پایین،  مالیات  نرخ 
مهمی  های  فرصت   ،1996 سال  از  اروپا  اتحادیه  با  گمرکی 

برای سرمایه گذاران خارجی در ترکیه فراهم ساخته است.
در  اساسی  اقتصادی  اصالحات  دلیل  به  ترکیه  این،  بر  عالوه 
دهه گذشته، به موقعیت بسیار مطلوبی رسیده است. زیرساخت 
های قانونی مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه 

گذاری در ترکیه تأسیس شده است.
خارجی،  گذاران  سرمایه  برای  که  قانونی  مقررات  ترکیه  در 
نظر  در  داخلی  گذاران  سرمایه  با  یکسانی  تکالیف  و  حقوق 
گرفته، محیط امنی برای سرمایه گذاران خارجی فراهم نموده 

است.
ویژگی ای که جایگاه ترکیه را از لحاظ تجاری و سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی منحصر به فرد کرده است، باز شدن درب های 

آن به اروپا، خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی است. 
در حقیقت با یک پرواز 4 ساعته از استانبول به بیش از 50 
را  جهان  اقتصاد  چهارم  یک  که  ای  گسترده  بازار  به  کشور 

تشکیل می دهد می توان دسترسی داشت.
در  بهبود  تضمین  اداری،  موانع  گسترده  حذف  دلیل  به  ترکیه 
سیستم مالیاتی، حمایت از انتقال سود و برنامه های خصوصی 
سازی موفق، به یکی از مراکز سرمایه گذاری در جهان تبدیل 

شده است.  



 



فرهنگ ترکیه
به  تا  گذشته  از  ترکیه  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با 
امروز، جغرافیایی بوده که فرهنگ های مختلف با هم 
ترکیبی  ترکیه  فرهنگی  ساختار  اند.  کرده  می  زندگی 
ازعناصر شرقی و غربی را به عنوان طیف گسترده ای 
از تفاوت های فرهنگی  در خود جای داده است. سنت ها 
و آداب و رسوم در این زمینه نیز با توجه به مناطق و 

ساختار جغرافیایی متفاوت است. 

رقص ها و موسیقی های محلی
نظر  از  جهان  کشورهای  ثروتمندترین  از  یکی  ترکیه 
رقص های مردمی است و بیش از سه هزار نوع رقص 
هاالی، هورن،  مانند  هایی  دارد. رقص  وجود  مردمی 
زیبک، سیمن و چیفت اللی در سراسر ترکیه اجرا می 
شوند. با این حال، برخی از رقص های مردمی فقط در 
بعضی مناطق رایج تر هستند. به عنوان مثال، هورون به 
طور گسترده ای در منطقه دریای سیاه ترکیه اجرا می شود.

های  رقص  مانند  نیز  موسیقی  های  سبک  ترکیه  در 
مردمی بسیار متنوع هستند. سبک هایی مانند موسیقی 
مردمی ترک، موسیقی هنری ترک، موسیقی کالسیک، 
کشور  این  در  عربیسک  یا  آرابسک  و  پاپ  موسیقی 

رایج هستند.



ترکیه یکی از ثروتمندترین کشورهای 
جهان از نظر رقص های مردمی است 
و بیش از سه هزار نوع رقص مردمی 

وجود دارد.
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های  ترانه  هستند.  )تورکو(ها  مردمی   های  ترانه  ترکیه،  مردمی  موسیقی  اساس 
های  ساز  با  همراه  مردمی  های  ترانه  هستند.  فهم  قابل  و  ساده  اشعاری  مردمی 
محلی سروده می شوند. رایجترین ساز های محلی یا مردمی ساز های زهی یا سیمی 
هستند. نمونه هایی از این سازها عبارتند از جورا، تامبورا)تنبور(، چوغور، ساز دیوان، 
کمانچه و قوپوز، تولوم، زورنا)سورنا( و کالرنت نیز از سازهای بادی ای هستند که 
به همراه ترانه های مردمی نواخته می شوند. دهل، تمبک، دف، قاشق و قاشق زنگ 
دار نیز از سازهایی هستند که در سرودن ترانه های مردمی با آنها ریتم گرفته می شود. 
موسیقی هنری ترک نیز همانند موسیقی مردمی یا محلی سبکی سنتی است. موسیقی 
کالسیک ترک، موسیقی فصلی )عارفانه( و موسیقی آال تورکا هم گفته می شود. این نوع 
موسیقی، سبکی است که در طول صدها سال تحت تاثیر موسیقی جوامع مختلف پربارتر 

شده است. در نوع خود دارای تنوع های زیادی است.
در اجرای موسیقی هنری ترکیه از آالت موسیقی مانند اود، قانون، ویولن، نی، درام، 
الواتا، کمانچه ی کالسیک، رباب، سنتور، کودوم، دف و زنگ استفاده می شود. از افراد 
 Münir Nurettin ،دده افندی Dede Efendi شناخته شده ی این سبک موسیقی می توان به
 Zeki Müren مزین سنار، زکی مورن Müzeyen Senar ،منیر نورالدین سلجوق Selçuk

اشاره کرد.
نتیجه ی تالش هایی است که برای پیشرفت درک موسیقی  موسیقی معاصر ترکیه  
پلیفونیک در دوران جمهوریت  انجام شده است. این سبک از موسیقی در آنکارا با 
ارکستر سمفونی ریاست جمهوری و ارکسترهای سمفونی استانبول، ازمیر و بورسا  
مخاطبان گسترده ای پیدا کرده است. آهنگسازان برجسته و هنرمندانی مانند حسن فریت 
آلنار، اولوی جمال ارکین، جمال رشیت ری، احمد عدنان سایگون، ایدیل بیرت، سونا 

کان و گولسین اونای نمونه هایی از نمایندگان شناخته شده این سبک موسیقی هستند.
موسیقی آرابسک یا عربیسک سبکی از موسیقی ترکیبی است. هم تاثیرات موسیقی 
مردمی ترکیه و هم تاثیرات موسیقی هنری ترکیه را به همراه دارد. سازهای شرقی 
با   ،1960 های  سال  حوالی  ترکیه  در  گیرند.  می  قرار  استفاده  مورد  هم  با  وغربی 
افزایش مهاجرت از روستا به شهر آغاز شده است. از افراد شناخته شده این سبک 

موسیقی می توان به اورهان گنجه بای، فردی تایفور و مسلم گورسس اشاره کرد.
موسیقی پاپ همانند موسیقی آرابسک برای ترکیه نوع جدیدی از موسیقی است. مربوط 
به بخش تفریح و سرگرمی است. نمونه های اول در حوالی سال های 1960 با نوشتن 
ترانه هایی بر روی موسیقی آهنگ های خارجی ساخته شده است. امروزه بیشتر با 
عنوان موسیقی پاپ یاد می شود. دارای طیف گسترده ای از آالت موسیقی از گیتار تا 
کمان، از ساکسیفون تا آکاردئون است. از افراد شناخته شده این سبک موسیقی می توان 

به سزان آکسو، نیلوفر و تارکان اشاره کرد. 
در کنار سبک هایی که در باال توضیح داده شد انواع موسیقی مدرن مانند راک، متال، 
هیپ هاپ، رگی، مستقل و R & B نیز رایج هستند. مکان هایی در ترکیه وجود دارد 

که می توانید به این نوع موسیقی گوش دهید.

 در ترکیه
 رایج ترین

 سازهای
 محلی یا
 مردمی

 سازهای
 زهی یا
 سیمی
هستند



فرهنگ غذایی
غدای ترکی جزء بهترین غذاها در جهان می باشد. طیف گسترده ای از تنوع غذایی و روش 
پخت و پز را دارا می باشد. فرهنگ غذایی ترک ها از تنوع محصوالتی که در جغرافیای 
این  است.  تاثیر گرفته  از فرهنگ های مختلفی  برداشت می شود و همچنین  زندگی شان 
واقعیت که ترکیه یک کشور مدیترانه ای است و همچنین ادامه دو امپراطوری بزرگ مانند 
سلجوقی و عثمانی است بر فرهنگ غذایی آن نیز تاثیر گذاشته است. غذاهای ترکی معموال 
شامل غالت، گوشت، غذاهای پخته شده با سبزیجات با گوشت و بدون گوشت، سوپ ها 
یا همان چوربا ها، غذاهایی با روغن زیتون، دلمه، غذاهای آردی، پلوها، نوشیدنی ها و 
شیرینی ها می باشد. همچنین شامل انواع غذای منحصر به فرد خود مانند پکمز، ماست، 

تارهانا)ترخینه(، بلغور، شلغم و ترشی است.

گوشتها به عنوان یکی از مواد اساسی غذاهای ترکی، بیشتر به صورت  کباب مصرف می شوند. 
کباب گوشتی است که به طور مستقیم روی آتش و یا در یک ظرف بدون آب پخته شده است. 
ده ها نوع کباب از جمله آدانا، بگندیلی، فرن، چارتالک، سیخ چوبی و کباب چوملک وجود 
دارند. گوشت ماهی و گوشت مرغ هر دو هم در فر و هم بر روی زغال پخته می شوند. 

محصوالت درست شده از آرد نیز جایگاه مهمی دارند. اریشته، مانتی، کوسکوس، 
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چورک، بورک انواع مختلفی از صدها نوعی از این محصوالت است که 
می توان از آن ها نام برد. یکی از ویژگی های قابل توجه غداهای ترکیه، 
غذاهای پخته شده با سبزیجات است، آنها می توانند هم با گوشت و هم بدون 
گوشت تهیه و پخته شوند. لوبیای تازه، غذای بادمجان، اوتورتما ها، مسکا 
پیچیدنی جزو  صدها  دار، غذاهای  ها، غذاهای روغن زیتون  دلمه   ، ها 
غذای گیاهی هستند که مناسب هر فصل و هر مزاجی  در این آشپزخانه 
چورباها  ترک  آشپزی  کننده  غنی  اجزای  مهمترین  از  یکی  دارند.  وجود 
و سبزی  )ترخینه(، عدس، گوجه  تارهانا  های  ها هستند. چوربا  یا سوپ 
ازشناخته شده ترین این چورباها هستند. یکی از عناصر ضروری غذاهای 
ترک، پلوها هستند؛ در تهیه ی پلوها بیشتر برنج، بلغور مورد استفاده قرار 
می گیرد. پلو ها همچنان که می توانند به صورت ساده پخته شوند همچنین 
با گوجه، به همراه هامسی)نوعی ماهی(، با گوشت، با قارچ و غیره نیز می 
توانند تهیه شوند. در آشپزخانه ترک شیرینی ها و هوشاف ها جایگاه ویژه ای 
دارند. هوشاف ها نوعی از شربت هستند که از میوه های خشک شده، کمپوت 
ها و میوه های تازه درست می شوند.  مواد مختلفی برای پختن شیرینی استفاده 
می شود. با این حال، رایج ترین مواد مورد استفاده شیر، آرد و شکر است. 

حلوا، شیر برنج، کادایف، پر مصرف ترین شیرینی های رایج است. 

غذاهای ترک از منطقه ای به منطقه ی دیگر گوناگونی و تفاوت هایی دارد. 
غذاهای حاوی روغن زیتون و سبزیجات در منطقه اژه؛ کباب ها در مناطق 
شرق و جنوب شرقی، ماهی ها در منطقه دریای سیاه؛ کوفته ها و جگر در 
منطقه مرمره،انواع پیده مانند نان گوشت دار و انواع پلو های گوشتی مانند 

آنکارا تاوا در منطقه آناتولی مرکزی بیشتر رایج است.

در آشپزخانه ترک، غذا به طور کلی با سوپ یا همان چوربا شروع می شود. 
پس از آن غذای اصلی حاوی گوشت یا سبزیجات می آید. پلو ها، آب میوه 
ها و کمپوت ها به همراه غذای اصلی میل می شود. یک وعده غذایی با 
صرف شیرینی به پایان می رسد. بعد از غذا قهوه ی ترک یا چای رایج 
است. معموال در رستوران ها بعد از صرف غذا چای یا قهوه به صورت 

رایگان سرو می شود و هزینه ی آن به طور کلی محاسبه نمی شود.

در آشپزخانه ترک، غذا به طور کلی با سوپ یا همان چوربا 
یا  آن غذای اصلی حاوی گوشت  از  شروع می شود. پس 
سبزیجات می آید. پلو ها، آب میوه ها و کمپوت ها به همراه 
غذای اصلی میل می شود. یک وعده غذایی با صرف شیرینی 
به پایان می رسد. بعد از غذا قهوه ی ترک یا چای رایج است. 



 

زندگی اجتماعی 
فرهنگ ترکی که از تاریخ هزاران ساله و جلوه های رنگارنگ جغرافیای آناتولی 
شکل گرفته، امروزه نیز توسط مهاجران از 190 کشور مختلف که در ترکیه زندگی 
می کنند، در حال گسترش و شکل گیری می باشد. در کنار تعدادی از رفتارهای 
اجتماعی که در کل ترکیه مورد قبول قرار گرفته و در حال اجرا می باشند، در 
کشور ترکیه که دارای وسعت بزرگی می باشد بعضی رفتارها با توجه به مناطق 
مختلف قابل تغییر می باشند. در این وضعیت عوامل مختلفی اعم از اقلیم منطقه 
ای، جغرافیا و پوشش گیاهی آن و سایر موارد می توانند موثر باشند. روابط ما بین 
افراد در زندگی اجتماعی ترکیه بسیار قوی و محکم می باشد و زندگی اجتماعی 
پایبند به رفتارهایی اعم از بردباری و درک و فهم متقابل، خیرخواهی و غیره 
می باشد. در جامعه ما که روابط خانوادگی و خویشاوندی بسیار قوی می باشد، 
مفاهیمی از قبیل همسایگی و همشهری بودن نیز از اهمیت خاصی برخوردار می 
باشند. %93 از کل جمعیت ساکن در کشور در شهرها زندگی می نمایند. با توجه 
به میزان باالی شهرنشینی در کشور بسیاری از رفتارهای اجتماعی در معرض 
تغییر قرار گرفته و بسیاری از آن ها نیز تغییر یافته اند و بعضی از آن ها نیز از 
بین رفته اند. تعدادی از الگوهای رفتاری و نحوه اجرای آن ها که هنوز نیز مورد 

استفاده قرار می گیرند بشرح موارد ذیل می باشند:

رفتار ها و عادات مخصوص ترک ها
و  همدیگر  به  دادن  منظور سالم  به  ها  انسان  دادن:   دست  و  بوسیدن صورت 
یا خداحافظی از همدیگر در حین دست دادن به یکدیگر از طرفی هم صورت 
یکدیگر را می بوسند. همچنین با عدم در نظر گرفتن جنسیت افراد و با توجه به 
سطح نزدیکی و رابطه بین آن ها می توانند در مکان ها یکدیگر را در آغوش 
این حالت ها  با  بگیرند. هنگام سالم دادن به یک تُرک امکان مواجه شدن شما 

وجود دارد.

و  احترام  ابراز  ی  نشانه  به  کوچک  افراد  که   است  حرکتی  دست:  بوسیدن 
یا  و  کودکان  عموماً  دهند.  می  انجام  خود  از  بزرگتر  افراد  به  خود  محبت 
جوانان دست پدر بزرگ، مادر بزرگ و یا سایر افرادی که به آن ها احترام 
می گذارند را می بوسند. بزرگترها نیز به منظور نشان دادن احترام و محبت خود 
به آن ها لُپ و یا صورت فردی را که دست آن ها را بوسیده است را می بوسند.

مصرف چای و قهوه: رایج ترین و پر طرفدار ترین نوشیدنی مصرفی در زندگی 
روز مره افراد می باشد. چای که در لیوان های کمر باریک و مخصوص خود و 
همچنین قهوه ترک که در فنجان کوچک و مخصوص خود نوشیده می شوند از 
اول صبح و وقت صبحانه تا ساعات پایانی شب مورد استفاده قرار می گیرند. شما 
می توانید قهوه خانه ها و چای خانه های مخصوص که فقط این نوشیدنی ها در آنها 
به فروش می رسند را در کوچه و خیابان به وفور بیابید. در عین حال در صورت 

دعوت شدن به منزل یک تُرک بدون سوال از شما برایتان چای آورده خواهد شد.

بوسیدن دست: 
حرکتی است 

که  افراد 
کوچک به 

نشانه ی ابراز 
احترام و 

محبت خود به 
افراد بزرگتر 
از خود انجام 

می دهند
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مصرف غذا: قبل از آغاز به خوردن غذا از کلمه “نوش جان” استفاده می شود. پس از صرف  
غذا به کسی که غذا را پخته و سفره را حاضر نموده کلمه “دستتان درد نکند” گفته می شود. ترک 
ها با استفاده از کلمات “کمی دیگر می خواهید؟” و یا “از این غذا نیز می خواهید؟” می خواهند از 
اینکه سیر شده اید و یا از کل غذا ها خورده اید مطمئن گردند. عموماً صاحب خانه غذای میهمان 

را برای او در بشقابش می گذارد. در کشور ترکیه نباید غذا در بشقاب اضافی بماند.

آرزوی خوشبختی و خوش شانسی
در ترکیه کلمات و اصطالحات رایج و کاربردی در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی به منظور 
ابراز آرزوی های خوب افراد وجود دارد. این آرزو ها در اکثر موارد بجای سالم و احوالپرسی 
مورد استفاده قرار گرفته و در خداحافظی از یکدیگر نیز مورد استفاده قرار می  گیرند. به همین دلیل 
اصطالحات وعبارات مختلفی در حین سالم و احوالپرسی بجای کلمات “سالم” و “مرحبا” مورد 
استفاده قرار می گیرد. اکثر این لغات و اصطالحات هیچ گونه معنی و مفهوم خاصی در زبان ها و 

یا فرهنگ های دیگر ندارند. بعضی از آن ها نیز به طرق مختلف تلفظ می گردند.
Kolay gelsin)خسته نیاشید(: این جمله هنگام سالم دادن به فردی که در حال فعالیت و یا کار کردن 
می باشد، به منظور آرزوی به پایان رسیدن کار و فعالیت به شکل راحت و بدون هرگونه مشکل گفته 
می شود. این اصطالح در صورتی که فرد قصد ادامه دادن به کار کردن و فعالیت خویش را داشته 

باشد موقع خداحافظی نیز می تواند مورد استفاده قرار می گیرد.  
Hayırlı olsun)مبارک باشه(: در مواردی که اشیاء و یا کاالی جدیدی خریداری شده و یا رویداد 
بسیار مهمی وقوع یافته باشد به منظور شانس آوردن برای طرف مقابل مورد استفاده قرار می گیرد.
Hayırlı işler )خدا قوت(: عموماً پس از خرید جنس و کاال از یک مغازه و یا فروشگاه و در حین 
خروج از آن محل به صاحب و یا فروشنده فروشگاه گفته می شود. کلمه خدا قوت به مفهوم آرزوی 
درآمد و مشتری بیشتر هم مورد استفاده قرار می گیرد. هنگام  ورود و خروج از مغازه و یا فروشگاه 

مورد استفاده قرار می گردد.
Allah korusun)خدا حفظ کند(: جهت آرزو به منظور عدم آسیب رسیدن به اشخاص و یا کاالها 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
Sağlık olsun )جانتان سالمت باشد(: این اصطالح به صورت کلی به منظور مثبت گرایی در 
خصوص یک واقعه ناخوشایند و یا منفی بکارگرفته می شود. در صورتی که وضعیت ناخوشایند 

بوده و یا فعالیت مربوطه دچار شکست شده باشد آرزوی سالمتی می گردد.
کلمه  به  مشابه  بسیار  که    ”Sıhhatlar olsun“ اصطالح  باشید(:  سالمت   (  Sıhhatlar olsun
“Sağlık olsun” است، اکثرا پس از تراشیدن ریش و یا اصالح موی سر به افراد مذکر گفته می شود 

و اکثرا به صورت “Saatler olsun” تلفظ می گردد. 
Allah analı babalı büyütsün )خدا پدر و مادرش را سالمت نگه دارد(: این اصطالح  به منظور 
آرزوی بزرگ شدن کودک و یا نوزاد تازه متولد شده در آغوش گرم و پر مهرو محبت خانواده و در 

کنار پدر و مادرش مورد استفاده قرار می گیرد. 
این  اصطالح به منظور آرزوی مغفرت و استغفار  Allah rahmet eylesin )خدا رحمت کند(: 

شخص فوت شده از خداوند منان مورد استفاده قرار می گیرد.
Geçmiş olsun )خدا بد نده(: به منظور آرزوی بهبودی سریع برای فرد بیمار مورد استفاده قرار 
می گیرد. همچنین به منظورخوب شدن وضعیت فردی که سختی ها و اتفاقات بدی که برای فرد 



پیش آمده را پشت سر گذاشته مورد استفاده قرار می گیرد. 
Hayı rlı  yolculuklar )سفر بخیر و خوشی(: این اصطالح  به منظور آرزوی سفری 

خوش برای فردی که قصد سفر را دارد مورد استفاده قرار می گیرد.
Allahısmarladık )خدانگهدار(: شخصی که جدا می شود و یا می رود، برای کسانی 

که خواهند ماند آرزوی شادکامی و سالمتی می کند. به معنی خداحافظی نیز می باشد.
Çok yaşa)زنده باشی(: به منظور آرزو ی سالمتی و صحت برای فردی که عطسه 
می کند مورد استفاده قرار می گیرد. کلماتی از قبیل “ iyi yaşa, güzel yaşa ” نیز مشابه 
این اصطالح بوده و در همین خصوص مورد استفاده قرار می گیرند.  شخص عطسه 

کننده نیز عموماً به صورت “hep beraber” پاسخ می دهد. 
 Maşallah )ماشاء هللا(: این اصطالح به منظور آرزوی محافظت و نگهداری از یک 
رفتار، اشیاء و یا شخص موفق و زیبا در برابر چشم زخم خوردن و افراد بد یُمن مورد 

استفاده قرار می گیرد.

برقراری ارتباط با حرکات
افراد همزمان با برقراری ارتباط گفتاری توانایی برقراری ارتباط  با حرکات ومیمیک 
های خود را نیز دارند. در همین راستا بعضی از رفتار ها و حرکات  مورد استفاده 

ترک ها جهت برقراری ارتباط بشرح موارد ذیل می باشند:
تکان دادن سر به سمت پایین: این حرکت  به  معنی کلمه “بله” و تایید می باشد.

باال بردن سر و یا ابرو ها به سمت باال: این حرکت  به  معنی کلمه “خیر” و عدم تایید 
می باشد.

تکان  دادن سر به سمت طرفین: عالوه بر معنی خیر و منفی به معنی عدم پسندیدن یک 
وضعیت و به مفهوم سرزنش کردن نیز  مورد استفاده قرار می گیرد. 

گذاشتن دست روی قلب خود: این حرکت که به منظور سالم دادن به یکدیگر استفاده 
می شود همچنین با هدف تشکر از طرف مقابل نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 

در  که  باشد  می  جهانی  حرکات  از  یکی  حرکت  این  شست:  انگشت  پنج  بردن  باال 
فرهنگ و جامعه ترکیه نیز از آن استفاده بعمل  می آید و در کل جهت تایید مسائل وبه 

معنی “اوکی، بسیار خوب، موفق، عالی و غیره” می باشد.
بوسیدن نوک انگشتان: شخصی که از غذای صرف شده، محیطی که در آن قرار دارد 

و یا از خبر دریافت شده بسیار خوشحال و راضی باشد این  حرکت را انجام  می دهد.
نوشتن نوشته در هوا: در صورت رویت افرادی که در رستوران ها و یا کافی شاپ 
ها با یکی کردن انگشت شست و انگشت اشاره خود رو به سمت صندوق آن محل نموده 
و حرکتی شبیه به نوشتن نوشته در هوا نماید تعجب نکنید، این حرکت در جامعه ترکیه 
به صورت بسیار  گسترده جهت درخواست صورت حساب از گارسون مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
بردن انگشت کوچک و انگشت شست به سمت  گوش خود: در صورتی که یکی از 
دوستان تان در محل و یا اماکن بسیار شلوغ و پر سر و صدا که امکان رساندن صدای 
وی به شما وجود نداشته باشد این حرکت را انجام دهد منظور ایشان “ با تلفن تماس 
خواهم گرفت، به تلفن جواب بده”. خواهد بود. اگر دقت  نمایید انگشتان دست در این 

 اعتقاد بر این است
 که افراد خوب، زیبا
 و موفق، چشم زخم
 می خورند و برای
 محافظت این افراد
 از نگاه حسودانه
 افراد بد بدخواه از
 مهره چشم نظر
 استفاده می گردد.
فرهنگ  در 
مهره با   ترکی، 
 های چشم نظر
 اغلب در خانه ها،
 جواهرات و لوازم
جانبی مواجه
می شوید 
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حالت شبیه به گوشی تلفن همراه می باشند.
مشت انداختن به سمت هوا: شخصی که با جمع نمودن انگشتان دست خود و مشت  نمودن آن 4-3 بار 
به سمت هوا تکان دهد، بدین معنی است که به هدف، اشیاء و یا چیزی  که مورد درخواست وی بوده 
رسیده است. شخصی که تیم فوتبال هواداری وی گل زنی نموده و یا نمره مورد نظر خود را در آزمون 

دریافت نموده است این  حرکت  را انجام می دهد.

رسوم و سنت های مربوط به فوت افراد 
در منطقه آناتولی سنت ها و رسوم مختلفی در سومین، هفتمین و چهلمین روز پس از فوت افراد وجود 
دارد. معموال سعی می شود جنازه شخص متوفی همان روز به خاک سپرده شود. امروزه خبر فوت فرد 

توسط وسایل ارتباطی و یا از طریق خواندن ساال ) نماز جهت فرد متوفی( از مسجد اعالم می شود.
جنازه با قرار گرفتن در تابوت، به محل اقامه نماز میت منتقل  می شود. روی تابوت قالی، پتو و یا 
روپوشی سبز رنگ با نوشته های عربی که روی آن کلمه شهادت، کلمه توحید و اسامی اشخاص مقدس 
درج  گردیده پوشانده می شود. همچنین بر روی تابوت، به منظور تعیین جنسیت شخص متوفی برای 
خانم ها یک  تکه توری، جا نمازی و برای افراد ذکور نیز کاله، عبا، کت، حوله و سایر موارد گذاشته 
می شود. بر روی تابوت دختران جوان و یا نو عروسان نیز لباس عروس، دستمال و یا یکی از تکه های 
جهیزیه وی قرار  داده می شود. به منظور تعیین شغل افراد برای افراد دینی عبا و برای افراد نظامی کاله 

و یا مدال و برای شهیدان نیز پرچم ملی و یا غیره قرار داده می شود.
نماز میت، در محوطه مسجد و یا قبرستان اقامه گردیده و پس از آن مراسم خاکسپاری انجام می  شود. 
پس از اجرای مراسم تشییع جنازه با هدف تسلی و آرام  نمودن آشنایان و خانواده شخص متوفی با رفتن 
به قبرستان و یا منزل ایشان ، طلب استغفار برای متوفی و صبر برای خانواده وی  می گردد. مهم ترین 
و شناخته شده ترین  کلمه برای آرام  نمودن افراد  “başınız sağ olsun” ) غم آخر تان باشد(  است. بدین 
صورت با توجه به موقعیت جغرافیایی و مناطق زندگی مختلف روند عزاداری برای بستگان و آشنایان 
شخص متوفی آغاز می گردد. طی این  مدت دوستان و خویشاوندان خانواده عزادار به منظور ارائه تعزیه 

و همدردی خود به منزل شخص متوفی می روند.
بعضی از اشیاء و لوازم  شخص متوفی )اعم از لباس، کفش و غیره( به عنوان یادگاری و خاطره در منزل 

نگهداری شده و بیشتر آن ها نیز ما بین فقرا توزیع می  شود.

سنت های  ماه رمضان 
سنت های ماه رمضان، فعالیت های سنتی انجام گیرنده در ماه رمضان که نهمین ماه سال هجری قمری است 
می باشد. این فعالیت های مربوط به ماه رمضان که به عنوان یک ماه مقدس توسط مسلمانان مورد قبول قرار 
گرفته و عبادت روزه نیز در این ماه انجام  می  گیرد از روز اول این ماه آغاز شده و تا عید فطر )رمضان( 

ادامه می یابد.
گرفتن روزه، با هدف عبادت افراد برای خداوند متعال و به منظور منع نمودن خود به مدت تعیین شده از 
خوردن، آشامیدن و خوشی های دنیوی مشابه انجام می گیرد. اشخاص در این عبادت که طی ماه رمضان 
انجام  می  گردد، طی مدت زمان سحری تا زمان افطار چیزی نمی خورد و نمی نوشد. سحری، به عنوان 
غذایی که افراد روزه گیرنده قبل از طلوع آفتاب و در ساعات معین صرف می نمایند، بوده و به غذایی که 

برای باز کردن روزه در ساعات شامگاه خورده می شود افطار می گویند.



طبل ماه رمضان و اشعار آن، سنت های مخصوص رمضان می باشند و هدف از این 
سنت ها بیدار نمودن افرادی که قصد گرفتن روزه دارند برای خوردن سحری می باشد. به 
همین منظور یک شخص داوطلب با طبل زنی و گاهی با چند نفر به همراه خود و با سرودن 
اشعار مخصوص کل روستا و یا محله را گشته و در پایان ماه مبارک رمضان نیز با زدن 
درب منازل انعام جمع آوری می نماید. ماه رمضان از طرفی ماه سرگرمی می باشد. طی ماه 
رمضان از بعد از نماز تراویح تا زمان سحری سرگرمی های مختلفی تنظیم  میگردند. همانند 
و مناطق دیرکلر آراسی و فسخانه استانبول در شهر ها نیز اکثراً خیابان ها به بازار تبدیل می 
شوند و نمایش های کاراگوز و تئاتر ها و کنسرت اجرا  می گردند. امروزه چادرهای افطار و 
سرگرمی های شبانه ماه رمضان به عنوان الزامات زندگی شهری بواسطه ی کمک شهرداری 
ها در حال انجام است. عالوه بر این، چاپ و پخش سحری توسط بسیاری از شرکت ها، تولید 
برنامه های تلویزیونی مختلف توسط شبکه های تلویزیونی مخصوص این ماه و آماده سازی 
بسته های رمضان توسط فروشگاه ها برای فروش به عنوان برنامه های جدید نیز دیده می شود.
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سنت ها و آئین های مذهبی اعیاد مذهبی
از آنجایی که تاریخ و روز دقیق اعیاد دینی و مذهبی با توجه به تقویم هجری قمری تعیین 
می گردند این اعیاد در تقویم هر ساله با تاریخ یکسان مطابقت نخواهند داشت. اعیاد قربان 
و فطر که با عقب نشینی 10 روزه به صورت هر ساله مشخص می گیرند و بدین ترتیب 
امکان گرفتن جشن این عیدها در فصل های مختلف سال فراهم می شود. در آناتولی نوعی 
روند آمادگی برای اعیاد مذهبی و دینی وجود دارد و می بایست سپری  گردد. قبل از فرا 
رسیدن عید در منازل نظافت بسیار دقیق انجام می یابد و قسمت جلویی منازل روستایی و 
همچنین باغچه های آنها نظافت و پاکسازی می گردد که این فعالیت “نظافت عید “نام دارد. 
کادو ها و هدیه های عید بخصوص برای کودکان خریداری شده و پوشاک و لباس های نو 
در روز قبل از عید حتماً آماده می گردند. غذا ها و شیرینی های مخصوص برای روز عید 

آماده می شوند.
مردان قبل از رفتن به مسجد برای اقامه نماز عید و پس از بازگشت از آنجا لباس های نو و 
تمیز می پوشند. مردان که پس از پایان نماز عید از مسجد خارج  می  گردند ابتدا با یکدیگر 
رو بوسی نموده و عید را به یکدیگر تبریک گفته و پس از آن نیز خانواده ها به منظور 
یادآوری و احترام به بزرگان و نزدیکان خود به زیارت قبرستان ها می روند. به ویژه به 

گردهمایی کل خویشاوندان  خود در صبح روز عید جهت صرف صبحانه توجه می کنند.
ویژگی و خاصیت اصلی عید قربان و فطر، بواسطه دید و بازدیدها، گردهمایی همسایگان، 
دوستان و آشنایان با یکدیگر است. گاهی اوقات افرادی که در شهر ها زندگی می کنند با 
یا  آشنایان خود در روستا ها و  به زیارت بزرگان و  آمده  بدست  دانستن فرصت  غنیمت 
آنان را دریافت  با بوسیدن دست بزرگان خود دعای خیر  دهکده ها می روند. جوانان 
می کنند. دادن پول و هدیه به کودکانی که دست بزرگان را بوسیده اند جزو آئین ها و سنت 

ها می باشد.
عید سعید فطرعید فطر پس از یک دوره 30 روزه گرفتن جشن گرفته می شود. سنت های 
مختلفی نیز همراه با این ماه مبارک اجرا می شود. در عید فطر به افرادی که  برای دید و 
بازدید آمده اند شیرینی و شکالت تعارف می گردد. به همین دلیل یکی از اسامی عید فطر 

به عنوان عید شیرینی و شکالت نیز می باشد.

عید سعید قربان با توجه به احکام دین اسالم قربانی نمودن یک  حیوان مناسب برای افرادی 
که وضعیت مادی مناسب دارند جزو واجبات می باشد. حیواناتی که برای قربانی نمودن 
مناسب هستند شامل گوسفند، گاو و شتر می باشند. حیوانی که قربانی خواهد شد می بایست 

سالم بوده و ماده آن نیز باردار نباشد.

یکی ازاهداف عید قربان توزیع گوشت ما بین افراد و خانواده های فقیری است که امکان 
خوردن گوشت تا عید را نداشته اند. به همین دلیل یک سوم گوشت قربانی در منزل صاحب 

قربانی  مانده و مابقی آن نیز بین همسایگان، آشنایان و افراد فقیر توزیع و پخش می شود.

عید قربان نیز همانند عید فطر با جمع شدن در خانه یکی از بزرگان خاندان و با صرف 
غذای عید آغاز می شود. در اولین روز عید قربان به علت اینکه اکثر افراد قربانی دارند و 

مشغول به فعالیت می باشند دید و بازدید عید از روز دوم  آغاز می شود.

به  توجه  با 
دین  احکام 
قربانی  اسالم 
برای  کردن  
مسلمانی  هر 
استطاعت  که 
دارد  مالی 
واجبات  جزو 
باشد.  می 



الدین و اإلیمان
 الجمیع في تركیا لهم حریة الوجدان ، الدین ،العقیدة والقناعة. للجمیع الحریة في 
العبادة والمراسم الدینیة بشرط عدم مخالفة الدستور. ال یُجبر أحد على المشاركة او 
عدم المشاركة في المراسم الدینیة أو اإلعالن عن عقیدته الدینیة، ال یُشجب او یاُلم 

أحد بسبب عقیدته الدینیة وقناعته.

في األناضول في العصور القدیمة جدا عاش الناس من مختلف األدیان جنبا الى 
جنب، أكثر دین منتشر في تركیا هو دین اإلسالم.

یوجد في تركیا الى جانب المسلمین ، المسیحیون ، الیهود و ادیان أخرى، في تركیا 
للمسلمین جوامع ، للمسیحین كنائس وللیهود كنیس مفتوحة في المقاطعات. 



ادیان و عقاید
هر کس در ترکیه دارای آزادی وجدان، اعتقادات 
مراسم  و  دینی  آیین  عبادت،  است.  دینی  عقاید  و 
مغایرتی  اساسی  قانون  با  که  صورتی  در  مذهبی 
نداشته باشند، آزاد هستند. هیچکس برای شرکت یا 
عدم شرکت در عبادت، آیین دینی و مراسم مذهبی، 
دادن  به توضیح  نیازی  اعتقادات  دینی و  عقیده ی 
ندارد نمی توان هیچ کسی را به دلیل اعتقادات و 

باورهای مذهبی اش محکوم یا متهم کرد.

افرادی  آناتولی  در  تاریخ  در  قدیم  های  زمان  از 
منسوب به ادیان مختلف در کنار هم زندگی کرده اند. 
رایج ترین دین در ترکیه دین اسالم است. همچنین 
بسیاری  و  یهودیان  مسیحیان،  مسلمانان،  کنار  در 
افراد منسوب به ادیان دیگر در ترکیه زندگی می 
کلیساها  مسلمانان،  برای  مساجد  ترکیه  در  کنند. 
برای مسیحیان، کنیسه ها برای یهودیان در استان 
ها و شهرستان های مختلف در خدمت مردم هستند.



امور  انجام  مسئولیت  ترکیه  در 
واعتقادات،  اصول  به  مربوط 
 ، اسالم  دین  اخالق  و  عبادات 
دین  مورد  در  جامعه  کردن  آگاه 
با  مذهبی  های  مکان  مدیریت  و 

سازمان امور دینی است. 

ول
انب

ست
– ا

یا 
وف

اس
آی



ان
إليم

و ا
ن 

لدي
ا

121

کیه
تر

ر 
شو

ر ک
ی د

دگ
زن

ی 
نما

راه

سازمان امور دینی
واعتقادات،  به اصول  امور مربوط  انجام  مسئولیت  ترکیه  در 
عبادات و اخالق دین اسالم ، آگاه کردن جامعه در مورد دین و 

مدیریت مکان های مذهبی با سازمان امور دینی است. 

 )Müftülük( سازمان در هر استان و شهرستان شعبه های دینی
دارد.

خدمات تلفن همراه دینی برای گوشی های هوشمند در فروشگاه 
های IOS و Android موجود می باشد. شما می توانید برنامه 
های یادگیری قرآن، خواندن و گوش دادن به آن و برنامه های 
  )mobiluygulama.diyanet.gov.tr( اطالعرسانی وقت نماز را
به تلفن خود دانلود کنید.  شما می توانید برای پاسخ به سواالت 
اطالعات  برای  و  بگیرید  تماس   190 تلفن  شماره  با  دینی 
مراجعه   diyanet.gov.tr اینترنتی  آدرس  به  توانید  بیشترمی 
کنید. وب سایت به زبان های انگلیسی، آلمانی، عربی، روسی، 

فرانسوی و اسپانیایی خدمات می دهد.





مراسم تشییع 
جنازه

مرگ یک واقعیت دردناک اما اجتناب ناپذیر است. 
آخرین کاری که بازماندگان متوفی برای مردگان 
خود انجام می دهند این است که با توجه به ایمان 
متوفی، او را به درستی به سفر نهایی خود بدرقه 
صحیح  نهادهای  به  مراجعه  مورد  این  در  کنند. 
را  غمگین  و  رنجور  انسانهای  کار  کننده  یاری 

تسهیل می بخشد.
قانونی  اقدامات  برخی  انسان،  یک  فوت  هنگام 
ترتیب  به  این ها  انجام شود.  باید  دارد که  وجود 
دفن،  اخذ مجوز فوت و جواز  از:  اقدام عبارتند 
جنازه  حمل  دفن،  برای  جنازه  کردن  حاضر 
مدیریت  به  متوفی  فوت  اعالم  و  جنازه  دفن   ،
اداره شهرداری ها مسئول مراسم دفن در ترکیه 
مراجعه  با  جنازه  تشییع  مراسم  بنابراین  هستند. 
گیرد.  انجام می  متوفی،  فوت  به شهرداری محل 
شهرداری ها در رابطه با خدمات تشییع جنازه 24 

ساعته خدمت  ارائه می دهند.



مرگ و میرها ظرف 10 روز از زمان 
اداره  مدیریت  به  رویداد مرگ  وقوع 
این  شود.  می  گزارش  احوال  و  ثبت 
امر توسط  واحدی که مجوز دفن را 
اتباع خارجی همچنین  تنظیم می کند. 
مدیریت  به  مرگ  گزارش  به  موظف 

اداره مهاجرت استان هستند.
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الو 188 خدمات تشییع جنازه
در بسیاری از شهرها به ویژه شهرداری های کالن شهرها، تلفن 188 خط خدمات تشییع جنازه، 
وجود دارد. هنگامی که یکی از نزدیکان خود را از دست می دهید، قبل از هر کاری می توانید  
با تماس رایگان با خط Alo 188 خدمات تشییع و جنازه، اطالعات دقیقی را در مورد آنچه که 
باید انجام دهید دریافت کنید. در شهرداری هایی که این خط موجود نیست، شما می توانید به 

بخش خدمات تشییع جنازه مراجعه کنید
مراسم دفن توسط  مسئول مذهبی انجام می شود که متوفی منسوب به آن مذهب است. دیگر 
اقدامات نیز مجددا در حیطه وظایف شهرداری ها است. اگر قبرستان های خاصی برای منسوبین 
به مذاهب دیگر وجود داشته باشد متوفی در آنجا دفن می شود. اگر گورستانی  در محل موجود 
نباشد، یک فضای جداگانه را می توان در یک بخش مناسب از گورستان شهر اختصاص داد.

شهرداری ها در اقدامات مراسم تشییع جنازه غیر از “هزینه ی استفاده از محل دفن” هیچ هزینه ای 
نمی توانند درخواست کنند. با این حال از مراسم خاکسپاری فقرا، بی خانمانها و جنین ها هزینه 

ای دریافت نمی شود.

حمل جنازه
بسته به شرایط ، ممکن است الزم باشد جنازه به قبرستان دیگری یا خارج از کشور انتقال یابد. 
برای جنازه هایی که به خارج از استان انتقال داده می شوند باید از بخش امور سالمت شهرداری 

شهرستان مجوزراه جهت حمل جنازه اخذ گردد.

سالمت 	  امور  بخش  از  شوند  می  داده  انتقال  کشور  از  خارج  به   که  هایی  جنازه  برای 
شهرداری شهرستان مجوز راه جهت حمل جنازه و مجوز تردد جنازه  دریافت می گردد.با 
تسلیم  این مجوز ها به ماموران  بخش سالمت مدیرکل مرزها و سواحل ترکیه کار انتقال 

جنازه انجام می پذیرد.
برای جنازه هایی که به خارج از استان و کشور حمل می شوند، شرط داشتن تابوت های 	 

بدون نشت بو و مایع الزامی است.

اعالن مرگ به مدیریت اداره ثبت و احوال
احوال  و  ثبت  اداره  مدیریت  به  از زمان وقوع رویداد مرگ  میرها ظرف 10 روز  و  مرگ 
گزارش می شود. این امر توسط  واحدی که مجوز دفن را تنظیم می کند. اتباع خارجی همچنین 

موظف به گزارش مرگ به مدیریت اداره مهاجرت استان هستند.





توریسم
ترکیه؛ از لحاظ تنوع گردشگری منحصر به فرد، 
نظیر  بی  ای  نمونه  هنری  و  فرهنگی  رویدادهای 
در جهان محسوب می شود. .کشور ما  که آمیزه 
ای از تمدن ها و میراث فرهنگی غنی و همچنین 
زیبایی های جغرافیایی متنوعی را در خود جای 
بین  عرصه  در  توریستی  لحاظ  از  که  است  داده 
المللی در جایگاه مهمی  قرار گرفته است. تاریخ 
از  قبل  به 7500  آناتولی  در  قبایل  اولین  پای  رد 
میالد می رسد. این سرزمین عالوه بر این که نقطه 
شروع تفکرات فلسفی محسوب می شود؛ از تمدن 
ایونی  ها،  لیدی  ها،  فیریق  ها،  هیتی  نظیر  هایی 
اسکندر،  امپراتوری  ایرانیان،  اورارتوها،  ها، 
سلجوقی  بزرگ  امپراتوری  حکومت  و  آناتولی  
تمدن  امپراتوری عثمانی میزبانی کرده است.  و 
های ذکر شده  آثار بی شماری را به یادگار گذاشته 
اند. به همین دلیل، ترکیه؛ به دلیل بقایای شهرهای 
تاریخی، بناهای متعلق به تمدن های مختلف، موزه 
داده  نمایش  آن  آثار بسیار ارزشمند در  هایی که  
خود  متنوع  غذاهای  و  رنگی  فولکلور  شود،  می 
در جهان در جایگاه یک کشور توریستی می باشد.



 ترکیه دارای 17 میراث فرهنگی  و طبیعی می باشد که جزو میراث جهانی 
محسوب می شود. این وضعیت  که از طرف سازمان یونسکو دارای اهمیت 
بین المللی بوده، به  این تشکل های طبیعی، بنای تاریخی و مکان های  جای داده 
است که جهت حفاظت طبیعی و تاریخی تعلق می گیرد. برای کسب اطالعات 
بیشتر به آدرس اینترنتی مدیریت اداره کل موزه ها و میراث فرهنگی  وزارت 
نمایید.  www.kulturvarliklari.gov.tr،مراجعه  گردشگر  و  فرهنگ 
استانبول، آنکارا و ازمیر از جمله شهرهایی هستند که در طول سال، میزبان 

جشنواره های ملی و بین المللی سینما، موسیقی و تئاتر می باشد.
در ترکیه  امکان بهره مندی از انواع مختلف توریسم ازجمله توریسم تابستانی 
و زمستانی، توریسم درمانی، توریسم خواراک شناسی، توریسم فرهنگی وجود 
چهار  مناطق  ترین  معروف  از  برخورداری  لحاظ   به  ترکیه  همچنین  دارد. 
فصل، جنگل های سبز، کوه های برفی مناسب اسکی، دریاهای تمیز، سواحل 
ترین غذاهای  نوازی و معروف  آبدرمانی، فرهنگ مهمان  شنی، چشمه های 

جهان، کشوری منحصر به فرد می باشد.
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توریسم تابستانی
اژه، دریای مدیترانه، دریای مرمره، سواحل  سواحل و پالژهای دریای 
دریای سیاه واقع شده در سه طرف کشور از لحاظ گردشگری دارای اهمیت 
زیادی می باشند. سواحل دریای اژه و مدیترانه در تابستان دارای روزهای 
بسیار طوالنی  آفتابی ساالنه  باشد، متوسط ساعات  آفتابی می  و  طوالنی 
می باشد. درجه حرارت آب دریا در طول 8-6 ماه باالی 20 درجه است. 
عالوه بر این، وجود دریاچه ها، ییالق ها، جنگل ها، فرم های آتشفشانی 
جوان مناسب گردشگری بوده خصوصا ویژگی های  بخش ساحلی منطقه 
اژه دارای پتانسیل عظیمی برای گردشگری محسوب می شود. استانهای 
ازمیر و موعال در منطقه اژه بیشترین جاذبه های توریستی را دارا می 
بسیار  استانی  توریستی  لحاظ  از  مدیترانه  منطقه  در  آنتالیا  استان  باشد. 
محبوب است. منطقه دریای سیاه با پوشش گیاهی وسیع، کوهها، ییالق ها 
پالژهای طبیعی ساحلی  پتانسیل مهمی برای گردشگری داخلی و خارجی 

را دارا می باشد.

توریسم زمستانی
درفصل  است.  ارزشمند  بسیار  نیز  زمستانی  گردشگری  نظر  از  ترکیه 
تابستان و زمستان با دارا بودن کوه های بلند مملو از برف و تاسیسات 
شود.  می  محسوب  زمستانی  توریسم  مهم  مراکز  از  یکی  نیز  اسکی 
گردشگری  برای  مناسب  مناطق  آناتولی،  شرق  تا  اژه  و  مرمره  از 
کور  بولو-  تپه،  کار  ائللی-  کوجا  اولوداغ،  بورسا-  باشد.  می  زمستانی 
اوغلو- کارتالکایا، کاستامونو- ایلگاز، کایسری- ارجییس،  ارزروم- پاالن 
دوکن، ارزروم- ارگان، کارس- ساری کامیش به عنوان مراکز زنجیره ای 

گردشگری زمستانی مورد توجه مسافران قرار می گیرد.

توریسم درمانی
ترکیه؛ در کنار دارا بودن شرایط آب و هوایی، سواحل شنی، چشمه های 
آب گرم، جنگل ها، ییالق ها، در سایه ی حمل و نقل عمومی دسترسی 
به توریسم پزشکی و توریسم درمانی های متنوع را آسان نموده است  که 
دارای اهمیت  توریستی می باشد. در بخش توریسم پزشکی  با برنامه های 
قابل اجرا بی شمار نو آوری ها موجب باال بردن کیفیت زندگی شده وتبدیل 

به یک مرکز توریسم پزشکی مهم شده است. 

 درفصل تابستان و
 زمستان با دارا بودن کوه

 های بلند مملو از برف
 و تاسیسات اسکی نیز
 ترکیه یکی از مراکز
 مهم توریسم زمستانی

محسوب می شود

 سواحل دریای
 اژه و مدیترانه

 در تابستان دارای
 روزهای طوالنی
و آفتابی می باشد



 کاپادوکیا، از60  میلیون سال پیش
 توسط الیه نرم از گدازه و خاکستر
 کوه های اریکایس، حسن داغی و

 گوللوداغ، یک منطقه منحصر به فرد
 است که بیش از میلیون ها سال از

فرسایش باران و باد تشکیل شده است
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توریسم خوراک شناسی 
بخش آناتولی و بی النهرین درکشور ترکیه، با بهترین نمونه 
های ازفرهنگ غذایی از صدها سال پیش مرکز جذب توریست 
ها بوده واست. با قدمت هزارساله میزبان فرهنگ های متفاوت 
بوده و از این حیث طیف وسیعی از فرهنگ آشپزی را دارا 
می باشد. قاضی آنتپ به عنوان پایتخت لذت آناتولی، با تنوع 
اغلب گردشگران را جلب کرده  توجه  لذیذ  و  غذایی گسترده 
است. از میان غذاها رنگین  و نوشیدنی های  سفره ی ترکیه، 
می توان به دونر، الهماجون، کباب، باقلوا و قهوه ترک، اشاره 

کرد. 

توریسم فرهنگی
توریسم فرهنگی، نگرشی است به میراث تاریخی و طبیعی، 
در  شده  معاصرعرضه  هنری  آثار  و  فرهنگی  رویدادهای 
قرار  گردشگران  خدمت  در  که  توریستی  محصوالت  قالب 
تاریخی،  مساجد  ها،  موزه  بودن  دارا  با  استانبول  گیرد.  می 
کاخ ها، نمایشگاهها و گالری های هنری،از اهمیت به سزایی 
سافران  استانبول،  تاریخی  های  بخش  باشد.  می  برخوردار 
دیوریی،  جامع  مسجد  لتون،  نمرود،  کوه  بوغازکوی،  بولو، 
و داروالشفا، مرکز باستان شناسی شهری و فرهنگی تروا ، 
پاموک کاله و گورمه کاپادوکیا هم از لحاظ فرهنگی و هم از 
لحاظ میراث طبیعی تاریخی جزو آثار تاریخی جهان محسوب 

می شود. 

در شهرستان کاهتا واقع در آدی یامان در کوه نمرود با 
ارتفاع 2150 متر، آرامگاه ساخته شده توسط پادشاه 

کماگنه آنتیوچس اول برای نشان دادن قدردانی از 
خدایان و اجداد آن ها، با مجسمه های شگفت انگیز 
و مناظر منحصر به فردش یکی از بقایای شکوهمند 
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حمل و نقل و 
مسافرت

در راه های زمینی حرکت اتومبیل ها از سمت راست 
جاده و جای راننده در قسمت چپ اتومبیل قرار دارد. 
در جاییکه پیاده رو وجود ندارد عابرین از سمت چپ 
قوانین  با  تطابق  عدم  ترکیه  در  کنند.  می  عبور  جاده 
تواند  می   ، قانون  نقض  یا  و  رانندگی  و  راهنمایی 
و  رانندگی  گواهینامه  ابطال  نقدی،  باالی  جریمه  به  
ماشین  سرنشینان  تمام  شود.  منجر  زندان  مجازات 
هنگام مسافرت باید کمربند ایمنی خود را ببندند. همه 
کودکان یا نوزادان تا سن 12 سالگی باید از یک سیستم 
حفاظتی معتبر یا از صندلی ایمنی استفاده کنند. همچنین 
تلفن  از  استفاده  مانند؛  مسائلی  در  رانندگی  هنگام  در 
ممنوعیت  نقض  مجاز،  سرعت  حد  از  عبور  همراه، 
پارک کردن و  رانندگی پس از مصرف الکل مقررات 

راهنمایی رانندگی خیلی سختگیرانه اجرا می شود.



 در میادین و تقاطع هایی که ترافیک سنگین وجود دارد،چراغ راهنمایی تنظیم 
کننده جریان ترافیک استفاده می شود. چراغ ها به ترتیب از باال به پایین قرمز، 

زرد و سبز هستند؛ 
 چراغ  قرمز به معنی توقف و منتظر ماندن،	 
چراغ زرد به معنی باز شدن راه اما هنوز در حالت توقف ماندن،	 
چراغ سبز نشان می دهد که راه باز است.	 
روشن خاموش شدن چراغ قرمز به معنی توقف به هنگام رسیدن به تقاطع، 	 

بررسی و سپس عبور کردن،
روشن خاموش شدن چراغ زرد نشان می دهد که به هنگام رسیدن به تقاطع 	 

آهسته و با دقت عبور کنید.
برای عابرین پیاده هم چراغ قرمز و سبز وجود دارد.	 
چراغ قرمز به معنی نوبت عبور وسایل نقلیه و منتظر ماندن،	 
چراغ سبز به معنی حق عبور برای عابرین می باشد.	 

نوع خودرو
 در داخل
 مناطق

مسکونی

در خارج از مناطق مسکونی

 جاده های دو طرفه بینبزرگراه ها
شهری

 در جاده
 های تقسیم

شده

اتومبیل 50 Km/s 90 Km/s 110 Km/s 120 Km/s

مینی بوس 50 Km/s 80 Km/s 90 Km/s 100 Km/s

ون 50 Km/s 85 Km/s 100 Km/s 110 Km/s

Km/s 50  کامیونت 80 Km/s 85 Km/s 95 Km/s

 (L3) موتورسیکلت 50 Km/s 80 Km/s 90 Km/s 100 Km/s

 (L4,L5,L7) موتورسیکل 50 Km/s 70 Km/s 80 Km/s 80 Km/s

در میادین و 
هایی  تقاطع 
ترافیک  که 

وجود  سنگین 
دارد، چراغ 

تنظیم  راهنمایی 
جریان  کننده 

استفاده  ترافیک 
می شود.
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به غیر از بزرگراه های دو طرفه بین شهری و جاده های تقسیم شده برای استفاده از 
بعضی از بزرگراه ها و پل ها هزینه پرداخت می شود. وسایل نقلیه خصوصی می توانند 
از بزرگراه ها و پل ها با استفاده از OGS )سیستم انتقال خودکار( یا HGS )سیستم حمل 

و نقل سریع( عبور کنند.
OGS و HGS، سیستم هایی هستند که از طریق از پیش نصب شدن در وسیله نقلیه  و یا 
اتیکت  OGS/HGS چسبیده شده، هزینه ی عبور از PTT یا حساب بانکی متصل به اتیکت 
به طور خودکار شارژ می شود. وسایل نقلیه خصوصی با پالک خارجی نیز می توانند با 

این سیستم عبور کنند.
برچسب OGS از بانک های طرف قرارداد، برچسب HGS از شعب PTT و از طریق 
بانک های نقاطی که قرارداد دارند تامین می شود. برای انجام این کار، فرد باید با مجوز 
خودرو و هویت خود درخواست ارائه کند، هزینه ی OGS / HGS را پرداخت و رقم 

مورد نظر خود را به حساب بانکی واریز کند.
موقع عبور از گیشه ها بدون داشتن برچسب OGS/HGS، 10 برابر هزینه عبور جریمه 
اعمال می شود. در صورت آبونه شدن در OGS/HGS  در مدت 15 روز پس از تاریخ 

عبور، هزینه عبور بدون جریمه از حساب مربوطه می تواند دریافت شود.

گواهینامه رانندگی
هر کسی که می خواهد از یک وسیله نقلیه موتوری در ترکیه استفاده کند، باید گواهینامه 
رانندگی را دریافت  کند. برای این کار افراد باید وضعیت سالمت شان مناسب بوده و در 
آزمون تئوری و استفاده عملی از خودرو قبول شوند. رانندگان فقط می توانند از وسایل نقلیه 

ای که در گواهینامه رانندگی آنها مشخص شده استفاده کنند.

اتباع خارجی که در ترکیه اقامت دارند می توانند برای مدت حداکثر شش ماه از تاریخ ورود 
به کشور با اسناد رانندگی که از یک کشور دیگر دریافت کرده اند، رانندگی کنند. گواهی 
الزم نیست یک گواهینامه بین المللی باشد. با این حال، ضروری است که خارجیان، همراه 
با اسناد اصلی خود، یک نسخه تایید شده ترجمه شده به زبان ترکی را به همراه داشته باشند. 
برای استفاده بیشتر از 6 ماه باید گواهینامه رانندگی را به گواهینامه مورد استفاده در ترکیه 
تبدیل کنند. برای انجام این کار باید به مدیریت راهنمایی و رانندگی استان محل سکونت 

مراجعه کنید.

خرید خودرو 
انواع کار و عملیات در وسایل نقلیه، توسط شخص صاحب وسیله نقلیه و نمایندگان قانونی، 
وکیل )با وکالت نامه محضری( و یا اشخاص حقوقی از طرف نهادهای دولتی همراه با اسناد 

اجباری در صورت مراجعه انجام می گیرد.

فرآیند تجدید برگه در تمامی مراجع ثبت اسناد رسمی می تواند انجام شود. برای کسب 
اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید به آدرس وب سایت اداره امنیت محل سکونتتان 

مراجعه کنید.

 افراد برای
 گرفتن

 گواهینامه
 باید وضعیت
 سالمت شان
 مناسب بوده
 و در آزمون

 تئوری و
 استفاده عملی

 از خودرو
قبول شوند



خرید وسیله نقلیه دست دوم 
در ترکیه خرید وسیله نقلیه دست دوم یک رفتار معمول می باشد. با این حال 
در هنگام فروش وسیله نقلیه دست دوم برای جلوگیری از بروز مشکل باید 

برخی مسائل مورد توجه قرار گیرد. 
وسایل نقلیه ای که خریداری می شوند باید در مکان هایی که معاینه 	 

فنی خودرو را انجام می دهند،مورد بررسی قرار گیرد.
شماره شاسی خودرویی که در سند ثبت خودرو نوشته شده است 	 

باید بررسی شود.
برای 	  مانعی  رانندگی  و  راهنمایی  های  جریمه  یا  مالیات  داشتن 

فروش خودرو می باشد.
خرید وسایل نقلیه بدون توجه به صفر یا دست دوم بودن آن ها باید در حضور 

یک دفتر ثبت اسناد رسمی انجام شود.

کرایه کردن خودرو
در ترکیه بسیاری از موسسه های داخلی و خارجی هم به صورت شخصی و 

هم به صورت عمده خدمات کرایه خودرو را انجام می دهند.  

سفر
تمام اتباع خارجی که در ترکیه زندگی می کنند از حق مسافرت برخودار 
می باشند. با این حال این حق تحت شرایط خاصی ممکن است محدود شود.

)پناهندگی( 	  المللی  بین  حفاظت  سازمان  به  که  کسانی 
مراجعه کرده اند،

کسانی که در وضعیت حفاظت بین المللی هستند،	 
صاحبان حفاظت موقت موظف به اقامت در استان هایی 	 

هستند که به آنها نشان داده می می شود.
این افراد، زمانی که آن ها نیاز به ترک استان اقامت دارند باید 

با مراجعه به مدیریت اداره مهاجرت استانی برگه مجوز راه 
دریافت کنند. 

در ترکیه گزینه های حمل و نقل بسیاری برای مسافرت از شهری که سکونت 
دارید به شهرهای دیگر وجود دارد.

تمام اتباع 
خارجی که در 
ترکیه زندگی 

می کنند از 
حق مسافرت 
برخودار می 
باشند. با این 
حال این حق 
تحت شرایط 

خاصی ممکن 
است محدود 

شود
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سفر با اتوبوس
مسافرت با اتوبوس شایعترین نوع حمل و نقل در ترکیه است. شما می توانید به هر 

نقطه ای از ترکیه با اتوبوس دسترسی پیدا کنید.
بلیط ها را می توانید از شرکت های مسافرتی اتوبوس در ترمینال ها و در بسیاری از 
شهر ها از دفترهای موجود در مرکز شهر یا وبسایت های اینترنتی شرکت ها تهیه کنید.

سفر با قطار
سفر با قطار به دلیل مزایایی مانند عدم وجود مشکالت ترافیکی، امن و راحت 

بودن و سریع بودن ترجیح داده می شود.
سفرهای بین المللی قطار مابین ترکیه و بلغارستان، رومانی، صربستان، ایران 
و اتریش وجود دارد. عالوه بر این، شبکه گسترده ی راه آهن دولتی جمهوری 
ترکیه )TCDD( عالوه بر کالنشهرهابسیاری از شهرهای بزرگ را به هم متصل 
می کند، به ویژه کالنشهرها. در داخل کشور؛ اتصال آنکارا،استانبول،قونیه، 
اسکی شهیر، ایزمیت و بیلجیک به یکدیگر با قطارهای سریع السیر، قطارهای 
اصلی مسافت طوالنی، قطارهای منطقه ای مسافت کوتاه و قطارهای حومه و 

قطارهای مسافری که در آستانبول،ازمیر، آنکارا و آداپازاری کار می کنند.

سفر از طریق راه دریایی
ترکیه که اطرافش با دریاها محصور شده، بنادر زیادی برای سفر با کشتی ها و 

قایق ها را بوجود آورده است.
سامسون،  زونقولداق،  از   Tren-Feri خطوط  و   Ro-Ro المللی  بین  خطوط  با 
ترابزون، استانبول و کوجا علی  به اوکراین ؛ از استانبول به رومانی؛ ازمرسین 
به ایتالیا و قبرس شمالی؛ از ازمیر به ایتالیا؛ از استانبول به فرانسه؛ از اسکندرون 

به مصر، لبنان و اسرائیل، سفرها به طور مرتب انجام می شود.
در طول تابستان ما بین ترکیه و جزایر دریای اژه سفرهای با کشتی در فواصل 
منظم برگزار می شود. ترکیه یکی از مراکز مهم گردشگری قایق بادبانی جهان 
با شرایط ایده آل برای گردشگری قایق بادبانی است. عالوه بر مناطق طبیعی و 
حفاظت شده مورد نیاز برای گردشگری قایقرانی، برای بسیاری از خدمات و 

تجهیزات مورد نیاز قایقران ها  اسکله های مجهز وجود دارد. 

 شبکه گسترده ی
 راه آهن دولتی

 جمهوری ترکیه
(TCDD) عالوه 

 بر کالنشهرها
 بسیاری از

 شهرهای بزرگ
 را به هم متصل

می کند

 )ELBİS(  بلیط ها را می توانید از سیستم الکترونیکی بلیط مسافر
موجود  های  کیوسک  از  برخی  در   ،)ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr(
های  ایستگاه   ،)4448233( تماس  مرکز   ،)Trenmatik( ها  ایستگاه  در 

قطار یا دفاتر PTT که بلیط ها به فروش می رسانند، تهیه کنید.



سفر از طریق راه هوایی با هواپیما
حمل و نقل هوایی، که از لحاظ ایمنی، سرعت، آسایش و بسیاری 
اول  اولویت  به  تبدیل  دارد،  خود  همراه  به  مزایایی  دیگر  موارد 

مسافران شده است. 

می  عمل  آسیا،  و  اروپا  بین  ارتباطی  پل  یک  عنوان  به  که  ترکیه 
کند، در شرف تبدیل شدن به یکی از مراکز حمل و نقل هوایی دنیا 
می باشد. شما به راحتی می توانید تقریبا به هر قسمت از جهان با 

پروازهای مستقیم و غیر مستقیم از طریق ترکیه سفر کنید.

بلیط ها را می توانید از دفاتر شرکت های هواپیمایی و یا سایت های 
اینترنتی و یا از آژانس های گردشگری تهیه کنید.

 

ترکیه که به عنوان یک 
پل ارتباطی بین اروپا و 

آسیا، عمل می کند،در 
شرف تبدیل شدن به یکی 

از مراکزحمل و نقل 
هوایی دنیا می باشد.



پورتال حمل و نقل ملی
شما می توانید از طریق پورتال حمل و نقل ملی به زبان های؛ 
به  به راحتی  آلمانی، روسی و عربی  انگلیسی،  ترکی، 
فاصله بین دو شهر، زمان ورود تخمینی مسیرهای حمل 
و نقل جایگزین، حمل و نقل عمومی و سفر با وسیله نقلیه 

شخصی دسترسی پیدا کنید.

در سایه پورتال به همراه امکان دسترسی آنالین به نقشه 
محل مورد نظر برای مسافرت از طریق قطار، کشتی، 
هواپیما و اتوبوس، گزینه های حمل و نقل برنامه ریزی 

شده جایگزین را می توان به دست بیاورید از طریق. 

وسایل حمل و نقل عمومی
در حمل و نقل داخل شهری استفاده از حمل و نقل عمومی یک جایگزین 
ارزان و سریع است. در هر شهری وسایل حمل ونقل عمومی متفاوت از 
طریق اتوبوس های شهرداری، مترو، متروبوس، تراموا، کشتی، اتوبوس 
دریایی، قطار حومه، مینی بوس را می توان یافت. هزینه های حمل و نقل 
عمومی و روش های پرداخت (پول نقد، کارت الکترونیکی، بلیط و غیره) 
نیز متفاوت است. شما می توانید در مورد حمل و نقل عمومی در شهر و 

جزئیات استفاده آن از طریق بخش های مرتبط با شهرداری ها و سایت 
های اینترنتی اطالعات کسب کنید.

تاکسی
تاکسی های بسیاری در همه شهرها وجود دارد. پالک تاکسی ها با حرف 
T شروع می شود، رنگ تاکسی ها زرد بوده و در قسمت فوقانی خودرو 

کلمه “taksi” وجود دارد. در تمام تاکسی ها، با توجه به فاصله ی سفر 
برای محاسبه هزینه وجود تاکسی متر و استفاده از آن اجباری است. 
هزینه شروع تاکسی متر و هزینه هر کیلومتر در بین شهرها متفاوت 

است.

 

شما می توانید به پورتال 
حمل و نقل ملی از آدرس 
www.ulasim.gov.tr یا 
از برنامه های کاربردی 

iOS، Android و ویندوز 
فون 8 دسترسی پیدا کنید.

هزینه شروع تاکسی 
متر و هزینه در هر 
کیلومتر بین شهرها 

متفاوت است.





ارتباطات 
عمومی

)PTT( خدمات پستی
 )PTT( مدیریت اداره کل سازمان پست و تلگراف 

سازمان پستی ترکیه است. از طریق شعبه های آن در 
سراسر ترکیه؛ شما می توانید، کارکارت پستال،نامه 
و بسته های کوچک تا 2 کیلوگرم به خارج از کشور 

ارسال نمایید، ارسال کردن تلگراف های الکترونیکی 
از طریق اینترنت، نقل و انتقال های پول و حواله 

به داخل و خارج از کشور، مبادله ارزی، پرداخت 
جریمه های نقدی رانندگی و پرداخت قبض از این 

طریق انجام می شود. دادن، توزیع پاکت های رمز 
“ e-Devlet Kap ısı” نیز توسط PTT انجام می شود.

برای کسب اطالعات دقیق می توانید به آدرس   
www.ptt.gov.tr مراجعه کنید.



کل  اداره  مدیریت  توسط   شده  صادر  اقامت  مجوز  های  کارت 
نام  ثبت  هنگام  که  آدرسی  به   PTT Cargo  از طریق مهاجرت 
(آدرس محل سکونت در ترکیه) از طرف شما اطالع رسانی شده 
کارت پستال،نامه. به منظور پیگیری به تلفن همراه شما پیام کوتاه 

جهت ردیابی محموله (بارکد) فرستاده می شود.

سازمان رادیو و تلویزیون 
)TRT( ترکیه

پخش رادیو و تلویزیون از طریق ماهواره و فرستنده های زمینی 
به بسیاری از نقاط جهان از جمله اروپا، آسیا، خاورمیانه، امریکا 
و استرالیا از طریق رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (TRT) انجام 
می شود، همچنین می توان از هر گوشه ی جهان از طریق پخش 

اینترنتی به این رادیو و تلویزیون دسترسی پیدا کرد. 
زمینه  و  فرکانس  با  مرتبط  اطالعات  نید  توا می  شما 
آدرس  از  را  رادیوئی  نال  کا  16 و  تلویزیونی  نال  کا  13

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

TRT 1 و TRT CHILD که از بسیاری از نقاط جهان قابل تماشا است، 
TRT World که اخبار انگلیسی را در سراسر جهان پخش می کند، 
که   TRT EL ARABIA ترک،  به جهان  برنامه  پخش  با   TRT AVAZ
تنوع جدیدی را برای جهان عرب به ارمغان آورده است، به این 
ترتیب TRT نه فقط در مناطقی که به زبان ترکی صحبت می شود 

بلکه در سراسر جهان تعقیب می شود. 
خود   رادیویی  های  برنامه  در   (Voice of Turkey) ترکیه  صدای 
در 35 زبان و وب سایت (www.trtworld.com) در 41 زبان و 
گویش در کنار انعکاس رویدادها و مسائل ترکیه و جهان، بحث ها 
و تفسیر ها در حوزه های سیاست، اقتصاد و دیپلماسی ترکیه را به 
عنوان کشور پیشرو در منطقه و همچنین جهان ترک را، به گوش 

تمام نقاط  جهان می رساند.
 .

رادیوی  پخش  های  فرکانس  با   مرتبط  اطالعات  توانید  می  شما 
صدای ترکیه را از آدرس

http://www.turkiyeninsesirdadyosu.com /؟r=site/frequency 
دییامن بسک.

محمو توانید  می  شما 
از پستی خود را  له 

 http://gonderitakip.ptt.gov.tr
پرس و جو کنید  

 TRT عالوه 
 بر پخش رادیو و

 تلویزیون از طریق
 ماهواره و فرستنده

 های زمینی به
 بسیاری از نقاط
 جهان، از طریق

 پخش اینترنتی نیز
 می توان به آن از

 هر گوشه ی جهان
دسترسی پیدا کرد
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 )e-Devlet( دولت الکترونیکی 
است  امن  عمومی  اینترنتی  سایت  وب  یک  الکترونیک  دولت  پورتال 
که امکان دسترسی به کلیه خدمات عمومی را از یک نقطه فراهم می 
با  کارآمد  و  موثر  به طور  که  است  این  الکترونیک  دولت  کند.. هدف 
و  کار  و  کسب  مراکز  شهروندان،   به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
نهادهای عمومی خدمات عمومی ارائه دهد. دولت الکترونیک از خدمات 
یکپارچه الکترونیکی، فهرست سازمانها و اطالعیه های به روز تشکیل 
و  اطالعات  توانند  می  راحتی  به  کاربران  ترتیب،  این  به  است.  شده 

خدمات را با توجه به نیازهای خود به دست آورند.

دولت الکترونیکی چگونه استفاده 
می شود؟

شهروندان ترکیه، اتباع خارجی دارای کارت های آبی و شماره  هویت 
خارجی می توانند از صفحه اصلی پورتال دولت الکترونیکی در زبان 
های ترکی و انگلیسی به طریق  آدرس  www.turkiye.gov.tr و یا از 
طریق برنامه های کاربردی توسعه یافته  برای iOS  و  Android  قابل 

دسترسی می باشد. 
احراز هویت  به  نیازی  ارائه شده خدماتی هستند که  از خدمات  برخی 
ندارند. شما می توانید با تأیید یک کارت شناسایی )رمز عبور، امضای 
یکپارچه  خدمات  از  بسیاری  غیره(  و  موبایل  امضای  الکترونیکی، 

الکترونیکی را از آدرس ذکر شده دریافت کنید.

چه نوع خدماتی از طریق پورتال 
دولت الکترونیکی ارائه می شود؟

کلی  طور  به  الکترونیکی  دولت  طریق  از  شده  ارائه  خدمات 
می تواند به صورت زیر دسته بندی شود:

 خدمات یکپارچه الکترونیکی	 
 امور پرداختی	 
 به عنوان راه میانبر برای موسسات و سازمانها	 
 اطالعات و اطالعیه های به روز	 
 دریافت پیام از موسسات	 

شهروندان ترکیه، 
اتباع خارجی دارای 
کارت های آبی و 
شماره  هویت خارجی 
می توانندبه صفحه 
اصلی پورتال دولت 
الکترونیکی در زبان 
های ترکی و انگلیسی 
از طریق  آدرس   
 www.turkiye.gov.tr
و یا از طریق برنامه 
های کاربردی توسعه 
یافته  برای iOS و 
Android )آندروید( 
دسترسی داشته باشند





هنر و فعالییتها 
ترکیه به شما گزینه های متعددی جهت  سپری کردن 
دهد.  می  ارائه  خود  شدن  اجتماعی  و  فراغت  اوقات 
فرهنگی،  های  فعالیت  در  شرکت  با  توانید  می  شما 
موزه ها، نمایشگاه ها و کنسرت ها در کنار هم اوقات 

خوشی را داشته باشید.

موزه ها و نمایشگاه ها
ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و میزبانی بسیاری 
از مدنیت ها در طول تاریخ ، به همراه آثاری هنری 
بهشت  به عنوان  مانده   یادگار  به  ها  آن دوره  از  که 
و  با عکس، طراحی  مرتبط  ها ی  نمایشگاه  و  موزه 
مسافران  از  بسیاری  میزبان  ساله  همه   ، تکنولوژی 

داخلی و خارجی می باشد. 



(MUSEUM PASS) موزه پاس
برای تاریخ دوستان،عالقمندان به هنر و کسانی که می خواهند 
زیبایی شهرها را کشف کنند در سایه کارت موزه پاس 
که در حکم یک گنج می باشد، می توانید  ازبیش از 300 
فرهنگ  وزارت  به  وابسته  تاریخی  های  مکان  و  موزه 
و گردشگری جمهوری ترکیه بازدید نمایید. برای کسب 
اطالعات بیشتر در مورد کارت موزه پاس می توانید به 

آدرس اینترنتی www.muze.gov.tr مراجعه بفرمایید.
نمایشگاه های ویژه ای در ترکیه  که مناظره گر الحاق 
بافت تاریخی با هنر معاصر در آنها هستیم  وجود دارد 
که  اثرهایی از جمله  نقاشی، مجسمه و طراحی  در آنها 
به نمایش در می آید . از طریق این نمایشگاه ها می توانید 

پیشرفت های هنری را تعقیب کنید.
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تئاتر نمایشی
 ترکیه  به عنوان کشوری که  توسعه آن نه تنها مبنی  بر حرکت های 
اقتصادی می باشد بلکه همچنین برپایه پیشرفت های اجتماعی نیز می باشد، 
میزبان صحنه های نمایشی بی شماری می باشد. شما می توانید توسط 
نمایش های اجرایی در تئاتر، میکده ها، باله ها، اپراها و صحنه های 

موسیقی در ترکیه اوقات فراغت خوبی را سپری کنید.

در ترکیه که فرهنگ تئاتر سابقه ای طوالنی دارد در کنار سالن های تئاتر 
خصوصی سالن هایی دولتی هم فعالیت می کنند. مهمترین اینها تئاتر 
دولتی می باشد. اطالعات برنامه و صحنه تئاتر دولتی که نمایشنامه 
های متعددی را به منظوراهدافی مانند توسعه فرهنگ ادغام با جامعه، 
انعکاس دادن و یکدلی و بررسی مسائل مربوط به دستور کاراجرا می 
کند را می توانید از آدرس www.devtiyatro.gov.tr  کسب نمایید. 
همچنین در بسیاری ار استانها تئاتر شهری که از طرف شهرداری ها 

انجام فعالیت می کنند، وجود دارند.

مانند تئاتر، موسیقی های باله، اپرا، موسیقی های 
مشابه و غیره نیز در کشور ترکیه محبوب هستند. 
شما می توانید اجرای بسیاری ازهنرهای نمایشی 
در حال اجرا از آثار محلی و خارجی را در زبان 
 www.dobgm.gov.tr آدرس  از  را  مختلف  های 

دنبال کنید.

شما می توانید هنرهای نمایشی مانند تئاتر، باله، اپرا و موزیکال هایی 
که توسط بخش خصوصی  اجرا می شود را در اینترنت  به راحتی  

پیدا نموده و تعقیب نمایید.

کنسرت
ترکیه کشوری است که میزبان بسیاری از گروه های مختلف موسیقی 
و  ملی  در سطح  زیادی  کنسرت های  میزبان  که  ما  باشد. کشور  می 
بین المللی می باشد، فستیوال های موسیقی مختلفی را برگزار می کند. 
زیر سایه ی این جشنواره ها، می توانید با مد نظرگرفتن  چند روز 
فقط جهت موسیقی و سرگرمی  لذت ببرید و موسیقی  های جدید کشف 

نمایید. 

 در ترکیه در
 کنار سالن های

 تئاتر خصوصی
 سالن هایی

 دولتی هم فعالیت
می کنند

شما می توانید 
نمایشی  هنرهای 

باله،  تئاتر،  مانند 
اپرا و موزیکال 
توسط  که  هایی 

خصوصی   بخش 
اجرا می شود را در 
اینترنت  به راحتی  
پیدا نموده و تعقیب 

نمایید.



سینما
ترکیه همانند هنرهای نمایشی در حوزه سینما نیز یکی از کشورهای پیشرو 
است. مواردی مانند نمایش سریال و فیلم ها در سراسر جهان، کسب جایزه های 
مهم که در عرصه بین المللی توسط کارگردانان یا بازیگران ترکیه به دست 

می آید، عالقه به سینمای ترکیه را بیشتر کرده است.
ترکیه در چارچوب نقش خود در بخش سینما میزبان بسیاری از ارگانیزاسیون های 
پرتقال،  آلتین  فیلم  جشنواره  از  عبارتند  آنها  ترین  محبوب  هستند.  سینمائی 
جشنواره فیلم آلتین کوزا، جشنواره فیلم مستقل استانبول و جشنواره بین المللی 

جرم و جنایت، می نمایید.
در کنار جشنواره های فیلم، از طریق سالن های سینما موجود در سراسر 

ترکیه  فیلم های در حال نمایش را به راحتی می توانید  پیگیری کنید.

ورزش
از عهده  موفقیت  با  در رشته های مختلف ورزشی  اخیر  در سالهای  ترکیه 
ارگانیزسیون بازی های بین المللی برآمده است و به نقطه تالقی ورزش جهانی 
تبدیل شده است. بعضی از ارگانیزاسیون ورزشی انجام شده در ترکیه عبارتند 
از؛ فینال لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا، مسابقات قهرمانی جهان بسکتبال 
FIBA، فینال لیگ اروپا و بسکتبال زنان ، مسابقات Formula 1  که در سال 

 .Rally World های مختلف برگزار شده، مسابقات قهرمانی

جوانان  وزارت  ویژه  به  ورزشی  های  باشگاه  و  ها  فدراسیون  از  بسیاری 
برای  اند.  شده  سازماندهی  استان   81 در  ورزش  توسعه  ورزش جهت   و 
توانید  کنند، می  فعالیت می  ترکیه  فدراسیون های ورزشی که در  فهرست 
و  نموده  آدرس www.sgm.gsb.gov.tr/Federation.aspx مراجعه  به 
از پیشرفت های به روز در مورد ورزش مورد عالقه خود، باشگاه های 
ورزشی که می توانید در آنها ورزش کنید  و فرصت های مختلف، می توانید 

مطلع شوید.

ترکیه همچنین از ورزش های آماتور در کنار ورزش های حرفه ای حمایت 
محل  استان  در  واقع  ورزشی  امکانات  از  لیستی  توانید  می  شما  کند.  می 
سکونتتان را از آدرس www.sgm.gsb.gov.tr/Foundation.aspx پیدا 

کنید و می توانید از این امکانات در شرایط خاص استفاده کنید.

ترکیه میزبانی و سازماندهی یک سری از ورزش های سنتی را هم انجام 
می دهد. تاریخ بعضی از این ها مانند؛ کشتی کیرکپینار روغنی، مسابقات 
شنای بین قاره ای بسفر، تور دوچرخه سواری ریاست جمهوری و ماراتون 

استانبول که ریشه آن تا 650  سال پیش بر می گردد.

 جشنواره فیلم 
 آلتین پرتقال،
 جشنواره فیلم
 آلتین کوزا،

 جشنواره فیلم
 مستقل استانبول
 و جشنواره بین
 المللی جرم و

 جنایت،  جشنواره
 های مهمی هستند
 که در کشور ما
برگزار می شود



ریاست  سواری  دوچرخه  تور 
جمهوری ترکیه

تور دوچرخه سواری ریاست جمهوری ترکیه که به طور سنتی 
توسط فدراسیون دوچرخه سواری ترکیه برگزار می شود، در 
سال 1963 با نام “مارمارا تورو” آغاز شد. اولین بار در سال 
1965 این مسابقات به عنوان تنها تور دوچرخه سواری بین 
قاره ای در جهان که به رده World Tour   شاهد صحنه 
مبارزه ورزشکاران و تیم های مشهور جهان می باشد. و در 

سال 1966 تحت حمایت دفتر ریاست جمهوری قرار گرفت.
این مسابقات به عنوان تنها تور دوچرخه سواری قاره جهان تا 
سطح World Tour خودش را ترفیع کرده و صحنه مبارزه 
ورزشکاران و تیم های مشهور جهان تبدیل شده است. در تور 
دوچرخه سواری ریاست جمهوری ترکیه دوچرخه سوارانی که 
 Eurosport  مسافت بین آسیا و اروپا را پدال می زنند، عمدتا
و بیش از 120 کشوراز طریق کانال های معتبر ملی و بین 

المللی به گستره وسیعی از جهان دسترسی پیدا می کند.

از آسیا تا اروپا ماراتون استانبول 
در 1 آوریل 1979، دومیدانی آسیا - اروپا با عنوان “تنها ماراتن بین قاره ای در جهان” 
آغاز شد. در کنارمسابقاتی که شامل سه بخش 10، 20 و 42 کیلومتری است، 

یک مرحله پیاده روی 15 کیلومتری نیز وجود دارد.

و  داخلی  نگاران  روزنامه  بود،  دومیدانی  برای  عطفی  2000نقطه  سال 
خارجی شروع به تعقیب این مسابقه کردند.

ای  قاره  بین  اروپا   آسیا  ماراتون   ،2015 و   2014  ،2013  ،2012 سال  در 
استانبول Eurasia Marathon به رده طالیی پذیرفته شده و  عنوان یکی از 
بهترین ماراتن های جهان را کسب نمود.  همچنین در سال 2014، از طرف 

AIMS  عنوان ماراتن سبز اهدا شد.



 



مواقع اضطراری
اجباری،  کار  گونه  هر  ی  مشاهده  صورت  در 
های  ازدواج  انسانی،  تجارت  اجباری،  روسپیگری 
مهاجران،   قاچاق  بدن،  اعضای  قاچاق  رسمی،  غیر 
نکردن  پرداخت  اسناد،  جعل  کالهبرداری،  گونه  هر 
حقوق ماهانه، سرقت، اخاذی مال و  هر گونه تهدید 
امنیت جانی، با مراجعه به سازمانها و تماس با شماره 

تلفن های زیر می توانید تقاضای کمک نمایید.
مهاجرین، از طریق تماس با خط “ییمر157”، 	 

24 ساعت هر روز هفته به زبان های ترکی، 
فارسی  و  آلمانی  روسی،  عربی،  انگلیسی، 

می توانند از خدمات مشاوره بهره مند شوند.
بواسطه 	  مهاجرت  داره  ا کل  مدیریت 

انسانی”،  تجارت  ازقربانیان  حمایت  ی  “برنامه 
“برنامه های بازگشت داوطلبانه و امن” ازقربانیان 
تجارت انسانی  پشتیبانی می کند. برای بهره مندی 
 YİMER 157 از حمایت های مذکور با شماره ی
و یا مدیریت اداره مهاجرت استان  تماس حاصل 

فرمایید.
 	 7 ترکیه  نقطه  ازهر  پلیس  با  توانید  می  شما 

24 ساعت به طور رایگان با شماره   روز هفته 
“155 پلیس امداد”  تماس حاصل نمایید.



ژاندارمری در روستاها و سازمان پلیس در روستاهای  مناطق دور افتاده 	 
ترکیه 7  نقطه  ازهر  با ژاندارمری  توانید  باشد. شما می  نیز موجود می 
روز هفته 24 ساعت به طور رایگان با شماره  156  “ ژاندارمری امداد”    

تماس حاصل نمایید.
ایستگاه های گارد ساحلی در بنادر موجود می باشد. شما می توانید با گارد 	 

ساحلی ازهر نقطه ترکیه 7 روز هفته 24 ساعت به طور رایگان با شماره  
158  “ گارد ساحلی”  تماس حاصل نمایید.

برای خط حمایت  اجتماعی ، که در مورد خدمات  مربوط یه خانواده، 	 
زنان، کودکان، معلولین و سالخوردگان اطالع رسانی و راهنمایی می کند، 
می توانید با شماره تلفن 183 تماس حاصل نمایید. خط حمایت اجتماعی در 
صورت دریافت گزارش  و خبری درباره ی  خشونت، به نیروهای امنیتی 

اطالع داده  و بدین ترتیب مداخله صورت می گیرد.
در هنگام مراجعه به بیمارستانها به دلیل درمان آسیب های ناشی از اختالفات 	 

خانوادگی، عالوه بر اقدامات درمانی از طرف پلیس بیمارستان به اقدامات 
قضایی نیز پرداخته می شود. درصورت مشاهده ی موارد مشکوک نیز 
پلیس بیمارستان نسبت به ایجاد پرونده های قضایی  می تواند اقدام نماید.

نام 	  به  اپلیکیشن  یک  از طریق  زنان  علیه  بر  با خشونت  مبارزه  برای 
KADES وقایع مربوط به خشونت را می تواند تنها با یک دکمه اطالع دهید. 

در بسیاری از شهرداری های استانها و شهرستانها، مراکز مشاوره زنان 	 
و خانه های حمایتی برای حمایت اززنان تحت خشونت و کودکان زیر 12 

سال شان در حال خدمت رسانی می باشند.
مرکز حقوقی و مشاوره ای اتحادیه ی وکالی استان در موارد خشونت های 	 

خانوادگی خدمات مشاوره و کمکهای حقوقی ارائه می دهد.

تجارت انسان
تجارت انسان به معنی؛ با اعمال زور و تهدید، انسان ربایی، فریب، خیانت، 
بهره کشی انسانی ، سواستفاده از ناچاری اشخاص، برای جلب رضایت افراد 
صالحیت کنترل بر روی دیگری از طریق کسب درآمد و منفعت، همچنین به 
منظور استثمار انسان، انتقال از جایی به جای دیگر، واگذاری، پناه دادن ویا 

تحویل گرفتن می باشد.  
قربانی تجارت انسان از طرف گروه های سازماندهی شده ی جرم، به معنی 
تجارت  هدف  با  گرفتن  اسیر  فحشا،  اجباری،  کار  بشر،  حقوق  شدید  نقض 

اعضای بدن تعریف شده است. 

 در هر شرایطی
 که امنیت اموال

 و زندگی را
 تهدید می کند

 شما می توانید
 با تماس با

 مراکز تماس
 اضطراری،

 تقاضای کمک
بفرمایید
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قاچاق مهاجر
قاچاق مهاجر، به مفهوم وارد کردن یک تبعه خارجی به صورت غیر قانونی در 

قبال منفعت و سود به کشور و یا خارج کردن  از کشور می باشد. 
تفاوت اساسی بین تجارت انسان و قاچاق مهاجر در بحث رضایت قربانی می باشد. 
در قاچاق مهاجر ارتباط بین قربانی و گروه مجرم با عبور از راه های غیر قانونی 
به پایان می رسد. وقتی که از راه های غیر قانونی تالش به مهاجرت می شود 
دلیل مشکالت  به همین  استفاده می شود.  امن  نا  از راه های  بیشتر موارد  در 
عمیق جانی و مالی را در پی دارد و نتایج منفی به همراه دارد. حتی اگر فرد به 
کشوری که امن می داند برود بدلیل اینکه از راه غیر قانونی وارد شده معموال 
در به دست آوردن وضعیت قانونی نا موفق بوده و حقوق موجود در آن کشور 

به آن ها تعلق نمی گیرد.

خشونت خانگی
خشونت خانگی خشونتی است که از طرف یکی از اعضای خانه به صورت 
فیزیکی روانی، جنسی و یا اقتصادی بر دیگر اعضای خانواده اعمال می شود. 

مخصوصا کودکان و زنان بیشتر با خشونت خانگی مواجه می شوند.

قوانین جمهوری ترکیه خشونت خانگی را ممنوع کرده است. هم برای جلوگیری و 
هم برای محافظت از قربانیان بعضی تدابیر اندیشیده شده است. برای مثال: درباره ی 
“محافظت از خانواده و جلوگیری از خشونت علیه زنان” قانون وجود دارد. فردی 
که با خشونت خانگی مواجه شده با مراجعه به واحد ها ی مربوطه می تواند از 

خدمات؛ خدمات سر پناهی، حقوقی، حمایت پزشکی و غیره بهره مند شود.

محل های ارائه درخواست جهت حمایت از کودکان  
در ترکیه سرپرستی، مراقبت و حمایت از کودکان بی سرپرستی که از لحاظ 
فیزیکی و روحی و یا اخالقی در معرض خطر می باشند تحت مسئولیت مدیریت 
اداره ی خانواده و سیاست های اجتماعی استان می باشد. مؤسسات قضایی و 
اداری، سازمان های اجرای قانون، موسسات بهداشتی و آموزشی، سازمان های 
داوطلبانه، بایستی کودکانی را که نیاز به حمایت دارند را به مدیریت  اداراه ی 

خانواده و سیاست های اجتماعی استانی گزارش دهند.
کودکان بی سرپرست، آن هایی که به شکل اجباری مجبور به ازدواج می شوند، 
کسانی که در معرض سوء استفاده ی جنسی قرار دارند، کودکان کار زیر 14 
سال، کودکانی که مجبور به گدایی هستند، به عنوان کودکان نیازمند به حمایت 
و حفاظت پذیرفته می شوند. این کودکان تحت حمایت مدیریت اداره خانواده و 

سیاست های اجتماعی استان هستند.

 در ترکیه
 سرپرستی، مراقبت

 و حمایت از کودکان
 بی سرپرستی که

 از لحاظ فیزیکی و
 روحی و یا اخالقی
 در معرض خطر

 می باشند تحت
 مسئولیت مدیریت
 اداره ی خانواده
 و سیاست های

استان  اجتماعی 
می باشد
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زندگی اجتماعی
با  ها  انسان  در روابط  قوانینی  اجتماعی،  زندگی  در 
خودشان وجود دارد که بایستی از آن ها تبعیت کنند. 
زندگی متناسب با این قوانین؛ سبب روابط محترمانه، 
خوشبینانه و مودبانه ما بین انسان ها می شود. برخی 
اجتماعی  زندگی  در  نزاکت  باب  من  که  قوانینی  از 

بایستی رعایت  شود عبارتند از:

قواعد عمومی نزاکت و ادب
کنید 	  می  برقرار  ارتباط  ناشناس  با شخصی  اگر 

ایجاد  ترتیب  این  به  و  شود  می  داده  سالم  اول 
ارتباط آسان تر می شود.

گفتن کلمات “لطفا” و “با تشکر از شما” به مردم 	 
نشانگر نزاکت و آداب احوالپرسی می باشد. 

با 	  و  شلوغ  محیط  یک  در  نباید  امور خصوصی 
شنوند،  می  هم  دیگران  که  طوری  بلند  صدای 

بازگو شود.
منتظر ماندن، نشستن، مانع شدن از عبور دیگران  	 

در جاهای پر تردد مانند جاده ها، پل ها و غیره 
که مردم اغلب استفاده می کنند، مناسب نمی باشد.



توالت عمومی باید تمیز نگه داشته شود.	 
ریختن زباله در جاده ها، پارک ها، مناطق پیک نیک 	 

ممنوع است.
هنگام سوار و پیاده شدن به وسایط نقلیه عمومی همیشه 	 

اولویت با کودکان، سالخوردگان، معلولین و زنان باردار 
می باشد. در وسیله نقلیه عمومی برای افراد سالخورده، 
باردار، کودکان و معلولین جا داده می شود. با صدای 
بلند صحبت کردن مناسب نیست، نباید مسافران دیگر را 
اذیت کرد. در طول سفر، نباید صندلی ها را به شکلی که 

فرد پشت سری شما اذیت شود به پشت خوابانید..

تلفنی  درمکالمات  که  قوانینی 
باید رعایت کرد؛

بهتر است ابتدا فرد خود را در تلفن معرفی کند.	 
هنگام صحبت کردن با تلفن، سطح صدا باید به اندازه 	 

کافی روشن و واضح باشد تا از طرف دیگر شنیده شود. 
صحبت کردن با صدای بیش از حد بلند در تلفن می تواند 

برای طرف دیگر مزاحمت ایجاد کند.
هدف از تماس، به طرف دیگر در تلفن باید توضیح داده 	 

شود. 
بهتر است هنگام  قطع کردن تلفن، با عبارت هایی مانند 	 

روز خوش، شب خوش، خواهش می کنم، مکالمه را 
پایان دهید.

بهتر است در موقع های صبح زود، شب دیر هنگام و 	 
زمان صرف غذا تماس تلفنی صورت نگیرد مگر اینکه 

یک دلیل بسیار مهم و قانع کننده وجود داشته باشد.
ناراحتی 	  سبب  که   شکلی  به  باید  همراه  تلفن  صدای 

در  ویژه  به  گردد.  تنظیم  نشود  دیگران   اذیت   و 
بیمارستان ها و دیگر مناطق عمومی تلفن باید خاموش باشد.

تلفنهای همراه باید در زمان نمایش، تئاتر، اپرا، مکانهای 	 
مقدس و جلسات  در حالت بی صدا قرار گیرند یا خاموش 

باشند.
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قوانینی که دراستفاده کردن از اینترنت 
باید رعایت کرد؛

اینترنت به یکی از سریعترین و موثرترین ابزار ارتباطی زمان ما تبدیل شده 
است. ارتباطات صورت گرفته از طریق پست الکترونیکی در ارتباطات 
رسمی و یا شخصی،  نقش مهمی را  ایفا می کند. با این حال در این شکل 
از ارتباطات بایستی برخی قوانین در نظر گرفته شود. مقرراتی که باید در 

مکاتباتی که با ایمیل صورت می دهید، رعایت نمایید عبارتند از:

بهتر است که یک ایمیل را با یک عبارت جهت مخاطب  قراردادن 	 
)احتراما و غیره :Değerli  ،جناب آقای: Say ın(  شروع کنید و یا با یک 
 iyi( یا با آرزوی )با احترام و غیره : Saygı ları mla(  کلمه پایانی
çalışmalar: با احتراما و غیره روز کاری خوب و غیره( به پایان برسانید.

درج  نام و نام خانوادگی، شماره تماس و آدرس  در امضای ایمیل 	 
ضروری است.

به دلیل اینکه اینترنت مکان امنی نمی باشد اطالعاتی که نباید توسط 	 
دیگران رویت شود، نباید از طریق ایمیل ارسال شود.

عنوان موضوع باید طوری که محتوا را نشان می دهد در ایمیل آورده 	 
شود. موضوع نباید بیش از سه یا چهار کلمه باشد.

بجز موارد ضروری پیام های طوالنی نباید نوشته شود. هر ایمیل فقط 	 
بایستی شامل  یک موضوع باشد.

تمام متن نباید فقط با حروف کوچک  ویا بزرگ نوشته شود.	 

مسائل مربوط به مکاتبات رسمی
به نوشته های رسمی امضاداری که با هدف گزارش درخواست، انجام کاری 
یا برای هرهدف دیگری به ادارات ارائه می شود درخواست می گویند. دراین 
مکاتبات بعضی از نکات وجود دارد که باید توجه کرد. ویژگی هایی که باید 

در یک درخواست داده شده به یک سازمان رسمی یافت شود عبارتند از:
اگر درخواست به موسسه صادر می شود، نام موسسه و استانی که در 	 

آن واقع شده است باید نوشته شود.
فرد باید خودش را معرفی کند ) عباراتی که فرد را معرفی می کند 	 

 به دلیل اینکه
 اینترنت مکان
 امنی نمی باشد

 اطالعاتی که نباید
 توسط دیگران

 رویت شود، نباید
 از طریق ایمیل

ارسال شود



مانند نام خانوادگی، شماره شناسایی خارجی، و غیره بایستی ذکر شود(.
پاراگرافی که در آن مشکل، وضعیت یا درخواست بیان شده بایستی به 	 

شکل شفاف و قابل فهم  نوشته شود.
در پایان درخواست باید تاریخ درج شود.	 
نام و نام خانوادگی باید در سمت راست پایین کاغذ نوشته شود و امضا 	 

باید قید شود.
آدرس کامل، شماره تلفن و آدرس ایمیل باید نوشته شود.	 
از کاغذ سفید بدون خط استفاده شود. طوری بنویسید که از پشت کاغذ 	 

عبور نکند و در صورت لزوم از کاغذ دوم استفاده کنید.
اگر درخواست با دست نوشته می شود، هنگام نوشتن به خوانا بودن متن 	 

توجه بیشتری کنید. 
باید از زبان و اصطالحات جدی، رسمی، احترام آمیز استفاده شود.	 

قوانینی که در سازمان های رسمی باید رعایت شود؛

تعدادی از قوانین وجود دارد که باید رعایت شود تا در سیستم عملکرد و 
وظایف سازمانها خدشه ای وارد نشود:

اگر سازمان سیستم مالقات داشته باشد، بایستی که قرار مالقات تعیین 	 
کرده و بموقع جهت مالقات بروید.

سازمان های رسمی خارج از ساعات کاری فعالیت نمی کنند. ساعات کاری 	 
های  سازمان  ترکیه  در  است،  متفاوت  دیگر  سازمان  به  سازمانی  از 

رسمی اکثرا مابین ساعت های 08:00 تا 17:00 فعالیت می کنند.
در یک سازمان رسمی، در مرحله اول بایستی به بخش اطالعات و یا 	 

نگهبانی مراجعه نمایید. به مسئولین این بخش ها بایستی دلیل مراجعه 
خود را توضیح بدهید. در صورت درخواست، باید کارت شناسایی  خود 

را تحویل داده و کارت بازدید کننده را دریافت نمایید.
 در بعضی از سازمانها نیاز به گرفتن شماره می باشد.	 
هنگامی که منتظر نوبت خود هستید، تلفن صحبت کردن با صدای بلند 	 

و همچنین ایجاد سر و صدا رفتار صحیحی نمی باشد.
  شما بایستی با دقت به ماموری که  کمک خواهدکرد گوش دهید. سخنان 	 

ارباب رجوع   نمایید. مامورین بی جهت از طرف  نبایست قطع  او را 
نبایستی مشغول شوند.

دادن هدایا، پاداش یا رشوه به مامورین ممنوع است.	 
صحیح 	  غیرقانونی،  موارد  با  ارتباط  در  نمودن  اصرار  و  تقاضا 

نمی باشد.

به نوشته های 
رسمی امضاداری 

که با هدف گزارش 
درخواست، انجام 

کاری یا برای 
هرهدف دیگری 
به ادارات ارائه 

می شود درخواست 
می گویند. دراین 

مکاتبات بعضی از 
نکات وجود دارد که 

باید سازمان های
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قوانینی که در مناطق عمومی و مسکونی باید 
رعایت کرد؛

قوانین توسط هر یک از  به رعایت یک سری  با همسایگان وابسته  آمیز  زندگی مسالمت 
همسایه ها می باشد.

دیر هنگام و صبح زود و معموال روزهای یکشنبه 	  ترکیه در روزهای هفته شب  در 
زمان استراحت می باشد. در این زمان ها گوش دادن به موسیقی با صدای بلند، استفاده 
ازماشین لباسشویی، جارو برقی کشیدن وغیره. استفاده از دستگاه های پر سر و صدا، 
انجام تعمیرات و اسباب کشی که باعث ایجاد صدای بلند می شود و غیره نباید صورت 

گیرد.
تکان دادن اشیایی مانند فرش، گلیم، سفره  از بالکن صحیح نمی باشد. سیگار کشیدن 	 

در پله آپارتمان مجاز نیست. همچنین انداختن ته سیگار به بالکن ها و جلوی شیشه ها 
اجتناب کنید.

باز کردن درب آپارتمان برای تهویه هوا به دالیل امنیتی مناسب نیست.	 
حداکثر مراقبت باید برای حفظ و تمیز نگه داشتن ساختمان و باغ  به عمل بیاید.	 
و 	  ها  زباله  بایستی  باشند  می  سگ  یا  گربه  مانند  خانگی  حیوانات  دارای  که  افرادی 

ضایعات حیوانات خود را تمیز کنند.

مصرف سیگار، مشروبات الکلی و مواد مخدر
در چهارچوب مرزهای ترکیه مصرف مشروبات الکلی و سیگار ممنوع نیست.  ولی  در 
بر  عالوه  اینکه  دلیل  به  سیگار  دارد.  وجود  هایی  محدودیت  مواد  این  مصرف  با  رابطه 
شخص مصرف کننده  برای اشخاصی که در آن محیط  هم قرار دارند مضر می باشد ، 
بتدریج در بیشتر مکان های مصرف سیگار ممنوع می شود. در میان اینها؛ ادارات دولتی، 
کلینیک های درمانی و مکان های کار به چشم می خورد.در مکانهای عمومی و سربسته مانند 
رستوران ها، مدارس و مراکز خرید کشیدن سیگار ممنوع می باشد. در بعضی از مکان های 
سرباز عمومی )ایستگاه اتوبوس، مکان های انتظار و غیره( هم کشیدن سیگار ممنوع است. 
مکانهایی که کشیدن سیگار ممنوع می باشد بیشتر اوقات با عالمت »کشیدن سیگار ممنوع« 

)no smoking( مشخص شده است. 

 18 زیر  اشخاص  برای  توانند  نمی  فروشند  می  دخانیات  و  الکلی  محصوالت  که  کسانی 
سال مواد توتونی و الکی بفروشند. همانند سیگار مصرف الکل هم در بعضی مکان ها با 
محدودیت ها همراه است.  همانطور که مصرف الکل در ادارات دولتی، در نزدیکی مساجد 
و مدارس ممنوع می باشد، همچنین بعد از ساعت 22.00 شب فروش مشروبات الکلی در 

مکان هایی مانند بقالی، بوفه و مارکت ها نیز ممنوع می باشد. 
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اگر سیگار می کشید و قصد ترک سیگار را دارید می توانید با خط 171 مشاوره ترک سیگار 
تماس بگیرید و یا به کلینیک های ترک سیگار مراجعه کرده و درخواست کمک نمایید. در 
عین حال یشیل آی )YEŞİLAY( در مسئله ترک سیگار و الکل برای هر کس خدمات مشاوره 
ارائه می دهد. برای تماس با مرکز مشاوره یشیل آی )YEŞİLAY(  می توانید به این شماره  
)4447975( برای کسب اطالعات در مورد اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و 
همچنین درمان آن می توانید به مراکز تحقیقاتی و درمان معتادان به مواد مخدر و الکل 

)AMATEM(  که در اکثر بیمارستان ها موجود می باشد مراجعه کنید.

برای کسب اطالعات در مورد اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین درمان 
آن می توانید به مراکز تحقیقاتی و درمان معتادان به مواد مخدر و الکل)AMATEM(  که 

در اکثر بیمارستان ها موجود می باشد مراجعه کنید.

در ترکیه مجازات تهیه و نگهداری مواد مخدر سنگین می باشد. این مجازات برای کسانی 
که مواد مخدر مذکور را تولید، تهیه و به فروش می رسانند هم سنگین ترمی باشد. 

نباید فراموش کنیم که مصرف سیگار و الکل 
برای سالمتی بسیار مضر است.

نباید فراموش کنیم که مصرف سیگار و الکل 
برای سالمتی بسیار مضر است.

معتادان به مواد مخدر و الکل می توانند به مراکز 
درمان و تحقیقات معتادان به مواد مخدر و الکل 
(AMATEM) مراجعه کنند.



قالب های پایه در زبان ترکی
گفتگوهای روزمره

• Merhaba! سالم!

• Günaydın! صبح به خیر!

• İyi akşamlar! عصر به خیر!

• Hoş geldiniz! !خوش آمدید

• Nasılsın)ız(? حالت خوب است)حالتان(؟

• İyiyim, teşekkür ederim! خوب هستم، متشکرم!

• Ya siz? شما؟

• İyi / Şöyle böyle خوب هستم/ بد نیستم

• )Çok( teşekkür ederim! )خیلی( متشکرم!

• Rica ederim! خواهش می کنم!

• Hey! Arkadaş! آهای! دوست عزیز!

• Seni )sizi( çok özledim! دلم برای تو )شما( خیلی 
تنگ شده بود!

• Ne var ne yok? چه خبر؟

• Özel bir şey yok! خبر خاصی نیست!

• İyi geceler! شب به خیر!

• Görüşürüz! به امید دیدار!

• Hoşça kal)ın(! سالمت باشی)باشید(!

راهنمایی و کمک

• Kayboldum من گم شدم
• Yardımcı olabilir miyim? می توانم کمکتان بکنم؟
• Bana yardım edebilir 

misiniz?
می توانید به من کمک بکنید؟

• Tuvalet/ eczane nerede? دستشویی/ داروخانه 
کجاست؟

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

مستقیم برو)بروید(، بعد به 
چپ/ به راست بپیچ ) بپیچید(

• Bir dakika lütfen! یک دقیقه لطفا!
• Bekleyin, lütfen! لطفا صبر کنید!
• Bunun fiyatı ne kadar? قیمت این چند است؟
• Bakar mısınız? می شه نگاه کنید؟
• Lütfen لطفا
• Benimle gel)in(! بامن بیا) بیایید(!

آشنایی
• İngilizce /Türkçe konuşuyor 

musunuz?
می توانید به انگلیسی/
 به ترکی صحبت بکنید؟

• Biraz کمی
• ismin)iz ( nedir? اسم تو)شما( چیه؟
• ismim ... اسمم...
• … Bey/ …Hanım ...آقای...خانم...
• Memnun oldum! خوشبختم
• Çok naziksiniz لطف دارید
• Nerelisiniz? شما اهل کجا هستید؟
• …………….‘den geliyorum از.... می آیم
• Nerede oturuyorsun)uz(? خانه ات کجاست)خانه تان(؟
• ………..‘de oturuyorum در.... زندگی می کنیم
• Burayı sevdiniz mi? از اینجا خوشتان آمده است؟

• Türkiye çok güzel bir ülkedir  ترکیه کشور بسیار زیبایی 
است

• Ne iş yaparsınız? به چه کاری مشغول هستید؟
• Mütercim/ iş adamı olarak 

çalışıyorum مترجم هستم/ تاجر هستم

• Türkçe seviyorum ترکی دوست دارم
• Bir aydan beri Türkçe 

öğreniyorum
یک ماه می شود که دارم ترکی 
یاد می گیرم  

• Öyle mi! bu çok güzel bir şey! که این طور! این خیلی خوبه!
• Kaç yaşındasın)ız(? چند سالت ) تان( است؟
• 20/ 30 yaşındayım بیست/ سی ساله هستم
• Gitmem lâzım باید بروم
• O benim annem او مادر من است
• O benim babam او پدر من است
• O benin erkek kardeşim او برادر کوچک من است
• O benim kız kardeşim او خواهر کوچک من است
• O benim dedem او پدر بزرگ من است
• O benim anneannem او مادر بزرگ من است
• O benim komşum او همسایه ی من است
• O benim sınıf arkadaşım او همکالسی من است
• O benim iş arkadaşım او همکار من است
• Tanıştığımıza memnun oldum از آشناییمان خوشبختم
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آرزومندی 
• İyi şanslar! شانس به همراهتان!

• Doğum günün)üz( kutlu olsun! روز تولدت)تان( مبارک باشد!

• Yeni yılın)ız( kutlu olsun! سال نو)تان( مبارک باشد!

• Tebrikler! تبریک میگویم!

• Afiyet olsun! نوش جان!

• ………’ya selam söyle)yin(! به... سالم برسان)برسانید(!

• Çok yaşa! زنده باشید!

• İyi geceler! شب به خیر!

• İyi yolculuklar سفر به خیر

• İyi günler روز به خیر

• Görüşmek üzere به امید دیدار

• Sıhhatler olsun عافیت باشد

• Mutlu bayramlar عید خوبی داشته باشید

• İyi eğlenceler تعطیالت خوبی داشته باشد

سو تفاهم
• Efendim? جناب؟

• Özür dilerim! معذرت می خواهم!

• Önemli değil! مهم نیست!

• Bir daha söyler misiniz? می توانید دوباره 
تکرار کنید؟

• Daha yavaş konuşabilir misin)iz(? می توانید کمی آرام تر 
صحبت بکنید؟

• Bunu lütfen yazar mısın)ız(?  لطفا این را می 
نویسی )می نویسید(؟

• Anlamadım متوجه نشدم

• Bilmiyorum نمی دانم

• Hiç fikrim yok نظری ندارم

• Bu Türkçe nasıl denilir?  این به ترکی چه می 
شود؟

• Bu ne? این چیه؟

• Türkçem kötüdür ترکی حرف زدنم بد 
است

• Türkçe pratik yapmam lâzım باید ترکی را تمرین 
کنم

• Merak etme)yin(! نگران نباش)نباشید(

• Kusura bakmayın معذرت می خواهم

کلمات و عبارت های ترکی
• İyi/ kötü/ şöyle böyle خوب/ بد/ بدک نیست
• Büyük/ küçük بزرگ/ کوچک
• Bugün/ şimdi امروز/ حاال
• Yarın/ dün فردا/ دیروز
• Evet/ hayır بله/ خیر
• Buyurun! بفرمایید!
• Bunu seviyor musun)uz(? این را دوست 

داری)دارید(؟
• Gerçekten çok seviyorum! واقعا خیلی دوست دارم!
• Acıktım /susadım گرسنه ام شد/ تشنه ام شد
• Sabahleyin/ akşamleyin/ geceleyin دم صبح/ عصری/ سر 

شب
• Bu/ şu/ o. burada/ şurada/ orada این/ آن/ او. اینجاست/ 

آنجاست)نزدیک(/ 
آنجاست)دور(

• Ben, sen, o/ o )same for him & 
her(

من، تو، او/ او)هم برای 
مونث و هم برای مذکر(

• Gerçekten mi? واقعا؟
• Baksana! ببین!
• Acele et! عجله کن!
• Ne? Nerede? چی؟کجاست
• Ne? Nerede? چی؟کجاست
• Saat on. Saat yedi buçuk. ساعت 00:01. ساعت 

70 03:
• Bunu bana ver)in(! این را به من بده) بدهید(!
• Seni seviyorum! تو را دوست دارم!
• Kendimi kötü hissediyorum حالم خوب نیست
• Bana bir doktor lâzım من احتیاج به دکتر دارم
• Bir, iki, üç یک، دو، سه
• Dört, beş, altı چهار، پنج، شش
• Yedi, sekiz, dokuz, on هفت، هشت، نه، ده
• Benimle geliyor musun? با من می آیی؟
• Emin misin? مطمئنی؟
• Anlıyor musun? متوجه می شوی؟
• Bir şey ister misin? چیزی الزم داری؟
• Ne kadar? چقدر؟
• Bundan hoşlanmıyorum از این خوشم نمی یاد
• Karnım aç شکمم گرسنه است
• Ben gidiyorum من می روم
• Meşgulüm مشغولم / کار دارم
• Tekrar eder misiniz lütfen? لطفا دوباره تکرار می 

کنید؟
• Yardım edebilir misin? می توانی کمک بکنی؟
• Geçmiş olsun خدا شفا بده
• Saat kaç? ساعت چند است؟
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