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آی بی سی- هالل آبی بنیاد کمکهای
انسان دوستانه و توسعه اسنیورت -
مرکز پشتیبانی روانشناسی واطالع

رسانی

جدول ارتباطات و آدرس نهادهای عمومی و سازمان های غیردولتی که 

خارجیان مقیم قسمت اروپایی استانبول می توانند از آن بهره مند شوند



سازمانهایغیردولتی

مرکزارتباطاتهالالحمرترکیه

خدمات قابل ارائه :در موردامور آموزشئ،درمانی،

حفاظتی،حقوقی، منابع کمک مالی ومعیشتی،  اقتصادی،

روانشناسی   الحاق مجدداعضاخانواده وموارد مربوط بهافراد

گمشده

افرادواجد شرایط: افراد ثبت شده  حمایت بینالمللی – افراد

دارایشرایط حفاظتموقت - افرادثبت نامنکرده 

ساعات کاری 9:00 تا 17:00 (بهخاطر

بیماریکرونا ساعتکاری میتواند تغییر

کند)

 

آدرس :

 منطقه گوزتپه ، خیابان شهید محمت

ازکان ، شماره 1 ، باعجیالر/آنکارا

 

تلفن:

 0212 446 00 23

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



بنیاد توسعه منابع انسانی

خدمات قابل ارائه :در موردامور حفاظتی و حقوقی و اخذ

مشاوره دراین موارد 

 

افرادواجد شرایط: افراد ثبت شده  حمایت بینالمللی –

افراد دارایشرایط حفاظتموقت - افرادثبت نامنکرده 

ساعات کاری 9:00 تا 17:00

(بهخاطر بیماریکرونا ساعتکاری

میتواند تغییر کند)

 

آدرس :

 منطقه کاظیم کارابکیر ، خیابان

1001 ، اسنلر/استانبول

 

:تلفن

 0212 293 16 05

سازمانهایغیردولتی

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



بنیاد آکادمی دموکراسی ومدیریت محلی جهان والد

خدمات قابل اراائه :در موردامور حفاظتی،حقوقی،

معرفی منابع کمک هایمعیشتی ومشاوره خدماتی و

روانشناسی

 

افرادواجد شرایط: افراد ثبت شده  حمایت بین المللی –

افراد دارای شرایط حفاظت موقت - افراد ثبت نام نکرده

ساعات کاری 9:00 تا 17:00 (بهخاطر

بیماریکرونا ساعتکاری میتواند تغییر

کند)

 

آدرس :

 مرکز تساوی حقوق زنان ، منطقه

اینونو ، خیابان باریش 2 ، کوچوک

چکمجه/استانبول

 

تلفن:

 0552 266 83 57

سازمانهایغیردولتی

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



انجمنپزشکاندنیا

خدمات قابل ارائه : رفع نیازهای مربوط به سالمتی و

ارائه مشاوره و خدماتی 

 

افرادواجد شرایط: افراد ثبت شده  حمایت بین المللی –

افراد دارای شرایط حفاظت موقت - افراد ثبت نام نکرده

ساعات کاری 9:00 تا 17:00

(بهخاطر بیماریکرونا ساعتکاری

میتواند تغییر کند)

 

آدرس :

 منطقه عمرآونی ، خیابان اینه بلو

، شماره 67، بی اوقلو/استانبول

 

تلفن:

 0212 249 44 48

سازمانهایغیردولتی

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



انجمن همبستگی پناهندگان ومهاجرین

خدمات قابل ارائه :در موردامور حفاظتی،حقوقی، معرفی

منابع کمک هایمعیشتی ومشاوره خدماتی و روانشناسی

 

افرادواجد شرایط: افراد ثبت شده  حمایت بین المللی –

افراد دارای شرایط حفاظت موقت - افراد ثبت نام نکرده 

ساعات کاری 9:00 تا 17:00

(بهخاطر بیماریکرونا ساعتکاری

میتواند تغییر کند)

 

آدرس :

 منطقه کاراگومروک ، خیابان

شاهتیانجی ، شماره 14 فاتیح/

استانبول

سازمانهایغیردولتی

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



نجات کودکان

خدمات قابل ارائه :در موردامور حفاظتی،حقوقی،

معرفی منابع کمک هایمعیشتی ومشاوره خدماتی و

روانشناسی

 

افرادواجد شرایط: افراد ثبت شده  حمایت بین المللی –

افراد دارای شرایط حفاظت موقت - افراد ثبت نام نکرده

ساعات کاری 9:00 تا 17:00 (بهخاطر

بیماریکرونا ساعتکاری میتواند تغییر

کند)

 

آدرس :

 منطقه ینی کنت ، ساختمان خدمات

اضافی مجتمع ورزشی مصطفی اکبونا ،

خیابان حاجی بکتاش ولی شماره : 8

 

تلفن:

 0552 240 57 06/ 0552 240 57 08

سازمانهایغیردولتی

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



وی.اچ.اچ ولت هونگر هایلفر

خدمات قابل ارائه :در موردامور حفاظتی،حقوقی

ومشاوره خدماتی و اطالع رسانی

 

افرادواجد شرایط: افراد ثبت شده  حمایت بین

المللی – افراد دارای شرایط حفاظت موقت - افراد

ثبت نام نکرده

ساعات کاری 9:00 تا 17:00 (بهخاطر

بیماریکرونا ساعتکاری میتواند تغییر کند)

 

آدرس :

 منطقه گل بهار ، خیابان آونی دیلیگیل ،

، B ساختمان مرکز تجاری چلیک ، بلوک

شماره 9 واحد 17 ، شیشلی/استانبول

 

تلفن:

 0535 518 18 10

سازمانهایغیردولتی

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



 نهادهایعمومی
آموزش 

اداره آموزش وپرورش بخش 

خدمات قابل ارائه :در موردامور ثبت نام

مدرسه ، تعیین سطح و کالس در مدرسه 

 

افرادواجد شرایط :تمام افراد خارجی

ساعات کاری 9:00 تا 17:00

(بهخاطر بیماریکرونا ساعتکاری

میتواند تغییر کند)

 

آدرس :

 منطقه موالنا ، خیابان ییلدریم

بیازیت ، شماره 3 طبقه 4 ،

اسنیورت /استانبول

 

تلفن:

 0212 620 07 07

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



مرکز آموزش عموم شریفه باجی

خدمات قابل ارائه: کالسهای آموزش زبان ترکی و

بروزرسانی توانایی های شغلی 

 

افرادواجد شرایط: افراد ثبت شده  حمایت بین

المللی – افراد دارای شرایط حفاظت موقت 

ساعات کاری 9:00 تا 17:00

(بهخاطر بیماریکرونا ساعتکاری

میتواند تغییر کند)

 

آدرس :

 منطقه اینونو ، خیابان 410 ،

شماره 45 ، اسنیورت/استانبول

 

تلفن:

 0212 699 80 00

 نهادهایعمومی
آموزش 

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



مراجع معیشتی

دورهای آموزشی هنری و شغلی شهرداری استانبول

خدمات قابل ارائه: کالسهای آموزش زبان ترکی و

بروزرسانی توانایی های شغلی 

 

افرادواجد شرایط: افراد ثبت شده  حمایت بین

المللی – افراد دارای شرایط حفاظت موقت

ساعات کاری 9:00 تا 17:00 (بهخاطر

بیماریکرونا ساعتکاری میتواند تغییر

کند)

 

آدرس :

 منطقه ینی کنت ،بلوار دوان اراسلی

، شماره 206 ، اسنیورت/استانبول

 

تلفن:

 0212 596 35 10

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



اداره کار

خدمات قابل ارائه :  ارائه خدمات مشاوره و

دسترسیبه بازارکار

 

افرادواجد شرایط: افراد ثبت شده باالی 18 سال تحت

حمایت بین المللی – افراد دارای شرایط حفاظت

موقت 

ساعات کاری 9:00 تا 17:00

(بهخاطر بیماریکرونا ساعتکاری

میتواند تغییر کند)

 

آدرس :

 خیابان کالیون ، شماره 4 ، 34500

، بویوک چکمجه /استانبول

 

تلفن:

 444 7 587

مراجع معیشتی

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



احتیاجاتاولیهوکمکهایاجتماعی

مدیریتمرکزخدماتاجتماعی

 خدمات قابل ارائه : پشتیبانی روانشناسی ، ثبت نام

پشتیبانی اقتصادی-اجتماعی ، برنامه حمایتی کودکان

نیازمند به حفاظت ، مسکن ، آموزش و بهداشتی و اتخاذ

تدابیر مربوطه.

 

افرادواجد شرایط: افراد ثبت شده  حمایت بینالمللی – افراد

دارایشرایط حفاظتموقت  

ساعات کاری 9:00 تا 17:00 (بهخاطر

بیماریکرونا ساعتکاری میتواند تغییر کند)

 

آدرس :

 منطقه یشیل کنت ، بلوار ناظیم

حکمت ، شماره 22 اسنیورت/استانبول

 

تلفن: 

0212 450 06 37

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



بنیاد کمکهای حمایتی واجتماعی

خدمات قابل ارائه : ارائهکارت کمک هزینههالل احمرو

ارائه کمک های آموزشمشروط  و ثبت درخواست

کمکبرای مراقبتافراد معلول

 

افرادواجد شرایط: افراد ثبت شده  حمایت بین المللی

– افراد دارای شرایط حفاظت موقت 

ساعات کاری 9:00 تا 17:00 (بهخاطر

بیماریکرونا ساعتکاری میتواند تغییر کند)

 

آدرس :

 منطقه یشیل کنت ، خیابان آحمت عارف

، شماره 152-156 اسنیورت/استانبول

 

تلفن:

 0212 699 77 52

احتیاجاتاولیهوکمکهایاجتماعی

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



سالمت
برنامه سیستممرکزی تعینوقت قبلیپزشک (ام اچ آر اس) : برایگرفتن وقتقبلی

ازبیمارستانها میتوانید این برنامه درتلفن خود دانلودکنید و یا با شماره تلفن

182 تماس بگیرید.

برای بارگیری از فروشگاه Google Play می توانید

کد QR زیر را با دوربین خود اسکن کنید:

QR می توانید کد App Store برای بارگیری از

زیر را با دوربین خود اسکن کنید:

   مرکز سالمت مهاجرین اسنیورت شماره1 

خدمات قابل ارائه : خدماتدرمانی و بهداشتیاولیه 
 

 افراد واجد شرایط  :تمام افراد خارجی

ساعات کاری 9:00 تا 17:00 (بهخاطر

بیماریکرونا ساعتکاری میتواند تغییر کند)

 

آدرس :

 منطقه سولیمانیه ، خیابان آتاتورک ، زیر

مسجد بالل حبشی ، شماره 131 اسنیورت/

استانبول

 

تلفن:

 0212 450 10 86

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



مرکز سالمت مهاجرین تقویت شده اسنیورت

شماره3

خدمات قابل ارائه : خدماتدرمانی و

بهداشتیاولیه 

 

افراد واجد شرایط  :تمام افراد خارجی

ساعات کاری 9:00 تا 17:00

(بهخاطر بیماریکرونا ساعتکاری

میتواند تغییر کند)

 

آدرس :

 منطقه حوریت، بلوار ادنان قاهوه

چی ، شماره 1/82 اسنیورت/

استانبول

 

تلفن:

 0212 854 23 53

سالمت

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



مرکز سالمت روح و روانی اسنیورت

خدمات قابل ارائه : خدماتدرمانی و بهداشتیاولیه 

 

 افراد واجد شرایط  :تمام افراد خارجی

ساعات کاری 9:00 تا 17:00

(بهخاطر بیماریکرونا ساعتکاری
میتواند تغییر کند)

 
آدرس :

 منطقه جمهوریت ، پارک محله
آتاتورک ، خیابان 1993 شماره :

19 ، اسنیورت/استانبول
 

تلفن:

 0212 852 58 24

سالمت

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



مرکز پیشگیری ونظارت بر خشونت شونیم

خدمات قابل ارائه : امور مربوط به شروع

حفاظت و پناه دادن به افراد دربرابر خشونت 

 

افراد واجد شرایط  :تمام افراد خارجی

ساعات کاری 9:00 تا 17:00 (بهخاطر

بیماریکرونا ساعتکاری میتواند تغییر

کند)

 

آدرس :

 منطقه یشیل کوی ، خیابان

هالکاکوی ، شماره 30 ، باکیرکوی/

استانبول

 

تلفن:

 0212 465 21 96

خدماتحقوقی

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



اداره خدمات مهاجرت وخارجیهای شهرداری

اسنیورت

خدمات قابل ارائه :  کارهای مربوط به تحققازدواج و

کمکهایاجتماعی شهرداری از طریق ثبت درخواست

 

افرادواجد شرایط: افراد باالی 18 سال ثبت شده  حمایت

بین المللی و یا افراد دارای شرایط حفاظت موقت

ساعات کاری 9:00 تا 17:00

(بهخاطر بیماریکرونا ساعتکاری

میتواند تغییر کند)

 

آدرس :

 منطقهاوچ اولر ، بلوار دوان

اراسلی ، روبروی کولتورمرکزی ،

شماره 14 ، اسنیورت/استانبول

 

تلفن:

 0212 622 03 99

خدماتحقوقی

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



ثبت احوال بخش

خدمات قابل ارائه : امور مربوط ثبت آدرس جدید ،

ثبت تولد جدید و سایر موارد مربوط به نفوس

خانواده 

 

افرادواجد شرایط : تمام افراد خارجی دارای کارت

شناسایی معتبر 

ساعات کاری 9:00 تا 17:00 (بهخاطر

بیماریکرونا ساعتکاری میتواند تغییر

کند)

 

آدرس :

 منطقه ظفر ، خیابان دنیز گزمیش ،

شماره 2 ، اسنیورت/استانبول

 

تلفن:

 0212 699 99 89

خدماتحقوقی

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.



دفتر هماهنگی اداره مهاجرت بخش اروپایی استانبول

خدمات قابل ارائه : انجام امور مربوط به ثبت  و صدور کارشناسایی و   بروز

رسانی آن

برای اخذ مجوز خروج از شهر برای سیاحت می توانید از طریق وب سایت

دولت الکترونیک ثبت نام و اقدام فرمایید.

 https://www.turkiye.gov.tr/goc-idaresi-yol-izin-belge-basvurusu

 

* می توانید رمز ورود خود به دولت الکترونیکی ، که برای ورود به سیستم

دولت الکترونیکی نیاز است را ، از نزدیکترین شعبه PTT دریافت کنید.

   

برای دسترسی به لینک می توانید کد QR زیر را با دوربین خود اسکن کنید:

ساعات کاری 9:00 تا 17:00

(بهخاطر بیماریکرونا ساعتکاری

میتواند تغییر کند)

 

آدرس :

 منطقه ساراچ ایسحاک ،

خیابان چیفته گلینلر ، شماره

44 ، 34130 ، فاتیح/استانبول

 

تلفن:

 0212 638 81 28

افرادواجد شرایط : تمام افراد خارجی 

خدماتحقوقی

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.

https://www.turkiye.gov.tr/goc-idaresi-yol-izin-belge-basvurusu


اداره مهاجرت سلطانبیلی

خدمات قابل ارائه :  ثبت درخواست جدیدکارت شناسایی و  بروز

رسانیکارتها 

 

برای گرفتن مجوز سیاحت وتردد میتونین از طریق وبسایت دولت الکترونید

اقدام وثبت نام کنید .

 https://www.turkiye.gov.tr/goc-idaresi-yol-izin-belge-basvurusu

 

* می توانید رمز ورود خود به دولت الکترونیکی ، که برای ورود به سیستم

دولت الکترونیکی نیاز است را ، از نزدیکترین شعبه PTT دریافت کنید.

   

برای دسترسی به لینک می توانید کد QR زیر را با دوربین خود اسکن کنید:

ساعات کاری 9:00 تا 17:00

(بهخاطر بیماریکرونا ساعتکاری

میتواند تغییر کند)

 

آدرس : منطقه باتال قاضی ، بلوار

بوسنا ، شماره 138 ، 34935

سولطان بیلی/استانبول

 افرادواجد شرایط : تمام افراد خارجی

خدماتحقوقی

برای دانلود لوکیشن از قسمت

گوگل مپ میتونین با دوربین

گوشیتون از کد کیو آر اسکن بگیرید.

https://www.turkiye.gov.tr/goc-idaresi-yol-izin-belge-basvurusu


خط تماس های اضطراری

مرکز تماس های اضطراری : 112

پلیس : 155

آتش نشانی : 110

خدمات مددکاری زنان و کودکان : 183

مرکز اطالعات خارجی ها : 157

خط تلفن حمایت زنان آی بی بی : 4448086

خط تلفن اطالعات کمیسیریای عالی پناهندگان سازمان ملل : 4444868 


