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الشعبية	 المشاركة	 عن	 غنى	 ال	 انه	 من	 الرغم	 وعلى	 الديمقراطية؛	 االنظمة	 في	

المنتظمة	 االنتخابات	 خالل	 من	 تتحقق	 والتي	 العام؛	 الشأن	 تسيير	 في	 الفعلية	

والنزيهة؛	اال	ان	ذلك	لوحده	ال	يعتبر	كافيا.		فقد	رأت	الديمقراطيات	المعاصرة	ضرورة	

احداث	اليات	ووسائل	تمكن	من	اشراك	المواطنين	في	عملية	اتخاذ	القرار	وتسيير	

الشأن	العام	بالفترات	الممتدة	بين	كل	االستحقاقات	االنتخابية	من	خالل	استقبال	

فان	 السياق	 هذا	 وفي	 بها.	 يتقدمون	 التي	 واالقتراحات…	 والشكايات	 الطلبات	

نظام	الحكومة	الرئاسية	الذي	يعتمد	منهجا	يقوم	على	مركزية	المواطن؛	قد	اتخذ	

العام.	وعلى	هذا	 الشأن	 الشعبية	في	تسير	 المشاركة	 اولوياته	توسيع	 من	اهم	

االساس	تم	تأسيس	مركز	االتصال	التابع	لرئاسة	الجمهورية	)“جيمر” CİMER(	بناء	

على	تعليمات	رئيس	الجمهورية	السيد	رجب	طيب	أردوغان	ليكون	بذلك	في	طليعة	

هذه	االليات	التي	تأخذ	الطابع	التكميلي	للمسار	االنتخابي	في	تركيا.	

فمركز	االتصال	“جيمر”	الذي	انشئ	على	أساس	الرؤية	المتمثلة	في	تقوية	الروابط	

بين	الدولة	والمواطن؛	هو	نظام	الكتروني	افتراضي	يقوم	بدور	الوسيط	إليصال	

طلبات	واقتراحات	وشكايات	المواطن	إلى	االدارة	بشكل	ميسر	وسريع.	فمن	ناحية	

“جيمر”	على	المواطن	عملية	تقديم	طلباته	وممارسة	حقه	 يسهل	مركز	االتصال	

في	الوصول	إلى	المعلومة.	ومن	ناحية	أخرى		يمثل	وسيلة	واقعية	ومادية	لتمكين	

هو	 المواطن	 يعتبر	 التي	 العامة	 السياسات	 إنشاء	 في	 المساهمة	 من	 المواطن	

الركيزة	األساسية	لها.	وبالتالي	فهو	يلعب	دوًرا	بالغ	االهمية	في	عملية	الرفع	من	

مستوى	الممارسة	الديمقراطية	في	بلدنا.

ان	مركز	االتصال	“جيمر”	هو	احد	تجليات	االرادة	المصممة	على	بث	الروح	في	القيم	

الديموقراطية	ببلدنا	وتوسيع	مجال	الخدمات	العامة	باالستفادة	من	التكنولوجيا	

المتطورة	في	المعلوميات	واالتصاالت.	وبالتالي	فمركز	االتصال	“جيمر”	هو	منصة	

افتراضية	الكترونية	قدمت	للمواطن	لتحقيق	اسس	العدل	والمساوات	اثناء	اجراء	

والحياء	 العامة	 اإلدارة	 على	 للشعب	 المراقبة	 عملية	 ولتفعيل	 العامة	 الخدمات	

مبادئ	اإلدارة	الجيدة.	

مقدمة
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لشكاويهم	 حلول	 إليجاد	 المواطنين	 بيد	 اذن	وسيلة	وضعت	 هو	 االتصال	 فمركز	

المتعلقة	باإلدارة	العامة	والستقبال	وتجميع	طلباتهم	وملتمساتهم	ومقترحاتهم	

بهدف	اشراكهم	في	عملية	إيجاد	حلول	لقضايا	الشأن	العام	من	خالل	نظام	توجد	

رئاسة	الجمهورية	بشكل	مباشر	في	مركزيته.	مما	يؤدي	في	نهاية	المطاف	إلى	

بها	 تقوم	 التي	 واإلجراءات	 الفعاليات	 على	 الديموقراطية	 المراقبة	 آليات	 تقوية	

السلطات	االدارية	داخل	الوطن.		

من	 يمتلكه	 وما	 منهجي	 تصور	 من	 به	 يتمتع	 ما	 بفضل	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 إن	

بين	 العالمي	 الصعيد	 على	 الريادة	 يتبوأ	 بات	 التقني	 المستوى	 على	 تحتية	 بنية	

األجهزة	اإلدارية	التي	تتولى	تلقي	المراجعات	االلكترونية	وتمكن	من	الوصول	إلى	

المعلومة.		وقد	بات	المركز	يبرهن	شيئا	فشيئا	عن	جدارته	تلك	وعلو	كعبه	من	خالل	

الجوائز	التي	نالها	على	الصعيد	العالمي...	وقد	وجب	التأكيد	بشكل	خاص	في	هذا	

اإلطار	ان	اهم	عنصر	يقف	وراء	هذا	النجاح	وهذه	القوة	التي	يتمتع	بها	المركز	انما	

يتمثل	في	االهتمام	والثقة	التي	يحظى	بها	من	قبل	الشعب	التركي.

المتزايد	الذي	قوبل	به	من	قبل	 وقد	جاء	هذا	العمل	استنادا	إلى	ذلك	االهتمام	

االتصال	 مركز	 عمل	 سير	 حول	 الموضحة	 المعلومات	 توفير	 إلى	 راميا	 المواطنين	

“جيمر”	ولضمان	االستعمال	الدقيق	من	قبل	المواطنين	له	واستفادتهم	الجيدة	

موظفي	 لكل	 الكبير	 شكري	 عن	 ألعبر	 الفرصة	 هذه	 اغتنم	 اذ	 وأنا	 خدماته.	 من	

الرئاسة	الذين	ساهموا	في	اخراج	هذا	العمل	إلى	حيز	الوجود.	ارجو	من	الله	ان	يكون	

هذا	العمل	مجال	استفادة	واسعة	لكل	المهتمين	بهذا	الميدان.

رئيس دائرة االتصال برئاسة الجمهورية

البروفسور د. فخر الدين آلطون
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ماهو مركز االتصال برئاسة الجمهورية “جيمر”؟          01

أكبر	 الجمهورية.	ويعتبر	 برئاسة	 “جيمر”	هي	اختصار	لعبارة	مركز	االتصال	 تسمية	
استعمال	 لتسهيل	 انشاؤها	 تم	 العالمي	 الصعيد	 على	 عامة	 اتصاالت	 منصة	
لإلدارة	 ملتمساتهم	 وتقديم	 المعلومة	 إلى	 الوصول	 في	 لحقوقهم	 المواطنين	
اوكلت	 عامة	 خدمة	 هو	 “جيمر”	 االتصال	 ومركز	 الدستور؛	 لهم	 يضمنه	 ما	 وفق	
التابعة	لدائرة	االتصال	 مسؤولية	تسيير	شؤونها	لرئاسة	دائرة	العالقات	العامة	

الجمهورية. برئاسة	

والطلبات	 المراجعات	 يستقبل	 إلكتروني	 نظام	 هو	 “جيمر”	 االتصال	 ومركز	
المعنية	والمسجلة	في	 اإلدارية	 الوحدات	 ألف	من	 	60 يزيد	عن	 إلى	ما	 الموجهة	
التي	 منها	 المختصة	 الجهات	 إلى	 توجيهها	 بإعادة	 بدوره	 ليقوم	 نظامه.	 لوائح	

والرد	عليها. بالنظر	فيها	ومعالجتها	 تقوم	

الطلبات	وتمكين	 للتقديم	 “جيمر”	هو	مجال	 االتصال	 إلى	كون	مركز	 وباإلضافة	
منصة	 أيضا	 يعتبر	 فانه	 	 المعلومة	 إلى	 الوصول	 في	 حقهم	 من	 المواطنين	
العام	 بالشأن	 المتعلقة	 السياسات	 في	 الفاعلة	 المشاركة	 من	 لتمكينهم	
المتضمنة	 مراجعاتهم	 خالل	 من	 التشاركية”	 “اإلدارة	 مفهوم	 من	 انطالقا	

وملتمساتهم. واراءهم	 القتراحاتهم	

02 ما الغاية من إنشاء مركز االتصال برئاسة الجمهورية “جيمر”؟ 

واقتراحاتهم	 المواطنين	 آراء	 الستقبال	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 تأسيس	 تم	 لقد	
مرجعا	 لتكون	 العامة	 السلطات	 بإجراءات	وفعاليات	 يتعلق	 ما	 وشكاياتهم	في	
اليه	في	تحديد	السياسات	المتبعة	في	تسيير	الشأن	العام. اساسيا	يستند	

ربوع	 المرسلة	من	كل	 المراجعات	 يتم	استقبال	 	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 بواسطة	
اسرع	وجه	 على	 توجيهها	 الجمهورية	إلعادة	 برئاسة	 االتصال	 دائرة	 إلى	 الوطن	
عليها	 والرد	 االمر	 يقتضيه	 بما	 فيها	 بالنظر	 تقوم	 حتى	 المعنية	 الجهات	 	 إلى	

“جيمر”   لنتعرف على مركز االتصال برئاسة الجمهورية 
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الرد.	 في	 التأخر	 حالة	 في	 االدارية	 الوحدات	 وتنبيه	 الممكنة	 اآلجال	 اسرع	 في	
والهدف	من	ذلك	هو	جعل	هذه	العمليات	تسير	وفق	نظام	يعمل	بشكل	شبه	
المركز	من	 وتمكين	 ذلك	 المترتبة	عن	 واالحصائيات	 التقارير	 إلى	 والوصول	 ؛	 آلي	

المراحل.	 الفعلية	لسير	العمل	في	كل	تلك	 المتابعة	والمراقبة	

من	 القادمة	 افعال	 ردود	 تقييم	 خالل	 من	 جمير	 االتصال	 مركز	 يهدف	 كما	
العامة	بكل	 للعالقات	 الصحيح	 للمفهوم	 الفعلي	 التحقيق	 إلى	نشر	 المواطنين	

الدولة. مؤسسات	

03 ما الهدف المتوخى تحقيقه من خالل مركز االتصال “جيمر”؟ 

“جمير”	هو	تسهيل	 االتصال	 مركز	 انشاء	 وراء	 من	 تحقيقه	 المتوخى	 الهدف	 ان	
ممارسة	المواطنين	لحقوقهم	التي	كفلها	لهم	الدستور	والمتمثلة	في	الوصول	
إلى	تقديم	 بالتالي	 السلطات	ويهدف	 إلى	 المعلومة	وتقديم	ملتمساتهم	 إلى	

خدمات	متميزة	إلى	المواطنين	على	اعلى	طراز.	

من	 الرفع	 االتصال؛	 مركز	 انشاء	 من	 المسطرة	 االهداف	 ضمن	 يدخل	 كما	
مستوى	الخدمات	العامة	التي	تقدمها	االدارة	واالبقاء	على	قنوات	االتصال	بين	
المواطنين	والدولة	مفتوحة	باستمرار	مما	يدخل	في	نطاق	مشاركة	المواطنين	

الفعلية	في	تسير	الشأن	العام	انطالقا	من	مفهوم	اإلدارة	التشاركية.	

04 ما هي المبادئ االساسية التي يرتكز عليها العمل فيمركز االتصال “جيمر”؟ 

الصحيحة	 بالمعلومات	 	 العام	 الرأي	 تنوير	 مبدأ	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 يتبنى	
مركزّيته	 في	 المواطن	 يكون	 الشفافية	 ملؤه	 اطار	 وفي	 والسريعة	 والفعالة	
التشاركية.	 اإلدارة	 لمفهوم	 وتحقيقا	 والتعبير	 التفكير	 حرية	 نشر	 بهدف	 وذلك	
وتماشيا	مع	هذه	المبادئ	وفي	ضوء	المراجعات	التي	يتوصل	بها	يقوم	المركز	
في	 بذلك	 ويساهم	 المجتمع	 على	 العامة	 السياسات	 انعكاس	 مدى	 بتتبع	

الدولة. تشكيل	سياسات	

05ما هي االمتيازات التي يخولها مركز االتصال “جيمر” للذين يراجعونه؟ 

تمكين	 على	 التشاركية	 اإلدارة	 مبدا	 اطار	 في	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 يعمل	
وايصال	 وانواعها	 اشكالها	 مختلف	 على	 مراجعاتهم	 تقديم	 من	 المواطنين	
الدولة	 في	 المسؤولة	 العليا	 الجهات	 إلى	 ومقترحاتهم	 وشكاياتهم	 طلباتهم	
وبذلك	يكون	مركز	االتصال	قد	قدم	أكبر	خدمة	إلى	مواطنينا.	وفي	هذا	السياق	

فان	اهم	ما	يميز	مركز	االتصال	“جيمر”	تتمثل	في	ايصاله	للمراجعات	إلى	االدارة	
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الخاصية	 هذه	 إلى	 اضافة	 القرار.	 اتخاد	 مراكز	 في	 المسؤولين	 وإلى	 المركزية	
هناك	خدمات	اخرى	يقدمها	المركز	نوردها	كما	يلي:	

بالمركز:			  الخاص	 االلكتروني	 العنوان	 إلى	 المرسلة	 المراجعات	 خالل	 من	
معلومات	 ومن	 بياناته	 من	 التحقق	 من	 المراجع	 يتمكن	 	”cimer.gov.tr“
الوطني	 الرقم	 و	 العائلي	 االسم	 و	 )االسم	 قبيل	 من	 الشخصية	 اتصاله	

الشخصي...(. التعريف	ورقم	هاتفه	 لبطاقة	 التسلسلي	 والرقم	

اي		  ومن	 وميسر	 سريع	 بشكل	 المراجعات	 تقديم	 امكانية	 المركز	 يقدم	
مقدمتها	 وفي	 االتصال	 وسائل	 مختلف	 خالل	 من	 الوطن	 بربوع	 نقطة	

المحمول.	 الهاتف	

فان		  تواجده[	 ]موقع	 تواجده	 مكان	 للبيانات	 المراجع	 مشاركة	 حالة	 وفي	
المركز	يقدم	امكانية	التدخل	السريع	لحل	مشكلته	في	حالة	توفر	الوسائل	

ذلك. لتحقيق	

المركز		  ييسر	 للمراجعة	 وملفات	 وثائق	 اضافة	 امكانية	 خاصية	 وبفضل	
المتقدمين	بطلباتهم	امكانية	دعم	مضامين	مراجعاتهم	بارسال	المعلومات	

الالزمة. والوثائق	

يقدم	المركز	خدمة	االستشارات	اإلدارية	من	خالل	إعطاء	المعلومات	الالزمة		 
تقديم	 اثناء	 اليها	 اللجوء	 ينبغي	 التي	 القانونية	 والوسائل	 الطرق	 حول	

المراجعة.	

المراجعة		  اليه	 وصلت	 الذي	 للوضع	 والتتبع	 المساءلة	 امكانية	 المركز	 يقدم	
في	كل	آن	وحين.

06 كيف ينظم مركز االتصال “جيمر” العالقات بين الدولة ومكونات المجتمع؟

من	خالل	مركز	االتصال	“جيمر”	يتم:

الرفع	من	مستوى	الثقافة	الديموقراطية	للمجتمع.	 

يتصرفوا		  أن	 بضرورة	 العموميين	 الموظفين	 لدى	 الوعي	 مستوى	 من	 الرفع	
باهتمام		أكبر	وبتركيز	اكثر	إليجاد	الحلول	لقضايا	المواطنين.

مما		  الحكومية	 المؤسسات	 اجراءات	 في	 والنزيهة	 القياسية	 المعايير	 توفير	
يمكن	من	تقييم	مستويات	تعامالتها	مع	المواطنين.	

محو	النظرة	السيئة	للمواطنين	عن	البيروقراطية	االدارية	وتحسين	صورتها	في		 
اذهانهم.	

المساهمة	في	تشكيل	مراقبة	شعبية	عامة	للموظفين	اإلداريين	بالموازاة	مع		 
المراقبة	اإلدارية	والقانونية	التي	يخضعون	لها.
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معلومات عامة عن مركز االتصال 
جمير 
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 معلومات عامة عن مركز
”االتصال “جمير

02



 في 50 سؤاال “جيمر” |   19

”

07 من بإمكانهم مراجعة مركز االتصال “جيمر”؟   

بامكان	كل	االشخاص	الذين	تتوفر	فيهم	الشروط	اآلتي	ذكرها	ان	يراجعوا	مركز	
“جيمر”.	 االتصال	

التركية الجنسية  الذين يحملون  المواطنون   —

12	من	عمرهم	  كل	االشخاص	البالغين	سن	الرشد	ممن	اتموا	سن	الـ	

المواطنون	االتراك	المقيمون	في	خارج	الوطن.	 

المواطنون	االتراك	مزدوجو	الجنسية	/	او	الحاملون	للبطاقات	الزرقاء.	 

الرشد.	  البالغون	لسن	 الحرية[	 ]المقيدوا	 المحتجزون	 األشخاص	

األجانب )في أطار مبدإ المتقابلية/ المعاملة بالمثل(  —

بامكان	االجانب؛	تماشيا	مع	االتفاقات	الدولية	وعلى	أساس	مبدإ	المتقابلية	/	
التركية. المعاملة	بالمثل؛	مراجعة	المركز	شرط	ان	يتم	ذلك	باللغة	

— األشخاص االعتباريون / المعنويون حسب القانون الخاص

بإمكان	األشخاص	االعتباريين	/	المعنويين	حسب	القانون	الخاص	مراجعة	المركز	
التفويض	 وثيقة	 ابراز	 مع	 لذلك”	 الصالحية	 يملك	 مسؤول	 شخص	 بواسطة	
للشخص	 المركزي	 والرقم	 والعنوان	 االعتباري	 االسم	 قبيل	 من	 بيانات	 وإعطاء	
المفوض	 الشخص	 بإمضاء	 المراجعة	 وارفاق	 وجد.	 اذا	 ما	 حالة	 في	 االعتباري	

بذلك.

المعلومة	 الى	 الوصول	 بحق	 والمتعلق	 	4982 رقم	 القانون	 مقتضيات	 وحسب	

 معلومات	عامة	عن	مركز	االتصال	“جمير”
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فانه	من	الواجب	على	األشخاص	المعنوين	/	االعتباريين		الذين	يزاولون	نشاطهم	
الى	 مراجعاتهم	 اثناء	 أوالمعلومات؛	 للوثائق	 طلباتهم	 يحصروا	 ان	 	 تركيا	 داخل	
فيه	 يمارسون	 الذي	 اوالمجال	 بشخصهم	 صلة	 له	 ما	 في	 العامة؛	 المؤسسات	

نشاطهم.

08 كيف تتم عملية مراجعةمركز االتصال “جيمر”؟ 

االتي	 الخطوات	 باتباع	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 الى	 مراجعاتكم	 تقديم	 بامكانكم	
ذكرها:

المراجعات التي تتم عبر شبكة االنترنيت:  —

 )www.cimer.gov.tr( :عبر العنوان على الشبكة

بياناتك		  إدخال	 وبعد	 	“ 	”Başvuru	 Yap“مراجعتك “قدم	 زر	 على	 بالنقر	
والرقم	 الوالدة	 وتاريخ	 العائلي	 واالسم	 واالسم	 الوطني	 الرقم	 المطلوبة؛	
الهاتف	 الى	 المحمول.	ستبعث	 الهاتف	 ورقم	 التعريف	 لبطاقة	 التسلسلي	
والتصديق؛	 التأكيد	 شفرة	 تتضمن	 رسالة	 المتقدم	 للشخص	 المحمول	
بتقديم	 المخصصة	 شاشة	 الى	 المراجع	 الشخص	 سيوجه	 إدخالها	 وبمجرد	

المراجعة.	

المشغل		  النظام	 يمأل	 الشخصية	 الهوية	 لبيانات	 المخصص	 القسم	 في	
بشكل	اوتوماتيكي	]آلي[	كل	ما	يتعلق	بالرقم	الوطني	بالجمهورية	التركية	
للشخص	 	 المحمول	 الهاتف	 ورقم	 والعنوان	 العائلي	 واالسم	 واالسم	
القسم	 هذا	 في	 خانتين	 تظهر	 ذلك	 على	 عالوة	 بالمراجعة.	 المتقدم	
بـ”العنوان	 وتتعلق	 االزامي	 بشكل	 تعبئتها	 المراجع	 على	 ينبغي	 االولى	
اراد	او	لم	يرد	 االلكتروني”		والثانية	اختيارية	متروك	للمراجع	امر	تعبئتها	ان	

الدراسي”. بـ”المستوى	 ذلك	وتتعلق	

عنوان		  ادخال	 بالمراجعة	 المتقدم	 الشخص	 بامكان	 انه	 التنبيه	 ينبغي	 كما	
اخر	للمراسلة	غير	العنوان	المصرح	به	كما	بامكانه؛	اذا	اراد	؛	ان	يحدد	موقع	
بالخدمات	 الصلة	 ذات	 والقضايا	 بالمشاكل	 االمر	 تعلق	 اذا	 خصوصا	 تواجده	

المحلية	حيث	يتطلب	االمر	معرفة	ذلك.

يحرر	نص		  لكي	 التفاصيل	 الى	شاشة	 المراجعة	 توجيه	صاحب	 يتم	 ذلك	 بعد	
مراجعته	وارفاقها	ان	اراد	بالملفات	والوثائق	التي	لديه.

حيث		  النهائية	 المعانية	 شاشة	 الى	 المراجع	 توجيه	 يتم	 اخيرة	 مرحلة	 وفي	
من	 الوقت	 نفس	 في	 والتأكد	 الشخصية	 بياناته	 من	 التحقق	 من	 يتمكن	
نص	 على	 وموافقته	 قراءته	 على	 بالتاكيد	 	 يقوم	 ان	 وبعد	 مراجعته	 نص	
 ”Başvuruyu	Tamamla“			المراجعة	اكمل	زر:	له	يظهر	القانونية	المعلومات
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وبالنقر	عليه	يكون	قد		انهى	خطوات	عملية	كتابة	المراجعة.	وبعد	ذلك	يتم	
وضعها	 متابعة	 بواسطته	 سيتمكن	 الذي	 المراجعة”	 “رقم	 المراجع	 اعطاء	
كما	سيرسل	المركز	الى	عنوانه	االلكتروني	اشارة	تؤكد	انه	قد	تم	التوصل	

بها.	

 	www.turkiye.gov.tr	|	e-devlet | عبر موقع الدولة االلكترونية

استعمال		  خالل	 من	 االلكترونية	 الدولة	 موقع	 الى	 الولوج	 بامكانك	 وكما	
أواالمضاء	 المحمول	 الهاتف	 توقيع	 او	 	 االلكترونية	 الدولة	 مرور	 كلمة	
الخدمات	 موقع	 خالل	 من	 او	 الوطنية	 الهوية	 بطاقة	 أورقم	 االلكتروني	
التطبيق	 الى	 الوصول	 المراجع	 الشخص	 بإمكان	 	 االنترنيت	 عبر	 المصرفية	
البحث	 خانة	 في	 	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 اسم	 كتابة	 عبر	 مختصرة	 بطريقة	

االلكترونية.	 الدولة	 بنظام	موقع	

اراد		  ان	 المتقدم	 يستطيع	 الموجهة	 التعليمات	 تتبع	 خالل	 ومن	 ذلك	 بعد	
بمراجعة	 التقدم	 او	 سابقا	 بها	 تقدم	 التي	 المراجعات	 وضع	 عن	 المساءلة	
والقيام	 	”www.cimer.gov.tr“ الموقع	 عنوان	 الى	 التوجه	 جديدة	من	خالل	

بالخطوات	التي	سبق	ذكرها	في	االعلى.

اللوائح		  في	 المذكورة	 الشروط	 فيهم	 تتوفرهم	 الذين	 االجانب	 وبإمكان	
او	 الكتابية	 الرسائل	 طريقة	 عن	 بمراجعاتهم	 التقدم	 الذكر	 االنفة	 االدارية	

الفاكسات.

150 — المراجعة عبر الهاتف رقم الخدمة: 

بإمكان	الشخص	الراغب	في	التقدم	بالمراجعة	الى	مركز	االتصال	“جيمر”	ان		 
.)ALO 150(	بـ	عنه	المعبر	150	الخدمة:	برقم	االتصال	خالل	من	بذلك	يقوم

االرشاد		  موظف	 هاتفه	 على	 سيرد	 	150 الخدمة:	 برقم	 المراجع	 اتصال	 عند	
بمركز	االتصال	“جيمر”	العامل	ضمن	مؤسسة	الوالية	بالمدينة	التي	يتواجد	
باستفساره	 سيقوم	 صوتيا	 تسجيلها	 يتم	 هاتفية	 مكالمة	 اطار	 وفي	 بها.	
بتحويل	 يقوم	 او	 المسؤولة	 اإلدارية	 الجهة	 الى	 مباشرة	 توجيهه	 ثمة	 ومن	

مراجعته	ليتم	النظر	فيها	عبر	قناة	دائرة	االتصال	برئاسة	الجمهوري.

— الرسالة - الفاكس

باإلمكان	تقديم		المراجعات	عن	طريق	رسائل	كتابية	او	فاكسات	يتم	توجيهها	
موقع	 المحدد	في	 المراسلة	 عنوان	 على	 الجمهورية	 برئاسة	 االتصال	 دائرة	 إلى	

.”www.iletisim.gov.tr“

المؤكد	 الالزم	 من	 الفاكسات	 او	 الكتابية	 الرسائل	 عبر	 المقدمة	 المراجعات	 في	
ابراز	االسم	واالسم	العائلي	ورقم	البطاقة	الوطنية	بالنسبة	للمواطنين	االتراك	
وعنوان	 	 لألجانب(	 بالنسبة	 األجنبية	 الهوية	 بطاقة	 رقم	 او	 السفر	 جواز	 رقم	 )أو	
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االلكتروني(	 والبريد	 )الهاتف	 االتصال	 وبيانات	 العمل.	 	 عنوان	 أو	 	/ و	 اإلقامة	
الشخصي. واالمضاء	

باللغة	 ان	تكون	 الواجب	 الرسائل	والفاكسات	من	 عبر	 المتقدمة	 المراجعات	 في	
التركية	وان	تكون	بخط	واضح	مقروء	ومفهوم.

— المراجعة بشكل  شخصي

وتقديم		  شخصي	 بشكل	 الحضور	 بالمراجعة	 التقدم	 في	 الرغبين	 بإمكان	
والمديريات	 الجمهورية	 برئاسة	 االتصال	 دائرة	 الى	 بيد	 يديا	 مراجعاتهم	
بالخارج	 وتمثيلياتها	 لها	 التابعة	 االتصال	 ومكاتب	 لها	 التابعة	 اإلقليمية	
والى	مكاتب	العالقات	العامة	الموجودة	بالوزارات	والواليات	ومقرات	القائم	

التركية.		 بالمدن	 مقام	

09 ما هي المؤسسات التي تدخل في نطاق مركز االتصال “جيمر”؟

التي	 الحكومية	 المؤسسات	 من	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 عمل	 نطاق	 في	 ويدخل	
اليها	المؤسسات	اآلتي	ذكرها: المراجعات	 يمكن	تقديم	

الجمهورية	  برئاسة	 المركزية	 الهيئات	

الجمهورية	  لرئاسة	 التابعة	 االدارات	والمؤسسات	والمكاتب	

الوزارات	 

الواليات	 

]المحافظات[	  القائم	مقام	 مقرات	

الجامعات	 

التابعة	اوالمعنية	او	ذات	الصلة.	  المؤسسات	والهيئات	

البلديات	)بما	في	ذلك	البلديات	الكبرى	وبلديات	المدن	والقرى(.	 

بالمحافظات.	  المحلية	 السلطات	

10 ما هي المؤسسات التي ال تدخل في نطاق عمل مركز االتصال “جيمر”؟

بينما	ال	يدخل	في	نطاق	عمل	مركز	االتصال	“جيمر”	المؤسسات	والهيئات	التي	
إليها. الموجهة	 المراجعات	 المركز	 ال	يستقبل	
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التركي(		  )البرلمان	 الكبير	 التركي	 مجلس	األمة	

المحاكم	  	

المحاسبة	  المحاكم	اإلدارية	وديوان	

العامة(	  )النيابة	 للجمهورية	 العام	 المدعي	

العامة	  والمتابعة	 المراقبة	 مؤسسة	

لالنتخابات	  األعلى	 المجلس	

العامين	  والمدعين	 القضاة	 مجلس	

واالوقاف		  الجمعيات	

الشركات	 

المخاتير	  مكاتب	

11 ما هي الموضوعات التي ال يتم النظر فيها في المراجعات المتقدمة للمركز؟

الصادرة	تحت	 الجمهورية	 المنظمة	لعمل	مركز	االتصال	برئاسة	 اللوائح	 بناء	على	
رقم	5690	فانه	ال	يتم	مباشرة	النظر	في	المراجعات	التالية:	

ما	 كل	 أو	 العامة	 والنيابة	 المحاكم	 نطاق	 في	 تدخل	 التي	 المؤسسات	 ا.   
يدخل	في	نطاق	عملها.

ب.  المراجعات	التي	تم	تصنيفها	على	انها	غير	مفهومة	الغاية	او	المحتوى.

المراجعات	التي	يتضمن	محتواها	طلبا	أو	دينا	أو	التزامات؛	مما	يدخل	في				 ت. 
اطار	القانون	الخاص؛	لقضايا	بين	الشخص	المراجع	واشخاص	او	مؤسسات	

او	هيئات	اخرى.

عملية	 اثناء	 اخر	 اتصال	شخص	 معلومات	 او	 هوية	 استعمال	 ثبت	 ما	 ذا	 ث. 
القدرة	 يملكون	 ال	 اشخاص	 بواسطة	 تمت	 المراجعة	 أن	 اتضح	 او	 المراجعة	

على	تمييز	افعالهم	او	لم	يبلغوا	سن	الرشد.	

المراجعات	التي	تأخذ	طابع	التبليغ	على	جرائم	ومخالفات	مما	قصر	قانون	 ج. 
العقوبات	التركي	وغيره	من	المواد	القانونية	النظر	فيها	على	المدعي	العام	
مجال	 في	 يدخل	 مما	 القضائية	 السلطات	 من	 وغيره	 التركية	 بالجمهورية	

عملها	وسلطاتها.	

ح. المراجعات	التي	تستند	في	عباراتها	على	مجرد	التخمين	او	الظن	او	تلك	
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التي	ال	يستند	محتواها	على	أية	معلومة	او	وثيقة	ملموسة.

خ.   عندما	يتضح	جليا	ما	قد	يكون	سببا	في	االستعمال	السيء	لحق	تقديم	
نفس	 من	 باستمرار	 والمتكررة	 المتشابهة	 المراجعات	 حالة	 وفي	 المراجعة؛	

الشخص.	

د.     المراجعات	التي	ال	تدخل	في	نطاق	عمل	او	سلطات	اية	مؤسسة	او	هيئة	
عامة.

بهدف	 أرسلت	 او	سمعية	 مرئية	 بمحتويات	 ارفاقها	 تم	 التي	 المراجعات	 ذ.  
او	 الدليل	 تتخذ	صفة	 ال	 لكنها	 المراجعة	 في	 به	 المتقدم	 النص	 طرح	 تقوية	

التأكيد	او	االثبات	لمحتواه.

المراجعات	الخاصة	التي	اتضح	انها	قد	نهجت	االساليب	الخاصة	ولم	تراعي	 ر.   
المسطرات	المتبعة	في	المراجعات	من	قبيل		البريد	أوالفاكس	أوالمراجعات	

الشخصية	الحاملة	لالمضاء	الشخصي.	

البريد	 الهاتف	 )االنترنيت	 المناسبة	 القنوات	 عبر	 تتم	 لم	 التي	 المراجعات	 ز.   
المراجعات	الشخصية..	(او	تلك	التي	لم	يتم	ابراز	البيانات	الشخصية	الضرورية	
رقم	 أو	 التركية	 الجمهورية	 حسب	 الوطني	 -الرقم	 العائلي	 -االسم	 )االسم	
-معلومات	 -العنوان	 لالجانب	 بالنسبة	 االجنبية	 الهوية	 رقم	 	/ السفر	 جواز	

االتصال	-	واالمضاء(.

12 ما هو المسار الذي تمر به المراجعات؟

االنترنيت؛	 شبكة	 عبر	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 الى	 المتقدمة	 للمراجعات	 بالنسبة	
العامة	 المؤسسات	 الى	 بالمراجعة	 المتقدم	 الشخص	 قبل	 من	 ارسالها	 فيتم	
المعنية	بشكل	مباشر.	ذلك	أن	هذا	النوع	من	المراجعات	ال	يمر	من	مرحلة	التقييم	
تكون	 حين	 في	 الجمهورية.	 برئاسة	 االتصال	 بدائرة	 القائمين	 قبل	 من	 االولي	
المعنية	 العامة	 المؤسسات	 الى	 مباشر	 بشكل	 توجه	 لم	 التي	 المراجعات	 كل	

التقييم	االولي	في	دائرة	االتصال	برئاسة	الجمهورية. تابعة	لعملية	

تحويلها	 يتم	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 الى	 القادمة	 المراجعات	 وعلى	هذا	فان	كل	
بتوزيعها	 المخول	 القسم	 مسؤول	 بعد	 فيما	 ليقوم	 الوارد.	 البريد	 صندوق	 الى	
االتصال	 مركز	 يقوم	موظفو	 عند	ذلك	 بالمركز.	 العاملين	 الموظفين	 حسب	عدد	
الى	 اليوم	 نفس	 في	 وتحويلها	 لهم	 سلمت	 التي	 المراجعات	 بقراءة	 “جيمر”	

العامة	ذات	الصلة. المؤسسات	

وتماشيا	مع	مقتضيات	اللوائح	المنظمة	لعمل	مركز	االتصال	برئاسة	الجمهورية	
الصادرة	تحت	رقم		5690		فان	المراجعات	التي	ال	تتوفر	فيها	الشروط	المسطرة	
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المراجعة	 لصاحب	 مبينة	 عليها	 بالرد	 االتصال	 دائرة	 تقوم	 فيها	 النظر	 إلمكانية	
األسباب	التي	أدت	الى	رفض	البث	فيها.

اما	المراجعات	التي	تم	ارسالها	الى	مؤسسات	الدولة	العامة	فيقوم	الموظفون	
المخولون	بالقراءة	االولية	لها	النظر	فيها	وتحويلها	الى	مستخدمي	نظام	مركز	

االتصال	“جيمر”	باالقسام	الدنيا		حسب	مجال	اهتماماتهم.

	/ المكاتبة	 عمليات:	 اطار	 في	 ستتم	 مراجعة	 اية	 في	 البث	 عملية	 كانت	 ما	 اذا	
الئحة	 في	 يضعونها	 قد	 “جيمر”	 برنامج	 مستخدمي	 فان	 المتابعة؛	 	/ البحث	
تتبع	 عند	 بالمراجعة	 المتقدم	 بإمكان	 يكون	 حيث	 فيها؛	 الفصل	 لحين	 االنتظار	
المرحلي«	في	نفس	 »بالجواب	 اعتباره	 اليه؛	قراءة	ما	يمكن	 الذي	وصلت	 الوضع	

الظرف	الذي	تمت	به	هذه	العملية.

	/ البحث	 	/ المكاتبة	 اجراءات	 من	 باي	 القيام	 تستوجب	 ال	 التي	 المراجعات	 اما	
المتابعة؛	فان	مستخدم	نظام	مركز	االتصال	“جيمر”	يعد	جوابا	لها	بنفسه	في	
حين	يحول		نظام	مركز	االتصال	“جيمر”	خطاب	جوابه	الى	المؤسسة		الحكومية	
خطاب	 على	 الرد	 	– بالمصادقة	 فيها	 المخول	 المسؤول	 يقوم	 حتى	 العامة	

المذكور. الجواب	

الحكومي	 المسؤول	 قبل	 من	 عليها	 المصادقة	 	- البث	 تم	 التي	 الرد	 فرسائل	
االلكتروني	 العنوان	 الى	 مباشرة	 آلي	 بشكل	 ارسالها	 فيتم	 بذلك.	 المخول	
/ )لالقامة	 البريدي	 العنوان	 الى	 الرد	 خطاب	 ارسال	 اويتم	 بالمراجعة.	 للمتقدم	
عمل(	في	حالة	المراجعات	التي	لم	تقم	بابراز	عنوان	البريد	االلكتروني	)يستثنى	

من	ذلك	كل	المراسالت	التي	تمت	عن	طريق	شبكة	االنترنيت(.

اما	رسائل	الرد	التي	لم	تحظ	بالمصادقة	–	البث	من	قبل	المسؤول	المخول	فيتم	
مستخدم	 الى	 فيها	 النظر	 العادة	 الموجبة	 واالسباب	 بالمبررات	 مرفقة	 اعادتها	

نظام	برنامج	“جيمر”	لتعاد	العملية	بنفس	المراحل	المذكورة	من	جديد.

13 من يقوم بقراءة ومتابعة المراجعات؟

مباشر	 بشكل	 اعدادها(	 )أثناء	 بها	 المتقدم	 ارسلها	 التي	 للمراجعات	 بالنسبة	
االتصال	 مركز	 قبل	موظفي	 قراءتها	من	 فيتم	 العامة.	 	 المؤسسات	 احدى	 الى	

اليها. التي	قام	باإلرسال	 العامة	 العاملين	بالمؤسسة	 “جيمر”	

المكلفون	 الموظفون	 بقراءتها	 يقوم	 االخرى	 المراجعات	 جميع	 فان	 حين	 في	
دائرة	 رئاسة	 مؤسسة	 اطار	 في	 العاملين	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 في	 بذلك	
العالقات	العامة	بدائرة	االتصال	برئاسة	الجمهورية	حيث	يحولونها	بدورهم	الى	

النظر	فيها. ليتم	 المعنية	 العامة	 المؤسسات	
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14 هل أستطيع المراجعة المباشرة ألي مؤسسة كما أريد؟

في	المراجعات	التي	تم	التقدم	بها	من	خالل	شبكة	االنترنيت	وبعد	االنتهاء	من	
التقدم	 تريد	 التي	 العامة	 المؤسسة	 »اختر	 	: زر	فحواه	 المراجعة	يظهر	 تحرير	نص	
يدخل	في	 ال	 مراجعتك	 فحوى	 كان	 اذا	 ما	 حالة	 إنه	في	 علما	 	 إليها.	 بمراجعتك	
بتحويل	 النظام	 	فسيقوم	 اليها	 أرسلت	 التي	 العامة	 المؤسسة	 تخصص	 نطاق	
الزر	 هذا	 على	 وبالنقر	 فيها«	 بالنظر	 المخولة	 العامة	 المؤسسة	 الى	 مراجعتك	
التي	 العامة	 المؤسسة	 الى	 مباشر	 بشكل	 مراجعتك	 بإرسال	 قمت	 قد	 تكون	

حددتها.

 

مركز  في  العمل  به  الجاري  السمعة«  تلطيخ  عدم  بـ«حق  المقصود  ما   15
“جيمر”؟ االتصال 

حسب	 السمعة«	 تلطيخ	 عدم	 حق	 	« او	 	« بالسمعة	 المس	 عدم	 »حق	 يهدف	
التعبير	التركي	الى	منع	وضع	الناس	في	خانة	المشتبه	فيهم	او	المتهمين	في	
االدارية	من	دون	اي	حق	وبدون	اي	سبب	وذلك	 القانونية	والملفات	 السجالت	
تماشيا	مع	قرينة	براءة	المتهم	حتى	تثبت	إدانته	وانطالقا	من	مبدإ	حماية	شرف	

الناس	وحماية	حقوق	األخرين.	

بالوائح	 	5 الـ	 المادة	 في	 الوارد	 الحكم	 مضمون	 مع	 وتماشيا	 السياق،	 هذا	 في	
التي	 	 المراجعات	 البث	في	 يتم	 »لن	 فإنه:	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 لعمل	 المنظمة	
تقتصر	في	محتواها	على	مجرد	التخمين	والتكهن	والتي	لم	تتضمن	اي	دليل	ولم	
التقديرية	 او	حقائق	ملموسة.«	حيث	أعطيت	الصالحية	 اية	معلومات	 الى	 تستند	
لمركز	االتصال	“جيمر”	بعدم	البث	في	المراجعات	المرفوعة	الى	الجهات	اإلدارية	

المعنية	والتي	تتضمن	شكايات	ضد	افراد	او	مؤسسات	من	هذا	القبيل.	

16 ما عدد المراجعات التي أستطيع التقدم بها في اليوم الواحد؟

وبشكل	 وجه	 احسن	 على	 بوظيفته	 بالقيام	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 يتمكن	 حتى	
هاتف	 اوعبر	 االنترنيت	 شبكة	 عبر	 المركز	 مراجعة	 يمكن	 ال	 فانه	 ونزيه؛	 فعال	

الخدمة	رقم	:150	اال	مرة	واحدة	في	اليوم.

17 هل استطيع التقدم باالبالغ إلى مركز االتصال “جيمر”؟

الحق	 نطاق	 في	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 إلى	 المقدمة	 المراجعات	 في	 النظر	 يتم	
المعلومة	اعتماًدا	على	عمليات	 في	تقديم	االلتماس	والحق	في	الحصول	على	
15	يوم	عمل،	وكما	 أو	 يوًما	 	30 الرد	في	غضون	 تقييم	قانونية	معينة	تستوجب	
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انه	وباعتار	ما	تفرضه	طبيعة	المراجعات	من	نوع	البالغات	من		ضرورة	البث	فيها	
الغاية	 مع	 تتطابق	 ال	 يجعلها	 ما	 التاجيل.	 يقبل	 ال	 وعاجل	 وسريع	 آني	 بشكل	
اللجوء	 مواطنينا	 فعلى	 وبالتالي	 “جيمر”؛	 االتصال	 مركز	 اجلها	 من	 أنشئ	 التي	
بباقي	 لذلك	 أقيمت	 التي	 واالبالغ	 االخبار	 أنظمة	 الى	 	 بالغاتهم	 تتقديم	 في	
المؤسسات	اإلدارية	األخرى	بما	يمكن	من	التدخل	السريع	والعاجل	في	التعامل	
مع	محتوى	بالغاتهم.	)من	مثل	مركز	النداءات	المستعجلة	رقم	الخدمة	112	وخط	

...	وغيرها(. اإلبالغ	المباشر	عبر	االنترنيت	للمديرية	العامة	لألمن	

من يستطيع االطالع على هويتي ومعلومات اتصالي الشخصية؟  18

يستطيع	 ال	 فانه	 الشخصية	 االتصال	 ومعلومات	 الهوية	 ببيانات	 يتعلق	 ما	 في	
االطالع	عليها	اال	عدد	محدود	من	موظفي	مركز	االتصال	“جيمر”	ممن	خول	لهم	
المركز	»الصالحية	باالطالع	على	معلومات	هويتك«	في	حدود	ما	تقتضيه	الحاجة		
العموميين	 الموظفين	 للبث	فيها.	في	حين	ان	هذه	الصالحية	ال	يتمتع	بها	كل	

النظام. على	 المطلعين	

19 هل بإمكاني المراجعة نيابة عن أشخاص آخرين؟

ال	يمكن	التقدم	بالمراجعة	الى	مركز	االتصال	“جيمر”	باستعمال	بيانات	الهوية	
آخرين. ألشخاص	 االتصال	 ومعلومات	 الشخصية	

التقدم	 الممكن	 من	 فانه	 التركي	 المدني	 القانون	 ألحكام	 ووفقا	 انه	 على	
بالمراجعة	بالنيابة	من	قبل	الولي	او	الوصي	او	غيرهم	ممن	يمكلون	الحق	في	

يثبت	ذلك.		 لما	 ابرازه	 القانوني	وذلك	بشرك	وجوب	 التمثيل	

20 ما يجب علي مراعاته عند المراجعة  من خالل الوسط االلكتروني؟

االلكتروني	 الوسط	 خالل	 من	 بها	 التقدم	 يتم	 التي	 المراجعات	 على	 الرد	 يرسل	
على	 وجب	 السبب	 لهذا	 	. المراجع	 للشخص	 االلكتروني	 البريد	 الى	 ]~االنترنيت[	
بالستمرار	 يستعمله	 الذي	 	 االلكتروني	 بريده	 عنوان	 اعطاء	 المراجع	 الشخص	
والذي	يعرف	كلمة	مروره.	فان	ذلك	ضروري	للتمكن	من	استالم	الرد	في	اسرع	

اآلجال.	
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21 ما يجب علّي مراعاته عند المراجعة من خالل الرسائل الخطية او الفاكس؟

الشخص	 على	 يجب	 الفاكس،	 أو	 البريد	 المقدمة	عن	طريق	 للمراجعات	 بالنسبة	
الوطنية(	 البطاقة	 )رقم	 الوطني	 والرقم	 	، العائلي	 واسمه	 اسمه	 ابراز؛	 المراجع	
بالنسبة	لمواطني	الجمهورية	التركية	أو	رقم	جواز	السفر	أو	رقم	الهوية	األجنبية	
بالنسبة	لألجانب،	وعنوان	اإلقامة	و	/	أو	العمل	،	ومعلومات	االتصال	والتوقيع.	
وثائق	 او	 بمعلومات	 ارفاقها	 تم	 او	 المراجعة	 تضمنت	 اذا	 ما	 حالة	 في	 )اما	
توفر	 طلب	 	 دون	 النظر	 قيد	 المراجعة	 وضع	 باإلمكان	 فانه	 ومفصلة	 ملموسة	
الشروط	اإللزامية	المحددة	في	الفقرة	الثانية	من	اللوائح	المنظمة	لعمل	المركز	
بمصادقة	 مرفوقة	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 بوابة	 الى	 تسليمها	 خالل	 من	 وذلك	

المسؤول	المخول	من	المؤسسة	بذلك(.	

وإال	 ومفهوم؛	 واضح	 بشكل	 ومكتوبة	 مقروءة	 المراجعات	 هذه	 تكون	 ان	 يجب	
النظر	فيها. فلن	يتم	

22 كيف يتم التعامل مع الشكاية التي اتقدم بها؟

نطاق	 في	 تدخل	 فإنها	 »الشكايات«	 نوع	 من	 قدمت	 التي	 للمراجعات	 بالنسبة	
الملتمس.	 	/ العريضة	 تقديم	 في	 المواطن	 بحق	 المتعلق	 	3071 رقم	 القانون	
بيانات	 عن	 التكتم	 المراجع	 الشخص	 بإمكان	 المراجعات	 من	 الصنف	 هذا	 في	
وذلك	 مصلحته	 على	 وحفاظا	 رغبته	 حسب	 الشخصية	 اتصاله	 ومعلومات	 هويته	
متى	تبين	موظفو	مركز	االتصال	“جيمر”	ضرورة	موجبة	لقبولها	والبث	فيها	على	
الحاالت	 في	 مناسبا	 وتراه	 القوانين	 تقتضيه	 ما	 باستثناء	 وذلك	 الشكل.	 هذا	
التي	تتطلب	المتابعات	اإلدارية	او	البحوث	او	التحقيقات	بطلب	مقدم	من	مقام	
النيابة	العامة	والجهات	القضائية.	حيث	يتم	منع	الوصول	الى	المعلومات	الخاصة	
الخاصة	 معلوماته	 وباقي	 اتصاله	 ومعلومات	 للمراجع	 الشخصية	 الهوية	 ببيانات	

التعرف	عليه.		 التي	بإمكانها	ان	تكشف	هويته	وبالتالي	

وفي	 يوًما.	 	30 أقصاه	 اجل	 في	 »الشكاوى«	 صنف	 من	 مراجعات	 على	 الرد	 يتم	
بالنظر	فهيا	في	غضون	هذه	 المتعلقة	 الفراغ	من	اإلجراءات	 إذا	لم	يتم	 حالة	ما	
النهائي	 الفترة	فانه	يتم	اطالع	المراجع	برد	مؤقت	عنها؛	ويؤحل	إعطاء	الجواب	

فيها	الى	حين	انتهاء	اجراءات	النظر	فيها.

23 هل هناك أي إجراءات عقابية ضد الشكاية الكاذبة؟

هناك	 أن	 إال	 دستوري،	 حق	 هو	 شكوى	 تقديم	 في	 الحق	 أن	 من	 الرغم	 على	
عقوبات	قانونية	عند	إساءة	استخدام	هذا	الحق.
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الطلبات	المقدمة	بهدف	االعتداء	على	شخص	أو	اإلهانة	أو	التشهير	أو	اختالق	
تهمة	هي	مراجعات	تنتهك	الحقوق	الشخصية	للطرف	اآلخر.

المراجعات	التي	ال	تتضمن	دالئل	قطعية	ومقنعة.	  —

المراجعات	التي	تستند	إلى	الظن	والتخمين	تمامًا.  —

الشكوى	 طلبات	 تقديم	 عند	 الالزمة	 الحساسية	 إظهار	 المتقدمين	 على	 يجب	
بناًء	على	مجرد	الظن	والتخمين	تعتبر	طلبات	 المقدمة	 الطلبات	 وذلك	نظرًا	ألن	

كاذبة	ال	أساس	لها	من	الصحة.

قد	تبدأ	اإلجراءات	القانونية	من	قبل	الشخص	الذي	تم	انتهاك	حقوقه	الشخصية	
ضد	الشخص	الذي	قدم	الشكوى	دون	التأكد.

24 ما هي وثيقة التعاقد عند مراجعة مركز االتصال “جيمر”؟

عقد	تقديم	طلب	هو	عقد	يوضح		الوصول	إلى		مركز	االتصال	“جيمر”	بخصوص	
عن	 المقدمة	 بالطلب	 المتعلقة	 وااللتزامات	 الحقوق	 و	 يقدمها	 التي	 الخدمات	
الحصول	على	موافقة	 يتم	 األخيرة	 المرحلة	 “جيمر”.	وفي	 االتصال	 مركز	 	 	 طريق	

المقدم	من	أجل	إكمال	التقديم.	

مركز	 	 نظام	 عمل	 على	 الطلب	 مقدم	 ويتعهد	 ويبين	 يوافق	 العقد،	 هذا	 مع	
سيجريه		 الذي	 تقييم	 نهاية	 في	 العمل	 سيتم	 وأنه	 “جيمر”وتطبيقه	 االتصال	
و	 المواد	 مشاركة	 عدم	 مثل	 بمسائل	 دراية	 على	 وانه	 “جيمر”،	 االتصال	 مركز	
وجوب	عدم	احتواء	مضمون	مراجعته	على	أي	نص	تهديد	وإهانات	وألفاظ	نابية	
الخصوصية	 الحقوق	 ينتهك	 ربما	 أو	 مسيء	 أو	 فاحش	 أو	 بهتان	 أو	 افتراء	 أو	
لشخص	آخر.	وأنه	لن	يرسل	محتوى	مخالًف	لقوانين	جمهورية	تركيا	واالتفاقيات	

التي	تعتبر	جمهورية	تركيا	طرًفا	فيها. الدولية	

25 هل يمكنني إرفاق الوثائق عند تقديم الطلب ومشاركة موقع تواجدي؟

كتابة	 ينبغي	 “جيمر”،	 االتصال	 مركز	 	 	 على	 االنترنت	 عبر	 الطلب	 تقديم	 عند	
الموضوع،	 كتابة	 إكمال	 بعد	 لذلك.	 المخصص	 الحقل	 في	 الطلب	 موضوع	
الخاص	 النص	 تعزيز	 من	شأنه	 كدليل	 أو	صورة	 لقطة	شاشة	 تحميل	 بإمكانكم	
و	 	JPEG 	 تطبيقات	 صيغة	 هي	 الطلب	 إلى	 إضافتها	 يمكن	 التي	 الملفات	 بكم.	

PNG	و	TIFF	و	GIF	ويبلغ	الحد	األقصى	لحجم	الملف	3	ميغابايت.

الوثائق	 إضافة	 يمكن	 فال	 الطلب،	 نص	 حقل	 في	 الموضوع	 كتابة	 لوجوب	 نظًرا	
يمكن	 ال	 ذلك،	 إلى	 باإلضافة	 النظام.	 إلى	 	WORD و	 	PDF على	 تحتوي	 التي	

إضافة	مقاطع	فيديو	إلى	الطلب.
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يمكن	 الرسائل،	 طريق	 عن	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 	 إلى	 المقدمة	 الطلبات	 في	
الطلب	 موضوع	 ذكر	 بشرط	 	، بالموضوع	 المتعلقة	 الوثائق	 أنواع	 جميع	 إرسال	

العريضة. في	

عن	 طلبكم	 إلى	 موقعكم	 إضافة	 يمكنكم	 اإلنترنت،	 عبر	 التقديم	 حالة	 وفي	
تواجهون	 عندما	 الطريقة،	 بهذه	 و	 موقعي«.	 معلومات	 تحديد«مشاركة	 طريق	
الذي	 المكان	 لعنوان	 إلى	معرفتكم	 ما،	اليحتاج	 حدًثا	في	مكان	 أو	 حالة	طارئة	

تتواجدون	فيه،	حيث	أنه	سيتم	تحديده	من	قبل	األشخاص	المعنيين.

26 هل استطيع ابراز عنوان مراسلة أخر غير عنواني؟

تلقائيًا.	 	MERNİS من	 عنوانكم	 معلومات	 تحميل	 يتم	 اإلنترنت	 عبر	 التقديم	 عند	
تحديد	 طريق	 عن	 مختلف	 عنوان	 تحديد	 يمكنكم	 ترغبون	 كنتم	 إذا	 	، ذلك	 ومع	

الخيار	”ال	أريد	استخدام	عنواني	المسجل	في	األحوال	المدنية”.



 في 50 سؤاال “جيمر” |   31



 في 50 سؤاال “جيمر”32  |

 االختيار الصحيح لنوع المراجعة
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27 ما الموضوع التي ينبغي ان تتطرق له المراجعات من نوع “الطلب”؟

إذا	كان	موضوع	التقديم	عبارة	عن	طلب	أو	خدمة	محددة	تريد	تحقيقها	،	فيجب	
تحديد	نوع	االختيار	كطلب.

جهاز	 طلب	 و	 اجتماعية	 مساعدة	 وطلب	 طريق	 إنشاء	 وطلب	 عمل	 طلب	 مثل	
صحي	و	طلب	إعادة	هيكلة	الديون	الضريبية.

28 ما هو الموضوع الذي ينبغي ان تتطرق له المراجعات من نوع »شكوى«؟

ألي	 اإليذاء	 أو	 للضرر	 ما	 شخص	 تعرض	 حالة	 في	 الشكوى	 نوع	 اختيار	 ينبغي	
سبب	وكان	هذا	االمر	يخص	الشخص	فقط	)وليس	المصلحة	العامة(.

العاملين	 رواتب	 بدفع	 العمل	 صاحب	 قيام	 عدم	 عند	 تقديم	شكوى	 يتم	 فمثال	
لديه،	وعدم	جمع	القمامة	،	وعند	اتخاذ	اجراءات	جنائية	غير	عادلة.

29 ما الموضوع التي ينبغي ان تتطرق له المراجعات من نوع »رأي واقتراح«؟

أو	 المقترحات	 أو	 األفكار	 على	 تحتوي	 التي	 التقديمات	 عن	 عبارة	 االقتراح-الرأي	
التوصيات	التي	ترغبون	في	طرحها	من	أجل	التوصل	إلى	حل	مشكلة	ما	أو	الوصول	

إلى	الهدف	فيما	يتعلق	بالتنفيذ	األفضل	للخدمة	أو	السياسة	العامة.

مواضيع	 حول	 توصيات	 وطرح	 المرور،	 حركة	 تنظيم	 بشأن	 اقتراحات	 تقديم	 فمثال	
المناهج	التعليمية،	وذكر	آراء	حول	الخدمات	الصحية.

 االختيار	الصحيح	لنوع	المراجعة

03
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»االستعالم  نوع  من  المراجعات  له  تتطرق  ان  ينبغي  التي  الموضوع  ما   30
وطلب الحصول على معلومات«؟

المعلومات	 إلى	 الوصول	 في	 األفراد	 حق	 هو	 المعلومات	 على	 الحصول	 حق	
تتطلبها	 التي	 أو	 العامة	 المؤسسات	 بها	 تحتفظ	 التي	 الملموسة	 والوثائق	
رقم	 القانون	 بموجب	 الحق	 هذا	 استخدام	 على	 قيود	 ُأدخلت	 وقد	 واجباتهم.	
الحصول	على	 تتضمن	حق	 التي	ال	 التقديمات	 ارسال	 يتم	 ال	 أن	 يجب	 لذا	 	.4982
المعلومات	عن	طريق	اختيار	شق	الحصول	على	المعلومات.	باإلضافة	إلى	ذلك،	

يجب	ذكر	المعلومات	أو	المستندات	المطلوبة	بشكل	واضح	في	الطلب.

في	 يقع	 الموضوع	 أن	 تعني	 ال	 وحدها	 بالمعلومات«	 تزويدي	 »يرجى	 عبارة	 إن	
نطاق	حق	الحصول	على	المعلومات.

توظيفي	 »يرجى	 الشاكلة:	 هذه	 على	 الذي	 الطلب	 تقديم	 يعتبر	 ال	 فمثال،	
وتزويدي	بالمعلومات	وذلك	وفقًا	للقانون	رقم	4982	بشأن	الحق	في	الحصول	

على	المعلومات«،	من	ضمن	شق	الحصول	على	المعلومات.
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31 ما الموضوع الذي ينبغي ان تتطرق له المراجعات من نوع »رسالة شكر«؟

مؤسسة	 إلى	 والرضا	 الشكر	 رسائل	 نقل	 فيه	 يتم	 الذي	 التقديم	 من	 نوع	 هو	
حكومية	بعد	الحصول	على	خدمة	ما	أو	إلى	موظفيها.	

الموظفين	 إلى	 أو	 الجمهورية	 رئيس	 السيد	 إلى	 الشكر	 رسالة	 تقديم	 مثل	
الحكوميين.		

ما الموضوع الذي ينبغي ان تتطرق له المراجعات من نوع »المساهمة في   32

تسيير الشان العام«؟

من	خالل	هذا	النوع	من	المراجعات		يمكن	لمواطنينا	تقديم	مقترحات	وتوصيات		
السياسات	 في	 المساهمة	 أو	 العامة	 بالسياسات	 يتعلق	 فيما	 جديدة	 سياسية	
بوضع	 	 المخولين	 األشخاص	 المراجعات	مع	 النوع	من	 تتم	مشاركة	هذا	 الحالية.	
بالمشاركة	في	 الخاصة	 الطلبات	 تقييم	 يتم	 لن	 	فقط.	 والسياسة	 االستراتيجية	
والقانون	 العريضة	 حق	 استخدام	 بشأن	 	3071 رقم	 القانون	 نطاق	 في	 اإلدارة،	
4982	بشأن	الحق	في	الحصول	على	المعلومات،	ألنها	ال	تدخل	ضمن	هذا	 رقم	
اإلطار.	ولكن	ستساهم	المعلومات	الموجودة	في	الطلبات	المقدمة	في	اإلدارة	
العامة	والديمقراطية	التركية	من	خالل	تحسين	السياسات	المنفذة	وتعزيز	نهج	

التشاركية. اإلدارة	
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 االلتزامات المتعلقة بالمتقدم

بالمراجعة
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33 ما هي التزاماتي األساسية؟

المقدمة	من	 الطلبات	 النية.	ال	تعد	 الطلب	صادقًا	وحسن	 أن	يكون	مقدم	 يجب	
خالل	استخدام	أسماء	اآلخرين	أو	تقديم	طلب	بهدف	التشهير	أو	تلفيق	اتهام	
من	النوايا	الحسنة.	ولن	يتم	النظر	في		الطلبات	المقدمة	التي	تحمل	اسمًا	غير	
صحيحًا	وفي	عرائض	مقدمي	الطلبات	الذين	أدلوا	ببيانات	غير	صحيحة	وفي	حال	
ال	 أن	 ينبغي	 وكذلك	 يكن.	 لم	 أنه	 كما	 الطلب	 الغاء	 سيتم	 	، االمر	 هذا	 معرفة	

للحقيقة.		 بالعريضة	مخالفة	 المرفقة	 والوثائق	 المعلومات	 	 تكون	

34 ماذا يعني سوء استعمالك للحق المخول لك في مركز االتصال “جيمر”؟ 

إلكترونية	تتيح	الحق	في	 التركية		“جيمر”	هي	منصة	 الرئاسة	 مركز	االتصال	في	
تتم	 	 الرقمية.	 البيئة	 العرائض	في	 تقديم	 والحق	في	 المعلومات	 على	 الحصول	
“جيمر”	 االتصال	 مركز	 	 األقل	من	موظفي	 اثنين	على	 قراءة	كل	طلب	من	قبل	
	، المرحلة	 و	في	هذه	 الطلب.	 على	 الرد	 يتم	 أو	 الصلة	 ذات	 الوحدة	 إلى	 وإرساله	
فإن	تقديم	طلبات	مستمرة	ومتشابهة	سيشغل	موظفي	بوابة		مركز	االتصال	
“جيمر”	أو	موظفيه،	أو	تقديم	نفس	الطلب	مرة	أخرى	دون	انتظار	انتهاء	الفترات	
القانونية	،	يعني	إساءة	استخدام	هذه	الحقوق	والفرصة	المتاحة،	و	كما	يتسبب	
إن	 الخدمة.	 تعطيل	 في	 التسبب	 خالل	 من	 والجهد	 والطاقة	 الوقت	 ضياع	 في	
للبند	 النظر	فيها،	وذلك	وفًقا	 التي	لن	يتم	 هذه	الطلبات	تعد	من	بين	الطلبات	

)ب(	من	الفقرة	الثانية	من	المادة	5	من	الئحة		مركز	االتصال	“جيمر”.

04
االلتزامات	المتعلقة	بالمتقدم	بالمراجعة
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35 ما هو األسلوب الذي ينبغي علي ان اتبعه في كتابة طلبي؟

بما	ان	الطلبات	المقدمة	إلى		مركز	االتصال	“جيمر”	ذات	طبيعة	رسمية،		 
يجب	كتابة	الطلبات	بأسلوب	رسمي	ومفهوم.

أو		  القذف	 أو	بقصد	 العامة	 المقدمة	والمخالفة	لآلداب	 الطلبات	 ال	تعتبر	
اإلهانة	أو	االبتزاز	أو	التهديد	أو	المساس	بشرف	وكرامة	اآلخرين،	ضمن	

العريضة. نطاق	حق	تقديم	

إليها	في		  ارسال	طلبكم	 تريدون	 التي	 المعنية	 المؤسسة	 يجب	مخاطبة	
العريضة.

المؤسسة	عند	تقديم	طلباتكم.	  ال	يمكنكم	مخاطبة	موظفي	

يجب	سرد	األحداث	الموصوفة	في	العريضة	في	إطار	حبكة	معينة.	 

يجب	ذكر	الطلب	بوضوح	في	القسم	األخير	من	العريضة.	 

 

36 ما هي المدة التي يجب أن أنتظرها للتوصل بالرد؟

نوع	 حسب	 التشريع	 بموجب	 للطلبات	 المؤسسات	 استجابة	 أوقات	 تنظيم	 يتم	
الطلب.	بصفتك	مقدم	الطلب	تقع	على	عاتقك	مسؤولية	انتظار	هذه	الفترة.

15	يوم	 بـ	 الفترة	 القانون	هذه	 المعلومات،	يحدد	 بالنسبة	لطلبات	الحصول	على	
عمل.

إذا	كان	موضوع	طلبك	يتضمن	طلبًا	أو	شكوى	معينة،	فيجب	على	المؤسسات	
تقديم	إجابة	نهائية	إيجابية	أو	سلبية	أو	ردًا	مؤقتًا	فيما	يتعلق	بالعملية	المنفذة	

في	غضون	30	يومًا.

37 ما الذي يجب االنتباه إليه عند إرفاق المستندات ملفات بمراجعتي؟

وتجدر	اإلشارة	إلى	أن	المستندات	المرفقة	بالطلب	يجب	أن	تكون	مرتبطة	بنص	
الطلب	وتدعمه.	لن	تتم	معالجة	طلبك	إذا	كانت	هناك	مستندات	أخرى	غير	األدلة	
أو	الصور	كإثبات	التي	من	شأنها	تعزيز	دقة	نصوص	الطلب	في	مرفقات	الطلب.

 PNG	و	JPG	و	JPEG	هي	الطلبات	تقديم	في	إرفاقها	يمكن	التي	الملفات	صيغ
3	ميغابايت. و	TIFF	و	TIF	ويبلغ	الحد	األقصى	لحجم	الملف	
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المتعلقة بها على وسائل  أو اإلجراءات  هل يمكنني مشاركة مراجعتي   38
االجتماعي؟ التواصل 

الطلبات	المقدمة	إلى		مركز	االتصال	“جيمر”،	وجميع	اإلجراءات	المتعلقة	بالطلب	
يمكن	مشاركتها	 ال	 السبب،	 لهذا	 ذات	طابع	“شخصي”.	 هو	 الطلب	 على	 والرد	
الشخص	 إذن	 دون	 األغراض	 من	 غرض	 ألي	 االجتماعي	 التواصل	 وسائل	 على	

الذي	قدم	الطلب	والمؤسسة	العامة	التي	قامت	بمعالجة	الطلب.

المعلومات	 واستخدام	 نسخ	 الطلب	 لمقدم	 يمكن	 ال	 ذلك،	 إلى	 باإلضافة	
والوثائق	التي	يمكنه	الوصول	إليها	ألغراض	تجارية.

ألغراض	 إال	 عليها	 الحصول	 تم	 التي	 الوثائق	 أو	 المعلومات	 استخدام	 يمكن	 ال	
استخدامه	 سيتم	 الذي	 المحتوى	 في	 المصدر	 ذكر	 بشرط	 المرجع،	 أو	 التعليم	

والحصول	على	إذن	من	المؤسسة	المعتمدة.
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االلتزامات المتعلقة 
بالمؤسسات
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39 هل تملك المؤسسات حق عدم قبول الطلب المقدم؟

عند	 اتخاذها	 المؤسسات	 على	 يجب	 التي	 واالحتياطات	 اإلجراءات	 بعض	 هناك	
العريضة. تلقي	

العريضة	بدون	سبب	قانوني	 التركي،	يعتبر	عدم	قبول	 العقوبات	 لقانون	 وفقًا	
جريمة،	لذلك	فإن	اإلدارة	ملزمة	بإسناد	رفض	قبول	العريضة	إلى	مبرر	قانوني.

السادسة	 المادة	 في	 الواردة	 للتحقيق”	 قابل	 “غير	 عبارة	 من	 ُيفهم	 أن	 ينبغي	
إجراء	 أي	 اتخاذ	 يمكن	 ال	 أنه	 العرائض	 تقديم	 في	 الحق	 ممارسة	 قانون	 من	
العريضة	 استالم	 عدم	 تعني	 ال	 للتحقيق”	 قابل	 “غير	 عبارة	 ان	 العرائض.	 بشأن	
الفقرة	 وفق	 العرائض	 بأرشفة	 االلتزام	 يتم	 ذلك،	 إلى	 باإلضافة	 تسجيلها.	 أو	
جميع	 أرشفة	 “يتم	 أنه	 على	 نص	 التي	 الالئحة	 من	 التاسعة	 المادة	 من	 الثانية	
 6698 رقم	 القانون	 ألحكام	 وفقا	 الطلب	 ومقدم	 بالطلب	 المتعلقة	 المعلومات	
والسلطات	 القضائية	 األجهزة	 طلبات	 تلبية	 أجل	 من	 الصلة	 ذات	 والتشريعات	
المختصة	األخرى	بسبب	المنازعات	القانونية	التي	قد	تنشأ	في	المستقبل	بسبب	
الطلب	المقدم”.	ومع	ذلك،	من	أجل	اإليفاء	بعبء	اإلثبات،	يجب	على	اإلدارة	أن	
المقدمة	 للطلبات	 بالنسبة	 الهاتف.	 عبر	 أو	 شفهيًا	 المقدمة	 الطلبات	 تسجل	
الوقت؛	 ذلك	 ويتم	فحصه	في	 تقرير	 بالطلب	في	شكل	 االحتفاظ	 يتم	 شخصيًا،	
إلى	 الحاجة	 دون	 الفور	 على	 معالجتها	 يمكن	 التي	 القصور	 أوجه	 استكمال	 يتم	
الطلب	من	قبل	 تاريخ	ورقم	استالم	 يتم	تقديم	وثيقة	تحتوي	على	 المراسالت.	

المؤسسة	ذات	الصلة	إلى	مقدم	الطلب	دون	أي	رسوم.

االلتزامات المتعلقة بالمؤسسات

05
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إذا	كانت	نتيجة	الطلب	سلبية،	يتم	إخطار	السبب؛	إن	وجدت	يتم	تقديم	إرشادات	
بشأن	االعتراض	ومدتها.

تلك	 ،	فإن	 إلى	مؤسسة	ال	تقع	ضمن	نطاق	واجباتها	 الطلب	 في	حالة	تقديم	
مقدم	 وإبالغ	 الصلة	 ذات	 المؤسسة	 إلى	 العريضة	 بإرسال	 ملزمة	 المؤسسة	

بذلك. الطلب	

احترامي”	في	نهاية	عريضة	مقدم	 “	أطلب	مع	 أو	 “الرجاء”	 إن	عدم	وجود	عبارة	
الطلب	ال	يعتبر	مبررًا	لرفض	العريضة.

أن	 هو	 العرائض	 تقديم	 في	 الحق	 بشأن	 يتعلق	 فيما	 مهم	 آخر	 شرط	 هناك	
بلغة	 طلب	 تقديم	 حالة	 في	 التركية.	 باللغة	 مكتوبة	 تكون	 أن	 يجب	 العرائض	
فيها	 يكون	 التي	 الحاالت	 في	 ذلك	 ومع	 التركية.	 إلى	 ترجمته	 سُيطلب	 أجنبية،	
مثل	 المختصة	 بالسلطات	 االتصال	 يمكن	 للغاية،	 صعبة	 ظروف	 في	 الشخص	

قوات	األمن	أو	القنصلية	أو	السفارة.

40 ما هي االلتزامات المتعلقة بموظفي  مركز االتصال “جيمر”؟

ومسؤوليات	 واجبات	 سرد	 تم	 	،5690 رقم	 الرئاسي	 االتصال	 مركز	 الئحة	 في	
موظفي		مركز	االتصال	“جيمر”	على	النحو	التالي:

ا (				إجراء	معامالتها	وفقًا	لهذه	الالئحة	وأحكام	التشريعات	ذات	الصلة.

ب (		عدم	نسخ	أو	استخدام	أو	مشاركة	المحتوى	الذي	يمكن	الحصول	عليه	
ومعلومات	 بالطلبات	 يتعلق	 فيما	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 	 بوابة	 خالل	 من	

مقدم	الطلب،	جزئيًا	أو	كليًا،	ألغراض	تتعارض	مع	أحكام	التشريعات.

الشخصية	 والبيانات	 والوثائق	 المعلومات	 أنواع	 جميع	 مشاركة	 عدم	 ت (	
أشخاص	 مع	 عمله	 أداء	 أثناء	 أو	 واجبه	 إطار	 في	 عليها	 الحصول	 يتم	 التي	

وسلطات	غير	مصرح	لهم،	حتى	لو	انتهى	مهام	عمله.

اسم	 استخدام	 وعدم	 المرور،	 وكلمة	 المستخدم	 اسم	 مشاركة	 عدم	 ث (  
بوابة		 إلى	 الدخول	 وتسجيل	 باآلخرين،	 الخاصة	 المرور	 وكلمة	 المستخدم	

بانتظام. مركز	االتصال	“جيمر”	

بموجب	 حقوقهم	 ممارسة	 على	 ومساعدتهم	 المتقدمين	 إرشاد	 ج (	
الصلة. التشريعات	ذات	
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41  ما ينبغي للمراجع القيام به لحماية بياناته الشخصية؟

المؤسسات	 جميع	 على	 يجب	 الطلب،	 لمقدم	 الشخصية	 البيانات	 حماية	 أجل	 من	
المستوى	 لضمان	 الالزمة	 واإلدارية	 الفنية	 التدابير	 أنواع	 جميع	 اتخاذ	 العامة	
مشاركة	 عدم	 مسؤولية	 العامة	 المؤسسات	 تتحمل	 األمن.	 من	 المناسب	
معلومات	الهوية	واالتصال	الخاصة	بمقدمي	الطلبات	وعرائضهم	مع	أي	شخص	

آخر	غير	األشخاص	المصرح	لهم.

لهذا	السبب،	فإن	جميع	موظفي		مركز	االتصال	“جيمر”	الذين	يعملون	نيابة	عن	
مؤسساتهم:

ال	ينبغي	النسيان	أن	جميع	المعلومات	المتعلقة	بالطلب،	بما	في	ذلك	نص		 
البيانات	الشخصية. الطلب،	تقع	ضمن	نطاق	

ال	ينبغي	فتح	قسم	معلومات	الهوية	ما	لم	تكن	هناك	حاجة	إلى	معلومات		 
الهوية	واالتصال	من	أجل	معالجة	الطلب.

لزم		  إذا	 إال	 الطلب	 من	 مطبوعة	 نسخة	 أو	 الشاشة	 صورة	 التقاط	 ينبغي	 ال	
األمر.

في		  عامة	 مؤسسة	 مدير	 أو	 موظفي	 أحد	 بشأن	 شكوى	 تقديم	 تم	 إذا	
اإلداري	 المسؤول	 وإبالغ	 منه	 المشكو	 الشخص	 تخطي	 فيجب	 الطلب،	

األعلى.	

من		  غرض	 ألي	 االجتماعي	 التواصل	 وسائل	 عبر	 الطلب	 مشاركة	 ينبغي	 ال	
األغراض.

االتصال		  مركز	 	 بوابة	 خالل	 من	 بأكملها	 الطلب	 تقديم	 عملية	 تتم	 أن	 يجب	
)مثل	 بالمؤسسات	 الخاصة	 المراسلة	 أنظمة	 استخدام	 ينبغي	 ال	 “جيمر”؛	

.)EBYS

42 كيف يتم تقييم الطلبات؟

يتم	تسليم	الطلب	إلى	الوحدة	الفرعية	ذات	الصلة	بالمؤسسة	والتي	ستستجيب	
على	الفور	من	خالل	اتخاذ	اإلجراءات.

خالل	 من	 إليها	 الطلبات	 تقديم	 يتم	 التي	 والمنظمات	 المؤسسات	 تجد	 لم	 إذا	
بوابة		مركز	االتصال	“جيمر”	أنها	متعلقة	بها،	يتم	إرسالها	إلى	المؤسسة	ذات	

الصلة	مع	توضيح	السبب.

في	حالة	وجود	تضارب	في	الصالحيات	بين	المؤسسات	والمنظمات	فيما	يتعلق	
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نتيجة	 أو	 المؤسسات	 إحدى	 بناًء	على	طلب	 المتخذ	 القرار	 الطلب،	فإن	 بمعالجة	
ذات	 والمنظمة	 المؤسسة	 تنفيذه	من	قبل	 يتم	 الدائرة	 لرئاسة	 المباشر	 التقييم	

الصلة.

لمؤسسة	 مدير	 أو	 موظف	 بشأن	 شكوى	 عن	 عبارة	 الطلب	 موضوع	 كان	 إذا	
الشكوى	 معالجة	 ويتم	 أعلى	 مسؤول	 إلى	 الطلب	 إرسال	 يتم	 عامة،	 ومنظمة	

من	قبل	هذا	المسؤول	والرد	على	مقدم	الطلب.

االتصال  مركز  في   المؤسسة  في  للعاملين  الوظيفي  الوصف  هو  ما   43
“جيمر”؟

عن	 نيابة	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 	 بأنشطة	 يقومون	 الذين	 العموميون	 الموظفون	
مؤسساتهم	،	يعملون	في	عدد	من	األدوار	المختلفة	في	بوابة		مركز	االتصال	“جيمر”.	

الترتيب	الهرمي	لهذه	األدوار	وأوصافها	الوظيفية	هي	كما	يلي:

ا.      المدير؛	هو	الموظف	التنفيذي	والمسؤول	في	الجهاز	اإلداري	والمفوض	نيابة	
عن	المؤسسة	من	أجل	األداء	الفعال	والكفء	للخدمة.

ب.   المنسق	العام	لـ		مركز	االتصال	“جيمر”؛	إنه	الموظف	المسؤول	عن	توفير	جميع	
أنواع	الوظائف	الفنية	واإلدارية	لـ		مركز	االتصال	“جيمر”	نيابة	عن	رئاسة	الدائرة،	
والقيام	بأنشطة	الفحص	والمتابعة	المؤسسية،	وضمان	التنسيق	بين	المديريات	

والمؤسسات	والمنظمات	اإلقليمية.

ت.   منسقو		مركز	االتصال	“جيمر”؛	هم	الموظفون	المسؤولون	عن	تنفيذ	األنشطة	
في	نطاق	واجباتهم	وسلطتهم،	جنبًا	إلى	جنب	مع	مسؤولي	المديرية	اإلقليمية	
ومسؤولي	المؤسسات	تحت	إشراف	المنسق	العام	لـ		مركز	االتصال	“جيمر”	من	

أجل	زيادة	جودة	الخدمة.

ث.   مسؤول	المديرية	اإلقليمية؛	هو	الموظف	المسؤول	عن	تنسيق	أنشطة		مركز	
االتصال	“جيمر”	لجميع	المؤسسات	والمنظمات	في	منطقتها.

ج.    مسؤول	الموافقة	واإلجابة؛	هو	الموظف	في	مستوى	مساٍو	أو	أعلى	من	لقب	
الشخص	الذي	أعد	الرد	وله	سلطة	التوقيع،	ويكون	مسؤواًل	عن	مدى	مالءمة	الرد	

المعد	إلرساله	إلى	مقدم	الطلب	نيابة	عن	مؤسسته.

ح.   مسؤول	المؤسسة؛	هو	الموظف	المسؤول	عن	جميع	أنشطة		مركز	االتصال	
“جيمر”	في	المؤسسة	والمنظمة	المخولة	له،	وعن	ضمان	التنسيق	بين	مؤسسته	

ورئاسة	الدائرة	والمديرية	اإلقليمية	ضمن	حدود	معرفة	مدير	المؤسسة.

خ.  مسؤول	الوحدة؛	هو	الموظف	المسؤول	عن	إرسال	وإدارة	الطلبات	الواردة	
مسؤول	 معرفة	 حدود	 ضمن	 الوحدة	 في	 المستخدم	 معامالت	 وعن	 للوحدة	

المؤسسة.
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د.   المستخدم؛	هو	الموظف	المسؤول	عن	تقييم	الطلبات	خالل	فترة	اإلجراءات	
القانونية،	اعتمادًا	على	مسؤول	الوحدة	أو	المؤسسة.

44  كيف يتم الرد على المراجعات؟

من	 الصلة	 ذات	 والمنظمات	 المؤسسة	 قبل	 من	 المراجعات	 جميع	 على	 الرد	 يتم	
في	 إرسالها	 يجب	 التي	 اإلجابات	 باستثناء	 “جيمر”،	 االتصال	 مركز	 	 بوابة	 خالل	

التي	ال	تحتوي	على	معلومات	االتصال	إلكترونية. المادية	والطلبات	 البيئة	

المديريات	 أو	 الرئاسة	 إلى	 الطلب	 لمقدم	 المقدمة	 اإلجابات	 إرسال	 يتم	 ال	
المعلومة. لغرض	 اإلقليمية	

رسمية		  لغة	 استخدام	 يتم	 التركية،	 النحو	 قواعد	 مع	 يتوافق	 أن	 شريطة	
ولكنها	بسيطة	يمكن	أن	يفهمها	المواطن	في	نص	اإلجابة،

فقط	األحكام	التشريعية	ال	يتم	إدراجها	في	اإلجابة،	 

يتم	تضمين	االقتباسات	والبيانات	من	الطلب	الذي	يؤخذ	على	محمل	الجد،	 

اإلجابة		  فأن	 الطلب،	 على	 سلبي	 رد	 تقديم	 فيها	 يتم	 التي	 الحاالت	 في	
تستند	على	أسس	قانونية،

االنتصاف		  سبل	 إلى	 يشار	 سلبي،	 رد	 تقديم	 فيها	 يتم	 التي	 الحاالت	 في	
القانونية	والمدد	التي	يمكن	لمقدم	الطلب	أن	يتقدم	لها،

يتم	إعطاء	اإلجابة	باستخدام	تعبير	غير	متحيز	وحيادي.

 

على  الحصول  حق  اطار  في  المقدمة  المراجعات  على  الرد  يتم  كيف   45
المعلومات؟

ما	عدا	االستثناءات	الواردة	في	قانون	الحق	في	الحصول	على	المعلومات،	فإن	
الطلبات	 مقدمي	 متناول	 في	 والوثائق	 المعلومات	 أنواع	 جميع	 بإتاحة	 االلتزام	

المبدأ	األساسي	للقانون. هو	

االستثناءات	 خالل	 من	 المعلومات	 على	 الحصول	 في	 الحق	 حدود	 تحديد	 يتم	
المنصوص	عليها	في	القانون،	وال	يمكن	رفض	طلبات	الحصول	على	المعلومات	
أنواع	 جميع	 توفير	 يجب	 الطلب	 عند	 لذلك	 االستثناء.	 هذا	 أحكام	 على	 بناًء	 إال	
الواردة	 االستثناءات	 نطاق	 ضمن	 اعتبارها	 يمكن	 ال	 التي	 والوثائق	 المعلومات	

الطلب. القانون	لمقدمي	 في	
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الحقوقك والقوانين المتعلقة 
بالمراجعات

06
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46 كيف يمكنني الحصول على معلومات بخصوص وضع مراجعتي؟

	مركز	االتصال	“جيمر”	عبر	اإلنترنت،	بعد	اكتمال	 إلى	 المقدمة	 بالنسبة	للطلبات	
إشعار	 إرسال	 ويتم	 المتابعة،	 أجل	 من	 الطلب	 رقم	 الشخص	 إعطاء	 يتم	 الطلب	
باستالم	الطلب	إلى	عنوان	البريد	اإللكتروني.	باستخدام	هذه	المعلومات،	يمكن	
الحكومة	اإللكترونية	 أو	عبر	 	cimer.gov.tr إجراء	االستفسارات	في	أي	وقت	عبر	

.)e-devlet(

الى	جانب	ذلك،	في	الحاالت	التي	يتم	فيها	تضمين	رقم	هويتك	ولكنك	ال	تعرف	
الفاكس	أو	شخصيًا(،	 أو	 الخطاب	 المقدمة	عن	طريق	 رقم	طلبك	)في	طلباتك	
صفحة	 على	 الدخول	 تسجيل	 طريق	 عن	 الطلب	 نتيجة	 عن	 االستفسار	 يمكنك	

“استعالم	عن	الطلب”.

ALO 150،	يمكنك	الحصول	 باإلضافة	إلى	ذلك،	من	خالل	االتصال	بخط	الهاتف	
أي	 ومن	 إرسالها	 تم	 مؤسسات	 أي	 )إلى	 طلبك	 نتيجة	 حول	 معلومات	 على	
وتاريخ	 الهوية	 رقم	 أو	 رقم	طلبك	 تحديد	 اإلجابة(	من	خالل	 إعطاء	 تم	 مؤسسة	

المسؤولين. الموظفين	 إلى	 الميالد	

الحقوق	والقوانين	المتعلقة	بالمراجعات

06
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47  لست راضيًا عن الرد على طلبي، فماذا يجب أن أفعل؟

إذا	كان	موضوع	العريضة	هو	طلب	أو	شكوى	محددة	ولم	تكن	راضيًا	عن	اإلجابة	
المقدمة	لك،	فإن	اإلجابة	في	السؤال	هي:

-		ليتم	إعادتها،

-		ليتم	إزالتها،

-		ليتم	استبدالها،

-		الحصول	على	رد	جديد

لم	تكن	هناك	سلطة	 إذا	 األعلى	هرميًا؛	 السلطة	 اإلجابة	من	 أن	تطلب	 يمكنك	
الطلب	 هذا	 تقديم	 يجب	 بالرد.	 قامت	 التي	 الجهة	 من	 تطلب	 أن	 فيمكنك	 أعلى	

خالل	فترة	رفع	الدعوى	اإلدارية	)60	يومًا(.

أرسل	 التحقيق،	 )بدأ	 نهائية	 إجابة	 لطلبك	 اإلدارة	 قدمته	 الذي	 الرد	 يكن	 لم	 إذا	
إلى	المكان	المعني،	العمل	جاري،	وما	إلى	ذلك(	في	هذه	الحالة:
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-	يمكن	قبول	هذه	اإلجابة	على	أنها	رفض	ورفع	دعوى	إدارية،

4	أشهر. -	أو	يمكنك	انتظار	إجابة	نهائية	لمدة	أقصاها	

للمجلس	 التابعة	 العرائض	 لجنة	 إلى	 بطلب	 التقدم	 يمكنك	 ذلك،	 إلى	 باإلضافة	
أو	 	”edilekce.tbmm.gov.tr“ اإللكتروني	 الموقع	 على	 الكبير	 التركي	 األمة	

يمكنك	تقديم	طلب	إلى	مؤسسة	ديوان	المظالم	)األمبودسمان(.

المقدم	في	نطاق	 بالطلب	 يتعلق	 المؤسسة	فيما	 رد	 الرضا	عن	 حالة	عدم	 في	
مجلس	 عند	 االعتراض	 فيمكنك	 المعلومات،	 على	 الحصول	 في	 الحق	 قانون	
تقييم	الحصول	على	المعلومات	)المجلس(	أو	التقدم	بطلب	إلى	القضاء	اإلداري	

في	غضون	15	يومًا	من	تاريخ	اإلخطار	بالرد.

قد	يؤدي	تكرار	الطلب	بعد	اإلجابة	والتقدم	إلى	نفس	المؤسسة	مرة	أخرى	إلى	
تفويت	فترة	االعتراض	عند	المجلس.

48  ماذا ينبغي علي القيام به في حالة عدم توصلي باي رد على مراجعتي؟

إذا	كان	موضوع	العريضة	هو	طلب	أو	شكوى	محددة	ولم	تتلق	ردًا	في	غضون	
ردًا.	 تتلق	 لم	 بأنك	 “جيمر”	 االتصال	 مركز	 	 إلى	 إرسال	طلبك	 فيمكنك	 يومًا،	 	30
أخرى	 مرة	 المعنية	 المؤسسة	 إلى	 الطلب	 إرسال	 إعادة	 يتم	 الحالة،	 هذه	 في	
إيجابية	أو	سلبية	للمواطن	في	أسرع	وقت	ممكن	ضمن	 مع	طلب	إعطاء	إجابة	

المستجيبة. غير	 المؤسسة	 تحذير	 القانونية،	ويتم	 المدة	

مرور	وقت	طويل	على	طلبك،	فسيتم	 الرغم	من	 رد	على	 أي	 تقديم	 يتم	 لم	 إذا	
القانونية. إطالعك	على	حقوقك	

يجوز	لمقدم	الطلب	تقديم	شكوى	جزائية	ضد	الجهات	المختصة	التي	ال	تستجيب	
لعريضته.	وإذا	كان	يعتقد	أنه	قد	تكبد	خسارة	بسبب	هذا	الحدث،	فيمكنه	أيضًا	

رفع	دعوى	تعويض	ضد	األطراف	المعنية.

إلى	مؤسسة	 اإلدارة	 قبل	 الرد	من	 عدم	 بخصوص	 إرسال	شكواك	 أيضًا	 يمكنك	
انظر:	 )للحصول	على	معلومات	مفصلة،	 )األمبودسمان(.	 المظالم	 ديوان	

	.)www.ombudsman.gov.tr
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49  هل يمكنني إلغاء مراجعتي؟

“جيمر”	 االتصال	 مركز	 	 إلى	 المقدم	 الطلب	 تقييم	 أو	عدم	 ال	يمكن	طلب	سحب	
الطلب.	وال	يمكن	تقديم	 المتعلقة	بهذا	 اإلجراءات	 االنتهاء	من	 إال	بشرط	عدم	
أي	طلب	للسحب	أو	عدم	التقييم	بالنسبة	للطلبات	التي	ال	تعتبر	صالحة	من	حيث	
موضوعها.	إذا	كان	طلبك	يفي	بهذه	الشروط	،	فيجب	عليك	تقديم	طلب	جديد	

عن	طريق	تحديد	تاريخ	ورقم	الطلب	الذي	تريد	إلغاءه.

في  مراجعة  أية  تكن..  لم  ان  كانت  اذا  ما  حول  االطالع  بامكاني  هل    50
شاني؟

تم	 طلب	 هناك	 كان	 إذا	 ما	 حول	 معلومات	 على	 للحصول	 طلب	 تقديم	 يمكنك	
إجراء	 بعد	 طلبك،	 نطاق	 ضمن	 “جيمر”.	 االتصال	 مركز	 	 خالل	 من	 عنك	 تقديمه	
نظام		 عبر	 إلكترونيًا	 تقديمه	 تم	 هناك	طلب	 كان	 إذا	 ما	 حول	 الالزمة	 المراجعات	
أي	 هناك	 كان	 إذا	 ما	 حول	 فقط	 المعلومات	 تقديم	 يتم	 “جيمر”،	 االتصال	 مركز	
طلب	عنك.	ومع	ذلك،	ال	يمكن	إعطاء	أي	معلومات	فيما	يتعلق	بمحتوى	الطلب	

ومن	قام	بتقديمه.

إذا	كنت	ترغب	في	الحصول	على	معلومات	حول	من	قدم	طلبًا	عنك	وعن	محتواه،	
النيابة	العامة. فيجب	عليك	تقديم	طلب	إلى	مكتب	
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