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تركيا بلد اآلثار اخلالدة والتنوع الثقايف

•

  

تعتبر تركٌا أو بلد الحضارات من أحد أقطار الشرق األوسط الجمٌلة األكثر 
جلبا للسٌاح من مختلف الجنسٌات وذلك لما تتمٌز به من تنوع طبٌعً 
وجغرافً وحضاري باإلضافة على تارٌخها الكبٌر والمآثر الفرٌدة من 

.نوعها التً تؤثث فضاءاتها



 املوقع بني قارتي أوربا وآسيا
وتمتاز تركٌا بكونها تقع فً كل •

من قارتً أوروبا وآسٌا، بحٌث 
من مساحة % 3ٌقع ما ٌقرب من 

البالد فً أقصى الطرف الشرقً 
من جنوبً أوروبا، وٌطلق علٌه 
اسم تراقٌا وتقع مدٌنة اسطنبول 

أكبر المدن التركٌة فً هذا االقلٌم 
أما الجزء المتبقً من مساحة 

تركٌا من جهة الشرق فإنه ٌغطً 
مساحة واسعة من شبه جزٌرة 

جبلٌة ٌطلق علٌها اسم االناضول 
أو آسٌا الصغرى، كما تحد تركٌا 
كل من بلغارٌا من جهة الشمال 

الغربً والٌونان من جهة الغرب 
وأرمٌنٌا وأذربٌجان وجورجٌا 

وإٌران من جهة الشرق والعراق 
وسورٌا من جهة الجنوب وٌقع 

البحر االسود من جهة الشمال من 
تركٌا، عاصمتها انقرا واهم المدن 

 .فٌها اسطنبول وازمٌر وانطاكٌة



املناخ من خالل دراسة مناخٌة •
للبالد ٌظهر أنه ٌتباٌن 

حٌث  الخرمن إقلٌم 
ٌكون الشتاء معتدال 
وممطرا فً كل من 

والمناطق  تراقٌا
الساحلٌة التً تقع فً 
جنوبً وغربً هضبة 

بٌنما ٌتمٌز  االناضول
فصل الصٌف فً هذه 

بالحرارة  االنحاء
والجفاف وترتفع درجة 

الحرارة فً الصٌف 
 اٌجهعلى سواحل بحر 

أما فً سواحل البحر 
فإن موسم  االسود

الصٌف ٌكون أقل 
  .حرارة



الطرق واملواصالت

%  2قوٌة تربط بٌن جمٌع المدن وأقل من  طرقٌةوتتوفر تركٌا على شبكة •
فقط من جملة السكان فً تركٌا ٌملكون سٌارات خاصة حٌث أن الغالبٌة 

، كما االجرةٌتنقلون بواسطة حافالت نقل الركاب والقطارات أو سٌارات 
تربط شبكة الخطوط الحدٌدٌة بٌن المدن التركٌة وتمتد خطوط شركة الطٌران 

والشرق  واالوربٌةالتً تملكها الحكومة لتغطً العدٌد من المدن التركٌة 
صحٌفة ٌومٌة وتمتلك معظم  1000وتصدر فً تركٌا أكثر من  االوسط
 الجهزةالتركٌة  االسرالتركٌة أجهزة المذٌاع وٌبلغ متوسط امتالك  االسر

  .التلفاز نحو جهاز واحد لكل عشرة أشخاص



السياحة 
وتتنوع السٌاحة فً تركٌا، فبجانب •

السٌاحة الطبٌعٌة والحضارٌة 
والمنتجعات السٌاحٌة العصرٌة، 

هناك سٌاحة اآلثار اإلغرٌقٌة 
والرومانٌة القدٌمة، وهناك اآلثار 
اإلسالمٌة التً تمٌز بها المعمار 
التركً القدٌم نسبٌا، ولكنه ٌعتبر 
من المزارات السٌاحٌة ألنها تمثل 
مجد العصر التركً الذي لم ٌمض 
على مجده أكثر من قرن ونصف 

ففٌها المساجد العظٌمة . من الزمان
وفٌها الجسور والمتاحف 

والرسومات والتماثٌل والقصور 
التً تعتبر مفخرة لتركٌا وسحراً 

  .للسائحٌن



كل من زار الٌنابٌع فً تركٌا، وهً أن  بههناك قول ٌتردد فً تركٌا، وٌإمن •

السٌاحة إلى تركٌا بدون المرور على أحد ٌنابٌعها الساخنة والمعدنٌة سٌاحة 

ناقصة، لذا فإن أغلب برامج السٌاحة التركٌة تشمل من ضمن برامجها زٌارة 

ولو لساعات إلحدى حماماتها الطبٌعٌة الساخنة، والتً تنتشر بكثرة فً 

أرجاء تركٌا، فهً موجودة فً كل مقاطعة تركٌة، وفً كل ركن من أركان 

البلد، بل إنها كانت العامل األساسً فً انتعاش صناعة السٌاحة سابقا فً 

 .تركٌا

الينابيع



  الينابيع والسياحة

قامت حول هذه الحمامات والٌنابٌع فنادق •
سٌاحٌة منوعة وعدٌدة، ولكل من هذه 
الحمامات ممٌزات خاصة، وخصائص 

طبٌعٌة فدرجة حرارة الماء من الٌنابٌع 
درجة مئوٌة، وتحتوي  36ثابتة على 

على العدٌد من األمالح والمعادن مثل 
، والمغنٌسٌوموالكلسٌوم  البٌكربونات

وفً هذه الٌنابٌع تعٌش أسماك صغٌرة 
 10جدا وال ٌزٌد طول الكبٌرة منها على 
سم، ولهذه األسماك فائدة كبٌرة لمن 

ٌشكو من األمراض الجلدٌة فهً تتغذى 
على ما تجد عالقا بجلد اإلنسان، وتصل 

بصغرها وصغر أسنانها إلى األجزاء 
الدقٌقة من الزوائد والداخل فً طبقات 

. الجلد اإلنسانً
إن تكلفة زٌارة هذه الٌنابٌع لٌست 

، بل إن الكثٌر من برامج بالباهضة
السٌاحة تقدمه ضمن برامجها التً 

تقدمها للسٌاحة الجماعٌة، وتكون ضمن 
  .التكلفة اإلجمالٌة
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