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وزارة الصحة



 في الفترة القادمة سنجعل بلدنا مركزاً جذاباً للعالج والعناية الصحية ، ليس فقط لمواطنينا،
 بل لمواطني بالد المنطقة المجاورة لنا أيضا. و في سبيل رفع مستوى الخدمات الصحية
 و تحقيق التوازن بين التكلفة و كفاءة األداء سوف نتوسع في إقامة ونشر مستشفيات المدن
 التي بدأنا بانشائها في كافة أرجاء بلدنا وسوف نقوم بدعم جميع أنواع االستثمارات التي تقام

 في مجال السياحة الصحية

رجب طيب أردوغان         
رئيس وزراء جمهورية تركيا



 لقد أصبحت تركيا مركز استقطاب وبلد رائد في مجال الصحة



تركيا , فسيفساء ثقافية متعددة األلوان
 تركيا جنة من جنات السياحة العالمية المحدودة العدد التي استطاعت نقل التاريخ والثقافة
 والجمال الطبيعي الفريد الى يومنا هذا . و تمتاز تركيا بمناطقها التي تشهد كل الفصول و
  غاباتها الخضراء و جبالها المالئمة للتزلج و بحارها ذات المياه النقية البراقة و شواطئها و

ينابيعها و شعبها المضياف ومأكوالتها المشهورة عالميا
تقديم بدأ  األخيرة  السنوات  في  و  ايضا.  الصحية  السياحة  مجال  في  الميزة  هذه   وتتظاهر 
بفضل المتطورة  البلدان  في  الصحية  الخدمات  مع  بالتنافس  يؤهل   الخدمات على مستوى 
 التحول الذي اجري في نظام الصحة واإلستثمارات الكبيرة التي قامت في القطاع الخاص.

ويستمر قدوم سائحي الصحة الى بلدنا من جميع انحاء العالم بغرض العالج

 تتقدم تركيا التي تحتل المرتبة األولى بين الدول التي تمتلك المياه المعدنية الشافية فى اوربا
  قدما في طريق  ان تكون الرائدة في تقديم الخدمات اإلستشفائية . وستقوم تركيا بمضيافيتها

بتوزيع الشفاء الى اعداد اكبر من المرضى
 

في مهما  دورا  المعدنية  المياه  ومنابيع  الطبية  السياحة  تجرى حول  التي  الدراسات   تلعب 
تحديد سياسة وزارتنا التي تستهدف نشر السياحة في انحاء تركيا على أشكالها المتنوعة.
 وبذلك تتخلص السياحة في تركيا من ان تكون سياحة مقتصرة على فصول محددة  بل تكون

 منتشرة في كافة أشهر  السنة

 واتمنى لكم الشفاء في تركيا والتي هي فسيفساء من الثقافات المتعددة األلوان بروعتها
 المترافقة بالبساطة ومجدها و سكونتها

أرتوغرول جوناي
الجمهورية التركية، وزير الثقافة



ً ستحتل تركيا مركز الصدارة في مجال السياحة الصحية عالميا
بفضل العالمية  الصحية  السياحة  سوق  من  تستحقها  التي  حصتها  ألخذ  مستعدة   تركيا 
نعرفها ان  يمكن  والتي  األخيرة  العشر  السنوات  في  حققتها  التي  والتنظيمات   التحسينات 

باالصالحات الجذرية في هذا المجال
 يمكن أن تكون تركيا التي تقع  جغرافيا في وسط الشرق األوسط و أوربا والبلقان وافريقيا
 دولة رائدة  في مجال السياحة الصحية بفضل ما تملكه من كوادر صحية واطباء مؤهلين
متطورة تكنولوجيا  من  تمتلكه  وبما  دولة   62 بين  تأشيرة  بدون  اليها   السياحة  سهولة   و 
 في مجال الصحة. والماضي الثقافي والتاريخي العريق المشترك بيننا وبين الدول المحلية

المجاورة يكسبنا ميزة اضافية في مجال السياحة الصحية
 بينما تقدم المستشفيات العامة والخاصة  الخدمات الصحية الجيدة لمواطنينا اجريت جميع
سيكون وكما   . الخدمات  هذه  من  أيضاً  المجاورة  الدول  مواطنوا  ليستفيد   اإلستعدادات 
 للمرضى القادمين من أجل العالج امكانية قضاء عطلة جميلة أيضاً الى جانب االستطباب

بدون التعرض الى أي معوقات
 تتقدم تركيا التي تحتل المرتبة األولى بين الدول التي تمتلك المياه المعدنية الشافية فى اوربا
  قدما في طريق أن تكون الرائدة في تقديم الخدمات اإلستشفائية . ستداوم تركيا بمضيافيتها
 على توزيع الشفاء الى أعداد اكبر من المرضى. باالضافة الى الرعاية الصحية المعتادة
 فان رعاية المرضى الذين يعانون من النقص الفيزيائى والدماغي ايضاً أمر مهم. واعتقد أن
 خلفية المجتمع  في رعاية المسنين والمرضى مهم أيضا .نحن مجتمع مضياف وله ماضي
 ثقافي عريق في هذا الصدد. وهذا يسهل من امرنا في مجال السياحة المعنية برعاية المسنين
 و المعوقين . يأتي حاليا الى بلدنا مرضى من أوربا و أمريكا و الشرق االوسط و البلدان
 المجاورة وأؤمن بأن تركيا ستكون في الوقت القريب البلد االول في مجال السياحة الصحية
 بفضل جودة الخدمات الصحية التي تقدمها و قدرتها على تقديم هذه الخدمات باسعار متدنية.
  أتمنى أن تجدوا إمكانية التعرف عن قرب على تركيا و مقياسية الخدمات الصحية المقدمة

وكما أتمنى للبشرية جميعاً أياماً مليأة بالصحة والعافية

البروفسور دكتور رجب آك داغ
الجمهورية التركية، وزير الصحة



 بدأت السياحة الصحية تتطور بالتوازي ببرنامج »التحول الصحي« في الصحة
تستطيع العالية  الجودة  ذات  والخاصة خدمات صحية   العامة  مستشفياتنا  في  تقدم   واليوم 
 التنافس مع البلدان الغربية. وقد تم تزويد عديد من المستشفيات بالتكنولوجيا العالية. يستقبل
 كثير من مراكزنا الصحية العديد من المرضى األجانب خاصة في مثل المحافظات أنقارة و

إستانبول وازمير وأنطاليا واضانة فيتم عالجهم فيها

 تطور قطاع الصحة الخاصة في السنوات االخيرة وتم افتتاح مجمعات صحية رائعة.واليوم
 ان 42 مركز صحي  معترف بها دوليا. يتم عالج مرضى أجانب يزيد عددهم 100000 في
 .مستشفيات تركيا في كل سنة. واليوم يكاد ال يوجد اي مواطن تركي يسافر الى اوربا للعالج

الدموية واألوعية  القلب  جراحة  في  جدا  متطورة  تركيا  ان  الدراسة  هذه  في  تبين   وكما 
التجميلية والجراحات  العظام  جراحة  و  األعصاب  و  المخ  وجراحة  والدماغ   والسرطان 
 والعين و عالج األسنان. وفي الدول الغربية  مدة انتظار المرضى للعالج طويلة  والخدمات
اإلفريقية الدول  معظم  لدى  تتوفر  وال  التامينية.  التغطية  وضاقت  الثمن  غالية   الصحية 
 والدول الشرقية المجاورة الخدمات الصحية ذات الجودة العالية والمواريد البشرية المؤهلة
 والتكنولوجيا المتطورة. فياتي الى تركيا كثير من المرضى من تلك الدول القريبة جغرافيا

.للعالج
 يلعب القطاع الخاص دورا رياديا في السياحة الصحية. ويتم تقديم ٪ 95 من الخدمات الصحية
المستشفيات الى  ياتون  االجانب  المرضى  حين  فى  الخاص.  القطاع  قبل  من  العالجية   و 
 العامة ايضا. ودور المستشفيات العامة كبيرة جدا خاصة في اطار صحة السائح في مناطق
 و فترات ال يستطيع فيها المرضى االجانب  الحصول على الخدمة الصحية الطارئة من
 القطاع الخاص. باإلضافة الى ذلك عندما تبدأ المجمعات الصحية في العمل فإنه ال بد من

.توقع تلقي طلبات كثيرة من مرضى أجانب, السيما في إسطنبول و أنقرة
هذه في  والمراحل  النتائج  النظرالى  عند  دائم  تطور  في  الصحية  السياحة  ان  الفهم   يمكن 
التنظيمات والبنية التحتية من قبل وزارتنا. الدراسة. بدأت دراسة كل ما هو مطلوب من 
 ولذلك الغرض تأسست الدائرة الرئاسية للسياحة الصحية التي تلعب دورا مهما في تحقيق
الصحية الخدمات  اكمل  تقديم  باستمرار  نقوم  الصحي  التحول  برنامج  بعد  الدراسة.   هذه 

 وبأسعار منخفضة لمواطينينا ولجيراننا

البروفيسور الدوكتور نهاد توسون
الجمهورية التركية، مستشار وزير الصحة



إمكانيات ضخمة في مجال تصدير الخدمات :  السياحة الصحية
 إن السياحة الصحية تحتوي كمفهوم على امكانيات العالج والعطلة معا.وتمتلك تركيا على

مقدرة كبيرة في هذا المجال
 وعندما تستكمل إمكانيات الخدمات الصحية والسياحية الالزمة في مجال السياحة الصحية

من خالل التنظيمات سيصبح بلدنا عالمة تجارية عالمية في هذا المجال
 يمكن للسياحة الصحية ان تحتل مكانا مهما في تصدير الخدمات لبلدنا. ان تصدير الخدمات
 هي من اهم الوسائل للمساهمة في تخفيض العجز في ميزانيتنا بدون الحاجة الى المدخالت
السياحة ان  اإلطار  هذا  في  الواردات.  زيادة  دون  من  الصادرات  بزيادة  اى   المستوردة 
 الصحية قطاع هام عالية قيمتها اإلضافية وذلك بتلبية العملة األجنبية المحتاجة اليها فتساهم
 في تسديد عجز ميزان المدفوعات. ان السياحة الصحية مهمة للغاية في اطار استيراتيجية
السياحي والدخل  سائح  مليون   50 الى  للوصول  الهادفة    2023 لعام  التركية   السياحية 

الخارجي بمقدار 50 مليار دوالر والدخل بمقدار 1350$ لكل فرد من السياح
 وقد ثبت ان سياح الصحة القادمين الى تركيا لعام 2010 قد بلغ حوالي 100 الف سائح.
 وسيتم خلق عالمة تجارية إلسم بلدنا بفضل الخدمات ذات الجودة العالية التى ستقدم باسعار
 تنافسية في المناطق الصحية الحرة المخطط انشاءها  وستصبح تركيا منطقة التي تقدم احسن
 خدمة للسياح األجانب. اني أومن ان هذا الكتيب تساهم الى حد كبير في افادة امكانية بلدنا

في السياحة الصحية

 ظفر تجاغاليان 
الجمهورية التركية، وزير االقتصاد



 
السياح من  تركيا  الى  السفر  في  يرغب  لمن  التركية  الصحية  السياحة  كتيب  اعداد   تم 
 والمرضى لغرض العالج  لكي يتمكنوا على الحصول  على كل المعلومات التي يحتاجون
 اليها بالسهولة.يحتوي هذا الكتيب بين ايديكم على المعلومات العمومية عن تركيا باإلضافة
الصحية.و والخدمات  الصحي  النظام  تقدم  التي  والمنظمات  المؤسسات   الى معلومات كل 
 يمكنكم ايضا من خالل هذا الكتاب الحصول على المعلومات عن الرحلة والدليل السياحي.
 وسيتم طبع هذا الكتاب بأربعة لغات) اإلنجليزية, األلمانية, العربية, الروسية) ي كل سنة

www.healthtourism.gov.tr بالتحديث وسيتم نشره في عنوان
 ويمكن لكم الحصول في هذا الكتاب على ديناميات السياحة الصحية في تركيا والمعلومات
 الشاملة للنظام الصحي.وتم اعداد كتيب السياحة الصحية التي يشرح هذه المعلومات بالتفصيل
المكانيات األعين  امام  والعرض  و  بتركيا  التعريف  بهدف  رئيسية  عناوين  ثمانية   تحت 
 تركيا في السياحة العالجية.باإلضافة الى ذلك يجب ان يكون معروفا ان المستشفيات العامة
أصبحت تمتلك المعايير الدولية و في مكان يستطيع تقديم الخدمة الى المرضى األجانب.
 وبفضل هذا الكتيب  يستطيع كل المرضى األجانب الحصول على المعلومات حول المراكز
يمكن ذلك  الى  وباإلضافة  المجال.  هذا  في  الخدمة  تقدم  التى  والخاصة  العامة   الصحية 
 الحصول على المعلومات والخدمة الترجمية  بأربعة لغات 24×7 ساعة من خالل مركز

  اإلتصال برقم الهاتف 4444728

الدكتور دورسون آيدن
الجمهورية التركية - وزارة الصحة

المديرية العامة للخدمات الصحية
رئيس دائرة السياحة الصحية

 عن الكتاب
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فترة التأسيس )1299 – 1453)  نجح األمير  عثمان بفتوحاته المتوالية 
أنه  يذكر  السلجوقية. و  أناضوليا  الترقي حتى حل محل حاكم دولة  من 
Ine- إنيجول  و   ،Yarhisar يارهيسار  و     Bilecik بيلسي فتح  كبعد 
gol  تأسست الدولة العثمانية، وإتُخذ العام 1299 كبداية لتاسيس الدولة 
الفتوحات  توسعت  )األميرأورهان)  بيك  أورهان  عهد  في  تاريخياً. 
اإلستقالل  بيك  أورهان  أعلن  قد  و  إزنيك.  و  بورصة  مدينة  سقطت  و 
الدولة  إلى  العثمانية  الخاصة، و تحولت اإلمارة  عن طريق سك عملته 

العثمانية، و إتسع مد الفتوحات إلى جميع البلقان.

تم قتح مدينة أديرنة و بلغاريا و اليونان و صربيا مع البلقان. و في ذات 
الوقت، سقطت الدوليات التي تشكلت بعد الحكم السلجوقي تحت سيطرة  
الدولة العثمانية. تعاقب على الحكم في هذه الفترة عثمان بيك و أورهان 
بيك، و مراد األول، و يليدريم، و بيازيد و محمد األول، و مراد الثاني. و 

تنتهي فترة التأسيس بفتح إسطنبول.

الشرق  في  كبيرة  مساحة  فتح  بعد   :(1479  -1453( النهضة  فترة 
الدولة  باسم  تعرف  أصبحت   المتسعة،  الدولة  حدود  على  و  الغرب  و 
العثمانية، و التي أصبحت “إمبراطورية” مع فتح السلطان محمد الفاتح إلسطنبول، و بذلك بدأت فترة النهضة. فتح 
أعلنت إسطنبول عاصمة  1453 و  الثاني- إسطنبول عام  بعد مراد  العرش  إلى  -الذي صعد  الفاتح  السلطان محمد 

لإلمبراطورية الوليدة.

الثاني، سليم يافوز، سليمان العظيم، سليمان  بيازيد  الفاتح،  النهضة, تعاقب على الحكم السالطين محمد  خالل فترة 
الثاني. عاشت اإلمبراطورية أزهى عصورها خصوصاً زمن السلطان سليمان العظيم )1520-1566).

فترة الركود )1579 – 1699): بدأت مع وفاة سوقولو محمد باشا،  الذي كان الوزير األكبر زمن السالطين سليمان 
العظيم و سليم الثاني و مراد الثالث. كان سوقولو محمد باشا رجل دولة هام عمل ألجل النجاح العسكري و السياسي 
على مدار 14 عاماً طوال توليه منصب كبير الوزراء. و قد كانت وفاته العالمة الفارقة لبداية التحول إلى فترة ركود 

اإلمبراطورية العثمانية.

مع صعود خلفاء غير مؤهلين إلى العرش و ضعف السلطة المركزية و اإلنقالبات الجنيسرية )قوات حرس سلطاني 
خاص)، ظهرت اإلنتفاضات، و إنتشرت القالقل. تدهور نظام الحكم التوريثي و تفاقمت المشاكل اإلقتصادية. كما أن 

تبعات الحمالت على النمساو إيران لعبت دوراً فعاالً في الركود.

تتابع على عرش فترة الركود مراد الثالث ثم محمد الثالث، ثم أحمد األول، ثم مصطفى األول، ثم عثمان الثاني، ثم 
مراد الرابع، ثم إبراهيم األول، ثم محمد الرابع، ثم سليمان الثاني، ثم أحمد الثاني ثم مصطفى الثاني.

فترة اإلنحدار )1792-1699): تمتد ما بين معاهدة كارلوفيتس الموقعة عام 1699 و حتى معاهدة جاسي الموقعة عام 
1792. معاهدة كارلوفيتس كانت أول معاهدة تخسر اإلمبراطورية العثمانية بموجبها جزءاً كبيراً من أراضيها في 

الغرب .و بعد هذا التاريخ, تركَّزت سياسة اإلمبراطورية على إستعادة األراضي المفقودة.

تعاقب على العرش مصطفى الثاني، ثم محمد الثالث، ثم محمود األول، ثم مصطفى الرابع، ثم عبد الحميد األول، ثم 
سليم الثالث.

أعلنتها  التي  الكريمية  الحرب  من  الفترة  تبدأ  و  للتفكك.  اإلمبراطورية  تعرضت   :(1792-1922( اإلنحالل  فترة 
اإلمبراطورية العثمانية ضد روسيا عام 1787إلستعادة أرض كريميا )جزيرة شمال البحر االسود في أوكرانيا حالياً)، 
و التي إنتهت ضد مصالح اإلمبراطورية العثمانية و إشتراك النمسا في الحرب ثم توقيع معاهدة جاسي عام 1792م.

تعاقب على العرش السالطين سليم الثالث، ثم مصطفى الرابع ثم محمود الثاني، ثم عبد الحميد األول، ثم عبد العزيز 
األول ثم مراد الخامس ثم عبد الحميد الثاني، ثم محمد رشاد، و أخيراً محمد وحيد الدين.

و بنهاية السلطنة عام 1922 أسدل الستار على عصر اإلمبراطورية العثمانية.
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 1. التاريخ

1.1 حكم الدولة في الممالك التركية خالل العصر اإلسالمي
جانب  إلى  و سيجيل)  ياجماس  و  كرلوك  )مثل  التركية  القبائل  إنحازت 
العرب أثناء موقعة طالس بين العباسيين و الصينين عام 751 ميالدية،  
و إعتنقوا اإلسالم. و منذ ذلك الوقت حتى القرن العاشر الميالدي أصبح 

غالبية االتراك مسلمين.

لم يبدَّل إعتناق اإلسالم الحياة اإلجتماعية و الثقافية فحسب، و لكن طال 
و  للعالم”  المثالي  التركي  “الحكم  لشعار  األلوية  إنعقدت  الحكم.  نظم 
إنطلقت الجيوش إنبعاثاً من فكرة أن األتراك –بعد أن وهبهم هللا الحكم- قد 
إنبعثوا في األرض  و  العالم.  في  السالم  النظام و  لنشر  السماء  أرسلتهم 

ينشرون اإلسالم بعد إعتناقهم شريعة اإلسالم و الجهاد.

و   Karakhanids كاراخانيدز  هي  إسالمية   - الترك  الدول  أول  كانت 
إستخدمت إماراتي غازناويد و سلجوقي Ghaznavid and Seljuqi لقب “السلطان”

2.1 أهمية الدولة السلجوقية من منظور التاريخ التركي

بعد فتح االناضول للسالجقة،طرح األناضوليين السالجقة على اإلمبراطورية البيزانطية أن يكون األتراك  هم 
زبائن و عمال االناضول, و لكن هذه المحاولة لم تكلل بالنجاح’ و إنطلقت الحمالت الصليبية لتنهب الدولة. إال 
أن السالجكة إستطاعوا الصمود. إستمر الرخاء و السعادة في األناضول حتى الزعف المغولي. ترك األتراك 
آثارهم على األناضول من خالل طراز مبانيهم التي شيدوها، و لهذا أضحت األناضول تسمى “تركيا” منذ 

القرن الـ 12 ميالدي.

أمام تقدم الزحف المغولي، إزداد نزوح جماعات الترك إلى األناضول، و إستقرت مع القبائل الحدودية للدفاع 
“ماركريف”  بـ  القبائل  هذه  أمراء  سمي  فقد   Marks تسمى“ماركس”   كانت  الحدود  ألن  و  الحدود.  عن 
Margraves. و مع زوال الدولة السلجوقية و تفتت سلطتها إستقل كل أمير بسطالنه المحدود، و هذا كان 

عصر الدوليات األناضولية

3.1 ينقسم تاريخ اإلمبراطورية العثمانية إلى 

Beylic peri-  فترة الدويالت أو اإلمارات 
od 1299 ميالدية و ما قبلها

فترة التأسيس   1299 – 1453

فترة النهضة   1453 -1579

1699 -1579 فترة الركود 

1792 – 1699 فترة اإلنحدار 

1922 – 1792 فترة اإلنحالل 

العثمانيين   دويلة  ملكية  تعود  الدويالت:  فترة 
إلى قبائل الكاي Kayi. تمركز إيرتوغرول غازي عند مدينة سوجوت وقت الدولة السلجوقية. و بعد وفاته 

تولى األمير  عثمان حكم اإلمارة أو الدويلة.



اإلنتخابات الرئاسية
رئيس  ترشح  أخرى  أحزاب  و  الجمهوري  الشعب  حزب  عارض 
الوزراء السيد/ إردوغان لرئاسة الجمهورية خلفاً للرئيس  السيد/ أحمد 

نجدت سيزار، و الذي انتهي فترة رئاسته 16 مايو 2007.

التنمية وزير  و  العدالة  الرئاسية رّشح حزب  اإلنتخابات  بداية  مع  و 
الجمهوري  الشعب  حزب  قَدم  لكن  و  ُجل.  هللا  عبد  السيد/  الخارجية 
اإلخالل  لشبهة  اإلنتخابات  ببطالن  الدستورية  للمحكمة  إلتماساً 
لعدد  األدنى  الحد  أن   ذلك  على  بناءاً  ذلك  اإلنتخابية، و  باإلجراءات 
نواب البرلمان المطلوب أثناء الجلسات التحضيرية لإلنتخابات ال بد أن 
يكون 367 نائباً، و بناءاً عليه فإن اللوائح الداخلية للبرلمان التركي قد 
إنتهكت. و قد أقر حكم المحكمة الدستورية ضرورة تحقيق الحد األدنى. 
و نتيجة لذلك إضطرت تركيا في قرار غير مسبوق في تاريخها إلى 

الدعوة إلى إنتخابات عامة إلن البرلمان لم يتمكن من إنتخاب رئيساً.

الرئيس  ُجل  هللا  عبد  سعادة/  إختيار  تم   ،2007 أغسطس   28 في 
زال  ما  و  التركي،  البرلمان  بواسطة  تركيا  لجمهورية  الحادي عشر 
مستمراً في فترة رئاسته.في إنتخابات عام 2011 فاز حزب العدالة و 
التنمية بـ 326 مقعداً من مقاعد البرلمان التركي بحصيلة 49.95% 
التصويت إال  المشاركة في  بالرغم من زيادة نسبة  من األصوات. و 
و  السابقة.  باإلنتخابات  مقارنةً  تراجع  البرلمان  في  أعضائه  عدد  أن 
مع بقائه في السلطة لفترة ثالثة أثبتت حكومة حزب العدالة و التنمية 
إكتسابها ثقة نسبة كبيرة من المجتمع. حاز حزب الشعب الجمهوري 

على %25.94 من األصوات.

و مع مطلع القرن الحادي و العشرين بذلت تركيا جهوداً مضنية للحفاظ على السالم في الشرق األوسط. في هذه الفترة 
بدأت عالقتنا بإسرائيل تفتر. و بسبب مواقفها كسبت تركيا تعاطفاً كبيراً من العالم العربي.

5.1 تركيا هي الدولة األساسية في مستقبل أوروبا
لإلتحاد األوروبي و تركيا العزيمة لتشارك المستقبل منذ 50 عاماً. بعد تقديم تركيا طلبها في عام 1959، وقعَّت تركيا 
إتفاق شراكة مع السوق األوروبية المشتركة في عام 1963, و الذي يتضح فيه إستشراف عضويتها. هذا يدل على أن 

لتركيا دوراً إستراتيجياً منذ بداية تشكيل اإلتحاد األوروبي.

و قد مثَّل اإلنضمام إلى المنطقة الجمركية األوروبية الحرة في عام 1996 توحيداً إلقتصاد تركيا مع اإلتحاد األوروبي. 
و مع اإلعتراف بترشح تركيا للعضوية في 1999 جرت إجراءات إصالحية شاملة في البالد. و قد بدأت مفاوضات 
الحصول على عضوية اإلتحاد األوروبي  بعد إقرار الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي بإستكمال تركيا للمعايير 
مفاوضات  خالل  تسارعت  التي   اإلجتماعية  و  اإلقتصادية  و  السياسية  التحوالت  واٍف.  بشكٍل  للعضوية  السياسية 
الحصول على العضوية تقَرِب تركيا من اإلتحاد األوروبي كل يوم. و في يومنا هذا، تجعل المتغيرات الدولية السريعة 
و المصالح المشتركة اإلتحاد بين تركيا و اإلتحاد األوروبي أكثر إلحاحاً و ال غنى عنها للطرفين. لإلتحاد األوروبي 
دور أساسي في تحديث تركيا، و تلعب تركيا دوراً أساسياً في بلوغ اإلتحاد األوروبي مستقبالً أقوى و أكثر أمناً و 

إستقراراً.
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 4.1 الجمهورية التركية
و  إقتصادي  شكل  في  العثمانية  اإلمبراطورية  سقوط  ظهر 
عسكري، نجم عنه إحتالل أراضي اإلمبراطورية بعد الحرب 
)لبرلمان)  الكبرى  الوطنية  الجمعية  تأسيس  األولى.تم  العالمية 
التي شنتها  23 نيسان )ابريل)1920 بعد حرب اإلستقالل  في 
األمة التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. وتم إعالن تأسيس 
إكيم   29 في  الكبرى  الوطنية  الجمعية  في  التركية  الجمهورية 
)أكتوبر) 1923. و مع اإلعالن عن الجمهورية طرأت تغيرات 
هامة في الثقافة القومية و الفن. و مع تأسيس الدولة الحديثة على 
أساس الثقافة القومية إكتسبت الدراسات حول  الثقافة القومية و 

اللغة التركية و األدب و التاريخ دفعة قوبة وقتها.

تأسست الدولة الحديثة على إعالء الثقافة التركية. و هذا اإلبتداع 
من  اإلبتداعات  الحكم.  نظام  في  أيضاً  الثقافي ظهر  الحس  في 
تبني  و  السلطنة،  و  الخالفة   إسقاط  و  الجمهورية  إعالن  قبيل 
الجمهورية  بزوغ  إلى  أدت  كلها  الكتابة،  في  الالتيني  الحرف 

التركية الحديثة.

و بالتماشي مع مبادئ مركزية السطلة في الدولة، سدَّدت الدولة 
معظم اإلستثمارات في األعوام األولى من قيام الجمهورية. بدأ 
عصر الشراكة في الخمسينات مع صعود الحزب الديموقراطي 
للسطلة. خالل تلك الفترة توجهت نسبة كبيرة من اإلستثمارات 
تتزايد.  الخاصة  األعمال  بدأت  و  المصانع،  و  الطرق  إلى 
من  العديد  تركيا  وقعت   2000 و   1950 بين  ما  السنوات  في 

المعاهدات الدولية.

إستهدفت  سلسلة من التغييرات الجذرية تحويل سكان القرى المسلمة إلى مجتمع برجوازي حديث )رأسمالي 
منتج) في أمة واحدة. و أصبح حقهم في تقرير المصير معروفاً بإسم “إصالحات أتاتورك”، و مازالت تمارس 
حتى اآلن. و مع هذه الثورة أصبحت تركيا واحدة من أكثر الدول تحضراً و حداثة بين الدول ذات األغلبية 
اإلسالمية. الجمهورية التركية نظام الحكم فيها ديموقراطي، و قوانين الدولة فيها علمانية. و من بين المنظمات 
و  )ناتو)،  األطلنطي  شمال  و حلف  المتحدة،  األمم  الحصر:   ال  المثال  سبيل  على  تركيا  إليها  تنتسب  التي 
البرلمان األوروبي، و المنطمة مؤتمر العالم اإلسالمي. منذ 3 أكتوبر 2005 بدأت المفاوضات على إكتساب 

العضوية الكاملة في اإلتحاد األوروبي.

حقبة األلفين:
عوقب السيد/ رجب طيب إردوغان بالحبس أربعة أشهر على خلفية إقتراف جريمة “التحريض العلني و الحث 
على الكراهية و العدوانية  الدينية و الطائفية” كما ينص قانون العقوبات التركي، و ذلك خالل كلمة ألقاها في 

سرت في 12 ديسمبر 1997.

عندما نجع حزبه )حزب العدالة و التنمية الذي تأسس في 13 أغسطس 2001) في اإلنتخابات العامة في 3 
نوفمبر 2002، شّكًل السيد/ عبد هللا ُجل الحكومة الخامسة و الثمانين للجمهورية بدالً من السيد/ إردوغان ، و 

الذي كان محظوراً من اإلنتخابات. و بعد رفع الحظر تولى السيد/ إردوغان رئاسة الوزارة.



2. التركيبة اإلجتماعية و اإلدارية و الجغرافية و الثقافية

لكونها دولة تطل على البحرين األبيض واألسود و على دول أوروبية و شرق أوسطية، فإن تركيا محاطة بالمياه من 
ثالث جهات، و منظورها الواسع يشبه المربع. تركيا هي جمهورية بنظام ديموقراطي.

1.2 الجغرافيا و الطبيعة
تقريباً  تشبه  و  45 شرقاً.  26 حتى  مع خطي عرض  درجة شماالً   42 و   36 تقاطع خطي طول  بين  تركيا  حدود 
المستطيل بعرض 1,660 كيلومتر، و مساحتها 814,578 كم2 بما فيها من بحيرات. طول الحدود التركية 2,573 
كم و طول شواطئها 8,333 كم بما فيها شواطئ الجزر. جيران تركيا في الغرب هم بلغاريا و اليونان، و من الشرق 

جورجيا و أرمينيا و إيران، و من الجنوب العراق و سوريا. تركيا واحدة من أغنى بقاع العالم بالموروث التاريخي.

أكثر من نصف أراضي البالد عبارة عن مرتفعات تعلو فوق 1000 متر فوق سطح البحر. و ثلث األراضي بين 
منخفضات و جبال أقل من 1000 متر، بينما تمثل األراضي المنبسطة %10 فقط من مساحة البالد. المناطق األعلى 
الجهات  تتصلب  بينما  الشمالية،  األناضولية  بالجبال  متصلبة  الشمالية  المناطق  الشرق.  في  توجد  وعورة  األكثر  و 
 Ararat أعلى قمة في البالد هي قمة جبل أرارات . Taurusالجنوبية و الشرقية و الجنوب شرقية بجبال طوروس
(5,166 متر). أكثر األراضي إنبساطاً هي منخفضات جوكيوروفا Çukurova و منخفضات كونيا  Konya  و 
  Kızılırmak أطول مجرى نهري يقع منبعه و مصبه داخل تركيا هو نهر كيزيليرماك .Harran منخفضات حران
بطول 1,355 كيلومتر. أكبر بحيرة طبيعية هي بحيرة فان Van،  و مساحتها 3,713 كم2.بينما تعتبر بحيرة سد 
(Gökçeada(  أتاتورك أكبر بحيرة إصطناعية في البالد بمساحة 817 كم2. أكبر الجزر التركية هي جزيرة ُجكجيادا

و مساحتها 279 كم2.

2.2 المناخ
تركيا محاطة بالمياه من ثالثة جوانب، وسالسل جبلية و تشكيلة متنوعة من األراضي أدت إلى تكوين مناخات ذات 
صفات مختلفة. أنواع ألطف من المناخ تشيع في المناطق الساحلية، بينما تحجب الجبال األناضولية الشمالية و جبال 
طوروس تأثير البحر من الوصول إلى المناطق الداخلية. و لذلك يسود مناخ قاري في المناطق الداخلية. و رغم وقوع 
تركيا على نفس خط العرض ألسبانيا على سبيل المثال، فالشكوى من نقص المياه أقل نسبياً بسبب األمطار الغزيرة و 

الثلوج على هضبة األناضول التي يزيد إرتفاعها عن 1000متر.

Aege- تعود الزراعة فيه لفترة 8000 عام. و باإلضافة إلى منطقة إيجن (Çukurova lowland (سهل جوكوروفا 
an و سهلي بفره Bafra و جارشامبا Çarşamba تعتبر كلها من أكثر المناطق حيوية و تنشيطاً في العالم. و بإستثناء 

الخضروات اإلستوائية، فإن %90 من اصناف الخضراوات و الفواكه في العالم تزرع حالياً في تركيا.
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تركيا هي المفتاح لنجاح أوروبا في اإلقتصاد العالمي
.تمثل تركيا اإلقتصاد السادس عشر األكبر عالمياً و السادس أوروبياً. و هي عضو في مجموعة العشرين 

(G20) كواحدة من األسواق العشرة األسرع نمواً.

منظمة  لبيانات  المحلي %6,06. و طبقاً  الناتج  في  النمو   متوسط  كان   2004-2005 بين  السنوات  في   .
التعاون اإلقتصادي و التنمية )OECD) فإن تركيا ستكون الدولة ذات ثالث أكبر معدل نمو بعد الصين و 

الهند في عام 2017.

القطاع  الصناعي و  القطاع  الخدمات و  من  . يشكِّل نصيب كالً 
و   30% و   60%  (GDP( المحلي  الناتج  مجموع  في  الزراعي 

%10 على التوالي.

. دفعت الصناعة الحديثة تركيا إلى المرتبة األولى على مستوى أوروبا 
في إنتاج التلفزيونات و مشغالت اقراص دي في دي  )DVD) و الحافالت، 

و أكسبتها منزلة ثالث أكبر ُمصنِّع للحديد وبالط السيراميك. و على مستوى 
العالم فإن تركيا هي األولى في إنتاج البورون، و الثانية في إنتاج الزجاج، و 

الرابعة في إنتاج اليخوت الفخمة.

للمجوهرات.  مصدِّر  أكبر  ثاني  و  لإلسمنت  مصدِّر  أكبر  بأنها  تتميز  و   .
د للمنسوجات و المالبس الجهازة  باإلضافة إلى ذلك فإن تركيا هي ثاني أكبر مورِّ

د للسيارات في أوروبا. و ثالث مورِّ

. تركيا هي سابع أكبر المحطات السياحية جذباً للسياح عالمياً. إن إسطنبول 
المتقلِّدة لقب “العاصمة الثقافية لإلتحاد األوروبي لعام 2010” تقف في المكانة 

السابعة بين المدن األكثر زيارةً في تركيا!

. لقد بلغ اإلستثمار المباشر الداخل إلى تركيا 10 ماليين يورو عام 2008، بينما بلغ حجم اإلستثمار المباشر 
الذي أنفقته تركيا في أكثر من 50 دولة 1,7 مليار يورٍو.

العالم  تقع في أقصى غرب  الوقت  الغربي و في ذات  العالم  . موقع  تركيا اإلستراتيجي في أقصى شرق 
الشرقي يجعلها متميزة لما لها من عناصر جغرافية و ثقافية و تاريخية.

. و هي بذلك تلعب دور المؤثر القوي و الوسيط المضمون في منطقة حرجة من العالم مثل الشرق األوسط 
و وسط آسيا و حوض البحر األسود و البلقان.

دور تركيا في تحالف الحضارات
تمثل تركيا بسكانها ذوي الغالبية المسلمة الدولة اإلسالمية الوحيدة التي توطدت فيها العلمانية. و بما تمثله من 
نجاح فإنها تثبت أن دين اإلسالم و الديموقراطية يمكن أن يتعايشا. و لكونها من قالئل الدول التي تجمع المعاهد 

اإلسالمية و الغربية، فإنها تقود “تحالف الحضارات” مع أسبانيا تحت رعاية األمم المتحدة.

ز وزن اإلتحاد االوروبي كعامل فاعل دولياً. إنضمام تركيا إلى اإلتحاد األوروبي سوف يعزِّ

التركيبة اإلجتماعية و اإلدارية و الجغرافية و الثقافية
لكونها دولة تطل على البحرين األبيض واألسود و على دول أوروبية و شرق أوسطية، فإن تركيا محاطة 

بالمياه من ثالث جهات، و منظورها الواسع يشبه المربع.

تركيا هي جمهورية بنظام ديموقراطي.



3. البنية اإلقتصادية
بالرغم من تقلبات األسواق العالمية و كارثة العجز الموازنة الحكومية في أوروبا، فقد شهد العام 2011 بلوغ اإلقتصاد 

التركي معدل نمو سريع.
حقق اإلقتصاد التركي في الربعين األولين من العام )2011) معدالٍت عاليٍة %11.6 و %8,8  ، و إستمر في ثباته 

خالل الربع الثالث بمعدل 8,2%.
بلدان مثل  المنطقة.  قيادية في  إلى مراكز  فإن تركيا تصاعدت  اإلقتصاديات األوروبية،  الغموض في  بالرغم من  و 

اليونان و إيطاليا و أسبانيا و البرتغال في منطقة اإلتحاد األوروبي تقف على شفير اإلفالس.
تركيا التي أقرضت 23,5 مليار دوالر أمريكي إلى بنك النقد الدولي، خفضت دينها إلى أقل من 5 مليار في العام 2011.
و بالتوازي مع وتيرة التسارع في معدالت النمو، فإن معدالت البطالة في تركيا طبقاً ألحدث البيانات المعلنة إنخفضت 

بمعدل نقطتين و نصف، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى إلى 8,8%.
كانت 2011 العام الذهبي لصادرات تركيا. إستمر تيار النمو بالرغم من التخبط في إقتصاديات الدول األوروبية، و 
التي تعد تركيا أهم أسواق لصادراتها. طبقاً لألرقام التي يقدمها إتحاد الصادرات فقد صدَّرت تركيا ما قيمته 122,1 
مليار دوالر أمريكي خالل 11 شهراً من ذلك العام. تخطت الصادرات الرقم القياسي في تاريخ الجمهورية و بلغت 
كذلك  و  لهما،  المغذية  الصناعات  و  والمركبات  السيارات  هي  األساسية  الصادرات  أمريكي.  دوالر  مليار   133,9
المالبس الجاهزة، و الفحم، و الحديد، و المفروشات، و المواد الكيميائية، و األجهزة اإللكترونية و الكهربائية. و كنتيجة 

لإلصالحات التي بدأت في عام 2002 في تركيا فقد لوحظ تنامي هام في تدفق رؤوس األموال.
و بتوفير تدفق األموال الخارجية إلى الدولة، بلغ إحتياطي البنك المركزي من النقد األجنبي 85 مليار دوالر أمريكي 
البيانات المعلنة. و بالرغم من وقوع العديد من الكوارث اإلقتصادية على مر التاريخ، تمكن اإلقتصاد  طبقاً ألحدث 
التركي من تخطي األزمة العالمية العام الماضي بنجاح, و تمكن من الحفاظ على ترتيبه كسادس عشر أكبر إقتصاد في 
العالم. و مع السياسات اإلقتصادية الثابتة و نجاحات الحكومة يصبو اإلقتصاد التركي بخطوات ثابتة غير متزعزعة 

إلى بلوغ مرتبة أحد أكبر عشرة إقتصادات في العالم بحلول عام 2023.
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3.2 السكان
طبقاً لنظام اإلحصاء السكاني المنزلي فإن مجموع سكان تركيا بلغ 
74 مليون و 724 ألف و 269 نسمة في 2011. أكثر المدن سكاناً 

هي إسطنبول، تليها أنقرة ثم إزمير.

جدول 2: تعداد مدن تركيا التي يزيد سكانها عن 1.5 مليون نسمة

 İstanbul 13.624.240 نسمة
 Ankara 4.890.893 نسمة
 İzmir 3.965.232 نسمة
 Bursa 2.652.126 نسمة
 Adana 2.108.805 نسمة
 Antalya 2.043.482 نسمة
 Konya 2.038.555 نسمة
 Gaziantep 1.753.596 نسمة
 Şanlıurfa 1.716.254 نسمة
 Mersin 1.667.939 نسمة
 Kocaeli 1.601.720 نسمة
 Diyarbakır 1.570.943 نسمة

4.2 الدين

بما أن تركيا دولة علمانية، فإن الدين و شئون الدولة منفصالن. حوالي %98 من سكان تركيا مسلمون. يحظر 
الدستور تكوين األحزاب السياسية بأسماء سياسية أو عرقية. و في العموم فإن األحزاب المحافظة هي التي 
تتولى الحديث عن الحساسيات الدينية. خالل السنوات األولى بعد الجمهورية تولَّدت القناعة بأن الشئون الدينية 
ر أنها يجب إخضاعها لتحكم الدولة. و في هذا السياق أُنشأت  ال يمكن ممارستها خارج نطاق الدولة، و تقرَّ
إدارة الشئون الدينية في 3 مارس 1924  كهيئة تابعة لرئاسة الوزراء. تتولى هذه الهيئة توفير الخدمات الدينية 
لالفراد و إدارة أماكن عبادة المسلمين كالمساجد. حرية اإلعتقاد أو ضده، و حرية ممارسة أو التخلي عن القيم 

الدينية جميعها محمية بموجب الدستور.

5.2 نظام الحكم

نظام تركيا جمهوري. تأسست جمهورية تركيا عام 1923 بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. اللغة الرسمية هي 
التركية. في يومنا هذا يتحدث باللغة التركية مائة مليون شخص. يوجد فكر اإلدارة العلمانية الديموقراطية. 
المحاكم  تتولى  التنفيذية و  السلطة  الدولى  تتولى  )البرلمان)، و  الوطني األعلى  يتواله مجمع تركيا  التشريع 

المستقلة الفصل القضائي. العاصمة هي أنقرة.

الجدول 1: اكبر المدن التركية من حيث تعداد السكان )2011( 
المدن التي يتعدى تعداد سكانها 1.5 مليون 



ت. سياحة الصيد

تضاريس تركيا و أشكال الحياة النباتية و الضواري فيها كلها مناسبة 
لممارسة الصيد. في بلدنا ينظِّم هذه السياحة كٌل من  “قانون الصيد في 
األراضي”، وكذلك “تشريعات إجراءات و مبادئ الصيد للصيادين 
األجانب و المحليين في نطاق سياحة الصيد” التي أصدرت بناءاًًعلى 
25694 في  المذكور، و نشرت في الصحيفة الرسمية برقم  القانون 
و  البيئة  وزارة  تحددها  التي  للمبادئ  طبقاٌ  كذلك  و   ،2005 يناير   8
الغابات بقرارات )دورية و مباشرة) يتم إتخاذها بواسطة لجنة الصيد 
في الوزارة المذكورة، و ذلك إستناداً إلى مادة “قانون الغابات” رقم 

.6831

ث. سياحة اليخوت

يحيط بتركيا كٌل من البحر األبيض المتوسط و البحر األسود و بحر 
إيجه و بحر مرمره من شمالها و غربها و جنوبها. في تركيا كنز من 
بقعة  إل  ليلة  اليخوت في كلي  يأوي رواد  التي  المضايق  الخلجان و 
جديدة، أو بقعة فريدة أو يرتادون أي من الرحالت الزرقاء العديدة. 
هذه الرحلة البحرية الشاعرية تستعرض قصة التاريخ بعيون البحر 
بدأل من منظور قاطني البر، كما اإلبحار بشراع يضرب الرياح في 
الرحلة  الطبيعة.هذه  مع  النفس  د  يوحِّ الخلجان  في  و  البحر  عرض 
تأخذكم أيضا إلى شاطئ كليوباترا والشعلة الدائمة لجبل أوليمبس و 

اآلالف من آثارالحضارات القديمة.

ركوب اليخوت في تركيا يمنحكم فرصة اإلستمتاع بتجربة ثقافية مفيدة 
حقاً مع سكان القرى و المدن الصغيرة الطيبين و المضيافين. الرياح الناعمة التي تهب عموماً من الغرب و الجنوب 

ز اإلستمتاع بالطبيعة، و تجعل الصيف الطويل مثالياً لركوب اليخت. الغربي تعزِّ

ح. طريق احلرير

طريق الحرير في أناضوليا

األناضول، همزة الوصل بين الشرق و الغرب منذ قديم العصور بفضل موقعها الجغرافي. كانت دوماً أهم تقاطع في 
طريق الحرير. في العصور الوسطى إنطلقت طرق الحرير من الصين و تفرعت في آسيا الوسطى لتمر بأناضوليا 
لتصل إلى أوروبا عبر أراضي  ثراس Thrace )غرب تركيا حالياً). و عالوةً على ذلك، كانت تصل أوروبا عن 
 Sinop و سينوب Trabzon على شواطئ بحر إيجه، أو ترابزون Millet و ميليت Ephesus طريق موانئ أفسس

عىل البحراألسود، أو أالنيا Alanya  و أنطاليا Antalya على البحر األبيض المتوسط.

خ. الرياضات اجلوية
تركيا دولة تستحق اإلستكشاف من قبل هؤالء المهتمين بالرياضات الجوية مثل التحليق بالمظالت Paraglidin و 
المناطيد  القفز بالمظالت parachute و ركوب  الخفاش الطائر Hangglider، و الطيران الشراعي Glider، و 

.Balloning

Paragliding  التحليق بالمظالت  
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4. السياحة في تركيا
تتطور السياحة في تركيا بالتوازي مع المسار اإليجابي في اإلقتصاد. مع تصاعد عدد السائحين المتوافدين إلى 
تركيا فقد إزدادت مساهمة دخل السياحة إلى اإلقتصاد؛ في عام 2010 كان دخل السياحة 20 مليار و 806 
مليون و 708 ألف و 444 دوالر أمريكي. و حيث تقع تركيا في المنطقة المناخية المعتدلة فإن اإلهتمام شديد 

بسياحة الشواطئ بشكل خاص.

و تجذب تركيا السياحة الشتوية أيضاً ألن متوسط إرتفاع أراضيها عاٍل. تتوافر منتجعات التزلج على الجليد 
للسياحة الشتوية خاصة في جبال أولوداغ Uludağ في بورصة Bursa و إرسيس Erciyes في قيصري 
بولو  في   Kartalkaya كارتالكيا  و   ،  Erzurum إرزوروم في   Palandöken باالنُدِكن  و   ،  Kayseri

.Bolu

منذ العصور التاريخية إستضافت أناضوليا العديد من الحضارات مثل الهيتيين و اآلشوريين و السومريين 
و البابليين و الفرس. تساهم األثار الباقية من هذه الحقب بشكل كبير في تشجيع السياحة. باإلضافة إلى ذلك، 
فإن تركيا بما تملكه من منشآت جديدة و متميزة، وطيف واسع من أماكن التسوق، و الكم الكبير من وكاالت 

السياحة الخبيرة و خطوط جوية، أصبحت قِبلة سياحة هامة.

و بكل هذه الخصائص الفريدة، إكتسبت تركيا نصيبها من سوق السياحة العالمية و قدره %2,7، و نصيبها من 
السياحة األوروبية و قدره %5,1. و لهذا ُصنِّفت على مستوى العالم في المرتبة الثامنة من ناحية تدفق عدد 
السياح إليها و في المرتبة التاسعة من حيث مجموع دخل السياحة. إستضافت تركيا ما متوسطه 33 مليون 

سائح عام 2011. ُصنِّفت تركيا من بين “افضل عشرة دول في العالم للزوار األجانب”.

1.4. أشكال السياحة التي يمكن اإلستمتاع بها في تركيا )السياحة البديلة(

ا. السياحة العالجية

تمكن  التي  السياحة  أشكال  من  شكل  هي  العالجية  السياحة 
مؤسسات الرعاية الصحية من النمو، إما بقصد تحسين صحة 
من  أو  للعالج،  الصحية  المراكز  أو  الساخنة،  الينابيع  زوار 
إلى  المحتاجين  الدوليين  المرضى  إمكانات  إستخدام  خالل 
أو  أسنان  عالجات  او  أعضاء  زراعة  أو  تجميل  جراحات 
عالج طبيعي أو تأهيل ... إلخ. و بالرغم من أن لها تعريفات 
أخرى مختلفة، نستطيع أن نلخِّص مفهوم السياحة العالجية في 
أنها السفر من مكان اإلقامة إلى مكان آخر )محلي أو دولي) 

بقصد تلقي خدمات ألي سبب صحي.

ب. سياحة البالد و التضاريس

بلدنا مناسبة تماماً لسياحة التضاريس  بما تحويه من خواص 
مناخية مناسبة، و مناظر طبيعية خالبة، و أنماط حياة تقليدية 
تغلب عليها العناصر الريفية، و األراضي الشاسعة المناسبة 
لتسلق الجبال، و ركوب الخيل في الطبيعة، ركوب األراضي 
 ،Paragliding بالمظالت  التحليق  و   ،Trekking الوعرة 
النباتية،  و  الحيوانية  الحياة  أشكال  بإستعراض  اإلستمتاع 

السفاري، و الكثير غيرها.



ش. سياحة الرياضات الشتوية
السياحية  المنتجات  من  متنوعة  تشكيلة  توفير  مبدأ  يخص  فيما 
و بسط الموسم السياحي على السنة كلها، و ما يخص إستهداف 
األولوية  أعطيت  فقد  المتغيرة،  السياحة  لمتطلبات  اإلستجابة 
لتحقيق التوازن بين “الحماية و اإلستغالل” للثروات الطبيعية, و 
التي تمثل محور السياحة. و في هذه النقطة بالتحديد فإن الجهود 
المبذولة إلستفادة من نفائس بلدنا الطبيعية و الثقافية و التاريخية 
بما يتفق و مصلحة بدلنا و اإلقليم،  يستمر تنفيذها في حدود إطار 

إستراتيجية تركيا السياحية )2023).

بطول  الشتاء  رياضات  تطوير  من  يتم  لما  األولويات  أعطيت 
“ممر رياضات الشتاء” )إرزنكان Erzincan , إرزوروم  Erzurumو آغري  Ağrı و كارس Kars و أردهان 

Ardahan) و سائر مناطق الجذب السياحي في هذه المدن كما تم تحديده في إستراتيجية تركيا للسياحة.

من بين 48 منطقة محتملة لسياحة رياضات الشتاء حددهم بحث و تحليل اإلدارة العامة للشباب و الرياضة في وزارة 
الثقافة و السياحة، فإن 25 منها قد إعتُمدت كمنطقة جذب للسائحين المهتمين بالرياضات الشتوية.

و. سياحة الكهوف
أنواع شتى من  لبدلنا إمكانات هامة فيما يخص  الكهوف  تحمل 
السياحة. %40 من بلدنا يتكون من صخورمناسبة للنحت، و هو 

أمر مهم لحفر الكهوف.

كهف  هو  كيلومتر   15 عن  يزيد  الذي  تركيا  كهوف  أطول 
بينارُجزو Pınargözü  في سبارتا  Sparta، و أعمق كهوفها 
 Mersin في ميرسن   Peynirlikönü باينيرليُكنو هو كهف 
بعمق 1429 متر. فُتح ما يزيد على 30 كهف لسياحة الكهوف 

في تركيا، و فوق ذلك كله، هناك العديد من الكهوف التي يمكن 
دخولها فقط لمجموعات ذات اإلهتمامات المتخصصة باإلستعانة باألدوات المناسبة و بصحبة مرشد. وضعت وزارة 

الثقافة و السياحة 13 كهفاً لخدمة السياحة حتى اآلن.

ر. سياحة املؤمترات
تركيا.. كنز التاريخ و الثقافة، تتميز بكونها 
بوابة إلى فرص مثيرة. حيث تلتقي قارتي 
بموقعها  تكون  تركيا  فإن  آسيا  و  أوروبا 
األنسب  المكان  النقطة  هذه  في  الفريد 

للمؤتمرات و اللقاءات و التجمعات.

و  األولى،  الدرجة  من  إقامة  تركيا  ت  وفرَّ
مباٍن فخمة للمؤتمرات، و رحالت سهلة إلى المدن الرئيسية في العالم، و بيئة جميلة، و أماكن ذات مناظر خالبة. و 

إضافةً إلى ذلك هناك المناخ المثالي و ميزة التدني الشديد في التكلفة مقارنة بالوجهات البديلة.

تركيا, الوجهة المثالية لكونها جامحة و مدهشة و قريبة  من الدول األوروبية. فمن الممكن الطيران إلى إسطنبول خالل 
ساعتين أو ثالثة بالخطوط الجوية التركية أو أي خطوط جوية وطنية، و من ثمَّ رحالت داخلية إلى إزمير او أنطاليا أو 
أنقرة، أو يمكن الوصول برحالت جوية مباشرة. تصل الطائرات المستأجرة )شارتر) إسطنبول يومياً بالمدن الرئيسية 

في الواليات المتحدة األمريكية و الشرق األوسط و آسيا.
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 (Hangglider( delta الخفاش الطائر 

Air Ballooning المنطاد الهوائي 

Microlight aircrafts الطائرات الخفيفة 

Glider طائرة شراعية 

Model Airplane نماذج الطائرات 

Parachute القفز بالمظالت 

ج. سياحة التيارات املائية السريعة 

Cano- أو الخشبية ،Rafting  قسم كبير من مجاري البالد المائية السريعة تناسب تماماً القوارب المطاطية
eing و التزلج على األنهار River skiing والذي يسمى سياحة التيارات المائية. من المهم تطوير القدرات 
الهائلة في سياحة تيارات المياه، المتفرع من سياحة الطبيعة،  و اإلعالن عنه ليصل إلى جموع غفيرة. سياحة 

تيارات المياه –و التي ال تحتاج بالضرورة تكريس إستثمارات 
ضخمة- تمتزج مع الخلفية المحيطة بها من تاريخ و حفريات 
و ثقافة و قيم أصيلة و أشكال أخرى من السياحة. و بناءاً عليه، 
رسم  عند  بد  فال  السريعة  أنهارنا  تيارات  سياحة  دراسة  فعند 
رؤية مشروع التطوير من تحديد اإلعتبارات المتعلقة بأشكال 
يمكن  التي  و  محيطها،  في  لها  المجاورة  األخرى  السياحة 

تطويرها ايضاً بأسلوب متكامل.

مجاري التيارات المائية السريعة المناسبة للقوارب المطاطية هي:

Çoruh River ـ نهر شوروه

Köprüçay Brook ـ جدول ُكبُرشاي

Manavgat Brook ـ جدول مانافجات

Dim Brook ـ جدول ديم

 Adana-Feke-Göksu River ـ نهر أضنه-فكى- جوكسو

Zamantı Stream ـ مجرى زامانتي

.Part of River Euphrates ـ جزء من نهر الفرات 

Birdwatching س. مراقبة الطيور
مراقبة الطيور هي رياضة تأملية، تمكِّن من اإلقتراب من الطبيعة عبر عالم الطيور. عدد فصائل الطيور في 
تركيا يساوي مجموع كل الفصائل الموجودة في أوروبا قاطبةً. أهم األسباب لغنى بلدنا بالطيور هو سمات 
أراضيها الرطبة الغنية، و وتمركزها على ممرات هجرة الطيور. توسعت مراقبة الطيور في تركيا بسرعة 

في السنوات الماضية بتالوازي مع التطورات في العالم.



ك. تسلق اجلبال
تمثل تركيا فرصاً غير عادية لهواة تسلق الجبال 
أو الرياضات الشتوية، و ذلك بما فيها من جبال 

مختلفة اإلرتفاعات، و تكوينات جيولوجية و 
تكتونية )قشرة األرض) فريدة، و غابات غنية 
بأشكال الحيوانات و النباتات و الخيال، وصيد 

ممتع. يأتي كل عام إلى تركيا سائحون من بقاع 
العالم لتسلق الجبال. الجبال التي تخدم ذلك هي:

جبل آرارات - منطقة آغري
 Ağrı – Mount Ararat 

 · Antalya – جبال بيدآغالر – منطقة أنطاليا
Beydağlar Mountains

 · Kayseri –جبل إرجيس – منطقة قيصري
Mount Erciyes 

· Mersin - Bol-  جبال بولكار - ميرسن
kar Mountains

 · Niğde - Aladağlar جبال األدغالر – نيغده
Mountains

· Rize - Ka- ِرزه –  سلسلة جبال كاشكار
çkar Mountain Chain

· Tunceli - Mercan (Munzur( Mountains جبال ميرجان )مونزور) – تونسيله

· Van – Mount Süphan جبل سوفان – فان

ف. سياحة الغطس
توجد في تركيا العديد من الصخور و المناظر الخالبة تحت الماء تنتظرالغواصين إلكتشافها.

جدول 3: مقارنة بين األعداد السنوية للزوار األجانب إلى بلدنا في الفترة ما بين 2008 حتى 2010 طبقاً لجنسياتهم
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و. السياحة النباتية
تختص شبه الجزيرة األناضولية بإحتضانها لتشكيلة 

نادرة في العالم من النباتات المتنوعة بفضل خواصها 
الجغرافية العديدة، و تنوع مناخها بسبب مميزاتها 

الجغرافية، و وقوفها كجسر بين 3 قارات. و فيما يصل 
عدد فصائل النباتات في كل أوروبا إلى 12000، فإن 

في بلدنا 9000 فصيلة.

تتفوق بلدنا على أوروبا في ما يخص تنوع نباته. فكما 
يتفوق بلدنا على أوروبا فيما يتعلف بالنباتات المتوطنة 

)التي ال تنمو إال في منظقة محددة، أو التي كان موطنها 
األصلي منحصر في منطقة معينة)،  فتركيا تتميز بأنها 

واحدة من األماكن القليلة بهذا التفوق. فبينما مجموع فصائل النباتات المتوطنة في أوروبا 27500، فعددها 
في بلدنا 3000، منها في أنطاليا وحدها 600 فصيلة متوطنة.

ل. السياحة الدينية
في تناول مشروع السياحة الدينية،، الهدف هوتحسين التخطين 

البيئي و المكاني، و اإلضاءة و تسهيل الوصول، و نواٍح أخرى.  
و ذلك لمزارات الديانات السماوية الثالثة )اإلسالم و المسيحية 
و اليهودية)، و التي  عاشت حتى وقتنا الراهن. و كذلك زيادة 

عدد زوارها عن طريق اإلعالن عنها. أعطت المشاريع المبكرة 
لتطوير السياحة الدينية األولية لحصر و جرد اآلثار المتبقية من 

الديانات الثالثة و أماكن عبادتها  بدأً من عام 1993. و في نطاق 
هذا المشروع تشكَّلت لجنة برئاسة وزارة الخارجية و بمشاركة 

ممثلين من وزارة الداخلية و الجهات و الوزارات ذات الصلة، و 
قامت بتقييم مزارات الجذب السياحي المسيحية التسعة



الجنسية 2008 2009 2010 2008 2009 2010

SOUTHERN CYPRUS  92 939  76 730  71 992 0,35 0,28 0,25

LETONIA  9 617  13 574  15 421 0,04 0,05 0,05

BOSNIA  AND HERZE-
GOVINA

 58 460  40 686  39 102 0,22 0,15 0,14

CROATIA  58 910  52 271  47 361 0,22 0,19 0,17

SLOVENIA  31 186  31 407  33 563 0,12 0,12 0,12

SERBIA AND  41 301  38 134  38 597 0,16 0,14 0,13

MONTENEGRO  170 399  102 202  113 465 0,65 0,38 0,40

MACEDONIA  106 645  107 389  115 541 0,40 0,40 0,40

ALBANIA  63 146  59 958  49 954 0,24 0,22 0,17

BULGARIA 1 255 343 1 406 604 1 433 970 4,77 5,19 5,01

ROMANIA  447 419  366 698  355 144 1,70 1,35 1,24

OTHER EUROPEAN 
COUNTRIES.

 2 171  2 864  2 407 0,01 0,01 0,01

EUROPE TOTAL 15 798 964 16 430 449 16 622 216 59,99 60,68 58,05

AZERBAIJAN  459 593  424 155  486 381 1,75 1,57 1,70

BELARUS  152 961  142 422  152 421 0,58 0,53 0,53

ARMENIA  63 855  64 982  69 323 0,24 0,24 0,24

GEORGIA  830 184  995 381 1 112 193 3,15 3,68 3,88

KAZAKHSTAN  213 072  219 445  247 784 0,81 0,81 0,87

KYRGYZSTAN  47 730  40 882  35 665 0,18 0,15 0,12

MOLDOVIA   141 514  117 856  96 196 0,54 0,44 0,34

UZBEKISTAN  69 127  73 910  68 124 0,26 0,27 0,24

RUSSIAN FEDERATION 2 879 278 2 694 733 3 107 043 10,93 9,95 10,85

TAJIKISTAN  36 262  19 816  17 737 0,14 0,07 0,06

TURKMENISTAN  88 915  112 358  114 390 0,34 0,41 0,40

UKRAINE 730689 574700 568227 2,77 2,12 1,98

CIS 5 713 180 5 480 640 6 075 484 21,69 20,24 21,22

ALGERIA  63 904  91 222  67 954 0,24 0,34 0,24

MOROCCO  44 023  65 875  57 447 0,17 0,24 0,20

LIBIA  43 779  64 721  60 917 0,17 0,24 0,21

SUDAN  8 987  10 581  6 634 0,03 0,04 0,02

EGYPT  57 994  66 912  61 560 0,22 0,25 0,22

TUNISIA  42 840  56 707  57 855 0,16 0,21 0,20

SOUTH AFRICAN 
REPUBLIC 

 20 774  24 402  27 177 0,08 0,09 0,09

OTHER AFRICAN 
COUNTRIES

 29 795  45 699  37 756 0,11 0,17 0,13

AFRICA TOTAL  312 096  426 119  377 300 1,19 1,57 1,32

U.A.E.  19 676  22 051  30 480 0,07 0,08 0,11

BAHREYN  8 081  9 090  9 375 0,03 0,03 0,03

QATAR  4 862  4 902  6 043 0,02 0,02 0,02
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  السنوات ٪ الحصة حسب الجنسية 
الجنسية 2008 2009 2010 2008 2009 2010

GERMANY 4 415 525 4 488 350 4 385 263 16,77 16,58 15,32

AUSTRIA  520 334  548 117  500 321 1,98 2,02 1,75

BELGIUM  596 442  592 078  543 003 2,26 2,19 1,90

DENMARK  276 805  296 085  314 446 1,05 1,09 1,10

FINLAND  102 883  136 489  143 204 0,39 0,50 0,50

FRANCE  885 006  932 809  928 376 3,36 3,45 3,24

HOLLAND 1 141 580 1 127 150 1 073 064 4,33 4,16 3,75

ENGLAND 2 169 924 2 426 749 2 673 605 8,24 8,96 9,34

IRELAND  115 388  117 360  111 065 0,44 0,43 0,39

SPAIN  342 104  376 215  321 325 1,30 1,39 1,12

SWEDEN  404 092  401 740  447 270 1,53 1,48 1,56

SWITZERLAND  252 925  283 060  271 139 0,96 1,05 0,95

ITALY  600 261  634 886  671 060 2,28 2,34 2,34

ICELAND  9 374  7 838  6 476 0,04 0,03 0,02

LUXEMBURG  10 852  9 687  11 262 0,04 0,04 0,04

PORTUGAL  36 977  46 900  53 373 0,14 0,17 0,19

GREECE  572 212  616 489  670 297 2,17 2,28 2,34

CZECH REPUBLIC  158 858  164 733  174 426 0,60 0,61 0,61

POLAND  397 682  419 475  428 275 1,51 1,55 1,50

HUNGARY  95 414  82 684  90 944 0,36 0,31 0,32

NORWAY  250 458  262 314  299 405 0,95 0,97 1,05

SLOVAKIA  69 168  80 687  91 765 0,26 0,30 0,32

EUROPE OECD 13 424 264 14 051 895 14 209 364 50,97 51,90 49,63

USA  679 445  667 159  642 768 2,58 2,46 2,24

AUSTRIA  124 400  129 642  131 685 0,47 0,48 0,46

JAPAN  149 731  147 641  195 404 0,57 0,55 0,68

CANADA  147 631  155 270  152 556 0,56 0,57 0,53

NEW ZELAND  23 466  23 898  24 636 0,09 0,09 0,09

MEXICO  26 997  21 912  22 908 0,10 0,08 0,08

SOUTH KOREA  119 500  89 148  123 315 0,45 0,33 0,43

OECD TOTAL 14 695 434 15 286 565 15 502 636 55,80 56,46 54,14

ESTONIA  33 752  36 413  35 136 0,13 0,13 0,12

MONTENEGRO -  11 837  11 610 - 0,04 0,04

KOSOVO -  28 171  46 228 - 0,10 0,16

LITHUANIA  3 412  3 616  3 361 0,01 0,01 0,01

2.4. مقارنة بين األعداد السنوية للزوار األجانب إلى بلدنا في الفترة ما بين 2008 حتى 2010 
طبقاً لجنسياتهم

جدول 2: مقارنة بين األعداد السنوية للزوار األجانب إلى بلدنا في الفترة ما بين 2008 حتى 2010 طبقاً 
لجنسياتهم



المحافظة عدد السياح ) عام 2010(
İstanbul 9.327.862
Antalya 7.709.126
Muğla 2.015.818
İzmir 918.535
Ankara 861.804
Nevşehir 729.076
Aydın 631.769
Denizli 490.274
Gaziantep 404.273
Hatay 381.471
Van 339.898
Bursa 326.304
Çanakkale 317.985
Mersin 293.441
Rize 276.361
Konya 267.894
Edirne 187.099
Şanlıurfa 159.310
Balıkesir 153.580
Trabzon 150.809
Ağrı 144.786
Iğdır 131.212
Artvin 125.436

المحافظة عدد السياح ) عام 2010(
Adana 100.292
Tekirdağ 85.049
Kilis 80.205
Kocaeli 60.326
Kayseri 60.012
Samsun 55.222
Bolu 50.581
Eskişehir 39.215
Aksaray 36.443
Manisa 36.093
Sakarya 35.786
Erzurum 33.885
Yalova 28.149
Afyon 26.956
Ordu 23.513
K. Maraş 22.786
Yozgat 22.552
Kars 22.293
Uşa 22.073
Isparta 20.736
Diyarbakır 20.585
Kırşehir 19.972
Diğer  İller 20.000 Altındadır

جدول 3: عدد سياح المحافظات) 2010(
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الجنسية 2008 2009 2010 2008 2009 2010

KUWAIT  22 084  26 801  27 281 0,08 0,10 0,10

IRAQ  250 130  285 229  280 328 0,95 1,05 0,98

LEBANON  53 948  71 771  134 554 0,20 0,27 0,47

JORDAN  74 340  87 694  96 562 0,28 0,32 0,34

SAUDI ARABIA  55 636  66 938  84 934 0,21 0,25 0,30

SYRIA  406 935  509 679  899 494 1,55 1,88 3,14

NORTHER CYPRUS  195 909  197 442  191 993 0,74 0,73 0,67

ISRAEL  558 183  311 582  109 559 2,12 1,15 0,38

YEMEN  4 971  6 181  6 344 0,02 0,02 0,02

OTHER WEST ASIAN 
COUNTRIES

 10 034  10 605  10 093 0,04 0,04 0,04

WEST ASIA TOTAL 1 664 789 1 609 965 1 887 040 6,32 5,95 6,59

BANGLADESH  2 950  3 599  2 190 0,01 0,01 0,01

PRC  61 882  69 336  77 142 0,23 0,26 0,27

INDONESIA  15 627  23 361  24 349 0,06 0,09 0,09

PHILIPPINES  28 222  35 814  31 658 0,11 0,13 0,11

INDIA  55 798  55 114  63 406 0,21 0,20 0,22

IRAN 1 134 965 1 383 261 1 885 097 4,31 5,11 6,58

MALAYSIA  26 881  29 557  32 458 0,10 0,11 0,11

PAKISTAN  22 473  24 004  22 540 0,09 0,09 0,08

SINGAPORE  19 121  20 451  18 994 0,07 0,08 0,07

THAILAND  10 141  9 992  9 282 0,04 0,04 0,03

OTHER SOUTH ASIAN 
COUNTRIES                                  

 48 260  57 256  48 294 0,18 0,21 0,17

SOUTH ASIA TOTAL TOP.
GÜN.ASYA                                

1 426 320 1 711 745 2 215 410 5,42 6,32 7,74

ASIA TOTAL 3 091 109 3 321 710 4 102 450 11,74 12,27 14,33

OTHER NORTH AFRICAN 
COUNTRIES                            

 27 183  42 152  12 403 0,10 0,16 0,04

OTHER CENTRAL 
AMERICAN COUNTRIES                            

 5 055  6 399  4 289 0,02 0,02 0,01

ARGENTINA  18 599  20 578  22 255 0,07 0,08 0,08

BRASIL  43 647  53 574  65 246 0,17 0,20 0,23

COLOMBIA  6 070  7 248  7 129 0,02 0,03 0,02

CHILE  8 580  7 612  8 183 0,03 0,03 0,03

VENEZUELLA  9 604  9 284  6 769 0,04 0,03 0,02

OTHER SOUTH 
AMERICAN COUNTRIES

 8 032  10 228  9 124 0,03 0,04 0,03

SOUTH AMERICA TOTAL  94 532  108 524  118 706 0,36 0,40 0,41

AMERICA TOTAL  126 770  157 075  135 398 0,48 0,58 0,47

OCEANIA   253   191  2 876 0,00 0,00 0,01

STATELESS PEOPLE  23 135  26 260  23 208 0,09 0,10 0,08

TOTAL NUMBER OF 
FOREIGNERS

26 336 677 27 077 114 28 632 204 100,00 100,00 100,00
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النظام الصحي             
  في تركيا             



4. تخطيط و متابعة خطة صهروزارة الصحة في قالب هيكل جديد يولي األولوية للوقاية الصحية.

و الحقاً ثبُت أن هذه كانت حقبة إطالق أفكار نظرية جامحة و لكن لم يكن لها مجال تطبيق على أرض الواقع.

2.1 سياسات الرعاية الصحية مابين 2003 – 2011

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نظام الرعاية الصحية في أي بلد يجب ان يتم تخطيطه بشكل يسمح بتقديم الخدمات 
الصحية األساسية  لكل المواطنين و بجودة عالية. و كان من المقترح أن تبني كل دولة نظام رعايتها الخاص بها آخذة 

في إعتبارها هذه القواعد.

القرى  في  لكن  و  المدن،  في  فقط  ليس  الطبي”  اإلسعاف  لخدمات   112 هاتف  برنامج “رقم  إنطلق  الفترة  هذه  في 
أيضاً. تزايد عدد المحطات و تم تجهيز اإلسعاف بأحدث التكنولوجيا، و أضيفت إلى اإلسعاف إمكانات النقل الجوي 

و البحري.

تصدَّرت الخدمات الصحية الوقائية و رعاية األمومة و الطفولة قائمة األولويات، و تم تدعيم خدمات نظام الرعاية 
األساسية و تطبيق رعاية األسرة -أحد ركائز المفهوم العصري للرعاية الصحية- في طول البالد و عرضها. و في 
خالل 8  أعوام فقط نجح بلدنا في تقليص معدالت وفاة المواليد بما يعاد ماحققته الدول المتقدمة في 30  عاماً. و 
في 8 أعوام فقط إستطاع بلدنا تحقيق نفس النجاح في تقليص معدل وفيات األمهات الذي بلغته  دول منظمة التعاون 

اإلقتصادي و التنمية )OECD) بعد 23 عاماً. 

و لهذا فقد إنتعشت جودة الخدمات الصحية المقدمة، و تيسَّر حصول السكان عليها، وقفزت نسبة رضا المواطنين عن 
الخدمات الصحية من %39 عام 2003 ليتجاوز %80 عام 2011.
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1. التحول في برنامج النظام الصحي

كانت األراضي األناضولية على مر العصور عاصمة المناطق 
و  التاريخية  المستشفيات  و  الحارة  الينابيع  كانت  و  الصحية. 
خالل  و  تركيا.  في  الصحة  للخدمات  أمثلة  التركية  الحمامات 
و  العثمانية  اإلمبراطورية  عمر  من  األخيرة  سنوات  العشرة 
مروراً بتراكمات 80 سنة من عمر الجمهورية التركية، إستمتع 
المواطنون األتراك و السائحون  القادمون إلى بلدنا بخدمات أطباء 

مدربين جيداً و مستشفيات حديثة و خدمات صحية متطورة.

ظهرت الطفرات في الخدمات الصحية على إتساع البالد يضرب 
بها المثال في العالم، و ذلك بفضل تطبيق نظام التحول الصحي 

الذي تم تنفيذه في السنوات التسعة السابقة.

الهدف األساسي من برنامج التحول الصحي هو “توفير خدمات 
صحية عالية الجودة و مستدامة، و في متناول الجميع بشكل فعال و متساٍو و جودة عالية”.

حقَّقت تركيا في ثمان سنوات ما عجزت عن تحقيقه الدول المتقدمة في عشرين. و ذلك بفضل نظام التحول 
الصحي المبني على القوى البشرية.

1.1 سياسات الرعاية الصحية بين 1980 – 2002
تنص المادة 60 من الدستور على أن “يحق لك فرد الحصول على الرعاية اإلجتماعية، و تأخذ الدولة على 

لتوفير  الالزمة  التحضيرات  تحقيق  عاتقها 
الرعاية و هي تبني المؤسسات األساسية”. 
الدستور تنص على  56 من  المادة  كما أن 
أن “ تقوم الدولة لوحدها بتخطيط و تنظيم 
منظمات  بواسطة  المقدمة  الخدمات  تقديم 
من  الجميع  تمكين  بهدف  الصحية  الرعاية 
ممارسة حياتهم بصحة جمسانية و نفسية و 
روحانية جيدة، و تفعيل التعاون عن طريق 
منظومة  في  الكفاءة  التكاليف وزيادة  تقليل 
العنصر البشري و القدرات المادية. و تنفِّذ 
إستخدام  طريق  عن  الواجب  هذا  الدولة 
المعاهد  و  الصحية  الرعاية  منظمات 
العام،  الخاص و  القطاعين  اإلجتماعية في 
نفس  تذكر  و  عليهما”  باإلشراف  كذلك  و 

المادة أن “التأمين الصحي مسموح به”.

اإلصالح  أعمال  في  المحاورالرئيسية 
الصحي خالل التسعينات كانت كما يلي:

و  الشامل،  الصحي  التأمين  تأسيس   .1
الرعاية  مؤسسات  تجميع  طريق  عن  ذلك 

المجتمعية تحت سقف واحد.

2. تطوير خدمات الرعاية الطبية األساسية 
في إطار خدمة األسرة.

3. تحويل المستشفيات إلى مؤسسات مستقلة للرعاية الصحية.



 جدول 4 : المؤسسات التعليمية التي تدرب العاملين في مجال الصحة في تركيا: العدد و المستوى التعليم
 المقدم

                                                                                                                    الوضع    

عدد مستوى التعليم الذي تقدمهإسم المؤسسةت
المعاهد

غير 
ناشطة

المجموع

كلية طب1
)تشمل أكاديمية ُجل هان الطبية ]GATA[ و كلية 

 Foundation Faculty of الطب التأسيسية
(Medicine

شهادة الطب )بكالريوس)
دراسات عليا

دكتوراه

611374

2
كلية طب

)تشمل GATA، و مجلس الطب الشرعي، و 
معهدي القلب و األطفال بكلية طب إسطنبول)

53 -53تخصص في الطب

61768تخصص في الطبمستشفيات التدريب و البحوث في وزارة الصحة3

4
شهادة طب األسنان كلية طب األسنان

)بكالريوس) دراسات عليا
دكتوراه

22931

شهادة الصيدلة )بكالريوس)كلية الصيدلة5
دراسات عليا

12719

6
ليسانس دراسات علياكلية العلوم الطبية

دكتوراه
16723

ليسانسكليات ذات السنوات الدراسية األربعة7

(SYO( 7.1621678 كليات الصحة

 GATA7.2101678 كليات التمريض تشمل

7.3 كلية إدارة الصحة
(Health Administration College (SIYO

-22

(FTRYO(  7.4639 كليات العالج الطبيعي و التأهيل

(SBYO( 7.5415 كليات العلوم الصحية

7.6 كلية إدارة و تدبير الصحة
 College of Health Administration and

Management

-11

(STYO(  22-7.7 كلية تكنولوجيا الصحة

(SHYO(  22-7.8 كلية علوم الرعاية الصحية

كليات ذات دراسة لعامين8

(SHMYO( 8.1 كلية الرعاية الصحية المهنيةAssociate Degree7936115

8.2Associate Degree1-1 كلية العلوم الصحية المهنية

9(SML( 283-283ثانويةالمدرسة الثانوية المهنية للعلوم الصحية

املصدر: معطيات مؤسسة التعليم العالي, مايو 2010’ رئاسة إدارة الشئون الصحية - وزارة التعليم.  
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2. التدريب الطبي و موقف العمالة في مجال الصحة في تركيا
بلغ مجموع كليات الطب )الجديدة 
 .2010 عام  كلية   74 القديمة)  و 
من بينها 61 كلية تقدم تعليماً طبياً 
و 53 منها تدرس تخصصات  في 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الطب.  فروع 
مستشفى   61 الصحة  وزراة  تتبع 
عدد  بلغ  قد  و  تدريب.  و  أبحاث 
و  كلية   31 األسنان  طب  كليات 
في  بما  كلية،   19 الصيدلة  كليات 
مجلس  يتبع  الجديدة.  الكليات  ذلك 
 257 مجموعه  ما  العالي  التعليم 
صلة  ذات  عالي  معهد  و  كلية 
بالصحة. و من جهة أخرى، هناك 
283 مدرسة مهنية عليا في مجال 
التعليم  تتبع كلها وزارة  الصحة و 

القومي.

تصاعدالتعليم الطبي

بينما كان هناك 21 كلية طب فقط في العام األكاديمي 1986 – 1987، قفز هذا العدد إلى 56 خالل العام 
األكاديمي 2008 – 2009. و زاد عدد الطلبة في هذه الكليات في نفس الفترة المذكورة من 29.759 إلى 
)إزدحام)  نسبة  إنخفضت  بالتالي،  و   .8695 إلى   2007 من  التدريس  هيئة  أعضاء  و تضاعف   ،35.454
الطالب على عضو هيئة التدريس من 14,8 إلى 3,9. و هذه النسبة األخيرة أفضل بكثير من ما هي عليه في 

كثير من الدول األوروبية.

تصاعد عدد األطباء

عام  كممارس  يعملون  طبيباً   31.978  ً منهم  طبيباً،   111.211 األطباء  عدد  مجموع  بلغ   2010 عام  في 
(GP)، و آخرون تخصصوا في فروع الطب  و عددهم 28.258 طبيباً، بينما ال يزال 20.975 طبيباً آخرين 
يستكملون دراساتهم. عدد األطباء العاملين في وزارة الصحة 63.622 طبيباً، و عدد العاملين في الجامعات 

25.015، و عدد العاملين في القطاع الخاص 22.574 طبيباً.



عدد الموظفين لكل عدد األطباء العاملين فعلياًالمجاالت
100,000 نسمة المجموعالقطاع الخاصالجامعاتوزارة الصحة

التخصص في الطب
151154104409.000.56أمراض الجهاز الهضمي

37010.000.01طب المسنين
0101.000طب الصناعات
13311952304.000.42أمراض الكلى

3538376.000.1األمراض الروماتيزمية
479631154.000.21األورام

23992.2894.776.57امراض النساء و التوليد
466232261959.000.32جراحة القلب و الصدر

6453806071.632.25أمراض القلب
13149422.363.25األنف و األذن و الحنجرة

8363184891.642.26األمراض العصبية
18812678392.000.54الطب النووي

12403087142.263.12العظام و اإلصابات
273165216654.000.9جراحة التجميل

20011743360.000.5األشعة العالجية )العالج اإلشعاعي لألورام)
1.1464079852.543.5األشعة التشخيصية
7392624731.472.02األمراض النفسية

823132.000.04طب الرياضة
64919.000.03طب األعماق و البحار
7813243971.502.07الكيمياء الطبية الحيوية

Medical Ecology and Hidroclima-
tology

45110.000.01

181940212.000.29الصيدلة الطبية
33722107.000.15األمراض الوراثية

5592852681.111.53الميكروبيولجي الطبية
0101.000طب الفطريات
1037148.000.07طب الطفيليات

001515.000.02طب الفيروسات
6943181191.131.56الباثولوجي )األقربزين)

Cythopatology1102.000
Dermatopathology2024.000.01

1.1172875912.002.75المسالك البولية
5366333704.000.97تخصصات أخرى

27.56911.20718.76457.54079.3المجموع
تخصصات األسنان

4116311510.21جراحة الفم و األسنان و الفكين
Orthodontics6100741800.25
Pedodontics17122940.13

Periodonthology188431320.18
6144111610.22تركيبات األسنان الصناعية

185191817180.99المجموع
27.58711.72618.94558.25880.29المجموع الكلي

المصدر: احصائيات اإلدارة العامة للموظفين في وزارة الصحة 01.06.2010



20
12

39

حية
ص

 ال
حة

سيا
 ال

ب
كتي

الجدول 5: توزيع األطباء األخصاء العاملين فعاال وفقا للمؤسسات والمجاالت 

عدد الموظفين لكل عدد األطباء العاملين فعلياًالمجاالت
100,000 نسمة المجموعالقطاع الخاصالجامعاتوزارة الصحة

التخصص في الطب
19511241348.000.48طب الطوارئ
181042124.000.17طب الشرعي
12281631.542.12طب األسرة

71990206.000.28التشريح
24601.0233.214.42التخدير و الرعاية المركزة
6542353321.221.68جراحة المخ و األعصاب

30615170527.000.73جراحة األطفال
25131.8184.035.53طب األطفال

1842262.000.09أمراض الغدد الصماء لألطفال
719026.000.04أمراض األطفال المعدية

1231245.000.06أمراض الجهاز الهضمي في األطفال
010010.000.01األمراض الوراثية في األطفال

0909.000.01أمراض الصدرفي األطفال
43734120.000.17أمراض الدم في األطفال

2254177.000.11أمراض المناعة و الحساسية في األطفال
414717105.000.14أمراض القلب في األطفال

318021.000.03أمراض التمثيل الغذائي في األطفال
2151274.000.1أمراض الكلى في األطفال

1840260.000.08األمراض العصبية في األطفال
0718.000.01الرعاية المركزة و الحرجة لألطفال

4351296.000.13طب حديثي الوالدة
776722166.000.23الصحة العقلية لألطفال و المراهقين

6292085091.351.85األمراض الجلدية و التناسلية
1245158.000.08األمراض المناعية و الحساسية

7181951891.101.52األمراض المعدية و الميكروبات
7492736511.672.31الطب الطبيعي و التأهيل

141921207.000.29الفسيولوجي
25121.2764.055.59الجراحة العامة
419023.000.03جراحة األورام

225734.000.05جراحة الجهاز الهضمي
27413.000.02الرعاية المركزة

2959345433.000.6جراحة الصدر
12592821.612.22أمراض الصدر
12881.3442.763.81أمراض العيون
14521412371.000.51الصحة العامة

0011.000طب الفضاء و الطيران
331495187.000.26علم األنسجة )هستولوجي) و األجنة

26831.8654.325.95األمراض الباطنية
8912233244.000.34الغدد الصماء و التمثيل الغذائي



3. خدمات إسعاف الطوارئ 112
أن كل  6 مرات، و نحن نعي تماماً  لنقل المرضى باإلسعاف  الثمانية األخيرة تضاعفت قدرتنا  السنوات  خالل  في 
ثانية فارقة في حياة مرضى الطوارئ. نسطيع في يومنا هذا الوصول خالل 10 دقائق فقط إلى %93 من الحاالت 
الطارئة داخل المدن، و في القرى نستطيع خالل 30 دقيقة الوصول إلى %96 من الحاالت. في عام 2002 لم يكن 
يستطيع سوى %20 من مواطنينا في القرى اإلستفادة من رقم هاتف الطوارئ )112). أما اآلن فإن %100 )جميعهم) 

يستطيعون اإلستفادة منه. 

جدول 7: خدماتنا إلسعاف الطوارئ

20022011البيان

6182.782عدد سيارات اإلسعاف

100%20%نسبة سكان القرى القادرين على اإلستفادة

3502.700.000عدد الحاالت المنقولة

019عدد طائرات الهليكوبتر لإلسعاف

04عدد طائرات اإلسعاف العادية

04عدد قطع اإلسعاف البحري

0194عدد قطع إسعاف األراضي الجليدية

052عدد فرق اإلسعاف المحمولة على درجات نارية

اإلسعاف في كل مكان
قمنا بزيادة عدد السيارات الكاملة التجهيزات في منظومة رقم هاتف الطورائ 112 من 618 سيارة فقط عام 2002 
إلى 2,782 سيارة في 2011. و وصل عدد محطات سيارات اإلسعاف في 8 سنوات إلى 1627 محطة بعد أن كان 

مجرد 481 محطة في 2002.

لم يقتصر التطور في نظام اإلسعاف على عدد السيارات، بل شمل تفوق جودة الخدمة ذاتها.

لقد تجاوزنا ما كنا نخطط له من أهداف في مجال خدمات اإلسعاف. و نقدم خدمات اإلسعاف من رقم هاتف 112 في 
كل أرجاء البالد.
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جدول 6 : عدد العاملين من المهن الطبية المختلفة  في قطاعات الرعاية الصحية 

وزارة المهنة
الصحة 

في القطاع الجامعات
الخاص

مهني لكل المجموع
 100,000

نسمة

1,35821823,46225,038250صيدلي

70,28815,33516,941102,5641026تمريض

7023041,0162,02220معالج طبيعي

43,4045544,12748,085481قابلة )داية / تساعد في الوالدة)

فني

1,519402931,8522,55فني طب طوارئ

ل غسيل  فني و مشَغِ
كلوي

1312521850,25

1,0573718702,2983,17فني معامل

27819813780,52فني قياس سمع

7451,4161722,3333,22فني صحة

131011320,18فني أشعة عالجية

3,8611,8481,4697,1789,89إجمالي الفنيين

مساعد طبي

11232093330,46فني مساعد جراحة

4,7002661,5376,5038,96فني تخدير

3,1703623,2354,46فني صحة بيئية

985361,7162,7373,77فني تركيبات أسنان

857251,0291,9112,63فني أسنان



إسعاف المناطق المتجمدة

 يستطيع إسعاف الجليد أن يشق ثلج بسمك 60 سم 
بسرعة 80 كم/ساعة . و حتى يونيو 2011 كانت 
هناك 194 مركبة إسعاف جليدية تخدم مواطنينا 
فوق  و  مناخياً.  و  جغرافياً  الصعبة  المناطق  في 
ذلك كله، تتمركز 18 سيارة إسعاف جليدية أخرى 
الشوارع.  الثلج  فيها  يسد  قد  التي  المناطق  في 
يمكنها  ال  المناخية  الظروف  أحلك  فإن  لهذا،  و 
منع تقديم الخدمة. كما أننا زودنا أسطولنا بـ 15 
سيارة إسعاف تتسع ألربعة مرضى منقولين في 
ذات الوقت في حاالت حوادث تصادم السيارات 

المتعددة و حاالت األطفال. 

شبكة سيارات اإلسعاف على مستوي عالمي

زاد عدد سيارات اإلسعاف من 618 في  عام 2002 الى 2783 في عام 2011 و ارتفع جودة الخدمة الى الجودة االوربية. 
و نستطيع األن الوصول الى ٪ 95 من الحالت الطارئة في خالل 10 دقيقة.  

اإلسعاف الجوي – هاتف اإلسعاف 112 يصل إلى المرضى جواً

بدأنا تشغيل نظام اإلسعاف الجوي –و الذي ال يوجد إال في الدول المتقدمة- في 2008. و بحلول يونيو 2011 كانت 19 
طائرة إسعاف عمودية )هليكوبتر) قد إنتشرت في 15 مدينة لتوفير الخدمة في كافة أرجاء البلد. يصل مدى هليكوبتر 
ة بنقل المرضى بين المستشفيات، أو إذا تحتم تقديم العالج في موقع الحادث، أو  اإلسعاف 450 كم، و ينفذ مهام ملِحَّ

النقل الفوري إلى المستشفيات من حوادث المرور، أو إلنقاذ المواطنين المحاصرين.

2002

617 681
1033 1165

1470
1703

2029
2235 2350 25483000

2500
2000
1500
1000
500

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

المستشفيات الطائرة: طائرات اإلسعاف التربينية و النفاثة
بدأنا في أبريل 2010 إجالء مرضى الطوارئ و المواطنين المصابين من داخل البالد و خارجها على 3 طائرات 
بمحركات تربينية مروحية TurboProp لتتمكن من الهبوط على المدرجات القصيرة. واحدة من هذا األسطول هي 
طائرة نفاثة طويلة المدى. مدى الطائرات التربينية المروحية 3500كم، و تتخطاها النفاثة لتصل إلى 5300 كم، و كلى 
النوعين مجهَّز بمعدات قادرة على نقل مريضين و إجراء كافة التدخالت الطبية في بيئة رعاية مركزة. و باإلضافة 

إلى ذلك، تتوافر في الطائرات حضانات لحديثي الوالدة كأنهم في رعاية مركزة.

و قد تم إدراج مناقصة لعروض توريد 4 طائرات إسعاف تربينية مروحية. و بدءاً من 2012 ستدخل الخدمة خمسة 
طائرات إسعاف. 

عدد سيارات اإلسعاف
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الخدمات المقدمة بإستخدام سيارات اإلسعاف

تحقيق الرقم القياسي في عدد المرضى المسعفين بكل أشكال اإلسعاف
بالمقارنة بنقل 740 حالة يومياً فقط على مستوى البلد بأكمله في عام 2002، كان قرابة 5000 حالة تنقل عام 

2009. و في 2011 نُقل يومياً مليون و سبعمائة ألف حالة.

خدمة أسرع و أوسع

إلى   2002 350 ألف في عام  الطوارئ )112) ستة مرات من  المستفيدين من خدمة هاتف  تضاعف عدد 
2,1 مليون في عام 2010. و قد حقق مستوى أداء اإلسعاف معايير اإلتحاد األوروبي لمركبات اإلسعاف و 
النقل الطبي CEN 1789 في ما يتعلق بالقدرة على إستخالص المصابين من موقع الحادث إلى المستشفى 
بسيارات كاملة التجهيز. و أصبح التجهيز المالئم لكل من سيارات اإلسعاف الحكومية و الخاصة، و تطابق 

.TS-EN 1789 كلها المواصفات األوروبية

عدد محطات إسعاف 112



4. الخدمات التشخيصية و العالجية
قمنا بتجديد التكنولوجيا المستخدمة في المستشفيات العامة في إطار برنامج التحول الصحي كما قمنا بزيادة سعتها. تم 
إدخال خدمات إلى مستشفيات الدولة من خالل شراكة بين القطاعين العام و الخاص. في داخل المستشفيات العامة منذ 
عام 2002 حتى عام 2010 زائد عدد أجهزة الرنين المغناطيسي MRI في مستشفيات الدولة من 18 إلى 247، و 
أجهزة األشعة المقطعية CT من 121 إلى 375، و أجهزة الموجات الصوتية من 495 إلى 1352 في ذات الفترة. و 

في بالطبع شهدت المستشفيات الجامعية و المستشفيات الخاصة زيادات مماثلة في التجهيزات.

جدول 8: اخلدمات التشخيصية و العالجية - عدد األطباء و الفحوصات

20022011 الخدمات

مراكز رعاية صحية / طب أسرة

17.80022.073عدد األطباء

74240عدد الفحوصات الطبية )بالمليون)

مستشفيات وزارة الصحة

17.78131.386عدد األطباء المتخصصين

110252عدد الفحوصات الطبية )بالمليون)

وزارة الصحة – خدمات عالج األسنان

3.2117.093عدد أطباء أطباء األسنان

3718.334عدد حشوات األسنان )باآلالف)

3495.576عدد التركيبات الثابتة )باآلالف)

زراعة األعضاء

7293.535عدد عمليات زراعة األعضاء

زرع األعضاء
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مدار  على  مريض   10565 )الهليكوبتر)  العمودية  اإلسعاف  طائرات  نقلت   2012 يناير   10 يوم  حتى 
20980ساعة طيران. بينما نقلت طائرات اإلسعاف المروحية و النفاثة 2059 مريض بتحليقها 5789 ساعة 

طيران.

اإلسعاف البحري: فرق اإلنقاذ في البحر
للتصدي  السواحل  خفر  قيادة  مع  بالتعاون  بحرية  قوراب   4 تعمل   
للطوارئ –أهمها حوادث الغرق- التي يتعين فيها النقل الفوري إلى 
البحري  اإلسعاف  قوارب  بدأت  البحرية.  الحوادث  بعد  المستشفى 
السواحل  كافة  إلى  إنتشارها  المنتظر  من  و  بحر مرمرة،  في  العمل 

بحلول عام 2014.

دراجات اإلسعاف النارية – أسرع إسعاف على إطارات في تركيا تحدث 
بعض حاالت الطوارئ في أزقة المدن أو أماكن 
سيارات  خلوص  يجعل  مما  مروري،  زحام 
اإلسعاف إليهم مستحيالً أحياناً. و لكن مع وجود 
52 دراجة إسعاف نارية في الخدمة، يصبح من 

الممكن توصيل النجدة بفاعلية.

الحياة أسهل مع مركز إتصال طوارئ 112

طوارئ  إلى  الورادة  المكالمات  كل  ل  تحوَّ
يرد  التوجيه، و  التحكم و  إلى مركز   112
ثم  المركز،  من  المفوَّض  الشخص  عليها 
مكان  إلى  إسعاف  سيارة  أقرب  توجيه  يتم 
النداء. و من هناك يتلقف المركز تعليمات 
يُخطر  و  الموقع  من  اإلسعاف  سيارة 
إليها.  المريض  نقل  التي يجري  المستشفى 
في  يعمل  األجانب،  مع  التعامل  و ألجل 
غرفة العمليات موظفون يتقنون 4 لغات 
أجنبية: اإلنجليزية و األلمانية و العربية 
و الروسية. و حتى إذا عجز المتصل عن 
وصف موقعه أو مكانه، أو كان غير قادر 

الصناعية  األقمار  نظام  فإن  الكالم،  على 
يتولى تحديد موقعه، و من ثم يمكن تحديد مصدر نداء الطوارئ. البنية التحتية لإلتصاالت مدعومة منظومة 
هواتف األقمار الصناعية مزروعة في كل المدن، و تتيح تتبع حاالت الطوارئ على خرائط إلكترونية. وضع 
كل سيارات اإلسعاف مرصود على خرائط إلكترونية؛ فبتظهر السيارات الساكنة باألحمر، حتى تبدأ بالحركة 
و  مكانها  يعرف  و  السيارة  نشاط  التحكم  يتتبع مركز  بهذا  و  األزرق.  إلى  لونها  فيتحول  التالية  مهمتها  في 

سرعتها و عنوان وجهتها و مسارها و ما إذا كانت تحمل مريضاً أم ال.

تم دعم البنية التحتية لالتصاالت في جميع المدن عن طريق الهواتف تعمل عبر االقمار الصناعية   متابعة 
حاالت الطوارئ عبر الخرائط االلكترونية

يتم متابعة جميع سيارات اإلسعاف عبر الخرائط االلكترونية. يتحول السيارات المتوقفة  باللون االحمر الى اللون 
األزرق عندما بدأت  تتحرك. فيمكن متابة سرعة و طريق جميع سيارات اإلسعاف من مركز القيادة إلوكترونيا.     



Cyberknife ًه آليا جدول 11: المستشفيات و المنشآت التي تقدم العالج اإلشعاعي الموجَّ
المستشفى / المنشأةالمدينة

Dr. AbdurrahmanYurtaslan Ankara Onkoloji أنقرة
Training and Research Hospital

Hacettepe Ü. Oncology Hospitalأنقرة
Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospitalإسطنبول
Private  Acıbadem Maslak Hospitalإسطنبول
Istanbul University Oncology Instituteإسطنبول
Private Anatolian Healthcare Center Hospitalكوشايلي

Izmir Atatürk Training and Research Hospitalإزمير

gammaknife جدول 12:المتشفيات الموجودة فيها

Gazi  University Faculty of Medicineأنقرة
Acıbadem Kozyatağı Hospitalإسطنبول
Marmara University Faculty of Medicineإسطنبول

جدول 13: توزيع وحدات العالج اإلشعاعي في تركيا بحسب المؤسسات التابعة لها

31الجامعات

30وزارة الصحة

38المستشفيات و المراكز الخاصة

99المجموع
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جدول 9: خدمات التشخيص والعالج ) مستشفيات وزارة الصحة(

20022011خدمات التشخيص والعالج

8699.400عدد سرير الرعاية المركزة

35367عدد سرير وحدات الحروق

38.272 / )31%)6.839 / )6%)نسبة سرير المصنفة في الدرجة المتميزة )٪)

107.000122.000المجموع الكلي لعدد سرير المرضى

4952.100عدد أجهزة الموجات فوق الصوتية

121410عدد أجهزة األشعة المقطعية

18266عدد أجهزة الرنين المغناطيسي

1.5104.445الغسيل الكلوي

Cyberknife  /03العالج اإلشعاعي الموجه بالروبوت

03جراحات بدعم الروبوت )جراحات ذكية / آلية)

000 000358 245الموظفون المستديمون في مجال الرعاية الصحية

000 000120 11المتعاقدون من خارج الوزارة في مجال الرعاية الصحية

 

قمنا بمضاعفة عدد أسرة الرعاية المركزة عشرة أضعاف من 869 سرير في 2002 إلى 8239 بنهاية 2010. 
كما إزداد عدد المرضى المعالجين في الرعايات المركزة ثمانية مرات في أرجاء البالد. كما أننا حققنا إرتقاءاً 

ملموساً فعلياً في جودة الخدمات بإتاحة خدمات جديدة من الخدمات إلى الرعايات المركزة.

 جدول 10:المستشفيات التي تجري
 الجراحات الروبوتية )الجراحات

(الذكية / اآللية

وزارة الصحة

Istanbul Ümraniye Training-Research Hos.

Ankara Atatürk Training-Research Hos.

Istanbul Bakırköy Sadi Konuk Training-
Research Hos.

الجامعات

 Ankara Gazi University

 Ankara GATA

المستشفيات الخاصة

 Bakırköy Acıbadem Hospital

 Kadıköy Acıbadem Hospital

 Maslak Acıbadem Hospital

 American Hospital

 Florance Nightingale Hospital

 Kadıköy Şifa Hospital

 Ataşehir Memorial Hospital



جدول 16: أسماء المستشفيات التي تقوم بعمليات جراحة قلب و صدر لألطفال

المنطقة سامسون 19 May Üniversity Faculty of Medicine Hospital

المنطقة كوشايلي Private Anatolian Healthcare Center

المنطقة قيصري Erciyes University Faculty of Medicine Hospital

المنطقة بورصة Uludağ  University Faculty of Medicine Hospital

المنطقة أضنة
Çukurova University Faculty of Medicine Balcalı Hospital                                                                      

Başkent University Faculty of Medicine Adana Hospital

المنطقة جازنتب Gaziantep University Faculty of Medicine Hospital

المنطقة إزمير
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine Hospital  
Ege University Faculty of Medicine Hospital                                                                                                       

İzmir Özel  Şifa Hospital

المنطقة أنقرة

Dr. Sami Ulus Gynaecological-Pediatric Health-Diseases  Training-Research Hos., Turkey Postgraduate 
Training-Research Hos.

DışkapıYıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, 

Hacettepe University Faculty of Medicine Hospital

Ankara Üniversity Faculty of Medicine Hospital, Başkent university Faculty of Medicine Hospital

المنطقة إسطنبول

Dr. Siyami Ersek Thoracic-Cardiovascular Surgery Training-Research Hos., Kartal Koşuyolu Postgradua-
te Training-Research Hos.

Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic-Cardiovascular Surgery  Training-Research Hos., Istanbul University  
Cerrahpaşa Faculty of Medicine Hos. 

Başkent University Istanbul Hospital, Acıbadem Healthcare Group Hospitals

Istanbul Medicana Beylikdüzü Hastanesi

في املريض«  حقوق  »وحدة   أنشأنا 
.جميع مستشفيات الدولة

فيها  نبني خدمات صحية ال تمس   نحن 
 أي من حقوق المريض؛ حيث يتم إطالع
التصريح منه قبل كل  المريض و يؤخذ 
 خطوة، و تتاح له كل فرص العالج بدون
 تمييز ضده، و يمتلك القدرة على إختيار
فيها، يرغب  التي  المؤسسة  و   الطبيب 
و السرية  أصول  تراعى  كله  هذا  في   و 

.الخصوصية بشدة
 يشرح المواطن إحتياجاته شفاهةً أو كتابةً
التي و  المريض،  حقوق  وحدات   في 
 أنشأنها لضمان تنفيذ حقوقه لتلقي الخدمة
الواقعة األخطاء  و تصحيح  المساعدة   و 

عليه.خدمات زراعة األعضاء
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جدول 14: الطب اإلشعاعي

المجموعالقطاع الخاصالجامعاتوزارة الصحة 
تْصويٌر َمْقطَِعيٌّ بإِْصداِر البوزيترون

PET/PET-CT
19

)في 10 مدن)
2628(İl 20( 73

معمل طب نووي
Nuclear Medicine

Laboratory

53
في 29 مدينة)

53111217
في 42 مدينة

Gamma camera 70105112287مسح ذري – جاما
مسح ذري – يود

I-131
1420438

تْصويٌر َمْقطَِعيٌّ بنبضة إِْصداِر البوزيترون
SPECT/CT

4217

22915590474طبيب متخصص

جدول 15: عدد مراكز جراحة القلب و الصدر في تركيا

عدد مراكز جراحة القلب و الصدرالقطاع

40وزارة الصحة

44الجامعات

122المستشفيات الخاصة

207المجموع الكلي



.هذا النظام يتابعه باستمرار كٌل من مراكز زراعة األعضاء و مراكز التنسيق اإلقليمية و مركز التنسيق القومي
بعد ألمراض  الوحيد  العالج  تكون  قد  و  العاجزة،  األعضاء  لوظائف  تعويضي  عالج  أفيد  هي  األعضاء   زراعة 
 األعضاء. وضع المرضى حرج في بعض أمراض القلب و الكبد المزمنة، حيث ال توجد بدائل مثل الغسيل الكلوي،

.و قد يموت المرضى إن لم يجدوا أعضاءاً لزراعتها بدالً من أعضائهم التالفة
 هناك 9 مراكز تنسيق إقليمية في كٍل من إسطنبول و إزمير و أنقرة و أنطاليا و سامسون و ديار بكر و إيرزوروم
له األنسجة و تُسلِّم  الذي  لتنسيق زراعة األعضاء و األنسجة«  القومي  تتعاون مع »المركز   و بورصة. و جميعها 
 األعضاء المنقولة من متبرعين متوفيين. هذه األنسجة و األعضاء تنتقل بواسطة طائرات إسعاف وزارة الصحة إلى

.المرضى المخطط زراعتها فيهم
 هناك مراكز مسّجلة لزراعة الكلى في 59 مستشفى، و مراكز لزراعة الكبد في 34 مستشفى، و مراكز لزراعات

.القلب و الرئة في 16 مستشفى
 نجاح أول زراعة لذراع و وجه في مستشفى أكدنيز في عام 2011 هو دليل قاطع على التقدم الذي أحرزته تركيا. و

.لم يدهش هذا اإلنجاز مواطنينيا وحدهم، و إنما تردد صداه في العالم بأسره
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5.  خدمات زرع األعضاء

 

خريطة مراكز زراعة االعضاء
E = طب االطفال• P =   بالغًُ

جدول 17: عدد حاالت زراعة األعضاء التي تمت في تركيا 

2010 2002  العضو المزروع
2,502 550 كلى

695 159 كبد

86 20 قلب

3,283 729 اجملموع الكلي



.إنشاء »مراكز المتبرعين المتطوعين« بالعدد الذي يقدِّره مركز التنسيق اإلقليمي في كل منطقة
 إنشاء بنك قومي لدم الحبل السري من غير األٌقارب، و مراكز تجميع عينات دم الحبل السري )للعينات الموهوبة من

(مستشفيات الحكومة و مستشفيات الجامعات و مستشفيات الوالدة الخاصة

 تحسين جودة الخدمة و تسريع اإلجراءات لتقليص عدد المرضى المنتظرين العالج و تقليص معدل وفيات
.المرضى، باإلضافة إلى تنسيق جهود المراكز المحلية و الدولية

الجذعية في تركيا من مؤسسات دولية مثل »المنظومة الدم  الحصول على إعتماد مراكز زرع خاليا   بدأ خطوات 
،BMDW و منظمة واهبي نخاع العظام حول العالم ،EM-DIS »األوروبية لبيانات المتبرعين بنخاع العظام

 مع ضمان التنسيق ،EBMT المجموعة األوروبية لدم و زراعة النخاع ،WMDA منظمة واهبي النخاع العالمية 
.و الترابط معهم

.تسديد مصاريف المنظمة بحلول عام 2013 بدون الحاجة إلى طلب مخصصات إضافية
.تمويل المشاريع العلمية داخلياً و خارجياً من من إيراداتها و بتقديم الدعم الفني

Replantation (جراحات اإلستوصال )إعادة الوصل
 تعد محاولة إستوصال طرف مقطوع في حادثة أو ما أشبه سباقاً مع الزمن حدوده ساعات معدودة. و تظهر المشلكة
 عندما يغيب التنسيق بين مقدمي الرعاية الصحية لسرعة توجيه الحالة في المسار السليم و المشاكل التي تظهر خالل
 التنظيم. في السابق، كان يتعين على المريض الذي يقصد المستشفى بإصابة يد أو بتر أن يهيم بين المستشفيات إلنه لم
 يكن يوّعى للصواب، و لم يتلقى اإلسعافات األولية. و المرضى الذين كانوا يحالون إلى المستشفيات من خالل خدمة
 إسعاف 112 كانوا يعانون ضياع الوقت في محاوالت اإلستدالل على المركز المناسب. أما اليوم، يتم إجراء حوالي
 750 جراحة إستوصال سنوياً، و عدد عمليات اإلستوصال الميكروسكوبي –بما فيها إصابات اليد مع مضاعفات- يبلغ
 حوالي 1500 عملية. عدد اإلطباء المتخصصين العاملين فعلياً في هذا المجال حوالي 75. نحن نخطط لزيادة عددهم
اليد تحديداً. و قد أعددنا الجارية إلضافة تخصصات فرعية دقيقة في جراحات  تتم األعمال   إلى 300 طبيب عندا 
 قائمة بالمراكز الحكومية و الخاصة الموجودة. و في الوقت الراهن، خلقنا القدرة على عالج إصابات اليد المصحوبة

بمضاعفات و حاالت البتر في مستشفيات حكومية و خاصة في 22 مدينة
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d6  . خدمات نقل الخاليا و األنسجة
ً  أُنشئ بنك األنسجة العضلية في جامعة أنقرة و بنك للعظام في مستشفى أتاتورك للبحوث و التدريب خصيصا

.لتوفير األنسجة التي تحتاجها المعاهد و المؤسسات العاملة في مجال زراعة األنسجة و األعضاء
 قمنا بنشر مكتبات أخرى لسجالت البيانات من أجل تشجيع زيادة معامل مطابقة األنسجة، لما لهذه المعامل من
 دور هام في زراعة األعضاء و نخاع العظام، و أيضاً من أجل تسريع مطابقة األنسجة في كل إقليم. و تحقيقاً

.لهذا رفعنا عدد معامل مطابقة األنسجة إلى 32 موزعة على تركيا
 بينما نحتاج 4000 عملية زرع نخاع عظام سنوياً تقريباً بالقياس على عدد سكان بالدنا، فإنه ال يمكن إجراء
 إال 800 – 900 عملية سنوياً فقط بسبب غياب المتبرعين المناسبين. يترقب أكثر من 3000 شخص سنوياً

.فرصتهم في تلقي نخاع مناسب
 في معظم حاالت زراعة نخاع العظام ال يكون المتبرع من أقارب المريض، و يمكن توفير النخاع المناسب
 من الخارج. و إلن حجم المتبرعين بنخاع العظام في تركيا أقل من 40,000 متبرع، فإن الحاجة تضطرنا إلى
 البحث خارج البالد. تتولى مؤسسة الضمان اإلجتماعي سداد تكاليف خدمات إستقدام النخاع من الخارج، و
 الذي يستدل عليه بعمليات بحث و مسح خارج البالد. و بذلك تفتح هذه المؤسسة أبواب أمل لمحتاجي الزراعة.
 إعتمدنا عدداً محدوداً من مراكز الزراعة و منحناها اإلذن لنوفر هذه الخدمة في كل األقاليم، و من أجل رفع
 مستوى الخدمة. في يونيو 2011 كان لدينا ما مجموعه 45 مركز زرع نخاع. منها 14 مركز لألطفال و

.31 للكبار
 و بخصوص الخاليا الجذعية، فقد أصبحنا أحد البالد الرائدة في هذا الحقل بالسماح باستخدام الخاليا الجذعية
معه متوافق  الغير  المتبرع  نخاع  بواسطة  المريض  تدمير جسم  حاالت   Graft Versus Host في عالج 
Disease (GVHD(، ذلك في بما يتفق مع المعايير العلمية. في جامعة أنقرة، تم التصريح بدراسة خضع 

.فيها 10 مرضى لزراعة تجريبية لخاليا جذعية لعالج إصابات الحبل الشوكي
 قمنا بزيادة عدد بنوك القرنية إلى 16 بنكاً لتقصير فترة ترقب المرضى لزراعة القرنية، و ذلك بالتزامن مع
 الدراسات الجارية الهادفة إلى لتقليل عدد المحتاجين لها، و زيادة عدد القرنيات الموهوبة من المتوفيين، و الذي

.تحقق عن طريق تفعيل خطة ربط مصادر القرنيات ببنوك القرنية

(TURKÖK( مركز تركيا لتنسيق الخاليا الجذعية
 أنشئ المركز من أجل تجنب التخبط في الشئون المتعلقة بإستخدام الخاليا الجذعية في العالج، و ذلك بقرار

:وزاري رقم 22739 بتاريخ 16 يوليو 2008. أهداف المركز هي
تحت سقٍف واحد و التنسيق بينها hematopoietic stem cells جمع مراكز زراعة خاليا الدم الجذعية

.تأسيس البنك الوطني لنخاع العظام للتيسير على المواطنين المنتظرين زراعة خاليا الدم الجذعية
بلوغ معايير جودة اإلتحاد األوروبي

 تعزيز القدرات اإلدارية و ضمان التنسيق في عملية إستخراج خاليا الدم الجذعية الموهوبة من الحبل
 السري بعد الوالدة، بعد إختبار تجانس دم المشيمة سواءاً في نزل المتبرعة أو الدم المخزن في البنك القومي

.لدم الحبل السري من غير األقارب

 تنسيق جهود اإلستدالل على خاليا دم جذعية في خارج البالد لمن ال يوجد متبرع يناسبهم محلياً، لتقليص
.فترة ترقبهم

.تجميع 50,000 وحدة دم من الحبل السري المتبرع به بحلول 2013

.إتمام 2500 زراعة نخاع سنوياً أو أكثر
.إنشاء مراكز تنسيق إقليمية في 29 منطقة صحية مبدئياً، و ذلك للوصول إلى الجموع المستهدفة من المتبرعين



-Istanbul University Faculty of Medicine Hospiإسطنبول29
(tal (Çapaالجامعةمستشفى عام

-Istanbul University CerrahpaşaFaculty of Mediإسطنبول30
cine Hospitalالجامعةمستشفى عام

وزارة مستشفى عامŞişli Etfal Training and Research Hospitalإسطنبول31
الصحة

وزارة مستشفى عامKartal Lütfi Kırdar Training and Research Hosإسطنبول32
الصحة

الجامعةمستشفى عامDokuz Eylül University Faculty of Medicine Hosإزمير33
الجامعةمستشفى عامEge University Faculty of Medicine Hospitalإزمير34
خاصمستشفى عامPrivate Emot Hospitalإزمير35

وزارة مستشفى عامAtatürk Training and Research Hospitalإزمير36
الصحة

كونيا37
Konya

 Selçuk University MeramFaculty of Medicine
Hospitalالجامعةمستشفى عام

كونيا38
KonyaBaşkent University Hospitalالجامعةمستشفى عام

39Malatyaİnönü University Turgut Özal Medical Centerالجامعةمستشفى عام

مرسين40
Mersin

Mersin University Healthcare Research and
Implementation Hospitalالجامعةمستشفى عام

سامسون41
Samsun

 May University Healthcare Implementation 19
and Research Centerالجامعةمستشفى عام

42SamsunPrivate Medikalpark Samsun Hospitalخاصمستشفى عام

43Sivas Cumhuriyet University Healthcare Services
Implementation and Research Hospitalالجامعةمستشفى عام

44TokatGop University Faculty of Medicine Hospitalالجامعةمستشفى عام
45TrabzonBlacksea Technical University Farabi Hospitalالجامعةمستشفى عام

46Van فانYıl University Health Research and Imple-.100
mentation Hospitalالجامعةمستشفى عام

47Van خاصمستشفى عام  فان
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جدول 18:مراكز اإلستوصال في تركيا

التبعيةنوع المؤسسةالمؤسسةالمدينةمسلسل

وزارة مستشفى عامAnkara Numune Training and Research Hosأنقرة1
الصحة

Dışkapı Yıldırım Beyazıt  Training andأنقرة2
Research Hospitalوزارة مستشفى عام

الصحة

وزارة مستشفى عامAnkara Training and Research Hospitalأنقرة3
الصحة

-Ankara University Cebeci Training and Reseأنقرة4
arch Hospitalالجامعةمستشفى عام

-Ankara Hacettepe University Faculty of Mediأنقرة5
cineالجامعة مستشفى عام

الجامعةمستشفى عامAnkara Başkent  University Hospitalأنقرة6
خاصمستشفى عامPrivate Akay Hospitalأنقرة7
الجامعةمستشفى عامAkdeniz University Faculty of Medicineأنطاليا8

Başkent University Alanya  Implementation and أنطاليا9
Research Centerالجامعةمستشفى عام

الجامعةمستشفى عامUludağ University Faculty of Medicine Hospitalبورصة10
خاصمستشفى عامPrivate Acıbadem Bursa Hospitalبورصة11
خاصمستشفى عامPrivate Medikalpark Bursa Hospitalبورصة12

دينيزلي13
Denizli

 Pamukkale University  Faculty of Medicine
Hospitalالجامعةمستشفى عام

الجامعةمستشفى عامDicle University Faculty of Medicineديار بكر14

15Düzce Düzce University Research and Implementation
Hospitalالجامعةمستشفى عام

16EdirneTrakya University Faculty of Medicineالجامعةمستشفى عام
17ElazığFırat University  Faculty of Medicine Hospitalالجامعةمستشفى عام

إرزوروم18
Erzurum

 Atatürk University Healthcare Research and
Implementation Hospitalالجامعةمستشفى عام

إرزوروم19
ErzurumErzurum Regional Training and Research Hosوزارة مستشفى عام

الصحة

20Eskişehir Osmangazi University  Training Implementation
and Research Hospitalالجامعةمستشفى عام

21EskişehirPrivate Ümit Hospitalخاصمستشفى عام

جازيانتيب22
G.AntepGaziantep University Faculty of Medicineالجامعةمستشفى عام

23Isparta Süleyman Demirel University Research and
Implementation Hospitalالجامعةمستشفى عام

خاصمستشفى عامPrivate Çamlıca Hospitalium Hospitalإسطنبول24
خاصمستشفى عامPrivate Medikalpark Göztepe Hospitalإسطنبول25

وزارة مستشفى عامBağcılar  Training and Research Hospitalإسطنبول26
الصحة

خاصمستشفى عامPrivate Halkalı City Hospitalإسطنبول27
خاصمستشفى عامPrivate Florance Nightingale Europe Hospitalإسطنبول28



3.7عالج المرضى
 نحن نقدم العالج مجاناً لمن ال يجدوه في بالدهم
آذربيجان و  ألبانيا  و  أفغانستان  مواطني   من 
بموجب اليمن  و  السودان  و  الشمالية  قبرص   و 
وزارات مع  الموقعة  الصحي  التعاون   إتفاقيات 
قواعد بحسب  ذلك  و  البالد،  تلك  في   الصحة 
عالج نتولى  و  لذلك.  المتاحة  بالمساحة   خاصة 
إذا إستدعت حالتهم ذلك،  جنسيات أجنبية أخرى 
إلى باإلضافة  الخارجية.  وزير  طلب  على   بناءاً 
 ذلك، سوف نقدم العالج المجاني لمواطني العراق
 و كوسوفو بحسب قواعد خاصة بالمساحة المتاحة

 لذلك، فور دخول كالً من »مذكرة
المجال في  التعاون  حول  المشترك   التفاهم 

.الصحي« مع العراق، و »إتفاقية التعاون في المجال الصحي« مع جمهورية كوسوفو حيز التنفيذ

4.7المساعدات الطبية و التجهيزات الطبية
 نحن نقوم بتقديم األدوية و األدوات الطبية و التجهيزات لدول األجنبية من حين آلخر بناءاً على توصيات »وكالة

.و وزارة الشئون الخارجية و رئاسة إدارة الكوارث و رئاسة الوزراء TIKA »التعاون و التنمية التركية

التي األجنبية  الصحية  الرعاية   5.7مؤسس ات 
تم دعمها أو إمدادها أو إصالحها

السودان في  التركي  كاالكال   مستشفى 
Kalakla Turkish Hospital 

 في عام 1996 تم ترميم المستشفى الذي كنا قد :
 بنيناه نحن من قبل. و جهِّز المستشفى بمعدات من
 تركيا و طواقم طبية تركية. أعيد إفتتاح المستشفى

.في 25 يونيو 2007

– دارفوفور  في  نياال  صحراء   مستشفى 
:السودان

 بناه الهالل األحمر التركي. الفريق الطبي مستمد 
 من وزراة الصحة التركية. أجرينا أعماالً متعلقة

.بنقل اإلمدادات الطبية لتعزيز مخزونها الذي تناقص

 :مستشفى جوبا التدريبي بجنوب السودان
 جهزنا غرفة العمليات و أقسام الوالدة و األطفال و

.وحدات المسح بمعدات طبية من بلدنا

:قاقوزيا – جمهورية مولدوفا
لمنطقة  إنسانية  و  فنية  و  مالية  بمساعدات   دفعنا 
 قاقوزية ذات الحكم الذاتي في جمهورية مولدوفا.
تجهيزات من  كلها  المطلوبة  اإلحتياجات   غطينا 
و فولكانستي  مستشفيات:   3 في  طبية  طواقم   و 

.كومرات و سيادر لونجا بكوادر من بلدنا

:إثيوبيا
المسح  و  األطفال  و  الوالدة  أقسام  تبجديد   قمنا 
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7   . خدمات الرعاية الصحية عبر الحدود و مع اإلتحاد األوروبي

1.7عالقات خارجية قوية و متجددة

 لنا عالقات عميقة و شاملة مع دول كثيرة،

بها عالقات تربطنا  التي  تلك  رأسها   على 

التعاون في  تفاهمات  وقعنا  قد  و   ثقافية. 
القانونية  في مجال الصحة لوضع األسس 
اإلتفاقات عدد  زاد  قد  و  معاً.   لتعاوننا 
في دولة   33 مع  إتفاقاً   39 من   الموقعة 
 عام 2002، ليصبح هناك 87 إتفاقاً موقعاً
 مع 53 دولة في الوقت الحاضر. في هذه
 اإلتفاقات إهتممنا بتبادل العاملين في مجال
 الصحة و الخبرة و المعلومات، و عززنا
دّعمنا و  المعاهد  بين  المباشر   اإلتصال 

التي الدول  قائمة  على  التجارية.   المشاريع 
 تشاركنا معها: السودان و اليمن و أفغانستان و فلسطين و دول البلقان و دول وسط آسيا و دول القوقاز. و قد

:بدأنا عدة نشاطات منها
.1تقديم الدعم الفني لتأسيس نظم الرعاية الصحية 

.2تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية
.3تنظيم المؤتمرات
.4إجراء الجراحات

لللجنة األوروبية الخمسين  السادس و  اللقاء  أكداغ  أ.د./ رجب  الصحة لجمهورية تركيا،  لقد رأس وزير   و 
 اإلقليمية المنعقد في كوبنهادن، و شارك بوفود يرأسها وزير الصحة و مسؤلون حكوميون رفيعوا المستوى.

 ثم رأس التجمع العالمي للصحة الثالث و الستين في الفترة 17 – 21 مايو 2010، و الذي شارك فيه 193
.من الدول األعضاء

2.7التعليم يثمر 

األمد) قصير  أو  )طويل  تدريباً  نقدم   نحن 

الرعاية في  العاملين  األفراد  من   للعديد 

موظفين و  تمريض  و  )أطباء   الصحية 
إطار في  ذلك  و  بالد،  عدة  من  فنيين)   و 
على بناءاً  و  ذكرها،  السابق   اإلتفاقات 
»وكالة و  الخارجية،  الشئون  وزير   طلب 
 التابعة TIKA »التعاون و التنمية التركية
 لرئيس الوزراء. و يجري هذا التدريب في
 المؤسسات المركزية و مستشفيات التدريب

.و األبحاث التابعين لوزارة الصحة
 و نتيجة لهذا التدريب، ينقل المتدرب الخبرة ليخدم بها بني بلده. و قد أكدت وفودنا إلى هذه البالد الحقاً إرتفاع
 مستوى أداء المتدربين و تحسن الخدمة المقدمة،  بعض المتدربين يوسعون مجال عملهم. هذا النوع من العمل
 يدعم الثروة البشرية في هذه البالد و تنمية البنى التحتية فيها، و في نفس الوقت يساهم في التعريف بتركيا

.في تلك البالد

 d7



8.تنفيذ برنامج التحول الصحي
8.1.تحسن مقاييس الصحة

 بلغت تركيا درجات مماثلة لمجموعة الدول ذات الدخل الوفير بالرغم من أنها مصنَّفة في النطاق األعلى لمجموعة
.الدول ذات الدخل المتوسط بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية

35

28

21

14

7

0

30,4

1960

1990

9,6

28,5

2003
2010

10,1

 (معدل وفيات الرضع )لكل ألف(

OECD 
خارج تركيا تركيا

عام 30عام 8

 
OECD Health Data, 2009, TNSA, 2008 :مصدر 1

2.8الدروس األساسية
 إن تحقيق التوازن بين تطبيق إعادة هيكلة ضخمة و جوهرية  لتقوية نظام الصحة و لكن بأسلوب متأني يسهل إستيعابه

.هو حقيقة تواجهها كثير الدول، و يمكن تعلُّم الكثير من تركيا في كيفية الموازنة بين كالً من المسلكين
و شائكةً  إجراءاٍت إصالحيةً  الحكومية  المستشفيات  المستشفيات و خصخصة  إستقاللية  أن  الدول  الكثير من   تعتبر 
 مخاطرة كبيرة. فال عجب أن هذه الدول ال تحرز سوى تقدماً محدوداً في إعادة هيكلة نظام الصحة فيها. و لن يكتمل
تحقيق على  تؤثر  سوف  اإلصالحات  تنفيذ  كيفية  و  الحكومية،  المستشفيات  هيكلة  إعادة  بدون  الصحة  نظام   تقوية 
 األهداف المرجوة في مستوى الجودة و الكفاءة و عدالة التوزيع. أثبتت التجربة التركية أنه يمكن التعامل مع إعادة
 هيكلة المستشفيات الحكومية بمخطط طويل األمد بينما تتم على أرض الواقع خطوات تصحيحية متدرجة، و التي لها

.وقع كبير و تأثير فوري على توفير الخدمات، خاصة للفئات األفقر في المجتمع
 تقي وزارة الصحة تماما أهمية نشر الوعي بتحمل المسؤولية في جميع قطاعات الرعاية الصحية، و تقوم بقيادة حركة

.التنسيق بين القطاعات لتحسين الصحة
 في عام 2010 قدَّم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى سيادة رئيس الوزراء/ رجب طيب إردوغان جائزة التقدير

.الخاص لمكافحة التدخين على مستوى العالم لعام 2010
الدولي و دعم التعاون  السبق داخل تركيا و دولياً عن طريق تعزيز  أهمية توليها قصب   تعي وزراة الصحة تماماً 
 التطوير دولياً و اإلستمرار في تحسين األداء و جودة الخدمات المقدمة داخل تركيا حتى تنال اإلعتراف الدولي، و

.الذي سوف يجذب السياحة الصحية الدولية
 و من ناحية أخرى، تخطط وزارة الصحة لتطبيق إستراتيجية شراكة بين القطاعين الخاص و العام في تركيا. يُتوقع أن
ل إستجالب  تدفع هذه الشراكة القطاعين إلى تقديم خدمات صحية عالية المستوى بأقل التكاليف. هذه الشراكة سوف تعجِّ

.الخدمات الالزمة في األوضاع التي تقدم إلى المرضى فيها خدمات قصيرة و لكن مكلِّفة
 يشير الوضع الحالي إلى تنامي لنشاط التعاقدات و شراء الخدمات التشخيصية و العالجية. و لهذا السبب، سوف يفتح

 d8
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األطفال و  العمليات  غرف  و   الطبي 
األسد مستشفى  في  الوالدة   حديثي 
 األسود للتدريب و األبحاث. و كل ذلك

.بأدوات من بلدنا

:باكستان
 2011 يناير   28 و   21 في   قمنا 
المساعدات و  الطبية  التجهيزات   بنقل 
بعد مستشفيات  سبع  إلى   المطلوبة 
الفريق زال  ما  و  الفيضان.   كارثة 
 التابع لوزارة الصحة التركية يعمل في

.تلك المنطقة

6.7تنظيم األسابيع المشتركة للصحة
 نحن نعقد فعاليات »األسابيع الطبية« مع الدول التي وقعنا معها إلى إتفاقيات التعاون المشار إليها سابقاً. و فيها
 يتبادل العلماء و المتخصصون الخبرات و وجهات النظر، و يقترحون الحلول لتعزيز التعاون. حتى وقتنا هذا
 قمنا بتنظيم هذه الفعاليات بمشاركة أفغانستان و السودان و اليمن و العراق و ناخؤثرشى و منطقة القوقاز.

.و في إطار هذه األسابيع الطبية شارك أطباؤنا في عمليات جراحية و مراقبة صحية مع زمالئهم األجانب

7.7تقوية النظم الصحية
 أحد األهداف الرئيسية على أجندة منظمة الصحة العالمية كان »تقوية النظم الصحية«. و في هذا السياق قدَّمنا
 المساعدة الفنية و اإلستشارات لمقدونيا و أفغانستان و السودان و سوريا و العراق كي نتقاسم معهم خبراتنا

.المتراكمة التي إكتسبناها عبر تنفيذ برنامج التحول الصحي على أرض الواقع



 إلى OECD 30 بسرعة غير مسبوقة. بلغنا في 8 سنوات فقط ما إحتاجت دول منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية
 سنة لبلوغه. و سوف نتابع تقليص هذا المعدل عن الحد الحالي )10 لكل 1000) لينزل إلى أقل من 7 في عام 2015،

.ثم أقل من 6 في 2019، ثم أقل من 5 في 2023
 بحلول عام 2015 سوف نضيف 800 سيارة إسعاف طوارئ 112 مجهزة إلى أسطولنا  من طورائ 112 البالغ
 عدده 2500 مركبة، والذي يستطيع بقدرته الحالية كفاية خدمات طوارئ الرعاية الصحية. باإلضافة إلى ذلك، سوف
 نخرج من الخدمة سيارات اإلسعاف التي يرجع عمرها إلى ثالث سنوات قبل بداية البرنامج لنمتلك أسطوالً حديثاً

.قوامه 2750 سيارة إسعاف
 سوف نتأكد من ذوي اإلحتياجات الخاصة سيتمكنون من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها بسهولة أكبر نظراً
 ألوضاعهم اإلقتصادية و اإلجتماعية و فوق ذلك كله لكونهم معاقين. نخطط لتوفير العالج في المنازل في بيئة عائلية
 لهؤالء المرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة، إذا كانت الرعاية الطبية و التأهيل ممكناً خارج المستشفى و تقلِّص من
 فترة إقامتهم في المستشفى. لقد بلغنا حد  10 آالف مريض خدمة رعاية صحية منزلية، و التي أنطلقت في 2010.
 نحن نخطط لبلوغ 70 ألف شخص في 2011. هدفنا هو مد هذه الخدمة إلى كل من يحتاج خدمة الرعاية الصحية

.المنزلية )150 ألف شخص) في عام 2015
 سوف نتيح لكبار السن فرصة حياة هادئة و سليمة صحياً جداً. سوف يكون كبار السن لدينا أكثر نشاطاً و صحة. سوف
.نتفوق على المعايير الدولية في الخدمات المقدمة للمسنين. و سوف نقدم الخدمات المنزلية للكبار السن إذا إحتاج األمر
التي سوف تضم منشآت صحية و المدن  إلى نموذج الشراكة الحكومية – الخاصة، سوف نبني مستشفيات   إستناداً 
 وحدات بحث و تطوير، و مراكز تكنولوجيا متقدمة، و مساحات للحياة اإلجتماعية، و جامعات العلوم الصحية، و

.ساحات ترفيهية واسعة. كل ذلك في مكان واحد
.سوف نكون مركز السياحة العالجية في أوروبا و الشرق األوسط و أفريقيا و مناطق وسط آسيا و روسيا

 رفعنا حصة كليات الطب من الطالب من 4500 إلى 7500 في سبيل تغطية العجز في العاملين في الرعاية الصحية.
 سوف نستمر في تعاوننا مع مجلس التعايم العالي لزيادة هذا الرقم إلى 10 آالف طالب و زيادة حصة طالب التمريض
 إلى 20 ألف. ستتاح فرص التوظيف لمزيد من األطباء مع زيادة عدد األطباء. سوف نزيد عدد األطباء من 120
 ألف حالياً إلى 130 ألف في عام 2015، ثم 150 ألفاً في 2019، ثم  200 ألف في 2023، أي أننا سنضاعف عدد
 األطباء. و سوف نزيد عدد تمريض الوالدة من 163 ألفاً حالياً إلى 238 الف في عام 2015، ثم 310 ألف في عام

.2019، ثم ليتضاعف العدد الحالي مرتين و نصف ليصل 400 ألف في عام 2023
و الحوافز  سياسات  ننشر  األسعار. سوف  بأرخص  الطبية  التكنولوجيا  أحدث  إستخدام  في  مواطنونا  يستمر   سوف 

.التعاقدات التي ستستقطب أفضل تكنولوجيا الرعاية الصحية إلى تركيا
 سوف يتمكن مواطنونا من تلقي كافة الخدمات المتعلقة بالصحة. و مع تطوير خدمات أسرع و أوسع إنتشاراً و على
أمريكي في عام الصحة سيكون 1000 دوالر  في  للفرد  اإلنفاق  فإن معدل  أكثر حداثة،  و  الجودة   أعلى مستويات 
 2015، ثم 1500 في عام 2019, ثم يتضاعف ثالث مرات في 2023 ليصل 2000 دوالر أمريكي. و مع ذلك،
 فإن هذه الزيادة لن تثقل كاهل مواطنينا، و ذلك ألن كفاءة األداء الحكومي سوف تتزايد باستمرار بسبب تطبيق إعادة
 هيكلة الرعاية الصحية خالل السنوات الثمانية األخيرة. هذا يعني أننا سوف نقدم خدمات أفضل بمصاريف أقل مقارنةً

.بالدول التي تقدم مستوى جودة مماثل
تعد تركيا نموذجاً فريداً للعالم في مجال التحول الصحي. و سوف يكون التعاون مع الدول النامية في طليعة أجندتنا.
 نتيجة ذلك، نضع نصب أعيننا ريادة تركيا لتغير عالمي يهدف إلى خدمة البشرية و ليس مجرد إنسياقها و تأقلمها مع

 .التغير العالمي في مجال الرعاية الصحية
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 Scheuer و شوير  Augurzky سوق جديد للمؤسسات المحلية و الدولية بال شك. و كما أشار أوجورزكي
 في معرض حديثهم عن وضع ألمانيا، أننا ال يجب أن نتفاجأ من دخول مؤسسات دولية إلى سوق الرعاية

.الصحية إذا لم تسارع مؤسسات الخدمة التركية باستقطاب المستشفيات األخرى

3.8الخدمات الصحية في تركيا: من التخلف إلى الريادة
 قبل عشرة سنوات، كان النظام الصحي يعبتر متخلفاً، ليس فقط من وجهة نظر دول منظمة التعاون اإلقتصادي

و التنمية
(OECD(، حقوق بين  تناقض  هناك  المتوسط.كان  فوق  الدخل  ذات  األخرى  البالد  نظر  وجهة  من   بل 
 المواطنين كما تذكر في الدستور و ما هو واقع فيما يخص تساوي فرص المواطنين للحصول على خدمات
 الرعاية الصحية. الصحة كانت هامة، و لكن نادراً ما تناقش في األجندة السياسية. في الحاضر، تغير نظام
التعاون منظمة  دول  باقي  من  اإليجابية  التقييمات  على  التغيرات  تقتصر  لم  و  تركيا،  في  الصحية   الرعاية 
 و اإلتحاد األوروبي، بل ظهرت أيضاً في كل ما تقدمه الرعاية الصحية و )OECD) اإلقتصادي و التنمية

.اإلحساس بالمسؤولية و تغطية النقص في تمويل التكاليف
 سوف نشرح برنامج التحول الصحي الذي إنطلق عام 2002 و األسباب وراء نجاحه و نتشارك مع الجميع

.الدروس المستخلصة
 إستطاع برنامج التحول الصحي في سبع سنوات فقط أن يغطي اإلحتياجات الرئيسية و تحسين خدمات الصحة
 بشكل ملحوظ. التحدي الحالي هو كيف يمكن إدارة نظام صحي معقَّد بشكل صحيح، وكيف يمكن تطويعه
 إلحتياجات و متطلبات متغيرة بشكل يواكب تطلعات المواطنين المتصاعدة و التركيبة التعددية للدولة، و في

.نفس الوقت يجب أن تتحسن كفاءة أداؤه مع إتجاهه إلى يعيش بمصادره المالية الخاصة

4.8خطاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سعادة د/ شان
هت سعادة د/ مارجريت شان، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خطاباً بتاريخ 4 مايو 2011 إلى سعادة  وجَّ

:الوزير، و ملخصه
،سعادة الوزير

 أتيحت لي الفرص لزيارة بلدكم في عدة مناسبات. خالل هذه الزيارات، إنبهرت بشدة بالتقدم الغير عادي الذي
 قامت به تركيا في آخر 8 – 10 سنوات. هذا دليل على اإللتزام القوي للحكومة في مجال الصحة العامة.
 إن »برنامج التحول الصحي« الذي أطلق في عام 2003 مراعاةً للمشاكل الصحية األساسية للعامة ما زال
 يحقق تقدماً مذهالً خاصة في مجاالت مثل معدالت وفيات المواليد و األمهات، و معدالت التدخين، و نطاق

.التطعيمات
 تقديراً للعالقات المثالية التي تربط اآلن منظمة الصحة العالمية بتركيا، و لجهودكم الشخصية في شئون الصحة

».العالمية، أتمنى إستمرار تعاوننا المشترك

رؤية الصحة لعام 2023
 1بغض النظر عن موقفنا المالي، سوف نستمر في معاملة شعبنا كمواطنين من الدرجة األولى بدون تمييز.

.سوف نتابع صحة مواطنينا خطوة خطوة أثناء الحمل و الطفولة و  الشباب و الشيخوخة. أي طوال حياتهم
بشكل غير في 2003  لكل 100,0000  بالحمل من 61  المتعلق  األمهات  وفيات  معدل  في خفض   نجحنا 
 إلى 23 سنة OECD مسبوق. بلغنا في 8 سنوات فقط ما إحتاجت دول منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية
 لبلوغه. سوف نخفض هذا المعدل عن الحد الحالي البالغ 16.4 لكل 100,000 إلى أقل من 10 في 2015،

.ثم أقل من 8 في 2019، ثم أقل من 6 في 2023
 كان معدل وفيات المواليد أصغر من سن العام هو 29 لكل ألف في عام 2003. نجحنا في تخفيض هذا المعدل
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السياحة الصحية في تركيا



 األسباب الرئيسية للسياحة
الصحية

 نقص خدمات الرعاية الصحية

 المتطورة تكنولوجياً و الخبرة
.البشرية في الموطن األم

 الرغبة في التمتع بإجازة مع
.العالج

 التكلفة الباهظة للعالج في
.الوطن األم

 الرغبة في الحصول على رعاية
.صحية أفضل بكثير

 الرغبة في حجب أخبار عملية
 جراحية أو عالج عن المجتمع
 في الوطن األم، مثل جراحات

.التجميل و عالج العقم
 حرية حركة السياحة )سفر إلى

 بالد ذات غابات و تالل و موروثات ثقافية و تاريخية) عندما تقل فرص السياحة بسبب المناخ أو الطبيعة الجغرافية
.الغير مواتية. و هذا هو السبب المتكرر إلمضاء العطالت في البالد الغنية بالمنتجعات اإلستشفائية

 رغبة المرضى المزمنين و المسنين و المصابين بإعاقات في السفر و العالج في بيئة مختلفة و تجربة فرص
.عالجية جديدة

.رغبة من يعانون من اإلدمان في اإلنتقال إلى بيئة أخرى
.شغف الشخص بالحياة و التشبث بها

 و لذلك، فإن السياحة العالجية متعددة الجوانب و تحمل في طياتها أسباباً عديدة. إنها نشاط متنامي أساسه التمتع
.بإسترداد الحيوية في بلد آخر مع فرص أفضل

السياحة الصحية في تركيا
 في بلدنا. في طليعتها مستشفيات إسطنبول و أنقرة. المستشفيات JCI حاز 37 مستشفى على شهادة اإلعتماد الدولي

 الخاصة و الحكومية و الجامعية كلها مجهزة بأعلى تكنولوجيا في العالم. تُقدَّم خدمات الرعاية الصحية بتكنولوجيا
 متقدمة في كثير من مستشفيات تركيا في مجاالت عالج األورام و جراحات القلب و العظام و المخ و التجميل و
 و الجراحات CyberKnife األطفال و العيون و الفك و األسنان. هذه المستشفيات تقدم أيضاً السكين اإلشعاعي
.و الرنين المغناطيسي، و تقوم بزرع األعضاء و نخاع العظام ،Robotic surgery )الروبوتية )الذكية / اآللية
 يتوفر متحدثون بالعربية و اإلنجليزية و األلمانية و الروسية على مدار 24 ساعة من أي هاتف محمول على رقم
 »طوارئ 112« لمواقف الطوارئ و »شكاوى 184« لتلقي الشكاوى و اإلبالغ عن األعطال. يفرض على كل

 األطباء اإلشتراك في تأمين تعويضات، و في حال وقوع أخطاء طبية أو إهمال طبي يدفع التأمين التعويضات فوراً
 للمرضى. يجري التفتيش على جميع مستشفياتنا مرتين سنويا بواسطة كجزء من خدمات اإلعتماد المحلي. كل

 اإلجراءات و التنسيق المتعلق بالسياحة الصحية تتبع وزارة الصحة كما ينص القانون.جميع سكان بلدنا البالغ عددهم
 74 مليوناً مشمولين بالتأمين الصحي اإلجباري و يستطيعون طلب خدمات الرعاية الصحية من مستشفيات خاصة

 أو حكومية أو جامعية. البيانات المتعلقة بعدد العمليات الجراحية التي تجرى في المستشفيات و التجهيزات و الموارد
.البشرية منشورة في جزء آخر من هذا الدليل

 بعض المستشفيات تعمل منذ 50 أو 100 عام )مثل مستشفي مدينة أنقرة للتدريب و البحوث و مستشفى تركيا
 الخاص، و مستشفى جراحة القلب في إيرسك للتدريب و البحوث، و كلية طب هاجيتيب، مستشفى ُجفِن الخاص،

سة و ذات خبرة متراكمة عظيمة، و جرت فيها اآلالف من العمليات  المتسشفى األمريكي). و هي بذلك متمرِّ
 الجراحية. باإلضافة إلى ذلك، فإن المستشفيات الخاصة و الحكومية التي بنيب في السنوات العشر األخيرة ليست أقل

.من مثيالتها في البالد الغربية بأي حال من األحوال سواءاً بحالة مبانيها أو بتطور تجهيزاتها
 لقد تم تصنيفنا في المرتبة السابعة على مستوى العالم و المرتبة األولى على مستوى أوروبا في السياحة اإلستشفائية
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1. معلومات عامة
تعتبر السياحة الصحية شكالً هاماً من أشكال السياحة البديلة بعد تنامي اإلهتمام بها في العالم و في تركيا 

 السياحة الصحية هي السفر من الموطن األم إلى بلد آخر لغرض العالج. يسمى الشخص الذي يسافر لغرض
»العالج بــ »السائح العالجي

 ال يجب حصر تقييم السياحة العالجية كصنف من سياحة تتضمن السفر للعالج في مستشفى. و بالرغم من
  أن كل أشكال السياحة التي تقدم ظروف حياة صحية يمكن إعتبارها سياحة عالجية، إال أن السياحة الصحية

:يمكن تقسيمها إلى 3 أشكال
.السياحة الطبية: العالج الطبي و الجراحة و ما شابههم من إجراءات داخل المستشفيات

 السياحة اإلستشفائية: التأهيل و الترويح و ما شابههما من خدمات في المنتجعات. السياحة للمسنين و ذوي
 اإلحتياجات الخاصة: مراكز عالج المسنين و مراكز اإلقامة الطويلة األمد بما فيها النشاطات اإلجتماعية في

.المناطق المنبسطة

.1



2010: أعداد المرضى األجانب الذين قدموا لعالج ُمرتب مسبق

المستشفيات الخاصة ٪ 94
المستشفيات الحكومية ٪ 6

الفروع: ٪ 80 من المرضي زار الفروع التالية: العيون, األسنان, جراحة العظام, أمراض القلب و األورام, جراحة 
التجميل و المخ. 

البلدان: ألمانيا, هولندا, النمسا, العراق, سوريا, الجمهوريات التركية, الشرق االوسط, بلجيكا و 20% من البلدان الخري

توزيع سياح الصحة حسب البلدان )عام 2010)

عدد المرضي االجانب من الخارج ) 2008-2009-2010)
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 عام 2008(56.276)
 عام 2009(70.519)

 عام 2010(109,678)

- تقدم مدى أنطاليا وموغال Muğla و أيدين Aydın خدمات في إطار حاالت الطاري للسيح بينما تقدم مدن أنقرة و 
إزمير و إسطنبول و أضنه .خدمات أكثر في مجال السياحة الصحية

- بدأت وزارة الصحة بموجب القرار الوزاري رقم 2011ـ41 تقديم الخدمات في المستشفيات الحكومية في إطار 
السياحة الصحية الى المرضى األجانب  

- و تنتشر وحدات تنسيق للسياحة الصحية  Health Tourism Coordination Unit .في 80 مدينة
Directorate of health tourism  إدارة السياحة الصحية

فرنسا ٪ 3

العراق ٪ 4

روسيا ٪ 4

نمسا ٪ 5

هولندا ٪ 8

اخرى ٪ 35

المانيا ٪ 36

الشرق األوسط ٪ 5
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 باعتبار الينابيع اإلستشفائية.
 يجري بمعدل سريع تشييد

 فنادق رائعة البنيان و جيدة
 التجهيز في هذا الصدد. هناك
 الكثير من الحوافز للزوار. و
 نتيجة لذلك أصبحنا نعرض
 المناخ، و الطبيعة الخالبة،

 و المناطق التاريخية و
 الثقافية، و الرعاية الصحية

 بمقاييس الجودة األوروبية، و
 اإلستشفاء لكل شخص يأتي
 إلى بيئتنا تماماً كما نعرضه

 لمواطنينا أنفسهم. ندعوكم
 إلى بلدنا، بوابة الشفاء إلى

.حياة صحية

إحصائيات السياحة الصحية
 فيما يلي بعض اإلحصائيات

:عن السياحة الصحية
 

جنسيات المرضى الذين يقدمون إلى بالدنا من الخارج و التخصصات الطبية التي طلبوها 

المستشفيات الخاصة ٪ 94
المستشفيات الحكومية ٪ 6

 الفروع: 80 ٪ من المرضي زار االقسام التالية: جراحات العيون و األسنان و العظام و التجميل و المخ، و
أمراض القلب و عالج األورام

  البلدان:  70٪ من ألمانيا و هوالندا و فرنسا و الجمهوريات التركية و النمسا و الشرق األوسط



عام 2011 عالمة فارقة في السياحة الصحية
 في عام 2011 جرت تغيرات تنظيمية عديدة في السياحة الصحية. رصدت حوافز إلعالنات عن السياحة الصحية
.في الخارج. أسندت مهام تنظيم و تطبيق السياحة الصحية إلى وزارة الصحة بموجب القرار الجمهوري رقم 663

 و التي يمكن اإلتصال بها ،International Patient Assistance Unit )وحدة دعم المرضى الدوليين )األجانب
 على الهاتف 4444724، تقدم خدمات المساعدة في الترجمة في أربعة لغات لكل المرضى األجانب القادمين إلى
 البالد. و بهذه الطريقة يستطيع كل المرضى األجانب في تركيا الحديث في مسائل تتعلق بالرعاية الصحية بلغتهم

.األصلية و شرح مشكلتهم  باإلتصال بأرقام طوارئ 112 و شكاوى 184

رسم تنظيمي إلدارة السياحة الصحية

وزير الصحة

وكيل وزارة

نائب وكيل وزارة

 اإلدارة العامة لخدمات 
السياحة الصحية

إدارة السياحة الصحية  

وحدة سياحة المنتجعات   وحدة السياحة 
الطبية

 سياحة كبار السن
والمعوقين

 وحدة صحة
السائح

(بخصوص السياحة الصحية و وحدة صحة السائح: نص القانون الجديد الخاص بهيكل الوزارة )قرار جمهوري 663
لة بموجب القانون إلتخاذ التدابير و اإلجراءت و التنسيق في ما يخص السياحة الصحية. فبنص المادة  وزارة مخوَّ

 8-ي من القرار الجمهوري رقم 663 الخاص بتركيبة الوزارة؛ »تجري الوزارة اإلعدادات الالزمة لتطوير
.»ممارسات السياحة الصحية، و تضمن التنسيق بين المنظمات ذات الصلة بالسياحة الصحية

.ُمهِّد السبيل أمام األطباء و الممرضين األجانب لممارسة مهنتهم في بلدنا
 أضيفت مناطق »رعاية صحية حرة« إلى السياحة الصحية. تحدد وزارة الصحة القواعد و اإلجراءات الخاصة

.بخدمات الرعاية الصحية في هذه المناطق الحرة
 تم رسم قواعد للحلول القضائية التي يمكن أن يلجأ إليها المواطنون و األجانب في حال وقوع إهمال طبي أثناء تلقيهم

.خدمات الرعاية الصحية
 يمكن تشكيل مجالس و لجان إستشارية خاصة )مثل المجلس اإلستشاري للسياحة الصحية) تحت مظلة مجلس

.سياسات الرعاية الصحية
م نموذجاً يحتذيه .Healthcare Campuses »بدأت تقام إنشاءات »مجمعات الرعاية الصحية  هذا المشروع يقدِّ

.العالمية
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المستشفيات الحكومية و الوحدات الخاصة بالمرضى االجانب

 يمكن  العالج في المستشفيات الحكومية في 18 مدينة مثل أنقرة, إسطنبول, إزمير, موغال, أضنة, أنطليا,
 دينيزلي, ورصة,  غاذى عينتاب, مرسين, انطقيا, دياربكير, ارض روم, نويفشهير, أديرنة, أيدين, وان و

’قيصري

Directorate of Health Tourism إدارة السياحة الصحية
 أعطيت السياحة الصحية أولوية قصوى في خطة وزارة الصحة اإلستراتيجية 2010 – 2014: » و الهدف

 اإلستراتيجي أن تصبح تركيا مركزاً إقليمياً في مجال الصحة«. و قد نوقشت معاييرها و ذكرت تفصيلها.
 أصبح ال محالة من سن القوانين و تحديد المعايير لهذا القطاع سريع النمو. بدأ تنسيق السياحة الصحية في

 وزارة الصحة في 31 مارس 2010. و بهذه
 الطريقة أقّرت الحكومة السياحة الصحية و
 تنسيقها المركزي وعيَّنت لمراسلتها عنواناً

رسمياً
  

نطاق عمله
.تولي مهام سن تشريعات السياحة الصحية

 تنفيذ األبحاث و الدراسات و التخطيط
.للسياحة العالجية و صحة السائح

 ضمان إستمرارية السياحة الصحية و قطاع
.صحة السائحين

 ضمان التنسيق بين الؤسسات ذات الصلة
. بالسياحة الصحية

الهدف النهائي
 تحويل بلدنا إلى مركز جذب للسياحة الصحية

 في المنطقة بأسرها، و ضمان تطوير و
.إستمرارية السياحة الصحية



3. كلمة أخيرة  في السياحة الصحية
 تركيا لديها يد عاملة متعلمة و مدربة جيداً في قطاع الرعاية الصحية. ال توجد أدنى مشكلة في التواصل مع األطباء
 و أفراد الرعاية الصحية، و الذين يتحدثون اإلنجليزية. يستطيع السائح العالجي بسهولة أن يحصل على إجابة ألي

 سؤال يخطر بباله. باإلضافة إلى ذلك، يشرح األطباء و التمريض للسائح العالجي شرحاً وافياً قبل و بعد العملية
.الجراحية. و بذلك يضمنون أنه في حالة نفسية جيدة

 هناك طلب زائد من قِبل الدول اإلسكندنافية و شمال أوروبا على سياحة المناطق الدافئة لما يلحظ في هذه المناطق
 من شيوع لألمراض الروماتيزمية بسبب طقسها السيئ. لبلدنا ميزة التفوق الغير معقول في السياحة الطبية و

 المنتجعات و سياحة التعافي و سياحة كبار السن و السياحة الرياضية، كما أنها مقومات تجتذب كل الفئات العمرية.
 و عالوة على ذلك، فإن تركيا في موقع يجعلها البلد المنشود للسياحة العالجية و اإلستشفائية للبالد الشرق أوسطية

دها بمواصفات طبيعية و مناخية غير موجودة في هذه األوطان، مع تقاربها الثقافي معها .لقربها الجغرافي و تفرِّ
 تزايد بشكل ملحوظ عدد الزيارات من هذه البلدان بسبب اإلعفاء المتبادل مع الدول الشرق أوسطية من تأشيرات
 الدخول في اآلونة األخيرة، و مع التسهيالت الممنوحة على الحدود و العالقات السياسية و الثقافية. كما أن هناك

 إتجاهاً متصاعداً في هذه الدول للطلب خدمات الرعاية الصحية من دول أقل في التكلفة و تقليص العالج في الدول
.المتقدمة نظراً للتكلفة الباهظة لمصاريف الرعاية الصحية فيها

 تحذو بعض شكرات التأمين الخاص في ألمانيا و هوالندا خطوات سابقاتها في السويد و النرويج و الدنمارك في
 تغطية تكاليف المرضى الذين سترسلهم إلى تركيا بغرض السياحة اإلستشفائية. و هذا أكسب تركيا خصة مهمة في

.سوق السياحة اإلستشفائية
 سيستمر نمو السياحة العالجية مستقبالً إذا زادت األولوية التي يوليها األشخاص لصحتهم و تنافست خدمات الرعاية

 الصحية لتصبح التكلفة هي العنصر الرئيسي. يتنبأ الخبراء باستمرار تزايد الطلب على جراحات التجميل بشكٍل
 خاص، و باستمرار الزيادة في طلب العالج في الخارج، حتى تتفوق على معدل الطلب على جراحات القلب، و التي

.هي أحد المكونات الرئيسية المطلوبة في السياحة العالجية
 تركيا مستعدة بما تقدمه من خدمات رعاية صحية عالية الجودة و منخفضة التكلفة ألن تقدم الرعاية الصحية الفائقة

 لحوالي مليار من سكان البالد المجاورة في نطاق السياحة العالجية. و في القريب العاجل سوف يصنف بلدنا في
.المرتبة األولى في السياحة العالجية

تجمعات مستشفيات المدن 

ومناطق الصحة الحرة 

.3
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2.عصر جديد للسياحة الصحية
 أُحرز تقدٌم كبير في قطاع الصحة في تركيا على مدار السنوات التسعة األخيرة. و بفضل سلسلة من

 اإلصالحات إرتفع مستوى الجودة و الكفاءة لنظام الرعاية الصحية. و قد بدأت خدمات الرعاية الصحية
 الخاصة تتقدم بسرعة أيضأ في السنوات األخيرة. تقدم تركيا خدمات على المستوى المطلوب بالمعايير

 األوروبية بفضل مستشفياتها الحديثة و العاملين المدربين و األطباء المتخصصون، و بنيتها التحتية
.التكنولوجية و تراكم الخبرات

 مستوى الخدمة في معظم المستشفيات الخاصة في تركيا تم التصديق عليه من قبل هيئات إعتماد معروفة
 عالمياً. تركيا مصنفة في المرتبة الثانية عالمياً بحصيلة 42 مؤسسة رعاية صحية معتمدة من قِبَل هيئة

 تشمل 37 مستشفى و ،)Joint Commissions International (JCI »»المفوضيات المشتركة الدولية
.3 معامل و مركز رعاية متنقل و واحدة تمثل سبل النقل

 تركيا هي مركز جذب السياحة الصحية لما لها من موقع جغرافي و مؤسسات رعاية صحية و العمالة
.المتعلمة و المدربة في هذا المجال و ينابيعها اإلستشفائية و جمال طبيعتها

ر  تحتل تركيا مكانة بين أفضل 10 دول في العالم بما لها من موروث تاريخي و ثقافي ثري و مستوى التطوُّ
 الذي حققته في الرعاية الصحية. و ببلوغ عدد السائحين األجانب 33 مليون و 27 ألفاً و 943 في عام
 2011 تصبح تركيا النجم الالمع في سوق السياحة الصحية بما فيها من منشآت رعاية صحية تستخدم

.تكنولوجيا متطورة و تقدم ميزة األسعار األرخص

أنتم مدعوون إلى تركيا للسياحة العالجية

 تعتبر دول العالم تركيا شريكها الجديد في الرعاية الصحية و سوقاً صاعدة للسياحة الصحية. و تعرض
 تركيا حزماً فريدة تجمع بين الجودة و السياحة القليلة التكاليف

 لطالبي السياحة الصحية، تدمج فيها ما تملكه من إمكانيات السياحة الطبية و اإلستشفائية و متجعاتها و
.منشآت التعافي ذات مستوى فنادق الخمسة نجوم

ال تسافر بعيداً سعياً وراء الصحة

 تركيا بما تملكه من موقع جغرافي إستراتيجي و حدود على أراضي أوروبية و أراضي آسيوية و أراضي
 آسيا الوسطى تمثل تقاطع الطريق بين قارتين. يمكن الوصول

.إليها من أي دولة بسهولة و في وقت قصير بالطائرة
 دمجت تركيا تقاليد كرم الضيافة من ماضيها العريق مع تفهمها لخدمات السياحة العالجية. جميع الخدمات

 التي يحتاجها السائح العالجي من أول ما تطئ قدمه أرض تركيا و حتى عودته لدياره متوافره على يد
.خبراء في الرعاية الصحية و موظفي وكاالت رسميين

.2
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منظمات السياحة الصحية



r.1المستشفيات

المستشفيات الخاصة

 تركت عملية التغيير في تركيا آثارها على المستشفيات
 الخاصة مجاراةً للمستشفيات الحكومية. إكتسب

 العالج داخل المستشفيات الخاصة نصيباً في تقديم
 العالج خالل فترة قصيرة، و يظهر حجم اإلستثمارات

 المستقبلية دالئالً على تصاعد نصيبها في السنوات
 القادمة. تولي وزارة الصحة أهمية لضخامة هذا

 النصيب و حاولت تمهيد طريق المستشفيات الخاصة
 عن طريق سن التشريعات لها. بعض هذه المستشفيات وصل حجم »سلسلة المستشفيات«. بالرغم أن المستشفيات

 صغيرها و كبيرها إنتشر في جميع ربوع البالد، إال أنها تتركز في المدن الكبرى، و في مقدمتها إسطنبول. و
 المستشفيات الخاصة تدخل أحدث تكنولوجيا إلى تركيا، و بذلك فهي تسهل حصول المواطنين إليها. لقد أصبحت
 جزءاً ال يتجزأ من السياحة الصحية بتقديم الخدمة ليس و حسب لمواطنينا بل للمرضى من كل بالد العالم أيضاً.

 المستشفيات الخاصة في تركيا توافق المعايير األوروبية من ناحية البناء و التكنولوجيا. معظم المستشفيات الخاصة
 في مجال جودة رعاية المريض و إدارة )Joint Commissions International (JCI إعتمدت من قبل

المنظمة. تقف تركيا في المرتبة الثانية عالمياً بمؤسساتها الـ 42 للرعاية الصحية الحاصلة على شهادة
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منظمات السياحة الصحية

İSTANBUL ÜST BÖLGESİ
ÜBN: 18.226.050

BURSA ÜST BÖLGESİ
ÜBN: 4.370.996

İZMİR ÜST BÖLGESİ
ÜBN: 8.244.023

ANTALYA ÜST BÖLGESİ
ÜBN: 2.592.075

ANKARA ÜST BÖLGESİ
ÜBN: 15.867.887

SAMSUN ÜST BÖLGESİ
ÜBN: 3.545.284

ERZURUM ÜST BÖLGESİ
ÜBN: 5.591.357

DİYARBAKIR ÜST BÖLGESİ
ÜBN: 3.484.907GAZİANTEP ÜST BÖLGESİ

ÜBN: 5.015.477

مؤسسات الرعاية الصحية

 حققت تركيا نجاحاً عظيما في إعادة الهيكلة الجوهرية لمؤسسات رعايتها الصحية. تم تيسير وصول
 المواطنين إلى الرعاية الصحية. وإنضوى  جميع المواطنين تحت مظلة تأمين الرعاية الصحية العام، و

 وضعت خدمة الحجز باإلنترنت و الهاتف حيز التنفيذ، وتقلصت فترات اإلنتظار ألقل حدودها. تم تحديث
 كل المستشفيات تكنولوجياً و رفعت قدرات أجهزتها الطبية. أصبح المرضى فعلياً قادرون على ممارسة

 حقهم في اإلختيار، و هو أبسط حقوقهم األساسية. حدثت تطورات عميقة في خدمات الرعاية الصحية
 للطوارئ و أصبحت تقدم بالمجان لكل المواطنين. بلغت سرعة إستجابة و وصول اإلسعاف إلى الحاالت
 الطبية ما تحدده المعايير األوروبية، و زادت ثقة المواطنين في خدمات الرعاية الصحية للطوارئ. يمكن

 تقسيم مؤسسات الرعاية الصحية في تركيا إلى ثالث مجموعات: المستشفيات الخاصة، و مستشفيات وزارة
.الصحة، و المستشفيات الجامعية و مجمعات الرعاية الصحية



20 Istanbul Bahçelievler Pri. Medical Park Bahçelievler 
Hospital www.medicalpark.com.tr +90212 4841084

21 Istanbul Kadıköy
Pri. Medical Park Göztepe 
Hos. (General – Cancer 
HospitalOrthodontics Hos.)

www.medicalpark.com.tr +90216 4684444

22 Istanbul Bahçelievler Private Medicana Hospitals 
Bahçelievler www.medicana.com.tr +90212 4491449

23 Istanbul Üsküdar Pri. Medicana Hospitals Çamlıca Hos. www.medicana.com.tr +90216 5213030

24 Ankara Çankaya Pri. Medicana International Ankara Hos. www.medicana.com.tr +90312 2929292

25 Istanbul Beylikdüzü Pri. Medicana Int. Istanbul Hos. www.medicana.com.tr +90212 8677500

26 Istanbul Şişli Private Memorial Şişli Hospital www.memorial.com.tr +90212 3146666

27 Adana Seyhan Private Orthopedia Hospital www.ortopedia.com.tr +90322 4327777

28 Istanbul Pendik Private Pendik District Hospital www.bolgehastanesi.com +90216 5853200

29 Istanbul Maltepe Private Sema Hospital www.semahastanesi.com.tr +90216 4589000

30 Izmir Bornova Bornova Şifa Hospital www.sifatip.com.tr +90232 3434445

31 Istanbul Şişli Private Şişli Florance Nightingale 
Hospital www.florence.com.tr +90212 2244950

32 Ankara Çankaya Tdv  Private 29 May Hospital www.29mayis.com.tr +90312 5932929

33 Ankara Yenimahalle Private Tobb-Etü Hospital www.tobbetuhastanesi.com.tr +90312 2929900

34 Bursa Nilüfer Bursa Uludağ University Healthcare 
Implementation  and Research Center suam@uludag.edu.tr +90224 2950000

35 Istanbul Beyoğlu Universal Taksim  German Hospital www.almanhastanesi.com.tr +90212 2932150

36 Istanbul Kadıköy Istanbul Yeditepe Uni. Fac. Medicine 
Hos. www.yeditepehastanesi.com.tr +90216 5784800

37 Antalya Kepez Memorial Antalya Hospital www.memorial.com.tr 444 7 888

38 Adana Clinical 
Laboratory  Çukurova Uni. Fac. of Medicine Lab. www.cu.edu.tr +90322 3386060

39 Izmir Clinical 
Laboratory

Turkish Red Crescent Aegean Region 
Blood Center www.izmirbkm.org.tr +90232 3476347 

40 Ankara Clinical 
Laboratory

Turkish Red Crescent Central Anatoli-
an Blood Center www.oabkm.org +90312  3629700          

41 Istanbul Medical 
Conveyance Medline www.medline.com.tr 444 12 12

42 Istanbul Ambulatory 
Treat. Cen.

Istanbul Yeditepe Dental Surgery 
Faculty Hospital www.7tepedis.com.tr +90216 3636044
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.JCI  إعتماد الجودة
JCI المستشفيات الحاصلة على شهادة إعتماد

 يستطيع السائح العالجي الحصول على خدمات الرعاية الصحية في تركيا بجودة و توفير. لم  يسمح بأي
 تنازالت أبداً في ما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية. إعتمدت جودة خدمات الرعاية الصحية في تركيا
 International Organization for و   )Joint Commissions Intenational (JCI من قبل

Standardization (ISO(. إرتقت تركيا إلى المرتبة الثانية على مستوى العالم بما تملكه من 37 مستشفى 
 و هناك ما هو مجموعه 42 مؤسسة رعاية صحية معتمدة من قِبَل هيئة »المفوضيات .JCI معتمدة من

 تشمل 37 مستشفى و 3 معامل و ،)Joint Commissions International (JCI »المشتركة الدولية
.مركز رعاية متنقل و واحدة تمثل سبل النقل

JCI جدول19 : قائمة بالمتستشفيات المعتمدة من

م المدينة المقاطعة المؤسسة الموقع اإللكتروني على اإلنترنت رقم الهاتف
1 Adana Seyhan Private Acıbadem Adana Hospital www.acibadem.com.tr +90322 4554444

2 Istanbul Bakırköy Private Acıbadem Bakırköy Hospital www.acibadem.com.tr +90212 4144444

3 Istanbul Kadıköy Private Acıbadem Kadıköy Hospital www.acibadem.com.tr 4445544

4 Istanbul Kadıköy Private Acıbadem Kozyatağı Hospital www.acibadem.com.tr +90216 5714444

5 Istanbul Sarıyer Private Acıbadem Maslak Hospital www.acibadem.com.tr +90212 3044444

6 Adana Çukurova Private Bsk Metropark Hospital www.info@bskmetropark.com +90322 4552550

7 Istanbul Şişli American Hospital www.amerikanhastanesi.org +90212 4443777

8 Kocaeli Gebze Private Anatolian Health Center www.anadolumedicalcenter.com +90262 4444276

9 Ankara Çankaya Private Bayındır Hospital www.bayindirhastanesi.com.tr +90312 2879000

10 Istanbul Istanbul World Opthalmics Hospital www.dunyagoz.com.tr 4444469

11 Istanbul Beşiktaş Pri. Gayrettepe Florance Nightingale 
Hospital www.florence.com.tr +90212 883400

12 Istanbul Kadıköy Pri. Kadıköy Florance Nightingale Hos. www.florence.com.tr +90216 4500303

13 Ankara Çankaya Private Ankara Güven Hospital www.guven.com.tr +90312 4572525

14 Ankara Altındağ Ankara Hacettepe University www.hacettepe.com.tr +90312 3051102

15 Istanbul Ümraniye Faculty of Medicine Hospital www.hisarhospital.com +90216 5241300

16 Ankara Çankaya Private Hisar Intercontinental 
Hospital www.hrsankara.com +90312 4576600

17 Istanbul Bakırköy Private HRS Ankara Kadın Hospital www.internatinalhospital.com.tr +90212 4684444

18 Izmir Çiğli Private Izmir Kent Hospital www.kenthospital.com +90232 3981100

19 Antalya Muratpaşa Pri. Medicalpark Antalya Hospital   
(General Hospital – Branch Hospital) www.medicalpark.com +90242 3143434



م المدينة المقاطعة المؤسسة الموقع اإللكتروني على اإلنترنت رقم الهاتف
40 Ankara Çankaya TDV Private 29 May Hospital www.29mayis.com.tr +90312 5932929

41 Ankara Gölbaşı
Pri. İncek Physical Therapy and 
Rehabilitation Hospital

www.incekrehabilitasyon.com.tr +90312 4602012

42 Ankara Kazan Pri. Boylam Psychiatry Hospital www.boylampsikiyatri.com +90312 8120012

43 Ankara Keçiören Private Keçiören Hospital www.keciorenhastanesi.com +90312 3819999

44 Ankara Keçiören Private Lokman Hekim Hospital www.lokmanhekim.com.tr +90312 4449911

45 Ankara Mamak Private Veni Vidi Mamak Hospital www.venividimamak.com.tr +90312 3898900

46 Ankara Polatlı Privat Polatlı Can Hospital www.ozelpolatlicanhastanesi.com +90312 6214141

47 Ankara Sincan Pri. Lokman Hekim Sincan Hos. www.lokmanhekim.com.tr +90312 4449911

48 Ankara Yenimahalle Private Bilgi Hospital www.bilgihastanesi.com.tr +90312 2783737

49 Ankara Yenimahalle Private TOBB-ETÜ Hospital www.tobbetuhastanesi.com.tr +90312 2929900

50 Antalya Alanya Pri. Alanya Anadolu Can Hospital www.canhospital.com +90242 5123565

51 Antalya Alanya Private Alanya Anadolu Hospital www.anatoliahospital.com +90242 5226262

52 Antalya Alanya Private Hayat Hospital www.hayathospital.com +90242 5124251

53 Antalya Kemer Private Anadolu Hospital www.anatoliahospital. com +90242 8145970

54 Antalya Kemer Private Kemer Life Hospital www.lifehospital.com +90242 8145500

55 Antalya Kepez Private Akdeniz Şifa Hospital www.akdenizsifa.com +90242 3250505

56 Antalya Kepez Private Dünya Opthalmics Hospital www.dunyagoz.com +90242 3144040

57 Antalya Kepez Pri. Memorial Antalya Hospital www.memorial.com.tr +90242 3146666

58 Antalya Kepez Pri. Vitale Gyna. and Obst. Hos. www.vitalehastanesi.com +90242 3452828

59 Antalya Konyaaltı Private Uncalı Meydan Hospital www.konyaaltihospital.com +90242 2260303

60 Antalya Korkuteli Private Medi Yaşam Hospital www.mediyasam.com +90242 6434003

61 Antalya Manavgat Private Akdeniz Hospital www.akdenizhospital.com +90242 7460013

62 Antalya Manavgat Private Bilgi Hospital www.bilgihastanesi.com.tr +90242 7533737

63 Antalya Manavgat Private Manavgat Sevgi Hospital www.sevgihospital.com +90242 7465599

64 Antalya Manavgat Side Private Anatolian Hospital www.anatoliahospital.com +90242 7440202

65 Antalya Center Private AN-DEVA Life Hospital www.andeva.com.tr +90242 3108271

66 Antalya Center Private Antalya Life Hospital www.antalyayasam.com +90242 3108080

67 Antalya Muratpaşa Antalya Private Anatolian Hospital www.anatoliahospital.com +90242 2493300

68 Antalya Muratpaşa Private AN-DEVA Topçular Hospital www.andeva.com.tr +90242 4442112

69 Antalya Muratpaşa Private AN-DEVA Yıldız Hospital www.andeva.com.tr +90242 4442112

70 Antalya Muratpaşa
Pri. Medicalpark Antalya Hos. 
Complex (General Hos-Branch) 

www.medicalpark.com +90242 3143434

71 Antalya Muratpaşa Private Medisu  Hospital www.medisuhastanesi.com +90242 3125656

72 Antalya Muratpaşa Private Medline Antalya Hospital www.medline.com.tr +90242 3494040

73 Antalya Serik Private Aspendos Hospital www.aspendoshospital.com +90242 7225353

74 Antalya Serik Private Belek Anatolian Hospital www.anatoliahospital.com +90242 7255000

75 Aydın Kuşadası Private Kuşadası Hospital www.kusadasihastanesi.com +90256 6131616

76 Aydın Center Private Aydın Opthalmics Hospital www.aydingoz.com.tr +90256 2268686

77 Aydın Center Private Medline Aydın Hospital www.bskanka.com +90256 2120012

78 Aydın Center Private NYSA Obstetrics Hospital www.nysadogumhastanesi.com +90256 2112828

79 Balıkesir Bandırma Bandırma Private Hospital www.bandirmaozelhastanesi.com.tr +90266 7141014

80 Balıkesir Edremit Private Edremit Hospital www.ozeledremithastanesi.com +90266 3742222
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1 Adana Ceyhan Private Ceyhan Çınar Hospital www.cinarhastanesi.com.tr +90322 6113030

2 Adana Ceyhan Private Çare Hospital www.ozelcaresaglik.com.tr +90322 6137350

3 Adana Çukurova Private Bsk Metropark Hospital www.bskmetropark.com +90322 4552550

4 Adana Kozan Private Sevgican Hospital www.sevgicanhastanesi.com +90322 5158787

5 Adana Seyhan Private Acıbadem Adana Hospital www.acibadem.com.tr +90322 4554444

6 Adana Seyhan Private Adana Hospital www.adanahastanesi.com +90322 4592222

7 Adana Seyhan Private Adana Metro Hospital www.metrohastanesi.com +90322 4561900

8 Adana Seyhan
Private Can Natal and Surgery 
Hospital

www.canhastane.com +90322 4585800

9 Adana Seyhan Private  Çukurova Opthal.Hos. www.cukurovagoz.com.tr +90322 2259494

10 Adana Seyhan Private Southern Adana Hospital www.guneyadanahastanesi.com +90322 4368888

11 Adana Seyhan Pri. Mid. Eastern Healthcare Hos. www.ortadoguhastanesi.com +90322 4544431

12 Adana Seyhan Private Orthopedia Hospital www.ortopedia.com.tr +90322 4327777

13 Afyon Center Private Fuar Hospital www.fuarhastanesi.com +90272 2234444

14 Afyon Center Private Red Park Hospital www.parkhastanesi.com.tr +90272 2139696

15 Afyon Center Private Telek Gnaecology and www.afyontupbebek.com +90272 2121050

16 Ağrı Doğubeyazıt Private Mediza Hospital www.medizahastanesi.com +90472 3122148

17 Ağrı Center Private Güven Başaran Hospital www.guvenbasaranhastanesi.com +90472 2155557

18 Aksaray Center Private Aksaray Hospital www.aksarayhastanesi.com +90382 2160606

19 Aksaray Center Pri. Maya Gyna. and Obst. Hos. www.aksaraymayahastanesi.com +90382 2123344

20 Aksaray Center Private Medisaray Hospital www.medisarayhastanesi.com +90382 2133000

21 Ankara Altındağ VSD Nusret Karasu Chest Dis.Hos. www.vsdnusretkarasu.com +90312 3117121

22 Ankara Çankaya Private Akay Hospital www.akayhastanesi.com +90312 4165050

23 Ankara Çankaya Private Akropol Hospital www.akropolhastanesi.com +90312 2079000

24 Ankara Çankaya Private Ankara Güven Hospital www.guven.com.tr +90312 4572525

25 Ankara Çankaya Private Bayındır Hospital www.bayindirhastanesi.com.tr +90312 2879000

26 Ankara Çankaya Private Bayındır Kavaklıdere Hospital www.bayindirhastanesi.com.tr +90312 4280808

27 Ankara Çankaya Private Çağ Hospital www.caghastanesi.com.tr +90312 4300808

28 Ankara Çankaya Private Çankaya Doruk Hospital www.dorukhastanesi.com +90312 4965151

29 Ankara Çankaya Private Çankaya Hospital www.cankayahastanesi.com.tr +90312 4261450

30 Ankara Çankaya Pri. Dokuz On Gyna.Obst. Hos. www.dokuzonhastanesi.com +90312 4482221

31 Ankara Çankaya Private Dünya Opthalmics Hospital www.dunyagoz.com +90312 4167000

32 Ankara Çankaya Pri. HRS Gynaecology Hos. www.hrsankara.com +90312 4576600

33 Ankara Çankaya Private Kavaklıdere Umut Hospital www.kavaklidereumut.com.tr +90312 4663838

34 Ankara Çankaya Private Koru Hospital www.koruhastanesi.com +90312 2879797

35 Ankara Çankaya Private Kudret Opthalmics Hospital www.kudretgoz.com +90312 4466464

36 Ankara Çankaya Pri. Lösante Child. with Leuke.Hos. http://losev.org.tr +90312 4464606

37 Ankara Çankaya Private  Medicana International http://medicana.com.tr +90312 2929292

38 Ankara Çankaya Priv. Middle Eastern 19 May Hos. www.19mayishastanesi.com.tr +90312 4782828

39 Ankara Çankaya Private Yüzüncü Yıl Hospital www.100yilhastanesi.com.tr +90312 2840808

جدول 20: المستشفيات الخاصة في تركيا



م المدينة المقاطعة المؤسسة الموقع اإللكتروني على اإلنترنت رقم الهاتف
124 Diyarbakır Kayapınar Private Memorial Diyarbakr Hospital www.memorial.com.tr +90412 3146666

125 Diyarbakır Center Private Diyarbakır Hospital - +90412 2241515

126 Diyarbakır Yenişehir Pri. Diyar Dünya Maternity Hos. www.dunyadogum.com +90412 2296367

127 Diyarbakır Yenişehir Private Universal Diyarbakır Hospital www.uhg.com.tr +90412 2232400

128 Diyarbakır Yenişehir Private Veni Vidi Hospital www.venividi.com.tr +90412 2292005

129 Düzce Center Private Hayri Sivrikaya Hospital www.hsh.com.tr +90380 5241666

130 Edirne Keşan Private Keşan Hospital www.kesanhastanesi.com.tr +90284 7150102

131 Edirne Center Private Ekol Hospital www.ekolhastanesi.com +90284 2361010

132 Edirne Center Private Trakya Hospital www.ozeltrakya.com.tr +90284 2250001

133 Elazığ Center Private Damla Hospital www.damlahastanesi.com +90424 2348000

134 Elazığ Center Private Doğu Anadolu Hospital www.anadoluhastanesi.com.tr +90424 2485050

135 Elazığ Center Private Elaziğ Hayat Hospital www.elazighayathastanesi.com +90424 2373435

136 Elazığ Center Private Medical Park Elaziğ Hospital www.medicapark.com.tr +90424 2345000

137 Erzincan Center Private Neon Hospital www.neonhastanesi.com.tr +90446 2286666

138 Erzurum Aziziye Private Erzurum Şifa Hospital www.sifatip.com.tr +90442 3290000

139 Eskişehir Center Private Medline Eskişehir Hospital www.medline.com +90222 2214848

140 Eskişehir Center Private Onvak Hospital www.onvakhastanesi.com +90222 2241340

141 Eskişehir Tepebaşı Private Acıbadem Eskişehir Hospital www.acibadem.com.tr +90222 2144444

142 Eskişehir Tepebaşı Private Eskişehir Sakarya Hospital www.sakaryahastanesi.com.tr +90222 3225050

143 Eskişehir Tepebaşı Private Ümit Hospital www.umithastanesi.com.tr +90222 3350335

144 Gaziantep Şahinbey Private Düztepe Yaşam Hospital www.duztepeyasamhastanesi.com +90342 2117777

145 Gaziantep Şahinbey Private Gaziantep Amerikan Hospital www.sevamerikanhastanesi.com +90342 2200211

146 Gaziantep Şahinbey Private Gaziantep Sevgi Hospital www.sevgihastanesi.net +90342 2220000

147 Gaziantep Şahinbey Private Göz Nuru Opthalmics Hospital www.goznurugozhastanesi.com +90342 2312525

148 Gaziantep Şahinbey Private Hatem Hospital www.hatemhastanesi.com +90342 2201515

149 Gaziantep Şahinbey Private Hayat Hospital www.hayathastanesi.net +90342 2306060

150 Gaziantep Şahinbey Private TAM-MED Hospital www.tammed.com.tr +90342 2525252

151 Gaziantep Şahinbey Private Yılmazer Hospital www.yilmazerhastane.com.tr +90342 2210600

152 Gaziantep Şehitkamil Private Medicalpark Gaziantep www.medicalpark.com.tr +90342 2111600

153 Gaziantep Şehitkamil Private Primer  Hospital www.primerhospital.com +90342 3245353

154 Gaziantep Şehitkamil Private Sani Konukoğlu Hospital www.sankotip@sankotip.com +90342 2115000

155 Giresun Center Private Giresun Ada Hospital www.giresunadahastanesi.com +90454 4442232

156 Giresun Center Private Kent Hospital www.kenthastanesi.com +90454 2121828

157 Hatay Antakya Private Antakya Akademi Hospital www.akademihastanesi.net +90326 2292929

158 Hatay Antakya Private Antakya Göz Hospital - +90326 2161447

159 Hatay Antakya Private Defne Hospital www.defnehastanesi.com +90326 2211100

160 Hatay Antakya Private Doğu Akdeniz Hospital www.doguakdenizhastanesi.com +90326 2237171

161 Hatay Antakya Private Hatay Hospital www.ozelhatayhastanesi.com +90326 2232020

162 Hatay Antakya Pri. Mozaik Gyna. Dis. Mat. Hos. www.mozaikhastanesi.com +90326 2125000

163 Hatay İskenderun Iskenderun  Development Hospital www.gelisimhastanesi.com +90326 6186666

164 Hatay İskenderun Private Palmiye Hospital www.palmiyehastanesi.com.tr +90326 6187755

165 Hatay Kırıkhan Kırıkhan Private Bilim Hospital www.bilimhastanesi.com.tr +90326 3452220

166 Hatay Kırıkhan Private Kırıkhan Can Hospital www.canhastanesi.com.tr +90326 3444040
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81 Balıkesir Edremit Private Edremit Körfez Hospital www.korfezhastanesi.com +90266 3720000

82 Balıkesir Center Private Altı Eylül Hospital www.altieylulhastanesi.com +90266 2020000

83 Balıkesir Center Private Balikesir Hospital www.ozelbalikesirhastanesi.com +90266 2411088

84 Balıkesir Center Private Sevgi Hospital www.ozelsevgihatanesi.com +90266 2463310

85 Batman Center Private Batman Alman Hospital www.batmanalmanhastanesi.com +90488 2138282

86 Batman Center Private Batman World Hospital www.batmandunyahastanesi.com.tr +90488 2213040

87 Batman Center Private Batman Hospital www.batmanhastanesi.com.tr +90488 2147077

88 Batman Center Private Batman Yaşam Hospital www.batmanyasam.com.tr +90488 2143030

89 Batman Center Private Farabim Hospital www.farabimhastanesi.com +90488 2156061

90 Batman Center Private Medical Park Batman Hospital www.medicalpark.com.tr +90488 2134444

91 Bingöl Center Private Bingöl Hastane www.ozelbingolhastanesi.com +90426 2150055

92 Bitlis Tatvan Private Tatvan Can Hospital www.tatvancanhastanesi.com.tr +90434 8278200

93 Bolu Center Pri. Aytuğ Kolankaya Hospital www.aytugkolankayahastanesi.com +90374 2222000

94 Bolu Center Private Çağsu Hospital www.cagsu.com +90374 2158484

95 Burdur Bucak Private Lider Hospital www.liderhastanesi.com +90248 3250325

96 Bursa İnegöl Private Medice Inegöl Hospital www.medicehastanesi.com +90224 7110121

97 Bursa Nilüfer Private Acıbadem Bursa Hospital www.acibadem.com.tr +90224 2704445

98 Bursa Nilüfer Private Bursa Anatolian Hospital www.bursaanadoluhastanesi.com +90224 4515600

99 Bursa Nilüfer Private Jimer Hospital www.jimer.com.tr. +90224 4444567

100 Bursa Nilüfer Private Medicabil Hospital www.medicabil.com +90224 2415533

101 Bursa Nilüfer Dentatürk Pri. Oral Dent. Hos. www.dentaturk.com.tr +90224 2700900

102 Bursa Nilüfer Private Rentıp Hospital www.rentip.com +90224 2497700

103 Bursa Osmangazi Private Bahar Hospital www.baharhastanesi.com.tr +90224 2722222

104 Bursa Osmangazi Pri Çekirge Cardiac Arythm Hos. www.cekirgekalp.com +90224 2757500

105 Bursa Osmangazi Private Doruk Bursa Hospital            www.doruktip.com.tr +90224 2339565

106 Bursa Osmangazi Private Hayat Hospital www.ozelhayathastanesi.com.tr +90224 2250850

107 Bursa Osmangazi Private Medical Park Bursa Hospital www.medicalpark.com.tr +90224 2706000

108 Bursa Osmangazi Private Universal Bursa Hospital www.bursavatan.com.tr +90224 2201040

109 Çanakkale Biga Private Biga Can Hospital www.bigacan.com +90286 4444417

110 Çanakkale Center Private Çanakkale Anadolu Hospital www.canakkaleanadolu.com +90286 2182424

111 Çankırı Center Çankiri  Private Karatekin Hospital www.karatekinhastanesi.com +90376 2133010

112 Çorum Center Çorum Private Hospital www.corumozelhastanesi.com.tr +90364 4441520

113 Çorum Center Private Elitpark Hospital www.elitpark.com.tr +90364 2216666

114 Denizli Center Private Denizli Cerrahi Hospital www.bskcerrahi.com +90258 2666768

115 Denizli Center Private Denizli Health Hospital www.erpahastanesi.com.tr +90258 2644411

116 Denizli Center Private Denizli Şifa Hospital www.denizlisifahastanesi.com +90258 2421136

117 Denizli Center Private DenizliTekden Hospital www.tekden.com.tr +90258 2413330

118 Denizli Center Pri. Aegean Aca. Opthal. Hos. www.egeakademigoz.com.tr +90258 3777777

119 Denizli Center Private Ege Hospital www.egehastanesi.com +90258 2635151

120 Denizli Center Private Yaylalı Opthalmics www.yaylaligoz.com.tr +90258 2641030

121 Diyarbakır Bağlar Private Bağlar Hospital www.obh.com.tr +90412 2330417

122 Diyarbakır Bağlar Private  Sultan Hospital www.ozelsultanhastanesi.com +90412 2377001

123 Diyarbakır Kayapınar Private Genesis Hospital www.genesishospital.com.tr +90412 2372799
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209 Istanbul Beşiktaş Private Fulya Jinemed  Hospital www.jinemed.com.tr +90212 2604040

210 Istanbul Beşiktaş
Private Gayrettepe Florance
Nightingale Hospital

www.florence.com.tr +90212 2883400

211 Istanbul Beykoz Private Medistate Kavacık Hospita www.medistate.com.tr +90216 3314040

212 Istanbul Beylikdüzü Private Beylikdüzü Kolan Hospital www.kolanhastanesi.com.tr +90212 8556855

213 Istanbul Beylikdüzü Pri. Medicana Int. İstanbul Hos. www.medicana.com.tr +90212 8677500

214 Istanbul Beyoğlu Pri. Alman Universal Hos. Group www.almanhastanesi.com.tr +90212 2932150

215 Istanbul Beyoğlu Private Avusturya Sen Jorj  Hospital www.sjh.com.tr +90212 2926220

216 Istanbul Beyoğlu Private Okmeydanı  Hospital www.ozelokmeydani.com +90212 2563565

217 Istanbul Beyoğlu
Pri. Universal İtalyan Giovanni 
Alberto Agnelli  Hospital 

www.italyanhastanesi.com.tr +90212 2923501

218 Istanbul Büyükçekmece
Private Büyükçekmece Kolan 
Hospital

kolanhastanesi@com.tr +90212 8839090

219 Istanbul Esenler Private Aviccenna Hospital www.avicenna_hastanesi.com +90212 4403232

220 Istanbul Esenler Pri. Esenler Ensar Hos.Avicenna www.ensarhastanesi.com +90212 6285801

221 Istanbul Esenler Private Esenler Hayat  Hospital http://hayathastanelergrubu.com +90212 5685000

222 Istanbul Esenler Private Güney Hospital www.güneyhastanesi.com.tr +90212 6451616

223 Istanbul Esenyurt Private Medicity Hospital http://ozelmedicityhospital.com.tr +90212 6903041

224 Istanbul Eyüp
Pri. Eyüp Haliç Hos.(Alibeyköy 
Hospital)

www.halichospital.com +90212 6271080

225 Istanbul Fatih
Pri. Balat OR-AHAYİM Jewish 
Hos. Foundation Eco. Mana. Hos.

www.balathastanesi.com.tr +90212 4910000

226 Istanbul Fatih Private Çapa  Hospital www.capahastanesi.com +90212 5305800

227 Istanbul Fatih Private Çapa Medilife  Hospital www.medilife.com.tr +90212 8668080

228 Istanbul Fatih Private Fatih  Hospital www.fatihhastanesi.com.tr +90212 6217190

229 Istanbul Fatih Private Huzur  Hospital www.huzurhastanesi.com.tr +90212 6328554

230 Istanbul Fatih Private Istanbul Şehir Hospital www.istanbulsehirhastanesi.com +90212 5348686

231 Istanbul Fatih Private Istanbul Vatan  Hospital www.uhg.com.tr +90212 5348600

232 Istanbul Fatih Private Medical Park Hospital www.medicalark.com.tr +90212 4531000

233 Istanbul Fatih Private 29 May  Hospital www.29mayıs.com.tr +90212 4532929

234 Istanbul Gaziosmanpaşa Private European Şafak  Hospital www.avrupasafak.com +90212 4170000

235 Istanbul Gaziosmanpaşa Private  Bahat Halk Hospital www.bahat.com.tr +90212 6490381

236 Istanbul Gaziosmanpaşa Private Bilge Hospital www.bilgehastanesi.com +90212 6179575

237 Istanbul Gaziosmanpaşa Private  Denizyıldızı Hospital www.ytbilge.com +90212 4177474

238 Istanbul Gaziosmanpaşa Private Duygu Hospital www.duyguhastanesi.com.tr +90212 6174747

239 Istanbul Gaziosmanpaşa Private Gaziosmanpaşa Hospital www.gophastanesi.com.tr +90212 6153838

240 Istanbul Gaziosmanpaşa Private Istanbul Şafak Hospital www.istanbulsafak.com.tr +90212 6145656

241 Istanbul Güngören Private Güngören Hospital http://gungorenhastanesi.com.tr +90212 4619191

242 Istanbul Güngören Private Ilgi Hospital www.ilgihastanesi.com +90212 5060566

243 Istanbul Güngören Private Kolan Hospital www.kolanhastanesi.com.tr +90212 6434516

244 Istanbul Güngören
Private Meltem Hospital and 
Obstetrics Hospital 

www.meltemhastanesi.com +90212 6442200

245 Istanbul Güngören Private Merter Vatan Hospital www.uhg.com.tr +90212 5578980

246 Istanbul Kadıköy Private Acıbadem Hospital www.acibadem.com.tr +90216 5444444

247 Istanbul Kadıköy Private Acıbadem Kozyatağı Hospital www.acibadem.com.tr +90216 5714444

248 Istanbul Kadıköy Private Çağıner Hospital www.caginerhastanesi.com.tr +90216 4284800
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167 Iğdır Center Pri. Iğdır Gyna.Obstetrics Hos. www.ozeligdirhastanesi.com +90476 2273333

168 Isparta Center Private Davraz Yaşam Hospital www.davrazyasamhastanesi.com +90246 2185611

169 Isparta Center Private Isparta Atanur Opth. Hos. www.atanurgoz.com.tr +90246 2185757

170 Isparta Center Private Isparta Hospital www.ispartahastanesi.com.tr +90246 2185353

171 Isparta Center Private Career Opthalmics Hospital www.kariyergoz.com.tr +90246 2232221

172 Isparta Center Private Şifa Hospital www.ispartasifa.com.tr +90246 2326332

173 Istanbul Arnavutköy Private Arnavutköy Hospital www.arnavutkoyhastanesi.com +90212 5970830

174 Istanbul Ataşehir Private Avicenna Hospital http://avicennaistanbul.com +90216 5741000

175 Istanbul Ataşehir Ataşehir (Anadolu Çınar) www.bayindirhastanesi.com.tr +90216 5752666

176 Istanbul Ataşehir Private Bayındır Içerenköy www.kadikoysifa.com +90216 4442574

177 Istanbul Ataşehir Hospital (New Switzerland) www.memorial.com.tr +90216 5706666

178 Istanbul Avcılar Private Avcılar Anatolian Hos. www.anadoluhastaneleri.com +90212 6902353

179 Istanbul Avcılar Private Avcılar Hospital www.avcilarhospital.com +90212 4442999

180 Istanbul Avcılar Pri. Medicana Hospital  Avcılar www.medicana.com.tr +90212 6954830

181 Istanbul Bağcılar Private Hospitalist www.hospitalist.com.tr +90212 4628888

182 Istanbul Bağcılar Private Istanbul Medicine Hospital www.medicinehospital.com.tr +90212 4890800

183 Istanbul Bağcılar Private Safa Hospital www.safahastanesi.com.tr +90212 4447232

184 Istanbul Bağcılar Private Yeni İklim Hospital www.yeniiklimhastanesi.com.tr +90212 4332125

185 Istanbul Bağcılar Private  Yeni Ufuk Hospital www.yeniufukhastanesi.com.tr +90212 4359696

186 Istanbul Bahçelievler Istanbul Private Service Hospital www.hizmethastenesi.com.tr +90212 5577070

187 Istanbul Bahçelievler Private Ataköy Hospital www.ozelatakoyhastanesi.com +90212 6539300

188 Istanbul Bahçelievler Private Gelişim Hospital www.gelisimhastanesi.com.tr +90212 6568600

189 Istanbul Bahçelievler Pri. Istanbul Opthalmics Hospital www.istanbulgoz.com +90212 4444434

190 Istanbul Bahçelievler Pri. John F.Kennedy Hospital www.jfkhastanesi.com +90212 4414142

191 Istanbul Bahçelievler
Pri. Medical Park Bahçelievler 
Hos.

www.medicalpark.com.tr +90212 4841084

192 Istanbul Bahçelievler Pri. Medicana Hos. Bahçelievler www.medicana.com.tr +90212 4491449

193 Istanbul Bahçelievler Private Nisa Hospital www.nisahastanesi.com +90212 4544400

194 Istanbul Bahçelievler Private Yaşam Hospital www.yasaminiz.com +90212 4417770

195 Istanbul Bahçelievler Pri.Yenibosna Mediport Hospital www.mediport.com.tr +90212 6525200

196 Istanbul Bahçelievler Private Yenibosna Safa Hospital www.yenibosnasafahastanesi.com.tr +90212 6533333

197 Istanbul Bakırköy Pri. Acibadem Bakirköy Hospital www.acibadem.com.tr +90212 4144444

198 Istanbul Bakırköy Private Çamlık Hospital www.camlikhastanesi.com.tr +90212 5435610

199 Istanbul Bakırköy Pri. Dünya Opth. Hospital  Ataköy www.dunyagoz.com +90212 4137575

200 Istanbul Bakırköy Private Ethica Incirli Hospital www.ethicaincirlihastanesi.com.tr +90212 4143737

201 Istanbul Bakırköy Private International Hospital www.internatinalhospital.com.tr +90212 4684444

202 Istanbul Bakırköy Private Yaşar  Hospital www.özelyasarhastanesi.com +90212 5435151

203 Istanbul Bayrampaşa Pri. Bayrampaşa Opthalmics  Hos. www.gozvakfi.com +90212 6740202

204 Istanbul Bayrampaşa Private Bayrampaşa  Hospital www.bayrampasa.com.tr +90212 5813333

205 Istanbul Beşiktaş Private Acıbadem Fulya  Hospital www.acibadem.com.tr +90212 3064444

206 Istanbul Beşiktaş Pri. Dünya Opthalmics  Hos.  Etiler www.dunyagoz.com +90212 3623232

207 Istanbul Beşiktaş
Pri. Esteworld Plastic Sur. Hos. 
(Eski Dünya Opthalmics Hos.)

www.esteworld.com.tr +90212 3256161

208 Istanbul Beşiktaş Private Ethica Levent  Hospital www.ethica.com.tr +90212 3714500
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290 Istanbul Şişli Private Dora Hospital dorahospital.com +90212 4441049

291 Istanbul Şişli Private French Lape Hospital info@fransilape.com +90212 2461022

292 Istanbul Şişli Private Hospitalium www.hospitaliumgroup.com +90212 3431800

293 Istanbul Şişli Private Istanbul Surgery Hospital www.istanbulcerrahi.com +90212 2969450

294 Istanbul Şişli Private Kadıoğlu Hospital www.kadiogluhastanesi.com +90212 2113333

295 Istanbul Şişli Private Mecidiyeköy Çevre Hospital www.cevrehastanesi.com.tr +90212 2746925

296 Istanbul Şişli Private Memorial Şişli Hospital www.memorial.com.tr +90212 3146666

297 Istanbul Şişli Private Osmanoğlu Hospital www.osmanogluhastanesi.com.tr +90212 9602060

298 Istanbul Şişli
Private Surp Agop Hospital 
(TaksimVakif Ermeni)

www.surpagop.com +90212 2301718

299 Istanbul Şişli Pri. Şişli Florance Nightingale Hos. www.florence.com.tr +90212 2244950

300 Istanbul Şişli Private Türkiye Newspaper Hospital www.turkiyehastanesi.com +90212 3141414

301 Istanbul Şişli
Pri.Vehbi Koç Foundation Ame.
Hos.

www.amerikanhastanesi.org +90212 4443777

302 Istanbul Tuzla
Private GSM GİSBİR Health 
Center Hospital

http://gisbirsaglikCenteri.com +90216 5814200

303 Istanbul Ümraniye Private Afiyet Hospital www.afiyethastanesi.com +90216 3448900

304 Istanbul Ümraniye Private Atlas Hospital www.atlashastanesi.com +90216 3167161

305 Istanbul Ümraniye Private Erdem Hospital www.erdemhastahanesi.com.tr +90216 6340102

306 Istanbul Ümraniye
Private Hisar İntercontinental 
Hospital

www.hisarhospital.com +90216 5241300

307 Istanbul Ümraniye
Private Istanbul Neuropsychiatry 
Hospital

www.npistanbul.com +90216 6330633

308 Istanbul Ümraniye Private Sur Hospital www.surhastanesi.com +90216 4819956

309 Istanbul Üsküdar
Private Academic Hospital 
Hospital

www.academichospital.com.tr +90216 4440353

310 Istanbul Üsküdar Private Çamlıca Erdem Hospital www.erdemhastahanesi.com.tr +90216 6342266

311 Istanbul Üsküdar Private Çengelköy Safa Hospital www.cengelkoysafahastanesi.com.tr +90216 3086616

312 Istanbul Üsküdar Pri. Hospitalium Çamlıca Hos. www.hospitaliumgroup.com +90216 4437100

313 Istanbul Üsküdar
Private Medicana Hospitals 
Çamlıca Hospital

www.medicana.com.tr +90216 5213030

314 Istanbul Üsküdar Private Selimiye Hospital www.selimiyehastanesi.com.tr +90216 3918971

315 Istanbul Üsküdar
Private Universal Çamlıca 
Hospital

www.almanhastanesicamlıca.com +90216 4227840

316 İstanbul Üsküdar
Private Üsküdar Hospitaltürk 
Hospital

www.hospitalturk.com +90216 3419090

317 İstanbul Üsküdar Private Üsküdar Anadolu Hospital www.uskudaranadoluhastanesi.com +90216 3916026

318 İstanbul Üsküdar Private Yunus Emre Hospital www.yunusemrehastanesi.com +90216 3104788

319 İstanbul Zeytinburnu Private Avrasya Hospital www.avrasyahospital.com.tr +90212 6655050

320 İstanbul Zeytinburnu Private Balıklı Rum Hospital www. baliklirum.com +90212 5471600

321 İstanbul Zeytinburnu Private Sante Plus Hospital www.santeplus.com.tr +90212 6646555

322 İstanbul Zeytinburnu
Private Yedikule Surp Pirgiç 
Armenian Hospital

www.surppirgic.com +90212 5825050

323 İstanbul Pendik Private Emsey Hospital www.emseyhospital.com +90216 6461646

324 Izmir Bayraklı
Özel Batı Anadolu Hastanesi 
Central Hospital

www.centralhospital.com.tr +90232 3416767
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249 Istanbul Kadıköy Private Echomar Göztepe Hospital  www.echomar.com +90216 5654065

250 Istanbul Kadıköy Private Göztepe Şafak Hospital www.goztepesafak.com +90216 5654444

251 Istanbul Kadıköy Private Istanbul Medipol Hospital  www.medipol.com.tr +90216 5446666

252 Istanbul Kadıköy
Private Kadiköy Florance 
Nightingale Hospital 

www.florence.com.tr +90216 4500303

253 Istanbul Kadıköy Private Kadiköy Hospital www.kadikoyhastanesi.com.tr +90216 4500505

254 Istanbul Kadıköy Private Kadiköy Şifa Hospital www.kadikoysifa.com +90216 4492222

255 Istanbul Kadıköy Private Kozyatağı Central Hospital www.centralhospital.com +90216 4447799

256 Istanbul Kadıköy
Pri. Medical Park Göztepe Hos. 
Complex (General -Cancer- 
Orthodontology Hospital)

www.medicalpark.com.tr +90216 4684444

257 Istanbul Kadıköy Private Universal Kadiköy Hospital www.uhg.com.tr +90216 3260655

258 Istanbul Kağıthane Private Avicenna Hospital Gültepe www.avicennagultepe.com +90212 2841140

259 Istanbul Kağıthane Private Levent Hospital www.leventhastanesi.com.tr +90212 2700022

260 Istanbul Kartal Private Avicenna Umut Hospital www.umuthastanesi.com +90216 4887200

261 Istanbul Kartal Private Dragos Şifa Hospital http://dragossifa.com +90216 3999450

262 Istanbul Kartal Private Istanbulpark Hospital www.istanbulparkhastanesi.com +90216 4883180

263 Istanbul Küçükçekmece Private Batı Bahat Hospital www.bahat.com.tr +90212 4713300

264 Istanbul Küçükçekmece Private Doğan Hospital www.doganhastanesi.com +90212 6243434

265 Istanbul Küçükçekmece Private Dr. Sadık Ahmet Hospital www.drsadikahmethastanesi.com.tr +90212 4254500

266 Istanbul Küçükçekmece Private Halkalı Kent Hospital www.halkalikenthastanesi.com.tr +90212 4712000

267 Istanbul Küçükçekmece Private Istanbul Hospital www.istanbulhospital.com.tr +90212 6983070

268 Istanbul Küçükçekmece Private Rumeli Hospital www.rumelihospital.com.tr +90212 5808686

269 Istanbul Küçükçekmece Private Tem Hospital www.tem.com.tr +90212 4943434

270 Istanbul Maltepe Private Delta Hospital www.deltahospital.com.tr +90216 4897600

271 Istanbul Maltepe Private Maltepe World Hospital www.bolgehastanesi.com +90216 4412020

272 Istanbul Maltepe Private Sema Hospital www.semahastanesi.com.tr +90216 4589000

273 Istanbul Pendik Private Medicine Hospital . www.medicinehospital.com.tr +90216 3975900

274 Istanbul Pendik Private Pendik Bölge Hospital www.bolgehastanesi.com +90216 5853200

275 Istanbul Pendik Private Pendik Hospital pendikhospital@mynet.com +90216 4916262

276 Istanbul Pendik Private Remedy Hospital www.remedyhospital.com.tr +90216 4919090

277 Istanbul Pendik Private Şifa Hospital www.pendiksifa.com.tr +90216 3909243

278 Istanbul Sancaktepe Private Istanbul Bölge Hospital www.bolgehastanesi.com +90216 6212010

279 Istanbul Sarıyer Private Acıbadem Maslak Hospital hhp://acibadem.com.tr +90212 3044444

280 Istanbul Silivri Private Silivri Anatolia Hospital www.silivrianadolu.com +90212 7283550

281 Istanbul Silivri Private Silivri Hayat  Hospital www.silivrihayathastanesi.com +90212 7282727

282 Istanbul Silivri Private Silivri Kolan Hospital www. kolanhastanesi.com.tr +90212 7274848

283 Istanbul Sultanbeyli Private Ersoy  Hospital www.ersoyhastanesi.com.tr +90216 4443779

284 Istanbul Sultanbeyli Private Saygı  Hospital www.saygihastanesi.com.tr +90216 4441794

285 Istanbul Sultangazi Private Bahat Hospital www.bahat.com.tr +90212 5945868

286 Istanbul Sultangazi Private Gazi  Hospital www.gazihastanesi.com.tr +90212 6501819

287 Istanbul Sultangazi Pri.Medical Park SultanGazi  Hos. www.medicalpark.com.tr +90212 4762400

288 Istanbul Şişli Istanbul Belediye Darülaceze  Hospital www.darulaceze.gov.tr +90212 2201020

289 Istanbul Şişli Private Diabet  Hospital www.ozeldiabethastanesi.com.tr +90212 2304900
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367 Kayseri Melikgazi
Private Hüma Gynaecology and 
Obstetrics Hospitals

www.humahastanesi.com.tr +90352 2226161

368 Kayseri Melikgazi Private  Ibni-Sina Hospital www.ibnisinahastanesi.com +90352 2229181

369 Kayseri Melikgazi Private Melikgazi Hospital www.melikgazihastanesi.com.tr +90352 2355203

370 Kayseri Melikgazi
Private Turkey Textile Industry 
Employers’ Syndicate Red

www.kizilay.org.tr +90352 2210222

371 Kırklareli Lüleburgaz Private Bir Nefes Hospital www.birnefes.com.tr +90288 4157474

372 Kırklareli Lüleburgaz Private Derman Hospital - +90288 4123600

373 Kırklareli Lüleburgaz Private Medikent Hospital www.medikenthastanesi.com +90288 4175050

374 Kırşehir Center Private Aşıkpaşa Hospital www.asikpasahastanesi@com.tr +90386 2111000

375 Kocaeli Darıca Private Bosphorus  Hospital www.ozelbagazicihastanesi.com +90262 6541181

376 Kocaeli Derince Private Dr. Tahsin Özbek Hospital www.tahsinozbek.com.tr +90226 2294545

377 Kocaeli Gebze Pri. Anatolian H.care Center Hos. www.anadolusaglik.org +90262 4444276

378 Kocaeli Gebze Private Gebze Center Hospital www.Centerhastanesi.com.tr +90262 6441010

379 Kocaeli Gebze Private Medicalpark Gebze Hospital www.medicalpark.com.tr +90262 4444484

380 Kocaeli Gebze Private Yüzyıl Hospital www.yuzyilhastanesi.com.tr +90262 6428383

381 Kocaeli İzmit Pri. Acıbadem Kocaeli Hospital www.acibadem.com.tr +90262 3174444

382 Kocaeli İzmit Pri. Dünya Opthalmics Hospital www.dunyagoz.com +90262 3320336

383 Kocaeli İzmit Private Kocaeli Academy Hospital www.akademihastanesi.com.tr +90262 3319944

384 Kocaeli İzmit
Pri. Kocaeli Romatem Physical 
Therapy-Rehabilitation Hospital

www.romatem.com +90262 4442387

385 Kocaeli İzmit Private Konak Hospital www.konakhastanesi.com.tr +90262 3187070

386 Kocaeli Körfez Private Körfez Marmara Hospital www.marmarahastanesi.com.tr +90262 5263030

387 Konya Ereğli Pri. Universal Konya Ereğli Hos. 0 +90332 7120111

388 Konya Karatay Private Konya Hospital www.konyahospital.com +90332 3503777

389 Konya Karatay Private Nakiboğlu Bilgi Hospital www.bilgisaglik.com.tr +90332 3537200

390 Konya Meram Private Akademi Hospital www.akademihastanesi.com +90332 3538803

391 Konya Meram
Pri. Gevher Sultan Train.Res.
Culture Health Foundation 
Economic Management

www.mevlanahastanesi.com +90332 4444200

392 Konya Meram Private Konya Anıt Hospital www.anithastanesi.com.tr +90332 3530405

393 Konya Meram Private Medline Konya Hospital www.medline.com.tr +90332 4444275

394 Konya Meram
Private Turkish Red Crescent 
Commodity Exchange Hospital

www.kizilay-konyasube.org.tr +90332 3514100

395 Konya Selçuklu Pri. Metropolitan City Hospital http://büyükşehirhastanesi.com +90332 2365407

396 Konya Selçuklu Private Konya Farabi Hospital www.farabihastanesi.com.tr +90332 2214444

397 Konya Selçuklu Private Selçuklu Hospital www.selcukluhastanesi.com.tr +90332 2355006

398 Kütahya Center Private Kütahya Kent Hospital www.kutahyakent.com +90274 2281212

399 Kütahya Center Pri. Medline Kütahya Hospital www.medline.com.tr +90274 2264242

400 Malatya Center Private EGM Hayat Hospital www.ozelegmhayathastane.com +90422 3250060

401 Malatya Center Private Gözde Hospital www.gozdehastanesi.com.tr +90422 3232323

402 Malatya Center Private Gözde Kışla Hospital www.gozdehastanesi.com.tr +90422 3259292

403 Malatya Center Private Malatya Hospital www.ozelmalatyahastanesi.com +90422 3243464

404 Malatya Center Private Malatya Park Hospital www.malatyaparkhastanesi.com +90422 3255050

405 Malatya Center Private Malatya Sevgi Hospital www.sevgihastanesi.com.tr +90422 3255555
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325 Izmir Buca Private Tınaztepe Hospital www.tinaztepehastanesi.com.tr +90232 4541414

326 Izmir Çeşme Private Sissus Hospital www.sissushastanesi.com +90232 7230555

327 Izmir Çiğli Private City Hospital www.kentsaglikgrubu.com +90232 3981100

328 İzmir Karabağlar Private Baki Uzun Hospital www.bakiuzunhastanesi.com +90232 2265656

329 Izmir Karşıyaka Pri. Karşıyaka Opthalmics Hos. www.karsiyakagoz.com +90232 3625454

330 Izmir Karşıyaka Private Medical Park Izmir Hospital www.medicalpark.com.tr +90232 3995050

331 Izmir Konak
Izmir  Greater Metropolitan 
Municipality 

yapım aşamasında +90232 2938000

332 Izmir Konak Karataş Jewish Hospital www.karatashastanesi.gov.tr +90232 4835687

333 Izmir Konak Kocaman Aegean Private Hos. www.kocamanhastanesi.com +90232 4330084

334 Izmir Konak Private Izmir Şifa Hospital www.sifatip.com.tr +90232 4460880

335 Izmir Konak Private Atakalp Cardiac Hospital www.atakalp.com.tr +90232 4831414

336 Izmir Konak Private Çınarlı Hospital www.ozelcinarlihastanesi.com +90232 4622727

337 Izmir Konak Private Aegean Health  Hospital www.egesaglik.com.tr +90232 4637700

338 İzmir Konak PRIVATE EGEPOL HOSPITAL www.egepolhastanesi.com +90232 2622222

339 Izmir Konak
Private Emot El Micro Surgery 
Orthopedics Traumartology

www.emot.com.tr +90232 4410121

340 Izmir Konak Private Gazi Hospital www.gazihastanesi.com +90232 4647979

341 Izmir Konak Private Hayat Hospital www.izmirozelhayat.com +90232 4412111

342 Izmir Konak Private Izmir Hospital www.özelizmirhastanesi.com +90232 4833131

343 Izmir Konak Pri. Kaşkaloğlu Opthalmics Hos. www.kaskaloglu.com +90232 4650505

344 Izmir Menemen Private Sada Hospital www.sadahastanesi.com +90232 8329900

345 K.Maraş Elbistan Private ElbistanYaşam Hospitral www.elbistanyasamhastanesi.com +90344 4131737

346 K.Maraş Center Private Caka Vatan SHM Hospital www.ozelvatanhastanesi.com +90344 2236060

347 K.Maraş Center Private Deva Kent Hospital www.devakenthastanesi.com +90344 2258300

348 K.Maraş Center Private Hayat Hospital www.hayathastanesi.com.tr +90344 2239300

349 K.Maraş Center Private Megapark Hospital www.megaparkhastanesi.com +90344 4444600

350 K.Maraş Center Private Uğur Göz Hospital www.ugurgoz.com +90344 2354444

351 Karabük Center Private Karabük Vatan Hospital www.karabuk.vatan.com.tr +90370 4244900

352 Karaman Center Pri.Karaman Mümine Hatun Hos. www.muminehatun.com +90338 2131113

353 Karaman Center Pri. Karaman Selçuklu Hospital www.karamanselcuklu.com +90338 2129300

354 Kastamonu Center Pri. Isfendiyar Anatolia Hospital www.ozelanadolu.com +90366 2147070

355 Kastamonu Center Pri Kastamonu Anatolia Hospital www.ozelanadolu.com +90366 2127878

356 Kastamonu Center Private Uğurlu Hospital www.ozelugurluhastanesi.com +90366 2141220

357 Kayseri Kocasinan Private Anakalp Kalp Hospital www.anakalp.com.tr +90352 2211800

358 Kayseri Kocasinan Private Europe Hospital www.avrupahastanesi.com +90352 2312525

359 Kayseri Kocasinan Private Modern Dünya Hospital www.moderndunyahastanesi.com +90352 2077777

360 Kayseri Kocasinan Private Ömür Hospital www.omurhastanesi.com.tr +90352 2224790

361 Kayseri Kocasinan Private Tekden Hospital www.tekden.com.tr +90352 2323333

362 Kayseri Melikgazi Kayseri  Private Sevgi Hospital www.kayserisevgihastanesi.com +90352 2240101

363 Kayseri Melikgazi Private Acıbadem Kayseri  Hospital www.acibadem.com.tr +90352 2073800

364 Kayseri Melikgazi Private Erciyes Hospital www.erciyeshastanesi.com.tr +90352 2224142

365 Kayseri Melikgazi Private Erciyes Kartal Hospital www.erciyeshastanesi.com.tr +90352 2224142

366 Kayseri Melikgazi Private Güneş Hospital www.guneshastanesi.com +90352 3208484
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448 Ordu Center
Private Ordu Sevgi Gyaecology 
and Pediatrics Hospital

www.ordusevgi.com +90452 2330303

449 Ordu Center Private Ordu Umut Hospital www.umuthastanesi.com.tr +90452 2349030

450 Ordu Ünye Private Ünye Çakırtepe Hospital www.cakirtepehastanesi.com +90452 3241324

451 Osmaniye Kadirli Private Yedi Mart Hospital www.ozel7marthastanesi.com +90328 7177070

452 Osmaniye Center Private Ibni Sina Hospital www.ibnisinahastanesi.com.tr +90328 8135010

453 Osmaniye Center Private Osmaniye Farabi Hospital www.osmaniyefarabi.com.tr +90328 4000001

454 Osmaniye Center PrivateOsmaniye Park Hospital www.osmaniyeparkhastanesi.com +90328 8134700

455 Osmaniye Center Private Yenihayat Hospital www.yenihayat.gen.tr +90328 8260101

456 Rize Center Private Şar Hospital Hospital www.sarhospital.com +90464 2121103

457 Sakarya Adapazarı Private Beyhekim Hospital www.beyhekimhastanesi.net +90264 2784836

458 Sakarya Adapazarı Private Bilge Hospital www.bilgehastanesi.com.tr +90264 2744122

459 Sakarya Adapazarı Private Inci Opthalmics Hospital www.incigoz.com.tr +90264 2819701

460 Sakarya Adapazarı Sakarya Vatan Hospital www.sakaryavatanhastanesi.com +90264 2743480

461 Sakarya Serdivan Private Ada Medical Hospital www.adatiphastanesi.com +90264 2111600

462 Sakarya Serdivan Private Altınova Hospital www.altinovahastanesi.com +90264 2892222

463 Samsun Atakum Pri. Medicalpark Samsun Hos. www.medicalpark.com.tr +90362 3114040

464 Samsun Atakum Private Mediva Hospital www.mediva.com.tr +90362 4389800

465 Samsun Bafra Private Medibafra Hospital www.medibafra.com.tr +90362 5428000

466 Samsun Canik
Private Medicana International 
Samsun Hospital

www.medicana.com.tr +90362 3110505

467 Samsun Canik
Pri. Romatem Physical Therapy 
and Rehab. Branch Hospital

www.romatem.com +90362 4442387

468 Samsun İlkadım Private Atasam Hospital www.atasam.com +90362 2308898

469 Samsun İlkadım
Private Samsun Büyük Anadolu 
Meydan Hospital

www.buyukanadoluhastanesi.com +90362 4357800

470 Samsun İlkadım Pri Samsun Büyükanadolu Hos. www.buyukanadoluhastanesi.com.tr +90362 4352700

471 Siirt Center Private Medilife Binsina Hospital www.medlifehastanesi.com +90484 4445644

472 Siirt Center Private Siirt Hospital www.ozelsiirthastanesi.com +90484 2241575

473 Siirt Center Private Siirt Hayat Hospital www.siirthayathastanesi.com +90484 2236500

474 Sivas Center Private Sivas Anadolu Hospital www.sivasanadolu.com.tr +90346 2150555

475 Şanlıurfa Center Private Osm Middle East Hospital www.osmortadogu.com +90414 3144446

476 Şanlıurfa Center Private Şan-Med Hospital www.özelsanmedhast.com +90414 2163616

477 Tekirdağ Çerkezköy Private Çerkezköy Hospital www.cerkezkoyhastanesi.com +90282 7264848

478 Tekirdağ Çerkezköy Private Optimed Hospital www.optimedhastanesi.com +90282 7260555

479 Tekirdağ Çorlu Private Çorlu Şifa Hospital www.corlusifa.com +90282 6510047

480 Tekirdağ Çorlu Private Çorlu Vatan Hospital www.corluvatan.com +90282 6512965

481 Tekirdağ Çorlu Private Reyap Hospital www.reyap.com +90282 6840202

482 Tekirdağ Center Private Star Medica Hospital www.starmedica.com.tr +90282 2635757

483 Tekirdağ Center Private Tekirdağ Yaşam Hospital www.yasamhastanesi.com.tr +90282 2585555

484 Tekirdağ Center Pri. Trakya Opthalmics Hospital www.trakyagoz.com.tr +90282 2606565

485 Tokat Center Pri.  Medical Park Tokat Hospital www.medicalpark.com.tr +90356 2140111

486 Trabzon Akçaabat Private Yıldızlıgüven Hospital www.ygh.com.tr +90462 4446101

487 Trabzon Center Private  Imperial  Hospital www.imperialhastanesi.com +90462 4444461

488 Trabzon Center Private Black Sea Hospital www.karadenizhastanesi.com.tr +90462 2297070
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406 Malatya Center Private Melid Park Hospital www.melidparkhst.com +90422 3238383

407 Malatya Center Privat e Müjde Hospital www.mujdehastanesi.com.tr +9042 24442344

408 Malatya Center Private Universal Malatya Hospital www.uhg.com.tr +90422 2382828

409 Manisa Akhisar Private Akhisar Hospital www.akhisarhastanesi.com +90236 4040404

410 Manisa Akhisar Private Doğuş Hospital www.akhisarozeldogus.com +90236 4129930

411 Manisa Center Private Grandmedical Hospital www.grandmedicalhospital.com.tr +90236 3020202

412 Manisa Center Private Sekiz Eylül Hospital www.sekizeylulhastanesi.com +90236 2388823

413 Manisa Center Private Universal Manisa Hospital - +90236 2374016

414 Manisa Salihli Can Private Health Hospital www.canhastanesi.com +90236 7154000

415 Manisa Salihli Private Medigüven Hospital www.mediguvenhastanesi.com +90236 7120712

416 Manisa Salihli Private Salihli Hospital www.osh.com.tr +90236 7131400

417 Manisa Turgutlu Private Egeumut Hospital www.egeumut.com/tr +90236 3120101

418 Mardin Kızıltepe Private Kızıltepe İpekyolu Hospital http://ozelipekyoluhastanesi.com +90482 3135656

419 Mardin Center Private Mardin Park Hospital www.mardinpark.com +90482 2129999

420 Mersin Akdeniz Private IMC Hospital www.imchospital.com +90324 2380095

421 Mersin Akdeniz Pri. Mersin Gözde Diabetes Hos. www.mersindiabethastanesi.com +90324 3366265

422 Mersin Akdeniz Pri. Tanriöver Obstetrics Hospital www.dogushastanesi.com.tr +90324 2384949

423 Mersin Akdeniz Pri.VizyonOpthalmic Branch Hos. www.vizyongozhastanesi.com +90324 2388383

424 Mersin Anamur Pri. Anamur Anamed Hospital www.anamedhastanesi.com +90324 8144144

425 Mersin Mezitli Pri. Mersin Ortadoğu Hospital www.mersinortadogu.com +90324 3575800

426 Mersin Tarsus Private Ömer Sayar Hospital www.omersayarhastanesi.com +90324 6138181

427 Mersin Tarsus
Private Tarsus Gynaecology and 
Obstetrics hospital

www.tarsuskadindogum.com +90324 6134048

428 Mersin Tarsus Pri. Tarsus Medikalpark Hospital www.medicalpark.com.tr +90324 2414100

429 Mersin Yenişehir Pri. Mersin ForumYaşam Hospital www.forumyasamhastanesi.com.tr +90324 3254646

430 Mersin Yenişehir Private Yenişehir Hospital www.yenisehirhastanesi.com +90324 3293900

431 Muğla Bodrum Private Bodrum Hospital www.ozelbodrumhastanesi.com +90252 3136566

432 Muğla Bodrum Pri. Üniversal Hospital Bodrum www.cozmeric.com.tr +90252 3191515

433 Muğla Fethiye Private Letoon Hospital www.letoonhospital.com.tr +90252 6469600

434 Muğla Fethiye Pri. Lokman Hekim Esnaf Hos. www.esnafhastanesi.com +90252 6126400

435 Muğla Marmaris Private Ahu Hetman Hospital www.ahuhetman.com +90252 4177777

436 Muğla Marmaris Private Marmaris Hospital www.ozelmarmarishastanesi.com +90252 4136000

437 Muğla Center Pri. Güney Opthlmics Hospital www.guneygoz.com. tr +90252 2145959

438 Muğla Center Private Yücelen Hospital www.yucelen.com.tr +90252 2238663

439 Muğla Milas Private  Izan Health Hospital wwwizansaglik.com +90252 5129300

440 Muğla Ortaca Private Izan Sağlık Hospital www.yucelen.com.tr +90252 2825252

441 Muş Center Private Ortaca Yücelen Hospital www.mussifahastanesi.com +90436 2125151

442 Nevşehir Center Private Cappadocia Hospital www.kapadokyahastanesi.com.tr +90384 2121550

443 Nevşehir Center Private Versa Hospital www.versahastanesi.com.tr +90384 2143232

444 Nevşehir Center Private Yimpaş  Çağrı Hospital www.yimpassaglik.com.tr +90384 2129797

445 Niğde Center Private Niğde Hayat Hospital www.nigdehayat.com +90388 2331666

446 Ordu Fatsa Private MediTech Hospital www.medi-tech.com.tr +90452 4241424

447 Ordu Center Pri. Medicalpark Ordu Hospital www.medicalpark.com.tr +90452 4444484



مستشفيات وزارة الصحة 
 إجتاحت المستشفيات الحكومية ثورة مع تطبيق برنامج التجميع الطبي في تركيا. ضخت الدولة إستثماراٍت ضخمة 
 لكفاية الطلبات. أصبحت المستشفيات الجديدة تقدم خدمات مع رفاهية فنادق الخمسة نجوم. و مع المجمعات الصحية

 –التي ستبنى باإلضافة إلى هذه المستشفيات المعتادة- سيرتفع في تركيا منشآت أعظم من المستشفيات األوروبية.
 ينال مواطنونا خدمات من أطباء و ممرضين مدربين جيداً في مستشفيات مجهزة بأجهزة بها أحدث تكنولوجيا. و

 نتيجة لهذا المجهود، تخطى مستوى الرضا عن الرعاية الصحية 80٪. فتحت 36 متسشفى حكومي في 17 مدينة
أبوابها للسياحة العالجية، و شرعت في خدمة مواطني الدول األجنبية. لدينا 764 مستشفى حكومي و 67

 Training and Research Hospitals (TRH) مستشفى تدريب و أبحاث
جدول 21: مستشفيات التدريب و األبحاث في تركيا

م المدينة المقاطعة المؤسسة الموقع اإللكتروني على اإلنترنت رقم الهاتف

1 Adana Seyhan Adana Numune Train. and Res. Hos. www.adananumune.gov.tr +90322 3550000

2 Ankara Altındağ

Ankara Pediatric Health and Diseases
Hematology  Oncology Training and 
Research Hospital www.ankaracocukW.gov.tr +90312 5969600

3 Ankara Altındağ
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training 
and Research Hospital www.diskapieah.gov.tr +90312 5962000

4 Ankara Altındağ

Ankara Dr. Sami Ulus Gynaecology and 
Obstetrics Pediatric Health and Diseases 
Training and Research Hospital www.samiulus.gov.tr +90312 3056000

5 Ankara Altındağ
Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Gynaecolo-
gical Health  Training and Research Hos. www.ztb.gov.tr +90312 3065000

6 Ankara Altındağ Ankara Training and Research Hospital www.s.b.ankarahastanesi gov.tr +90312 5953000

7 Ankara Altındağ
Ankara Physical Therapy and Rehabili-
tation Training and Research Hospital www.aftr.gov.tr +90312 3103230

8 Ankara Altındağ Ankara Numune Training -Research Hos. www.anh.gov.tr +90312 5084000

9 Ankara Altındağ
Ankara Turkey’s Special Training and 
Research Hospital www.tyih.gov.tr +90312 3061000

10 Ankara Altındağ
Ankara Ulucanlar Opthalmics Training 
and Research Hospital www.ulucanlargoz.gov.tr +90312 3126261

11 Ankara Çankaya
Ankara Atatürk Training and Research 
Hospital www.atatürkhastanesi +90312 2912525

12 Ankara Keçiören
Ankara Atatürk Chest Diseases and Chest 
Surgery Training and Research Hospital www.ataturksanatoryumu.gov.tr +90312 3552110

13 Ankara Keçiören

Ankara Etlik  Zübeyde Hanım Gynaeco-
logical Diseases Training and Research 
Hospital www.etlikdogumevi.org.tr +90312 3220180

14 Ankara Keçiören Ankara Keçiören Training-Research Hos. www.akeah.gov.tr +90312 3569000

15 Ankara Yenimahalle
Ankara Dr.  Abdurrahman Yurtaslan On-
cology Training and Research Hospital www.onkoloji.gov.tr +90312 3360909

16 Ankara Yenimahalle
Ankara Etlik Special Training and 
Research Hospital www.etlikihtisaseah.gov.tr/ +90312 5672000

17 Antalya Muratpaşa Antalya Training and Research Hospital http://antalyaeah.gov.tr +90242 2494400
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489 Uşak Center Private Medical Park Uşak Hospital www.medicalpark.com.tr +90276 2276565

490 Uşak Center Private Öztan Health Hospital www.oztanhastanesi.com +90276 2166664

491 Van Center Private Akdamar (Güven) Hospital www.akdamarhospital@gmail.com +90432 2175900

492 Van Center
Private Istanbul Gynaecology 
and Surgery Hospital

www.istanbulhastanesi.com.tr +90432 2121500

493 Van Center Private Medical ParkVan Hospital www.medicalpark.com.tr +90432 2273002

494 Van Center Private Medisina Van Hospital www.medisina.com.tr +90432 2164660

495 Yalova Center Private Atakent Hospital www.ozelatakenthastanesi.com +90226 8111515

496 Yalova Center Private Yalova Hospital www.ozelyalovahastanesi.com +90226 8112244

497 Yozgat Center Private Yozgat Şifa Hospital www.yozgatsıfa.com.tr +90354 2176565

498 Zonguldak Ereğli Private Ereğli Anatolian Hospital www.anadoluhastaneleri.com +90372 3226868

499 Zonguldak Ereğli
Private Black Sea Ereğli Echomar 
Hospital 

www.eregliechomar.com.tr +90372 3122888



م المدينة المقاطعة المؤسسة الموقع اإللكتروني على اإلنترنت رقم الهاتف

41 İstanbul Şişli
İIstanbul Okmeydanı Training and 
Research Hospital www.okmeydani.gov.tr +90212 3145555

42 İstanbul Şişli Istanbul Şişli Etfal Training-Research Hos. www.sislietfal.gov.tr +90212 3735000

43 İstanbul Ümraniye Istanbul Ümraniye Training -Research Hos. www.umraniyehastanesi.gov.tr +90216 6321818

44 İstanbul Üsküdar
Istanbul Dr.  Siyami Ersek Chest, Cardivas. 
Surgery Training-Research Hos. www.siyamiersek.gov.tr +90216 5424444

45 İstanbul Üsküdar
Istanbul Haydarpaşa Numune Training 
and Research Hospital http:/haydarpasanumune.gov.tr +90216 4144545

46 İstanbul Üsküdar
Istanbul Zeynep Kamil  Gynae. Pediatric 
Diseases Training-Research Hos. www.zeynepkamil.gov.tr +90216 3910680

47 İstanbul Zeytinburnu
Istanbul Süleymaniye Maternity, 
Gynae. Diseases Training-Research  Hos. www.suleymaniyedogumevi.gov.tr +90212 6645355

48 İstanbul Zeytinburnu
Istanbul Yedikule Chest Diseases and 
Surgery Training and Research Hospital www.yedikulegogus.gov.tr +90212 6641700

49 İzmir Karabağlar
Izmir Atatürk Training and Research 
Hos. www.ieah.gov.tr +90232 2444444

50 İzmir Karabağlar Izmir  Bozyaka Training-Research Hos. http://izmiregitim.gov.tr +90232 2505050

51 İzmir KONAK
Izmir Dr.  Behçet Uz Pediatric Diseases 
And Surgery Training-Research Hospital www.buch.gov.tr +90232 4116000

52 İzmir Konak
Izmir  Dr.  Suat Seren Chest Diseases 
And Surgery Training-Research Hospital www.izmirgogus.gov.tr. +90232 4333333

53 İzmir Konak
Izmir  Aegean Maternity,Gynaecological 
Diseases Training Research Hos. www.egedogum.gov.tr +90232 4333847

54 İzmir Konak Izmir Tepecik Training and Research Hos www.tepecikhastanesi.gov.tr +90232 4696969

55 Kayseri Kocasinan Kayseri  Training and Research Hospital www.kdh.gov.tr +90352 3368884

56 Kırşehir Center
Kırşehir Ministry of Health Ahi Evran 
University Training-Research Hospital

www.kirsehirdevlethastanesi.
gov.tr +90386 2134515

57 Kocaeli Derince Kocaeli Derince Training-Research Hos. www.kdeah.gov.tr +90262 3178000

58 Konya Meram Konya Training and Research Hospital www.konyaea.gov.tr +90332 3236709

59 Kütahya Center

Ministry of Health Dumlupınar Univer-
sity Kütahya Evliya Gelebi  Training and 
Research Hospital www.ecd.gov.tr +90274 2316660

60 Ordu Center
Ordu Ministry of Health Ordu University 
Training and Research Hospital www.boztepedevlet.gov.tr +90452 2250186

61 Rize Center Rize Training and Research Hospital www.rizedevlethastanesi.gov.tr. +90464 2310491

62 Sakarya Adapazarı Sakarya Training and Research Hospital www.sakaryaeah.com +90264 2751010

63 Samsun İlkadım Samsun Training and Research Hospital www.samsuneah.gov.tr +90362 3111500

64 Şanlıurfa Center Şanliurfa Training- Research Hospital www.sudh.gov.tr +90414 3186000

65 Trabzon Center
Trabzon Ahi Evren Chest and Cardiovascu-
lar Surgery  Training- Research Hospital www.ahievren.gov.tr +90462 2311907

66 Trabzon Center
Trabzon Numune Training and Research 
Hospital www.trabzonnumune.gov.tr +90462 2302301

67 Van Edremit
Van Special Training and Research 
Hospital www.vyih.gov.tr +90432 3122969
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18 Bursa Yıldırım
Bursa Şevket Yılmaz Training and 
Research Hospital

www.sevketyilmazdevlethasta-
nesi.com.tr +90224 2955000

19 Bursa Yıldırım
BursaSpecial Training and Research 
Hospital www.byih.gov.tr. +90224 3605050

20 Diyarbakır Kayapınar Diyarbakır Training-Research Hospital www.diyarbakireah.gov.tr +90412 2580050

21 Erzincan Center

Erzincan Ministry of Health Erzincan 
University Mengücek Gazi Training and 
Research Hospital www.mengucekgazi.gov.tr +90446 2122222

22 Erzurum Yakutiye Erzurum Region.Training-Research Cent. www.erzurumbeah.gov.tr +90442 2325555

23 İstanbul Ataşehir
Istanbul Fatih Sultan Mehmet Training 
and Research Hospital www.fsmhastanesi.gov.tr +90216 5783000

24 İstanbul Bağcılar Istanbul Bağcılar Training -Research Hos. www.beh.gov.tr +90212 4404000

25 İstanbul Bahçelievler
Istanbul Physical Therapy and 
Rehabilitation Training-Research Hos. www.istanbulftr.gov.tr +90212 4422200

26 İstanbul Bakırköy
Istanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk 
Training and Research Hopital www.beah.gov.tr +90212 4147171

27 İstanbul Bakırköy

Istanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar 
Osman Mental Health and Neurological 
Diseases Training and Research Hospital www.istanbuleah5.gov.tr +90212 5436565

28 İstanbul Beyoğlu

Istanbul Prof. Dr. N .Reşat Belger 
Beyoğlu Opthalmics Training-Research 
Hos. www.beyoglugoz.gov.tr +90212 2515900

29 İstanbul Beyoğlu  Istanbul Taksim Training-Research Hos. http://taksimcmp.gov.tr +90212 2524300

30 İstanbul Fatih Istanbul Training and Research Hospital http://www.istanbuleah.gov.tr +90212 5884400

31 İstanbul Fatih Istanbul Haseki training-Research Hos. www.hasekihastanesi.gov.tr +90212 5254400

32 İstanbul Kadıköy
Istanbul Erenköy Mental Health, Neuro. 
Diseases Training-Research Hos. www.erenkoyruhsinir.gov.tr +90216 3609163

33 İstanbul Kadıköy

Istanbul Ministry of Health Istanbul 
Medeniyet University Göztepe Training 
and Research Hospital www.goztepehastanesi.gov.tr +90216 5664000

34 İstanbul Kartal
Istanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training 
and Research Hospital www.sbkeah.gov.tr +90216 4413900

35 İstanbul Kartal
Istanbul Kartal Koşuyolu Special 
Training and Research Hospital www.kosuyolu.gov.tr +90216 4594440

36 İstanbul Küçükçekmece
Istanbul Kanuni Sultan Süleyman 
Training and Research Hospital    http://kanunieah.gov.tr +90212 4041500

37 İstanbul Küçükçekmece

Istanbul Mehmet Akif Ersoy Chest and 
Cardiovascular Surgery Training and 
Research Hospital www.imaeh.gov.tr +90212 6922000

38 İstanbul Maltepe

Istanbul Süreyyapaşa Chest Diseases 
And Chest Surgery Training and 
Research Hospital www.sureyyapasa.gov.tr +90216 4214200

39 İstanbul Pendik

Istanbul Ministry of Health -Marmara 
University Pendik Training and Research 
Hospital www.marmaraeah.gov.tr +90216 6570606

40 İstanbul Sarıyer
Istanbul Metin Sabancı Baltalimanı Bone 
Diseases Training and Research Hospital www.baltalimani.gov.tr +90212 3237075



4 AYDIN
19 Kuşadası State Hospital +90256 618 24 14 www.kusadasidh.gov.tr

20 Didim State Hospital +90256 811 57 57 didimdh.gov.tr

5 GAZİANTEP
21 Şehitkamil State Hospital +90342 324 67 67 www.sehitkamildh.gov.tr

22 Gaziantep Pediatric Hospial +90342 360 08 88 www.gaziantepcocuk.gov.tr

6 İZMİR 23 Menemen State Hospital +90232 832 58 59 www.menemendh.gov.tr

7 ANTALYA

24 Antalya Training-Research Hospital +90242 249 44 00 www.antalyaeah.gov.tr

25 Atatürk State Hospital +90242 345 45 50 www.aadh.gov.tr

26 Alanya State Hospital +90242 513 48 41 www.alanyadevlethastanesi.gov.tr

27 Manavgat State Hospital +90242 746 11 17 hwww.manavgatdh.gov.tr

28 Serik State Hospital +90242 772 13 40 www.serikdh.gov.tr

29 Kemer State Hospital +90242 814 62 90 www.kemerdh.gov.tr

8 ADANA 30 Numune TRH +90322 226 03 33 www.adananumune.gov.tr

9 MERSİN 31 Mersin State Hospital +90324 336 39 50 www.mersindevlethastanesi.gov.tr

10 HATAY 32 Hatay Antakya State Hospital +90326 227 15 15 www.antakyadh.saglik.gov.tr

11 DENİZLİ 33 Denizli State Hospitals +90258 265 34 34 www.denizlidh.gov.tr

12 KAYSERİ 34 Kayseri  TRH +90352 336 88 88 www.kdh.gov.tr

13 NEVŞEHİR 35 Dr. Şevki Atasagun State Hospital +90384 215 33 00 www.nevsehirdh.gov.tr

14 VAN 36 Van TRH +90432 217 9100 http://vdh.gov.tr

15 BURSA 37 Şevket Yılmaz TRH +90224 366 43 43 www.sevketyilmaz.gov.tr

16 DİYARBAKIR 38 Diyarbakır TRH +90412 228 54 30 http://www.deah.gov.tr

17 ERZURUM 39 Erzurum Regional TRH +90442  232 55 55  www.erzurumbeah.gov.tr

18 EDİRNE 40 Edirne State Hospital +90284 214 55 10 www.edirnedh.gov.tr
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املؤسسات احلكومية التي تقدم خدمات رعاية صحية دولية

.جدول 22: المستشفيات التابعة لوزارة الصحة و بها وحدات للمرضى األجانب
م المدينة إسم المؤسسة رقم الهاتف الموقع اإللكتروني على اإلنترنت

1 ISTANBUL

1 SB.M.Ü. Pendik TRH +90216 491 29 37 www.hastane.marmara.edu.tr

2 Ümraniye TRH +90216 632 18 18 www.ueh.gov.tr/web

3 Mehmet Akif Ersoy TRH +90212 692 20 00 www.imaeh.gov.tr

4 Dr. Siyami Ersek TRH +90212 882 37 03 www.siyamiersek.gov.tr

5 Fatih Sultan Mehmet TRH +90216 578 30 00 www.fsmhastanesi.gov.tr

6 Beyoğlu Göz TRH +90212 251 59 00 www.beyoglugoz.gov.tr

2 ANKARA

7 Dışkapı Yıldırım Beyazıt TRH +90312 596 20 00 www.diskapieah.gov.tr

8 Atatürk TRH +90312 291 25 25 www.ataturkhastanesi.gov.tr

9 Keçiören TRH +90312 356 90 00   www.akeah.gov.tr

10 Etlik  Special TRH +90312 326 00 10 www.etlikihtisaseah.gov.tr

11
Ankara Pediatric Health and Diseases 
Hematology and Oncology Training 
and Research Hospital

+90312 596 96 00 www.ankaracocuk.gov.tr

12 Dr.  Zekai Tahir Burak Gynaecological 
Health Training-Research Hospital +90312 306 50 00 www.ztb.gov.tr

13 Turkey Special TRH +90312 306 10 00 www.tyih.gov.tr

14 Dr.  Abdurrahman Yurtarslan Onco-
logy Training and Research Hospital +90312 336 09 09 www.onkoloji.gov.tr

15 Yenimahalle  State Hospital +90312 587 20 00 www.yenimahalledh.gov.tr

3 MUĞLA

16 Fethiye State Hospital +90252 613 35 46 www.fethiyedh.gov.tr

17 Bodrum State Hospital +90252  313 14 20 www.bodrumdh.gov.tr

18 State Hospital +90252 412 10 29 http://212.156.143.90



المستشفيات الجامعية 
 تترك مستشفيات الجامعة بصمتها على اإلستثمار الحكومي في الطب بتدريبها للعلماء، و تقدم خدمات لسكان المدينة

 في شكل كليات طب. مستشفيات الجامعة التي خرقت ثوابت كثيرة بتركيبتها، تحولت أيضاً إلى مراكز تدريب و
.أبحاث بعد تدعيم و تجديد مبانيها

املستشفيات اجلامعية 

جدول 24: المستشفيات الجامعية
المديننة  المقاطعة  المعهد عنوان الموقع اإللكتروني رقم الهاتف

1 Adana Sarıçam
Adana Çukurova University Faculty 
of Medicine Balcalı Hospital Health, 
Training and Research Center

www. cu.edu.tr +90322 3386060

2 Adana Yüreğir
Adana Başkent University Adana 
Implementation Research Center

www.baskent-adn.edu.tr +90322 3272727

3 Afyon Center
Afyonkarahisar Kocatepe University 
Ahmet Necdet Sezer Research and 
Implementation Hospital

www.hastane.aku.edu.tr +90272 2463333

4 Ankara Altındağ
Ankara Hacettepe University Faculty 
of Medicine Hospital

www.hacettepe.com.tr +90312 3051102

5 Ankara Altındağ
Ankara Hacettepe Uni.  Fac of Medici-
ne Pediatrics Hos.

www.hacettepe.com.tr +90312 3051400

6 Ankara Altındağ
Ankara University Faculty of Medicine Ibni 
Sina Research and Implementation Hospital

http//medicine.ankara.edu.tr +90312 3103333

7 Ankara Ayaş
Ankara Başkent University Ayaş 
Physical Therapy and Rehabilitation 
Center

www.baskent-ank.edu.tr +90312 7122340
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جدول 23:المدن التي بها مراكز تنسيق مع خارج البالد

مسلسل المديننة  رقم الهاتف عنوان الموقع اإللكتروني
 نواب المديرين

 المسؤولون عن التنسيق
مع المدينة

1
ISTANBUL                                 
City Directorate for Health

+90212 638 30 00 www.istanbulsaglik.gov.tr Dr. Cihangir Tayfur

2
ANKARA                                    
City Directorate for Health

+90312 385 97 00 www.asm.gov.tr Dr.Murat ÖZTÜRK

3
IZMIR 
City Directorate for Health

+90232  441 81 11 www.ism.gov.tr Dr.Ahmet Murat IŞIL

4
ANTALYA
City Directorate for Health

+90242 249 44 00 www.antalyasm.gov.tr Dr.Cenker ATEŞ

5
AYDIN 
Kuşadası Public Health Center

+90256 213 50 00 www.aydinsaglik.gov.tr Dr.Şenol OKUR

6
MUĞLA 
City Directorate for Health 

+90 252 214 11 05 www.muglasm.gov.tr Dr.Sumur GAZEZOĞLU

7
GAZIANTEP 
City Directorate for Health

+90342 324 67 67 www.gaziantepsaglik.gov.tr Dr.Mehmet AKHAN



المديننة  المقاطعة  المعهد عنوان الموقع اإللكتروني رقم الهاتف

25 Erzurum Palandöken
Erzurum Atatürk University Yakutiye-
Aziziye  Research Hospital

www.atauni.edu.tr +90442 2310000

26 Eskişehir Odunpazarı
Eskişehir Osmangazi University Trai-
ning, Implementation and Research 
Hospital

www.ogu.edu.tr +90222 2392979

27 Eskişehir Tepebaşı Eskişehir Anatolian University Hospital www.anadolu.edu.tr +90222 3350580

28 Gaziantep Şahinbey 
Gaziantep University Şahinbey 
Hospital

www.gantep.edu.tr +90342 3606060

29 Giresun Center
Giresun University Faculty of Medicine 
Hospital

www.giresun.edu.tr +90545 2141496

30 Hatay Antakya
Hatay Mustafa Kemal University 
Health Implementation-Research Hos.

http://hastane@mku.edu.tr +90326 2291000

31 Isparta Center
Isparta Süleyman Demirel University 
Research Implementation Hospital

http://hastaneler.sdu.eu.tr +90246 2371722

32 İstanbul Fatih
Istanbul Bezmialem Foundation 
University Faculty of Medicine Hospital

www.bezmialemhastanesi.com +90212 4531700

33 İstanbul Fatih Istanbul University Cardiology Institute +90212 4592020

34 İstanbul Fatih
Istanbul University Cerrahpaşa Faculty 
of Medicine Hospital

www .ctf.edu.tr +90212 4143000

35 İstanbul Fatih
Istanbul University Faculty of 
Medicine Hospital

www.istanbul.edu.tr/itf +90212 4142000

36 İstanbul Fatih Istanbul University Oncology Institute http://ıuonkolojienstitu.org +90212 4142434

37 İstanbul Kadıköy
Istanbul Yeditepe University Faculty 
of  Medicine

www.yeditepehastanesi.com.tr +90216 5784800

38 İstanbul Maltepe
Istanbul Maltepe University Faculty 
of Medicine Marmara Training and 
Research Hospital

www.maltepe.edu.tr +90216 4440620

39 İstanbul Şişli
Istanbul Science University Europe 
Florence Nightingale Hospital 
Research and Implementation Center

www.istanbulbilim.edu.tr +90212 2128811

40 İstanbul Üsküdar
Istanbul Başkent University Istanbul 
Health Implementation and Research 
Center

www.baskent-ist.edu.tr +90216 5541500

41 İzmir Balçova
Izmir  Dokuz Eylül University Faculty 
of Medicine Hospital

www.deu.edu.tr +90232 4122222

42 İzmir Bornova
Izmir  Aegean University Faculty of 
Medicine Hospital

www.ege.edu.tr +90232 4441343

43 İzmir Bornova
Izmir  Şifa University Bornova Health 
Implementation and Research Center

www.sifatip.com.tr +90232 3434445

44 İzmir Karşıyaka
Izmir  Başkent University Zübeyde 
Hanım Implementation and Research 
Center

www.baskent-izm.edu.tr +90232 2411000

45 K.Maraş Center
K. Maraş Sütçü  Imam University Research 
and Implementation Hospital

www.ksu.edu.tr +90344 2257575

46 Kars Center
Kars Kafkas University Health Research 
and Implementation Center

http://www.kafkas.edu.tr +90474 2251150
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8 Ankara Çankaya
Ankara Gazi University Research and 
Implementation Hospital

www.med.gazi.edu.tr +90312 2024400

9 Ankara Çankaya Başkent University Ankara Hospital www.baskent-ank.edu.tr +90312 2126868

10 Ankara Çankaya Fatih Uni.Med. Fac.Res.-Imple. Hos. www.fatih.edu.tr +90312 2035555

11 Ankara Çankaya
Ufuk Uni. Med. Fac.  Dr. Rıdvan Ege 
Health  Res.-Implmentation Center

www.ufuk.edu.tr +90312 2044000

12 Ankara Mamak
Ankara University Faculty of Medicine 
Cebeci Research Implmentation Hos.

www.ankara.edu.tr +90312 5956000

13 Antalya Alanya
Denizli Pamukkale University Health 
Research and Implementation Center

www.baskent-aln.edu.tr +90242 5112511

14 Antalya Konyaaltı
Antalya Akdeniz University Faculty of 
Medicine Hospital

www.akdeniz.edu.tr +90242 2496000

15 Aydın Center
Aydın Adnan Menderes University 
Research and Implementation Center

http://hastane.adu.edu.tr +90256 4441256

16 Balıkesir Center
Balıkesir University Health Implemen-
tation and Research Center

http://hastane.balikesir.edu.tr +90266 6121454

17 Bolu Center
Abant Izzet Baysal University Research 
and Implementation Hospital

www.ibtf.hastane.edu.tr +90374 2534656

18 Bursa Nilüfer
Bursa Uludağ University Health  an d 
Research Center

www.uludag.edu.tr +90224 2950000

19 Çanakkale Center
Çanakkale 18 March University 
Research and Implementation 
Hospital

http:/hastane.comu.edu.tr +90286 2635950

20 Denizli Center Pamukkale University Hospital www.pau.edu.tr +90258 4440728

21 Diyarbakır Yenişehir
Diyarbakır  Dicle University Faculty of 
Medicine Hospital

      www.dicle.edu.tr +90412 2488001

22 Düzce Center
Düzce University Research and 
Implementation Hospital

www.duzce.edu.tr/hastane +90380 5421390

23 Edirne Center
Edirne Trakya University Faculty of 
Medicine Hospital

www.tuh.trakya.edu.tr +90284 2357641

24 Elazığ Center
Elazığ Fırat University Research and 
Implementation Hospital

www.ftm.firat.edu.tr +90424 2333555



2. مؤسسات الرعاية الصحية األخرى

 Hyperbaric مراكز العالج باألكسجين فوق الجوي

جدول Hyperbaric:25 مراكز العالج باألكسجين فوق الجوي
م المدينة المؤسسة العنوان رقم الهاتف

1 Ankara Ankara GATA Hyperbaric Oxygen Therapy 
Etlik Mh. General Doktor Tev-
fik Sağlam Caddesi, Ankara +90312 304 2020

2 Çanakkale

Çanakkale 18 March University Research 
and Implementation Hospital Hyperbaric 
OxygenTherapy

Cumhuriyet M.Sahil Yolu No:5 
17100 Kepez/Çanakkale

+90286 263 59 50

3 Gaziantep
Av.  Cengiz Gökçek DH Hyperbaric Oxygen Therapy 
Center

Hürriyet Caddesi. Şahinbey/
Gaziantep +90342 221 07 00

4 İstanbul
GATA Haydarpaşa Training Commandership 
Hyperbaric Oygen Therapy Center

Tıbbiye Cad.Haydarpaşa 
ÜSKÜDAR İstanbul +90216 542 20 20 

5 İstanbul
Kartal Dr.  Lütfi Kırdar TRH Hyperbaric Oxygen 
Theraphy Center

Şemsi Denizer C. E-5 Karayolu 
Cevizli Mevkii Kartal/İstanbul +90216 441 39 00

6 İzmir Bozyaka TRH Hyperbaric OxygenTherapy 

Saim Çıkrıkçı Cad. No:59 
Bozyaka/İZMİR +90232 250 50 50

7 Muğla
Muğla Bodrum State Hospital Hyperbaric Oxygen 
Therapy Center

Emadağ C. Türksuyu M. TN28 
Bodrum/ Muğla +90252 313 14 20

8 Trabzon
Trabzon Numune TRH Hyperbaric OxygenTherapy 
Center İnönü M. Maraş C. Trabzon +90462 230 23 01

.2
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47 Kayseri Melikgazi
Kayseri  Erciyes University Faculty of 
Medicine Hospital

www.erciyes.edu.tr +90352 4374901

48 Kırıkkale Center
Kırıkkale University Faculty of Medicine 
Research and Implementation 
Hospital

www.kku.edu.tr +90318 2252485

49 Kocaeli İzmit
Kocaeli University Implemenatation 
and Research Hospital

www.kocaeli.edu.tr +90262 3037575

50 Konya Meram
Konya Selçuk University Meram 
Faculty of Medicine Hospital

www.meramtip.com.tr +90332 2236000

51 Konya Selçuklu
Konya Başkent University Konya 
Implementation and Research Center

www.baskent-kon.edu.tr +90332 2570606

52 Konya Selçuklu
Konya Selçuk University Selçuklu 
Faculty of Medicine Hospital

www.selcuklutip.com.tr +90332 2243800

53 Malatya Center
Malatya  Inönü University Turgut Özal 
Medical Center

www.ınonu.edu.tr +90422 3410660

54 Manisa Center
Manisa Celal Bayar University Health 
Implementation and Research Center

www.cbu.edu.tr/hastane +90236 4444228

55 Mersin Akdeniz
Mersin University Health Research 
and Implementation Center

www .mersin.edu.tr +90324 3374300

56 Samsun Atakum
Samsun 19 May University Health 
Implementation and Research Center

www.hastane.omu.edu.tr +90362 3121919

57 Sivas Center
Sivas Cumhuriyet University Healt-
hcare Services Implementation and 
Research Hospital

www.cumhuriyet.edu.tr +90346 2580000

58 Şanlıurfa Center
Şanlıurfa Harran University Research 
and Implementation Hospital

www.harran.edu.tr +90414 3183000

59 Tekirdağ Center
Tekirdağ Namık Kemal University 
Research and Implementation Center

www hastane.nku.edu.tr +90282 2610000

60 Tokat Center
Tokat Gaziosmanpaşa University 
Health Research  and Implementation 
Center

http://hastane.gop.edu.tr +90356 2122484

61 Trabzon Center
Karadeniz Technical University Farabi 
Hospital

www.farabihastanesi.ktu.edu.tr +90462 3775454

62 Yozgat Center
Yozgat Bozok University Research And 
Implementation Hospital

http://hastane.bozok.edu.tr +90351 2127060

63 Zonguldak Center
Karaelmas University Implementation 
and Research Hospital

www.karaelmas.edu.tr +90372 2612001



In Vitro Fertilization )IVF) مراكز التلقيح الصناعي الحكومية

جدول 27: مراكز التلقيح الصناعي الحكومية في تركيا
المديننة  مركز مساعدة اإلخصاب  رقم الهاتف

Ankara Dr.  Zekai Tahir Burak Gynaecological Health Training and Research Hospital +90312 309 68 82

Ankara Gülhane Military Medicine Academy Department of Gynaecology and Maternity 
+90312 304 58 40 
+90312 304 58 46

Ankara
Etlik  Maternity Ward and Gynaecological Diseases Training and Research Hospital Assisting 
Reproductive Techniques and In Vitro Fertilization Center +90312 323 80 00 

İstanbul  Zeynep Kamil  Gynaecological and Pediatric Diseases Training and Research Hospital +90216 310 17 49 

İstanbul  GATA Haydarpaşa Training Hospital Reproductive Assistance Treatment Center  

İstanbul  Süleymaniye Maternity Ward and Gynaecological Diseases Training and Research  

İzmir Izmir Aegean Maternity Ward Peproductive Assistance Treatment Center +90232 449 49 49
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مراكز العالج باألكسجين فوق الجوي الخاصة 

جدول 26: مراكز العالج باألكسجين فوق الجوي الخاصة
مسلسل المديننة  المعهد العنوان الشعبة

1 Adana
Private Adana Hyperbaric Oxygen 
Treatment Center

Belediye Evleri Mah. Turgut Özal 
Bulvarı 84282 Sok. No:11 Çukurova 

Sualtı Hekimliği ve 
Hiperbarik Tıp Uzmanı

2 Ankara
Private Fora Hyperbaric Oxygen 
Treatment Center

Ziyabey Cad. 5 .Sok B Blok No:4/5 Bal-
gat /Ankara0312.285.58.64/288.58.75 Deniz ve Sualtı Hekimi

3 Ankara 
Private Asal Hyperbaric 
OygenTreatment Center

Fevzi Çakmak 2 Sok., No:31/A
Demirtepe /ÇANKAYA 2313557 Hava ve Uzay Hekimii

4 Antalya

Private Hiperox Foot Health and 
Hyperbaric Oxygen Treatment Center

Demirci Kara Mah. Avni Tolunay Cad.
No:46/1 Muratpaşa ANTALYA
Tel: +90242 322 00 99 Hava ve Uzay Hekimi

5 Bursa
Private Neoks 2 Hyperbaric Oxygen 
Treatment Center

Zübeyde Hanım Cad. İnce Sok. No:7 
Osmangazi/Bursa Deniz ve Sualtı Hekimi

6 İstanbul
Private Oksimer Hyperbaric Oxygen 
Treatment Center

Fatih İlçesi, Haseki Cad. No:26/1  
02126327171 Deniz ve Sualtı Hekimi

7 İstanbul
Private MED-OK Hyperbaric Oxygen 
Treatment Center

Fatih İlçesi , Tatlıpınar Cad. 
No:7/1-2 Şehremini / İSTAN-
BUL02126358255-41 Deniz ve Sualtı Hekimi

8 İstanbul

Private HIPERMER Hyperbaric Oxygen 
Treatment  Center

Şişli İlçesi, Sıracevizler 
Cad. Esen Sok. No: 6-16 / 
İSTANBUL02123688474-02123688475 Deniz ve Sualtı Hekimi

9 İstanbul
Private Istanbul Hyperbaric Oxygen 
Treatment Center

Kağıthane İlçesi, Talatpaşa Mah. 
Aydoğan Cad. No:2  İSTANBUL
02122222667-02122222094 Deniz ve Sualtı Hekimi

10 İstanbul
Private  Hipermer Bahçelievler 
Hyperbaric  Oxygen Treatment Center

İzzet Çalışlar Cad. Hami Batusan Apt. 
No:42/2 İSTANBUL02126449031 Deniz ve Sualtı Hekimi

11 İstanbul
Private Oksipol Hyperbaric  
OxygenTreatment Center 

Kadıköy İlçesi, Sahrayı Cedit Mah. 
Derya Sok. No:11/A İSTAN-
BUL02163601360 Deniz ve Sualtı Hekimi

12 İstanbul

Private Hisar Intercontinental 
Hospital

İnkılap Mah. Alemdağ Cad. Site Yolu 
Sok. No:7 Ümraniye / İSTANBUL 
0.216.524 13 00 Deniz ve Sualtı Hekimi

13 İstanbul

Hyperbaric Oxygen Treatment Center 
Private Oksimer Avcılar Hyperbaric 
Oxygen Treatment Center 

Mustafa Kemal Paşa Mah.Karataş Sok.
No:39 Avcılar/İstanbul

Deniz ve Sualtı Hekimi

14 İstanbul
Göztepe Aymed Hyperbaric Oxygen 
Treatment Center

Şair Arşi Cad. Sayım Sok. No: 4/2 
Merdivenköy KADIKÖY/İSTANBUL Deniz ve Sualtı Hekimi

15 İstanbul
Private Anatolian Hyperbaric Oxygen 
Treatment Center

Cevizli Mah., Bağdat Cad., Erol İş Hanı 
No:613/1-2 Maltepe Deniz ve Sualtı Hekimi

16 İzmir
Private Neoks Hyperbaric 
OxygenTTreatment 

Bornova ilçesi, Ankara Cad. No:197/A 
İZMİR02323747222 Deniz ve Sualtı Hekimi

17 İzmir
Private Can Hyperbaric Oxygen 
Treatment Center 

108 Sok.No:16 Buca/İZMİR
Tel: +90232440 90 10 - 440 79 82 Hava ve Uzay Hekimi

18 Kocaeli
Private Oksimed Hyperbaric Oxygen 
Treatment Center

mehmet ali pasa mh. Adnan menderes 
bulvarı no:6 Kocaeli Hava ve Uzay Hekimii



مسلسل المديننة  مركز مساعدة اإلخصاب  رقم الهاتف

35 Gaziantep Gazi Euro Fertil Reproductive Assistance Treatment Center +90342 339 43 43

36 Isparta Private Isparta Hospital Reproductive Assistance Treatment Center

37 İstanbul  Private Eurofertil Reproductive Assitance Treatment Center +90216 474 70 47

38 İstanbul  Private Ferticenter Istanbul In Vitro Fertilization Center +90216 651 88 00

39 İstanbul  Private Internatıonal Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90212 633 30 00

40 İstanbul  Private Istanbul Private Kalamış Medical Center +90216 349 05 05

41 İstanbul  Private Jinemed Medical Center Reproductive Assistance Treatment Center +90212 260 40 40

42 İstanbul  Private Metropolitan Florance Nigtingale Hospital
+90212 288 34 00  
+90212 288 41 45 

43 İstanbul  Private Acıbadem Hospital +90216 544 44 00

44 İstanbul  Private German Hospital
+90212 293 21 50 / 
1511- 1417- 1323- 1651

45 İstanbul Private American Hospital +90212 311 20 00    

46 İstanbul  Private Western Bahat Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90212 471 33 00

47 İstanbul  Private Ferti-Jin Reproductive Assistance Treatment Center +90212 287 57 75

48 İstanbul  Private Istanbul Surgery Hospital +90212 296 94 50

49 İstanbul Private Istanbul In Vitro Fertilization and Gynaecological Health Center +90212 292 49 19

50 İstanbul  Private Kadıköy Şifa Hospital +90216 347 93 00

51 İstanbul  Pri.Medicana Hospitals Çamlıca Reproductive Assist. Treatment Center +90216 521 30 30

52 İstanbul  Private Medicana Hospital +90212 507 67 41

53 İstanbul  Private Memorial Hospital +90212 444 78 88

54 İstanbul Private Nisa Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90212 454 44 00

55 İstanbul  Private Şafak Hospital
+90212 417 00 00 
+90212 417 11 18 

56 İstanbul  Private Turkey Newspaper Hospital +90212 314 14 14 

57 İstanbul  Private  YıldızTabya Bilge Hospital Reproductive Assistance Treatment  Center +90212 417 74 74

58 İstanbul Private Bahçeci Umut In Vitro Fertilization Center +90216 545 55 55 

59 İstanbul Private Erdem Hospital In Vitro Fertilization Center +90216 634 01 02

60 İstanbul Private Gaziosmanpaşa Hospital In Vitro Fertilization Center +90212 615 38 38

61 İstanbul 
Private Hospitalium Ümraniye Medical Center  Reproductive Assistance 
Treatment Center +90216 443 19 33

62 İstanbul  Pri. Medicine Hos. Asia Hos. Reproductive Assistance Treatment Center +90216 397 49 00

63 İstanbul  Pri. Medical Park Bahçelievler Hos. Reproductive Assistance Treatment Center +90212 484 10 84

64 İstanbul  Private Brussels In Vitro Fertilization Cente +90212 213 88 88

65 İstanbul  Private Mecidiyeköy Environment Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90212 274 69 25

66 İstanbul  Private Jinepol Gynaecological Health and In Vitro Fertilization Center +90212 264 18 28

67 İstanbul  Private Medical Park Göztepe Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90216 444 44 84

68 İstanbul  Private Medicana International  Istanbul Hospital Reproductive Assistance +90212 867 75 00

69 İstanbul Private IVI Istanbul In Vitro Fertility Center +90212 356 18 18

70 İstanbul Private John .F. Kennedy Hospital Reproductive Assistance Treatment  Center (JFK)  

71 İstanbul Pri. Acıbadem Maslak Hospital Reproductive Asistance Treatment Center +90212 304 44 44
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مراكز التلقيح الصناعي اخلاصة في تركيا  

جدول 28:   مراكز التلقيح الصناعي اخلاصة في تركيا

مسلسل المديننة  مركز مساعدة اإلخصاب  رقم الهاتف

1 Adana Private Adana In Vitro Fertilization Center +90 322 453 35 78

2 Adana Private Ankada In Vitro Fertilization Center +90322 248 94 94

3 Adana Private Prof. Dr. M. Turan Çetin In Vitro Fertilization Center +90322 256 31 77

4 Afyon Pri. Telek Gyna. Dis. and Mater. Bra. Hos. Reproductive Assist.Treat. Center +90272 212 10 50 (10 hat)

5 Ankara Private Anatolia In Vitro Fertilization and Gynaecological Health Center +90312 448 18 18

6 Ankara
Private Gürgan  Clinique Supplementary Reproductive Assistance 
Techniques Center

+90312 442 74 04  
+90312 442 74 05

7 Ankara Private Ankara In Vitro Fertilization Center +90312 472 33 34

8 Ankara Private Centrum Clinique Reproductive Assistance Treatment Center +90312 446 66 66

9 Ankara Pri. GEN-ART Gynaecological Health Reproductive Biotechnology Center +90312 442 63 84

10 Ankara Private Güven Hospital +90312 426 40 40

11 Ankara Private Maya In Vitro Fertilization and Gynaecological +90312 448 22 21

12 Ankara
Private Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu Gynaecological Diseases and Maternity 
Center In Vitro Fertilization Unit +90312 496 60 71

13 Ankara Private Ankalife  Gynaecological Health and In Vitro  +90312 220 21 22

14 Ankara Pri. HRS Gyna. Dis. and Mater. Bra. Hos. Reproductive Assist.Treat. Center +90312 457 66 00

15 Ankara Pri. Lokman Hekim Sincan Hospital Reproductive Assistance Treat.Center +90312 444 99 11-276 95 96

16 Ankara Pri. Medicana Int. Ankara Hospital Reproductive Assist.Treatment +90312 292 92 92 - 54100

17 Ankara Privte Akay Hospital Reproductive Asistance Treatment Center  

18 Antalya Pri. Antalya Anatolian Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90242 312 52 52

19 Antalya Private Antalya  Reproduction Assistance Treatment Center +90242 345 47 17

20 Antalya Private Future In Vitro Fertilization Center +90242 324 25 26

21 Bursa Private Bahar Hospital Jinemed – Bursa In Vitro Fertilization Center +90224 273 19 81

22 Bursa Private  Pink Blue In Vitro Fertilization Center +90224 242 50 00

23 Bursa Pri. Bursa Gynae. Diseases Infertility Treat. and In Vitro Fertilization Center +90224 251 50 00

24 Bursa Private KTB Koza In Vitro Fertilization Center +90224 275 99 88

25 Bursa Private SORANUS Gynaecology Hospital and Maternity Center +90224 232 24 70

26 Bursa Private Acıbadem In Vitro Fertilization Center +90224 270 45 86

27 Bursa Private Jimer Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90224 444 45 67

28 Bursa Private BART In Vitro Fertilization Center  +90224 241 47 47

29 Denizli Private Denizli ER-PA Health Hospital +90258 264 44 11

30 Diyarbakır Private Metropol Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90412 229 20 05

31 Diyarbakır
Private Eurofertil  Gynaecological Diseases and Maternity Branch Center 
In Vitro Fertilization Center 

+90412 229 06 51 
+90412 223 66 76

32 Elazığ Private Elazığ Ufuk Medical Center Jinofertil In Vitro Fertilization Center +90424 327 40 00

33 Erzurum Private Erzurum Şifa Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90442 329 04 10

34 Gaziantep Private Konukoğlu Reproductive Assistance Treatment Center +90342 220 95 00 (10 hat)  



     وحدات التلقيح الصناعي الجامعية    

جدول 29: وحدات التلقيح الصناعي الجامعية

مسلسل المديننة  مركز مساعدة اإلخصاب  رقم الهاتف

1 Adana Başkent University Adana Implementation and Research Center
+90322 458 68 68 /1304  
+90322 458 68 68 /1305

2 Adana Çukurova University Faculty of Medicine +90322 338 60 60 /3196 

3 Ankara Ankara University Faculty of Medicine +90312 362 30 30 /6860 

4 Ankara Başkent University Hos. Faculty of Medicine Reproductive Assistance Treatment Centers +90312 212 68 68 (20 Hat)

5 Ankara Fatih University Faculty of Medicine Hos.  Reproductive Assistance Treatment Center +90312 440 06 06

6 Ankara
Gazi University Faculty Department of                                                                                 
Gynaecological Diseases and Maternity 

+90312 202 52 82 
+90312 202 52 83

7 Ankara
Hacettepe University Faculty of Medicne Department of                                              
Gynaecological and Maternity 

+90312 305 19 55 
+90312 310 76 32

8 Antalya Akdeniz University Faculty of Medicine +90242 227 43 43 /55130 

9 Bursa Uludağ University Faculty of Medicine Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90224 295 00 00

10 Elazığ Fırat University Faculty of Medicine Hos. Reproductive Assistance Treatment Center +90424 212 29 60

11 Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine Reproductive Assistance Treatment Center
+90222 229 20 02 
+90222 239 29 79 
+90222 239 31 50

12 Isparta
Süleyman Demirel University Faculty of Medicine Gynaecological Diseases Maternity 
Research and Implementation Hospital Reproductive 

 

13 İstanbul  Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine Department of  Infertility +90212 529 99 38

14 İstanbul  Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine +90212 529 99 38 

15 İstanbul  Marmara University Faculty Department of Medicine Gynaecology Hospital and Maternity +90216 327 10 10 /  717 

16 İstanbul Yeditepe University Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90216 578 40 00

17 İzmir Dokuz Eylül University Faculty of Medicine Department of Gynaeology Diseases -Maternity +90232 412 31 81 

18 İzmir Ege University Family Planning Infertility Research and Implementation Center
+90232 342 73 04 
+90232 339 84 84 

19 İzmir Izmir Ege Maternity Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90232 449 49 49

20 Kayseri Erciyes University Faculty of Medicine Department of Gynaecological Diseases-Maternity +90352 437 49 37 

21 Kocaeli
Kocaeli University Faculty of Medicine Training-Research Hospital Reproductive 
Assistance Treatment Center

+90262 3037039

22 Konya Selçuk University Meram Faculty of  Medicine +90332 323 99 30

23 Samsun 19 May University Reproductive Assistance Treatment Center +90362 457 60 70-71

24 Trabzon BTU Farabi Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90462 325 28 19
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72 İstanbul Private Bahçeci Fulya In Vitro Fertilization Center  

73 İstanbul Private Memorial Ataşehir Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90216 570 66 66

74 İstanbul Private 29 May Hospital Reproductive Assistance Treatment Center  

75 İstanbul Private European  In Vitro Fertilization Center  

76 İzmir Private Aegean In Vitro Fertilization Center +90232 445 31 45

77 İzmir Private Irenbe Medical and In Vitro Fertilization Center +90232 464 58 88

78 İzmir Private Kent Hospital +90232 386 70 70

79 İzmir Private Smyrna Art In Vitro Fertilization Center +90232 461 93 33

80 İzmir Private Şifa Hospital +90232 343 44 45

81 Kayseri Private Kayseri Sevgi Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90352 224 01 01

82 Kayseri Private Acıbadem Kayseri Hospital Reproductive Assistance Treatment Center +90352 207 44 44

83 Kayseri Private Kayseri In Vitro Fertilization Center +90352 222 10 54

84 Kocaeli Pri. Anatolian Health Center Hos. Reproductive Asistance Treatment Center +90262 678 50 00 

85 Konya Private Selçuklu Hospital 
+90332 235 10 50 
+90332 238 11 56

86 Konya
Private Turkish Red Crescent Foundation Commodity Exchange Hospital 
Reproductive Assistance Treatment Center +90332 351 41 00

87 Konya Pri. Konya Eurofertil In Vitro Fertilization-Gynaecological Health Center +90332 324 55 33

88 Malatya Private Doğu Fertil In Vitro Fertilization Center +90442 371 17 27

89 Malatya Private Dr.  Fethiye Ersan Reproductive Assistance Treatment Center +90422 323 68 58

90 Mersin Private Mersin In Vitro Fertilization Center  

91 Sakarya Private Adatıp Hospital +90264 211 16 00 (10 hat)

92 Samsun Private Ilk Adım Reproductive Health Center +90362 230 66 55

93 Samsun Private Medicalpark Samsun Hospital Reproductive Assitance Treatment Center +90362 311 40 40

94 Şanlıurfa Pri. OSM Middle Eastern Hos. Reproductive Assistance Treatment Center +90414 314 44 46

95 Trabzon Private Black Sea Hospital Reproductive Assitance Treatment Center +90462 229 70 70

96 Trabzon Private Clinart In Vitro Fertilization Center
+90462 322 11 00                  
+90462 444 61 00

97 Tekirdağ Private Reyap Hospital Reproducitve Assistance Treatment Center +90282 684 02 02



المدينة إسم المركز
 الوراثة
الخلوية

 عنوان الموقع اإللكتروني على
اإلنترنت

Izmir          University :2     Public :       Private :3     Total:5

1 Dokuz Eylül University GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.deu.edu.tr

2 Gentan GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.gentan.com

3 CDF Gen-Test GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.cdfgentest.com

4 Ege University GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.ege.edu.tr

5 Şifa Bornova Hospital GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.sifatip.com.tr

Bursa        University :1   Public:       Private :1     Total: 2  

1 Bursa GDDC Cytogenetics    

2 Uludağ University GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.uludag.edu.tr

Eskişehir    University : 1    Public :       Private :     Total:1  

1 Osmangazi University Faculty of Cytogenetics Mol. Gen. www.ogu.edu.tr

Kayseri      University :1    Public:1     Private :1    Total:3

1 Erciyes University Faculty of Medicine GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.erciyes.edu.tr

2 Kayseri Training and Research Hospital GDDC Cytogenetics   www.kdh.gov.tr

3 Detagen GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.detagen.com

Antalya      University: 1     Public:     Private :1     Total:2 

1 Biyogen GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.biyogen.com

Konya        University :1    Public:       Private:1   Total: 2

1 Selçuk University  Meram Faculty of Medicine GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.selcuk.edu.tr

2 Genetikon Konya GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.genetikon.com

Kocaeli      University :1    Public:       Private:     Total:1

1 Kocaeli University Faculty of Medicine Hos. GDDC   Mol. Gen. www.kocaeli.edu.tr

Malatya    University :   Public :       Private :1     Total:1  

1 Dr. Fethiye Ersan GDDC Cytogenetics    

Trabzon    University :    Public : 1      Private :     Total:1

1 Trabzon Gynaecological Diseases-Maternity Hos. GDDC   Mol. Gen. www.trbdogum-cocuk.gov.tr

Adana       University:    Public: 1      Private:     Total:1 

1 Adana Numune GDDC   Mol. Gen. www.adananumune.gov.tr

Denizli      University :1   Public:      Private :     Total:1

1 Pamukkale University Faculty of Medicine Hos. GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.pamukkale.edu.tr
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مراكز تشخيص األمراض الوراثية

جدول 30: مراكز تشخيص األمراض الوراثية

المدينة إسم المركز
 الوراثة
الخلوية

 عنوان الموقع اإللكتروني على
اإلنترنت

Ankara       University :5   Public :3     Private:6    Total:14

1 Ankara University Faculty of Medicine Cytogenetics Mol. Gen. www.ankara.edu.tr

2
Başkent University Faculty of Medicine Department 
of Medical Genetics GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.baskent.edu.tr

3 Hacettepe University Ihsan Doğramacı Pediatric Hos. Cytogenetics Mol. Gen. www.hacettepe.edu.tr

4 Dr. Sami Ulus GDDC (Zübeyde Hanım) Cytogenetics   www.samiulus.gov.tr

5 Ankara Düzen GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.duzen.com.tr

6
Gazi University Faculty of Medicine Department of 
Medical Genetics GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.gazi.edu.tr

7 Les Mikrogen GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.mikrogenlab.com

8 Gen-Lab GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.genlab.gen.tr

9
Dr. Zekai Tahir Burak Gynaecological Health Training 
and Research Hospital GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.ztb.gov.tr

10 Atatürk Training and Research Hospital GDDC  Mol. Gen. www.ataturkhastanesi.gov.tr

11 Intergen GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.intergen.com.tr

12 Private HRS Hospital GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.hrsankara.com

13 Damagen GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.damagen.com

14 Fatih University Faculty of Medicine Hospital GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.fatih.edu.tr

Istanbul    University : 2    Public :2      Private :14    Total:18  

1 PREMED GDDC Cytogenetics   www.premed.com.tr

2
Zeynep Kamil Gynaecological and Pediatric Diseases 
Training and Research Hospital Cytogenetics   www.zeynepkamil.gov.tr

3 Memorial Hospital GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.memorial.com.tr

4 Private Burç GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.burclab.com

5 Istanbul Düzen GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.duzen.com.tr

6 Acıbadem GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.acibadem.com.tr

7 Metropolitan Florance Nightingale Hospital GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.florence.com.tr

8 Genetiks GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.genetiks.com.tr

9 Genklinik GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.genklinik.com

10 Haydarpaşa Numune Training-Research Hos. GDDC  Mol. Gen. www.haydarpasanumune.gov.tr

11 Yeditepe University Hospital  GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.yeditepe.edu.tr

12 Privte Medical Park Göztepe Hospital GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.medicalpark.com.tr

13 Nesiller  GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.nesiller.com

14 Istanbul Genetic Group GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.istanbulgenetik.com

15 Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.ctf.edu.tr

16 Fulya GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.fulyagenetiktani.com

17 ATI Teknoloji GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.atiteknoloji.com

18 German Hospital GDDC Cytogenetics Mol. Gen. www.almanhastanesi.com.tr



جدول 31 :خطط اإلستثمارات في إدارة الشراكة الحكومية - الخاصة لفترة 2012 - 2014

مشاريع تم التعاقد عليها

مسلسل إسم المشروع  عدد أسرة المرضى
الداخليين

1 Ankara Etlik City Hospital (Contract  to be signed) 3,566

2 Ankara Bilkent City Hospital (Contact to be signed) 3,662

3 Kayseri  City Hospital (construction has started) 1,583

  Sub Total 8,811

التعاقد جاهز للتوقيع

مسلسل إسم المشروع  عدد أسرة المرضى
الداخليين

1 Elazığ City Hospital 1,038

2 Konya City Hospital 838

3 Manisa State Hospital 558

4 Yozgat State Hospital 475

  Sub Total 2,909

مشارع قيض المناقشة

مسلسل إسم المشروع  عدد أسرة المرضى
الداخليين

1 Adana City Hospital 1,481

2 Bursa City Hospital 1,355

3 Gaziantep City Hospital 1,783

4 Isparta City Hospital 744

5 Istanbul Ikitelli  City Hospital 2,682

6 Izmir  Bayraklı  City Hospital 1,640

7 Kocaeli City Hospital 1,130

8 Mersin City Hospital 1,233

9 Rehabiltation –Psychiatry – Forensic Psychiatry Hospitals Package 2,400

  المجموع الجزئي 14,448

  المجموع الكلي 26,168
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s   مستشفيات المدن 

 إن هدف من نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص هو تقدمي خدمة لكٍل من المواطنين األتراك و
.المرضى األجانب في مستشفيات عالية المستوى و كبيرة السعة

مجمعات المستشفيات
 مجمعات المستشفيات هي نعمة من نعم

:التكنولوجيا الحديثة
الرعاية خدمات  أداء  كفاءة   لزيادة 
 الصحية في بلدنا، و لنشر أنواع مختلفة
إلستكمال و  ربوعها،  في  العالج   من 
 التطور اإلقليمي في الرعاية الصحية،
 و لرفع مستوى جودة الرعاية الصحية،
 و لتقديم خدمات رعاية صحية متوازنة

.التكلفة و الكفاءة
المجتمع: إحتياجات  بخصوص   و 
توفير في  المستشفيات  مجمعات   تفيد 
و المرضى،  أسرة  من  كافية   سعة 
فريق خدمات  و  جيد،  إقامة   مستوى 
و المحيطة،  المناطق  الخبراء من   من 
 لتطبيق التكنولوجيا الجديدة في العالج،
الخدمات من  جديدة  أشكال  إصدار   و 
و الواحد  اليوم  )مثل جراحة   العالجية 

(مستشفى اليوم الواحد
فترة تقليص  المرضى:  أجل   من 
 اإلقامة في المستشفى، و تقليل إنتقاالت
من الحد  و  األقسام،  بين   المريض 
و المستشفى،  من  العدوى   حاالت 
 تعزيز تأمين المستشفى، و زيادة رضا

.المريض

.3
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Thermal tourism السياحة اإلستشفائية
 العمل جاٍر في إطار إستراتجيية تركيا السياحية و الخطة الرئيسية للسياحة العالجية  التي صاغتها وزارة السياحة عام

.2007 برؤية تطوير السياحة اإلستشفائيىة

تعريف السياحة اإلستشفائية
التي تدمج الصحية المساعدة )مثل الطقس الصحي و العالج الطبيعي التي تتألف من العالجات   هي شكل السياحة 
المختلفة من أساليب أخرى )مثل الغذائية) مع األشكال  الحمية  النفسي و  العالج  الرياضية و  التمارين  التأهيل و   و 
امات المياه المعدنية و شرب المياه المعدنية النقية و اإلستنشاق و حمامات الطين و إستخدام المياه اإلستشفائية)  حمَّ

.سواء للتسلية أو الترويح

Curing الشفاء
الشفاء سبب  تقديم  فيها  ر  يتكرَّ التي  العالجية   الممارسة 

.بمقاييس معينة و بجدول ثابت و لفترة زمنية محددة

اإلستشفائية الينابيع   Thermal springs عالجات 
therapy

ذات الطبيعية  العناصر  تستخدم  التي  العالجية   الممارسة 
 الصفات العالجية )مثل التربة و البحر و المياه الجوفية و
بمنهج إستشفائي، المناخية)  العناصر  الطين و   األبخرة و 

.إضافةً إلى أساليب عالجية أخرى عند الحاجة إليها

Balneotherapy العالج باإلستحمام
خواص لها  التي  بالعناصر  باإلستحمام  اإلستشفاء   هو 
.عالجية مثل مياه الينابيع اإلستشفائية و الطمي و األبخرة

اإلستنشاق  – Inhalation practices تجربة 
Grottotherapy

.هو اإلستشفاء بإستنشاق أبخرة عيون المياه المعدنية

المعدنية المياه   - Mineral water cures شرب 
Grenotherapy

مكان في  إجرائها  أو  الينابيع  من  المعدنية  المياه   إستخدام 
.اإلقامة لإلستشفاء

التربة في  بالدفن   – Mud Therapy العالج 
Peliotherapy

مما تركيبياً  كان  أو  طبيعياً  كان  سوءاً  الطين،   إستخدام 
.تشكل نتيجة أحداث حيوية أو جيولوجية أو بيئية أخرى

Climatotherapy العالج المناخي
نفحات أو  الرطوبة  أو  لحرارة  التعرض  من   اإلستفادة 
 الرياح أو أشعة الشمس و ما شابههم من عناصر المناخ،

.و ذلك بجرعات معينة

Thalassotherapy العالج في بيئة البحر
الرمال أو  المناخ  أو  )اإلستحمام  البحر  بيئة  في   التداوي 
 أو هواء البحر) بحسب برنامج عالجي مخصص، سواءاً

.للوقاية أو اإلستشفاء
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معلومات عامة
على متفوقة  خواص  تركيا  في  المنتجعات  لمياه  منتجعات.  من  إمكاناتها  يخص  ما  في  كبيرة  أهمية   لتركيا 
و الفيزيائية  خواصها  ناحية  من  ايضاً  بل  دفئها،  و  تدفقها  معدل  ناحية  من  فقط  ليس  أوروبا,  في   مثيالتها 
اإلستثمار في الماضية- من  العشر سنوات  نمت بسرعة خالل  الصحية –التي  السياحة   الكيميائية. سارعت 
 المنتجعات. يوجد الكثير من فنادق المنتجعات في تركيا، التي تصنف في المرتبة السابعة على مستوى العالم
 من حيث إمكانياتها من المنتجعات. تجمع هذه الفنادق المياه اإلستشفائية مع اإلدارة الفندقية، مما يوفر للضيف

.مساحة مريحة لإلقامة بأذواق معمارية متنوعة مع العاملين الودودين و كرم الضيافة التام



 مياه غنية بالرادون: لها نشاط إشعاعي بقدر
.666 ب. ك./ لتر من إشعاع معدن الرادون
 مياه مالحة: تحوي أكثر من 19 جم/لتر من

.كلوريد الصوديوم
ميلي  1 من  أكثر  تحوي  باليود:  غنية   مياه 

.جرام/لتر من اليود
 مياه غنية بالفلوريد: تحوي أكثر من 1 ميلي

.جرام/ لتر من الفلوريد

التناول العصري للسياحة اإلستشفائية
 تقف تركيا بين أول 7 دول على مستوى العالم في مجال النشاط السياحي لموقعها و مناسبة مناخها. و تتربع على

.المرتبة األولى في أوروبا إعتباراً للغنى بالموارد عموماً، و الثالثة في نشاط الينابيع اإلستشفائية
التقليدي، و ذلك بهدف الفكر  الينابيع اإلستشفائية يختلف عن  لتناول مسألة إستغالل  معاصراً   تصمم الحكومة فكراً 

.إستخدام أكثر كفاءة و إستخراج إنتاجية أكبر من الموارد الطبيعية المتجددة في بلدنا
 و اضعين نصب أعيننا هدف تطوير السياحة اإلستشفائية، نسعى لزيادة دخل السياحة و عدد السائحين، بجانب زيادة
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التأهيل و  الطبيعي   Physical therapy العالج 
and rehabilitation

الجلسات منها  متعددة  الطبيعي  العالج   طرق 
 الكهربائية و الرياضة و التدليك و ممارسات أخرى

.يجري إستخدامها في المنتجعات

Medical therapy العالج الطبي
 اإلستخدام الموضعي أو الشامل للعقاقير، و ذلك في

.سياق العالج اإلستشفائي

Supplementary treatments العالجات التكميلية
 سبل مساعدة للعالج بالتوازي معه، مثل التدريب و التثقيف الطبي، و عادات األكل الصحية، و تنظيم نشاطات

 الحياة اليومية، و
.تحسين السلوك، و المساعدة السيكولوجية

أنواع المياه اإلستشفائية

Thermal water مياه دافئة
درجة  20 عن  حراتها  درجة   تزيد 

.مئوية

Mineral water المياه المعدنية
باطن من  تصعد  التي  المياه   هي 
و عنها،  بالتنقيب  أو  تلقائياً   األرض 
المعادن من  1جم  األقل  على   تحوي 
تتلوث لم  و  لتر،  كل  في   المذابة 
تأثير لها  و  كيميائياً،  أو   ميكروبياً 

.عالجي مثبت علمياً

دافئة معدنية  -Thermo مياه 
mineral water

حرارتها درجة  الطبيعة  من   مياه 
.األصلية 20 درجة مئوية على األقل، و تحوي 1جم/لتر من المعادن المذابة على األقل

Special Blaneological water مياه إستحمام إستشفائي خاصة
:تحوي معادن معينة بتركيز أعلى من الحد األدنى المطلوب. و تقسَّم إلى

.مياه غنية بثاني أكسيد الكربون: مذاب فيها أكثر من 1جم/لتر من هذا الغاز
.مياه كبريتية: تحوي 1 ميلي جرام/لتر على األقل من الكبريت



مناطق السياحة اإلستشفائية
المشاريع الجديدة

 الذي »Thermal tourism cities project تم تحديد مناطق جديدة في نطاق »مشروع مدن السياحة اإلستشفائية
.أطلقته وزارتنا لتطوير السياحتين الطبية و اإلستشفائية، مع األخذ في اإلعتبار اإلمكانيات الجغرافية و المناخية للبالد
 و بنك General directorate of Mineral Research إستعانة الوزارة بخدمات اإلدارة العامة ألبحاث المعادن
للتطوير تقييم Development Bank of Turkey تركيا  أجل  من  السابقة،  المحتملة  المناطق  دراسة  نطاق   في 
 اإلمكانيات الجغرافية و المناخية، و حصر الممتلكات في المناطق المرشحة، و تقييم البنية التحتية و عالقتها باألشكال
 األخرى للسياحة، تحضير نتائج البحث سوف تحدد إستراتيجيات السياحة اإلستشفائية، و التحضير للتخطيط البيئي في
.»المجاالت التي حددتها ا«الخطة الرئيسية لمدن السياحة اإلستشفائية« و »الخطة الرئيسية اإلقليمية للسياحة العالجية

:المناطق التي لها فرص التكامل مع أشكال السياحة األخرى و لها األولوية
.Yalova و يالوفا Balıkesir و بالكسير Çanakkale  مدن السياحة اإلستشفائية في منطقة جنوب مرمرة: شاناَكال
 أوشاك ، Kütahya ُكتاهيا ، Afyonkarahisar أفيونكاراهيسار : Frigya مدن السياحة العالجية في منطقة فريجا

Uşak، إيسكيشهير Eskişehir، أنقرة Ankara
İzmir, Manisa, Aydın, Denizl  مدن السياحة اإلستشفائية في منطقة جنوب إيجه: إزمير، مانيسا، آيدن، دينيزلي
نيغاد نفشهير،  كرشهير،  يويزجات،  األناضول:  وسط  منطقة  في  اإلستشفائية  السياحة   ,Yozgat, Kırşehir مدن 

Nevşehir, Niğde
:باإلضافة إلى هذه القائمة من المدن، هناك أخرى محتملة

Amasya, Sivas, Tokat, Erzincan شمال األناضول: أماسيا، سيفاس، توكات، إيرزنكان
Bilecik, Kocaeli شرق مرمرة: بيلجيك، كوشايلي

Bolu, Düzce, Sakarya
غرب البحر األسود: بولو، ُدزجه، ساكاريا

الشكل 0 مناطق و مدن و مراكز السياحة اإلستشفائيةئية

ERZİNCAN
SİVAS

TOKAT
AMASYA

YOZGAT

K4IRŞEHİR
HEVŞEHİR

AKSARAY

NİĞDE

ANKARA

AFYONUŞAK

DENİZLİAYDIN

Termal Turizm Merkezleri

Termal Turizm Kentleri Bölgesi

İZMİR

BURSA
BALIKESİR
1

2
3

6 7

4 5

KOCAELİ

BOLU

SAKARYA
DÜZCE

BİLECİK
YALOVA

ÇANAKKALE

MANİSA

KÜTAHYA
ESKİŞEHİR
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 عدد المنشآت ذات المواصفات الدولي و التي تحوي متنزهات إستشفائية و مراكز إستشفائية و أماكن إقامة
.متكاملة

من مجرد أسمى  اإلستشفائية ألغراض  المياه  فيها  تستخدم  منشآت  إقامة  إلى  الصحية  للسياحة  الفهم   يقودنا 
م خدماتها  التنظيف، مثل الحفاظ على الصحة، و النشاط، و الترويح و اإلستمتاع، و ممارسة الرياضات، و تقدِّ

.طوال العام
 يحتل العمل في السياحتين الطبية و اإلستشفائية أولوية هامة في سياسات وزاراتنا نحو تنويع أشكال السياحة

:و نشرها بطول البالد و عرضها. بعض الميزات التي توفرها السياحة اإلستشفائية
.إستمرار نشاط السياحة طوال العام

.بلوغ نسب إشغال كبيرة في المنشآت السياحية
.توفير فرص عمل

.تحقيق التوازن مع أشكال السياحة في المنطقة عن طريق التكامل مع األشكال األخرى
.توفير أساليب الترفيه في منشآت السياحة اإلستشفائية بجانب نشاطات تحسين الصحة

 ما تحققه المنشآت التي تقدم خدمات السياحة اإلستشفائية من ميزات تنافسية و سرعة سداد حصاد المكاسب
.لسداد اإلستثمارات المبذولة فيها



أنواع المنشآت في مجال السياحة اإلستشفائية
منشآت السياحة اإلستشفائية

 Cure و مراكز اإلستشفاء Cure parks و متنزهات اإلستشفاء Thermal Hotels هي فنادق السياحة اإلستشفائية
Centers التي تستخدم المياه اإلستشفائية

Cure centers مراكز اإلستشفاء +Thermal hotels فنادق السياحة اإلستشفائية
Thermal Springs / Baths الينابيع / الحمامات اإلستشفائية

Mineral water / springs المياه و الينابيع المعدنية
Gas / Respiratory cures ينابيع األبخرة اإلستشفائية ألمراض الصدر

Thalassotherapy مراكز اإلستشفاء في بيئة البحر
Mud Baths حمامات الطمي

Climatotherapy مراكز اإلستشفاء المناخي
Physical Therapy Hospitals مستشفيات العالج الطبيعي
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 سوف ينعكس ما تثمره األعمال في المدن المذكورة عاليه من معلومات و خبرات عل البالد كلها، و سوف
لتصبح مركز جذب، المناطق  يتم تطوير كل من هذه  أن  المخطط  التطوير. من  و  الصقل  من   يشهد مزيداً 
مزاولة سياحة  و  الطبيعة  سياحة  مع  و  الجوار  في  اإلستشفائية  الينابيع  منشآت  مع  أساسي  بشكل  دمجها   و 
 الرياضات المختلفة و أشكال السياحة األخرى بشكل مناسب للقيم الثقافية و معالم الطبيعة المهمة المتواجدتين

.في الجوار
 « المناطق المقصودة بالتطوير إلعالنها »مراكز سياحية« و/أو »مناطق حماية و تطوير الثقافة و السياحة
Culture and tourism protection and development regions يجب إعدادها للقاء المستشمرين 

.في السياحة في أقرب وقت لتطويرها بمقتضى لتقييمهم و إتمام تصورهم

 األهداف في السياحة اإلستشفائية في المستقبل القريب
 بدأت الدراسات الهادفة إلى تقييم مواردنا، و ذلك عن طريق تنظيمها في مراحل مع األخذ في عين اإلعتبار

.مواصفات مواردنا الجغرافية و اإلستشفائية لوضع بلدنا في المرتبة المأمولة على صعيد السياحة العالجية
.توفير 250 ألف سرير للسياحة اإلستشفائية بعد إتمام أعمال التخطيط البيئي في المناطق المقصودة

 تشكيل إتحاد لشركات التشغيل و التوزيع المحلية في المناطق المقصودة من أجل ضمان كفاءة توزيع المياه
.اإلستشفائية

في المستقبل المتوسط
التي أعلنتها الوزارة. المعدَّلة لمراكز السياحة اإلستشفائية  الرئيسية  التطوير و دراسات الخطة   إتمام خطط 
 الهدف هو نشر تجربة مراكز السياحة اإلستشفائية و توفير 1 مليون سرير للسياحة الطبية و ذلك باإلستفادة
 من خبرات العاملين في المدن اإلستشفائية التي تم إنشاؤها. و المتوقع أن تطلق منشأة سياحة إستشفائية بسعة

.200 ألف سرير

في المستقبل البعيد
.أن نجعل بلدنا وجهة السياحة اإلستشفائية األولى في أوروبا

.جذب 15 مليون سائح إلى بلدنا بغرض العالج
.تشييد 500 الف منشأة للسياحة اإلستشفائية

جدول 32 : عدد أسرة السياحة اإلستشفائية

نوع المنشأة  مراكز تحمل شهادة اإلدارة
السياحية مراكز اإلستثمار السياحي المجموع

  عدد المنشآت عدد األسرة عدد المنشآت عدد األسرة عدد المنشآت عدد األسرة

 منشآت السياحة
اإلستشفائية    18   8.454    63     19.212 81 27.666

منشآت أخرى 1.176 254.245 2.264 422.542 3.440 676.796

في عموم تركيا 1.194 262.708 2.327 441.754 3.521 704.462



جدول 33 : مراكز السياحة اإلستشفائية في المدن المختلفة في تركيا

مسلسل المدينة المقاطعة إسم المنشأة  عنوان الموقع اإللكتروني على
اإلنترنت

1 Afyonkarahisar Merkez Ikbal Thermal Hotel Www.ikbal.com.tr

2 Afyonkarahisar Merkez Oruçoğlu Thermal Hotel www.orucoglu.com.tr

3 Afyonkarahisar Sandıklı Sandıklı Hüdai Thermal Facilities www.sandiklihudai.bel.tr

4 Afyonkarahisar Merkez Korel Thermal Hotel www.korelthermal.com

5 Afyonkarahisar Bolvadin Heybeli Thermal Facilities www.heybelitermal.com

6 Afyonkarahisar İhsaniye Başak Thermal Facilities www.basaktermal.com

7 Afyonkarahisar İhsaniye BaşaranlarThermal Facilities www. basaranlartemal.com

8 Afyonkarahisar Merkez Ömer Thermal Hotel Www.omerthermal.com

9 Afyonkarahisar İhsaniye Yüntaş Thermal Facilities  

10 Afyonkarahisar Merkez Yumuk Thermal Hotel  

11 Afyonkarahisar İhsaniye Soydan Thermal Hotel www.soydantermal.com

12 Afyonkarahisar Sandıklı Sandıklı Termal Park Otel
www.sandiklitermalparkotel.
com

13 Afyonkarahisar İhsaniye Aydın Termal Tesisleri www.aydintermal.com.tr

14 Balıkesir Edremit Adrina Hotel de Lux Health & SPA www.adrinahotel.com

15 Balıkesir Susurluk Hüseyin  IMREK Thermal Facilities  

16 Balıkesir Edremit Adramis Thermal Hotel www.adramistermal.net

17 Balıkesir Edremit ENTUR www.entur.com.tr

18 Balıkesir Center Asya Pamukçu Thermal Hotel www.termalasya.com

19 Balıkesir Balya Şimal Thermal Mountain Springs www.simaltermal.com

20 Balıkesir Gönen Gönen Thermal Springs www.gonenkaplicalari.com

21 Balıkesir Edremit Afrodit Thermal www.afrodittermalgure.com

22 Balıkesir Edremit Saruhan Thermal Hotel www.guresaruhan.com

23 Balıkesir Edremit Körfez Holiday Resort www.korfeztatilbeldesi.com.tr

24 Balıkesir Manyas Serpin ManyasThermal Facility www.serpintermal.bz.tc

25 BOLU Merkez Karacasu Bolu Thermal Otel www.bolutermalotel.com

26 BOLU Merkez Karacasu
Physical Therapy and Rehabilitation 
Hospital

www.boluftr.gov.tr

27 BOLU Merkez Karacasu Gazella Resort Hotel www.gazelleresort.com

28 BURSA Osmangazi Formback www.formback.com.tr

29 BURSA Osmangazi Formback www.yenikaplica.com

30 BURSA Osmangazi Yenikaplıca Thermal Hotel and Baths  

31 BURSA Osmangazi Çekirge SultanThermal Bath www.gonluferah.com

32 BURSA Osmangazi Gönlüferah Thermal & Spa Hotel www.boyuguzel.com

33 BURSA Osmangazi Boyugüzel Thermal Hotel www.huzurtermal.com

34 BURSA Osmangazi Huzur Thermal Hotel  

35 BURSA Osmangazi Demirci Thermal Hotel www.celikpalasotel.com

36 BURSA Osmangazi Hotel Çelikpalas &Thermal SPA www.adapalas.com

37 BURSA Osmangazi Adapalas Hotel  
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قدرات تركيا في السياحة العالجية
 يصنف بلدنا في المرتبة السابعة عالمياً من ناحية غنى اإلمكانيات لموقعها و مناخها المتميزين، و فيها 1500

.مورد عالجي، و درجة حرارة بين 20 – 110 و معدل تدفق بين 2 – 500 لتر / ثانية

الشكل . خريطة موارد تركيا  اإلستشفائية

ة تقدر بــ 2347 سريراً في12 منشأة  هناك حوالي 190 منشأة عالجية في 46 مدينة في بلدنا. سعة األسرَّ
لألغراض أجل  من  السياحي  اإلستثمار  شهادة  تحمل  الصحة)  وزارة  قِبل  من  معتمدة  إستشفائية   )مراكز 
ة تقدَّر بــ8567 سرير في 30 منشأة تحمل شهادة  اإلستشفائية من وزارة الثقافة و السياحة، بينما سعة األسرَّ
ة 156 منشأة معتمدة من السلطات المحلية بحوالي 16000 سرير .اإلدارة السياحية. تقدر السعة الكلية ألسرِّ

 Protection and Development هناك 34 مركزاً سياحياً و »منطقة حماية و تطوير الثقافة و السياحة
Region of Culture and Tourism« القانون رقم بناءاً على  التي أعلنت   واحدة حتى تاريخنا هذا، و 

توزيع مراكز السياحة العالجية في المدن طبقاً لقانون وزارة الصحة لتشجيع السياحة رقم 2634
.2634 الخاص بتشجيع السياحة، و ما زالوا يعملون جميعاً

 الشكل . المراكز التي تمت إعالنها في ضمن قانون الترويج السياحي
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 لقد تمت أعمال الجرد و الحصر الهادفه إلى تقدير الوضع الحالي و إمكانيات لمراكز السياحة اإلستشفائية
الحالية للسياحة اإلستشفائية هي 100 ألف فإن سعة األسرة  المعتمدة حالياً  التطوير  لخطط   المذكورة. طبقاً 

سرير



مسلسل المدينة المقاطعة إسم المنشأة  عنوان الموقع اإللكتروني على
اإلنترنت

72 Kırşehir Merkez 
KırşehirTourism Thermal Hotel Manage-
ment Industry and Trade Col. Ltd. Temur 
Thermal Hotel Management

 

73 Kırşehir Merkez
Ahi Evran University Physical Therapy and 
Rehabilitation College Internship and 
Implementation Center Thermal Facility

 

74 Kırşehir Merkez
Grand Hotel Thermal Springs Fener 
Durable Consumer Goods, Construction, 
Tourism, Textile Industry

www.termecity.com

75 Konya Ilgın Grand Ipek Palas Thermal Hotel  

76 Konya Ilgın Ilgın  Thermal Springs  

77 Konya Karatay Şehri Thermal Springs Holiday Village www.sehritermal.com

78 Konya Hüyük Köşk Thermal Springs www.konya-kosk.bel.tr

79 Kütahya Merkez Mercan Thermal Hotel www.mercantermal.com

80 Kütahya Tavşanlı Göbel Thermal Springs Faciltiy www.gobel-termal.com

81 Kütahya Emet Emet Thermal Resort Hotel www.emettermal.com

82 Kütahya Simav Eynal Thermal Facilities www.eynalkaplicalari.com.tr

83 Kütahya Simav Çitgöl Mayorate Thermal Facility www.citgolkaplicalari.com.tr

84 Kütahya Merkez Güral  Harlek Thermal Hotel www.guralharlek.com

85 Kütahya Yoncalı Yoncalı Thermal Hotel www.yoncalitermalotel.com.tr

86 Kütahya Yoncalı Yoncalı Nehir Thermal Hotel www.nehirtermal.com

87 Kütahya Ilıca Efsane Sarıkız Thermal Facilities  

88 Manisa Demirci Demirci Hisar Thermal Springs www.hisarkaplicalari.com

89 Manisa Salihli Sart Thermal Mud Spring www.camurkaplicalari.com 

90 Manisa Kula Kula Emir Thermal Springs www.kula.bel.tr

91 Manisa Salihli Kurşunlu Thermal Springs www.salihli.bel.tr

92 Manisa Salihli Lidya Thermal Hotel Www.lidyatermalotel.com

93 Manisa Soma Soma Menteşe Thermal Springs www.soma.bel.tr

94 Rize İkizdere Ridos Thermal Hotel www.ridosotel.com.tr

95 Rize Çamlıhemşin Ayder Thermal Facilities www.ayderkaplicalari.com

96 Sakarya Akyazı Kuzuluk www.ihlaskuzuluk.com

97 Sakarya Taraklı Paşalar  Clay Bath  

98 Samsun Havza Maarif Hotel Thermal Springs www.maariftermalotel.com

99 Samsun Havza Ancere Thermal Hotel www.ancerethermalhotel.com.tr

100 Samsun Havza Aslanağzı Kızgözü Foundation  Thermal Springs  

101 Samsun Ladik Ladik Hamam Ayağı Thermal Facility  

102 Şanlıurfa Merkez Karaali Thermal Facility www.samsun.gov.tr

103 İstanbul Tuzla Tuzla Thermal Springs, Health and Tourism Facility www.tuzlakaplicalari.com

104 Ankara K.Hamam K. Hamam Mayorate Great Thermal Springs www.kizilcahamam.bel.tr

105 Ankara K.Hamam
K. Hamam Physical Therapy and 
Rehabilitation Center

 

106 Ankara K.Hamam Patalya Thermal Resort www.patalyahotel.com.tr
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38 Bursa Osmangazi Hüsnügüzel Thermal Baths  

38 Bursa Osmangazi ServinazThermal Baths  

39 Bursa Osmangazi Marigold Thermal Spa Hotel www.marigold.com.tr

40 Bursa Osmangazi Küçükyıldız Thermal Hotel  

41 Bursa Osmangazi Çekirge Police Guesthouse www.oylat.com

42 Bursa  İnegöl Oylat Thermal Springs www.oylat.com

43 Bursa Osmangazi Mutlu Thermal Hotel  

44 Bursa Orhaneli Aslanlı  Geothermal Facilities www.aslanlijeotermal.com

45 Bursa Osmangazi Kervansaray Thermal Hotel www.kervansarayhotels.com.tr

46 Bursa  İnegöl Green Thermal Hotel www.oylatgreentermal.com

47 Çankırı Kurşunlu Kurşunlu Thermal Hotel www.kursunlutermal.com

48 Denizli Karahayıt (Belde) Polat Thermal Hotel www.polathotel.com.tr

49 Denizli Karahayıt (Belde) Colossae Termal Hotel Şubesi www.colossaehotel.com

50 Denizli Karahayıt (Belde) HeraklesThermal Hotel www.heraklesthermal.com

51 Denizli Sarayköy IN-ALTI Thermal Facility www.inaltitermal.com

52 Denizli Sarayköy Umut Termal Hotel www.umutthermal.com

53 Denizli Karahayıt (Belde) Richmond Hotel www.richmondhotels.com.tr

54 Denizli Karahayıt (Belde) Lycus RiverThermal Hotel www.lycusriver.com

55 Denizli Karahayıt (Belde) PamThermal Hotel www.pamhotel.com

56 Denizli Karahayıt (Belde) Grand Marden Thermal Hotel www.mardenhotel.com

57 ERZURUM Aziziye Aziziye Thermal Facilities www.aziziyetermal.com

58 HATAY Antakya Ottoman Thermal Resort
www.antakyaottomanpalace.
com

59 HATAY Kumlu Green Hamamat Thermal Hotel www.greenhamamat.com

60 İzmir Çeşme Çeşme Altın Yunus OHotel www.altinyunus.com.tr

61 İzmir Çeşme Çeşme Sheraton Hotel www.sheratoncesme.com

62 İzmir Dikili Bergama-Dikili Zeytindalı Thermal Springs www.dikilizeytindali.com

63 İzmir Çeşme Ilıca Hotel www.ilicahotel.com

64 İzmir Çeşme
Taksim Hotel  Management Corporation 
Izmir  Çeşme Branch Radisson Blu Resort & Spa

www.taksimotelcilik.com.tr

65 İzmir Balçova Balçova Thermal Facility www.balcovatermal.com

66 İzmir Narlıdere Kaya Izmir Thermal & Convention Hotel www.kayatourism.com.tr

67 İzmir Balçova Crown Plaza Hotel www.cpizmir.com

68
Kahraman-
maraş

Merkez
Ilıca Mayorate Vali Saim Çotur Thermal 
Facility

www.kahramanmaras.saglik.gov.tr

69
Kahraman-
maraş

Merkez
Kaçamaz Construction Industry and Trade 
Co. Ltd. Thermal Facility

 

70 Kayseri Kocasinan Bayramhacı Thermal Springs  

71 Kayseri Melikgazi
Fizitürk Termal Resort Kayseri Thermal 
Springs Cure Center

www.bayramhaci.de



مسلسل المدينة المقاطعة إسم المنشأة  عنوان الموقع اإللكتروني على
اإلنترنت

144 Sivas Merkez Soğuk Çermik Thermal Facility  

145 Sivas Kangal Kangal Balıklı Thermal Springs www.balikli.com

146 Sivas Merkez
Cumhuriyet University Physical Therapy 
and Rehabilitation  Center

www.cumhuriyet.edu.tr

147 Tunceli Pertek Pertek Thermal www.pertektermal.com

148 Aydın Kuşadası Naturmet Thermal Facility  

149 Aydın Kuşadası Radon Thermal Facility  

150 Niğde Ulukışla Çelikhan Hotel Cure Center www.hotelcelikhan.com

151 Nevşehir Kozaklı Yapı-Sel Thermal Cure Hotel www.yapiseltermal.com

152 Nevşehir Kozaklı Termalya Thermal Facility www.termalya.com.tr

153 Nevşehir Kozaklı Güneş Thermal Facility www.gunestermal.com

154 Nevşehir Kozaklı Vural Thermal Facility  

155 Nevşehir Kozaklı Hacı Veli Thermal Facility  

156 Nevşehir Kozaklı Roza Resort Thermal Facility  

157 Nevşehir Kozaklı Altunsu Thermal Facility www.altunsu.com

158 Nevşehir Kozaklı Deva Thermal  

159 Nevşehir Kozaklı Kenan Gündüz  

160 Nevşehir Kozaklı Sezenler Tourism  

161 Nevşehir Kozaklı ErdemTourism  

162 Nevşehir Kozaklı Thermal Tourism www.termalturizm.org

163 Nevşehir Kozaklı Konak Thermal Facility www.kozaklikonaktermal.com

164 Nevşehir Kozaklı Horasan Thermal Facility www.kozaklihorasantermal.com

165 Nevşehir Kozaklı Doğan  Thermal Facility  

166 Nevşehir Kozaklı Grand Hotel Thermal Facility  

167 Nevşehir Kozaklı Erciyes 38  Thermal Facility  

168 Nevşehir Kozaklı Erdoğan Sezer Thermal Facility  

169 Nevşehir Kozaklı Dadak Thermal Facility www.dadakthermal.com
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اإلنترنت

107 Ankara K.Hamam Ab-I Hayat www.ab-ihayat.com

108 Ankara K.Hamam Şifa Hayat www.ab-ihayat.com

109 Ankara K.Hamam Asya Kızılcahamam www.asyatermal.com.tr

110 Ankara K.Hamam Akasya www.akasyatermal.com

111 Ankara K.Hamam Başak www.basaktermalhotel.com

112 Ankara K.Hamam Deva www.devatermalotel.net

113 Ankara Haymana
Haymana Mayorate Center Thermal 
Springs

www.haymana.bel.tr

114 Ankara Haymana Çağ Hayme Sultan www.cagtermal.com.tr

115 Ankara Haymana Haymana Thermal Resort  

116 Ankara Haymana Doktor’s Hotel www.doktorunoteli.com

117 Ankara Haymana Saraçoğlu www.saracoglutermal.com

118 Ankara Beypazarı Beyter  Dutlu Tahtalı www.beyter.com.tr

119 Ankara Ayaş Ayaş İçmece Thermal Springs www.ayasicmeceleri.com

120 Manisa Demirci Demirci Hisar Thermal Springs www.hisarkaplicalari.com

121 Manisa Salihli Sart Mud Thermal Springs www.camurkaplicalari.com

122 Manisa Kula Kula Emir Thermal Springs www.kula.bel.tr

123 Manisa Salihli Kurşunlu Thermal Springs www.salihli.bel.tr

124 Manisa Salihli Lidya Thermal Hotel www.lidyatermalotel.com

125 Manisa Soma Soma Menteşe Thermal Springs www.soma.bel.tr

126 Yalova Termal Yalova Thermal Facility www.yalovatermal.com

127 Yalova Termal Limak Termal Boutique Hotel www.limak.com.tr

128 Yalova Armutlu Ihlas Armutlu Holiday Village www.ihlasarmutlu.com

129 Yalova Armutlu Erdilli Thermal Hotel www.erdillitermal.com

130 Eskişehir Mihalgazi Sakarıılıca Thermal Springs www.sakariilica.com.tr

131 Amasya Hamamözü Hamamözü Thermal Facility www.hamamozutermal.com

132 Amasya Merkez Gözlek Thermal Facility www.gozlektermal.comm

133 Çorum  Merkez Çorum Thermal Penez Hotel Www.penezotel.com

134 Çanakkale Biga Kırkgeçit Thermal Facilities www.kirkgecittermalotel.com

135 Çanakkale Çan Bardakcılar  

136 Çanakkale Ezine Kestanbol www.kestanboltermal.com

137 Çanakkale Çan Küçüktepe Karaılıca  

138 Yozgat Sarıkaya
Mehmetoğulları Oil,Tourism, 
Cleaning,Transportation and Trade Co. Ltd.

 

139 Batman Kozluk Bato Thermal www.bato.com.tr

140 Muğla Dalaman SPA Hotel Therme Maris www.thermemaris.com

141 Aksaray Güzelyurt
ksaray BereketTourism Private Ziga 
Healing Thermal Facility

 

142 Bingöl Merkez Bin-Kap Thermal Springs  

143 Tokat Reşadiye Reşadiye Thermal Facility and CureCenter www.resadiyetermal.com



لكبار السن  السياحة 
و المعاقين
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السياحة لكبار السن كفرع من السياحة العالجية

 من الملحوظ حول العالم أن متوسط األعمار
الصحية الرعاية  في  للتقدم  نتيجة  إرتفع   قد 
التطور مع  بالتزامن  اإلجتماعية  الحياة   و 
في المتسارعين  اإلقتصادي  و   التكنولوجي 

.القرنين الـ 19 و 20
 ظهرت ما توصف بأنها النقلة الديموغرافية
Demographic shift الزلزال  أو 
 Demographic الديموغرافي
Earthquacke  في بنية السكان لكل البالد 

.مصاحبة للزيادة في متوسط األعمار
 و ألهمية هذا الموضوع، فقد عقدت األمم 
التقدم حول  عالميين  »إجتماعين   المتحدة 
السن  World Assemblies on في 

Ageing«، األول في فيينا 1982 و الثاني 
.في مدريد 2002، و فيهما نصحت الدول المشاركة بإتخاذ اإلحتياطات الالزمة لمجابهة الطفرة في عدد كبار السن

 و مع األخذ في عين اإلعتبار أن نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة تبلغ 20٪ في العديد من دول اإلتحاد األوروبي
 مثل ألمانيا و هوالندا و بلجيكان فقد أنشأ اإلتحاد األوروبي وحدة خاصة فيها لهذه المسألة، و تابعت عن كثب هذه
 التغيرات في أوروبا كلها. و قد أنشأت عدد معاهد قومية في مدن متعددة، و تم تكييف و تحسين البنية التحتية الحالية،

.و ظهرت توجهات إلى التعاون اإلقليمي و إعتماد سياسات خاصة بكبر السن في نطاق السياسات اإلجتماعية
 ان يزيد عدد من تخطو سن World Ageing Organization تتوقع األمم المتحدة و المنظمة العالمية للتقدم في السن
 65 سنة البالغ حالياً 600 مليون ليصل إلى 2 مليار نسمة بحلول عام 2050. هذه الزيادة غير مقصورة على الدول
 المتقدمة مثل الدول األوروبية و الواليات المتحدة )التي بلغ الوضع فيها حداً حرجاً) فقط، بل إنها وصلت بالفعل أبعاداً

ت بالمرحلة اإلنتقالية في مقدمتها تركيا .جدية في دول مرَّ
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معلومات عامة
 سوف يستفيد ضويفنا الوافدون في نطاق السياحة لكبار السن من خدمات التأهيل من البيوت التمريضية بجانب
 تقدم رعاية خاصة لمعاقين .Occupational therapy رحالت مشاهدة المعالم السياحية و التأهيل الوظيفي

في الفنادق اإلستشفائية و مراكز التأهيل
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السياحة لكبار السن و المعاقين

 تسببت الزيادة السريعة في عدد المسنين –كما يتضح من البيانات السابقة- في ظهور عدد من الظواهر الصحية
.و اإلجتماعية و الثقافية و اإلقتصادية

 على سبيل المثال، أدت ظاهرة زيادة عدد المسنين إلى زيادة متوازية على خدمات الرعاية الصحية. و في
 الحقيقة، إن المحرك الرئيسي لسفر إلى الخارج في إطار السياحة العالجية يأتي من جموع هذه الفئة العمرية.

.هذه الجموع أيضا تمثل الشق األكبر من المستفيدين بالسياحة العالجية
من القادمين  المرضى  و  األجانب  المرضى  غالبية  أن  نرى  السياحة،  لتنسيق  الصحة  وزارة  مكتب   عندما 

.الخارج ذوي األصول التركية ينتمون إلى هذه الفئة العمرية
 لقد ظل كبار السن مهملين حتى وقت قريب، أما اآلن فيرغبون و يطلبون أن يتم اإلهتمام بهم بحيث تصمم

.خدمات بطريقة مناسبة لعمرهم و منزلتهم
النشاطات و  المناسب،  الترفيه  و  الخاصة،  العطالت  لهم  تخصص  أن  الضروري  من  ذلك،  إلى   باإلضافة 

.اإلجتماعية، و الخدمات التكميلية و المساندة المناسبة، و تجهيزات البنية التحتية المطلوبة لهم
تصيب التي  األمراض  عالج  و  لتشخيص  أنشأت  صحية  رعاية  منظمات  هي  السن:  كبار  رعاية   مراكز 
تقدم خدماتها داخل نطاق المراكز  بذلك. هذه  المتعلقة  التمريضية  الخدمات  لتقديم  لتأهيلهم، و  السن، و   كبر 
هذه نزالء  ألجل  صممتت  المتنقلة  التأهيل  و  الواحد  اليوم  عالج  خدمات  مستشفيات.  تتبع  أو   المستشفيات 
 المراكز. و عالوة على ذلك، فإن المعاقين –الذين تبلغ نسبتهم 10٪ من سكان دول أوروبية كثيرة- لهم الحق
 في السفر و الترويح عن النفس تماماً مثل اآلخرين. و لكن هذه الفئة من المجتمع ال تستطيع اللحاق بالسياحة
 بسبب غياب التجهيزات و البنية التحتية. هذا في حد ذاته يجلب عليهم الكثير من المشاكل النفسية و اإلجتماعية.

.سوف تصبح السياحة للمعاقين من أكثر المواضيع المتداولة؛ و بلدنا بدأ العمل في هذا الموضوع
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 هضابنا
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السياحة الجبلية

 لطالما كانت الحياة الجبلية جزءاً مهما من ثقافة الحياة الغنية في تركيا، و لها تضاريسها و مناخها الفريدين.
 هذه التقاليد مذكورة في المخطوطات األثرية و األغاني الشعبية التي ما زالت في بؤرة اإلهتمام، مثل األغنية
 الشعبية »حلَّقت مدن أفشار بعيداً«, و قد مهدت لفتح المئات من المواقع في األراضي التركية كآفاق جديدة

.لحياة
بتتبع أنهم »أمة تعيش  الوقائع الصينية على  الذين وصفتهم   بعد إستقرار األتراك في هضاب األناضول، و 
 المياه و العشب على أحصنتهم و عرباتهم العالية«، باشروا حياتهم التقليدية بمعاييرهم الجديدة. و في القرن
بها.  الحالي الذي يتشابه فيه العالم باستمرار، تأتي الهضاب بتاريخ من الماضي، و التي يعرف طعمه من جرَّ
 أسلوب حياتها الغامر و المختلف؛ فهو شرقي و مبهر بالنسبة ألسلوب حياتنا الحديث، و جدير بالثقة لمدى

.بعدنا عن الطبيعة
 توفر الهضاب هواء البراري الغير ملوث، و مياه صافية باردة، و نسيمها البارد حتى في أحر أيام الصيف.
 باإلضافة إلى مناظرها الخالبة، و خضراوتها التي تنمو على أغصانها بدون هرمونات، أطعمتها المنتجة من
 الحيوانات البرية. ينمو و يعيش مائة نوع و نوع من الحيوانات و النباتات في موطن غير ملوث، و يخلصون

.البشر من العالم اإلصطناعي للبرامج الوثائقية و يجعلنوهم جزءاً من الحياة الواقعية



 من الممكن إستكشفا الحياة الحقيقية في ال هضاب من خالل القرية الجبلية، و التي بنيت في وسط المراعي و الحدائق.
 و تباشر الخدمة. ينسج سكان القرية و Gendarmerie Station تم تأسيس مركز رعاية صحية و محطة شرطة

.Yahyalı »يبيعون سجاجيد و بطاطين و جوارب الـ »يهالي
 بنيت على فروع و جذوع أشجار Pergolas إنها  هضاب جميلة جداً، حيث يتمكن المرء من التنزه على تعريشات
  Saimbeyliتمد مقاطعة سايمبيلي  Çatakالدلب التي تسقيها الشالالت الصغيرة من جانب الجبل. مرتفعات جاتاك

.بالمياه من مواردها المائية الوفيرة
 Saimbeyli - Tufanbeyli – Obruk سايمبيلي – توفانبيلي:–  هضاب أوبروك

 و هي في حالة لم تمس نهائياً. األرض القابلة للزراعة هناك يغطيها القمح و ,Yuruks إنها المفضلة لدى اليوروك
.الشعير، و يحيطها أشجار العرعر و الصنوبر األسود و األرز، و األزهار البرية

Pozantı – Belemedik بوزانتي:–   مرتفعات بلمدك
 يستطيع المرء مراقبة .Çakıt Stream هناك بيوت خشبية و صخرية مبنية فوق المرتفعات على شواطئ قناة شاكيت

.الماعز و الخنزير البري و الطيور الجارحة في ال هضاب الغنية بحياتها البرية

Pozantı - Asar بوزانتي:– مرتفعات أسار
 البيوت الخشبية و الحجرية الجبلية مبنية بالتوافق مع العمارة الجبلية المجاورة، و يحيطها أشحار الصنوبر و التنوب

.و األرز و حدائق الفاكهة. الكهرباء متوافرة في ال هضاب
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ال هضاب الهامة في تركيا

Adana Highlands مرتفعات أضنه

 Kozan-Horzum Highland and Çulluuşağı · كوزان:-  هضاب هورزوم و  هضاب شولُّو شاغي
Highland Cove

تعج  هضاب هورزوم –و التي بناها مجموعات من سكان منطقة كوزان- بأشجار الصنوبر و أشجار الدلب
Plane trees ، و كروم العنب، و أشجار الفاكهة. وحيث تقف البيوت الخشبية كمثال جميل على العمارة 

.الجبلية، فإن متطلبات البنية التحتية متوافرة و يقدم مركز رعاية صحية خدماته

)Pozantı - Tekir Area )Highland · بوزانتي:- منطقة تكر
 Tekir Highland, Bürücek and Eski Konacık Higlnads هضاب تِِكر و بُُرِجك و إسكي كوناجيك 
 يمكن في القرى الجبلية المبنيىة في أحضان أشجار الصنوبر و .Akça Tekir هي جزء من منطقة أكشا تِِكر
 و حدائق الفاكهة، رؤية أمثلة لتشكيلة واسعة من أنماط العمارة بجانب المباني الخشبية في Juniper العرعر

.تناغم تام مع األشكال الجبلية
 بحماية حصون العثمانيين التي تمتد كيلومترين شمال و جنوب Foresty Department يقوم قسم الغابات

.المنطقة الجبلية، و مزرعة الماعز الجبلي، و أنشطة أخرى

Karsantı( - Meydan( Aladağ ألداغ )كارسانتي(:–   هضاب ميدان
 و األرز Fir هذه ال هضاب التي يبلغ إرتفاعها 1700 متراً، ُمكلَّله بأشجار الصنوبر و العرعر و التنوب
Cedarwoods و حدائق الفاكهة. و تتجاور هناك تشكيالت الخشب المنحوت مع العمارة الجبلية في الهضاب 

.حيث تتوافر الكهرباء و خطوط الهاتف

 Karaisalı - Kızıldağ كارايساه:-  هضاب كيزيلداغ
 سكان المنطقة يعشقون المنطقة جداً، و التي إشتقت إسمها من  هضاب كيزيلداغ. الحياة البرية غنية جداً في
 و الجوز )عين Maroon ال هضاب، و التي يكسوها أشجار التفاح واألجاص )الكمثرى) و التوت والكستناء

.Walnut )الجمل
(Feke - Inderesi Village )Highland فِكي:- قرية إندرسى



Üçoluk هضاب أشولوك 
الصنوبر و  األرز  أشجار  تحيط  نباتاته.  و  بحيواناته  غني  األناضول  متر جنوب غربي  يرتفع 1500  الذي   الجبل 
 و الدلب بالبيوت التبسيطة، حيث ال كهرباء و ال خدمة بريد. تنظم وكاالت السفر برامج التخييم و السياحة لسكان

.Kemer األناضول و ِكِمر

هضاب أكِسِك – بِِسر 
 المنطقة بأسرها لم تمسها يد، و تقع في وادي عريض و تغطيها أشجار التنوب و الصنوبر و السهول الجبلية. ال توجد
.خدمة البريد و ال الكهرباء في هذه ال هضاب و تناسب التخييم و قضاء إجازة هادئة و مريحة تتواصل مع الطبيعية

هضاب إبرادي – ماشاد – كوجاولوك – ُستلِِغن – إلمالي – ِجبِِسن – ُسُغتبِلي – ُسلِك 
Ibradı - Maşad - Kocaoluk - Sütleğen - Elmalı - Gebesin - Söğütbeli

 بإرتفاع 1200 – 1500 متر. يغطيها أشجار العرعر و الصنوبر Hasan تقع هذه المرتفعات عند قاعدة جبل حسن
العنب و خمورها المشهورة بكروم  إبرادي  الفواكه و ليس عليها سوى بيوت حجرية بسيطة. مقاطعة  التنوب و   و 
 المحلية، هي أيضاً أحد األماكن النادرة التي ما زالت تقوم فيها البيوت التركية القديمة. يمكن رؤية كهف األلتينبشيك
Altınbeşik  (طوله 12 كم) الذي يعتبر واحداً من أكبر  هضاب تركيا، و كهف ُدِدنجيك Düdencik  بطول 15 كم.
 و الكثير من Partidge المنطقة غنية بتنوع حياتها البرية و فيها الماعز الجبلية و الثعالب و األرانب و طيور الحجل

.طيور المناطق الجليدية

هضاب أالنيا – ِدِركوي 
القرى المحلية للوادي، حيث يجري جدول كارجي.  التالل الجنوبية  الفواكه و الخضر ناحية   تقف في وسط حدائق 
 مشهورة للزوار المحليين و السائحين األجانب، و يوجد فيها مقاهي ريفية و دكاكين بقالة و مراكز رعاية صحية و

.مطاعم تقدم أطباق اللحوم. إنها مناسبة تماماً في أي يوم للنزهات و الرحالت و إستكشاف الغابات

مرتفعات ِسِرك – بشكوناك – ألتينكايا )زرك – ِسلجي( – قرى بالِّيبوجاك –ُجدِر و إِكز
Serik - Beşkonak - Altınkaya )Zerk - Selge( - Ballıbucak Villages, Gödre and İkiz

.تقع عن قاعدة جبل كويوجاك  إلى الشمال و شمال غربي األناضول على إرتفاع 1500 – 1900 متر
 المنطقة محاطة بأشجار الصنوبر و التنوب و العرعر و األرز و ليس فيها أي بُنى صناعية؛ ليس هناك خطوط نقل

.أرضي إلى ال هضاب المجاورة حيث يرعى السكان المحليون قطيعهم ليستفيدوا منها ألنفسم



20
12

141

حية
ص

 ال
حة

سيا
 ال

ب
كتي

Antalya Highlands مرتفعات و  هضاب أنطاليا
Finike - Ördübek Highland فِنِكه:–  هضاب أُرُدبِك

 تمتد قاعدة المرتفعات على مساحة كبيرة تغطيها السهول الجبلية و الزهور البرية، و يحيطها أشجار الصنوبر
لت البيوت القليلة و خلوها من البنية التحتية و اإلنشاءات إلى  و العرعر التي تعود أعمارها لقرٍن مضى. حوَّ

.منطقة جبلية برية جميلة بحق
.واحدة من المناطق التي يمكن زيارتها Arif في قرية أِرف Arycanda مدينة آريجاندا

 Serik - Ovacık Highlandِسِرك:– مرتفعات أواجيك
 منظر الطريق و هو يشق حدائق الليمون منطلقاً من مقاطعة ِسِرك و يحيطه األحراش و  هضاب الصنوبر
 بتدرج األرض الصاعدة هو فعالً منظر خالب. منظر سِرك و البحر األبيض المتوسط من طرف مرتفعال
 يشبه اللوحة الزيتية. ال توجد أي إنشاءات حديثة أو بنية تحتية في مرتفعات أوفاشيك التي Nanalı نانالي

.تحاصرها تالل غابات بمنحدرات شديدة
 ضفاف الجدول الذي يشق مرتفعات نانالي التي لم تشوبها أي تعديالت مناسب تماماً للتخييم. من المناطق التي

.يمكن زيارتها بقايا القلعة على ال هضاب

Saklı( Highland( Saklıkent )هضاب ساكليَكنت )ساكلي 
 Beydağları تمتد منتجعات التزلج على الجليد بطول 1850 متر الواقعة في وسط سلسلة  هضاب بياداغالري
 و إرن Moryer و مورير Yazırشمال غربي األناضول. ينظر سكان األناضول بإجالل إلى  هضاب يازير
Eren  و فسلِِغن Fesleğen  و فِسكان Fesikan و كارشوكورو Karçukuru و بركت Bereket و تالل 

.و هي مناسبة للتخييم  Yazır Hillsيازير

هضاب أالنيا – دمرتاش ناهيسي كاش – ساباِدِر – توكار و ُسُغت 
 Alanya - Demirtaş Nahiyesi Kaş - Sapadere - Tokar and Söğüt

 يمكن الوصول إلى المرتفعات على طريق مليئ بالمناظر الخالبة يمر خالل حدائق الليمون و البيوت الزجاجية
 و األحراش و أشجار الصنوبر في بعض األحيان، بينما يطوف حول جدول ِدِمرتاش في بعض األحيان. تقع
 قرية ِدِمرتاش و قرى أخرى على هذه ال هضاب. تغطي هذه المرتفعات حدائق الفاكهة و األزهار البرية و
 السهول الجبلية و ما زالت لم تمسها يد. تمتد خطوط الهاتف و المقاهي الريفية و المطاعم الريفية في القرى

.المجاورة لل هضاب. يمكن التخييم على ضفاف جدول الِدِمرتاش و الصيد
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Artvin Highlands  هضاب أرتفين 

يايالالر قرية   – كاشكار  سياحة  مركز   - Yusufeli-Kaçkar Tourism Center يوسوفِلي:– 
Yaylalar Village

 ترتفع قرية يايالالر 3200متراً فوق سطح البحر، و بها بنى تحتية إصطناعية مثل النوافير و الكهرباء و
تعتبر مقاٍه ريفية و مطعم و مخبز و قصاب )جزار).  بقالة و  دكاكين  بها  أن  الصحية. كما  الرعاية   مركز 
 قرية يايالالر مركز المبيت لراغبي تسلق جبل كاشكار. يمكنك شراء الطعام و المشروبات من القرية قبل بدأ

.التسلق، و يمكنك تأجير بغل لحمل األثقال
 ترتفع منطقة تخييم ديلبيرُدزو 3328 متراً فوق سطح البحر و هي أقرب منطقة تخييم إلى جبل كاشكار. و يكثر
 في دولبيرُدزو آبار المياه و ليس فيها بنى تحتية إصطناعية. إنه من الخطر محاولة تسلق جبل كاشكار –ذو

.اإلرتفاع 39320متراً- من دوليرُدزو بدون مرشد
 الماعز الجبلية و الذئاب و ،Lynx )يمكن مراقبة و تصوير الحيوانات مثل الدببة و الوشق )السنور البري

.إبن آوى على الجبل
 في قرية ألتيبارماك على الطريق إلى  )Altıparmak (Borhal )يمكنكم زيارة كنيسة ألتيبارماك )بورال

.قرية يايالالر. كما يمكنكم شراء سجاجيد القرية المنسوجة يدوياً

Borçka-Karagöl بورشكا:–  هضاب كاراُجل
البنية و الماعز الجبلية المعقوفة القرون و الوشق )السنور الدببة  الغابة المحيطة بالبحيرة مراقبة   يمكن في 
 البري) و طائر الطيهوج البندقي اللون و الطيور الجارحة، كما يمكن صيد السلمون المرقط في البحيرة. لم
 تحل مشكلة نقص البنية التحتية بعد. يوجد في محيط البحيرة دورات مياه عامة و طاوالت نزهة و نوافير و

.»إستراحة »قسم الغابات

Şavşat- Karagöl شافشات:- كارُجل
»قسم إستراحة  و  الهاتف  خطوط  تعمل  و  كارُجل،  في  عمومية  مياه  دورات  و  النوافير  و  الكهرباء   هناك 

.الغابات« أيضاً. الحياة البرية في شافشات و البيئة المحيطة تماثل ما في بورشكا كارُجل

Ardanuç-Babilan أردانوش:–  هضاب بابيالن
 في هذه المرتفعات التي ال توجد أي خدمات عصرية فيها سوى الكهرباء و الطرق، تقام األسواق و البازارات
 كل يوم سبت. تذكرنا هذه األسواق بأيام أسواق مقايضة الحيوانات و أراضي األسواق الموسمية، و ذلك بما

.يتم فيها من بيع الحيوانات لشراء الطعام و البقالة



Gaziantep Highlands هضاب غازي عينتاب 

)Huzur Highland( Islahiye Hızır Highland )هضاب إسالهيا هيزير ) هضاب هوزور 
 تغطي هذه ال هضاب مساحة واسعة، و تحيطها تالل تاهتالي و هامو و هافشو و ممر بورونسوز؛ إنها تتألف من تتألف
 من مجموعة مرتفعات ترويها ينابيع مياه عديدة و تحيطها أشجار مثل الصنوبر و األرز و التنوب و الدلنب و العرعر
 يرعى السكان المحليون في القرى المجاورة الماشية و يزرعون مساحات محدودة بالفواكه و .Alders و جار الماء
 الخضراوات الموسمية مثل التفاح و الكمثرى )األجاص) و التوت و الكستناء و الفراولة و الخيار و الطماطم و البهار
 الذي ينفث روحاً جديدة في ال هضاب. إنها مرتفعات تستحق المشاهدة بجداولها الصغيرة التي تغذيها مياه الربيع و
 و البابونج mulleins مياه الشتاء المنحدرة من ال هضاب و السهول الجبلية، مع قطرات الثلج و نبات آذان الدب
chamomile و بخور مريم البري Wild cyclamen و أزهار التيولب و الوردة الذهبية و أنواع أخرى من الزهور.

Sof هضاب صوف 
 ترتفع 1400 متراً و تشكِّل حوضاً يحيط به تالل صخرية. تستخدم مسطحات المناطق الجبلية كحدائق الفواكه و حقول
 زراعية. تتسرب مياه اآلبار من التالل الجنوبية الشرقية إلى قناة مياه في التالل الشمالية الغربية. المنتجات الزراعية
 من خيار و تفاح و عنب تزرع على ال هضاب في وسط الهواء النقي و طعمها لذيذ جداً إلنها تنضج بنهاية الصيف

.على مرتفعات عالية
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Bayburt Highlands هضاب بايبورت 

Kop Dağı Tourism Center مركز سياحة كوب داغي –  هضاب كوب داغي
 يمارس التزلج على الجليد على جبل كوب المرتفع 2918 متراً فوق سطح البحر. و ألنه يستخدم كمنتجع

.للتزلج فإن بنيته التحتية مكتملة. فيه إستراحة تتبع إدارة المدينة الخاصة تضم 112 سريراً

مراد  السلطان   Sultan Murat هضاب 
Higlands

يعقد و  يونيو،  يوم 23  مراد  السلطان  مهرجان   يقعد 
مهرجان و  أغسطس،   20 يوم  الشهداء    مهرجان 
 هضاب يايال في 15 سبتمبر على مرتفعات السلطان
السكان إهتمام  من  كبيراً  قدراً  تجذب  التي  و   مراد، 
 المحليين. يوجد هناك مطاعم أطباق اللحوم و المقاهي
 الريفية و دكاكين البقالة و القاصبين )جزارين) و نُُزل

.شباب مفتوح في الصيف



Gümüşhane Highlands هضاب كوموش خانة 

 Zigana Tourism مركز سياحة زيجانا – مرتفعات زيجانا
Center

منتجع تزلج على الجليد.  جبل زيجانا )2032 متراً) هو أيضاً 
 إكتملت فيه جميع البنى التحتية. إن زيجانا هي إحدى متجعاتنا
 النادرة التي تناسب التزلج على العشب في الصيف و التزلج على
 الجليد في الشتاء. إنها منطقة مثيرة تتوسط بين المناخ البحري

.الرطب و المناخ الشاطئي
)سارانوي ليملي  على )Limli (Saranoy )بحيرة  من   تمتد 
 طول 3 كم من  هضاب زيجانا و تستحق المشاهدة فعالً. يمكنك
 على طريق أسفلتي طوله 11كم، ثم 8 كم من الطرق الغير Kalkanlı بلوغ بحيرة ليملي بالسيارة من قرية كالكانلي

.معبَّدة
 هناك كهرباء و ماء و خدمات بريد في قرية كالكانلي. تفتح البقالة و الجزار و بائعي الفاكهة و المقاه الريفية طوال

.العام

Şiran - Tomara شيران:- شالالت تومارا
 تتشكل من مياه الينابيع الفياضة التي تسقط من إرتفاع 8 متر إلى جدول، و هو باردة بحق. البراري المحيطة بشالالت
األبيض الزان  مثل  نباتات  تغطيها  البندق ،hornbeam تومارا  البلوط ،filbert و  و .oak و  التخييم  الممكن   من 
 المغطاه بالحدائق، و حيث سلمت Seydibaba الغوص في حياة الريف بما فيها من حيوية و بساطة في قرية سايديبابا

.الطبيعة من التلف على يد اإلنسان
)Altıntaşlar (Kalis )مرتفعات ألتينتاشالر )كاليس

 يجري فيها جدول و تمت البنى التحتية فيها جزيئاً. يأتي فيض من السائحين إلى جدول ألتينتاشالر حيث يقال أن الذهب
.كان يستخرج من مناجم من الهضاب

.في منطقة ألتينتاشالر على بعد 6 كم من الهضاب توجد دكاكين بقالة و جزارة و مقاٍه ريفية و مطاعم

Tonya - Erikbeli Tourism Center تونيا:– مركز سياحة إريكبِلي – هضاب إريكبلي
 تمت البنى التحتية في هذه المرتفعات البالغ إرتفاعها 1800متراً. إنها ملتقى الطرق المؤدية إلى مركز سياحة إريكبل
 و ِكن Zigana و زيجانا Sazalanı و سازالني Çatma Obası و شاتما أوباسي Kadırga و مرتفعات  كاديرجا

Ken.
يراني ، Sinliceتناسب مرتفعات إريكبل و سازالني و ِكن و ِسنلِشي  رحالت إستكشاف Siz و سيز Şıkkıran و شيكِّ
 الطبيعة. تقع هضاب ِكن على بعد 9 كم مركز سياحة إريكبل، بينما تقع هضاب ِشيكيراني على بعد 19 كم شماله و

.تغطيها الغابات

Kadırga هضاب كاديرجا
 ترتفع 2300متراً و ال تعرف معنى تقليم األشجار. يتوافد عشرات اآلالف من األشخاص إلى مهرجان كاديرجا الذي
 يقام في الجمعة الثالثة من شهر يوليو كل عام. يشبه مهرجان كاديرجا السوق الكبير أو أرض المعارض بما يتم فيه من
 أثناء إستعراضات الرقص الشعبية و buttermilk )إستهالك أطنان من اللحوم و الخبز و الحليب الرائب )المخيض

.المسابقات و الحفالت، مع نفخ البوق الصاخب
 هناك دكاكين بقالة و جزارين و مخابز و مطاعم و محال بيع الثياب، و مقاٍه ريفية في المناطق الجبلية إلن فيها بنية

.تحتية من كهرباء و مياه و دورات مياه عامة
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Giresun Highlands مرتفعات ِجِرسون

Kümbet  مرتفعات ُكمبِت
التي هضاب  ال  تلك  في  التحتية  البينة   إكتملت 
 يبلغ إرتفاعها 1640 متراً، و يتوافر مكتب بريد
جزار و  بقالة  دكان  و  صحية  رعاية  مركز   و 
مقاٍه و  مخبز  و  لحوم  أطباق  مطعم  و   )قصاب) 

.ريفية و ورشة إصالح سيارات
أيماج تل  من  كمبت  مرتفعات   Aymaç تتكون 
أوباسي ِملِكلي  مثل  عديدة  أخرى  مرتفعات   و 
Melikli Obasi و يافوزِكمال Yavuzkemal، 
تقع تنزه.  و  تخييم  بإستمرار كمناطق  تستخدم   و 
جبلية قمة  هي  و  كمبل  غرب  كيلومترين   أيماج 
 فريدة. تعقد مهرجانات األحد الثاني من أغسطس
 كل عام في أيماج. في السبت الثالث من كل يوليو

.Sis Mountain Otçu تقام مهرجانات جبل أكتجو

ايا  )Kulakkaya( Hanalanı )هضاب هاناالني )كولَكَّ
.إرتفاعها 1500 متراً و لها طابع الحديقة النباتية الطبيعية. لم تمس بكاملها

Bektaş هضاب بكتاش 
 إرتفاعها 2000متراً و ال تعرف تقليم األشجار. تقع صخور ديسبوت و جلين عىل الطريق إلى ال هضاب
 و هو أحد عجائب الطبيعة. موقع كورتِبي كيلومتراً شرق  هضاب بكتاش و هو مناسب للتزلج على الجليد

.وقت الشتاء
دكاكين تعمل  التحتية  البنية  فيها  إكتملت  التي  المناطق   في 

.بقالة و جزارين )قصابين) و مخابز و مقاٍه ريفية



Dörtyol - Çökek ُدرتيول:– هضاب ُجِكك
 هذه المرتفعات ذات الهواء النقي و المياه الفياضة نشأت وسط أشجار الصنوبر و الفاكهة، و هي مثالية للتخييم و التنزه

.و رحالت اإلستكشاف القصيرة في الغابات

شاتالولوك هضاب  و  ِدلِبِِكرلي  قرية  خان:-   Kırıkhan:- Delibekirli Village and Çataloluk كيري 
Highland

.قرية دلبكرلي هي قرية ظريفة نشأت وسط الحدائق و المرعي حيث تنمو جميع خضراوات و فواكه الشرق األوسط

Kırıkhan - Alan كيري خان: –  هضاب أالن
 تتغطى المرتفعات المنبسطة على مساحة شاسعة باألزهار صيفاً. تتألف المرتفعات من براري عموماً ما عدا القليل
 من البيوت الجبلية، و تستغل كأراضي زراعية بواسطة سكان القرى . يستخدم سكان اإلسكندرونة و القرى المجاورة
 و  Akarcaو أكارجا Paşaoluk و باشا أولوك Değirmendere و ديغيرِمنِدر  Haymapınarمناطق هايمابينار

.على الطريق إلى اإلسكندرونة Çamlıbel شامليبل

أتيك هضاب  و  بِلِن   Belen  مقاطعة 
Borough and Atık Highlands

 أصبحت مرتفعات بلن مقاطعة اليوم بعد أن
لقرون عديدة. تعامل كمنطقة جبلية   كانت 
 يجب سكان الكيري مياه أتيك التي تنبع من

 مرتفعات أتيك المجاورة لمقاطعة بِِدن
 تعمل مقاٍه ريفية و دكاكين بقالة في المنطقة
و الصنوبر  أشجار  تغطيها  التي   الجبلية 
 الدلب و الحدائق. و هي جذابة لقربها من

المجمعات السكنية و البحر
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Hatay highlands مرتفعات هاتاي

)Soğukoluk( Belen Güzelyayla )بِلِن ُجزاليايال )صوغوكأولوك

 إستمر تداول التقاليد الشعبية في جزالليايال لقرون. المنطقة الجبلية قد تمت البنية التحتية فيها جزئياًو هي قريبة
 فهي Iskenderun Bay من البحر، مما يزيد من جاذبيتها. و إلنها الشرفة المطلة على خليج اإلسنكدرونة
 المرتفعات التي طالما نظم الناس لها األغاني، و  قرضوا الشعر و كتبوه. و قد بنيت في وسط أشجار الصنوبر
 و األزهار البرية، و هو منظر يستحق المشاهدة و السفر إليه بما فيه من بنايات حديثة و قديمة. من الممكن

.التخييم و التنزه و إستكشاف قصير للغابات

Iskenderun-Nergizlik اإلسكندرونه:– هضاب نِرجزليك
 إنها قرية جبلية تمت البنية التحتية فيها بشكل جزئي. تزرع جميع الخضراوات و الفواكه على الهضاب حيث

.بنيت دور إستراحة جبلية بجوار البناء األصلي للقرية األصلية

)Batıayaz( Samandağ - Teknepınarı )سمانداغ:– هضاب تكنبيناري )باتياياز
 إنها قرية يعانق فيها التاريخ الطبيعة. تعتبر مركز جذب السائحين المحليين و من دول الشرق األوسط لقربها
 منها و لمياهها الصافية الباردة المدهشة للتخييم و النزهة، و لما ينمو فيها من جميع أنواع الخضراوات و

.الفواكه التي تنبت في الشرق األوسط

هضاب ُدرتيول –توباكتاش
 تغمرها المرتفعات أشجار مثل الصنوبر و الدلب و األحراش. يصعد أهل درتيول إلى المرتفعات صيفاً، حيث

.تتواجد العمارة الخشبية المحلية و اإلسمنتية



 القرية و محيطها مغطى بأشجار العرعر و شجيرات التوت المميزة لهذه المنطقة. القرية بها هناك مقاٍه ريفية و مطاعم
.ريفية و محالت جزارين )قصابين) و خدمات بريد و مركز رعاية صحية و نقطة شرطة

Mut - Kozlar Highland موت:– مرتفعات كوزالر
 بها قرية صغيرة غنية بالطبيعة و التاريخ، نشأت  بجانب واٍد طويل و آخر قصير على حافة جبل غنية بالحفريات

.البحرية
 كما يمكن من على الهضاب.Canyon excursion يمكن التخييم على ضفاف المياه أو إستكشاف الوديان العميقة
.مشاهدة  الحفريات البحرية التي يعود عمرها إلى مليون سنة، و المقابر األثرية على حواف الوديان، و أبراج المراقبة

Mut - Dağpazarı Village موت:- قرية داغبازاري
 هناك دكاكين بقالة و مقاٍه ريفية و محال جزارين )قصابين) و مركز رعاية صحية و نقطة شرطة في القرية التي
 أنشأت على أنقاض مدينة أثرية. مما يستحق المشاهدة بقايا الكنيسة في مركز القرية، و الموزايك في الحدائق و منازل

.القرية. تغطي حدائق الفاكهة و الخضراوات مركز القرية، بينما تحيطها أشجار العرعر و األحراش

Mut - Sartavul موت:- مرتفعات سارتافول
 مركز هذه المرتفعات يغطيه حدائق الفاكهة و األزهار البرية و السهول الجبلية، و يحيطه أشجار الصنوبر و العرعر.
 أهل يوروك ينصبون خيامهم فيها و يرعون .Karaman هذه المنطقة يحبها األهالي من موت و سلفكي و كارامان
أتهان دير  زيارتها  يمكن  التي  األماكن  من  فيها.  إليه ،Atahan Monastery حيواناتهم  الوصول  يمكن  الذي   و 
 عبر طريق طوله 1,5 كم متفرع من الكيلومتر 21 على طريق موت – سارتافول. يمكن مراقبة الحيوانات محمية
 بالقرب من هذه Kestel و في أرض الصيد في جبل كستل Mountain Goat Protection Zone الماعز الجبلي

.بالقرب من هذه المرتفعات مثير جداً لإلستكشاف )Kapuzu المرتفعات. طريق وادي كستل )كابوزو
 إكتملت البنية التحتية لهذه المنطقة، و بها القرية بها هناك محطة وقود و دكاكين بقالة و مقاٍه ريفية و مطاعم ريفية تقدم

.و أطباق اللحوم Trout سمك السلمون المرقط

Anamur - Kaş أنامور:- مرتفعات كاش
 بنيت القرية الجبلية بين إثنين من التالل و يحيطها أشجار العرعر و الصنوبر و التنوب. في الصيف تفتح دكاكين البقالة

.و المقاهي الريفية و المطاعم الريفية التي تقدم اللحم. هذه المرتفعات يستخدمها أهل منطقة أنامور

Anamur - Abanoz Highland أنامور:- مرتفعات أبانوز
 تصطف البيوت الصيفية بجوار البيوت الجبلية الخشبية و الحجرية على مرتفعات نشأت على تٍل منحدر الوجهين و

.مجرى مائي
 في الصيف تظهر دكاكين بقالة و مقاٍه ريفية و مطاعم ريفية تقدم أطباق اللحوم على المرتفعات. يستخدم أهالي أنامور

.هذه المرتفعات بغزارة
  المرتفعات نفسها مغطاة بأشجار التنوب و العرعر تزيد أعمارها عن قرن من الزمان. يوجد في المنطقة كهف بيجكلي

Bicikli تحت األرض، و بقايا قلعة في كالِتِِب و هما من المعالم التي يجب زيارتها.
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Mersin Highlands مرتفعات ِمرسين

)Namrun( Çamlıyayla )هضاب شاملياليا )نامرون
 و تمتد عبر رقعة كبيرة من Külpet تقع هذه المرتفعات -التي ترتفع 1430 متراً- على قاعدة جبل ُكبلت
 محيط قلعة نامرون، و تعج بالجمال التاريخي و الطبيعي. بها أيضاً منازل صيفية مبنية جبلية و إكتملت بنيتها

.التحتية
.و محيطها كمرعى للغنم الجبلي و أرض صيدCehennemderesi  تستغل جهنمدرسي

 تبعد منطقة سيبل و وادي جهنمدرسي 4كم عن بعضهما، و تعتبران من أفضل الطرق للشق الطرق الوعرة
Trekking. يمكنكم أيضا ممارسة رياضة صيد السمك و مشاهدة الطبيعة عند قلعة نامرون و حديقة الكاهن 

Priest garden.

Bekiralanı( Soğucak( )هضاب سوغوشاك )بِِكراالني
 في سوغوشاك. تتوافر خدمات البريد و مركز رعاية Yayla هناك منازل صيفية لسكان مرسين في قرية يايال

.صحية من بين البنى التحتية للمنطقة، و التي تمت تنفيذها بالكامل

Aslanköy Area هضاب أصالنكوي
.نشأت وسط هضاب طوروس و تحفُّها حدائق الفاكهة و الخضراوات. بنيتها التحتية مكتملة

 .Şekersu Rock هناك كهف تحت األرض يبعد 500 متراً إلى شمال المنطقة المتاخمة لصخرة ِشِكرسو
 من الممكن التخييم بالقرب من الطريق األرضي المار خالل الغابة بين أصالنكوي و مناطق ُجِزن، أو قرب

.الغابة، أو يمكنكم إستكشاف الغابة أو مراقبة الطيور

Fındıkpınarı منطقة مرتفعات فينديكبيناري
التالل العلو.  متوسطة  تالل  يحيطها  و  عليل،  نسيمها  و  يد،  تمسها  لم  طبيعتها  و  الجبلية  المنطقة   ضواحي 
و الفاكهة  حدائق  تبطِّنه  الداخلي  الحوض  بينما  األحراش،  و  العرعر  و  الصنوبر  أشجار  تكسوها   المحيطة 

.الخضراوات. هناك مركز رعاية صحية و محطة شرطة مجهزة ببنية تحتية كاملة

Erdemli - Sorgun إرِدميل:- قرية سورجون الجبلية
.تتكون من قرية منشأة في وادي تحيطه الهضاب و مغطاة تماماً بحدائق التفاح

 ,Erdemli تجتذب بيوت الجبلية النموذجية على الهضاب إهتمام جزء كبير من سكان قرى إرِدميل و تُُمك
Tömük و قرى أخرى. من ضمن المعالم التي تستحق اإلسكتشاف برج المراقبة األثري الذي يقف على بعد 

.1,5 كم من الطريق الجنوبي

Erdemli - Küçük Sorgun إردميل:- مرتفعات كوجوك سورجون
البيوت هذه حدائق  تبنى هناك بيوت جبلية في تناغم مع نمط العمارة السائد في المنطقة، و يحيط تجمعات 

.الفاكهة و الخضراوات. البنى التحتية مكتملة، و هناك مطاعم و دكاكين بقالة و مقاٍه ريفية على الهضاب

)Silifke - Gökbelen Village )Highlands  ِسلِفكي:- مرتفعات و قرية ُجكبلن
 تسعمل هذه المرتفعات بغزارة من قبل أهالي ِمرسين و سلفكي في الصيف. تحيطها أشجار الصنوبر و نباتات

.أحراش

)Silifke - Uzuncaburç Area )Highlands ِسلفكي:– قرية أوزونجابورش
 بنيت القرية على أنقاض مدينة أولبا ديوكايزريم األثرية، و ثرية بالتاريخ. هناك مقاٍه ريفية و مطاعم ريفية و

.محالت جزارين )قصابين) و خدمات بريد و مركز رعاية صحية و نقطة شرطة

Mara( Village( Silifke - Kırobası سلفكي:- قرية كيروباسي )مارا( الجبلية
.مرتفعات كيروباسي واحدة من أقدم المرتفعات في سلفكي، و قد إستخدمها الرومان خالل الحقبة البيزنطية

.قنوات المياه ما زالت تسخدم حتى اآلن و منذ عصور قديمة، و ما زالت تحمل األدلة على هذه العصور القديمة



Fethiye - Dokuzgöl فتهيه:- مرتفعات دوكوزوُجل
 دوكوزوُجل هي براري أهالي فتهيه و يوروك القادمين من القرى المجاورة. التجول فيها ممتع وسط النسيم العليل

.الطبيعة الغنية

Kavaklıdere - Gökçukuru  كافاكيليِدري:- مرتفعات ُجكشوكورو
 المرتفعات )التي ترتفع 1700متراً فوق سطح البحر) لم تمسها يد ملطقاً و تغطيها أشجار الصنوبر و السهول الجبلية و
 األزهار البرية. من الممكن شراء التذكارات المصنوعة يدوياً من النحاس في مقاطعة كافاكيليِدري في الهضاب، حيث

.تترعر زهور تيوليب طوروس )األحمر منها و المرقط). تصل إذاعة التلفزيون إلى الهضاب

Menteşe Area - Yerküpe منطقة ِمنتِشي:- مرتفعات يورُكبيه
 يسكن أهالي الهضاب المحليون بيوتاً جبلية بسيطة تحيطها غابات الصنوبر و العرعر. تتميز المنطقة بوجود مخرجين

.Stalagmites و صواعد Stalactites لكهف تحت األرض به أعمدة الرواسب الكلسية من هوابط
Ötekaya منطقة ِمنتِشى: مرتفعات أُتِكايا

 إرتفاعها 800متراً، و تحيطها أشجار الصنوبر. البيوت الجبلية مصنوعة من الخشب و الحجارة، و تحفها أشجار
.الفاكهة و حدائق الخضراوات. يمكن شراء سجاجيد المنِتِشي الشهيرة التي ينسجها سكان الهضاب
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Muğla Highlands مرتفعات موغال

Köyceğiz - Ağla Village كويجغيز:- قرية أغال
 أهالي كويشغيز يتجولون إلى القرى الجبلية التي تحتضنها أشجار تمتد أعمارها قروناً من الصنوبر و الدلب و

.الفاكهة و الخضراوات، و يمضون اإلجازات في بيوتهم الجبلية المنسجمة مع الطبيعة
 يقام مهرجان ماهيا في الخميس األول التالي لـ 13 أغسطس من كل عام في القرية. تتوافر في القرية مقاٍه ريفية
 Çiçekbaba و مطاعم و مكتب بريد و دكاكين بقالة. طريق التنزه الذي يمتد 18 كم بين المرتفعات و ِجَجكبابا

.مناسب للتخييمİçekbaba مناسب لشق الطرق الوعرة. جانب بحيرة إيجكبابا

Fethiye - Karabel and Kuyucak  فِتهيه:- مرتفعات كارابيل و كويوجاك
 مرتفعات البراري لم يبنى فيها بيت، و تغطيها السهول الجبلية و األزهار البرية و أشجار األرز و العرعر
 القديمة. اليوروك قوٌم حافظوا على التقاليد الجبلية، و هم ينصبون خيامهم و يرعون حيوانتهم على 1300 متر

.من هذه المرتفعات الغنية الممتدة

Fethiye - Baba Mountain فتهيه:- جبل بابا
 يمارس اإلنزالق الشراعي بالمظالت من على إرتفاع جبل بابا البالغ 1700متراً. في أواخر شهر مايو تزيِّن
 جبل بابا زهور تيولب طوروس الحمراء النامية في بيئة طبيعية مع أصناف أخرى من األزهار، مما يجذب

.بشكل خاص المخيمين و قافزي المظالت
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Rize Highlands مرتفعات ريزه

.تقع عند قاعدة سلسلة هضاب كاشكار و تضيف بطبيعتها الخالبة و بيوتها الصغيرة جماالً إلى جمال ريزه
 ,Anzer, Çağrankaya المرتفعات الرئيسية في ريزه هي أنزر و شاغأنكايا و أويت و ورده و ُجليايال و جيميل

Ovit, Varda, Gölyayla and Cimil في مقاطعة 
هازنِده ،İkizdere إكيزِدري مرتفعات  شايَِل Hazende و  مقاطعة  أمبارلي ،Çayeli في  مرتفعات   و 
Ambarlı في مقاطعة همشين Hemşin، و مرتفعات آيدر و كاْفرون العليا و السفلى و إلفيت و ترفيت و 
 Ayder, Upper and Lower كاِل و باش ياال و هاِشفاراك و بالوفِت و جايماكجور و أمالكيت و ساِمسالت
Kavron, Elevit, Tirevit, Kale, Baş Yayla, Hacivarak, Palovit, Çaymakçur, Amlakit 
and Samislat في مقاطعة شامليهمشين  Çamlıhemşin. من بين هذه المرتفعات فقد أعلنت أيدار و أنزر 

.و مرتفعات كافرون العليا كمزارات سياحية

 Çamlıhemşin-Ayder Thermal شامليهمشين:- مركز سياحة ينابيع آيدار العالجية – سياحة آيدار
Springs Tourism Center - Ayder Tourism

مدينة المرتفعات  تشبه  األسود.  البحر  مرتفعات  أشهر  البحر  فوق سطح  متراً  المرتفعة 1350  آيدار   تعتبر 
 صغيرة بعد إكتمال بنيتها التحتية. آيدار مشهورة بتنوع حياتها النباتية و الحيوانية، باإلضافة إلى شهرة ينابيعها
 اإلستشفائية. تعد المياه الساخنة بدرجة 50 درجة مئوية عالجاً لألمراض الروماتيزمية و أمراض النساء و
 ،Lynx )المعدة. يمكن مراقبة الحيوانات البرية مثل الماعز الجبلي المعقوف القرن، و الوشق )السنور البري

.الدببة و الذئاب في المنطقة المحيطة بالمرتفعات المطلة على ممر الصعود إلى هضاب كاشكار

Lower and Upper Kavran شامليهمشين:- مرتفعات كاْفران العليا و السفلى
 تبعد هذه المرتفعات 8كم من قمة جبل كاشكار )3937متر) و يبلغ إرتفاعها 1300متراً، و ليس بها أي بنى
.تحتية. دكاكين البقالة توفر بعض أنواع األطعمة. يمكن إستئجار بغال لحمل المتاع أثناء تسلق جبل كاشكار

)بالُِّكي آنِزر  مرتفعات  سياحة  مركز   Ballıköy( - Higlands( İkizdere Anzer )إِكزِدري:- 
Tourism Center

 يبلغ إرتفعاها 3000متراً و بنيتها التحتية مكتملة؛ يتوافر مكتب بريد و دكاكين بقالة و جزارين و مخبز و
.بائعي فاكهة و مقاٍه ريفية و مطاعم. عسل آنزر المشهور بشفائه أمراض كثيرة متوفر أيضاً في هذه المنطقة

Çağırankaya  إِكزِدري:- مرتفعات شاغيرانكايا
 و إشتق من تردي صدى الصوت في ،Calling rocks ترتفع 3200 متراً. إسمها يعني الصخور المنادية
 المرتفعات المسطحة المحاصرة بصخور و صدوع شديدة اإلنحدار. تخدمها بنية تحتية و تصل إليها خطوط

.الهاتف و الكهرباء، و بها دكاكين بقالة و جزارين و مقاٍه ريفية في الهضاب



Sis mountain مرتفعات جبل سيس
اب) و ار )قصَّ  إكتملت أعمال البنية التحتية في الجبل الذي يرتفع 1550 متراً. يمكن أن نجد هناك دكان بقالة و جزَّ

.مقهى ريفي. ينعقد مهرجان جبل سيس في السبت الثالث من يوليو

Çatma Obası مرتفعات شاتما أوباسي
 .هي مرتفعات صغيرة إرتفاعها 3200متراً

كاديرجا – سو  – أحد :Erikbeli-Kadırga-Su إِركبِلي  أثناء  شديداً  محارباً عطش عطشاً  أن  األسطورة   تروي 
 الحروب، فقصم رمحه نصفين و رمى كل شق في اإلتجاهين بكل ما أوتي من قوة، فنبع الماء من حيث سقط نصف

.رمحه بينما غار من حيث سقط نصف رمحه اآلخر
 من الممكن إستكشاف الطبيعة بين مركز زيجانا للتزلج و طريق شاتما أوباسي السريع، حيث يختفي الماء 50 – 60
 ‹Martyrs و تل الشهداء Speared water »متراً أسفل منه. بها أماكن مشهورة بأساطير مثل أسطورة »ماء الحربة
hill و بئر الحية المجلجلة Rattled well.  يحاط منبع مياه أسطورة ماء الحربة بحماية خرسانية اليوم. إشتق إسم 
 »بئر الحية المجلجلة« من صوت اإلرتطامات التي يقرعها الحجر لمدة طويلة إذا ألقي فيها. هناك أيضاً كهف مدخله

.مغطى بالثلوج منذ أمٍد بعيد

)Haçka Obası( Düzköy )مرتفعات ُدزُكي )هاشكا أوباسي
 إرتفاعها 1784 متراً و بنيتها التحتية مكتملة. هناك دكاكين بقالة و جزارين و بائعي فاكهة و مخابز و مقاٍه ريفية في
 يجذب الكثيرين من المنطقة الجبلية، و يقام عنده مهرجان Haçkalı Baba Shrine المرتفعات. مقام هاشكالي بابا

.في 14 أغسطس من كل عام Karaabdal كاديرجا في الجمعة الثالثة من يوليو و مهرجان كارابدال
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Trabzon مرتفعات ترابزون

Sera محيط بحيرة ِسرا
 تعتبر منطقة بحيرة ِسرا مهيئةً لتكون منطقة تخييم و نزهة، و يمكن الصيد في البحيرة. و بها بنية تحتية لمياه

.و كهرباء

Maçka-Mavura ماشكا:- مرتفعات مافورا
.هناك مقاٍه ريفية و دكاكين بقالة و بائعي فاكهة و تصلها المياه و الكهرباء

.Excursion منظر طريق الغابة األرضي الممتد 3,5 كم بين مافورا و سولما نموذجي لإلستكشاف الغابات

Maçka-Kiraz ماشكا:- مرتفعات كيراز
 ترتفع 1850 متراً و بها بنية تحتية مكتملة. يمكنكم صيد السلمون على المياه المتجمدة المتدفقة خالل المرتفعات،
 في الجمعة الثالثة من يوليو كل عام. يتوافر دكان بقالة Ayeser أو التزلج على العشب. ينعقد مهرجان آيسر
.و مقهى ريفي و جزار و معطم يقدم أطباق اللحوم، و بها بنية تحتية مثل الكهرباء و خدمات البريد و نافورة

Lapazan Highland مرتفعات البزان
 يمكن مشاهدة أكوام الثلج في يونيو و يوليو في المرتفعات ذات البنية التحتية الغير مكتملة. الحياة النباتية مناسبة

.للتزلج على العشب

Çaykara - Uzungöl Tourism Center شايكارا:- مركز سياحة أوزونُجل
 تعتبر مرتفعات أوزونجل )1250متراً) واحدة من أكثر مناطق الجذب السياحي في منطقة البحر األسود في
 في Carp السنوات الحالية بما تتميز به من جمال الطبيعة. إكتملت بنيتها التحتية. يعيش السلمون و الشبوط

.البحيرة المنبسطة على 2500 متراً مربعاً
 Holdizon في جبل هولديزون Balıklıgöl من الممكن المشي و مراقبة حياة البراري في محيط باليكليُجل

 الذي يبلغ إرتفاعه 3000 متراً و يقع 10 كم جنوب أوزونُجل

Karadağ مركز سياحة كاراداغ:- مرتفعات كاراداغ
 ترتفع 1742 متراً، و بنيتها التحتية مكتملة. ينعقد مهرجان هيديرنِبي على قمة تل هيديرنِبي في الـ 20 من كل

.يوليو و لمدة 3 أيام، و يعتبر شرفة مطلة على المناظر الطبيعية
.يمكن مشاهدة و تصوير الثعالب و إبن آوى و أمثالمهما من الحيوانات البرية في الطبيعة

 السكان المحليون يبيعون حقائب اليد المبطّنة و الجوارب عديدة األلوان و السالل و أدوات المطبخ الخشبية
.مثل المالعق
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Türkiye’de gerçekleşen saşlık reformu ile ülkenin her köşesinde eşit saşlık hizmeti sunu-
lur hale gelmiştir. Her ile nitelikli kamu hastaneleri yapılmıştır. Bunun yanında özel saşlık 
sektöründe de atılımlar yapılmıştır. şstanbul, Ankara, şzmir gibi büyük ve kalabalık şehir-
lerle sınırlı kalmayıp merkez ilçelerde hastane zincirleri oluşturulmuştur. 

Medikal turizm açısından elverişli şehirlerde beş yıldızlı oteller, saşlık turistlerine ekono-
mik ve kaliteli hizmet sunar hale gelmiştir. Türkiye bulunduşu konum itibariyle medeni-
yetler beşişidir. Bu özellişi ile sadece medikal alanda deşil tarihsel ve kültürel bir turistik 
merkez olarak da turistlerin ilgi odaşıdır. 

Türkiye, termal su kaynakları bakımından büyük bir öneme sahiptir. Ülkenin termal su-
ları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki 
termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır. Termal sular, doşal çıkışlı ve bol su 
verimli, eriyik maden deşeri yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından zengindir. Türki-
ye, sıcaklıkları 20ºC’nin üzerinde, debileri ise 2-500 lt/sn arasında deşişebilen 1.500’den 
fazla kaynaşa sahiptir. 

Her il medical turizm, termal turizm, yaşlı turizmi veya yayla turizmi alanlarından biriyle 
çıkmaktadır. Burada bu üç alan da bir arada incelenmiştir.



 السياحة الجبلية في أضنه متطورة. من المناطق التي لها إمكانيات سياحية كبيرة في أضنه مرتفعات أالداغ و بوزانتي
.Aladağ, Pozantı Tekir and Kozan Lakes Highlands تِِكر و مرتفعات بحيرة كوزان

طعامها
 Turnip )ال يمكن أن تمروا بدون تجربة كباب أضنه الشهير بينما أنتم فيها! يمكنم أيضاً تجربة عصير اللفت )الشلغم

.كمذاق جديد بجانب الكباب. باإلضافة إلى ذلك هناك فيض من الخضراوات
 تعرض صوص الغموس )الدبس) و السلطات و شراب اللفت المحلي، و اللبن الرائب )المخيض) يشرب في المواسم.
ِكسِم التقليدية  بين أطعمة أضنه  العجينة) Kesme من   )Dough soup حساء 
 Wedding و حساء الزفاف )Thimble soup و حساء الكشتبان )قمع الخياط
soup القمح و  المبشور  الخضراوات  لب  أطباق  و  بالسبانخ  العدس  و  ُسلُّم    و 
 المستدير المشقوق و كتفة الثوم و الكفتة المحشية )خاصة بحشوة اللحم) و كباب
سوس العرق  شراب  و  اللفت  شراب  و  القراقوش Licorice أضنه  حلوى   و 

karakuş، و حلوى القمح المبشور و الحلوى الَحلَقية.
 يمكنم تجربة مذاقات أخرى في مطاعم الكباب المنتشرة في أرجاء المدينة. و من
 و لحم التتاري التركي Cartlak kebab أطباقها الشهيرة األخرى كباب شارتالك
Steak tartar a la Turka أنالِِكزِل البارتِفيت Analikizli و  و  الحمُّص   و 

Bartefit و المكبوس Squeeze و شيردان şırdan و الممبار و لحم ُكمِب kömbe و حساء العجينة ....إلخ

مراكز التسوق
 و بالرغم من أن مراكز التسوق غير .Karatepe ال بد من زيارة السوق القديمة و ال بد من شراء سجاجيد كاراتِِب
 اإلنعقاد في أضنه Altın Koza منتشرة، فإن الساحات و األسواق القديمتين تجذب السواح. إعتاد مهرجان ألتين كوزا

.لفترة من الزمن

:أرقام هواتف و مواقع إلكترونية هامة
www.adanasm.gov.tr   إدارة صحة أضنه )0322) 3440303 – 3441607
www.adanakultur.gov.tr   إدارة أضنه للثقافة و السياحة )0322) 4588428

www.adana.gov.tr  محافظة أضنه )0322) 4592743

الهوية الصحية لمحافظة آدانة
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

1 10 2 12 1481 7

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 1 5 0
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ADANA أضنه

 هي مخزن تركيا للذهب األبيض. نوعية القطن التي تنبت
صناعة إحتياجات  تلبي  الخصبة  جؤكوروفا  تربة   في 
 المالبس كافة. إذا زرت أضنة في الصيف فسوف تواجه

.طقساً حاراً

أين يمكن أن نذهب؟
 تخيل كتلة هائلة من الصخور تظهر في وسط جوكوروفا
Cukurova بين من  أمامها.  نشأت  اللون  بنية  مدينة   و 
أىافارزا مدينة  اإلمبارطورية Anavarza أطالل   من 
 الرومانية الباقية إلى اآلن أسوار المدينة و قوس النصر و
.برج و أعمدة و حوضين موزايك، و هي تستحق المشاهدة

كاراتاش أطالل  إلى  فتعالوا  العبادة،  األكبر  اإلسكندر  إعتاد  حيث  أثينا  معبد  مكان  عن  تتساءلون  كنتم   إذا 
.Karataş Magarsus ماجارسوس

 و بالرغم أنه لم يتبقى سوى القليل من اآلثار، فإنه ما زال بوسعكم اإلرتحال حول أسوار المدينة الممتدة بطول
.شاطئ البحر و بعض اآلثار المعمارية و بقايا المسرح و اإلستاد

أولو  ،Sabancı Center Mosque مسجد مركز سابانجي ،Ulu Mosque بالتأكيد يجب زيارة مسجد 
 و بيوت ، )Taş köprü (Stone Bridge )تاش ُكبرو )الجسر الحجري ،Bebekli Church كنيسة بِبِكِل

.في أضنة القديمة Tepebağ تِبِباغ
 و كذلك ،Misis و ِمِسس Şar باإلضافة إلى هذا، يجب زيارة أطالل مركز أنافارزا الخارجي و في شار

.Ağyatan و أغياتان Akyatan محميات طيور أكياتان
 تشتهر أضنة بقالعها كما تشتهر بقطنها. نقترح أن تزور القالع، و التي يقع معظمها على التالل. واحدة من
 و بالرغم أن الصعود إلى القلعة متعب لكنكم .Kozan castle أهم القالع التي يجب رؤيتها هي قلعة كوزان
 سوف تنسون معاناتكم عند منظر القلعة الباهر و النسيم العليل. ال تنسوا التوقف عند برج الساعة الكبير الذي

.أضحى رمزاً ألضنه
.يمكن اإلستفادة من المياه اإلستشفائية في أنطاليا. هناك 7 ينابيع إستشفائية في نطاق حدود المدينة

 الكبريتية ممتازة لألمراض الجلدية و الريوماتيزمية. الينابيع المعدنية في كورتب Haruniye عيون هارونيا
 مفيدة Kurttepe, Acıdere, Alihocalı, Misis and Kodes و أجيِدِر و ألِهوجالي و ِمِسس و كوِدس
 و مياه Osmaniye المعدنية بالقرب من عثمانية Gebeli للمعدة و أمراض األمعاء. مياه ينابيع مياه ِجبِِل

.معروفتان بخواصهما المدرة للبول Boğazözü ينابيع بوغازوزو
 جيد لألمراض الجلدية و حمو النيل )حبوب الحر). ينابيع Tahtalıköy Kükürtlü منبع تهتاليكوي ُكُكرتُل

.جيدة لتسكين اآلالم Kokarpınar and Ilıca  كوكاربينار و إيليجا
يومورتاليك و  كاراتاش  مقاطعتي  شواطي  جو  لطف  إلى  الهروب  يمكنكم  أضنه  حر   Karataş and في 

Yumurtalık  على البحر األبيض المتوسط.
 إذا أردتم مالقاة الطبيعة في أضنه فإن جبال شرق و وسط طوروس توفر فرصاً ممتازة لشق الطرق الوعرة

Trekking و السير الجبلي.
 و لمحبي تسلق الجبال فإن قرى مانصورلو في فِِكه و دوغنبيلي بالقرب من مقاطعة صايمبيلي مناسبة لشق

.الطرق الوعرة و الرياضات الجبلية



.البري و الذئاب و حيوانات أخرى
 أفيونكارأهاسير مشهورة بمياهها اإلستشفائية و من أهم ينابيعها
 للسياحة اإلستشفائية و مركز Hüdai اإلستشفائية مركز هُداي
و Gazlıgöl جازليُجل أومر  مركز  و  اإلستشفائية   للسياحة 

ك .للسياحة اإلستشفائية Ömer   and Gecek ِجِجِ
إلبنة شفائها  بعد  تاريخية  أسطورة  أصبحت  جازليُجل   ينابيع 
 الملك ميداس المريضة. و عالوة على ذلك، فإن إستنشاق بخار
.الهواء الساخن المتصاعد من الينابيع المغطاة له قدرات شافيه
 مصنوعات أفيونكاراهاسير اليدوية متقدمة جداً. المصنوعات

.النحاسية و سجاجيد الحرير و البسط سوف تجذب إنتباههم

طعامها
 إذا كنتم تحبون األكل و الشرب و كنتم تحبون المعجنات فإن
ما يناسبكم. أطباق الحشيش و القشدة  أطباق أفيون هي تماماً 
 لها خواص فريدة لهذه المنطقة، سوف تحبون الكعك بالقشدة
Creamy crumpets في العسل. ال تنسو أن تمتعوا حواسكم 

.و حلويات أفيون lokum بقشدة و لقم

أرقام هاتف و مواقع إنترنت مهمة
مديرية صحة أفيون

(4440430 (0272 www.aksaglik.gov.tr
.مديرية أفيون للثقافة و السياحة

(3137600 – 2135447 – 2141221 (0272 www.afyonkultur.gov.tr
محافظة افيون

الهوية الصحية لمحافظة أفيونكارأهيسار
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

0 16 1 3 0 13

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 0 1 0
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AFYONKARAHISAR أفيونكارأهيسار

بين و  الغرب  و  الشرق  بين  الوصل  بوابة  الرخام...  قلب   هي 
و البرد  يسود  فبينما  قاري؛  المدينة  مناخ  الجنوب...  و   الشمال 

.الثلوج شتاءاً فإن الصيف حار و جاف

أين نذهب؟
 في مدينة إحسانيه  .Tuff في وادي فريجا يمكنكم أن تجدوا كتل الصخور المنحوتة يدوياً من صخور التوف
 سوف تتجولون بين مقابل الرومان و الفترة البيزنطية، و الكنائس و متسعمرات İhsaniye  Ayazini آيِزِن

األشكال و  األدوات  و  البيزنطية،  للفترة   الصخور 
 المحفورة في األسطح  القاسية. ال تنسوا مشاهدة غرف
 و غرف الدفن Lioned grave rooms مدافن األسود

.المدعومة بالعواميد و صخور الكنائس المنقوشة
 يمكنكم زيارة قلعة أفيون، و التي يرجع تاريخها إلى ما
 قبل ميالد المسيح. و هناك معابد مخصصة لإللهه كيبِِل

Kybele و 4 كنائس بازليك )مستطيلة(.
 يمكنكم
 رؤية

 في أمكان مختلفة من Fair chimneys عواميد مداخن الجن
 الصغيرة. جهِّزوا كميراتكم إلن هذه Seydiler مدينة سيِدلر

.رؤوس هذه العواميد هي األجمل شكالً و األكمل
أكِدِر موقع  في  توجد  الجن  مداخن   إلى Akdere عواميد 
تِِب ِسفِر  في  أخرى  هناك  و  الصغيرة.  المدينة  من   الشرق 

Sivri Tepe إلى الجنوب الشرقي من المدنية.
قرية هو  الجن  مداخن  عواميد  رؤية  فيه  يمكن  آخر   موقع 

.في شمال شرق المدينة الصغيرة Karakaya كاراكايا
أن بد  ال  أفيونكارأهاسير  طبيعة  عجائب  تروا  أن  أردتم   إذا 
 تروا أكداغ بمرتفعاتها و جبالها و حيواناتها البرية و كهوفها
فتوجهوإ في سفاري  اإلرتحال  أردتم  إذا  العميقة.  وديانها   و 
كوجايايال كهف Kocayayla إلى  فيها  و  أكداغ،   في 
توكالي Kurtini كورتيني وادي   و Tokalı Canyon و 
 و األحصنة البرية، و الوعل و الخنزير  yılkı أحصنة يلكي



 المختلفة في أنقرة التي تعتبر المدينة العاصمة حيث ينبض قلب
.تركيا

 التي راقبت و حمت Ankara castle يمكنكم زيارة قلعة أنقرة
و المدينة.  تاريخ  بعمر  قديم  أنقرة  قلعة  تاريخ  لقرون.   المدينة 
 بالرغم من أن تاريخ بنائها غير معروف على وجه الدقة، فإن
 الرأي السائد هو أن الرومان هم أول من بناها. يمكنكم زيارة
الخارجية المنطقة  الخارجية.  و  الداخلية  منطقتين؛  في   القلعة 
 تحيط المدينة القديمة على شكل قلب. في المنطقة الداخلية يمكنكم رؤية و تصوير أنقرة العثمانية التي صمدت منذ
 من Arslanhane القرن الثامن عشر. من التحف التي تستحق المشاهدة في المنطقة الخارجية مسجد أرسالن هاِن

.من القرن الرابع عشر Ahi Elvan القرن الثالث عشر و مسجد آهي علوان
امات الرومانية  أنقرة مدينة تاريخ، و يمكن أن تروا فيها الحمَّ

Roman bathhouse و أقواس جوليانوس Julianus 
Pillar صفران قصر   و Safran public house و 
سولو كاراجا Sulu public houseٍ قصر  ام  حمِّ  و 
أغسطس Karacabey bathhouse بيك معبد   و 
Augustus temple المبني لإلمبراطور أغسطس في 

.و هي أقدم تجمع سكني في المدينة ،Ulus أولوس
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ANKARA أنقرة

 أنقرة قلب وسط األناضول. إنها عاصمة الثقافة و الفنون. سوف تحت تعجبون بالمنظر العصري للمدينة التي
.Celts أنشأها الكلتيين

.إذا أتيتم إلى أنقره في وقت الشتاء سوف تواجهون طقساً بارداً، بينما يصبح الطقس حاراً في الصيف
 اإلنتقاالت ممكنة بالجو و بالقطار و بالطرق البرية. يمكن الوصول إلى أي مكان في تركيا من أنقرة لموقعها

.المتوسط في البالد. في أنقرة مطار دولي الذي يستقبل الرحالت المحلية و الدولية

أين يمكن أن نذهب؟
هو رمزها  و  قاطبةً  و  أنقرة  معالم   أشهر 
أتاتورك  الطراز .Mausoleum ضريح 
قوة يمثل  و  القَِدم،  و  لحداثة  ا  بين   يخلط 

.تركيا و أناقتها
للحضارات آثار  إيجاد  الممكن   من 



مراكز التسوق
 األماكن التي يستمتع .Ulus, Kızılay and Kavaklıdere تتركز مراكز التسوق في ألوس و كيزيالي و كافاكليِدِر
 بالقرب من أولوس و المحالت هناك. و عالوة على ذلك، يمكنكم Çıkrıkçılar بها زوار أنقرة هي جيكريكجيالر

.الذهاب إلى 18 مركز تسوق كبير و صغير و اإلستمتاع بالتسوق

طعامها
 يمكنكم بسهولة أن تجدوا مطاعم تقدم نكهات من المطبخ التركي أو الوجبات السريعة من السالسل الشهيرة في أنقرة.
 في أنقرة. لطالما كان لوجبات اللحوم مكانة في مطبخ أنقرة القديم، و يشتهر Meat pita يمكنكم تناول أشهى خبز لحم
 Ankara pan, sızgıç, mucirim في أنقرة مقليات أنقرة و سيزجيش و كفتة موِشِرم و كباب الغابة و كفة التورتيلي
kofta, forest kebab,tiritli kofta. و من المعجنات فإن األشهر هم تاندور هوِرك و كعكة القمر و ألت أوست 

نيفزيم بازار و   tandoor heurek, moon cake, alt üst heurek, Pazar heurek and كوريك و هوِرك 
nevzime. تصنع حساء التويجا Toyga soup مع األرز و الزبادي، أو الطاطم و الفلفل الحلو، أو الكشك، أو حساء 
 أو حساء اللبن، أو حشوة إفِلِك و خلطات أخرى عديدة. من بين حلويات أنقرة تجدون عيش ،Miyane soup الميان

.Kaygana و البقالوة و الكايجانا Tiltil و التلتيل saraylı dessert السرايا

أرقام هاتف و مواقع إنترنت هامة
مديرية صحة أنقرة

(3859700 (0312 www.asm.gov.tr
مديرية ثقافهة و سياحة أنقرة

(3108787 (0312 www.ankarakulturturizm.gov.tr
محافظة أنقرة

(3859700 (0312 www.ankara.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة أنقرة
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

15 19 9 28 7228 16

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 1 2 3 21 7
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أتاكول برج  تصعدوا  أي  يسهم Atakule يمكنكم   الذي 
 في الوجه العصري ألنقرة. سوف تشهدون تجربة فريدة
ار، الذي يكمل دورة كل ساعة. ال تنسوا  في المطعم الدوِّ

.أن تروا أنقرة بكاملها بنظرة واحدة من شرفة المراقبة
 أنقرة عاصمة جمهورية تركيا و بها متاحف و آثار تمثل
 العصور التاريخية و التغيرات اإلجتماعية و التطورات
آثار فإن من  إلى ذلك،  البالد. باإلضافة   التكنولوجية في 
حاجي مسجد  الزيارة  تستحق  التي  الجمهورية   عصر 
.Kocatepe و مسجد كوجاتِِب Hacı Bayram بايرام
 الشهيرة، Gordion يمكنكم رؤية أطالل مدينة جورديون
فريجا مملكة   القديمة Phyrgian kingdom عاصمة 
العصر إلى  تاريخها  يمتد  التي  و  جورديون،  مدينة   في 
في للفريجيين   بقايا  تجدون  سوف  المبكِّر.   البرونزي 
من ،Gavurkale جافوركال إسمها  إشتقت  التي   و 
إنبهاكم يجذب  سوف  بها.  المحيطة  المهدمة   األسوار 
و جافوركال  في  تل  على  تمشيان  التين  اإللهتين   تمثالي 
بهذه المحيطة  الحوائط  و  مقابلهما  الجالسة  اإللهة   تمثال 
 الصخور. هذه التماثيل الحجرية هي آثار مميِّزة للحيثيين

Heitities و إستخدمت كمكان عبادة.
 ماعز أنقرة و قطة أنقرة اللتين تستوطناها أصبحتا رمزين

.لها
بمياهها اإلستمتاع  فرصة  تفوتوا  ال  أنقرة  في  أنتم   بينما 
 Kızılcahamam-Sey Hamamı اإلستشفائية. الينابيع اإلستشفائية الهامة في المدينة هي كيزيلجا و ساي  و
 و بايبازاري-دولتو-تاهتالي Ayaş Karakaya المعدنية و اإلستشفائية و آياش كاراكايا Ayaş  و ينابيع آياش

Beypazarı-Dutlu-Tahtalı و هايمانا Haymana.
 أنقرة هي المركز الثقافي و الفني لتركيا كما أنها العاصمة السياسية لتركيا. يمكنم اإلسترخاء بعد عناء اليوم في
 المسارح العامة و الخاصة و مسارح الهواة، و األوبرا الحكومية و قاعات الباليه و سيمفونية األوركسترا و

.متاحف الرسم و النحت التابعة للدولة، عدد كبير من معارض الرسم و مجموعات موسيقى الهواة



أسبندوس تفويت   ،Aspendos ال يجب 
أفضل من  واحد  و  المسارح  أقدم   أحد 
عليها. الحفاظ  أمكن  التي  تركيا   مسارح 
 قد تصادفون مهرجان أسبندوس لألوبرا
الباليه  Aspenos Operan and و 
Ballet Festival الذي ينعقد سنوياً في 

 مسرح أسبندوس الذي يبلغ عمره 2000 عام، و يقدم عروضاً صوتية فريدة باإلضافة إلى جمال أنطاليا الطبيعي و
.تركيبات فنية ال يحدها لغة و ال دين و ال عرق

 هو أقدم تجمع سكاني عرفه تاريخ البشر. المدخل الوحيد إلى الكهف التاريخي يفضي Karain cave كهف كاراين
 إلى ثالثة أجزاء متصلة. بالرغم من أن بعض الموجودات معروضة في المتحف الصغير عند المدخل، فإن جزءاً كبيراً

.من اآلثار موجود في متحف أنطاليا
 أنطاليا مثال ممتاز لمن يريدون اإلستمتاع بجمال الطبيعة و يستمعون بالجمال التاريخي في نفس الوقت. كل الجداول
 و األنهار في المنطقة تصب في البحر من أكثر من 20 شالالً فوق األرض و تحت األرض في نقاط إلتقاء جبال
 طوروس بشواطئ البحر األبيض المتوسط. من أحلى هذه الشالالت هي شالالت ُدبن الصغرى و الكبرى و كورشونلو

.Small and Great Düden Waterfalls, Kurşunlu and Manavgat waterfallsو مانافجات
 لها أطول شاطئ في تركيا و طوله 18كم. و عالوة Patara بالطبع، ال يمكن أن نمر بدون السباحة في أنطاليا. و بتارا
 و قد أعلنته وزارة البيئة كمنطقة حماية ،Loggerhead على ذلك، فإن شاطئ بتارا هو منطقة تكاثر السحلفاة البحرية

.بيئية خاصة
 Cleopatra Beach, İncekum Beach and Ulaş من الشواطئ المفضلة شاطئ كليوباترا و إنجكوم و أوالش
Beach. و يمكن اإلستمتاع بمناظر فريدة من أليمبوس و منتزه جبال باي القومي و شاطئ طوبجام Olympos, Bey 
Mountains National Park and the Topçam Beach. تقع أماكن التخييم شمال المنتزه لمن يريد التجول في 

.Tünektepe من تونكتِِب Bird eye view  جمال الطبيعة. يمكن رؤية المنطقة كلها في نظرة واحدة
رة لمعالم معمارية مختارة للحضارات األناضولية منذ التاريخ القديم  تعرض في نموذج المدينة المصغَّر نماذج مصغِّ

.و حتى اآلن
 الذي أقيم على مساحة 40,000 متر مربع، و هو األول من نوعه EKOPARK نقترح لحبي الطبيعة زيارة إكوبارك

.في العالم لعرض عينات مصغَّرة من أنواع الحيوانات و الزواحف و النباتات
 بالذات بين المناطق الطبيعية بمالعبها للجولف ذات المقاييس العالمية، و التي في طريقها لتكون Belek تتميز بِلِك
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ANTALYA أنطاليا

من لها  بما  المتوسط  األبيض  البحر  لؤلؤة  هي   أنطاليا 
قبائل أول  محط  إنها  طبيعي.  جمال  و  تاريخية   تركيبة 
في األناضولية.  الثقافة  لت  شكِّ و  األناضول  سكنت   التي 
 Turkish وقتنا الحاضر، تُعرف أنطاليا بالريفيرا التركية
Riviera و التاريخ  و  الشمس  و  البحر  يجتمع   حيث 

.الطبيعة
 مناخ أنطاليا عموماً هو مناخ إقليم البحر األبيض المتوسط؛
 حار جاف صيفاً، و دافئ و مطير شتاءاً، و هو بذلك في
 نطاق المناخ البحري الدافئ إلى الحار. يسود مناخ بارد و

.شبه قاري في أقصى المناطق الداخلية
»يسيحوا أن  من غزاته  أطالوس  البرجاموني  الملك   طلب 

 حتى يجدوا له الجنة في األرض«. و إنطلق الغزاة بأمر الملك ليجوبوا األرض، حتى إذا ما وصولوا البقعة
 حيث تقع أنطاليا اليوم، إنبهروا بالجمال الذي رأوه، و قالوا »لقد وجدنا الجنة«. هل تحبون أن تجدوا الجنة

بدوركم؟

أين يمكن أن نذهب؟
.الذي إستخدم كمينائ للمدينة Olympus يمكنكم زيارة أوليمبوس

شاكالتِِب لمرتفعات  الجنوبية  التالل  الغربي)) Çakaltepe  على  الجنوب  كيلومترات جهة  عدة  تبعد   التي 
ينارتاش-شيرالي باسم  المكان  هذا  يعرف  باستمرار.  النيران  الحجر  Yanartaş-Çıralı تتصاعد  يعني   و 

.المشتعل-الراتينجي لما فيه من غاز طبيبعي متدفق من التالل
 حتى اليوم يمكن رؤية أطالل معبد و عامود و مسرح و كنيسة بازليكية )مستطيلة) بيزنطية و حمام بالقرب من

.الشاطئ، و كذلك بقايا قلعة العصور الوسطى و دعامة الجسر غرب مصب النهر في البحر
 واحدة من أفضل ما تم الحفاظ عليه من المباني التاريخية في أنطاليا. برج Hadrian gate بوابة هدريان
 واحدة من المباني Yivli minaret إسكي هيديرليك كان يستخدم في اإلتصاالت في الزمن القديم، مأذنة يفلي

.اإلسالمية في أنطاليا التي تستحق أن ترى



.كلها
 أنطاليا مشهورة بالمربى المصنوعة من جميع أنواع الفواكه و الخضراوات. و أشهر أنواع المربى التي تختص بها

.و البطيخ Bergamot eggplant أنطاليا مربى البرتقال الحامض و الباذنجان
 باإلضافة إلى ذلك، يمكن إيجاد تذكارات أصيلة لتركيا تباع في منافذ بيع وزارة الثقافة و السياحة و في محال تذكارات

.القلعة
.هناك العديد من مراكز التسوق بطول الساحل

طعامها

 و شكشوكة Shish Kofta في أنطاليا المشهورة بطعامها اللذيذ ذي طابع البحر األبيض، ننصح تجربة كفتة شيش
şakşuka و األطباق الجانبية مثل الغموس )الدبس) الحامض و الحمص و الحيدري Haydari، كما ننصح بتجربة 

.و تشكيلة الخبز و المخلالت Grilled Trout السلمون المشوي

أرقام هواتف و مواقع إنترنت هامة
مديرية صحة أنطاليا

(2284848 (0242 www.antalyasm.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة أنطاليا

(2477660 (0242 www.antalyakultur.gov.tr
محافظة أنطاليا

(94- 93- 2439797 (0242 www.antalya.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة أنطاليا
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

1 13 2 25 0 0

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 1 4 2
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.أكبر مركز جولف في أوروبا
نواٍد أنطاليا  في  فإن  الليلية  الحياة  تحبون  كنتم   إذا 
كونيالتي في  مطاعم  و  يخوت   و Konyaaltı و 
 تقدم بدائل أخرى Kaleiçi فنادق فخمة في كاليجي
 للتسلية. أفضل ما يمكنكم فعله لإلسترخاء بعد عناء
 اليوم هو الجلوس في مقاهي كاليجي في المساء و

.إحتساء شراب بارد
 لكي تصنف المنطقة على أنها منطقة جذب سياحي،
 يجب أن تولى أهمية خاصة للطرق البرية، و التي
الموانئ إلى  السائحون  يصل  النقل.  طرق  ل   تكمِّ

.البحرية التي يرغبون فيها بالطرق البرية

مراكز التسوق
ألتي دوشمي   المنسوجة Döşemealtı سجاجيد 
 مشهورة Madder )يدوياً من الفوة )نبات صبغي
 جداً. يمكنكم رؤية المكان الذي تصنع فيه السجاجيد
هناك أوروبا.  متاحف  أهم  ين  تزِّ التي   التركية 
 محالت في أنطاليا تستطيع تلبية إحتياجات السائح



.Söke من بين مقاطعات آيدن السياحية: ِدِدم و كوشاداسي و ُسك

سبل اإلنتقال إليها
.يمكن بلوغ آيدن بالبر و البحر و السكة الحديد و بالطيران الجوي

أين يمكن أن نذهب؟
 ال تغادروا آيدن دون زيارة مدينة أفروديسياس العتيقة و معبد أبولو في ِدِدم

.و السباحة على شواطئ ِدِدم و كوشاداسي الجميلة

طعامها
 أطباق الزيتون مميزة لمنطقة بحر إيجه،  كذلك التين و العنب
 و الفواكه الحمضية و مربى البرتقاف الحامض و أنواع لذيذة
الدنيس السمك )على رأسها  البوري Bream من   Grey و 
Mullet و األسبور Sea Bream الماعز  Goat و سمكة 

fish(.

مراكز التسوق
البسط و  السجاجيد  تبيع  أنيقة  نوافذ عرض  تواجهون   سوف 
 و المالبس الجلدية و المجوهرات و التذكارات المشابهة في

.المواقع السياحية في المدينة

:أرقام هواتف و مواقع إنرنت هامة
مديرية صحة آيدن

(2135000 (0256 www.aydinsaglik.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة آيدن

(2112774 (0256 www.aydinturizm.go.tr
محافظة آيدن

(2122416 (0256 www.aydin.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة آيدن
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

0 14 1 4 0 2

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 0 0 0
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AYDIN آيدن

الكبير المروية مياه منديرس )المتعرج)  السنين على السهول الخصبة   great manderes بنيت منذ آالف 
river. و هي المدينة الـتي بدأ فيها إلتحام الطبيعة بالثقافة و السياحة أول ما بدأ في تركيا.

 آيدن بها مدن تاريخية فريدة و معابد و بها طبيعة خالبة. و قد أصبحت مقراً لعدة حضارات بسبب موقعها

 الجغرافي، و كل حضارة عاشت في المنطقة تركت فيها ميراثاً تاريخياً. من مدن آيدن التاريخية أفروديسياس
ماجنيسيا و  برينه  و  نيسا  و  ِدديما  و  أليندا  و  ميلِت    ,Aphrodisias,  Milet,  Alinda,  Didyma و 
Nysa,  Pryene and  Magnesia و الالتي حفّزن عقول فالسفة من أمثال طاليس Thales و أناكسيمندر 
آيدين إزادوروس.  و  هيبوداموس  المعماريين  المهندسين  و  ِهكاتاتيس  الجغرافي  المؤرخ  و  أناكسيمينس   و 
ِدِدم الساحلية مثل كوشاداسي و  فيها من مقاطعاتها  بم  الواعدة  السياحية    Kuşadası واحدة من مدن تركيا 

and Didim.
 في وقتنا الحاضر، يشهد مئات اآلالف من السواح المتوافدين عليها بقايا الماضي من المدن القديمة بجانب تنوع

.الحيوانات و النباتات الفريد في أبهى صوره
 كانت آيدن مستعمرة سكانية هامة منذ قديم األزل، تحيطها إزمير و مانيسا من الشمال، و دنِزلي من الشرق،
 و موغال من الجنوب، و شواطئ

.بحر إيجه من الغرب
البحر إقليم  مناخ  هو   مناخها 
و بسببه   و  المتوسط،   األبيض 
الطوبوغرافية الطبيعة   بسبب 
 تشكل نوعان من الحياة النباتية؛
 األحراش و الغابات. تنبت فيها
 منتجات مثل الزيتون و التين و
 الفواكه الحمضية و الكستناء، و
 في المناطق الريفية تنمو أشجار

.الصنوبر و ما شابهها
السنة فصول  أكثر  هو   الشتاء 
تسقط ال  و  آيدن،  في   مطراً 
ترى ال  و  صيفاً،   األمطار 

.الثلوج إال نادراً



طعامها
 ستكون خسارة سياحية كبيرة إذا لم تتذوقوا خبز آيفاليك المحمص
الحواف المقرمشة  الزالبية   و هوشمريم Fringe dumbling و 

höşmerim.
 مشهور بطعمه عالمياً. هنا يمكنكم مشاهدة و تذوق التنويعات و Susurluk buttermilk لبن سوسورلوك الرائب

.المميزات في المطبغ التركي، أكبر ثالث مطبخ عالمياً

أرقام هواتف و عنواين إنرنت هامة
مديرية صحة باليكسر

(2437384 (0266 www.balikesir.saglik.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة باليكسر

(2451336 – 2451335 (0266 www.balikesirkulturturizm.gov.tr
محافظة باليكسر

(2451301 (0266 www.balikesir.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة باليِكِسر
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

0 21 1 6 0 10

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 0 0 0
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BALIKESİR باليِكِسر

 تعبتر باليكسر جنة سياحية بترثها التاريخي و الثقافي، و جمالها الطبيعي في شواطئ على بحري مرمرة و
.إيجه. تمتلك أكبر عدد من الجزر

 من أوائل المناطق التي بدأت السياحة فيها في البلد،. تحاط خلجان باليكسر بأشجار الزيتون الخضراء الالمعة.
 حيث أعلى نسبة Homeros epic فيها الجزر الكبيرة و الصغيرة. فيها جبل إيدا المرتبط بملحمة هوميروس

.أكسجين. فيها المياه اإلستشفائية التي طلبها الناس للعالج آلالف السنين
 ألن مناخ البحر األبيض المتوسط يسود في أماكن منها بينما يسود مناخ بحر مرمرة و المناخ القاري في مناطق
 أخرى، فإن بعض النباتات التي توجد في مكان ما ال ترى في األماكن األخرى من المدينة. تتألف 30٪ من

.مساحة المدينة )650ألف هكتار) من غابات
.وديان الزيتون من الكنوز الباهرة في المدينة

 تسود 3 فصول في باليكسر: مناخ البحر األبيض يسود عىل سواحل بحر إيجه، بينما مناخ بحر مرمرة يسود
 في الشمال،و المناخ القاري يسود المناطق الداخلية. ليس هناك سوى تذبذب طفيف في درجة الحرارة على
 الشواطئ بين الصيف و الشتاء. و على عكس ذلك، فإن المناطق الداخلية تشهد فارقاً كبيراً. في المناطق الجبلية

.الشرقية الشتاء قارس البرد و الصيف لطيف بارد

سبل اإلنتقال إليها
 باليكسر هي محطة مرور تصل أنقرة و إسطنبول إلى
و إسطنبول  و  بورصة  بمدن  متصلة  هي  و   إزمير. 
و معبّدة.  إسفلتية  بطرق  جاناكال  و  إزمير  و   أنقرة 
 بينما يمكن بلوغها من إسطنبول بالعبارة و األوتوبيس
 البحري، فإنها تملك اآلن خط وصل جوي مع تشغيل

.و مطار باليكسر Bay airport مطار باي
إزمير و  باليكسر  و  أنقرة  بين  الحديد  السكة   تصف 

.و بانديما

أين يمكن أن نذهب؟
 ال تغادروا المدينة بدون زيارة محمية مانياس للطيور
Manyas bird sanctuary آيفاليك إلى  السفر   و 
Ayvalık إدِرميت كثيراً .Edremit و   ستخسرون 
 إذا سافرتم بدون شراء سجاجيد و عطور و كريمات

.Kozak و عنب كوزاك Yağcıbedir ياغجيبِدر



يزيد و  إليها،  الوصول  يسهل  أنقرة،   و  إسطنبول  من   قريبة 
.جمال الطبيعة من جاذبية المدينة في هذا المجال

 و عالوة على هذا كله، فإن بولو ُعرفت بأطعمتها و مطبخه، و
.Bolu Mengem على األخص بولو منجم

 بولو هي عموماً تقع في حيز غرب البحر األسود، و يسودها
 مناخ البحر األسود. كما يسود مناخ مرمرة و المناخ األناضولي

.القاري في المناطق الداخلية

سبل اإلنتقال إليها
 تقع بولو على طريق إسطنبول – أنقرة و يمكن

.الوصول إليها بالطريق البري فقط
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BOLU بولو

 تقع بين مدينتين كبيرتين هما أنقرة و إسطنبول. غنية بالحياة النباتية و البحيرات الطبيعية و اإلصطناعية، و
 المنشآت الترفيهية المناسبة لرياضات الصيف و الشتاء. بولو في مكانة جذابة للسياحة المحلية و الدولية، و
.لها إمكانيات لسياحة الشتاء و الصيد و السياحة الصحية  سياحة المرتفعات و الهضاب و سياحة المؤتمرات
 42كم إلى شمال بولو،  و تتكون من سبعة بحيرات متباينة المساحة. ال Yedigöller تقع بحيارات يِدُجلَر

.يمكن للمرء أن يمر بدون رؤية هذه العجائب
التاريخية و األماكن  الكثير من  ثقافية. هناك  و  تاريخية  مدينة  أيضاً  فهي  بجمال طبيعتها  بولو   بينما تعرف 
.الطبيعية التي وضعت تحت الحماية مثل البيوت التركية التقليدية و المساجد و المقابر و القصور و الحمامات
الغابات ٪61 المدينة. تغطي  اللطيف على  المحيط  الغربي. يسود مناخ  البحر األسود   تقع بولو على ساحل 
 و  Kartalkaya من مساحتها. و لها طبيعة غنية خاصة في ما يتعلق بسياحة الشتاء على هضاب كارتالكايا

.Abant و جزياً على أبانت ، Gerede Arkut ِجِردي أركوت

السياحة العالجية و ينابيع المياه
الدافئة. المائية  بمواردها  غنية  هي  و  مهم،  جيولوجي  صدع  لخط  أرضية  طبقات  طول  على  بولو   نشأت 
منتجعات بولو اإلستشفائية هي بولو-كاراكاسو، و مودورنو-باباس و ساروت، و ِسبِن كسنُُز-بافلو، و ُجيىُك-
 Bolu-Karacasu, Mudurnu-Babas and Sarot, Seben Kesenözü-Pavlu Thermal جاتاك

Springs and Göynük-Çatak.
 فهي تقع بولو في موقع مثالي لعقد المؤتمرات و المعارض.



BURSA بورصة

.ا معتدل
.تأتي بورصة بعد إسطنبول في ثروتها من اآلثار العثمانية

.تصل بورصة منطقة مرمرة بمناطق إيجه و األناضول الداخلية. لذلك يمكن الوصول إليها بالبر و البحر و الجو

أين يمكن أن نذهب؟
.تحمل بورصة آثاراً من عدة حضارات، و لها طابع المزج بين التاريخ و جمال الطبيعة و التطور

 العمارة في بورصة تشبه العمارة البيزنطية و
.تتمثل في مبانيها التاريخية

الحديث عند  الذهن  إلى  يتبادر  ما   أول 
الكبير المسجد  هو  بورصة   Ulu عن 
(supreme( mosque. الجامع رؤية   عند 
مأذنتين و  قبة   20 من  المتألف   األبيض 
.عظيمتين سوف تتفهمون كيف إستمد عظمته
مخطوطة  192 رؤية  عند  تنبهرون   سوف 

.التي كتبها كبار الخطاطين
و قارجوز  العالمي  الظل  عرائس   عرض 
 هو Karagöz and Hacıvat هاجيفات
 جزء من مسرح التراث التركي و قد إستمد
أن يعتقد  و  الرئيسية.  السخصيات  من   إسمه 

.قاراجوز و هجيفات عاشا في بورصة
األخضر القبر  المسمى   Green المبنى 
tomb (بسبب لون السيراميك عليه) هو أحد 
 أهم الرموز التي ترد إلى الذهن عند الحديث
الوالة أحد  محمد   جلبي  بنى  بورصة.   عن 
)يَشيل الخضراء  الكلية   Yeşil )العثمانيين 
kulliyah في ضاحية يشيل، و هي اآلن أحد 
 أهم األماكن التاريخية في بورصة بمسجدها

.و مأذنتها و ضريحها
 هي من أحد Tophane park حديقة توبان
منظر إستعراض  منها  يمكن  التي   األماكن 
تأسيس بورصة  شهدت  العام.   بورصة 
مباني أول  مقر  هو  و  العثمانية،   الدولة 
عثمان مقبرتي  أمثال  التأسيس  فترة   أباطرة 
المرادية الكلية  و  غازي  أورهان  و   غازي 

Muradiye Kulliyah.
 بورصة مشهورة بينابيعها اإلستشفائية. يقال
العصر أثناء  بني   أن أول حمام في بورصة 
الناس يتداعى  الحين،  ذلك   الروماني. و منذ 
من الشافية  للمياه  العالم  في  مكان  كل   من 
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أرقام هواتف و عنواين إنترنت هامة
مديرية صحة بولو

(41- 40- 2150339 (0374 www.bolusaglik.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة بولو

(2157622 – 2153690 (0374 www.bolukulturtorizm.gov.tr
محافظة بولو

(2151010 (0374 www.blou.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة بولو
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

0 7 1 2 0 3

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 0 0 0



مراكز التسوق
من إزميك  سيراميك  من  مميزة  عينة  تفضلون   قد 
تصدِّر بورصة  المدينة.  وسط  في  التسوق   مراكز 
مركز أهم  العالم.  إلى  الصوفية  المالبس  و   الحرير 
 تسوق يباع فيه منسوجاتها الحريرية هو كوزان هان
يجب .Kozan han التاريخي ال  بورصة   زوار 
الحبال و حلوى المناشف و  بدون شراء   أن يرجعوا 

.الكستناء

طعامها
 مطبخ بورصة مشهور بكباب إسكندر. ال تغادر بدون
)أبو الكستناء  حلوى  تنسى  أن  يجب  ال  كما   تذوقه. 
إنُِجل كفتة  و  إسكندر  كباب  و   و Inegöl فروة)، 

.Mihaliç حلوى كمال باشا و ميحاليش

.الجبن لها مذاق خاص
أرقام هواتف و عنواين إنترنت هامة

مديرية صحة بورصة
(04- 03- 02- 01- 2956000 (0244 www.bsm.gov.tr

مديرية ثقافة و سياحة بورصة
(2209926 (0244 www.bursaturizm.gov.tr

محافظة بورصة
(2251900 (0224 www.bursa.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة بورصة
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

2 19 1 11 1355 20

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 1 9 3
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 األمراض. من الينابيع المشهورة شكيرِج و باِدمِل
 , Çekirge باهِش و ُدمبُلِدك و ِجملِك و آرموتلو
Bademli Bahçe , Dümbüldek ,Gemlik  

and Armutlu.
السكانية المجمعات  من  واحدة  مشاهدة  أردتم   إذا 
و التاريخ  لحظات  أفضل  شهدت  التي   النادرة 
 كانت عاصمة 4 إمبراطوريات فال بد أن تزوروا
إزنيك .Iznik إزنيك سيراميك  تصافحكم   سوف 
 التركوازي و األلوان الخضراء. إزنيك ما هي إال
الوقت نفس  في  الطلق.  الهواء  في  مفتوح   متحف 
األول المجمع  المسيحي.  للعالم  مهم  مركز   هي 
أقيم للمسيحية  الرئيسية  المبادئ  فيه  تكونت   الذي 
و القدس  بعد  مقدسة  مدينة  ثالث  إنه  إزنيك.   في 

.الفاتيكان
التي  ال تغادروا بورصة بدون زيارة أولوداغ، و 
اآللهة كانت  حيث  األساطير  في  مكانتها   إتخذت 

.تراقب حرب طروادة منها
يستقبل و  معقول  غير  جمال  على  يطل   المكان 
الوعرة الطرق  شق  و  التخييم  و  التزلج   محبي 
Trekking لوج باإلثارة على  الشعور  يمكنكم   و 
في الغور  أو  الجليد  على  تزلج  دراجة  أو   تزلج 

.Big foot الجبال الجليدية
القدمية، بالعمارة  المهتمين  من  كنتم   إذا 
جوماليكيزيك إلى  تعالوا  و  كاميراتكم   فجهزوا 
Cumalıkızık . إنها قرية صغيرة حيث يجتمع 
البديعة مع الطبيعة و تعطيكم الثقافية   المواصفات 

.الشعور بروح المهرجانات



أين يمكن أن نذهب؟
 الضيق البارد الذي تضيئه Çal Kısık هناك تماثيل قديمة من الفترتين البيزنطية و الرومانية في وادي شال كيشيك
نهر خلق  لقد  الفريد.  بجماله  باإلنتباه  كيشيك  وادي  يجذب  بينما  رائعة  لوحات  يقدم  العظيم  مندريس  نهر   الشمس. 
الطبيعية. هذا أثناء جريانه في السهول، و هو مكان دائم لمحبي  الوادي الضيق   المندريس )=الملتوي) العظيم هذا 
للتخييم أو البيات في البيوت المتنقلة  كما أنه من ،Caravan tourism السهل الذي يجري فيه النهر مناسب تماماً 
 الممكن اإلستمتاع بممارسة كافة نشاطات حياة البراري مثل إستكشاف الهضاب و البراري و شق الطرق الوعرة و

.للسياحة في يناير Canyon 2011 فتح الوادي الضيق .Rafting ركوب األمواج السريعة
و الجبلية،  أنلي  ُسليم  بولدان  بحيرة  و  كيفي،  يتاغان  و  توبولكو  بيغاشي  مرتفعات  األخرى  الجميلة  المناطق   من 
 Beyağaç Topuklu Highland, Yatağan Kefe Highland, Buldan Süleymanlı بحيرة شفريل إشكيلي
Highland Lake, Çivril Işıklı Lake ، و مراقبة حقول حماية الطيور، و منطقة بحيرة كارتال لحماية البيئة 

Kartal lake nature conservation area، نهر مندريس العظيم. و جميعها تسحتق المشاهدة.
اِل للسياحة كبيراً من السياحة العالجية في حجارتها الكلسية في مركز باموكَّ ِدنِزلي بديوكها، و تمتلك كنزاً   تشتهر 

.محلياً و دولياPamukkale  sağlık termal turizmiً العالجية
العالم في ما يخص موارد مياهها المياه و الصحة عبر العصور. تظهر دنزلي من بين أغنى مناطق   ِدنِزلي مدينة 
 اإلستشفائية. تندمج مع أنواع السياحة األخرى مناطق فيها مثل شارداك بيليري و بولدان ينيجكنت بُلمكايا، تِكَّكوي
 Çardak في مقاطعة سراكوي، إنُسيو، منطقتي باباجيك و كيزليدري، قسم ُجلَميزلي من مقاطعة أكُّوي في المدينة
Beylerli, Buldan Yenicekent Bölmekaya, Tekkeköy in the Sarayköy Borough, ,İnsuyu, 
Babacık and Kızıldere regions, Akköy Borough Gölemezli region of the city. و بهذا يكون 

 لدنزلي اإلمكانية لتصبح وجهة سياحة عالجية
 هامة و تصنف كمنطقة ذات أولوية للتطوير. و
 قد أعلنت كمركز سياحة عالجية حتى يصبح لها
.الشعار المميز لها في سوق السياحة العالجية

اإلستشفائيه الي  باموكِّ  Pamukkale مياه 
thermal waters

)مدينة دنزلي  عن  18كم  باموكالي  مياه   تبعد 
القديمة  Hierapolis Antidque هيرابوليس 
city( هي و  مئوية،  درجة   35 حرارتها   و 
و العالي  الضغط  و  القلب  لمرضى   موصوفة 
و الشلل  و  الكساح  و  الروماتيزمية   األمراض 
 األمراض الجلدية و أمراض العيون و أمراض
 الجهاز العصبي و الجلطات و أمراض الجهاز
تأكيد بعد  و  الصحية  حالتهم  بحسب   البولي 
نفسها المياه  شرب  أن  كما  الطبي.   الفحص 
إلدرار و  المعدة  تقلصات  لعالج   موصوف 
 البول و لتطهير مجرى البول و إذابة حصوات

.الكلى
اإلستشفائية الينابيع  في  الشفاء   إستقبلوا 
الكلسية الحجارة  المنسابة من  المياه   لباموكالي 
 تضمن لباموكالي مكانة فريدة في سوق السياحة
تركيبة الجغرافي  باموكالي  لموقع   العالجية. 
 )فريدة بوجود مصادر وادي ُشُركسو )ليكوس
Çürüksu (Lykos( لطالما  اإلستشفائية. 
آلالف العالجية  لألغراض  الناس   إستعمل 
األماكن هذه  في  بنوا  الغرض  لهذا  و   السنين، 
في و  الهيكل  مذهلة  إستشفائية  حمامات   مباني 
 نفس الوقت عملية. السائح الذي سمع عن شهرة
 هذا المركز ال يغادر بدون زيارة هذا المكان و
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DENİZLİ ِدنِزلي

 تحتضن هذه المدينة  التي تقع
 على مسار

 تاريخي هام أثار حضارات
عريقة ومدن تاريخية مثل

colossae, 
Hierapolis,Tripolis,    

Loadikya,   
 والمنتجعات االستشفائية 

 وأحواض المياه المعدنية. وقوع
 المدينة في نهاية طريق الحج

 الواصل بين ازمير وأفس وعلى
  طريق الفتح و التجارة يكسبها

.أهمية اضافية
 وتشكل هذه المدينة معبرا بين منطقة أيجة الغربية وسط االناضول ومنطقة البحر االبيض الجنوبية في نصف

 الجزيرة االناضولية. هذه المنطقة التي تقع على مجرى سياحي هام كانت مقرا لحضارات متعددة مثل
Hitit, Frig,Lid,İyon,Roma,

 و الحضارة البيزنصية وبمدنها التاريخية
Hierapolis, Loadikya, Tripolis, Herakleia, Attuda, , Clossae  , 

.تعتبر مقر حضاري هام.,كما تملك آثار زمان السلجوقيين و العثمانيين
 رغم أن المدينة تقع ضمن منطقة ايجة اال أن مناخها ال يحمل سمات مناخ المنطقة.ولكونها منطقة عبور من

 .المنطقة الساحلية الى المنطقة الوسطى فانها تتميز بالمناخ البري .ويكون شتاءها ماطرا و معتدال



EDİRNE إِدرنه

 يحطيها بحر إيجه من الجنوب و بلغاريا من .Thracia هي جزء من منطقة مرمرة الذي يرجع إلى حضارة تراقيا
.الشمال و اليونان من الغرب و مدن تكرداغ و كيركاكاالري و جاناّكال من الشرق

 تطل على شبه جزيرة تراقيا و تمتد عبر جبال إشترانشا شماالً و جبال كورو و بحر إيجه و خليج ساروز جنوباً و نهر
.غرباً و سهول إرجن شرقاً. و نحو 80٪ من األراضي صالحة للزراعة Meriç و سهول ِمرش

 تقع مدينة إدرنه في المنطقة التراقيه جنوب شرق شبه جزيرة البلقان و تختلف في تركيبتها الجغرافية. و تتنوع التركيبة

 الجغرافية بسبب الجبال و التالل المختلفة اإلرتفاع و الهضاب و السهول في المستويات األدنى. المناطق الشمالية و
.الشمالية الشرقية و الجنوبية و الجنوبية الشرقية تغطيها الجبال و الهضاب

 إدرنه هي منطقة إتقالية بين مناخ البحر األبيض المتوسط و المناخ القاري السائد في وسط آسيا. تسود أنماط مناخية
 مختلفة في المناطق المختلفة في إدرنه بسبب تأثير البحر األسود و بحر إيجه و بحر مرمرة. في الشتاء المنطقة دافئة
 و ممطرة حيث يسود مناخ البحر األبيض المتوسط، بينما المناخ بارد جداً و ثلجي حيث يسود المناخ القاري. أما في
 الصيف فهي رطبة و حارة و في الربيع فهي
 هام لمنتجات Ergene ممطرة. حوض إرجنه
مناخ فيه  يسود  و  الخضراوات  من   المدينة 

.قاري قاسي
 كانت المدينة في يوم ما العاصمة العثمانية، و
 لذلك فهي تحمل قيمة تاريخية كبيرة بمبانيها و
 الكثير من السائحين المحليين و الدوليين على

.الحدود
مناطق تتصدر  فإنها  حدودية،  مدينة  إلنها   و 

.التسوق و السياحة الثقافية و الدينية
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.يستحم في مياهه الشافية
 اإلستشفائية مياه حمراء اللون فريدة تنبع من مصدرها في كل فصل. و تتميز Karahayıt لينابيع كاراهايت

.بغناها بالمعادن

مراكز التسوق
 هناك الكثير من مراكز التسوق في المدن
تتيح التي  المدينة  مركز  في  و   القديمة 

.فرص التسوق للسواح

طعامها
 تسود األطعمة و العادات الغذائية التقليدية

 Black eyed peas soup في دنزلي. أنواع الحساء المميزة لهذه المنطقة هي حساء البازالء سوداء العين
 و حساء الطماطم Black eyed bean soup و حساء العدس و حساء الطماطم و حساء الفاصوليا البيضاء
 أطباق اللحوم الرئيسية للمنطقة هي لحم الضأن المطهو .ovmaç مع الفلف الحلو )الرومي) و حساء أوفماش
كومبار حشوة  الضلوع Kumbar filling و  لحم  التاندور Cidar meat و  و  بالبازالء  الدجاج  لحم   و 

ضمله كول  و Kol Dolma و  الكبد  لفائف   و 
 كرشة )معدة) على صفائح الصاج )حديد). أطباق
دنزلي هي ذات األصول من مطبخ   الخضراوات 
 أطباق الباذنجان مثل الباذنجان المجفف المحشو و

.كعكة الباذنجان الساخنة
البازالء سلطة  المنطقة  لهذه  فريداً  يعتبر  مما   و 
الجمل)، )عين  الجوز  و  الثوم  مع  العين   سوداء 
الخبيزة سلطة  و  المقرمش،  الخبز  فتات  حساء   و 

Mallow و سلطة البراعم Sprout.
المخبوزات تشكيلة  في  إيجة  منطقة  مالمح   تظهر 
الخبز في أنواع من  السكان  الحلويات. و يخبز   و 

 في الشتاء يمكن أكل الدخن .bazdırma  و البازدرما şipit و ِشبِت Phyllo pastry بيوتهم هي الرقاق
 و الجوز )عين الجمل) و الكستناء، و في الصيف تثمر أنواع مختلفة Roast wheat )الذرة البيضاء) و القمح

.من الفواكه و الخيار و الشمام و البطيخ

أرقام هاتف و مواقع إنترنت هامة
مديرية صحة دنزلي

(44- 2623643 (0258 www.denizli.saglik.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة دنزلي

(2410840 (0258 www.pamukkale.gov.tr
محافظة دنزلي

(2656100 (0258 www.denizli.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة ِدنِزلي
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

2 14 1 7 0 9

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 0 1 1



طعامها
 من المستحيل أن يغادر الزوار بدون أن يشتروا زيت عباد
أن بدون  أو  الشهيرة،  البيضاء  الجبنة  و  األرز  و   الشمس 

.يأكلوا كبد الضأن المتبل

أرقام هاتف و عناوين إنترنت هامة
مديرية إدرنه الصحية

(2149010 (0284 www.edirnesm.gov.tr
مديرية إدرنه للثقافة و السياحة

(2120455 2253029 (0284 www.edirnekulturturizm.gov.tr
عمدة إدرنه

(2139184 (0284 www.edirne.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة إِدرنه
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

0 6 1 3 0 0

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 0 0 1
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 سبل

اإلنتقال إليها
 يمكن الوصول إلى إدرنه بالطرق البرية و السكة
جواً القدوم  في  يرغبون  الذين  الزوار   الحديد.  
ركوب ثم  أوالً  إسطنبول  في  الهبوط   يمكنهم 
تنطلق كل ساعة التي  باص  الميني  و   الحافالت 

.على مدار اليوم

أين يمكن أن نذهب؟
ِسليميا مسجد  زيارة  بدون  المدينة  تغادروا   ال 
Selimiye الذي أضيف إلى قائمة األمم المتحدة 
تشاهدوا أن  بد  ال  كذلك  و  الثقافي،   للتراث 

.Kırkpınar Oil Wrestling كيركبينار



طعامها
الماء هيروك  و  كباش  شاغ  المدينة  أطباق  قائمة  على   تقف 
القطائف و  الرائب  اللبن   ,Cağ kebac, water heurekو 

buttermilk soup and kadayıf filling.

أرقام هاتف و مواقع إنترنت هامة
مديرية صحة إرزوروم

(2343925 (0442 www.erzurumsaglic.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة إرزوروم

(2351912 – 2337199 (0442 www.erzurumturizm.gov.tr
محافظة إرزوروم

(02- 2351801 (0442 www.erzurum.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة إرِزوروم
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

0 19 1 1 0 1

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 0 1 2
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ERZURUM إرِزوروم

 تقع المدينة في منطقة البحر األسود و منطقة
.شرق األناضول من جمهورية تركيا

من و  أرتفين  و  ِرزه  الشمال  من   يحدها 
الغرب من  و  أرداهان،  الشرقي   الشمال 
 بايبورت و إرزنكان، و من الشرق كارس
 و آغري، و من الجنوب بنُجل و موش. و
 تعتبر أكثر مراكز سياحة الشتاء شعبيةً في

.تركيا
 ينتمي جزئ من إرزوروم إلى منطقة البحر
 األسود، و األخرى تنتمي إلى منطقة شرق
السكاني التجمع  فيه  يقع  و   األناضول، 
1959 يرتفع  الذي  األناضول  في   الوحيد 

 متراً فوق األرض في الشطر الجنوبي الغربي من المرتفعات. ينتشر التجمع السكاني على أرض منبسطة يصل
.إرتفاع بعض أجزائها 2000 متراً

 يحد المنطقة من الشمال دوملو و من الجنوب حبال باالنُدكن. أختيرت هذه المنطقة للسكنى عبر العصور بسبب
 مرور طريق الحرير فيها و إنتاجية أرضها الزراعية. و لقد عانت المدينة و محيطها من الدمار البالغ بسبب

.الزالزل الشديدة
.يسود معظم المدينة مناخ قاري. الشتاء فيه طويل و بارد و الصيف قصير و حار

سبل اإلنتقال إليها
.تتصل إرزوروم بالمدن المحيطة و باقي البالد بالطريق البري و السكة الحديد و النقل الجوي

أين يمكن أن نذهب؟
المزدوجة، و المأذنة  ذات  المدرسة  مشاهدة  و  باالندكن  في  الجليد  التزلج على  بدون  إرزوروم  تغادروا   ال 
 ،Rafting ال تفوتوا ركوب األمواج السريعة في طوف İspir مدرسة ياقوتي و المتاحف. إذا مررت بإسبير

.فتمتعوا بمنظرها و منظر بحيرة تورتوم Tortum و إذا مررتم بشالالت تورتوم



 و مرة أخرى يمكنم مشاهدة .Terebinth )و بينما أنتم هنا ال تفوتوا فرصة شرب شاي الزعتر و قهوة تريبينث )بطم
.عمارة بيوت جازيانتب األصلية المصنوعة من الحجر الكلسي الناعم

 إذا أردت اإللتحام مع الطبيعة يمكنكم أخذ جولة على دراجة في غابات بورج و ُدلُك و منتزه أتاتورك الثقافي ذي المائة
.Burç Forests, Dülük Forests and the l00 Year Atatürk Culture Park عام

مراكز التسوق
 التذكارات التي يمكن شراؤها هي المصنوعات النحاسية اليدوية و المصنوعات المطعمة بالصدف و الحلي الذهبية و
 الفضية و النعال اليمنية الصحية التي يتوج أعالها بالجلد األحمر و األسود و يصنع باطنها من الجلد الخام المخيط، و
 أعمال تطريز جازيانتب و جميع األجهزة اإللكترونية. و مما ينصح به أيضاً شراء بقالوة جازيانتب و فستق أنتب و

.و الفاكهة المجففة و الفلفل األحمر و البهارات Soujuk sweet حلوى سوجوك
 تجدون مراكز التسوق في أكثر أماكن المدينة حيوية، في ُمترجيم أسيم، و جازيلر، و سوبورجج، و كاراُجز، و شارع
 Mütercin Asım, Gaziler, Suburcu, Karagöz and Şıhcan شيهشان و ضاحيتي ديغرميشم و ساريُجلُّك

Boulevards and the Değirmiçem and Sarıgüllük 
Districts. في للتسوق  أخرى  مناطق  هناك  ذلك،  على  عالوة   و 
 رواق ماجورات و الرواق الكبير و رواق سويليميز و رواق هالِب و
 Majorate Archade, Grand رواق سوريا و ممر كورتولوش
Archade, Söylemez Archade, Halep Archade, Syria 

Archade and the Kurtuluş Passage.

طعامها
 جازيانتب هي جنة لمن يحبون الطعام بكل ما تعنيه الكلمة. ننصحكم
 بتجربة كباب علي نازك. باإلضافة إلى ذلك، ال تغادروا بدون تذوق

 و عصير Licorice و شربات العرقسوس Lahmacun و اللحم بالعجين Beyran و البيران Katmer القطمر
.küşleme و الكتفة المحشية و الكفتة المستديرة و الُكشلِمه Yuvlama و يوفالمه Mulberry التوت

.ال بد من تناول الفستق في جازيانتب، التي تعتبر جنة الفتسق. نقترح أن تجربوا أيضاً بقالوة الفتسق و زبدة الفتسق
.هناك العديد من المطاعم التقليدية و الحديثة حيث يمكن رؤية جميع مراحل تحضير الطعام و الحلويات أمام أعينكم

.Nizip إذا صادفت زيارتكم تاريخ 4-5 سبتمبر فيمكنكم المشاركة في مهرجان الفستق في نِزيب

أرقام هواتف و عناوين إنترنت هامة
مديرية صحة جازيانتب

(220961418 (0342 www.gaziantepsaglik.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة جازيانتب

(2201308 (0342 www.gaziantepturizm.gov.tr
عمدة جازينتب

(2310313 (0342 www.gaziantep.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة جازيانتب
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

0 10 1 11 1783 0

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 1 2 1
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GAZİANTEP جازيانتب

 هي أقدم مدينة في العالم! ولدت أول الحضارات في هذه المنطقة بين بالد ما بين النهرين و بين البحر األبيض
 المتوسط. كان طريق الحرير يمر بها، و حافظت على مكانتها كمركز تجاري على مر العصور. إذا قدمتم إلى

.جازيانتب صيفاً فسوف تواجهون طقساً حاراً، و لكن في الشتاء سوف يكون بارداً و ممطراً
 جازيانتب هي أكبر مدينة في جنوب األناضول، سادس اكبر مدينة تركية و لها مواصفات عاصمية و إمكانيات

.إقتصادية و سكانية واعدة
في السكانية  التجمعات  أول  من  واحدة  كذلك  هي   و 
 األناضول، مرت عليها العصور النحاسي و الحجري
 القديم و الحجري الحديث و الحيثيون و مملكة ميتاني
 و اآلشوريين و الفرس و اإلسكندر األكبر و السلجوقي
 و الروماني و البيزنطي و اإلسالمي و التركو-إسالمي

.و العثماني. و حملت آثار من كل هذه العصور
 سيطرت جازيانتب على ماضي و حاضر الحضارات
 بسبب توسطها بين البحر األبيض المتوسط و بالد ما
بسبب و  الحضارات،  أول  ولدت  حيث  النهرين   بين 
و الشمال  و  الشرق  إلى  الطرق  ملتقى  على   وقوعها 
 الغرب، و لمرور طريق الحرير بها. و في نفس الوقت

.حافظت على مكانتها كمركز ثقافي و إقتصادي هام
تأثيرها تحت  المجوارة  المدن  أغلبية  تحتضن  و  األناضول،  شرق  جنوب  مشروع  مركز  هي   تحتضن 

.اإلقتصادي
فيها و  الفرات،  نهر  مياه  ترويه  منها  جزء  و  للزراعة،  صالحة  منبسطة  أراض  من  أراضيها  ربع   يتألف 
 محاصيل ذات قيمة إقتصادية عالية مثل الفستق و الزيتون و القطن و العنب و الفلفل األحمر و الكتان، بجانب
 الحبوب مثل العدس و القمح و الشعير. و عالوة على ذلك، فإنها تعتبر المركز الذي تجتمع فيه منتجات شرق

.و جنوب شرق األناضول ليتم معالجتها و تقديمها لألسواق المحلية و العالمية

أين يمكن أن نذهب؟
 ال بد أن تزوروا قلعة جازيانتب، أحد أروع القالع التي ما زالت قائمة.
 لقد حافظت على روعتها في وسط المدينة بعظمتها و تاريخها العريق.
 و بالرغم أنه ال يعلم على وجه الدقة تاريخ بناء القلعة، فإنه يقال أنها
 بنيت كبرج مراقبة في العصر الروماني و توسعت عبر العصور. لقد
 أخذت شكلها الحالي في عصر اإلمبراطور البيزنطي جوستيمياىوس

.في القرن السادس الميالدي
 البد أيضاً أن تزوروا متحف جازيانتب األركيولوجي و متحف حسن 
بيوت و  عاداتها)  و  البشرية  السالالت  )دراسة  لإلثنوغرافيا   سوزر 
بلكيس/ و  تروا مدن رومكاله  أن  بد  كذلك ال  و  التاريخية.  جازينتب 
 Rumkale, Belkıs/Zeugma and زيوجما و ُدلُك/دوليجه القديمة

Dülük/Doliche.
للمنحوتات  و سبق آخر في جازيانتب هو أول معرض دولي مفتوح 
 هناك حالياً 300 تمثال منحوت و .Islahiye في إقطاعية إصالهيا

.تصميم منحوت في المعرض
المدينة يقع في قلب  المرتبط بجازيانتب. و هو  باكيرشيالر  التوقف في سوق  بدون  المرء   ال يمكن أن يمر 
القدور و أواني الطهي و بقصور و أسواق. تصنع األيدي المدربة الماهرة الحلي و المجوهرات و   محاطاً 
 و المصنوعات Kuntu األثاث. سوف يروق لكم المصنوعات المطعمة بصدف اللؤلؤ و منسوجات كونتو

.اليدوية النحاسية
 لتروا الساللم الخشبية Tahmis coffeeshop إن كنتم تحبون أنماط العمارة المختلفة فشاهدوا مقهى تاهميس

.في وسط المقهى



أي يمكن أن نذهب؟
 و برج أنطاكيا Habib-I Neccar  ال تفوتوا متحف هاتاي األركيولوجي و كنيسة سانت بيير و مسجد حبيب النجار 
 Harbeiye و دير سانت سيمن و بيوت أنطاكيا القديمة و بقعة هاربيه الترفيهية Titus و أطالل جيفليك و ممر تيتوس

.و كلية سوقلو محمد باشا، و شاطي أرسوز و قلعة بكراش و قلعة كوز

طعامها

 و الوجبة الحمضية و الحمص Ashur إنها لخسارة كبيرة لمن يزور هاتاي بدون تذوق الكفتة المحشية و اآلشور
 و الخبز المحشو و الكنافة و Kaytaz pastry و مخبوزات كايتاز Paprika و عين الجمل و الفلفل األحمر الحلو
 و قطع الحرير و معجون الفلفل Daphne و حساء الغار Kervich قطايف طاش و القرع )اليقطين) و الكيرفيش

.Pomegranate األحمر و عصير الرمان

أرقام هواتف و عناوين إنترنت هامة
مديرية صحة هاتاي

(57- 2146156 (0326 www.hataysaglik.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة هاتاي

(2160610 – 2149217 (0326 www.hataykulturturizm.gov.tr
محافظة هاتاي

(15- 14- 2146213 (0326 www.hatay.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة هاتاي
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

0 10 1 10 0 2

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 0 0 0
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HATAY هاتاي

 أهم صفات مدينة هاتاي هي مناخها المالئم الذي
و الهجرة  يمكن  و  جذابة،  أنطاكيا  منطقة   يجعل 
 يسهِّل الحياة، و كذلك موقعها على تقاطع الطرق
فلسطين من و  و سوريا  األناضول  بين   الواصلة 
هنا تقع  ذلك،  على  عالوة  و  شوكيوروفا.   خالل 
 أيضاً أنسب الموانئ البحرية للوصول من بالد ما

.بين النهرين إلى البحر األبيض المتوسط
من فيها  بما  سياحية  إمكانيات  لها  مدينة   هاتاي 
العتيقة المدن  و  الدينية  للسياحة  جذب   عوامل 
للعالم المهمة  اآلثار  من  الكثير  المرتفعات.   و 
بيير سانت  كنيسة  مث  هنا،  موجودة   المسيحي 
St. Pierre church. أنطاكيا متحف   يضفي 

.األركيولوجي ميزة كبيرة للمدينة
 الشالالت الرئيسية في المدينة على أنهار آسي و
للري في مدينة أفرين، و هناك سدين   كاراسو و 
تاهتاكوبرو سد  هو  السدين  هذين  أحد   هاتاي. 
Tahtaköprü المبني على نهر كاراسو، و اآلخر 
يارسلي سد  جدول Yarseli هو  على   المبني 

.بوهشين
البلوط العرعر و   هناك تشكلية كبيرة من أشجار 
و الزان  الحور Cornel woods و  شجر   و 
Poplars بجانب و  الغابات.  في  األرز  شجر   و 
أحراشاً تحوي  و  غنية  النباتية  الحياة  فإن   ذلك 
 و الغار و Myrtle )مغطاة باألس )نبات عطري

.الزعتر و الالفندر
المتوسط األبيض  البحر  إقليم حوض  مناخ   يسود 
 في هاتاي، فالجو حار جاف صيفاً و دافئ و ممطر

.شتاءاً

سبل اإلنتقال إليها
على طريق هاتاي  بلوغ  منE يمكن  السريع   5- 
القطار محطة  أخرى.  مدن  و  أنقرة  و   إسطنبول 
سبل توفر  إسكندرونه  في  البحرية  الموانئ   و 

.الوصول البحرية و بالقطار إلى المدينة



ً  وسط مضيق البوسفور مع الكثير من الغموض المحيط به. البرج الذي إستخدم سابقا
 إستخداماٍت عدة على مدى العصور المختلفة، يستخدم اآلن كمطعم بعد أن تم ترميمه

.علي يد شركة خاصة
 Galata إذا أردتم أن تأخذوا إسطنبول تحت أجنحتكم فال بد من تزوروا برج جلطه

tower. .يقال أن اإلمبراطور لويستيانيوس هو من بنى هذا البرج، و قد ظل يراقب المدينة منذ عام 507 ميالدية 
 إستغل برج جلطة ألغراض عديدة حتى وقتنا الحاضر، حيث يستخدم ألغراض السياحة. يصعد إليه بالمصعد حتى
 الطابق السابع، ثم ترتقى الساللم لطابقين للوصول إلى المطعم في الدور األخير، و منه يمكن الوقوف على شرفة

.البرج. لن تستطيعوا إغماض أعينكم على منظر تفاصيل إسطنبول و البوسفور
 ما رأيكم في إستنشاق بعض النسمات بعد رحلتكم الطويلة حتى اآلن؟ على العبّارات التي تقلع على رأس الساعة و
 يمكنكم أن تأخذوا رحلة لمدة ساعة في البحر. كانت بيوكادا منفى و دير ،Büyükada تديرها عدة شركات إلى بُيوكادا
.أيام الدولة البيزنطية. و حتى وقتنا الراهن تتجاور المساجد و الكنائس و المعابد اليهودية في سالم على أراٍض منفصلة
 Hagios و كنيسة هاجيوس ديميتريوس Hiristos Monasteryأهم أماكن العبادة في بيوكادا هي دير هيريستوس

Dimitrios  Church (حيث يعقد أهالي الجزر األرثودوكس قداسهم) و المعبد اليهودي و مسجد الحامدية.
 يمكنكم القيام برحلة إستكشافية بطول المنظر الباهر للقصور على الجزر و البيوت المطلة على البحر. خذوا رحلة

.على دراجة أو إسبحوا قرب الشواطئ
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İSTANBUL إسطنبول

إذا كان العالم دولة واحدة فإن إسطنبول هي عاصمتها«نابليون بونابرت«
 إسطنبول هي المدينة الوحيدة في العالم المقامة على قارتين. بنيت المدينة على 7 تالل و تستقبل زوارها بما
 ال يحصى من المباني التاريخية و المتاحف و المطاعم المتنوعة. ستسلب صورة المدينة عقولكم و تأخذكم

.إلى عالم األحالم
 لطالما كانت إسطنبول مركزاً ثقافياً و إقتصادياً هاماً على مدار تاريخها الممتد 2500 عاماً لموقعها اإلستراتيجي

.حيث يحتضن البحر اليابسة. و بينما تسمعون األذان يمكنكم في نفس الوقت سماع أجراس الكنائس
 تقع المدينة التاريخية في إسطنبول على شبه جزيرة محاطة من 3 جهات ببحر مرمرة و مضيق البسفور و
 خليج القرن الذهبي. إنعكس التنوع الثقافي على المناخ أيضاً؛ إنها عموماً حارة في الصيف و لكن الشتاء متغير
 بسبب موجات الهواء البارد التي تهب على المنطقة. يبلغ سكان إسطنبول 12,255,685 نسمة، منهم ٪99

.سكان مدن و 1٪ سكان قرى
.إستعدوا لرحلة مرهقة لذيذة في إسطنبول. ال تنسوا الكاميرا و الخريطة

أين يمكن أن نذهب؟
البيزنطية من اإلمبراطورية  ثم  الرومان  فيما مضى  العواصم، حكمت  بأنها عاصمة  التي تعرف   إسطنبول 
.»بعدهم ثم أصبحت عاصمة اإلمبراطورية العثمانية. تستطيع من ذلك أن ترى أن إسطنبول هي »مركز العالم
 في خضم روائع إسطنبول، الذي شهد تاريخ و ثقافة Topkapı  Palace سوف تنبهروا برؤية قصر توبكابي
 و مجد الدولة العثمانية.  يتكون قصر توبكابي من مكاتب شئون الدولة في وسط ساحات و حدائق و قصور و

.مباٍن كانت المقر الملكي، و مباٍن مخصصة للموظفين العاملين في القصر
 القائم منذ عام 360 ميالدية، يغمز لزوار ميدان السلطان أحمد Hagia Sophia Mosque مسجد آيا صوفيا
 بلونه األحمر الفاتح. تحول المسجد اآلن إلى متحف. سقف المسجد مغطى بالموزايك و حوائطه مغطاة ببالط

.سيراميك. النصوص التي تزين حوائط الصرح التاريخي كتبها خطاطون مشهورون خالل الفترة العثمانية
 الذي كان يقع في المكان ،Hippodrome كانت سباقات مركبات الخيل تجري في مضمار السباق البزينطي

.بين آيا صوفيا و مسجد السلطان محمد، و هناك 3 عواميد منتصبة في مركز المضمار
 يمكنكم رؤية كنيسة سانت أنطونيو )واحدة من أشهر
 الكنائس الكاثوليكية) من جادة )شارع) اإلستقالل،
.أشهر شوارع إسطنبول و الذي يضم كل الديانات

جورجون و  ميدوسا  رؤوس  رؤية   يمكنكم 
Medussa and Gorgon heads كنيسة  في 
 البازليكا. و بينما ال يعلم سبب جلب هذه اآلثار إلى
 هنا، فإنها تجذب إنتباه الكثير من الزوار. و عالوة
عامود  336 بمنظر  تندهشون  سوف  ذلك،   على 

.رخامي مضاءة بأضواء صفراء
إلى زيارتكم  أثناء  تفوتوه  أن  يمكن  ال  آخر   مكان 
 إسطنبول هو جامع الصحابي/ أبو أيوب األنصاري
Eyüp mosque. ًحيويا جواً  يضفي  المكان   هذا 
أيوب أبو  ضريح   طالبين Eyüp Sultan لزوار 

.الرضا المعنوي
كولِسي كيز  برج  آخر من Kız Kulesi إن   بناء 
وقوفه في  سحره  على  حافظ  لقد  إسطنبول.   سحر 



طعامها
 في إسطنبول تتذوقون نكهات من مطابخ دولية مختلفة. تتوافر العديد من أماكن تقديم الوجبات السريعة. إذا أردتم تذوق
 األطباق المحلية من المطبخ العثماني يمكنكم تجربة األماكن التي تقدمها. في ذوق مطبخ إسطنبول تضاف العديد من

 أطباق الخضراوات إلى لحم الضأن أو الحمل أو العجل. تقدم
 haricot أطباق جانبية من األرز و المخبوزات و الفاصوليا
beans تقدم المتخصصة  الكباب  محالت  الزيتون.  زيت   و 
 أفضل أنواع شيش الكباب )في سيخ) و الكفتة و الكباب المبروم
 و الزبادي و كباب الباذنجان. Doner kebab ))في سندويتش
 األنواع اللذيذة من المخبوزات  و البقالوة و القطايف موجودة

.في محال صغيرة توارثت الصنعة ألجيال عديدة
 تقدم القهوة التركية الشهيرة إلى الضيوف في فناجين صغيرة
جملة إستعملت  لطالما  مناسبة.  كل  في  بدونه  أو  سكر   مع 

القرن منذ  اإلحترام«  من  سنة  يكسبك 40  واحد  قهوة   »فنجان 
.16 عندما بدأ إستخدام القهوة بواسطة األتراك بطريقتها و خليطها المعروف

أرقام هواتف و مواقع إنترنت هامة
مديرية صحة إسطنبول

(6383000 (0212 www.istanbulsaglik.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة إسطنبول

(4580024 04- 5181803 (0212 www.istanbulkulturturizm.gov.tr
محافظة إسطنبول

(4555900 (0212 www.istanbul.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة إسطنبول
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

25 25 9 150 2682 0

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 2 3 12 50 9
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مراكز التسوق
 ال أحد يرجع من إسطنبول بدون أن
 يتسوق. سوف تذوبون في التسوق
 Grand bazaar في السوق الكبير
 الذي يمتد على مساحة 31 ألف متر
 مربع و له تصميم يشبه الدهليز. ال
العديدة الزينة  متعة مشاهدة   تفوتوا 
المتدلية من عدد ال حصر  األلوان 
 له من القباب و الحلي و السجاجيد
بالطات و  العالم  في   الشهيرة 
المرايا و  يدوياً  المطلية   السيراميك 

.النحاسية و التذكارات
 ال تتوقف متعة التسوق بعد السوق
 الكبير. يمكنكم أن تجدوا الماركات

مجمع  40 قرابة  في  .تجاري منتشرة في أرجاء إسطنبول العالمية 
 باإلضافة إلى الجمال التاريخي، فإن إسطنبول مشهورة أيضاً بنشاطاتها الحية و المبهجة. فمع المعارض و
 الحفالت الموسيقية و عروض المسارح يمكنكم التخلص من عناء اليوم. ليالي إسطنبول مبهرة تماماً كنهارها.

.إذا أحببتم السهر فهناك أماكن في إسطنبول تناسبكم
 تمثل نمطاً Şişli  و شيشلي  Nişantaşıو نيشاطاشي Taksim محالنا الرفيعة المستوى في ضواحي تقسيم

.ينافي تماماً الخلط في للسوق الكبير
التركية في جادات المنسوجات  أنيقة مصنوعة من أجود  المحالت تعرض مالبس موضة  بين  التنقل   يمكن 
 كما تتوافر أيضاً المجوهرات .Rumeli و روملي Cumhurieyt و الجمهورية İstiklal )شوارع) إستقالل
 Ataköy Galeria  Shopping Mall الفخمة و األحذية و حقائب اليد األنيقة. تحوي مراكز تسوق أتاكوي
 فروعاً ألفخم محالت Etiler في إتيلر Akmerkez shopping mall في أتاكوي و مركز تسوق أكمركز

.إسطنبول
 و بغدات Bahariye في القسم اآلسيوي من إسطنبول، تتوافر منتجات ممثالة في جادات )شوارع) بحرية
Bağdat كابيتول المستعمل .Capitol shopping center و مركز تسوق  و  الرخيص   Flea في سوق 

market تجدون أشياءاً مبهرة، منها الجديد و منها القديم.
أسواق ساهافالر بين  تتنقلون  بينما  يوم  تجدون معروضات جديدة كل  بيازت Sahaflar سوف  منطقة   في 
Beyazıt و جينارألتي Çınaraltı. في سوق النثريات )األشياء الصغيرة( Catchpenny bazaar المنعقد 
البضائع على عربات و فرش على األرض. سوق هرهر الكبير، تعرض  السوق  و  بين ساهفالر  أحد   كل 

Horhor و جديد  أثاث  تبيع  بمحالت   مليء 
تنعقد الجودة.  مستويات  مختلف  من   قديم 
في يومياً  المستعمل  و  الرخيص   أسوق 
جيهانجير شارعي  بين  و  توبكابي،   ضاحية 
Cihangir و شوكورشوما  Çukurcuma، 
 و بويوك Üsküdar و بين شارعي إوسُكدار
الكبير )الحمام   و ،Büyük Hama )حّمام 
 في محطتي كاديكوي و بازار، و بين إمينونو
Eminönü تاهتاكالي  في .Tahtakale و 
نشطة سوق  عند  التوقف  يمكن  األحد   يوم 
بيوكديري بين  البسفور  بجوار  حية   و 

Büyükdere و سراير Sarıyer.



 موقع مسيطر على الخليج في إزمير، و هو اآلن مكان تل كاديفكال )باجوس) و جهة التل المواجهة للناحية الداخلية
 للميناء البحري. كانت أجورا دولة في عصر الدولة الرومانية و كان يعقد فيها اإلجتماعات السياسية و اإلنتخابات. تم
 إكتشاف جزء كبير من أجورا أثناء الحفريات. في وقتنا الراهن ال تستطيع زيارة إال الجزئين الشمالي و الغربي منها.

.على مباني جزءها الشمالي يمكنكم رؤية نقوش اآللهة اليونانية بوسيدون من العصر الروماني
 أصبح برج الساعة رمزاً لمدينة إزمير، و يبلغ عمره قرناً من الزمان. أول تجمعات إزمير السكانية بيراكلي هو مزار
 سياحي و تاريخي و يحمل جماالً و قيماً ثقافية خاصة بأسلوب عمارته

.و مصعده و المساجد و الكنائس و المعابد اليهودية
شواطئها على  البحر  و  بالشمس  فاستمتعوا  إزمير  حر  إرهقكم   إذا 
شيرسونيس جزيرة  تناسب  الوقت  نفس  في  و  المترفة.   الذهبية 

Chersoneses بخلجانها رياضات الماء.
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İZMİR إزمير

 هي المدينة التي يمكن أن يكون التاريخ تحت أي حجر فيها. البرودة التي ينفثها البحر في المدينة تلمس كل
 أوجه الحياة باإلضافة إلى الشمس. إنها مدينة األحالم بشوارع تحفها أشجار النخيل سواءاً في جاداتها الواسعة
 أو في أزقتها الضيقة. إذا نزلتم إزمير صيفاً سوف تواجهون طقساً حاراً و جافاً، و في الشتاء سيكون دافئاً و

.ممطراً

أين يمكن أن نذهب؟
 التي كانت مركز الثقافة. هذا هو Ephesus ننصحكم ببدء رحلتكم في إزمير من أطالل مدينة إفسس اليونانية
 مكان أقدم تجمع سكاني في إزمير، و قد بنيت المدينة بواسطة ليسيماخوس أحد كبار قادة اإلسكندر األكبر في



.منها. على مباني جزءها الشمالي يمكنكم رؤية نقوش اآللهة اليونانية بوسيدون من العصر الروماني
 أصبح برج الساعة رمزاً لمدينة إزمير، و يبلغ عمره قرناً من الزمان. أول تجمعات إزمير السكانية بيراكلي هو مزار
المعابد الكنائس و  ثقافية خاصة بأسلوب عمارته و مصعده و المساجد و  و قيماً   سياحي و تاريخي و يحمل جماالً 

.اليهودية
 إذا إرهقكم حر إزمير فاستمتعوا بالشمس و البحر على شواطئها الذهبية المترفة. و في نفس الوقت تناسب جزيرة

.بخلجانها رياضات الماء Chersoneses شيرسونيس
أيضاً  يمكنكم 
بالينابيع  اإلستمتاع 
ما بقدر   اإلستشفائية 
 تستمتعون بالشمس و
قدمت لطالما   البحر. 
أجممنون  ينابيع 
Agamemnon 
springs -المذكورة 
ملحمة  في 

 هوميروس و أعمال الجغرافي سترابون- الشفاء للزوار منذ
ينزلونها الجرحى  األكبر  اإلسكندر  جنود  كان  األزل.   قديم 

.لتلتئم جروحهم. و منها إكتسبت شهرتها
تماماً. لكم  مناسبة  بوزداغ  فإن  بالطبيعة  اإللتحام  أردتم   إذا 
 يمكنكم إستكشاف الطبيعة في الصيف. أما في الشتاء فيمكنكم
 اإلستمتاع بالتزلج على الثلوج في 3 منتجعات تزلج. و عالوة
 على ذلك، من الممكن اإلنزالق الشراعي بالمظالت. إذا زرتم
 إزمير في الصيف أو الربيع و كنتم تحبون اإلثارة و المغامرة

.يمكنكم تجربة اإلنزالق الشراعي وقتها أيضاً
بكونها مدينة الثقافة و الفنون، و غالباً  إزمير معروفة أيضاً 

 ما تستضيف حفالت أوبرا و باليه و حفالت موسيقية. إذا كنتم في إزمير أثناء شهر أغسطس فيمكنكم زيارة معرض
 إزمير الدولي، الذي يعتبر معرضاً صناعياً و ترفيهياً سنوياً.          لقم إزمير فرصة ذهبية لمن يقدِّرون الجودة في

.الطبخ

أرقام هواتف و عناوين إنترنت مهمة
قسم صحة إزمير

(4418111 (0232 www.ism.gov.tr
قسم ثقافة و سياحة إزمير

(4835117 (0232 www.izmirturizm.gov.tr
محافظة إزمير

(4558282 (0232 www.izmir.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة إزمير
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

6 22 4 21 1640 8

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع
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 يمكنكم أيضاً اإلستمتاع بالينابيع اإلستشفائية بقدر ما تستمتعون بالشمس و البحر. لطالما قدمت ينابيع أجممنون
Agamemnon springs -المذكورة في ملحمة هوميروس و أعمال الجغرافي سترابون- الشفاء للزوار منذ 

.قديم األزل. كان جنود اإلسكندر األكبر الجرحى ينزلونها لتلتئم جروحهم. و منها إكتسبت شهرتها
في أما  الصيف.  في  الطبيعة  إستكشاف  يمكنكم  تماماً.  لكم  مناسبة  بوزداغ  فإن  بالطبيعة  اإللتحام  أردتم   إذا 
 الشتاء فيمكنكم اإلستمتاع بالتزلج على الثلوج في 3 منتجعات تزلج. و عالوة على ذلك، من الممكن اإلنزالق

 الشراعي بالمظالت. إذا زرتم إزمير في الصيف أو الربيع
اإلنزالق تجربة  يمكنكم  المغامرة  و  اإلثارة  تحبون  كنتم   و 

.الشراعي وقتها أيضاً
 إزمير معروفة أيضاً بكونها مدينة الثقافة و الفنون، و غالباً ما
 تستضيف حفالت أوبرا و باليه و حفالت موسيقية. إذا كنتم
 في إزمير أثناء شهر أغسطس فيمكنكم زيارة معرض إزمير
 الدولي، الذي يعتبر معرضاً صناعياً و ترفيهياً سنوياً. عالوة
مثل لمناسبات  يستخدم  إفسس  مدينة  متحف  فإن  هذا،   على 

.مهرجان إيفس بعد ترميمه
أين يمكن أن نذهب؟

 ننصحكم ببدء رحلتكم في
مدينة أطالل  من   إزمير 

اليونانية أقدم Ephesus إفسس  مكان  هو  هذا  الثقافة.  مركز  كانت   التي 
 تجمع سكاني في إزمير، و قد بنيت المدينة بواسطة ليسيماخوس أحد كبار
 قادة اإلسكندر األكبر في موقع مسيطر على الخليج في إزمير، و هو اآلن
 مكان تل كاديفكال )باجوس) و جهة التل المواجهة للناحية الداخلية للميناء
فيها يعقد  كان  و  الرومانية  الدولة  في عصر  دولة  أجورا  كانت   البحري. 
 اإلجتماعات السياسية و اإلنتخابات. تم إكتشاف جزء كبير من أجورا أثناء
 الحفريات. في وقتنا الراهن ال تستطيع زيارة إال الجزئين الشمالي و الغربي



 إذا لم يشبع ذلك كله رغبتكم في المغامرة فيمكنكم ركوب الطوف في
إجازة .Ali mountain قاع جبل علي الذين يرغبون في قضاء   أما 
 أو مواقع يديُجلَّر Hacer  هادئة فليذهبوا إلى ألداغالر أو جدول هاجر

Yedigöllerإلستكشاف الطبيعة و شق الطرق الوعرة.
 إذا كنتم ممن يرغبون في مشاهدة األنماط المعمارية المختلفة، يمكنكم
 عندها زيارة بيوت قيصري في مقاطعة مليك غازي. تعود قصور ُجبُجب
 Güpgüpoğlu, Zennecioğlu أوغلو و ِزنِّجيو أوغلو و مالُّو أوغلو
and Mollaoğlu و إمام أوغلو و جامشي أوغلو Imamoğlu and 
Camcıoğlu إلى الحقبة العثمانية،  و قد تم وضعها تحت الحماية، و 

.هي بعض األمثلة على القصور التي ظلت قائمة إلى اآلن
 السجاجيد التي ينسجها أهل قيصري و من حولهم تشكل جزءاً هاماً من
 فن السجاجيد في تركيا. يمكنكم زيارة معارض هذه السجاجيد و التي

.صنعت شهرة إسم سجاجيد بونيان و ياهيالي
حاجي بيرم  ينبوع  اإلستشفائية.  بمواردها  أيضاً  غنية  قيصري  مدينة 
Bayramhacı اإلستشفائي يستخدم لعالج األمراض الروماتيزمية و 
 الجلدية و أمراض القلب و الصدر و الكلى و المسالك البولية و أمراض

.النساء و مشاكل التغذية
 يهÇiftgöz  زُجتفِش عوبني و Tekgöz  زُجكِت عوبني

.ةمهم ىرخأ عيباني

طعامها
.تذوقوا زالبية قيصري و األطعمة الشهية مثل البسطرمة و السجق

أرقام هواتف و عناوين إنترنت هامة
مديرية صحة قيصري

(2226996 (0352 www.ksm.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة قيصري

 (2220363 2222903 (0352 www.kayserikulturturizm.gov.tr
محافظة قيصري

(2210736 (0352 www.kayseri.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة قيصري
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

1 11 1 14 1583 2

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع
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KAYSERİ قيصري

 مدينة عمرها 6000 عام على أطراف جبل إشيس. تمتلك ظروفاً ألطف من المدن المحيطة فيما يخص التربة
.و مصادر المياه و سهولة اإلنتقال. لطالما كانت بؤرة سكانية كثيفة على مر العصور

 يسود المناخ القاري في قيصري. يتساقط الثلج في الشتاء
 و الصيف حار و جاف. و سواءاً كان صيفاً أو شتاءاً فإن

.الطقس أكثر قسوة في األماكن األكثر إرتفاعاً

أين يمكن أن نذهب؟
ً عالميا المشهور  المفتوح  المتحف  تزوروا  أن  بد   ال 
ُكلتبِه أطالل  زمن .Kültepe  في  من  آثار  على   عثر 
و الفرس  و  الرومان  و  األوائل  الحيثيثين  و   اآلشوريين 
 فترة التابال. سيجذب إنتباهكم األلواح المسمارية المكتوبة
في مكتوبة  مستندات  أقدم  تعد  التي  و  اآلشورية،   باللغة 

.األناضول
 يمكنكم زيارة قلعة قيصري التي هدَّمها السالجقة إلى شكلها الحالي. و هي ذات أهمية تاريخية حيث أنها إحدى

.القالع النادرة التي مازالت قائمة
كاراتاي في  السالجقة  مالبس  من  عينات  جمال  معاينة  جرافانسيراي Karatay يمكنكم  سلطانهاني   و 
Sultanhanı Cravanserai. أربع أكبر  من  المعدود واحداً  المغطى  قيصري  التجول في سوق  تنسوا   ال 

.أسواق مغطاة في تركيا
 من ضمن هذه .Kapuzbaşı إذا أرتم التمتع بجمال الطبيعة، ال بد أن تتوقفوا قبالة سلسلة شالالت كابوزباشي
.السلسلة فإن شالالت ياهيالي هي من األجمل في العالم من حيث معدل التدفق و اإلرتفاع الذي سوف يسحركم
 مركز إشيس للتزلج على الثلج هو من أهم منشآت التزلج على الثلج حول العالم. يقع مركز إشيس لرياضات
 الشتاء على بعد 25 كم من مركز مدينة قيصري و يربطهما طريق إسفلتي مفتوح طوال العام. عندما تقدمون
 إلى قيصري يمكنكم اإلستمتاع الثلج في المناطق التي يطول شتاؤها. الطوف النهري يجري في نهر زامانتي

.الذي يقع في مجال حديقة األداغالر القومية. هناك مسارات ركوب الطوف النهري للهواة في كيزيليرماك



طعامها
غادرتم إذا  كثيرا   ستخسرون 
الكشكف تذوق  بدون   المدينة 
keşkef و أطباق اللحوم الخاصة 

.بالمنطقة

أرقام هواتف و عناوين إنترنت هامة
مديرية صحة كيرشهير

(2131096 (0386 www.kirsehirsaglic.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة كيرشهير

(2134443 – 2142801 (0386 www.kirsehirkulturturizm.gov.tr
محافظة كيرشهير

(2131125 (0386 www.kirsehir.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة كيرِشهير
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

1 4 0 1 0 3

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 0 0 0
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KIRŞEHİR كيرِشهير

التاريخي و مدنها السنين، و هي اآلن ال تجذب اإلنتباه فقط بجمالها   شهدت عدة حضارات على مر آالف 
بينابيعها اإلستشفائية و بحيرة َسيفة  التي تحولت إلى محمية Seyfe المحفورة تحت األرض، و لكن أيضاً 

.طبيعية للطيور
يتراوح مرتفعات  من  المدينة   تتكون 
متراً،  1200  –  900 بين   إرتفاعها 
فوق متراً   1700 ترتفع  هضاب   منها 
 سطح المرتفعات. تنساب تنساب شالالت
مدينة أرجاء  في  كبيرة  و   صغيرة 
 كيرشهير. من هذه األنهار ذات الشالالت
 نهر كيزيليرماك. تشتهر مدينة كيرشهير
هي و  المنبسط،  الواسع  سهلها   بمنظر 
توجد بعض الغابات، و أحياناً   تفتقر إلى 
.و حدائق الفاكهة Poplar أشجار الحور
 يسود كيرشهير مناخ قاري. طقس الشتاء
ثابتاً ليس  لكنه  و  قارص  و  بارد   القاسي 

 مثل مناطق شرق األناضول. و الصيف حار و جاف، و ربيعها ممطر، و الخريف قد تسقط فيه أمطار و لكن
.نادراً

سبل اإلنتقال إليها
.يمكن الوصول إلى كيرشهير بالطريق البري فقط

أين يمكن أن نذهب؟
جاجا مسجد  زيارة  بدون  كيرشهير  تبرحوا   ال 
 و مسجد آهي إفران Cacabey mosque بيك
Ahi Evran شراء و  اإلستشفائية  الينابيع   و 
)العقيق األونيكس  من  المصنوعة   التذكارات 

.Onyx )اليماني



 و هناك عبارات طوال 24 ساعة Hereke و ِهِركه Karamürsel المنطقة بأسرها. تعبر عبَّارات بين كاراُمرسل
 و عالوة على ذلك، هناك قارب و حافلة بحرية للنقل .Topçular من جزبه و إسكي هيسار إلى يالوفا و طوبشوالر
 تقع كوشايلي على خط السكة الحديد الواصل .Körfez كاراُمرسل – ُكرفِز – Gölcük على خط إزميت – ُجلجك
 و مطار Sabiha Gökçen إلى األناضول. أقرب المطارات هي صابيحة ُجكشن Thrace بين إسطنبول و تراقيا

.أتاتورك، و كالهما في إسطنبول

التسوق
هركه سجاجيد  المدينة  من  تشتريها  أنت  يمكن  التي  التذكارات  بين   من 
التركية الشعر   Turkish floss الحريرية )في هركة و كورفز) و حلوى 
sweet المعروفة باسم بيشمانيه pishmaniye، و حلوى السرايا Saray 
halva،  سالل كارامسل. مصنع هركه للسجاد الذي يقع قصر قيصر ويلهلم 
و الحرير،  و  الصوف  لسجاجيد  العالم  في  النسيج  مصانع  بين  من   يصنف 
 يمنتج السجاد منذ 1843. سجاجيد هركه هي إعادة اإلنتاج العصرية لتقاليد
 األنضول في السجاد. في وقتنا الراهن تقع مساطب هركه حيث يصنع السجاد
مجال صناعة في  عالميةً  و  محلية  مكانة  لها  و  )النجمة)،  يلديز  قصر   في 

.السجاد

طعامها
على شديد  اإلقبال  الطعام؛  تقاليد  على  للمنطقة  الثقافي  التنوع   ينعكس 

 الخضراوات
و التفاح  و  الكستناء  و  الكرز  إنتاج  ينتشر  و  الفواكه،   و 
ياريمجا كرز  المنطقة  من  يشتهر   Yarımca المشمش. 
cherry ديغيرمنِدِر جوز   .Değirmendere nuts و 
و كيفيرما  و  جيزلمه  للمنطقة  المميزة  األطباق   أهم 
 و ،Cizleme, kıvırma and höşmerim هوشِمريم
 من الحلويات حلوى بشمانيه. من األطباق الهامة األخرى

.السلمون و زبادي كانديرا و الجبن في ماشوكيا

أرقام هواتف و مواقع إنترنت هامة
مديرية صحة كوشايلي

   (3211036 (0262
مديرية ثقافة و سياحة كوشايلي

(3245464 (0262
محافظة كوشايلي

(3321933 – 3211162 (0262 www.kocaeli.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة كوشايلي
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

1 9 1 12 1130 3

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 1 1 2 0
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KOCAELİ كوشايلي

 قامت على تقاطع الطرق الذي يصل آسيا بأوروبا، و الطريق الذي يصل أوروبا بالشرق األوسط من طريق
 األناضول. و هي تجمع سكني جذاب منذ زمٍن بعيد، إجتاحته الغارات مرات عديدة و تنازعتها القوى مراراً
 و تكراراً على مر التاريخ و ظلت محط األنظار دائماً بسبب موقعها و قربها من المدن الكبري مثل إسطنبول،

 و مينائها البحري الطبيعي )خليج إزمير) و لجمال غاباتها
.الخالب و لسهولة الوصول إليها

في الصناعي  الصعود  أتاحت  التي  هي  الجاذبية   هذه 
.كوشايلي في فترة أواخر 1960 و تغير تركيبتها

األبيض البحر  و  األسود  البحر  مناخ  يسود  عام   بشكل 
ما نادراً  الصيف حار و جاف و  المنطقة.   المتوسط في 
بباقي المقارنة  أدفأ من  الشتاء  بينما  فيه األمطار،   تسقط 

.مناطق تركيا
 تصنف كوشايلي بحسب نسبة الدخل للفرد الواحد كثاني
الخزانة دخل  من   ٪13 بمقادر  تساهم  و  مدينة،   أعلى 
بما البلد  في  الصناعة  قلب  إنها  الضرائب.  من   العامة 
فإن الناحية  هذه  من  و  للصناعة.  مساهمة  من   تقدمه 
 كوشايلي هي أكثر مدن تركيا إستقباالً للهجرة و األسرع

.تحوالً للمدنية و األكثر إنتاجية، و في المقابل فإن جوها األكثر تلوثاً

أين يمكن أن نذهب؟
 البحيرة الوحيدة الهامة داخل حدود كوشايلي هي سباناكا، و لكن الجزء األكبر من بحيرة سباناكا يقع في حيازة
المدينة بدون زيارة قصر يغادروا  أن  المكان، و ال يجب  المدينة   محافظة ساكاريا. ننصح أن يشاهد زوار 
 في إزميت، و قصر و Gayret Gemi في إزميت و متحف جايرت جيمي Kasr-ı Hümayun الهمايون

.)متحف عثمان حمدي بيك )في إسكي هيسار / ِجزبه
تيمالي الجميلة محمية بيرس و حديقة  المناطق  قائمة   على 
لألطالل بالنسبة  و  ِجبزه).   / أوغلو  بيرم   / دارشيا   )في 
 فإن من عالمات الجذب الهامة في المدينة هي حقل ُجلتِب
 نكروبول و توملوس الكبرى في أوشتبلر، و مسجد الفاتح
Gültepe Necropol Field, Üçtepeler Great 
Tumulus, Fatih the Conqueror’s Mosque و 

.برج الساعة

سبل الوصول إليها
في محمومة  حركة  أكثر  هي  مرمرة  منطقة   الحركة 
كوشايلي  – إسطنبول  طريق  أن  حين  في  كلها،   تركيا 
أدابازاري  – Adapazarı  في محموم  أكثر طريق   هو 



 ثاني أكبر بحيرة في تركيا من حيث المساحة هي البحيرة المالحة في مركز الحوض المغلق، و عمقها 12 متراً، هي
.تصغر باستمرار بسبب الرطوبة في الصيف. هذه البحيرة توفر متطلبات تركيا من الملح عن طريق ترسيبه

 هي ثالث أكبر بحيرة في تركيا، و في نفس الوقت هي أكبر بحيرة عذبة. إنها أحد أكبر Beyşehir بحيرة بيشهير
 منتزهات تركيا العامة. البحيرة فيها 22 جزيرة و لها شاطئان و العديد من المناطق الصخرية، و قيمتها اإلقتصادية
 كبيرة جداً من ناحية الثروة السمكية التي تحويها.كما أن قيمتها األورنيثولوجية )متعلقة بحياة الطيور) كبيرة كمركز

.تكاثر الطيور عندها و حمايتها و تربيتها
.Akşehir بحيرة أخرى ضمن حدود المحافظة هي بحيرة أكشهير

.ال تغادروا كونيا بدون مشاهدة هذه المواقع الطبيعية الفريدة
 تم إكتشاف بناء من 13 طبقة أثناء أعمال التنقيب في جاتالهويوك على بعد 10 كم شرق مقاطعة جومرا في كونيا. أقدم
 تجمع سكاني كان هناك في 5500 قبل الميالد. تم العثور على بقايا مباني أول بيت و أول موقع مقدس في هذا المكان.

.إن زيارة هذه األماكن تعطينا فهماً أفضل للحياة

مراكز التسوق
 كونيا لها مواصفات المدينة العاصمية أو المدن الكبرى. و هي إحدى محطات السفر لتوسطها أراضي البالد. هناك
 مجمعات تجارية عديدة في المدينة. من هذه المجمعات: مركز كونيا إم 1 تِِب للتسوق و الترفيه، مركز كونيا للتسوق
 و مركز تسوق و ترفيه ،Praktiker مركز  تسوق كونيا براكتيكر ،Konya real shopping center الحقيقي

 و مركز تسوق كونيا ،Konya Kule كونيا كول
 أفرا، و مركز تسوق و ترفيه كونيا كيبا، و مركز
فإنها ذلك،  على  و عالوة  ميجروس.  كونيا   تسوق 

 .تبهر الزوار بشوراعها و منشآتها المبنية حديثاً

طعامها
حساء و  الكباب  و  اللحم،  بخبز  مشهورة   كونيا 
أراسي .Okra البامية ساج  المسماه   المخبوزات 
Sac arasi في هامة  مكانة  لهما  الزواج  أرز   و 
 ثقافة الطعام و الشراب.عموماً، مطبخ كونيا متميز

.بأطباق اللحوم و المخبوزات

أرقام هواتف و مواقع إنترنت هامة
مديرية صحة كونيا

(3511832 (0332 www.konyasm.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة كونيا

(22- 21- 3534020 (0332 www.konyakultur.gov.tr
محافظة كونيا

(13- 12- 3102011 (0332 www.konya.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة كونيا
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

1 21 3 11 838 4

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع
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KONYA كونيا

 كونيا هي المدينة التي تحتل أقدم تجمع سكاني في األناضول، و قد كانت عاصمة الدولة السلجوقية. و قد أنعم
 عليها بأثار معمارية للسالجقة األناضوليين و أصبحت واحدة من أكثر مدن األناضول تطوراً في فترة قصيرة.

.كونيا هي مدينة تاريخية بالكامل
 هي أوسع مدينة في تركيا بمساحة 39000 كم مربع، و سادس منطقة سكانية من حيث عدد السكان بتعداد

.2,005,000 نسمة في نهاية 2010، و مدينة كونيا في ذاتها هي رابع أكبر مدينة مأهولة في تركيا
.يسود مناخ قاري في كونيا، فهي حارة و جافة صيفاً، و باردة و ممطرة شتاءاً

 بالرغم من أنها معزولة في أجمل بقاع األناضول الداخلي، فهي أبرد من المدن األناضولية الداخلية، و هذا ألن
.هضاب طوروس الوسطى تحجب تماماً تأثير البحر
.تحصل كونيا على أقل منسوب أمطار في تركيا كلها

 سبل الوصول إليها هي الطريق البري و الجو و السكة الحديد. و بعد إدخال القطارات السريعة تقلص زمن
.السفر من أنقرة إلى ساعة و 45 دقيقة

أين يمكن أن نذهب؟
 و أول عنوان يجب أن يحط فيه زوار ،Mevlana أول شيئ يخطر للبال عند الحديث عن كونيا هو مفالنا
 كونيا هو متحف مفالنا. هذا المتحف كان دير مفالنا قبل أن يدخل الخدمة 1926، و يعرف أيضاً بإسم »ضريح
 مفالنا«. و قد ألصقت أهمية كبيرة للضريح حيث أن عدداً من السالطين العثمانيين كانوا ينتمون إلى طائفة

.مفلفي و وفرت لها الحماية المناسبة
.يحتل المتحف مساحة 18000 متر مربع بمنشآته الملحقة

.يأتي متحف مفالنا في المرتبة الثانية بعد متحف قصر توبكابي في إسطنبول من حيث عدد الزوار
 هو أقدم مسجد سلجوقي معروف في األناضول له عواميد خشبية. الضريح Sahip Ata مسجد صاحب عطا
 مثال تاريخي إكتمل بناؤه في 1283، ثم تحول إلى كلية. البناء الوحيد المتبقي منه اآلن هو صرح سيراميكي

.موزايك رائع، و هو مزار سياحي يستحق المشاهدة
 327 ميالدية)، و مسجد) Hgia Eleni اآلثار التاريخية الباقية إلى اآلن في كونيا هي كنيسة هاجيا إليني
 1565 ميالدية)،) Selimiye صاحب عطا، و الكلية )1253 ميالدية)، و مسجد عالء الدين و مسجد السليمي
 و ضريح و دير ، İnce Minareli 1676 ميالدية) و مدرسة إنجي ميناِرلي) Aziziye و مسجد عزيزية
 القرن) Sadereddin Konevi و مسجد و ضريح صدر الدين كونيفي ،Karatay مفالنا، و مدرسة كاراتاي
 القرن 12). باإلضافة إلى ذلك يقع واحد من أوائل تماثيل أتاتورك) İplikçi 13)، و مسجد و مدرسة إبليكشي

.في كونيا )1926 ميالدية). هناك أمثلة على العمارة المدنية التركية
 تستحق كونيا الزيارة بما تمثله من إستمرار نمط الحياة منذ قديم األزل كمدينة تاريخية و ثقافية تحمل جماالً

.خاصاً في ذاتها



 إسيره و طافشانلي-ُجبِل و سيماف شيتُجل و ديريلي و إيميت سامريك و جيتاُجل سيفاكوي و ديرلي،  و يونشاآغاش
ناشا و   Ilıca-Harlek Thermal Springs, Yoncalı Thermal Springs,  Emet-Yeşil and ُمردسنك 
Kaynarca Thermal Springs, Gediz-Ilıcasu Thermal Springs, Gediz-Muratdağı Thermal 
Springs,  Simav-Eynal Thermal Springs,  Hisarcık - Esire Thermal Springs, Tavşanlı-
Göbel Thermal Springs,  Simav Çitgöl Thermal Springs,  Dereli Thermal Springs,  Emet’s 
Samrık  Mineral Springs ,Hisarcık’s Sefaköy Thermal Springs and Upper Yoncaağaç 

Mürdesenk Waters and Simav’s Naşa Thermal Springs.
 إذا كنت تودون معاينة أحد عجائب الطبيعة فال بد أن تشاهدوا أشجار الكستناء )أبو فروة) العتيقة التي ما تزال مزهرة

.بعد أن تجاوز عمرها 1000 عام
.يمكنكم شراء البورسلين و السيراميك المشهور عالمياً من محالت في أنحاء عدة من كوتاهايا

طعامها
 همروش ءاسح ةبرجت نم دب ال
Çevirme اياهاتوك قبط و 
Kütahya casserole ةتفكلا و 
 قبط و Dryied kofta ةففجملا

.Tirit )ةسيمغلا) تيريتلا

أرقام هواتف و عناوين إنرنت هامة
مديرية صحة كوتاهايا

(223638 (0274 www.kutahayasalgic.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة كوتاهايا

(2231962 – 2236213 (0274 www.kutahayakulturturizm.gov.tr
عمدة كوتاهايا

(2236993 (0274 www.kutahaya.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة كوتاهيا
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

1 9 0 2 0 9

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع
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KÜTAHYA كوتاهيا

إزوب عالمياً  المعروف  القصص  راوي  للسيراميك.  العالم  جلبي Ezop كوتاهيا هي عاصمة  إفليا  سيَّاه   و 
Seyyah Evliya Gelebi عاشا في هذه المدينة.

 كوتاهيا حارة و جافة في الصيف، و باردة و مطيرة في الشتاء. أكثر شهور العام حرارة هي يوليو و أغسطس،
.و أبردها يناير و فبراير

أين يمكن أن نذهب؟
 محطتكم األولى يجب أن تكون متحف سيراميك كوتاهيا المتعدد األلوان، و هو المتحف الوحيد في العالم و
 في تركيا. سوف ترون تصاميم سيراميك و كتابات على السيراميك و مزاهر )فازات) سيراميك و أطباق و

.شبكات مصنوعة بداية من القرن 14 و ما بعده حتى اآلن في كوتاهيا و إزنيك
أيزانوي األطالل Aızanoı مدينة  بين  من  األناضول.  في  عليه  الحفاظ  تم  زيوس  معبد  أفضل  بها   العتيقة 
 مسرح يسع 15000 متفرج و إستاد يسع 13500 متفرج و حمامين و أول سوق تبادل سلع في العالم، و
 و ،Agora ساحة أعمدة و 5 جسور )إثنان منها ما زاال قائمين على جدول كوشاجاي)، و ساحتي إجتماع
 )و مدينة موتى )جبَّانة ،holy sphere of Meter Steunene جيمانيزيوم، و الكرة المقدسة لميتر ستيوينين
Necropolis، و سد مياه أثري، و قنوات مياه و بوابات. في القسم الشرقي من كوتاهايا الذي سكنه الفريجيون 
 المرتفعات الفريجية من بركان عتيق. يمثل Tuffs بين 900 إلى 600 قبل الميالد، تغطي الحجارة المسامية
 إنسجام اإلنسان و الطبيعة. لقد مكنت سهولة معالجة الحجارة المسامية الفريجيين Türkmen عرق التركمان

.من إستخدمها ألغراض متعددة بعد حفرها
 نجحت في البقاء إلى يومنا هذا آثار المعبد المفتوح في الهواء المخصص لآللهة الرئيسية في ذلك الوقت كيبِِل
Kybele و ألتارس Altars، و المقابر المحفورة في الصخر، باإلضافة إلى تحصينات و منشآت لإليواء. و 
 في المنطقة التي ُسكنت فيما بعد بالرومان و البيزنطيين نجد صلباناً ملونة و كتابات و لوحات جصية )طينية)
دليكتاش تسمى  التي  الطبيعية  األبراج  تقف  تزال  ما  كما  الكنائس.  التي صنعها Deliktaş في  األبراج   و 

.الفريجيون و البيزنطيون
 حضروا كاميراتكم لشوراع جرميان الخالية من الكهرباء و خطوط الهاتف. ما زالت أرصفتها من الحجارة
Coblestone، المدينة بناء  على  األمثلة  أروع  تظهر  تزال  ما  و  محمية   18 القرن  من  العتيقة  بيوتها   و 

.التاريخي
 يمكن أن تتاح لكم فرصة رحالت اليول الواحد لشق
الوعرة جبل Trekking الطرق  في  التخييم   أو 
 إغريُجز. تناسب العديد من األماكن رحالت الطرق
مراد جبل  في  يشيلداغ Murat الوعرة  جبل   و 
Yeşildağ  و  جبل أكداغ Akdağ و جبل تركمان 
 و جبل شبانه و وديان فريجيا و مرتفعات جامليكا
 ُجلُشك و غابات دومانشيك. باإلضافة إلى ذلك، فإنه
الدراجات و الموتسيكالت  يتم تنظيم رحالت على 

.في وديان فريجيا
تشتهر كما  اإلستشفائية  بينابيعها  كوتاهايا   تشتهر 
 بسراميكها. و إلنها تمتلك 6 مراكز سياحة إستشفائية
 فهي األغنى على اإلطالق بالمصادر اإلستشفائية.
من األجانب  و  المحليين  للزوار  الشفاء  تقدم   و 

 األمراض الروماتيزمية و الشلل و أمراض النساء و أمراض الجهاز العصبي. هذه الينابيع هي إليشا هارليك
إليجاسو و جديز موراتداغي و سيماف-إينال و هيسارجيك- كاينارجا و جديز  و  يشيل  إِمت  و  يونجالي  و 



 أستيم و جهنم في سلفكه، و أكل السمك في نارليكويو، و مشاهدة
 متحف أوج ُجزلر للموزايك، و زيارة أطالل أوزونجابورشو في
 دير آيا تيكال، شرب اللبن الرائب، و شراء الرمان و الفراولة،
باغساك و  كابيزلي  و  أولغو  سوسان  شواطئ  على   والسباحة 
Susanoğlu, Kapızlı and Boğsak، و ركوب اليخت في 
التذكاري األربعة  األعمدة  النصب  مشاهدة   Dört طاشوشو، 
Ayak Memorial، و موزايك كلندريس في أيدنشيك، و زيارة 
 Mut castle ضريح زيني في ُجلنار، و و مشاهدة قلعة موت
 و ،  Yerköprü و شالالت يركوبرو Alahan و دير أالهان

.Mut شراء سجاجيد موت من موت

طعامها
و السجق،  مع  الحمل  لحم  قطع  أكل  بدون  المدينة  تغادروا   ال 
»تانتوني الخاص  الكباب  مرسين ،Tantuni »نوع  حلوى   و 
جزريه المسماه  كربجه Cezeriye الخاصة   و ،kerebici و 
 شرب عصير اللفت في مقاطعة ُجلك، و أكل السمك مع الخبز في
 ميناء مرسن لليخوت، و أكل لحم الحمل المجفف في سرتافول،
 و أكل السلمون في كاراكيشي، و شراء الزيتون و زيت الزيتون

.و المشمش

أرقام هواتف و عناوين إنترنت هامة
مديرية صحة مرسين

(2382810 (0324 www.mersinsaglik.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة مرسين

(01- 2371900 (0324 www.mersinkulturturizm.gov.tr
محافظة مرسين

(2331654 – 2311155 – 2374243 (0324 www.mersin.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة مرسين
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

0 12 1 11 1233 0

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع
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MERSİN مرسين

 النجم الالمع في عالم السياحة! و هي المدينة األقل تأثراً بالتلوث في حوض البحر األبيض المتوسط. ضفافها
.طويلة و خلجانها الخفية و هضاب طوروس شامخة خلفها. تقع أضنه إلى الشرق من مرسين

المتوسط، األبيض  البحر  في جنوبها  و  كارامان  و  كونيا  نيدجه و  أنطاليا، و شمالها و شمالها   تقف غربها 
ِكلِكيا هضبة  من  كٍل  أرض  كل  تحتل  كلكيا. Rock of Kilikya و  سهول  من  بردان  جدول  حوض   و 

 و هي تمثل مرتفعات ممتد إلى أعلى قمة في هضاب
البحر شرق  إلى  الشرقي  الجنوب  إلى  و   طوروس 

.األبيض المتوسط
و اإلقتصاد  و  الصناعة  دامجةً  بسرعة   تكبر مرسين 
 الزراعة و السياحة، و هي أيضاً ميناء بحري. تصدر
الصناعية و  الزراعية  جوركوفا  مرتفعات    منتجات 
المستوردة البالد  مستلزمات  تدخل  و  مرسين.   من 

.للزراعة و للصناعة من هذه المدينة أيضاً
الجو المدينة  هذه  في  السائحين  إنتباه  جذب   لطالما 

.المشمس 300 يوم في السنة
 تمثل في مرسين فرص لكل أصناف السياحة بما لديها
 و Kızkalesi من كنوز متنوعة من برج كيزكاليسي
 جمال الطبيعة الذي يقف على قمته مرتفعات طرسوس

Tarsus. و الشواطئ. الحياة النباتية تتألف عموماً من األحراش المتكيفة مع مناخ البحر األبيض المتوسط؛ 
 على إرتفاع 100-1000 متر توجد أشجار البلوط، و يوجد الصنوبر األحمر في حدود إرتفاع 1200-100
 متراً، و الصنوبر األسود عند 1500متراً، و األرز و العرعر عند 2000 متراً. بحيرات أكُجل و ِككلك ُجلو

.و بارادنيز في ِسلِفكه هي بحيرات مالحة تحوي أنواعاً عديدة من األسماك إلتصالها بالبحر

سبل اإلنتقال إليها
.تصلون مرسين بالطريق البري و الجو و البحر و بالقطار

أين يمكن أن نذهب؟
:زوار مرسين ال يجب أن يغادروها بدون فعل كل ما يلي

و الروماني،  الطريق  و  التذكاري،  المتحف  و  باول،  القديس  بئر  في طرسوس،  متحف طرسوس   مشاهدة 
 و مسجد المقام ، Kırkaşık Bazaar  و سوق كيركاشيك ،Eshab-ı Kehf )كهف الصحابة )أهل الكهف
Makam، و تمثال النبي دانيال و سفينة نصرت ماين الحربية التاريخية Nusrat Mayın، و اآلثار التاريخية 
 عند شالالت fındık lahmacun األخرى، و تذوق لحم الحمل المشوي المجفف و فطائر لحم العجين بالبندق
 Çamlıyaylayı طوروس، و مشاهدة قلعة ُجلك و التزلج و التنزه في كاروغازي، و زيارة مرتفعات شمال
جهنم جدول  متحف Cehennem و  و  أتاتورك  قصر  عند  التوقف  و  أتداغي،  جبل  عند  الدجاج  أكل   و 
البحري المتحف  و  أكدنيز،  مرسين  مقاطعة  في  التاريخي  المدينة  مستشفى  و  مرسين،  في  إريم   مصطفى 
 و ،Mezitli في مقاطعة ميزيتلي Soli Pompei Polis و عامود سولي بومبيه Yenişehir في ينيشهير
 Forum في طرسوس، و مجمعي فورم و مارينا Yumuktepe and Gözne قلعتي يوموكتيبي و جوزنه
and Marina التجاريين، و أطالل إالويسا و كاناليديفان و سيباسته )آياش( Elauissa, Kanlıdivane  
and Sebaste(Ayaş( في إردمله Erdemli، و برج كيزكاليسي، و السباحة على شواطئ كيزكاليسي  في 
 الصيف، و زيارة متحف أتاتورك و متحف سلفكه، و متحف أصالن آيسه طاشوشو أمفورا الخاص،  كهفي



مراكز التسوق
 سجاجيد ميالس من أشهر الحرف في العالم. من المعروف أن
 عيناتنا المنتخبة من سجاد ميالس تحظى بتقدير كبير دولياً.
 يقال أن هذه السجاجيد كانت تنسج بدءأ من القرن 16 حتى
رة  إشتهرت بحلول القرنين 18 و 19. سجاجيد ميالس معمِّ
 و طريقة نسجها تستخدم عقد مزدوجة. النوعيات الباروكية
Barouque و أروقة  هناك  طلباً.  األكثر  هي  المزخرفة   و 
في أيضاً  و  المدينة  مركز  في  السجاد  لبيع  تسوق   مجمعات 

.المناطق الريفية

طعامها
 من بين األكالت المشهورة، ترتبط موغال بطبق الطماطم و
 الفلفل الحلو الخاص بها. تحضر الطماطم و الفلفل في الصيف
 و تجفف أمام الوافذ و على األسطح و في الحدائق لتأكل في
 الشتاء. كما أن الزيتون و الفلفل األحمر الحلو أصبحا تقليداً
 في موغال؛ ما زال زيت الزيتون على المائدة محافظاً على
 أهميته منذ حقبة كاريا. باإلضافة إلى ذلك، فإن مركز مدينة
 ال Keshkek موغال يعرض أطباق أصيلة؛ فيعتبر الكشكك

.غنى عنه في حفالت الزواج
 بالرغم من أن موغال مدينة ساحلية، فإن الوجبات المعتمدة

 على طعام البحر غير شائعة فيها. يشيع في موغال أطباق
 »الدجاج و الكبد و لحم الحمل المطهي المسمى »البريان
Biryan، المزارع كباب  و  المشوي  اللحم   Farm و 
kebab. أشيع هي  الخضراوات  أنواع  و   البقوليات 
إستخداماً الخضراوات  أكثر  موغال؛  مطبخ  في   األطباق 
 هو الباذنجان، و الذي يقدم في الطعام المشوي و السلطات

.و الحلويات

أرقام هاتف و مواقع إنترنت هامة
مدرية صحة موغال

(2143688 – 2141105 (0252 www.muglasm.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة موغال

(2141261 (0252 www.muglakulturturizm.gov.tr
محافظة موغال

(2141234 (0252 www.mugla.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة موغال
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

0 11 0 10 0 1

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع
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MUĞLA موغال

 كانت موغال موطناً لحضارات قديمة منذ زمن بعيد، و إحتفظت بأهميتها في كل المجاالت. تقع موغال في منطقة
 إيجه ما عدا جزء صغير منها يخترق حدود منطقة إيجه. تشتهر بمناطق قضاء اإلجازات فيها مثل أورتاجا
 Ortaca, Dalaman, Fethiye,Marmaris,Datça و ضاالمان و فتهيه و مارماريس و داتشا و بودروم

and Bodrum.
.يسود مناخ البحر األبيض المتوسط في موغال

.الموانئ الهامة في المدينة هي بودروم و مارماريس و فتهيه و ُجلُّك. هناك مطاران هما ميالس و ضالمان
أين يمكن أن نذهب؟

 في موغال 103 أطالل داخل حدودها، في مقدمة هذه األطالل مسرح بوردوم األثري و مدينة هاليكارناسوس
.العتيقة و مدينة جاليبوليس العتيقة

 شوارع موغال القديمة ضيقة و تمثل بيوتها النماذج األصيلة للعمارة التركية بتصاميمها و منحوتاتها الخشبية
 و حلية السقف و مداخنها التي أصبحت رمز المدينة. تقسَّم بيوت موغال إلى يونانية و تركية، و تختلف في

.تصميمها الداخلي
 الذي أصبح محور أغنية أورمانشي الشعبية، و مشاهدة مدينة Belen ال تغادروا المدينة بدون زيارة مقهى بلن

.العتيقة مدينة »العشق الممنوع«، و زيارة متحفي أراستا و موغال Staronikeia ستارتونيكيا
 هو Mausoleum موقع سابورهان و برج الساعة المبني عام 1895 مهمان جداً في صورة المدينة. الضريح
 أحد عجائب الدنيا السبع، و أحد أهم المزارات السياحية عندنا. من بين المزارات السياحية األخرى في المدينة

.الفني Zeki Müren متحف زكي ُمِرن
 إذا كنتم في حرارة موغال فاستمتعوا بالرمال الذهبية لشواطئها فائقة الجمال و بالشمس و البحر. سيكون تفويت

.فرصة السباحة في البحر األسود و ركوب رحلة يخت خسارة كبيرة تفطر القلب
 فيما يخص سياحة البحر، فإن موغال واحدة من أشهر مدن تركيا مع أكبر سعة منظمة. يزيد طول شواطئ
 موغال عن 1100كم قليالً، و بهذا تكون صاحبة أطول شواطئ في البلد كله. أكبر مقاطعاتها و أوفرها ترشحاً

.Fethiye لتكون مدينة مستقلة هي فتهية
بحيرة كويشغيز في مقاطعة باتا في حدود منطقة ُسك، و  بحيرة  كبيرتان في مدينة موغال:  بحيرات   هناك 
 كويشغيز. البحيرات و محيطها لريفي مهمين جداً في السياحة. تمنح خلجان و شواطئ موغال فرصاً ألشكال

.متنوعة من الرياضة؛ اإلنزالق الشراعي بالمظالت، و الركمجة، و ركوب الطوف و الغطس
اإلستشفائية ياتاغان  محطة  مثل  اإلستشفائية  المراكز  مقاطعة Yatağan Thermic Station توجد   في 
ينِكوي محطتي  و  كمركوي Yeniköy يتاغان،  مراكز Kemerköy و  هي  المنشآت  هذه  كمركوي.   في 

.صناعية مهمة في تركيا



 لمدينة نفشهير ثروة في السياحة العالجية؛ تعتبر كوزاكلي مركزاً
من الكثير  على  جيد  تأثير  من  لها  لما  العالجية  للسياحة   مهماً 
 األمراض. ينابيع أرجوب المعدنية و اإلستشفائية مناسبة لألمراض
 اإلستشفائي مناسب ألمراض Bahçeli الجلدية، و ينبوع باهشلي
كاراكايا و  شوراك  ينابيع  الكلى.  تطهير  و    Çorak  ve الهضم 
Karakaya  مناسبة لمشاكل المعدة و األمعاء. ينابيع جموشكنت 
Gümüşkent المعدنية مناسبة لمشاكل التغذية و الكبد و المرارة. 
كابادوشيا متعة Cappadocia تطواف   على صهوة حصان هي 
السهول المنطقة إلستعراض  في  تنظم   متميزة. رحالت األحصنة 
 و الطبيعة البكر و القرى و التراث المحفوظ فيها. كلمة كبادوشيا
 معناها »أرض األحصنة الجميلة«. إستعراض المنطقة من المظالت

.أو من منطاد يجعلها مختلفة تماما للزائر Paragliding المنزلقة

مراكز التسوق
.يمكنكم الوصول إلى عدة مراكز تسوق تبيع القدور. المجمعات التجارية الجديدة تتيح فرص أكبر للتسوق

طعامها
ذائعة الصيت للحد الذي يمكن أنها تملك أطباقاً   بالرغم من أن تشكيلة األطباق في نفشهير و محيطها محدودة، إال 
 تسميتها »إقليمية«.  و ألن الخضراوات تتبوأ منزلة عظيمة في األطباق الشهيرة فإن زراعتها توسعت في المنطقة.
المطبخ في  الحساء  ألنواع  أمثلة  أعطينا  إذا  بخمورها.  مشهورة   المنطقة 
 اإلقليمي فسوف نذكر حساء الطماطم و الفلفل الحلو، حساء أفراح الزواج،
 و حساء البطاطس و اللبن، و الحساء الُمَشكَّل. ،Kesme و حساء كسمه
 أما بالنسبىة لألطباق فسوف نذكر آغباكاال )مع الفاصوليا و اللحم) و البصل
 و جاناك Quince و ديفيل )بطاطس و قمح) و شاشيك و حشو السفرجل
 )لحم مع خضراوات) و طبق نفشهير )لحم) و أنواع من األرز و سيزجيت

.و كوبمه و يوفكا
 الحلويات الرئيسية هي بوالما و عاشورا و فارينا و داالز )بيض و لبن و

.طحين و جوز) و الخشاف و العصيدة

أرقام هواتف و مواقع إنترنت هامة
مديرية صحة نفشهير

(2131110 (0384 www.nevsehirsm.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة نفشهير

(2134260 (0384 www.nevsehirkultur.gov.tr
محافظة نفشهير

(2131348 (0384 www.nevsehir.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة نفشهير
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

0 3 0 3 0 19

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 0 0 0
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NEVŞEHİR نفشهير

الغنية من ثقافتها  الطبيعة في خليط جميل، و تراكمت  التاريخ و  إمتزج  السياحية، حيث   إحدى جنان تركيا 
.حضارات عاشات في هذه المنطقة
.يمكن الوصول إليها بالجو أو بالبر

.يسود نفشهير مناخ قاري نموذجي؛ فهي حارة و جافة صيفاً، و باردة و ممطرة شتاءاً

أين يمكن أن نذهب؟
فيها من كنائس و مناظر طبيعي بما  الطلق  الهواء  المنطقة ما هي إال متحف مفتوح في  الحالي  الوقت   في 
 و سهول و مدن محفورة تحت األرض المفكر التركي المعروف دولياً هاشي بكتاشي فلي و كبير الوزراء
 العثماني إبراهيم باشا دامات عاشا في هذه المنطقة، و هذا أسهم في تطوير الحركة الفكرية و السياحة الثقافية

.في المنطقة
القديس جين كنيسة  المشاهدة  يستحق  تحت St. Jean Church مما  المبنية  ُجكجيتوبارك  مدينة سيفاسا   و 

.في ُجلشهير Sivasa Gökçetoprak األرض
 مكاناً مهماً للسياحة العالجية؛ يصنَف إتحاد الينابيع اإلستشفائية في ألمانيا الغربية Kozaklı تعتبر كوزاكلي
 ينابيع كوزاكلي في المرتبة )أ) و )ج). مياهها غنية باألمالح و لوحظ النجاح المتكرر في ينابيع كوزاكلي في
 عالج الروماتيزم الغير ملوث و أمراض المفاصل و االمراض الجلدية و أمراض النساء المزمنة الملوثة و

.تصلب الشرايين و األمراض الفطرية
 يوجد في مقاطعة درينكيو مدينة تحت األرض بعمق 85 متراً، و بها كل خواص المدينة المبنية تحت األرض.
 و إكتشفت حمالت التنقيب في مركز مقاطعة هاشي بكتاش آثاراً تعود للعصر البرونزي المتأخر و الحيثيين و

.الفريجيين و الهيالنيين و الرومان. و جميعها معروضة في المتحف األركيولوجي في هاشي بكتاش
 نصب كارامبورنا المكتوب في أواخر الحقبة الحيثية باللغة الهيروغليفية الحيثية موجود في قرية كارامبورنا

.بالقرب من هاشي بكتاش
ا Avanos هناك الكثير من معارض القدور في آفانوس  و قد .Venessa التي كان إسمها فيما مضى فِىنسِّ
له أيدي صناع  إستمر التقليد منذ الحيثيين. و خليط السيراميك الخام الذي يستخرج من نهر كيزيليرماك تشكِّ

.آفانوس. تستقطب آفانوس إهتمام السواح
.تدهش الزوار Fairy chemnies أرجوب هي مدينة مبنية تحت األرض و لها أعمدة تسمى مداخن الجن



 يقع مركز آيدار للسياحة العالجية على بعد 87 كم من
 رِزه، و 16 كم من مقاطعة جامليهنشين التابع لها. في
 مركز آيدار 46  ينبوعاً مياهها ال لون لها و ال رائحة
 غنية بالمعادن و مناسبة لعالج األمراض الروماتيزمية
السياحة ناحية  من  جداً  مهمة  هي  و  الكثير.  غيرها   و 

.العالجية من ناحية خواصها
باشا للمرء أن يمر بدون زيارة مسجد إسالم   ال يمكن 
يعود الجميلة.  طبيعتها  حضن  في  المدينة  مركز   في 
أيضاً يعرف  و   ،16 القرن  إلى  المسجد  هذا   تاريخ 
 من Zil بإسم مسجد إسالم باشا و كورشونلو. قلعة ِزل
 المعالم الجذابة في المنطقة. ترتفع الصخرة التي بنيت
 عليها القلعة 750 متراً، و هي أعلى من مجرى الجدول
و القلعة  بين  سرياً  ممراً  هناك  أن  يقال  متر.   100  بـ 

.الجدول، و أن هذا الممر قد طمر و إنسد على مر الزمن. ال شك أن القلعة تستحق المشاهدة

طعامها
و الشاي  هي  رزه  بها  إشتهرت  التي   الفئات 
كل في  األطباق  تشكيلة  و  السمك،  و   العسل 
 فئة كبيرة. أشهر األطباق الرئيسية هي حساء
 األنشوجة و األنشوجة المشوي مع الطحين و
 و البصل )هامسي chard األنشوجة مع السلق
جمور ، )hamsi çiğirtası ِجِغرتاشي  و 
çumur إنشته لقم   و ،enişte lokum و 
 التي تصنع بخلط عصير العنب pepçura و بيبشورا ،hoşmeri الحلوى المصنوعة من الجبن الغير مملح هوشمري

.المتخمر مع الطحين، و أخيراً و ليس آخراً؛ عسل أنزر
 و حلوى Laz milk مغادرة المدينة بدون السباحة في جايِل و تذوق عسل أنزر المشهور عالمياً و شرب لبن الز

.مخبوزات الفانيليا و أرز األنشوجة و خبز األنشوجة يعتبر خسارة نصف العمر

أرقام هواتف و مواقع إنترنت هامة
مديرية صحة ِرزه

(2130357 (0464 www.rsm.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة ِرزه

 (2130426 (0464 www.rizekultur.gov.tr
محافظة رزه

(12- 2130611 (0464 www.rize.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة ِرزه
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

1 5 0 1 0 2

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع

 0 0 0 0 0
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RİZE ِرزه

 يسود مناخ البحر األسود حيث يكون الصيف لطيفاً و الشتاء دافئاً و تتساقط األمطار في مواسم. و السبب في
.هذا الترتيب أن الجبال توازي البحر

.بعد بدء إنتاج الشاي 1937 إستفادت المنطقة إقتصادياً و خلقت فرص عمل
 و هي أول أنواع السياحة تتبادر إلى الذهن عند الحديث Trabzon سياحة المرتفعات هي تخصص ترابزون
 عن ترابزون. يمكن مزاولة سياحة المرتفعات بإمكانيات البنية التحتية الموجودة في المناطق الداخلية الغنية

.بالغابات. تتحقق سياحة المرتفعات في أماكن مثل أيدار و أنزر و جاد و إلفنت

أين يمكن أن نذهب؟
في ببعضها  متصلة  كثيرة  مرتفعات   هناك 
التالل. و  و  ِرزه  جنوب  في  كاشكار   جبل 

.يغمر الزائرون هذه المنطقة في الصيف
للمرء يمكن  و  العشب.   تقام مهرجانات جز 
برحلة اإللتحاق  يمكنه  كما  فيها،   المشاركة 
الوعرة الطرق  لشق  مرشد  إشراف   تحت 

.على أطراف المرتفعات
الطبيعة بحسب  الجبلية  البيوت   تبنى 
 الجغرافية لمنطقة شرق البحر األسود حول
مجموعات في  التالل  سفوح  حول   موزعةً 
البيوت، من  محدود  عدد  من  مكونة   عائلية 
كيلومترات. المجموعات عدة  بين  تفصل   و 
 تنساب هذه المجموعات مع الخضرة، و من
ينبهر أن  يمكن  الزائر  فيها  يقيم  التي   النزل 

الخالبة صعب المناظر  هذه  بلوغ  لكن  و  أمامه.   بالمنظر 
البيوت على طرق إلى هذه  الوصول  يمكن  فعموماً   فعالً، 

.غير معبَّدة
يبنى و  البيت.  واجهة  بناء  و  لتزيين  كبيرة  أهمية   تعطى 
 البيت من طابقين فوق األرضي الذي يستخدم كمخزن أو
 معرض. بيوت شرق البحر األسود مختلفة عن غيرها في
التركية البيوت  في  األولوية  تولى  فبينما  أخرى؛   مناطق 
باألشان تهتم  األسود  البحر  شرق  بيوت  فإن   للوسع، 

.)المطبخ) أوالً



لها فسامسون  الماء،  رياضات  تحبون  كنتم  إذا   صيفاً. 
أربعة و  للمياه،  سريعان  مجريان  و  طويلة،   سواحل 
 بحيرات إصطناعية خلف سدود، و العديد من البحيرات

.الطبيعية
الينابع أهم  أحد  اإلستشفائية.  بالينابيع  اإلستمتاع   يمكنكم 
هافزا مباٍن .Havza هي  بها  حمامات   5 فيها   تجدون 
المياه تفيد  إستشفائية.  نُُزل  و  فنادق  و  عتيقة،  و   جديدة 
أيضاً تودون  قد  األمراض.  من  العديد  في   اإلستشفائية 
إكسير بإسم  المعروفة  الديك  مقاطعة  ينابيع  تجربة   في 

.الشباب
 إذا كنت ستتواجدون في ساسمون بين 22 و 23 أغسطس
 و ،Bafra نقترح أن تحضروا مهرجان البطيخ في بفرا
 مهرجان األرز إذا كنت ستتواجدون في فترة ما بين 3

.و 14 يونيو
تحبون قد  مشهور.  المدينة  في  يحاك  الذي   النسيج 

.الملبوسات المنسوجة من الخيوط السميكة

طعامها
 و Samsu pita ال بد أن تجربوا خبز سامسو المسطح
كوروبِلِت منطقة  في  المطاعم  في  المحمصة   المخلالت 
Kurupelit. البوري أكل  يمكنكم  السمك،  أحببتم  إذا   و 

Sea bream و سمك الكراكي Pike على بحيرة الديك 
Ladik. الدسمة بفرا  لقم  تجربة  تنسوا   creamy ال 

Bafra lukumunu.

أرقام هواتف و عناوين إنترنت هامة
مديرية صحة سامسون

(4445112 (0362 www.samsunsaglik.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة سامسون

(4310014 – 4356548 (0362 www.samsunkulturturizm.gov.tr
محافظة سامسون

(4316475 (0362 www.samsun.gov.tr

الهوية الصحية لمحافظة سامسون
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

1 15 1 8 0 4

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع
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SAMSUN سامسون

 تقع سامسون على مصب نهرين؛ األول أحمر و اآلخر أخضر، يرسمان بجريانهما من الجنوب إلى الشمال
.شكل إبتسامة كبيرة

أمازونسيات الـ  بإسم  اليونانية أن نسوة محاربات عرفن   عشن في Amazons يروى في بعض األساطير 
من الغرباء  الرجال  يمنعن  كن  و   سامسون، 
في إقامتهن  مقر  كان  و  أرضهن.   دخول 
مرتفعات بإسم  حالياً  المعروفة   المنطقة 
ترمه و   Çarşamba and شارشامبا 

Terme.
 يسود طقس دافئ في الشتاء، و ضبابي بارد
 في الربيع،  و جاف عموماً في الصيف. أنسب

.وقت للسفر إليها هو بين مايو و أغسطس

أين يمكن أن نذهب؟
منطقة األسود.  بالبحر  اإلستمتاع   يمكنكم 

 بحيرة جام لها جمال فريد و شواطئ طبيعية و مياه نقية و تالل تغطيها
 تقع على شاطئ البحر، Alaçam  أشجار الصنوبر. مقاطعة أالجام
و شارشامبا   و  تكِّكؤي  مقاطعات  شواطئ  عريضة.  سواحل  لها   و 
 شرقي سامسون تعج Tekkeköy, Çarşamba and Terme ترمه

.بالشواطئ الطبيعية و السواحل العريضة
 و نباين  Akdağ تتركز المرتفعات بغزارة عبر سفوح هضاب أكداغ
Nebiyan. سامسون إلى  قدمتم  إذا  أكداغ خاصة  تزوروا  أن   يجب 



.منذ القرن 13 حتى اآلن بدون أن تتغير. و كذلك يجب أن تروا برج ترابزون الممتد من البحر إلى التالل
 من المهم أن تزورو قصر أتاتورك و برج إيرين و متحف ترابزون األركيولوجي و اإلثنوغرافي )المختص بدراسة
 األعراق) و مساجد الفترة العثمانية و القصور العامة و الحمامات التركية و الجسور التاريخية و قنوات المياه في
 المدينة، و يجب أن تشهدوا عل التحول المدني الذي بدأ في الفترة السابقة للرومان و إستمر عبر الفترتين الرومانية و
 التاريخي الذي Ortahisar البيزنطية حتى أصبحت مركزاً تجارياً هاماً بعد الفتح العثماني، بجانب حي أورتا هيسار

.يعد المركز الريفي للمدينة، و بيوت ترابزون
 بعيداً عن التعقيد المحموم، لتشاهدوا بانوراما ترابزون و البحر األسود و غروب Boztepe ال تنسوا السفر إلى بوزتب

.و كوب الشاي الخاص بكم يجهز Samovar )الشمس، بينما الساموفار )قدر الشاي
.يعد من أطول كهوف تركيا و يستحق الزيارة  Çal  ترابزون غنية بسياحة الكهوف: كهف شال

طعامها
التقليدية الحلوى  أومليت  و  األخضر،  الكرنب  هي  الرئيسية   األطباق 
 و خبز الذرة، و خبز ترابزون، السلمون المشوي ،Kaygana كايجانا
هامسكوي أرز  مخفوق  و  الزبدة،  أكشبات ،Hamsiköy في  كتفة   و 
Akçaabat kofta، و عصيدة الذرة كويماغي kuymağı، و أطباق 

.أخرى كثيرة
مراكز التسوق

 تستطيعون التسوق في الدكاكين الصغيرة و المجمعات التجارية الكبيرة
 في مركز المدينة مثل: فارليباش أتابارك الواقع بين أهم و أزحم جادتين

 توجد الكثير من .Kahramanmaraş and İnönü Boulevards )شارعين) في المدينة؛ كهرمان ماراش و إينونو
.)Sumela محالت التذكارات في األماكن السياحية و التاريخية. من المعالم المشهورة دير مريم العذراء )سوميال

أرقام هواتف و عناوين إنترنت هامة
مديرية صحة ترابزون

(2306900 (0462 www.trbism.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة ترابزون

(3260748 (0462 www.trabzonkulturturizm.gov.tr
محافظة ترابزون

(2301966 (0462 www.trabzon.gov.tr

 الهوية الصحية لمحافظة ترابزون
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

2 15 1 3 0 0

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع
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TRABZON ترابزون

البحر ترابزون في شرق  تقع  المليون طبقاً آلخر إحصاء سكاني.  بلوغ  ترابزون على   شارف سكان مدينة 
المجاورة صالت الدول  البحر األسود في  تمتلك موانئ ضفاف  إيران.  القوقاز و  بين  الفاصل   األسود على 

.بمينائه البحري
مدينة« إنها  األسود«  البحر   زمردة 
و التاريخي  بجمالها  غنية   سياحية 
ترجع المواسم.  في  تزار   الطبيعي 
 نشأتها إلى 2000 ق. م، و لكن ال
 توجد معلومات دقيقة عن مؤسسيها
القبائل أنهم  على  دالئل  عدا   ما 
وسط من  أصول  ذات   التركية 
كانت القوقاز.  من  أتت  التي   آسيا 
بين الحرير  مدينة على طريق   أهم 
 أوروبا و آسيا، و لطالما كانت مقراً
التاريخ. مدار  على   للحضارات 
قديم منذ  البشر  المدينة  آوت  لقد   و 
من ثقافي  كنز  لها  ليتكون   األزل 

.القصص و األغاني الشعبية
ت تحت حكم  من المعلوم أن المدينة مرَّ

ماليتوس من  في Miletus كٍل  الكومينو  إمارة  نشأت  الكومينونيين.  و  البيزنطيين  و  الرومان  و  الفرس   و 
 ترابزون في أوائل القرن 13 و دامت 250 عاماً حتى إنتهت بحملة السلطان الفاتح على ترابزون في 26

.أكتوبر 1461

أين يمكن أن نذهب؟
 المتاحف و األديرة و المساجد و األضرحة و القصور و الحمامات التركية و األسواق المغطاة و المياه المحيطة

زة .بالمدينة، كلها مجرد أمثلة على العمارة المدنية و الرواقات التي زينت تاريخ المدينة مثل لوحة مطرِّ
 يزور هذه مدينة السحر الشرقي زوار محليون و أجانب كثيرون، و قد إقترن إسمها بالمديح، كما أنها كانت

.موضوعاً في مذكرات ماركو بولو و إفيليا جلبي
 تعود الكثير من اآلثار الباقية حتى اآلن إلى الرومان و
 البيزنطيين و العثمانيين. و هي مسقط رأس السلطان
 العثماني سليمان، الذي يلقبه األوروبيون بـ »العظيم«

.و ترعرع فيها حتى سن 15 سنة
دير مشاهدة  بدون  ترابزون  على  المرور  يمكنكم   ال 
 حين يكسوه الثلج في الشتاء أو عندما Sumelaٍ سوِمال

.يظهر بهاؤه في الصيف
تساهم التي  أوزونُجل  بحيرة  تروا  أن  بد  ال  قطعاً   و 
 بنسبة هامة في السياحة القومية و تسهم في التعريف
و المواسم  في  إليها  الوصول  يمكن  التي  و   بالمنطقة 
تستطيعون حيث  النادرة  البدائع  من  واحدة  تعد   التي 
بجمال اإلستمتاع  و  المدينة  ضجيج  من   الهروب 
البحيرة هذه  التلوث.  و  التوتر  من  للتخلص   الطبيعة 
و أزونُجل،  في  البديلة  للسياحة  بنيت كموقع   المحمية 
و السهول  حاجز  بفضل  تكونت  طبيعية  بحيرة   هي 

.التربة المتآكلة من منحدرات الهضاب
صوفيا، آيا  متحف  زيارة  بدون  المدينة  تغادروا   ال 
 حيث تحمل القيم الثقافية و التاريخية بصمات معمارية
 مشتركة للحقبات السلجوقية و البيزنطية و الجورجية



.و آيبورنو Bozburun في عرض البحر من بوزبورون
 شالالت سوُدِشن و محيطها تعرض منظراً خالباً من مهرجان
مناسب للشالالت  المؤدي  الطريق  الطبيعة.  لمحبي   األلوان 
الشالالت إلى  الصعود  خالل  و  الوعرة.  الطرق  شق   لمحبي 
و مرمرة  لبحر  و  الفريد  المياه  لخزان  الصور.  إلتقاط   يمكنكم 

.تنوع كبير من الحيوانات و النباتات

طعامها
المسمى الحساء  و  المجفف  الخبز  مثل  خاصة  مذاقات  تجربة   يمكنكم 
النباتية ،Parpara بابارا األوراق  خبز  و  الحلوى  و  يالوفا،  كفتة   و 

Leaf pita.

أرقام هواتف و عناوين إنترنت هامة
مديرية صحة يالوفا

(8143118 (0226 www.yalova.saglik.gov.tr
مديرية ثقافة و سياحة يالوفا

(8137059 – 8138507 (0226 www.yalovakulturturizm.gov.tr
محافظة يالوفا

(02- 87136301 (0226 www.yalova.gov.tr

 الهوية الصحية لمحافظة يالوفا
عدد المستشفيات والمنتجعات

 المستشفى للبحث
والتدريب

 المستشفى
الحكومي

 المستشفى
الجامعي المستشفى الخاص  السعة السريرية  للمنتجع

الصحي المنتجع

0 2 0 2 0 4

التشخيص المميز وعدد مراكز العالج
Gammaknife مركز Cyberknifeمركز Hiperbarik مركز العالج باألكسجين مركز اطفال األنبوب مركز اعادة الزرع
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YALOVA يالوفا

بينابيعها غنية  و  بحري،  ميناء   الوفا 
عالمياً الشهيرة  آرمولتو  خاصة   اإلستشفائية 
اإلستشفاء و  العالج  مركز  تعتبر   التي 
 لتركيا و الشرق األوسط. لقد إشتهرت يالوفا

.بزراعاتها الخاصة
في جافاً  و  حاراً  طقساً  تواجهون   سوف 

.الصيف، و الشتاء دافئ و غزير األمطار

أين يمكن أن نذهب؟
كاراشا أشجار  متحف  تزوروا  أن  بد   ال 
الحية  Karaca Arboretuma أربوِرتوما 
Living Tree Museum,  يحوي  الذي 
 حوالي 7000 نوع و فرع من النباتات. سوف
 تقدِّرون الطبيعة خالل الجولة المستمرة ساعة

.و نصف
سوف الخضراء.  باألشجار  يالوفا   تعج 
 تستمعون بممرات السير المستخدمة لرحالت
ديلميشه مرتفعات  في  الطبيعة   إستكشاف 
Delmece إِركله كارليك  Erikliو   و 
Karlık، أشجار أنواع  كل  تحوي  التي   و 

.الغابات المحيطة بمدينة يالوفا و المناسبة لنزهات الدراجات
 تستطيعون تجربة ، Çınarcık Borough في مقاطعة شيناشيك
 الطبيعة من أكثر من زاوية على طريق ِدلماشه في قرية تيشفيكيه.
 تمتعوا بنظر درجات األخضر الممتدة حتى إرتفاع 800 متر. جدول
 إِركلي مناسب أيضاً لرحالت إستكشاف الطبيعة، و سوف تمرون

.على شالالت تضيف المزيد من الجمال
 اإلستشفائية من ضمن أهم الينابيع Armultu ينابيع يالوفا و أرموتلو
 في تركيا ذات األولوية، و لطالما قدمت العالج على مر حضارات

.عديدة ألمراض عديدة
بحر يحيطها  الغربي  جنوبها  إلى  شمالها  من  الممتدة  يالوفا   حدود 

.مرمرة
ل في المنطقة بين جينارشيك و آرمولتو  سياحة الصيف غالباً ما تفضَّ
الغابات بجمال  اإلستمتاع  يمكنك  حيث  مبهرج؛  و  حيوي   بشكل 
البحرية الرياضات  يمكن ممارسة  الشاطئ.  البحر على  أو   الهادئة 



حزمة دعم السياحة الطبية
 تعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية لتقديم تسهيالت تجذب المرضى األجانب، حتى يتسنى لمؤساساتنا لخدمات الرعاية

.الصحية أن تأخذ حصة أكبر من حجم السياحة العالجية الدولة المتنامي، و تشارك في دعم إقتصادنا
التركية و منظمات الرعاية الصحية الرئيسية في إتفاقيات تعاون أولية بين الخطوط الجوية   في هذا السياق، تم توقيع 
 البالد العاملة في مجال في السياحة الطبية، تقدم بموجبه مجموعة من التخفيضات و الفرص لركابنا الذين سوف يقدمون

.للعالج في أحد مؤسساتنا
 بالنسبة للرحالت الجوية إلى تركيا من أي من الوجهات الدولية: يحصل ركاب الدرجة األولى و درجة رجال األعمال
 على 15٪، و يحصل ركاب الدرجة اإلقتصادية Comfort class على تخفيض 20٪، و يحصل ركاب درجة الراحة

.على ٪10
.و باإلضافة بالتمتع بأحد الخصومات السابقة، يسمح بوزن إضافي مجاني بمقدار 10 كجم

.على الحجوزات المتعلقة بأسباب طبية rebooking ال تطبق غرامات تعديل الحجز
.يسمح بتكرار اإلمتيازات إلى مرافقين إثنين للمريض كحد أقصى

منح التخفيضات
 لكي يستفيد المسافر من اإلمتيازات و التخفيضات، فال بد عند حجز التذكرة من إرفاق مستندات دخول المريض إلى أحد
 مؤسسات الرعاية الصحية التي وقعنا معها اإلتقاقيات. و يجب أن يكون الحجز من خالل مكاتب الخطوط الجوية التركية

.ما لم ينص على خالف ذلك صراحةً
 ال يجوز إضافة أي تخفيضات أخرى متاحة و لن يتم عرض تخفيضات األسعار الترويجية. ال يتم عرض تخفيضات

.Stretcher أخرى للسفر على حمالة
 الرحلة يجب أن تتم خالصةً من خالل الخطوط الجوية التركية فقط. الرحالت التي تشمل السفر على خطوط جوية أخرى

.و لو في جزء منها غير مشمولة بهذه اإلتفاقيات و ال تستفيد من هذه اإلمتيازات
 الرحالت التي يتحدد فيها كم المتاع المسموح به للراكب بالقطعة )مثل رحالت تركيا – الواليات المتحدة) يقتصر الوزن

.الزائد المسموح به على 23 كجم. لن يطلب مصاريف على األمتعة التي يحملها المسافر معه على الطائرة
 سوف يتم تعويض الفروق بين درجات السفر في حال تم تخفيضها بسبب النقص في أماكن الدرجة المحجوزة أو بسبب

.فروق قواعد الحجز
تقاليد الطعام التركية

 المطبخ التركي هو ثالث أكبر مطبخ في العالم، و تظهر فيه األذواق الشرقية و التأثيرات الغربية. في عاداتنا الغذائية
.نستهلك اللحوم كثيراً و تتصدر الخضراوات قائمة األطباق الجانبية

شركات الطيران العاملة في تركيا
عنوان الويب شركة الطيران

ACT شركة الطيران www.actairlines.com

AnadoluJet شركة الطيران www.anadolujet.com

Ankair شركة الطيران www.ankairlines.com

Atlasjet شركة الطيران www.atlasjet.com

Borajet شركة الطيران www.borajet.com.tr

Corendon شركة الطيران www.corendonairlines.com

Freebird شركة الطيران www.freebirdairlines.com

İzmir شركة الطيران www.izair.com.tr

MNG شركة الطيران www.mngairlines.com

Onur Air شركة الطيران www.onurair.com.tr

Pegasus شركة الطيران  www.f lypgs.com

Sky شركة الطيران www.skyhavayolu.com

Güneş Ekspres شركة الطيران www.sunexpress.com

TT شركة الطيران  www.ttairlines.com

الخطوط الجوية التركية www.turkishairlines.com
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سبل السفر إلى تركيا

سبل السفر إلى تركيا
.تسافر الخطوط الجوية التركية إلى 190 وجهة دولية، و تعتزم زيادة عدد الطائرات من 175 حالياً إلى 200
 اإلنتقال إلى تركيا ميسر جداً بتكلفة إقتصادية. فبسبب موقعها الجغرافي يتاح الوصول لها من أوروبا و الشرق
بالطائرة. و لهذا السبب  األوسط، و يمكن بلوغها من معظم المحطات المحيطة في خالل ساعتين أو ثالثة 
 فإن خطوطنا الجوية الوطنية ال تختار للسفر إلى تركيا فحسب، بل للسفر إلى وجهات دولية أخرى عديدة.
تنامي مع  المشهورة دولياً  الجوية  قليل من الخطوط  التركية مصنفة من بين عدد  الجوية   أصبحت الخطوط 
 أسطولها الجوي خالل السنوات القليلة الماضية. تسارع معدل نقل المرضى الراغبين في العالج على هذا تلبية

.ً إلحتياجات السياحة الصحية. هذه اإلستجابة السريعة دعَّمت البنية التحتية للسياحة الصحية في بلدنا

دعم الخطوط الجوية التركية للسياحة الطبية
الطبية السياحة  »حزمة  من  الطبية  السياحة  إطار  في  القادمون  المرضى   Medical tourism »يستفيد 
package التي تشمل تسهيالتاٍ و تخفيضاٍت عديدة، و ذلك عن طريق إرفاق أوراق دخولهم إلى المؤسسات 
 العالجية التي إستلموها أثناء التعاقد مع هذه المؤسسات. يطبَّق خصم 20٪ على تكاليف سفر األجانب إلى
 تركيا. كما يسمح لهم بوزن زائد أكثر لنقل متاعهم، و فرص تعديل الحجز بدون غرامات. و عالوة على ذلك،

.هذه التسهيالت تتاح أيضاً إلثنين من المرافقين له

كيا
تر

ى 
 إل

فر
لس

ل ا
سب



نقاط الرحالت للخطوط الجوية التركية في اوربا
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نقاط الرحالت للخطوط الجوية التركية عالميا



بتعليق تحضر  التي  اإلستضافة  ووالئم   صوفراالري, 
مثل المساء  وموائد  التندور  على  بأكمله   الخاروف 
 البيشماني واآلراباشي هي من المأكوالت المشهورة في

.المنطقة
تجلب الخارج  في  تؤكل  لذيذة  ماكوالت  ثالثة   هناك 
باللحمة، الخبز  الفرن,  كباب  وهي  قونيا.  في   اإلنتباه 
واللحم بالجبن  المسطح  الخبز  بالجبن،  المسطح   الخبز 
 بشكل مختلط. هذه المأكوالت الثالثة تلفت األجانب بقدر

ما تلفت انتباه سكان قونيا

 ان اكلة آراباشي التي تمتاز بصعوبة الطهي هي مذاق
في خاصة  و  الداخلي  األناضول  سكان  لدى   مشهور 
والساخن البارد  الماء  بخلط  يوزقات.تجهز   محافظة 
 بالطحين. يفرغ الخليط في الصينية ليبرد. و يؤكل هذا
بالديك او  الدجاج  بلحم  المجهزة  الشوربات  مع   العجين 
 الرومي. يقطع العجين كقطعات البقالوة بواسطة السكين
 المبلول بالماء. يفسح في وسط الصيني مجال يوضع فيه
الشوربة مع  المقطع  العجين  لقمات  الشوربة.تبلع   طبق 

بالملعقة بدون مضغ

شرقي ثقافة  في  خاص  مكان  اللحوم  مأكوالت   تحتل 
المرافقة والماكوالت  جيدا  المطبوخ   األناضول.اللحم 
شرقي جنوب  و  شرقي  إلنسان  الحياتية  الثقافة   تشكل 
والخضروات المختلفة  الطبخ  أنواع   األناضول. 

المطبوخة خاصة تجلب انتباه سياح المنطقة
 تعتبر آدانة، غازي عنتاب، أورفا, ماردين جنة لعشاق
وال نازيك.  علي  كباب  طعم  باستطعام  نوصيكم   اللذة. 
 تجوز العودة دون تذوق القطمر والبيران واللحم بالعجين
 واليوواالمة والكبة المحشية وال العودة دون اكل كباب
وآنالي النيئة  والكبة  جارتالق  كباب  و  المشهور   آدانة 
وشوربة باللحم  والكومبة  ومومبار  وصيقما   قيزلي 

يوكسوك وطانتوني والخ
 ان بقالوة غازي عانتب المليء بالفستق وعجينة الفستق
 هي من أهم لذات الحلوى  المهمة في تركيا. خوشمةريم
 باليكسير مبرومة األناضول والمهلبية والالحة والجزرية
 هي من اهم لذاتنا. ومنطقة البحر االسود الشمالية أيضا
و االسود  الكرنبيط  محشي  مثل  متنوعة  لذات   تمتلك 
بالسمن، وكبة االلباليك  الذرة ، وسمك   الكايغانا و خبز 

أكجا اباد وسمك الهمسي الخ
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ثقافة المأكوالت في تركيا 
ويعتبر يعد  حيث  مميزاً  موقعاً  التركية  المأكوالت   تحتل 
المطبخ ففي   . العالم  في  الثالث  المطبخ  التركي   المطبخ 
التأثير مع  الشرقية  المأكوت  ثقافة  رؤية  تتوفر   التركي 
 الغربي جبنباً إلى جنب . حيث يتم إستهالك كميات كثيفة من
 اللحوم الحمراء وأطباق من الخضار والتي تعتبر مأكوالت
 ثانوية وكمكمل غذائي حيث أن الثقافة الغذائية وصلت إلى
 مرحلة متقدمة . ويحتل المطبخ التركي من حيث المأكوالت
ناتج عن هو  والسبب  العالمية  المطابخ  بين  عالمية   شهرتاً 
الشعبي المطبخ  . ويتشكل  القبيل  الحاصل من هذا   التطور 
 ويسمى حسب المنطقة وشكل المنتجات في تلك المنطقة مثل
 المطابخ التي تشكلت في األناضول والتي أكتسبت اسماً طبقاً

 لمنتجاتها المحلية

 وتعتمد مأكوالت منطقة بحر ايجة على النباتات وذلك نسبتاً لغناها بالنباتات ذات االوراق ، كما تم المباشرة 
 في إستخدام جميع الخضروات التي تنمو في الطبيعة . وغالباً ما تكون المأكوالت هنا يغلب عليها إستعمال
 زيت الزيتون بشكل كبير ويمكن العثور بنفس الوقت كذلك على أطباق غنية باللحوم . ففي منطقة بحر ايجه
 من الممكن رؤية هذه الخصائص والمميزات الغذائية في مطابخ كل من محافظات موال ، إزمير و ايدن .
 المنطقة تحتل مكاناً مهماً للتغذية من حيث الخضروات واالعشاب البرية ومأكوالت زيت الزيتون ، تجفيف
 الخضار ، الدبس ، المربيات ، شوربة الترهنة التقليدية المصنعة منزلياً والتي تعتبر عملية موازية لمسارات

. التغيير االجتماعي

 القلي ، كثيراً ما يستخدم في السلطة والحلويات ، وعادة ما 
 يكون طعام المساء المكون من الباذنجان بالبيض ، البصل
 ، حيث يتم قبل ذلك قلي البندورة في الزيت ويضاف إليها
 قطع صغيرة رقيقة من الباذنجان ويوضع عليها بيض ومن
 ثم يتم إنزالها عن النار ، والفلفل الحامض يعتبر من إحدى
بالنسبة أما  المنطقة.  في  المعروفة  األصلية  القلي   اطباق 
من وبالرغم  اللحوم  إلى  بالنسبة  أما   ، اللحوم  أطباق   إلى 
 إنها مدينة ساحلية تقع في منطقة بحر ايجة فإنها ال تقوم
،حيث األسماك  على  يقوم  شائع  غذائي  نظام  اتباع   على 
 تعتمد بشكل كبير على الدجاج ، الكبد ، الخروف المحشي
. الكباب  مثل  والمشاوي  اللحوم  أطباق  بالبريان   المسمى 
 مطبخ وسط األناضول ، الفن المعماري للمطبخ ، األدوات
وتجهيز ترتيبات   . الطبخ  طرق  و  المأكوالت  أنواع   ، 
المواد إعداد   ، األصول  حسب  الخدمات  تقديم   ،  السفرة 
تعتبر هذه الشتاء حيث  لفصل  الفريدة من نوعها   الغذائية 

. الميزة قاعدة تثير اإلهتمام في ثقافة مطبخ األناضول
صوغوقلوق قالديرماالري,جتنةوير,  قومشي  المعتادة.  األكل  والئم  هي  األناضول  لثقافة  ميزة  أهم   إن 



 مجمع تجاري بالمعنى العصري في البالد. و في عام
 أول مجمع في أنقرة و Atakule 1989 أطلق أتكول
 الثاني في تركيا. في عام 1991 إفتتح مجمع كاروم

Karum، و في عام 1993 إفتتح مجمع كابيتون 
Capitol و أكمركز Akmerkez في إسطنبول

تحمل كبيرة  مجمعات  الحاضر  الوقت  في   ويوجد 
 المقاييس العلمية من ناحية االدارة و الشكل المعماري
العالمية العالمات  ذات  المتوفرة  المتاجر  تنوع    و 
 حيث تزدهر هذه المجمعات بمواصفاتها هذه يوما بعد
 يوم.هناك مشاريع ضخمة ستبدأ في مجال المجمعات

 التجارية  التي ستكون
بمسابة القدوة للمجمعات عالميا

تركيا في  فروعها  إطالق  دولية  شركات   بدأت 
ميديا ساتورن Media مثل  مجال Saturn و   في 
باوماكس و  باوهاوس Baumax اإللكترونيات،   و 
Bauhaus و باكتيكر Praktikerفي مجال أعمال البناء و التشييد، و مترو Metro و ريل Real في مجال البيع 
إيكيا تكنوسا Ikea بالجملة، و  المنزلية، و  المستلزمات  بيمكس Teknosa في مجال  إلكترو ورلد Bimeks و   و 

ElectroWorld في مجال اإللكترونيات، و كوجتاش Koçtaş و تكزن Tekzen في مجال مواد البناء.
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التسوق في تركيا
 أول مركز تسوق في العالم، و قد بناه السلطان محمد الفاتح في القرن Grand bazaar كان السوق الكبير
 فيما مضى كان سوق .Istanbul rejuvenation project »15 ميالدي بإسم »مشروع تجديد إسطنبول
 إسطنبول يفرض فتح محالت تبيع سلع معينة في كل شارع، و كان الحرفيون اليديون يخضعون لتحكمات
 صارمة، و كان تحترم قواعد اإلقتصاد و األخالق و التقاليد. في وقتنا الحاضر تجري المحاوالت للحفاظ على

هذه الممارسات

 السوق الكبير العصري يحتل مساحة 300 ألف متر مربع و يحوي 4500 محل و 18 بوابة تفتح على 56
 شارع، و يعمل فيه 35 ألف شخص.  المحالت التي تبيع البضائع المعروفة تتركز عند مداخل السوق، و تبيع

أفضل قطع الفن التركي و أهمها السجاجيد و المجوهرات

التراثية[ الصناعات  نماذج  كافة  التي  والمجوهرات  اليدوي  السداج  أنواع  السوق  هذا  في  تجدوا  أن   يمكن 
 الموجودة في تركيا.  وتباع هذه المنتجات الحقيقية هنا مع وثائق الضمان التابعة لها والتي تباع برفقتها الى كافة
 أنحاء العالم. وتشكل المنتجات الخاصة المصنعة من الفضة والنحاس والبرونز والهدايا المصنعة للديكورو
 والمنتجات المصنعة من الجلود والمرمر وحجر االونيكس والفخارمجموعة متنوعة للهدايا التي تذكر بتركيا
.. يستطيع السواح أن يحصلوا على كافة هذه المنتجات التذكارية من كافة االسواق المتوزعة في أنحاء تركيا
 سوق أسطنبول المسقوف هو في الحقيقة  فسيفساء للمنتات التركية كافة .وسوق اسطنبول التاريخي هذا وكافة

    .االسواق المسقوفة الموجودة في المدن االخرى تجلب اهتمام السياح في كافة أنحاء تركيا

بدأت الستينات.  في  مشتتة  كانت  التي  التركية  المصنوعات  جمَّعت  تركيا  في  الجديدة  التجارية   المجمعات 
 ثم إستمرت بعد ذلك لتبرز الشركات العائلية ،Gima و جيما Migros المجمعات بسلسلتي محالت ميجروس
 في عام 1987 أطلق مجمع جالريا التجاري، أول .IGS و آي جي إس Beymen و بيمن Vakko مثل فاكو



 الهواتف و المواقع اإللكترونية الهامة
Emergency

Unknown Numbers

Fire Call

Police Helpline

Gendarmerie Helpline

Turkish Post Service Consultancy

Healthcare Consultancy

Doctor Helpline

Poisoning Care Consultancy

Coastguard Helpline

Tourism Information Line

International Patient Assitance Unit

112

11811

110

155

156

161

184

113

114

158

170

444 47 28

Grand National Assembly of Turkey
www.tbmm.gov.tr

Prime Ministry 
www.basbakanlik.gov.tr

Ministry of Culture and Tourism
www.kulturturizm.gov.tr

Ministry of Health 
www.saglik.gov.tr

Ministry of Foreign Affairs
www.mfa.gov.tr

Ministry of Interior 
www.icisleri.gov.tr

Ministry of National Education
www.meb.gov.tr

Ministry of Transport, Maritime Affairs 
and Communications 
www.ubak.gov.tr

Ministry of Labor and Social Security
www.csgb.gov.tr

Ministry of Finance
www.maliye.gov.tr

Ministry of National Defence
www. msb.gov.tr

Ministry of Energy and Natural Resources
www.enerji.gov.tr

Ministry of Justice
www.adalet.gov.tr

Ministry of Family Affairs and Social Policies 
www.sydgm.gov.tr

Ministry for EU Affairs
www.abgs.gov.tr

Ministry of Science, Industry and Technology
www.sanayi.gov.tr

Ministry of Environment, Forestry and
Urban Planning
www.csb.gov.tr

Ministry of Economy
www.ekonomi.gov.tr

Ministry of Industry and Commerce
www.sanayi.gov.tr

Ministry of Youth and Sports
www.gsb.gov.tr

Ministry of Agriculture and Rural Affairs
www.tarim.gov.tr

Ministry of Customs and Trade
www.gumruk.gov.tr

Ministry of Development
www.dpt.gov.tr

Ministry of Forestry and Water Works
www.ormansu.gov.tr

444 47 28
وحدة دعم المرضي األجانب

 يمكنكم اإلستفادة من خدمات المترجمين عن طريق اإلتصال بالهاتف
  444 47 28 من تركيا و + 90 312 444 47 28 من الخارج
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444 47 28
وحدة دعم المرضي األجانب

يمكمكم االتصال
24 ساعة خالل 7 ايام

باللغة العربية و االنكليزة و الروسية األلمانية

لحالت الطوارئ. : 112
 للمزيد من المعلومات او الشكاوى يمكمكم اإلتصال ب 184 باللغات

المذكورة اعالها



Denmark
KırlangıçSok. No:42 GOP / ANKARA  
Tel:+90 (312) 4687760  Faks:+90 (312) 4684559  
www.ambassade-info.dk/dkturkeanke.htm

BilezikSok. No:2 Fındıklı/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212)2450385 • Faks:+90 (212) 2934624  
www.danimarka.org.tr

Indonesia

Abdullah Cevdet Sokak No. : 10 P.O.Box-42
Cankaya 06680 ANK. 
Tel: +90 (312) 438 21 90 Fax: (312) 438 21 93  
www.indo-tr.org

 Seheryıldızı Sokak No:22/11 Etiler - İstanbul  
Telefon : +90 (212) 352 65 59  
Faks : +90 (212) 352 65 58

Estonia  
KoşehittlerCad. No: 39 Zincirlikuyu/ İSTANBUL
Tel:+90 (212) 2113480  • Faks:+90 (212) 2113467

Morocco
Rabat Sok. 11  GOP/ANKARA 
Tel: +90(312) 437 60 20 - 21
Faks: +90 (312) 447 14 05 

Balmumcu Koza İş Merkezi C Blok Kat 5 Beşiktaş 
34349 - İstanbul  
Telefon : +90 (212) 355 06 00-272 18 26  
Faks : +90 (212) 272 18 25

Philippines
MahatmaGandhi Cad. 56  
Gaziosmanpaşa/ ANKARA 06700  
Tel:+90 (312) 4465831 Faks:+90 (312) 4465733

www.tripod.co.uk/Filipinler

Palestine
Filistin Sok. 45  GOP / ANKARA 
Tel: +90 (312) 436 08 23  • Faks: +90 (312) 437 78 01 

Finland
P.K:22 Kavaklıdere/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 4265921  Faks:+90 (312) 4682507

Çamlık Cad. Ayaz Sok. No: 2/4 Levent/ İSTANBUL  
Tel: +90-(212) 2835737/8 Fax:+90-(212) 2835739

France
ParisCad. No:70 Kavaklıdere/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 4681154/58 • Faks:+90 (312) 4679434  
www.france.org.tr

İstiklälCad. No: 8 Taksim/İSTANBUL  
Tel:+90(212) 2924810/11 • Faks:+90(212) 2499168  
www.consulatfrance.org.tr

South Africa
Filistin Sok. 27  Gaziosmanpaşa-Ankara 
Tel: +90(312) 446 40 56 • Faks: +90(312) 446 64 34 

Georgia
Ulubey Sok. No:28 ANKARA  
Tel:+90 (312) 4471720

 Cumhuriyet Cad No: 169 Elmadağ - Şişli İstanbul 
Tel: +90(212)343.92.57 Fax: +90/212)343.92.58

Croatia

Kelebek Sok. 15/A 
Gaziosmanpaşa-Ankara 
Tel: +90(312) 446 94 60; 446 08 31
Faks: +90(312) 446 47 00 

Meşrutiyet Caddesi No: 163/2
 Tepebaşı Beyoğlu - İstanbul  
Telefon : +90 (212) 293 54 67, 293 54 68  
Faks : +90 (212) 293 54 76

Iraq
Turan Emeksiz Sok.11  Gaziosmanpaşa-Ankara 
Tel: +90(312) 468 74 21-22 • Faks: +90(312) 468 98 21 

Köybaşı Caddesi No: 3, Yeniköy, İstanbul 
Tel: +90(212) 299 01 20 • Faks: +90(212) 299 74 42

England

ŞehitersanCad. No:46 Cankaya/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 4686230...42  
Fax:+90 (312) 4680113  
www.britishembassy.org.tr

MeşrutiyetCad. No: 34 Tepebaşı Beyoğlu/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212) 2937540  
Fax:+90 (212) 2454989

Iran
TahranCad. No:10 Kavaklıdere/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 4274320...23

AnkaraCad. No:1 Cağaloğlu/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212) 5138230/32• Fax:+90 (212) 5115219

Israel
MahatmaGhandi Cad. No:85 Gaziosmanpaşa/ ANK. 
www.israel.org.tr  
e-mail: ankara@israel.org.tr

ValikonağıCad. No: 73/4 Nişantaşı/ İSTANBUL 
Tel:+90 (212) 2251040/41/4
Fax:+90 (212 )2251048  P.K:473 Şişli 80224

India
CinnahCaddesi No:77/A Çankaya, 06680 ANKARA Tel 
:+90 (312) 4382195  • Fax :+90 (312) 4403429  
www.indembassy.org.tr 

 Cumhuriyet Cad. No: 18/7 Dörtler Apt.
Elmadağ / İstanbul
+90(212) 296 21 31-32 •  Fax: +90(212) 296 21 30
www.indembassy.org.tr

Holland
UğurmumcuCad. No:16 Gaziosmanpaşa/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 4460470/74  
www.dutchembassy.org.tr

İstiklalCad. No:393 Beyoğlu/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212) 2515030 • Fax:+90 (212) 2519289  
e-mail:nlgovank@domi.net.tr
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 جول 34: عناوين السفارات و القنصوالت الموجودة في تركيا
Ülke Büyükelçilik Konsolosluk

USA Atatürk Bulvarı no 110,Kavaklıdere/ ANKARA  
Tel: +90(312) 4686110 • www.usis-ankara.org.tr

Meşrutiyet Cad. No: 104 Tepebaşı / İSTANBUL  
Tel: +90(212) 2513602/3/4 • Faks: +90(212) 2513218

Afghanistan Cinnah Cad. 88 Çankaya / ANKARA
Tel: +90(312) 442 25 23 • Faks: +90312 442 62 56 

Germany Atatürk BulvarıNo:124 / ANKARA 
Tel: +90(312) 4265465 • www.germanembassyank.com

 İsmet İnönü Cad. No: 16 Gümüşsuyu/ İSTANBUL 
Tel:+90(212) 2515404/05 • Fax:+90(212) 2499920

Albania Ebuziya Tevfik Sok. No:17 Çankaya/ ANKARA  
Tel: +90 (312) 4416105-9  
Fax:+90 (312) 4416104

Valikonağı Cad. Ekmek Fabrikası sok. No: 4, 
Nişantaşı/İSTANBUL  
Tel: +90(212)2962428 Faks:+90(212) 2962427

Australia Nene Hatun Cad. No: 83 Gaziosmanpaşa/ ANKARA 
Tel: +90 (312)4461180  
www.embaustralia.org 

Tepecik Yolu No: 58 Etiler/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212) 2577050/52 
Fax:+90 (212) 2577054

Austria Atatürk Bulvarı No:189 Kavaklıdere/ANKARA 
Tel:+90 (312) 4342172 • Faks:+90 (312) 4189454

Köybaşı Cad. No: 46 Yenikoy/İSTANBUL  
Tel:+90 (212) 2629315 Faks:+90-(212) 2624984  
www.austria.org.tr

Argentina
Nenehatun Cad. 83  Gaziosmanpaşa / ANKARA 
Tel: +90(312) 459 95 00 Faks: +90(312) 459 95 60 

Azerbaijan
Diplomatik Site, Bakü Sok. 1 Oran /ANKARA 
Tel: +90(312) 491 16 81-83 Faks: +90(312) 492 04 30 

Sümbül Sokak, No:17, 1. Levent - İstanbul  
Telefon : +90(212) 325 80 42, 43, 44, 45  
Faks : +90(212) 284 95 79

Bangladesh
Cinnah Cad. 78/7-10  Çankaya / ANKARA 
Tel: +90(312) 439 27 50-51 Faks: +90(312) 442 25 61 

Mimar Vedat Caddesi No:36 Özhan Kat 4 
Sirkeci - İstanbul  
Tel: +90(212) 512 76 52-53  Faks : +90(212) 512 76 53

Belarus
Abidin Daver Sok. 17 Çankaya-ANK.
Tel: +90(312) 446 67 69  Faks: +90(312) 441 66 74 

United Arab 
Emrates

Reşit Galip Cad. Şairler Sok. 28 Gaziosmanpaşa-ANK.
Tel: +90(312) 447 68 61 - 62 Faks: +90(312) 447 55 45 

Konaklar Mah. Büyükdere Cad. Meşeli Sok. No:11, 
4. Levent, Beşiktaş, İstanbul

Belgium
Mahatma Ghandi Cad. No: 55 Gaziosmanpaşa/ ANK. 
Tel:+90 (312) 4468247/48

Sıraselviler Cad. No: 73 Taksim/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212) 2433300  Faks:+90 (212) 2435074  
e-mail: ankara@diplobel.org

Bosnia and 
Herzegovina

Turan Emeksiz Sokak 3/9  Parkevleri B Blok  GOP/ANK.
Tel: +90 (312) 427 36 02-03 
Faks: +90 (312) 427 36 04 

Miralay Şefik Bey Sok. No: 19/6 80090 Gümüşsuyu 
Taksim - İstanbul  
Telefon : +90 (212) 245 16 16, 245 16 19  
Faks : +90 (212) 245 16 20

Bulgaria
Atatürk Bulvarı No: 124 ANKARA  
Tel:+90 (312)4267455

Ulus Mahallesi, Adnan Saygun Cad. No: 44 2. 
Levent/İSTANBUL  
Tel:+90 (212) 2690478  Faks:+90 (212) 2641011

Brasil
Reşit Galip Cad. İlkadım Sok. 1 Gaziosmanpaşa-ANK. 
Tel: +90 (312) 448 18 40  • Faks: +90 (312) 448 18 38 

Askerocağı Caddesi No: 9, Süzer Plaza, 4. Kat, 
Elmadağ - Şişli - İstanbul - 34367  
Tel: +90(212) 252 00 13 • Faks: +90(212) 252 10 57

Algeria
Şehit Ersan Cad. 42  Çankaya-ANKARA
Tel: +90 (312) 468 77 19 Faks: +90 (312) 468 75 93 

Süleyman Seba Cad. No: 80 Beşiktaş - İstanbul  
Tel: +90(212) 356 95 16  Faks : +90(212) 356 95 15

China
GölgeliSok.No: 34 GOP / ANKARA  
Tel:+90 (312) 4360628  Faks:+90 (312) 4464248

OrtaklarCad. no 14 Mecidiyeköy/ İSTANBUL  
Tel:+90(212) 272-5200/02 Fax:+90(212) 2747733

Czech Republic
AtatürkBulvarı No: 124 ANKARA  
Tel:+90 (312) 4265887

Abdi İpekci Cad. No:71 Maçka/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212) 2341366 - 2309597



Mexico
Kırkpınar Sok. 18/6  Çankaya-Ankara 
Tel: +90(312) 442 30 33  • Faks: +90(312) 442 02 21 

Egypt
AtatürkBulvarı No:126 ANKARA  
Tel:+90 (312) 4261026

CevdetPaşa Cad. No:173 Bebek/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212)2636038-2652440  
Fax:+90 (212)2654428

Monaco
CevdetPaşa Cad. No:164/17 Yalı ap. Bebek/ İSTANBUL  
Tel:+90 (312) 2633989  • Fax:+90 (312) 2630254

 

Moldovia
Kaptan Sok. No:49 Gaziosmanpaşa/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 4465627/5527 
Fax:+90 (312) 4465816

Bornova Cad. C-12 C Blok K:4/5 Işıkkent / İzmir  
Telefon : +90 (232) 472 18 13-15  
Faks : +90 (232) 472 18 14

Norway
Kelebek Sok. No:18 Gaziosmanpaşa/ ANKARA 
Tel:+90 (312) 4360051/4363196

BilezikSok. 2 Fındıklı/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212)2499753-2520600..07  
Fax:+90 (212)249-4434

Uzbekistan
Sancak Mah. 211. Sok. 3  Çankaya-Ankara 
Tel: +90 (312) 441 38 71 - 72  • Faks: +90 (312) 442 79 58 

Şehit Halil İbrahim Cad. 23, İstinye - İstanbul  
Telefon : +90 (212) 323 20 37, 229 00 75  
Faks : +90 (212) 323 20 40

Pakistan
İran Cad. 37  Gaziosmanpaşa-Ankara 
Tel: +90(312) 427 14 10 - 13  • Faks: +90(312) 467 10 23 

Güllü Sokak No: 20, Levent - İstanbul  
Tel: +90(212) 324 58 27  • Faks : +90(212) 324 51 70

Poland

Atatürk Bulvarı No:241 ANKARA  
Tel:+90 (312) 4675619/4673365  
Fax:+90 (312) 4678963  
e-mail:polamb@superonline.com

Büyük Çiftlik Sok. No: 5/7 Nişantaşı/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212)2910300/2910301  
Fax:+90 (212)2330618  
e-mail:polconsul@superonline.com

Portugal Kuleli Sok. No:26 Kavaklıdere/ANKARA  
Tel:+90-(312) 4461890

Okçu Musa Cad. Nor Han No:52/2 Bankalar, 
Karaköy/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212)2501130  • Fax:+90 (212)2555064

Romania BükreşSok. No:4 Çankaya/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 4271241-4271243

SıraselvilerCad. No:55 Taksim/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212)2444284-2443555  
Fax:+90 (212)2938261

Russia
KayacıSok. No:5 Çankaya/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 4392122  
mbetm@turkishline.ru  
e-mail:ruskons@superonline.com

İstiklalCad. No:443 Beyoğlu/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212)2441693/2610  
Fax:+90 (212)2490507  
e-mail: visavi@turk.net

Serbia ParisCad. No:47 Kavaklıdere/ANKARA  
Tel:+90 (312) 4260236/0354

ValikonağıCad. No: 96/A Nişantaşı/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212)2481004  
Fax:+90 (212)2483534

Slovakia Atatürk Bul. 245  Kavaklıdere-Ankara 
Tel: +90(312) 467 50 75 – 76 • Faks: +90(312) 468 26 89 

Krizantem Sokak No:1 34330 Levent İstanbul 
Tel: +09(212)317 94 30 • Fax: +09(212)317 94 29

Slovenia Kupe Sokak 1/3 06700 GOP/ANKARA  
Tel:+90-(312) 4056007-08 • Fax:+90-(312) 4466887

HacıResitpasa Sokak No:781180 Çamlıca İSTANBUL 
Tel:+90-(216)3189191  • Fax:+90-(216)3129013

Sudan Sancak Mah. 12. Cad. 16  Çankaya-Ankara 
Tel: (0312) 441 38 84 - 85 • Faks: (0312) 441 38 86

Etiler Sokak No:1 , 80630, Etiler - İstanbul  
Telefon : (0212) 287 68 50 • Faks : (0212) 287 68 51

Syria Abdullahcevdet Sok. No:7 Çankaya/ ANKARA  
Tel:+90-(312) 4409657

Maçka Cad. No:59/3 Teşvikiye/ İSTANBUL  
Tel:+90-(212)2326721  • Fax:+90-(212)2302215

Chile Reşit Galip Cad. Hirfanlı sok 14/1-3 GOP-ANKARA
Tel: +90(312) 447 34 18 • Faks: +90(312) 447 47 25 

Bestekar Şevki Bey Sok. No.30 Balmumcu - İstanbul  
Tel: +90(212) 272 57 90 • Faks : +90(212) 274 22 82

Tajikistan Mahatma Gandi Cad. 36 Gaziosmanpaşa-Ankara 
Tel: +90(312) 446 16 02 • Faks: +90(312) 446 36 21   

Tunisia   BloklarıC Blok D:4 81030 Feneryolu İSTANBUL  
Tel:+90 (216)3029978 • Fax:+90 (216)3029974
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Italy
AtatürkBulvarı No:118 ANKARA  
Tel:+90 (312) 426546063  • Fax:+90 (312) 426-5800

TomtomKaptan Sok. No:15 Beyoğlu/ İSTANBUL  
Tel:+90(212) 2431024/25  Fax:+90(212) 2525879  
www.iic.org.tr

Spain
AbdullahCeydet Sok. No:8 Çankaya/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 4380392...94   Fax:+90 (312) 4395170

Karanfil Aralığı sokak. No:16 1.Levent/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212) 2707410-14

Sweden
KatipçelebiSok. No:7 ANKARA  
Tel:+90 (312) 4286735/6  
www.swedenembassy.org.tr

İstiklälCad. No:497 Tünel/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212) 2435770/1   Fax:+90 (212) 2524114

Switzerland
AtatürkBulvarı No:247 ANKARA  
Tel:+90 (312) 467555

HüsrevGerede Cad. No:75/3 Teşvikiye/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212)2591115/6/7 
Fax:+90 (212)2591118

Japan
ReşatgalipaşaCad. No:81 Gaziosmanpaşa/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 4460500
www.mofa.go.jp/embjapan/turkey

İnönüCad. No: 24 Gümüsuyu/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212)2517605/06  
Fax:+90 (212)2525864

Canada
NeneHatun Cad. No:75 Gaziosman paşa/ ANKARA 
Tel:+90 (312) 4361275  • Fax:+90 (312) 4464437

İstiklalCad. No: 373/5 Beyoğlu/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212)2519838  • Fax:+90 (212)2519888  
www.dfait-maeci.gc.ca/ankara/

Qatar
Karaca Sok.15 Gaziosmanpaşa-Ankara 
Tel: +90(312) 441 13 64 – 66 • Faks: +90(312) 441 15 44 

Kazakhstan
Kılıç Ali Sok. Diplomatik Site  Oran-Ankara 
Tel: +90(312) 491 91 00  • Faks: +90(312) 490 70 00 

Germiyan Sk. No: 10 Şenliköy, Florya - İstanbul  
Telefon : +90 (212) 662 53 47-48  
Faks : +90 (212) 662 53 49

Kyrgyzstan
Çayhane Sok. 24  GOP / Ankara 
Tel: +90 (312) 446 84 08 - 09 
Faks: +90 (312) 446 84 13 

Lamartin Caddesi Altınay Apt. No:7 Kat 3
Taksim - İstanbul  
Tel : +90 (212) 235 67 67 • Faks : +90 (212) 235 92 93

Korea
Alaçam Sok. 5  Çankaya-Ankara 
Tel: +90 (312) 468 48 22 – 23 • Faks: +90 (312) 468 22 79 

Kuwait
Reşit Galip Cad. Kelebek Sok. 110
Gaziosmanpaşa / Ankara 
Tel: +90(312) 445 05 76 - 80 • Faks: +90(312) 446 68 39

Cebeci Cad. No: 22 Akatlar-Etiler - İstanbul  
Telefon : +90 (212) 351 18 88  
Faks : +90 (212) 351 18 87

Northern Cyprus
Rabat Sok. 20  Gaziosmanpaşa/ANK. 
Tel: +90 (312) 446 01 85; 446 10 36
 Faks: +90 (312) 446 52 38 

Yeni Gelin Sokak - No: B24/1
Balmumcu - Beşiktaş-İstanbul 
Tel: +90 (212)227 34 90 -227 34 91 - 227 34 92  
Fax: +90 (212) 227 34 93

Cuba
Şölen Sokak No: 8  Çankaya-Ankara 
Tel: +90(312) 442 89 70-71 • Faks: +90(312) 441 40 07 

www.kubakonsoloslugu.com

Libia
Cinnah Cad. 60  Çankaya-Ankara 
Tel: +90(312) 438 11 10 - 13  • Faks: +90(312) 440 38 62 

Miralay Şefik Bey Sokak No:13 Gümüşsuyu - İST.  
Tel: +90(212) 251 81 00 • Faks: +90(212) 252 55 15

Lithuania
Mahatma Gandi Cad. No: 17/8-9  06700 G.O.P. ANK.  
Tel: +90(312) 447 07 66  Fax: +90(312) 447 06 63  
e-mail: lrambasd@ada.net.tr

 Çavuşbaşı Cad. No: 33 81640 Kavacık - İstanbul  
Telefon : +90 (216) 425 05 00  
Faks : +90 (216) 425 04 97 98

Lebanon
KızkulesiSok. No:44 GOP/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 4467487

TeşvikiyeCad. Saray ap. No: 134/1 Teşvikiye/ İST. 
Tel:+90(212) 2361365 • Fax:+90(212) 2273373

Hungary
Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:10 ANKARA  
Tel: +90(312)4189238

Poyracık Sok. No:35 Teşvikiye/ İSTANBUL  
Tel:+90(212)2255501 • Fax:+90-(212)2482783

Macedonia
Filistin Sok. 30/2  Gaziosmanpaşa-Ankara 
Tel: +90(312) 446 92 04 - 05 • Fax: +90(312) 446 92 06 

İnönü Cad. No: 20 Kat:1 Gümüşsuyu, Taksim - İST. 
Tel : +90(212) 249 99 7• Faks : +90(212) 293 77 65

Malaysia
Mahatma Gandi Cad. 58 Gaziosmanpaşa-Ankara 
Tel: +90(312) 446 35 47 • Faks: +90(312) 446 41 30 

Halaskargazi Cad. No: 266 Çankaya Apt. Daire 7 Şişli 
80020 - İstanbul  
Tel: +90(212) 247 17 28  • Fax :+90 (212) 247 13 75



جول 35: البلدان التي تحتاج التأشيرة 

Serial 
No Countries Visa Conditions

1 Antigua Barbuda No Visa

2 Argentina No Visa (90 days) 

3 Albenia No Visa

4 Bahamas Vize Yok (8 Ay) 

5  Barbados Vize Yok 

6  Belize Vize Yok 

7  Bolivia Vize Yok 

8  Bosnia-Herzigova Vize Yok 

9 Brasil Vize Yok(90 gün) 

10 Dominic Rep. Vize Yok 

11 Equador Vize Yok 

12  El Salvador Vize Yok 

13 Morocco Vize Yok 

14 Fiji Vize Yok(4 Ay) 

15 Philippines Vize Yok 

16  Gambia Vize Yok 

17  Guatemala Vize Yok 

18 South Africa Rep. Vize Yok(30 gün) 

19 South Korea Vize Yok 

20 Georgia Vize Yok(90 gün) 

21 Haiti Vize Yok

22 Croatia Vize Yok 

23  Honduras Vize Yok 

24  Hong Kong Vize Yok 

25 Iran Vize Yok 

26  Jamaica Vize Yok 

27 Japan Vize Yok 

28 Montenegro Vize Yok

29 Camerun Vize Yok

30 Qatar Vize Yok

31  Kazakhistan Vize Yok

32 Kirghizstan Vize Yok( 15 gün) 

33 Northern Cyprus Vize Yok 

34 Colombia Vize Yok 

35 Kosova Vize Yok

36 Costa Rica Vize Yok 

37 Libya Vize Yok

38 Lebanon Vize Yok

39
Macau Autonomous 
Region Vize Yok( 15 gün) 

40 Macedonia Vize Yok 

41 Maldives Vize Yok 

42 Malaysia        Vize Yok( 30 gün) 

43 Mauritius Vize Yok( 90 gün) 

44  Nicaragua Vize Yok 

45 Pakistan Vize Yok

46  Palau Republic Vize Yok 

47 Paraguay Vize Yok

48  St. Lucia Vize Yok 

49 St. Vıncent Grenadas Vize Yok

50  San Marino Vize Yok 

51 Serbia Vize Yok

52 Singapore Vize Yok 

53  Solomon Islands Vize Yok 

54  Sri Lanka Vize Yok 

55 Syria Vize Yok

56  Swaziland Vize Yok 

57 Chile Vize Yok 

58 Tanzania Vize Yok

59 Thailand Vize Yok 

60  Trinidad-Tobago Vize Yok 

61 Tunusia Vize Yok 

62  Tuvalu Vize Yok 

63 Ukraine Vize Yok

64  Uruguay Vize Yok 

65 Vatican Vize Yok 

66  Venezuela Vize Yok

67 Yemen Vize Yok
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Thailand

RoyalThai Embassy  
Tel:+90 (312) 4673409-4673059  
Çankaya Cad. Kader Sok. 45/3-4 
Fax:+90 (312) 4277248  
06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA 

 İnönü Caddesi Dümen Sk. 3/8 Taksim 80090 / İST 
Telefon : +90 (212) 292 86 51, 249 50 60  
Faks : +90 (212) 292 97 70, 249 43 09

Ukraine AlabaşSok. No:3/2 Çankaya  
Tel:+90-(312) 4399973

MithatPaşa Han No: 92-94 İnönü İsmet Cad. 
Gümüşsuyu 80090 İSTANBUL  
Tel:+90-(212)2525402 • Fax:+90-(212)2525403

Umman Mahatma Gandi Cad. 63 Gaziosmanpaşa-Ankara 
Tel: +90(312) 447 06 30-31 • Faks: +90(312) 447 06 32 

Rumeli Cad. 16 Ogan apt. Kat 680220
Şişli - İstanbul  
Tel: +90(212) 230 83 84 • Faks : +90(212) 231 27 32

Jordan MesneviDede Korkut Sok. no 18 Çankaya/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 4402054

Kalıpçısok. No: 119 Kat:2 Daire: 6 Teşvikiye/ İST. 
Tel:+90 (212)2301222

Venezuela
Cinnah Cad. 78/2  Çankaya-Ankara 
Tel: +90 (312) 438 71 35; 439 31 98
Faks: +90 (312) 440 66 19 

Vietnam Socialist
Republic  

3/1,Itri Sok. Balmumcu Beşiktaş/ İSTANBUL  
Tel :+90 (212)2746908  
Faks :+90 (212)2746909

Yemen
Fethiye Sok. 2  Gaziosmanpaşa-Ankara 
Tel: +90 (312) 446 26 37; 446 31 78 
Faks: +90 (312) 446 17 78 

New Zealand   Tel:+90 (212)2111114  
Fax:+90 (212)2110473

Greece Ziyan lrahman 9-11  
Tel:+90-(312)4368860

Turnacıbaşı Sok. No:32 Galatasaray/ İSTANBUL  
Tel:+90 (212)2450597/98



28 Estonia N/A N/A N/A  
Visa exemption is applicabgle 
provided that 90 days stay period 
in 180 days is not exceeded

29 Morocco N/A N/A N/A N/A  

30 Fiji N/A N/A N/A N/A Valid for touristic travels up to 
3 months

31 Philippines N/A N/A N/A N/A  

32 Finland N/A N/A N/A  
Valid provided that 3 months 
stay period in 6 months is not 
exceeded  

33 France N/A N/A N/A  
Valid provided that 3 months 
stay period in 6 months is not 
exceeded 

34 Grenada N/A N/A N/A N/A  

35 Guatemala N/A N/A N/A N/A  

36 Georgia N/A N/A N/A N/A Valid for travels up to 90 days

37 Haiti N/A N/A N/A N/A  

38 Croatia N/A N/A N/A N/A
Valid provided that 3 months 
stay period in 6 months is not 
exceeded 

39 India N/A        

40 Holland N/A N/A N/A  
Valid provided that 3 months 
stay period in 6 months is not 
exceeded 

41
Netherlands Antills(Curacao,St. 
Maarten, Bonaire, St. Eustatius 
ve Saba)

N/A N/A      

42 Honduras N/A N/A N/A N/A  

43 Hong Kong N/A N/A N/A N/A  

44 Iran N/A N/A N/A N/A  

45 Spain N/A N/A N/A  
Valid provided that 90 days 
stay period in 6 months is not 
exceeded

46 Israel N/A N/A N/A   Vaild for travels up to 3 months 
residence period

47 Sweden N/A N/A N/A   Valid for travels up to 3 months 
residence period

48 Switzerland N/A N/A N/A   Valid for travels up to 3 months 
residence period

49 Italy N/A N/A N/A  
Valid provided that 3 months 
stay period is not exceeded (vaild 
for Vatican as well)

50 Iceland N/A N/A N/A  
Valid provided that 3 months 
stay period in 6 months is not 
exceeded

51 Jamaica N/A N/A N/A N/A Valid for touristic travels

52 Japan N/A N/A N/A N/A  

53 Montenegro N/A N/A N/A N/A Valid provided that 90 days stay 
period is not exceeded

54 Qatar N/A N/A N/A  
Valid provided that 90 days 
stay period in 6 months is not 
exceeded
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جول 36: البلدان التي ال تحتاج التأشيرة

Serial 
No Countries Diplomatic Private Service Common Explanation

1 Afghanistan N/A        

2 Germany N/A N/A N/A   must not exceed 3 months stay 
period

3 Antigua-Barbuda: N/A N/A N/A N/A  

4 Argentina N/A N/A N/A N/A valid for travels up to 3 months 
residence period. 

5 Albenia N/A N/A N/A N/A  

6 Austria N/A N/A N/A  
Valid provided that 3 months 
stay period in 6 months is not 
exceeded.

7 Azerbaijan N/A N/A N/A   Valid for travels up to 6 months 
residence period

8 Bahamas N/A N/A N/A    

9 Bahrain N/A N/A N/A   Valid for travels up to 90 days

10 Bangladesh Yok N/A N/A   Valid for travels up to 6 months 
residence period

11 Barbados: Yok N/A N/A N/A  

12 Belçika: Yok N/A N/A  
Valid provided that 3 months 
stay period in 6 months is not 
exceeded.

13 Belize: N/A N/A N/A N/A  

14 Belarus N/A N/A N/A   Valid for travels up to 3 months 
residence period. 

15 United Arab Emirates N/A N/A N/A   Valid for travels up to 90 days

16 Bolivia N/A N/A N/A N/A  

17 Bosnia Herzigova N/A N/A N/A N/A  

18 Brasil N/A N/A N/A N/A Valid for travels up to 3 months 
residence period

19 Bulgaria N/A   N/A   Valid for travels up to 1 month 
residence period

20 Algeria N/A N/A N/A   Valid for travels up to 3 months 
residence period

21 Cibuti N/A N/A N/A   Valid for travels up to 3 months 
residence period

22 Czech Republic N/A N/A N/A   Valid for travels up to 3 months 
residence period

23 China N/A      
Visa exemption is applicable for 
travels up to1 month residence 
period.

24 Denmark N/A N/A N/A  
Valid provided that 3 months 
stay period in 6 months is not 
exceeded.

25 Equador N/A N/A N/A N/A Valid for touristic travels up to 
90 days 

26 El Salvador N/A N/A N/A N/A  

27 Endonesia N/A N/A N/A   Visa exemption is applicable for 
travels up to 14 days



89 Portugal N/A N/A N/A  
Valid provided that 90 days stay 
period in 6 months as fro mthe 
first entrance is not exceeded

90 Romania N/A N/A N/A  
Valid provided that 3 months 
stay period in 6 months is not 
exceeded

91 Russian Federation   N/A      

92 St. Lucia       N/A  

93 St. Vincent-Grenadines N/A N/A N/A N/A  

94 San Marino N/A N/A N/A  
Valid provided that 3 months 
stay period in 6 months is not 
exceeded

95 Seychelles N/A N/A N/A    

96 Serbia N/A N/A N/A N/A
Valid provided that 90 days stay 
period in 6 months as from the 
first entrance is not exceed

97 Singapore N/A N/A N/A N/A  

98 Slovakia N/A N/A N/A    

99 Slovenia N/A N/A N/A    

100 Solomon Islands N/A N/A N/A    

101 Sri Lanka N/A N/A N/A N/A Valid for travels up to 30 days

102 Sudan: N/A      
Valid for 90 days stay period 
in 180 days as from the first 
entrance

103 Syria N/A N/A N/A N/A
Valid for travels up to 90 days re-
sidence period in each 6 months 
as from the first entrance

104 Swaziland N/A N/A N/A N/A  

105 Chile N/A N/A N/A N/A  

106 Tajikistan N/A N/A N/A  
Valid provided that 60 days stay 
period in 6 months as from the 
first entrance is not exceeded

107 Thailand N/A N/A N/A N/A  

108 Trinidad-Tobago N/A N/A N/A N/A  

109 Tunusia N/A N/A N/A N/A  

110 Tuvalu N/A N/A N/A N/A  

111 Turkmenistan N/A N/A N/A    

112 Ukraine N/A N/A N/A    

113 Uruguay N/A N/A N/A N/A  

114 Jordan N/A N/A N/A N/A
Valid provided that 90 days stay 
period in 6 months as from the 
first entrance is not exceeded

115 Venezuela N/A N/A N/A N/A Valid for touristic travels up to 
90 days

116 Vietnam N/A N/A N/A    

117 Yemen N/A N/A N/A    



20
12

247

حية
ص

 ال
حة

سيا
 ال

ب
كتي

55 Kazakhistan N/A N/A N/A N/A  

56 Kırghizstan N/A N/A N/A   Valid for travels up to 30 days 
residence period

57 Kiribati N/A        

58 Northern Cyprus N/A N/A N/A N/A  

59 Colombia N/A N/A N/A N/A  

60 South Korea N/A N/A N/A N/A  

61 Kosova N/A N/A N/A N/A
Valid provided that 90 days 
stay period in 6 months is not 
exceeded 

62 Costa Rica N/A N/A N/A N/A  

63 Kuwait N/A N/A N/A   Valid for travels up to 90 days

64 Cuba N/A N/A N/A    

65 Letonia N/A N/A N/A  
Valid provided that 90 days 
stay period in 6 months is not 
exceeded

66 Libya N/A     N/A
Valid for 90 days stay period 
in 180 days as from the first 
entrance.

67 Lihtenstein N/A N/A N/A    

68 Lithuania N/A N/A N/A    

69 Lebanon N/A N/A N/A N/A
Valid provided that 90 days stay 
period in 6 months as from the 
first entrance is not exceeded

70 Luxemburg N/A N/A N/A  
Valid provided 3 months stay 
period in 6 months is not 
exceeded

71 Hungary N/A N/A N/A    

72 Macedonia N/A N/A N/A N/A  

73 Maldives N/A N/A N/A N/A  

74 Malaysia N/A N/A N/A N/A Valid for travels up to 90 days

75 Malta N/A N/A N/A    

76 Mauritius N/A N/A N/A N/A Valid for travels up to 90 days

77 Mexico N/A        

78 Egypt N/A N/A N/A    

79 Mongolia N/A N/A N/A    

80 Moldovia N/A   N/A    

81 Nicaragua N/A N/A N/A N/A  

82 Norway N/A N/A N/A  
Valid provided that 3 months 
stay period in 6 months is not 
exceeded

83 Uzbekistan N/A        

84 Pakistan N/A N/A N/A    

85 Palau Republic N/A N/A N/A N/A  

86 Paraguay N/A N/A N/A N/A  

87 Peru N/A N/A N/A    

88 Polland N/A N/A N/A    
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