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 : رقم الطواري  -1
 

 115: الشــرطة         112: اإلسعاف
 
 
 V 220:  الكھرباء    - 2
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 
 

العمـلة المستخــدمة فـي تـركیـا ھــــي اللیرة التـركیـة 
 الجـدیـدة

 
 

یجــب مـراعـاة تغـیـیـر نقـودك قبـل مغادرة البـالد و تحویـلھا 
 .إلـى  الیورو أو الدوالر واألفضل الیورو

 
 

االفضل تغییر بعض من نقودك قبل مغادرة المطار واالنتقال 
 .إلى مركز المدینة 

 
 Döviz -كما یوجد العدید من الصرافات 

في ارجاء تركیا خاصة في االماكن السیاحیة والمطارات  
 .واماكن التسوق ، لتغییر النقود 

 
 

و  50و  20و  10و  5األوراق النقدیة في 
 لیرة 200و  100

 
 
 

و إذا  أردت معـرفة سعـر الصـرف لھذا 
 :الیـوم فقـم بــزیـارة ھـذا الموقـع 

www.xe.com 



 -:الھاتف  - 5 
 

 +90:    المفتاح الدولي 
 

      -:كیفیة االتصال من تركیا  إلى بلدك 
  00+ رمز البلد + رقم  الھاتف   

 
           Istanbul  :   212:   القسم األوروبي 

 216: القســــم اآلسیوي :                             
 

312 :            Ankara 
224  :               Bursa 

 
242  :           Antalya 
 462  :          Trabzon 
226  :             Yalavo 

 -:السكان  - 6
 

 .ملیون نسمة  14یبلغ عدد السكان في اسطنبول  
 .ملیون نسمة  75في تركیا 

 
 
 -:اللغة  - 7
 

 ، ھي اللغة التركیة تركیاان اللغة المستخدمة في 
، في اغلب االماكن السیاحیة والتسوق یتحدثون اللغة 

 .االنجلیزیة 
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4 – ATM 
 

تقریبا یمكنك العثور على جھاز الصراف االلي 
في جمیع ا رجاء تركیا  براحة تامة ، كما یمكنك 

العثور على صرافات لتغییر العملة براحة تامة 
 .ویسر 

 
إذا كنت تستخدم جھاز صراف االلي  في تركیا، 

االفضل استخدام الجھاز الواقع خارج البنك و 
 ATM -مطار أتاتورك  .خالل ساعات العمل الرسمیة 



 
 )الموبایل ( الھاتف النقال  - 8
 
 

 -:شبكات للھواتف النقالھ في تركیا   ، وھي  3ھناك 
 
 
1- Turkcell 
 
 
2- Vodafone 
 
 
3- Avea 
 
 

، من المطار     )Simcard(یمنك شراء بطاقة الھاتف النقال  سیم كارت 
ویمكنك تفعیلة في نفس الوقت ، ولكن یتوجب علیك اظھار جواز سفرك  -أتاتورك  

 .لیرة تركیة   30لشراء  البطاقة ، وتوجد باقات مختلفة في حدود 
 
 

من اماكن اخرى مثل االماكن ) سیم كارت ( ایضا یمكنك شراء بطاقة الھاتف النقال 
المركزیة في  المدینة ، ومراكز وشوارع التسوق ، باالضافة لمحالت 

 .السوبر ماركت الكبرى  
 

 
اغلب الدول العربیة یمكنھا ، 
 استخدام البطاقة المحلیة في

تركیا  ، بید ان التكلفة للمكالمات  
سوف تكون غالیة جدا ، لذلك 

 ننصحك بشراء بطاقة
 . تركیا  )   سیم كارت (  
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 مطار أتاتورك



 

 -:افضل االوقات للذھاب  - 9
 
 
 

افضل االوقات للذھاب  من شھر  مایو إلى سبتمبر  
 اما شھر اغسطس فھو شھر الذروة 

 ) .موسم سیاحي ( 

 -:المیاه  - 9
 
 
 

االفضل شراء المیاه المعدنیة ، ویمكنك شرائھا 
 .من محالت السوبر ماركت 

 
 

 -:البقشیش  - 10
 

البقشیش حسب الذوق ، فان كنت سعید والخدمة جیدة في المطاعم ، فیمكنك وضع بعض اللیرات  ، اال في 
 .الفنادق الكبرى ، لحاملي الحقائب او غیر ذلك 

 -:العلم  - 11
 
 
 

ھو أحمر اللون في وسطھ ھالل : علم الجمھوریة التركیة 
 .أبیض ونجمة
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