
 
 

 . مثیرة ھي اسطنبول في عالم التسوق 
 
 

فقد حظت بھذا اللقب لقرون عدة ، حیث 
 .1461والذي یعود لعام ) البازار الكبیر ( السوق الكبیر 

 
الیوم تزھو اسطنبول بجانب اسواقھا القدیمة ، بمجموعة رائعة وواسعة من المراكز الكبرى للتسوق ، والتي تنتشر 

 .في ارجاء المدینة  ویفضل اغلب السكان المحلیین ، التسوق في شارع االستقالل ومیدان تقسیم 
 
 

ھنا تزدحم الماركات خاصة الماركات االیطالیة ، حیث یمكنك العثور على اغلبھا ، باالضافة للماركات التركیة 
 .المشھورة ، ھذا الثراء من التسوق یمكنك العثور علیھ بین احضان ھذا الشارع 

 
 

 .كما یقدم لك اسعار اقل بكثیر من اسعار الماركات المذكورة االصلیة 
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 التسـوق في إسطنبـــول

Shopping in Istanbul 

 شارع االستقالل 



  
 :بعض الماركات التركیة المشھورة 

 
 
   Paşabahçe:      باشا باھجة         

 
  -:وھي من الروائع التي یمكنك الشراء منھا    
 
 األواني الزجاجیة  -التحـف المنزلیة  

 
 -:ونذكر الماركات والسلع االفضل لدیھا 

 
 

   Koton:    المالبس والقمصان   
 
 
 Derimod  -   Hotic -أحذیة وحــقائب   

 
 .المالبس الفاخرة واألثاث المنزلي   -  Vakko: وكو  

 
 

 ھناك ماركات أوروبیة وخاصة-:الماركات األوروبیة في تركیا 
 
 ایطالیة تم تصنیعھا في تركیا ما جعل سعرھا أقل بكثیر منھا في ایطالیا 
            Mavi Jeansماوي جنز       –  Lacosteالكوستا       –   Benettonبنتون     -:ومن أھمھا  

  . Nikeنایك       – Adidas   ادیداس
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  -:سوق الصناعات الیدویة 
 

فـي میدان السلطان أحمـد و خلف مقھـى درویـش یـوجد ھـذا المركز 
 .الحكـومي للصناعات الیـدویة 

 
 
یمكنك الذھـاب إلیھ ومشـاھدتھ،  مكان صغیر وجمیل منظم وفیھ ، أكثر من  

خانة للحرفیین ویحتـوي عـلى عــدة فنـون ، مثل الرسـم علـى الــزجاج 
 .وممـارسة الخـط فـي كتابة اآلیات وصناعة العـرائس

 
بعـض ھـذه الفنون للمشاھدة فقـط والبعـض للبیع    

 .یمكنكـم شـراء،  بعض األشیـاء الجمیلة من ھنـاك 
ھذا المكان یستحق المشاھدة في حالة ، حالفكم الحظ 

 .بزیارة منطقة سلطان احمد 
   
 
  -:أشیاء نذكركم بھا   
 .الــدخول لھذا المركز مجاني    
 

 Cevahir    مــركز جـــواھر-    
 

طــوابق ، وضعــت بشكــل  6یتكـون ھـذا المركز مـن 
جمـالي وممیـز ، تشتـاق للتجـول أكثـر مـن مرة بیــن 

 .أرجائھ ، و محـالتھ الجمیلـة و الممیـزة 
 
یضم ھذا المركز طابق كامال للمطاعم والمقاھي ، مما  

 .جعلھ ممیز عن غیره 
 

وكـذلك یـوجد فیـھ لعبـة البـولینج ولعشـاق ھـذه اللعبة 
 .یمكنھـم التمتـع بھـا فــي أجــواء تسویقیة جمیلـة جـدا 

) الخصومات ( علیكم باقتنص الفرصة عند التنزیالت  
 .خاصة للماركات العالمیة ، والتي تسوق في ھذا المركز 

 
 -:یمكنك الذھاب الیھ من محطة 

 Şişli  :  محطـة 
 10صباحاً ، إلى الساعة  10یفتح یومیا ، من الساعة 

 ً  .مساء
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 Kanyon  -كانیون 

 .من مراكز التسوق الكبرى ، وھو واسع جدا 

و یضم المحالت التجاریة الفاخرة ، والماركات 
العالمیة الكبرى ، باالضافة لھذا فھو من مراكز 

 .التسوق المریحة 

، محل  باالضافة للعدید ، من  160وھو یضم حوالي 
 .المقاھي والمطاعم ودور السینما 

صباحاً ، إلى الساعة  10یفتح یومیا،  من الساعة 
 .مساء ً  10

 -:یمكنك الذھاب الیھ من 

 Levent)  : محطة ( المترو 

 

 -  Grand Bazaarالسـوق المسقــوف 

یتزاحم على ھذا السوق ، االغلبیة من السیاح ، كما 
 .انھ من االسواق الغیر مسعرة للسلع 

في الغالب یفضل عدم الذھاب بالزي الخلیجي ، لھذا 
السوق فان االسعار سوف ترتفع فجأة ، فقط انتبھ 

 .لذلك 
 

یتداول اصحاب المحالت ، حركات الخضاع السائح  
للشراء، حیث یقوم بعرض جمیع السلع امامك ، 

 .لتشعر بالخجل وتشترى 

 

 .لك ان ترفض ان لم تعجب تلك السلع 

وفي الغالب یطرح علیك السؤال المریب ، من این 
 انت ؟؟

)Where are you from? ( 

كـل ھـــذا لمعــرفة مستــوى الدولـــة التــي أتیت 
منھـا وتنتمـــي إلیھا فالزم الصمـت فــأنت غیـــر 

. مضطـــر إلیضاح ھــذا األمــر   
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إذا كنت لم تكن على درایة كافیة   بالمجوھرات و 
 .السجاد، یفضل عدم المجازفة بالشراء من ھنا 

 تعلم فن الجدال في ھذه االسواق ؟؟؟؟

اسأل عــن نفـس السلعة فـي أكثــر ،  من  -:أوال
محل في  نفــس ھـذا السـوق، بعـد ذلـك أخفض 

القیمة األصلیة إلــى النصف ، ومــن النصــف ابدأ 
الجـــدال وال تبدأ معــھ مــن السعــر الــذي یحدده 

 .ھـــو 
 

ال تتـراجع فــي كالمك و إذا لم یقبـل ، اسـأل عـن سعـر سلعـة آخــرى،  أو اذھــب خـارج  المحـل فــإنھ ،  -:ثانیا 
 .ســوف یعطیك سلعتـك بـأقل سعــر 

 
 

دائما تظـاھر بعــدم الــرغبة الملحـــة لھـذه السلعــة، وھـذه النصیحـة للسیـدات أكثـر فـإن ھـذا یعطیــك  -:ثالثا
 .فـرصة أكبـر ، فــي تخفیض القیمـة األصلیـة 
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 المدخل الرئیسي للسوق  المسقـوف 


