
 

 

 آشنایی با کشور ترکیه :

(، کشوری اوراسیایی (Türkiye Cumhuriyetiاستانبولی ترکی به جمهوری ترکیه با نام رسمی(Türkiyeبه ترکی استانبولی ) رکیهت

است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچکدر جنوب باختر آسیاو خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در 

ستان، و ترکیه در خاور با کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان )نخجوان(، ارمن.دارد قرار( اروپا خاور جنوب در ای منطقه) بالکان ٔ  منطقه

است. همچنین ترکیه از شمال  گرجستان؛ در جنوب خاوری با عراق و سوریه؛ و در شمال باختری )بخش اروپایی( با بلغارستان و یونان همسایه

و داردانلنیز بسفر راهبردی ٔ  با دریای سیاه، از باختر با دو دریای کوچک مرمره و اژه، و از جنوب باختر با دریای مدیترانه مرز آبی دارد. دو تنگه

ترکیه کشوری کوهستانی و نسبتاً پر باران است. شکل این کشور مانند یک مستطیل بوده که از سوی خاور و باختر .است  در اختیار ترکیه

و گذرگاه ترین مناطق جهان، دارای موقعیّت جغرافیایی راهبردی و بسیار خوبی است  است. ترکیه با قرار گرفتن در یکی از حسّاس امتداد یافته

 .کنند آید و کشورهای بسیاری، به ویژه ایران از خاک ترکیه برای ترانزیت کاال و انرژی استفاده می جنوب باختر آسیاو اروپابه شمار می

درصد هم علوی هستند. با این که  ۲۵تا  ۱۵درصد مردم سنی و  ۷۵جمعیت دارد، که حدوداً ( ۱۳۸۷میلیون نفر )براورد  ۷۲ترکیه حدود 

مت ترکیه الئیک است ولی بسیاری از مردم هنوز به دین اسالم پایبند هستند و عید فطر و عید قربان در این کشور تعطیل رسمی است. حکو

کنند امّا به تدریج با  درصد نیز کرد هستند که بیشتر در جنوب خاور کشور زندگی می ۲۰درصد مردم ترک و  ۷۵همچنین در ترکیه حدود 

 در که است زبان رسمی ترکیه، ترکی )استانبولی( .اند ویژه استانبول و آنکارا نیز جمعیت چشمگیری را تشکیل داده  دیگر بهمهاجرت، در نواحی 

با خط ( ۱۹۲۳هجری خورشیدی ) ۱۳۰۲ سال در آتاترک توسط ترکیه جمهوری تشکیل زمان از و شد می نوشته( عثمانی)عربی خط با گذشته

در میانه دو فرهنگ شرقی و غربی قرار دارد هرچند فرهنگ این کشور به شرق بسیار نزدیکتر است تا به شود. ترکیه  التین نوشته می

 پس اینکه تا. داشت دست در اروپارا خاوری جنوب و خاورمیانه از بزرگی های بخش گذشته، ٔ  ترکیه با نام امپراتوری عثمانی در چند سده.غرب

 تأسیس شد( ۱۹۲۳) ۱۳۰۲عثمانی، جمهوری ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا آتاترک در سال  امپراتوری فروپاشی و اول جهانی جنگ از



 

 جغرافیای کشور ترکیه

است. منطقه جغرافیایی که ترکیه در آن قرار دارد آناتولی و آسیای کوچک )آسیای صغیر( نیز  ترکیه در جنوب باختر قاره آسیا قرار گرفته

 ۵/۳۶ بین و است شده واقع آسیا باختری جنوب و اروپا خاوری جنوب در ترکیه. است اروپا و آسیا مهم ٔ  و قارهشود.ترکیه پیوندگاه د نامیده می

 تصور قابل مستطیلی صورت به ترکیه سرزمین. است گرفته قرار شمالی ٔ  درجه طول شرقی در نیم کره ۴۵و  ۲۶درجه عرض شمالی و  ۴۲و 

است. از  کیلومتر است. ترکیه از سه طرف به دریا احاطه شده ۵۵۰و عرض آن به طور متوسط  کیلومتر ۱۶۶۰ غرب تا شرق از آن طول که است

 .آید کیلومتر مربع سی و پنجمین کشور جهان بشمار می ۷۸۳٬۵۶۲دیدگاه وسعت ترکیه با 

کیلومتر،  ۴۹۹خاور با ایران  در: از اند عبارت ترکیه مرز هم کشورهای. دارد اروپایی ٔ  همسایه دو و آسیایی ٔ  همسایه شش ترکیه مرزها:

 ۸۲۲کیلومتر و سوریه  ۳۵۲کیلومتر؛ در جنوب خاور با عراق  ۲۵۲کیلومتر، و گرجستان  ۲۶۸کیلومتر، ارمنستان  ۹جمهوری آذربایجان 

 .کیلومتر ۲۴۰کیلومتر و بلغارستان  ۲۰۶کیلومتر؛ در شمال باختر با یونان 

 .یارودهای مهم : فرات، دجله، قزل ایرماق، ساکار

 .متر ۵۱۸۵بلندترین نقطه : قله آرارات، 

ای دارد. آب و هوای مناطق مرکزی متنوع است و تابستانهای خشک و بسیار گرم و زمستانهای  آب و هوا : نواحی ساحلی آب و هوای مدیترانه

 .سرد و برفی دارد



 

 

 اقتصاد ترکیه

یروی کار را در بردارد. کشتهای عمده شامل گندم، برنج، تنباکو و پنبه است. تنباکو و پنبه هردو موجب بخش کشاورزی کمی زیر نیمی از ن

برای  ۲۰۰۶رتبه هفتم جهان را بدست آورد و در سال  ۲۰۰۵ درسال ترکیه کشاورزی فراوان تولیدات ایجاد صنایع مهم پردازش شده است.

خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمّی در بانکداری، از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش  ۱۱٫۲٪

به دست  ۲۰۰۵و  ۲۰۰۴را در سالهای  ٪۷٫۴و  ٪۸٫۹های اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد  حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سال

به سرعت رشد کرده   -به ویژه صنایع شیمیایی و فوالد   -د. صنایع تولیدی ده می تشکیل را ترکیه صادرات از چهارم یک منسوجات است. آورده

فرستند  سنگ و کروم است. میزان بیکاری باالست. پولی که ترکهای شاغل در اروپای غربی به کشور می است. منابع طبیعی شامل مس، زغال

 .ای دارد منبع درآمد عمده ارز خارجی است. توریسم اهمیت فزاینده

 

 

 



 

 

 ترکیه مردم  زبان

شود.  های قومی استفاده می زبان بیش تر مردم در تریکه ترکی است ولی در کنار آن زبانهای کردی، زازاها، ترکی آذربایجانی در میان گروه

 .اند ها به تنوّع زبانی و فرهنگی این کشور افزوده ها، عربها، و چرکس تری چون الزها، ارمنی های قومی کوچک گروه

تر در ترکیه  های قومی کوچک کنند. زبان رسمی این کشور ترکی است.گروه بیش تر در جنوب شرقی و شرق کشور زندگی می کردهای ترکیه

از طریق  ۲۰۰۱ها )استانبول(.یک مطالعه ژنتیکی در سال  ها )جنوب( و ارمنی ها )شمال شرق(، الزها )شمال(، عرب اند از آذربایجانی عبارت

های ساکن  ها و دیگر گروه ها، ایرانیان، یهودیان و لبنانی ها و کردها در کنار ارمنی ای در ترکیه نشان داده که ترک نا های دی بررسی هاپلوگروپ

ها در  ای از شارش ژنی در پی یورش هندواروپایی سواحل مدیترانه )چه در شرق و چه در غرب( احتماالً از یک نیای مشترک برخوردارند. نشانه

گیری شده که اگر هم چنین مهاجرتی هم صورت گرفته باشد جمعیت مهاجران  هم مشاهده نشده، پس اینگونه نتیجهقبل از میالد  ۱۲۰۰

ها )از اقوام قفقازی آناتولی و خویشاوند  ها )از اقوام هندواروپایی آناتولی و خویشاوند لیدیان( و هوری های بومی، همچون هیتی نسبت به گروه

است. در نتیجه اقوام امروزین ترک، کرد و ارمنی  اند، ناچیز بوده کرده قبل از میالد هم در منطقه زندگی می ۲۰۰۰ها(، که پیش از  اورارتویی

های آناتولی با وجود  نشان داده که ترک ۲۰۰۳ها در آمده باشند. مطالعه ژنتیکی دیگری هم در سال  ممکن است از دل همین گروه

ها ارتباط ژنتیکی خاصی با آنان ندارند. به طوری که میزان اختالف  آلتایی( و همسایگی تاریخی با مغولهای  خویشاوندی زبانی )در خانواده زبان

 .است ها با سه گروه اصلی مغول به یک اندازه بوده ها و آلمانی ژنتیکی ترک

 

  



 ات و ریز هزینه زندگی در ترکیهئیجز

 

 
 

 ترکیه در بازارها و غذایی مواد هزینه

 
 لیره ۲.۴۸(: لیتری ۱)  ،(ثابت)  شیر

 لیره ۱.۴۱( : گرم ۵۰۰)  تازه سفید نان قرص یک

 لیره ۵.۰۶( : کیلوگرم ۱) ،(سفید)  برنج

 لیره ۵.۴۱(: عدد ۱۲)  مرغ تخم ی شانه

 لیره ۱۶.۵۳(: کیلوگرم ۱)  محلی پنیر

 لیره ۱۱.۶۳(: کیلوگرم ۱)  ،(پوست بدون استخوان، بدون)  مرغ ی سینه

 لیره ۴۶(: راسته قرمز گوشت یا( ) کیلوگرم ۱)  گاو گوشت

 لیره ۳.۱۵(: کیلوگرم ۱)  سیب

 لیره ۵.۳۶(: کیلوگرم ۱)  موز

 لیره ۲.۶۴(: کیلوگرم ۱)  پرتقال

 لیر ۲.۹۱( : کیلوگرم ۱)  فرنگی گوجه

 لیره ۲.۴۰(: کیلوگرم ۱)  زمینی سیب

 لیره ۱.۸۷(: کیلوگرم ۱)  پیاز

 لیره ۲.۱۵(: سر ۱) کاهو

 لیره ۱.۲۳(: لیتری ۱.۵ بطری)  آب

 لیره ۱۰.۰۰(: مارلبورو)  سیگار پاکت

 



 

 

  

 خانه اجاره و خرید هزینه

 

 لیره 1،030.73: شهر مرکز در( خوابه 1)  آپارتمان

 لیره 600.73: مرکز از خارج( خوابه 1)  آپارتمان

 لیره1،820.01:  شهر مرکز در( خوابه 3)  آپارتمان

 لیره 1،034.92: مرکز از خارج( خوابه 3)  آپارتمان

 لیره 4،254.97: شهر مرکز در آپارتمان مربع متر هر خرید قیمت

 لیره 2،042.79:  مرکز از خارج آپارتمان مربع متر هر خرید قیمت

 

  



 

 ترکیه در نقل و حمل هزینه

 

 لیره 20(: داخلی نقل و حمل)  طرفه یک بلیط

 لیره 170.00(: ثابت قیمت)  ماهانه عبور بلیط

 لیره 3.20(: معمولی ی تعرفه)  تاکسی مبداء

 لیره 2.00(: معمولی ی تعرفه)  کیلومتری 1 تاکسی

 لیره 21.00( : معمولی ی تعرفه)  ساعته 1 انتظار تاکسی

 لیره 4.58(: لیتری 1)  بنزین

 

 

 ترکیه در کفش و پوشاک قیمت

 لیره 133.34( : سیمیالر یا 501 لویس)  شلوار عدد 1

 لیره 59( : ام اند اچ زارا،)  ای زنجیره فروشگاه یک در تابستانی لباس عدد 1

 لیره 183.08(: متوسط سایز)  نایک ورزشی کفش جفت 1

 لیره 185.97: مردانه چرم کاری کفش جفت 1

 


