


متحف يالواتش



املتاحف
القيم التاريخية والثقافية 

التاريخ.  أثرية وإثنوغرافية من عصور ما قبل  يالواتش مقتنيات  متحف يالواتش: يضم متحف 
هذا  في  االنتباه  تلفت  آثار  وهناك  وعثمانية.  وبيزنطية،  ورومانية،  هيلينية،  آثار  إلى  باإلضافة 
املتحف تتمثل في اآلثار التي مت اكتشافها في أنتيوخيا ومعبد Men املقدس، ومنزل يالواتش. إن 

هذه اآلثار القادمة من املاضي حتى وقتنا تعتبر نقطة التقاء الزوار احملليني واألجانب مع التاريخ.

متحف يالواتش

صليب برونزي

صليب برونزي

كأس أثري 

مرمي واملسيح عيسى واملالئكة )عليهم السالم(



متحف اسبرطة

متحف أولوبورلو

املتاحف
القيم التاريخية والثقافية 

كالبسط  والنسيج  الغزل  وفنون  وإثنوغرافية  أثرية  مقتنيات  املتحف  يضم  متحف اسبرطة: 
نيكروبول  كوندورلة  اوران  هارمان  مقابر  من  أثرية  اكتشافات  على  يحتوي  فهو  والسجاجيد. 
تعود للقرنني الثالث- الثاني قبل امليالد. فضال عن وجود شواهد قبور حجرية من عام 510 قبل 
للعهد  تعود  وآثار  وبيزنطية،  ورومانية،  هيلينية،  آثار  إلى  والفرس. باإلضافة  لإلغريق  تعود  امليالد 
السلجوقي وعهد دويالت االناضول والعهد العثماني. حيث ال ميكن أن تغيب هذه اآلثار املعروضة 

في هذا املتحف عن ذاكرة الزوار.

متحف أولوبورلو: يضم املتحف مقتنيات أثرية وإثنوغرافية. 



متحف اسبرطة



القالع
القيم التاريخية والثقافية 

القرن  في  كريزوس  ليديا  ملك  قبل  من  القضاء. وشيدت  مركز  في  القلعة  قلعة أغريدير: تقع 
اخلامس قبل امليالد. وأعيد ترميمها من قبل السالجقة ودويلة أبناء حميد.

قلعة أولوبورلو: تقع القلعة على سفح جبل قابي )kapıdağı(. وشيدت في القرن الرابع قبل 
البيزنطيني، والرومان، والسالجقة،  الزمن، وأعيد ترميمها من قبل  امليالد. وتعرضت للخراب مبرور 

ودويلة أبناء حميد.

قلعة صغرليك: تقع القلعة على تلة في شمال الطريق الرابط بني قريتي صغرليك وجاندر في 
قضاء سوجتوالر. وتعتبر القلعة محمية جيدا، وتوجد ثالث نوافذ في جدارها الشمالي وشيدت 

القلعة في العصر البيزنطي املبكر.

قلعة أغريدير

قلعة أولوبورلو

قلعة صغرليك



الكنائس
القيم التاريخية والثقافية 

كنيسة آيا بانيا )آيا بايانا(:
 وتقع في حي طوران مبركز اسبرطة. وهي كنيسة أورثوذوكسية بنيت سنة 1750.

كنيسة آيا إيشوتيا )يورجي(:
 وتقع في حي دوغاجني مبركز اسبرطة. وهي كنيسة أورثوذوكسية بنيت سنة 1860 -1857.

كنيسة آيا اسطيفانوس:
 وتقع في داخل يشيل آدا في قضاء أغريدير. وهي كنيسة متتد من الغرب إلى الشرق، وبنيت في 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

كنيسة آيا بانيا

كنيسة آيا إيشوتيا

كنيسة آيا اسطيفانوس



اجلوامع
القيم التاريخية والثقافية 

جامع قاواقلي: ويقع في مركز اسبرطة. وتدل الكتابة التاريخية املوجودة في اجلامع على أنه بني 
سنة 1782-1783.

جامع خضر بك أغريدير )املأذنة ذات اجلسور(: وهو من املباني التي تعود إلى العهد السلجوقي 
في القرن الثالث عشر. وأعيد ترميمه وتوسيعه من قبل خضر بك أحد حكام دويلة أبناء حميد. 
وأنشئت مئذنة اجلامع على باب القلعة الذي يشكل بدوره جدارا مشتركا جلامع دوندار بك وجامع 

خضر بك.

أبناء  قبل  من  عشر  الرابع  القرن  في  وشيد  يالواتش.  مركز  في  ويقع  يالواتش دولت خان:  جامع 
حميد.

جامع أغريدير خضر بك

جامع يالواتش دولت خان

جامع قاواقلي



اجلوامع
القيم التاريخية والثقافية 

الذي  بك  1429 من قبل قوطلو  جامع قوطلو بك )أولو(: ويقع في مركز اسبرطة. وبني سنة 
وقع سنة  الذي  الزلزال  نتيجة  اجلامع  الثاني. وتهدم  مراد  السلطان  في عهد  عثمانيا  قائدا  كان 

1914، ولكن أعيد بناؤه مع مأذنته احلالية سنة 1922.

1561 من قبل  جامع املعمار سنان )جامع فردوس باشا(: ويقع في مركز اسبرطة. وبني سنة 
فردوس باشا الذي كان واليا على اسبرطة في عهد السلطان سليمان القانوني. وبني اجلامع على 

الطراز املعماري للمعمار سنان.

جامع قوطلو بك )أولو(

جامع املعمار سنان



املدارس التاريخية
القيم التاريخية والثقافية 

عهد  في   1237 سنة  في  خان  شكل  على  بنيت  )طاش مدرسة(:  مدرسة أغريدير دوندار بك 
السلطان السلجوقي غياث الدين كيخسرو الثاني. ومت حتويلها إلى مدرسة في سنة 1301 من 

قبل حميد أوغلو دوندار بك.

املدارس التاريخية 



املدارس التاريخية
القيم التاريخية والثقافية 

 1224 سنة  االول  قيقباد  الدين  عالء  عهد  في  املدرسة  هذه  بنيت  أرتوكوش:  آتابك  مدرسة 
ميالدية من قبل القائد السلجوقي مبارز الدين أرتوكوش. 

مدرسة آتابك أرتوكوش



اخلان التاريخي كيليندوست أرتوكوش



أغريدير  60كم من اسبرطة على ضفاف بحيرة  خان أرتوكوش )خان قدرت(: ويقع على مسافة 
في موقع يشيل كوي في قضاء كيليندوست. وتدل الكتابة التاريخية املوجودة في اخلان على أنه 

بني من قبل مبارز الدين أرتوكوش في سنة 1233 ميالدية.

أما بالنسبة خلان أغريدير )خان طاش( وخان شرقيقرا آغاج )خان كيرالي( وخان اولوبورلو فهي من 
اخلانات االخرى املوجودة في اسبرطة و لم يتبق منها شئ في يومنا احلاضر سوى احجار اساساته.

إن هذه اخلانات الواقعة داخل حدود اسبارطة كانت تشكل أهمية لوقوعها على طريق احلرير الذي 

كان يُعتبر طريقا جتاريا في التاريخ.

اخلانات التاريخية
القيم التاريخية والثقافية 

اخلان التاريخي كيليندوست أرتوكوش



قناة أولوبورلو جرميبولو جلر املياه



املدن التاريخية
القيم التاريخية والثقافية 

من  الطويل  للمشي  بولص  القديس  طريق  يعتبر  طريق القديس بولص للمشي الطويل: 
في   )Perge( بركة  من  الطريق  هذا  ويبدأ  احلاضر.  وقتنا  في  السياحية  النشاطات  أهم 
أنطاليا ومير بجاندر في سوجتوالر، ووادي يازيلي، ومدينة آدادا التاريخية، وأغريدير، حتى ينتهي 
في مدينة بيسيديا أنتيوخيا التاريخية في يالواتش. ويبلغ طول هذا الطريق 500كم تقريبا. 

ويعتبر ثاني أطول طريق للمشي في تركيا، ويقع 400 كم منه داخل حدود اسبرطة.

طريق القديس بولص



املدن التاريخية
القيم التاريخية والثقافية 

منطقة  في  اسبرطة  من  89كم  مسافة  على  املدينة  هذه  تقع  التاريخية:  آدادا  مدينة 
سوجتوالر. وأسست في العهد الهيليني. وحتتوي املدينة على بقايا أثرية ملعابد، ومسرح، ومبنى 
وجود  استمرار  بكل عظمتها. فضال عن  الزالت صامدة  املباني  وغيرها من  وكنيسة  حكومي، 

طريق امللوك التاريخي املتجه من آدادا إلى أنطاليا.



املدن التاريخية
القيم التاريخية والثقافية 

جزيرة هويران واملقابر الصخرية: وتقع على مسافة 24 كم من يالواتش. وهي جزيرة محاطة 
باألسوار وتقع في بحيرة هويران. ويوجد فيها معبد مشيد لآللهة آرمتيس.

أما املقابر املطلة على بحيرة هويران فقد مت نحتها على الصخور.

جزيرة هويران

املقابر الصخرية في آشاغيطيرطار



املساحة املقدسة لـ من.

املساحة املقدسة لـ من.

املساحة املقدسة لـ من.

املدن التاريخية
القيم التاريخية والثقافية 

معبد من)Men(: يوجد هذا املعبد في قصر َجَمنْ )Gemen( على مسافة 5كم من يالواتش. 
وبني املعبد في القرن 4 ق.م. لإلله القمر من )Men(. وكانت مدينة أنتيوخيا األثرية أحد املراكز 
املهمة حلضارة من. وكانت مجهزة بالعديد من املعدات التي كانت مقدمة إلى اإلله من. وهناك 

كنيستان وملعب ومنازل خارج املعبد.



فسيفساء خاصة بكنيسة القديس بولص/ مدينة انتيوخيا التاريخية – يالواتش

كنيسة القديس بولص/ مدينة انتيوخيا التاريخية – يالواتش





املدن التاريخية 



معبد أغسطس - يالواتش

مجسم معبد أغسطس في يالواتش – بلدية يالواتش

شارع األعمدة/مدينة انتيوخيا 
التاريخية – يالواتش

املدن التاريخية
القيم التاريخية والثقافية 

بسيديا أنتيوخيا:
 تبعد انتيوخيا 105 كم عن اسبرطة. وتقع ضمن قضاء يالواتش )Yalvaç(. وتعتبر عاصمة 
احلضارة  من  بقايا  أيضا  وتضم  الهيليني،  العهد  في  املدينة  وتأسست  بيسيديا.  منطقة 
الرومانية والبيزنطية. وكانت في وقتها مدينة توأم ملدينة روما. وهناك أيضا كنيسة بنيت نذرا 
أولى مواعظه في  التاريخية فإن القديس بولص ألقى  للقديس بولص. وكما تشير السجالت 
هذه املدينة. ولهذا السبب حتتل املدينة موقعا مهما في السياحة الدينية. وتوجد في املدينة 
آثار ظلت محفوظة لوقتنا احلاضر مثل؛ معبد أغسطس، بوابة املدخل، شارع األعمدة، الكنيسة، 

.)aqueduct( املسرح، احلمام الروماني، نصب النافورة، وقنوات جر املياه الرومانية



قنوات جر املياه - يالواتش



االقتصاد:
املعلومات العامة

االقتصاد:
 تعتبر اسبرطة حديقة ورود تركيا. وإن زراعة الورود وصناعتها تعتبر متطورة في هذه املدينة. 
تصديرها.  احمللية، فضال عن  السوق  في  الورود  منتجات  أنواع  وكافة  الورد  زيت  استهالك  ويتم 
أثبتت وجودها عامليا من خالل جودة  العاملي. حيث  الورد  %60 من زيت  بإنتاج  وتقوم اسبرطة 
الزراعة  وتشهد  احللو.  والكرز  واخلوخ،  والتفاح،  والزعتر،  واخلزامى،  القرنفل،  من  منتجاتها 
إلى محافظة صناعة السجاد على شعبيتها وموقعها  وصناعاتها تطورا مستمرا. باإلضافة 

بني أهم الفروع االقتصادية في املدينة. 



الصحة
املعلومات العامة

الصحة:
 تضم املدينة العديد من املؤسسات الصحية اخملتلفة، فضال عن توفر اإلمكانات الواسعة، مما 
يجعل من اسبرطة ذات موقع مهم بني أهم املراكز الصحية في تركيا. وحققت تطورا كبيرا 
في مجال صحة الفم واألسنان والعيون السيما في اآلونة األخيرة. لذا فقد أضحت مدينة يتم 

تفضيلها من ناحية السياحة الصحية.

مستشفى أغريدير لعالج وإعادة تأهيل أمراض العظام واملفاصل

املستشفى البحثي والتطبيقي لكلية الطب في جامعة سليمان دمييريل



منظر عام من اسبرطة
املعلومات العامة

احتفاالت عيد الشباب والرياضة في 19 مايو/أيار

مهرجان الربيع في جامعة سليمان دمييريل

التعليم:
املؤسسات  وجود  بسبب  فيها  للدراسة  الطلبة  أغلب  يفضله  التي  املدن  من  اسبرطة  تعتبر   
التعليمية احلديثة فيها. حيث تعتبر من املدن األكثر جناحا في هذا املضمار على مستوى تركيا. 

وتوجد في املدينة جامعة سليمان دمييريل التي يدرس فيها 50,000 طالب.

االنشطة الثقافية والفنية جلامعة سليمان دمييريل



نبذة تاريخية
املعلومات العامة

زيارة مصطفى كمال أتاتورك لـ اسبرطة بتاريخ 6 مارس/آذار 1930

سوق فردوس بك التاريخية

نبذة تاريخية:
أن  األثرية  األبحاث  وأظهرت   .”Pisidia/بيسيديا“ القدمية  العصور  في  تسمى  اسبرطة  كانت 
عاش  وقد   .)Palaeolithic( العلوي  القدمي  احلجري  العصر  في  لالستيطان  انفتحت  املنطقة 
والبيزنطيني  والرومان  والهيلينيني  والفريجيني  الليديني  من  كل  فيها  وحكم  املنطقة  هذه  في 
والسالجقة والعثمانيني وأصبحت مدينة مستقلة في العام 1923، وسميت اسبرطة في العام 

1926. وزارها مصطفى كمال أتاتورك بتاريخ 6 مارس/آذار 1930.



منظر عام من اسبرطة

حديقة الورود

رائعة. حيث تقع في اجلهة الغربية من منطقة  تتمتع اسبرطة مبوقع جغرافي ممتاز وبطبيعة 
فيها  تلتقي  حيث  البحيرات”.  “منطقة  تدعى  داخلية  منطقة  في  املتوسط.  االبيض  البحر 

اجلبال والبحيرات.

بتغير   ”Eğirdir/أغريدير“ و   ”Kovada/كوفادا“ و   ”Gölcük/كوجلوك“ بحيرات  تتميز 
ألوانها كل ساعة مما يثير اإلعجاب لدى من يشاهدها. أما جبال “دافراز/Davraz” و “داداكول
Dedegöl” و “بارال/Barla” فتعتبر أماكن ال ميكن التخلي عنها بالنسبة ملمارسي األنشطة 

الرياضية في الطبيعة، وتوفر لهم أماكن ال يشبعون منها من ناحية التسلية.

  . وبارد ممطر شتاء اسبرطة حار جاف صيفا  والنباتات. إن مناخ  باحليوانات  املنطقة غنية  تعتبر 
وتبلغ مساحة اسبرطة 8933 كم  ويبلغ عدد سكانها  845، 419 نسمة. 735، 184 نسمة 

منهم يعيش في مركز املدينة

اجلغرافيا
املعلومات العامة



الناس في املدينة
“ يشترون الورد

ويكيلون الورد بالورد
اسواقها تزهو بالورود”



املعلومات العامة
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بحيرة
أغريدير

بحيرة 
بُوردُور

العالمات السياحية

العالمات

التزلج

ناقل املتزلج
)T bar( 
تلفريك للمتزجلني
)ski-lift( 
زالجة

املركز الصحي

موقف السيارات

القالع

مركز املدينة 

اخلرائب التاريخية
اجلوامع

القضاء

النافورات التاريخية

احلمامات

الناحية

)BEDESTEN( البازار
املدارس التاريخية

حدود احملافظة

اخلانات التاريخية

املطار

طريق عام

مياه االستشفاء

املتاحف

طريق احملافظة 

الينابيع املعدنية
الكهوف

طريق قروي أسفلتي

طريق قروي ترابي

املنتزه العام

الشواطئ 

حدود القضاء

Ð الرحالت السياحية التنزه 

بحيرة 
بَْيشهر

قونيا

آنطاليا

بوردور

آفيون


