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1. ÜLKENİN KARAKTERİSTİĞİ 
 

 COĞRAFYA 
Türkiye kuzey yarımkürede 36°-42° kuzey paralelleri ile 26°-45° doğu meridyenleri 

arasında yer alır. Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında köprü 

durumundadır. Türkiye Asya ve Avrupa arasındaki çeşitli kültür ve medeniyetlerin 

geçiş bölgesinde yer alır. 

Coğrafi konum açısından Türkiye hem bir Avrupa, hem Akdeniz, hem Ortadoğu, 

Kafkasya ve bir Asya ülkesidir. Türkiye’nin gerçek alanı 814.578 km²’dir. Ortalama 

yükseltisi 1.132 km’dir. Kara sınırları uzunluğu 2.875 km, kıyı uzunluğu ise 8.333 

km’dir. Türkiye’nin doğusu ve batısı arasında 19 meridyen, 76 dakikalık yerel saat 

farkı vardır. Komşuları: Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Nahcivan, 

Suriye, İran ve Irak’tır. 

Türkiye’nin en yüksek noktası: Ağrı Dağı Zirvesi - 5.165 metredir. Yerleşim yeri olarak 

en yüksek merkezi: Başkale/Van - 2.460 metredir.  

Başkent Ankara, en kalabalık şehri İstanbul’dur.  
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 NÜFUSA DAİR VERİLER 
Türkiye nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişidir. Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi, 

kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390’dir. Buna göre toplam nüfusun %50,2’sini 

erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturur. Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 12,4 

yaş ortalaması ise 29,6’dır. 

  Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile 

en çok nüfusa sahip olan ildir. 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara ikinci büyük şehir 4 

milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir üçüncü büyük şehirdir. 

 

 
 

 DEVLET VE TOPRAK YÖNETİMİ 
Ülkenin para birimi Türk Lirası, Milli Marşı İstiklal Marşı, resmi dili Türkçedir. Yönetim 

illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar tarafından gerçekleşir. Ayrıca il, ilçe ve 

beldelerde seçilmiş belediye başkanları bulunur.  

 

 

 

Ülkenin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK 

1881 - 193∞ 
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Başkan: Recep Tayyip Erdoğan                       Cumhurbaşkanlığı forsu                                                                 
 

Milli Marşı  https://www.youtube.com/watch?v=Y75Km7dlt94  

  

 ZAMAN VE İKLİM KUŞAĞI 
 
  30 Ekim 2017’den itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati 

kalıcı hale getirildi. 1973'ten bu yana her yıl, Mart'ta bir saat ileri alınan saatlerin, 

Ekim'de bir saat geri alınmasına son verilmesiyle, Türkiye’de zamanı dilimi GMT+3 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y75Km7dlt94


oldu. Türkiye’nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkarken, 

Avrupa ülkeleriyle saat farkı 2 saate çıkmıştır. 

Türkiye’de 4 tip iklim görülür. Bunlar; 1- karasal iklim, 2- Akdeniz iklimi, 3- Marmara 

(geçiş iklimi) ve 4-Karadeniz iklimidir.  

 
Türkiye ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır. Türkiye’nin üç tarafının 

denizlerle çevrili olması, dağların uzanışı ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi, 

farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasına yol açmıştır.  
RESOURCES . 

https://www.muhendisbeyinler.net/turkiyede-gorulen-iklim-tipleri/ 

https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim.aspx?key=C 

http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27587 

 

2. ÜLKENİN TARİHİ 
 
 ANADOLU’NUN GENEL TARİHİ 

 

Milattan önce 600.000’den itibaren Anadolu’da yaşam başlamıştır.  
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https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+topraklarındaki+uygarlıklar&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwjZpZizgPbbAhUJDCwKHfMzBtIQ_AUICygC&biw=1366& 

http://iblog.milliyet.com.tr/imgroot/blogv7/Blog333/2013/07/30/28/423626-3-4-25364.jpg 

 

ANADOLU’DA KURULAN UYGARLIKLAR 
Hititler, Frigler, İyonyalılar, Lidyalılar, Urartular olmak üzere beş ayrı uygarlık 

kurulmuştur.  

İstanbul’da Doğu Roma İmparatorluğu 1453 yılına kadar varlığını devam ettirmiştir. 

Türklerin asıl anavatanı Orta Asya olup Asya Hun Devleti, I.Göktürk Devleti, II. 

Göktürk Devleti ve Uygur Devleti şeklinde dört büyük devlet kurmuşlardır. Kavimler 

Göçü sonucu batıya doğru göç etmişler ve bunun sonucu ‘Anadolu’ya’ da gelmeye 

başlamışlardır. Anadolu’da Selçuklu Devletleri kurulmuştur. Ardından Osmanlı Devleti 

1299 yılından 1922’ye kadar devam etmiştir. Bu devlet İslam ve Türk gelenek 

göreneklerine göre şekillenmiş teokratik bir devlettir. 36 padişah hüküm sürmüştür. 

Osmanlı devleti topraklarının başlangıçtan en geniş alana yayıldığı döneme kadar 

görseli aşağıdaki gibidir. 

 

                              
https://www.ensonhaber.com/galeri/dogustan-yukselise-zirveden-cokuse-osmanli-haritasi 

RESOURCES : 

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR I.Baskı Ankara, 2017. 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 

Yazar: Sami TÜYSÜZ Tuna Yayıncılık 
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11. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 

Yazar: Mahmut Ürküt, Ata Yayıncılık 

 

3- ÜLKE POLİTİKASI 
Ülkenin kurucusu ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.  
Türkiye Cumhuriyeti 24 Haziran 2018 yılına kadar parlamenter demokrasi ile 

yönetilmiş olup bu tarihten sonra Başkanlık sistemine geçilmiştir. Başkanlık 

sisteminde bakanlar kurulu başkan tarafından oluşturulur ve yürütme görevini 

üstlenir. Başkan çıkardığı kanun hükmünde kararnameler ile yasama gücünü meclis 

ile paylaşır. TBMM 600 vekilden oluşur.  

Yeni sistemin ilk başkanı ve Adalet Ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’dır. Başkanlık seçimleri beş yılda bir meclis seçimleriyle aynı günde 

yapılır. Başkan en fazla iki kez seçilebilir. Hem devletin hem de yürütmenin 

(hükümet)’in başıdır.  

 

4- EKONOMİ 
Türkiye, Dünya Bankası 2017 yılı Nisan ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu 

verilerine göre 2016 yılında, satın alma gücü paritesine (SGP) göre dünyanın 13. ve 

Avrupa’nın 5. büyük ekonomisidir. 

Son olarak OECD 2017 yılı için ekonomik büyüme oranımızı 6,1 %’e yükseltmiştir. 

Ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlar bakımından Türkiye’yi benzersiz kılan özellik, 

Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’ya açılan bir kapı özelliği taşımasıdır.  

Nitekim İstanbul’dan 4 saatlik uçuşla 60’den fazla ülkeye ve dünya ekonomisinin 

dörtte birini oluşturan geniş bir pazara erişim sağlanabilmektedir. 

Türkiye'de 57 bin 649 yabancı sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Yerli ve 

yabancı ortaklı olan şirket sayısı 34 bin 573’dür. 

2017 yılı itibariyle küresel ölçekte faaliyet gösteren dünyanın en büyük 250 inşaat 

firmasından 45’i Türk firmalarıdır. 

Dünyanın 6. en popüler turizm merkezidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 

2016 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı 30,9 milyon iken, aynı yıl 

turizm sektörünün elde ettiği toplam gelir yaklaşık 18,7 milyar ABD dolarıdır. 
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7.200 km uzunluğunda kıyı şeridi bulunan Türkiye 436 adet mavi bayraklı plajıyla, 

578 adet mavi bayraklı plajı bulunan İspanya'nın ardından 38 ülke arasında 2. sırada 

yer almaktadır. Türkiye'de ayrıca 22 adet mavi bayraklı yat limanı bulunmaktadır. 

Elverişli coğrafi konumunun da yardımıyla küresel bir bağlantı noktası olma özelliği 

gittikçe artan İstanbul, yılda 12 milyon ziyaretçi ile Master Card 2016 Global Hedef 

Şehirleri Endeksi'nde en çok ziyaret edilen şehirler arasında Avrupa’da 3. sıraya 

yükselmiş bir cazibe merkezi konumundadır. 

 

PARA BİRİMİ 

Para Birimi    

Türkiye Cumhuriyetinde kullanılan para birimi yeni TL dır.  

Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası temel olarak para ve kur 

politikalarını düzenlemek ve banknot dolaşımını sağlamaktan sorumludur. 

 

 
ÜCRETLER VE MAAŞ ORANLARI 
Asgari Ücret 1.1.2018-31.12.2018 tarihleri arasında brüt 2.029 TL ve net 1.603 

TL’dir. Devlet kurumlarında çalışan bazı meslek gruplarının aylık maaşları şu 

şekildedir. 

 

SOSYAL DESTEK VE EMEKLİLİK 
• Düzenli Sosyal Yardım Programları: Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli 

Nakdi Yardım Programı, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım, 2022 No’lu Yasa 

kapsamındaki engelli ve yaşlı aylıkları, şartlı eğitim ve sağlık yardımları sayılabilir.  

 

• Süreli Yardımlar:  Aile yardımları adı altındaki yakacak ve gıda yardımları, barınma 

yardımları ya da nakdi yardımlar bu gruba dâhildir. Emeklilik için; 

a) Erkek 60 yaşını doldurmuş ve en az 7000 gün, 

 25 yıl sigortalılık ve en az 4500 gün, 
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b) Kadın 58 yaşını doldurmuş ve en az 7000 gün, 

 25 yıl sigortalılık ve en az 4500 gün, 

Emeklilik primi ödemiş olmaları şartı ile emekli aylığına hak kazanırlar. 

Memurlar, Bağ-Kur’lular ve SSK’lılar için kadınlarda en az 58 ve erkeklerde de en az 

60 yaş olma zorunludur.  

 ÜLKEDEKİ ORTALAMA FİYATLAR 

              
 

       
 
 
RESOURCES: 
1.http://www.mfa.gov.tr/turk-ekonomisindeki-son-gelismeler.tr.mf 

2.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 

3.www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/.../Genel+Bakis 

4.https://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=Mz87W8afBJKHmwX5j4

OoDA&q=tavuk+ve+et+fiyatları&oq=tavuk+ve+et+fiyatları&gs_l=img 

5.https://www.google.com.tr/search?q=s%C3%BCt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0aUKEwirxdr

gzoLcAhWsw6YKHVpsCxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662 

6.https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+ziraat+odaları+birliği+sebze+meyve+fiyatları&sa=X&tb

m=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjVqsTexYLcAhXDKJo
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ÜLKENİN TİPİK ÜRÜNLERİ 
Türkiye tarımsal potansiyel yönünden bulunduğu coğrafyada en zengin ülkedir. 

Ülkemizde sanayi ürünlerinden pamuk, tütün, şekerpancarı, zeytin, ayçiçeği üretilir. 

Her türlü tahıl, tropikal sebze ve meyveler, çay, fındık, antep fıstığı yetiştirilir. 

Türkiye ihracatının zirvesinde aralıksız olarak 12 yıldır otomotiv sektörü yer alıyor. 

2017 yılında ihracatın 28,5 milyar doları otomotivden sağlandı.  

Hazır Giyim ve Tekstil 
2014 yılı itibarıyla Türk hazır giyim ve tekstil sektörü dünya genelindeki %3,4’lük 

payıyla dünyanın en büyük 8. hazır giyim ihracatçısı konumundadır.  

 

 

     

      

     
 

 

Beyaz Eşya 
Türkiye’de beyaz eşya ihracatının %72’si Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır. 

Özellikle İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya beyaz eşya ihracatının en çok 

yapıldığı ülkelerdir. Beyaz eşya sektöründe Türkiye’nin önde gelen şirketlerine ise 

Arçelik, Beko, Vestel, Demirdöküm, Profilo, Indesit, Ariston gibi markaları örnek 

verebiliriz.  

Tarım ve Gıda Ürünleri 
Türkiye iklim koşulları ve verimli toprakları nedeniyle tarımsal üretimin yoğun olduğu 

bir ülkedir. 2002-2016 yılları arasında tarım ve gıda ürünleri ihracatı 4 kat artarak 3,7 

milyardan 16,2 milyar dolara ulaşmıştır. 

Türkiye’de En Çok İhracat Yapılan Ülkeler 
Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler büyük oranda Avrupa Birliği ülkeleridir. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler şu 

şekildedir: 
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https://1.bp.blogspot.com/-7ljZnR69GAQ/VjTGiNJC-GI/AAAAAAAAFI8/HoVeBwOcdRc/s1600/vakko-1.png
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https://2.bp.blogspot.com/-UKNrD2aYEMQ/VjTGdxhVLkI/AAAAAAAAFH0/W26jVCflHOs/s1600/merinos-1.png
https://4.bp.blogspot.com/-PeZvAiuI8hU/VjTGdqNqbzI/AAAAAAAAFIA/LzyVo6LR2IM/s1600/mavi-1.png
https://3.bp.blogspot.com/-NC6hZ1r-gwE/VjTGdEg13CI/AAAAAAAAFHk/bvZk3Yr3en0/s1600/koton-1.png
https://4.bp.blogspot.com/-qQvJ84dgmS4/VjTGcZmJ2nI/AAAAAAAAFHc/KqZ9aAKaAl4/s1600/kigili_k.png
https://1.bp.blogspot.com/-__QkFk5vJNU/VjTGbnLAmkI/AAAAAAAAFHE/qwt-3iVIZ68/s1600/ipekyol-1.png
https://3.bp.blogspot.com/--86SgjEBqOw/VjTGaP3awUI/AAAAAAAAFGo/DKHlSos_C1w/s1600/derimod.png
https://4.bp.blogspot.com/-PHwClEYGjrw/WA5eSHncarI/AAAAAAAAFhA/kdzQqlolwhU4x2ggr0BzVIwmLHNl4uqPwCLcB/s1600/avva-1.png
https://2.bp.blogspot.com/-WJyW3aFVPwA/VjTGZ1FDy5I/AAAAAAAAFGQ/JriiQNDHw4A/s1600/defacto.png
https://2.bp.blogspot.com/-DSw1UzjSUOU/WkUjkwjJhLI/AAAAAAAAGVs/5vIekiXY6U4aE-b-DAPqzrHRInENSc8mwCLcBGAs/s1600/lc-waikiki-logo.png
https://3.bp.blogspot.com/-2ghqHvS5Z6E/VjTGde0OEGI/AAAAAAAAFHo/kECU2F_6uJs/s1600/machka-1.png


Almanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, ABD, İtalya, Fransa, İspanya ve 
Hollanda’dır. 
  
ttps://www.atakurumsal.com/turkiyede-en-cok-ihracati-yapilan-urunler-ve-ihracat-yapilan-ulkeler/ 

 

5.DİNLER, ETNİK KÖKEN, AZINLIKLAR 
Anayasanın 2. Maddesinde düzenlendiği üzere, Türkiye Devleti laik bir ülkedir. 

Kişilerin dini inanç özgürlüğü T.C. Anayasasının koruması altındadır. Din işlerinin 

sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Başkanlığa bağlı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı 

kurulmuştur. 

 Türkiye’de yaşayanların büyük bir bölümü (%99,2) Müslüman’dır (TÜİK, Türkiye’de 

Dini Hayat Araştırması, 2014).  

Türkiye’de bulunan mezhepler: Hanefi Mezhebi, Şafi Mezhebi ve Caferi mezhebinin 

yanında Alevilik ve Mevlevilik yaşam tarzları vardır.  Bu mezheplerin kendilerine özgü 

ibadet şekli vardır. 

Toplam nüfusun geri kalanını diğer dini gruplar oluşturur. Bunlar 60.000 Ermeni 

Ortodoks, 20.000 Süryani, 2.270 Rum Ortodoks, 15.000 Rus Ortodoks, 7.000 

Protestan, 25.000 Katolik, 5.000 Yehova Şahidi, 3.000 Keldani, 850 Mormon, 5.000 

Yezidi, 25.114 Musevi, 40.000 Budist, 21,259 Bahai ve 728 Hindu'dur. Ayrıca 

153.611 kişi yeni dinlere (Yeni dinler Neo-Konfüçyüsçülük ve Neopaganizmi kapsar) 

mensuptur. Türkiye'de toplam Hıristiyan nüfus 320.000'dir. Türkiye nüfusunun %2'sini 

Ateistler, %2 ile %4 gibi bir oranla Agnostikler ve %1'ini Deistler oluşturmaktadır. 

Nüfusun %15'i sekülerdir.  

 

MÜSLÜMANLIK: 
Çinliler ile Araplar arasında yapılan Talaş Savaşında Türkler Arapları desteklemiş ve 

kitleler halinde İslam dinine girmişlerdir. 
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İslamiyet’in Önemli Özellikleri 
İslam’da ruhbanlık (din adamları sınıfı) yoktur. 

Akılla anlaşılmayan dogmalara yer yoktur. 

Tüm insanlar doğuştan masum ve günahsız doğarlar. 

Dinde, peygamberler de dahil hiçbir insan, ilahî nitelikler taşımaz. 

Dua ve ibadet aracıya gerek olmadan yapılabilir. 

Dinin kaynağını Kur’an ile Hz. Peygamberin söz ve davranışları oluşturur. 

 

İslam dini beş temel esas üzerine temellenmiştir. 
Kelime-i şehadet (Allah’tan başka Tanrı olmadığına ve Hz. Muhammed’in Allah’ın 

kulu ve elçisi olduğuna inanmak), 

Namaz kılmak( Her gün beş defa ezan sesi ile çağrının yapıldığı abdest ( vücudun 

belli uzuvlarının yıkanması) ile kâbeye yönelerek çeşitli dualar ve fiziksel 

hareketlerden oluşan ibadet şeklidir. Her türlü mekânda yapılabilir. Cuma günü Cuma 

Namazı öğlen vakti camide erkek ve bayanların ayrı bölmelerde bulunması ile kılınan 

özel bir ibadettir.  

Oruç tutmak: Ramazan ayında 30 gün süre ile yapılan bir ibadet şeklidir. Sabah 

güneş doğmadan önce yemek yenir ve akşam güneş batana kadar hiçbir şey yenilip 

içilmez.  

Otuz günün sonunda üç günlük bayram yapılarak kutlanır. 

Zengin olanlar için zekât vermek (  Maddi açıdan zengin olanların ( 80 gr. Altın ya 

da parasının olması) malının 1/40’ini her yıl fakirlere bağışlamasıdır. 
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Gücü yeten Müslümanlar için Hacca gitmek: Yılın belirli bir ayında( kurban 

bayramı ayında) Suudi Arabistan’da Mekke şehrinde bulunan Kabe’de yapılan bir 

ibadet şeklidir. 

Müslümanlıkta inanç esasları şunlardır; 
Allaha var ve bir olduğuna inanmak 
Kutsal kitaplara İnanmak (Kuran-ı Kerim, Tevrat, Zebur, İncil) 

 

Meleklere İnanmak Azrail; Ölüm Meleği, Cebrail; Vahiy Meleği( Peygamberlere 

Allah’tan mesaj getiren), Mikail; Tabiat olaylarını Allah’ın emri ile yerine getiren 

melek, İsrafil; Kıyametin kopacağı gün ve yeniden dirilişte bir ses ile işaret veren 

melektir) 

Kabirde sual Meleklerinin varlığına inanmak,  Sağ ve sol tarafımızda sevapları ve 

günahları yazan meleklerin varlığına inanmak. Koruyucu meleklerin varlığına 

inanmak.  

Peygamberlere inanmak; Kuran-ı Kerim’de yer alan 25 peygambere inanmak 
 
Kaza ve kadere inanmak; Kader: Yaşayacaklarımızın Alllah tarafından önceden 

biliniyor olmasına inanmak. Kaza; Başımıza gelen iyi yada kötü olayların kendi 

tercihimizle yaşanması ve bundan sorumlu olmamız. 

Ahret Gününe İnanmak: Başka bir boyutta ikinci bir hayatın olduğuna ve günah ve 

sevapların ölçülmesi sonucu Cennet ve cehennemin varlığına inanmak. 

Müslümanların Peygamberi Hz. Muhammet’tir. Mekke’de doğmuştur. Kutsal Kitabı 

Kuran-ı Kerim’dir. 

DİN VE EĞİTİM KURUMLARI: 
Halkın %99’unun Müslüman olmasına rağmen, dinin tam anlamıyla kişiye özel bir 

konu olarak görüldüğü Türkiye, İslam dünyasındaki tek laik ülkedir. Türkiye’de miladi 

takvim kullanılır ve haftalık tatil günü Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Cumartesi 

Pazar’dır. Farklı inançlara sahip pek çok kişinin barış içinde yaşadığı Osmanlı 

İmparatorluğu dönemindeki inanç çeşitliliği hâlâ korunmaktadır ve günümüz 

Türkiye’sinde 236 kilise ve 34 Sinagog ibadete açık bulunmaktadır. 

Halk, batılı ülkelerde olduğu gibi çağdaş bir giyim tarzına sahiptir. Yalnızca küçük 

kasabalar, şehrin dışında kalan bölgeler ve ülkenin doğusunda halkın giyimi daha 

yereldir. Kasabalı kadınların başörtüsü takması da oldukça sık rastlanan bir 
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durumdur, fakat bu alışkanlık da, dini görüşlerden ziyade pratik ve kültürel 

nedenlerden kaynaklanır. 

Giyim tarzına cami ziyaretleri sırasında dikkat etmek gerekir. Camiye şortla veya açık 

giysilerle girilmez. Kadınlar omuzlarını ve başlarını kapatır. Camiye girmeden önce 

ayakkabılar çıkartılır. Cami önlerinde genellikle bir ayakkabılık ya da dolap bulunur. 

Camiler genellikle ibadet saatlerinde ziyarete kapalı olurlar. 

İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri 

dışında Kur'an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak 

isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kursları 

açılır. Bu kurslardaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de 

kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır.  

Anayasanın 24. Maddesine göre ilk ve orta öğretim kurumları arasında özel okul, 

devlet okulu vb. ayırımı olmaksızın din derslerinin okutulması zorunludur. Din kültürü 

eğitimi ve öğretimi devletin gözetim ve denetimine tabidir. 2012- 2013 Eğitim Öğretim 

yılında ise seçmeli din dersleri ortaokul ve lise programlarındaki yerini almıştır. Ayrıca 

imam hatip liseleri din ağırlıklı eğitim veren liselerdir. Üniversite sınavı ile girilen 

ilahiyat fakülteleri bulunmaktadır. Dört yıllık üniversite eğitimi sonunda bu 

fakültelerden mezun olanlar camilerde imam, okullarda din kültürü öğretmeni ve din 

ile ilgili farklı alanlarda çalışabilirler. 
RESOURCES 

http://yeni-anayasa.blogspot.com/2007/09/madde-24-din-ve-inan-hrriyeti.html 

http://www.tas-istanbul.com/ekalliyet/musevi-sinagoglari/ 

https://www.forumacl.org/turk-tarihi/385789-turkiyede-ne-kadar-yahudi-yasiyor.html 

https://www.tarihbilimi.gen.tr/makale/turkiyede-hristiyanlik 

http://www.nkfu.com/islamiyet-dini-hakkinda-temel-bilgiler/ 

http://www.hakkindagenelbilgiler.com/turklerin-islami-kabulu-kisaca-ozet.html 

http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=126887 

https://turk-dunyasi.cokbilgi.com/turkiyede-din-inanc-yapisi/ 

https:http://www.turkish-media.com/forum/topic/147588-turkiyenin-etnik-

haritasi///www.turkcebilgi.com/islam 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-

languages-and-religions-103_tr 

 

 TÜRKİYEDEKİ AZINLIKLAR VE ETNİK YAPI 
Vakfın araştırmasına göre Türkiye’nin nüfusunun etnik köken dağılımı şöyledir: 

 
14 

 

https://turk-dunyasi.cokbilgi.com/turkiyede-din-inanc-yapisi/
https://www.turkcebilgi.com/islam
https://www.turkcebilgi.com/islam
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-103_tr
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-103_tr


Türkler 52 milyon 826 bin Kürtler 15 milyon 426 bin  Araplar 1 milyon 839 bin  

Çerkesler 910 bin Farslar 620 bin Azeriler 542 bin Gagavuzlar 410 bin Pomaklar 331 

bin Bulgarlar 328 bin Lazlar 151 bin Gürcüler 150 bin Tatarlar 126 bin Boşnaklar 101 

bin Ermeniler 76 bin Karakalpaklar 74 bin Arnavutlar 66 bin Romanlar 66 bin 

Abhazlar 43 bin Osetler 37 bin Süryaniler 28 bin Rumlar 14 bin Museviler 13 bin 

Keldaniler 300.   

 

6. ÜLKENİN TATİL VE GELENEKLERİ 
Türkiye’de resmi tatil ve bayramlar, resmi ve dini bayramlar olarak ikiye ayrılır.  

Resmi tatillerde, kamu kurumlarının tamamı ile özel kurumların çoğu çalışmaz. Başka 

bir deyişle bankalar ve devlet daireleri kapalıdır. Hastanelerde ise nöbetçi doktorlar 

görev yaptığından dolayı çoğunlukla acil hastalara hizmet verilir. 

Resmi tatiller: 

1 Ocak – Yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir. 1 Ocak resmi tatil ilan edilmiştir. 

Devlet daireleri ve bankalar kapalı olduğu gibi bazı büyük alışveriş merkezleri de yeni 

yıl nedeniyle daha kısa saat aralığında çalışmaktadır. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
 

 
 

 

 23 Nisan 1920 Türkiye Cumhuriyeti Meclisi’nin kurulduğu tarihtir. Aynı zamanda 

bugün Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı sadece Türk çocuklarının bayramı değil tüm dünya çocuklarına 

Atatürk tarafından armağan edilmiştir. Bu günde tüm yurtta ve okullarda kutlamalar, 

resmigeçit törenleri yapılır. 23 Nisan günü cumhurbaşkanı ve bakanların koltuklarına 
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çocuklar oturtulur ve ülkede yapmak istediklerini anlatırlar. Diğer ülkelerden gelen 

çocukların gösterileri ile bayram ülke genelinde kutlanır.  

1 Mayıs –  İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlanır. 1 Mayıs günü resmi tatildir. 
&sa=X&ved=0ahUKEwiL5pHD0JLcAhUM2ywKHQB_CzEQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=9m

HW 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 da 

özgürlük mücadelesinin başlangıç günü olarak kutlanır. Bu gün aynı zamanda Spor 

Bayramı olarak kutlanmaktadır. 19 Mayıs günü resmi tatildir. 

 

                        
 

30 Ağustos– Türkiye’nin Büyük Taarruz’dan galip çıktığı gün olarak kutlanmaktadır. 

30 Ağustos resmi tatildir. 

 

29 Ekim – Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923’te kurulmasından itibaren 

“Cumhuriyet Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Devlet daireleri 28 Ekim öğleden sonra 

resmi tatile girmektedir.  

 

Türkiye’de ayrıca iki dini bayram kutlanmaktadır. Bu bayramlar İslamiyet inancını 

temsil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti halkının çoğu Müslüman olduğu için dini 

bayram günleri resmi tatil olarak sayılmaktadır. 
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Ramazan Bayramı  

                  
 
https://www.tse.org.tr/Icerik/HaberDetay?HaberID=9078 

 

Müslüman Dünyası’nın Ramazan ayında bir ay süre ile tutulan oruç ibadetinin 

sonunda kutladığı bayramdır. Bu bayram 3 gün sürmektedir. 3 gün boyunca devlet 

daireleri, bankalar ve eğitim kurumları kapalıdır. Bayramın başlamasından bir gün 

önce arife olarak kabul edilmektedir. Arife günü öğleden sonra resmi tatil 

başlamaktadır ve arife günü hariç 3 gün sürmektedir. Ramazan Bayramında akraba 

ziyaretleri yapılır, misafirlere çikolata, şeker, baklava ve Türk kahvesi ikram edilir. Bu 

ziyaretler birlik beraberliği artırmak için önemlidir. Büyüklerin elleri öpülür ve bayram 

kutlanır el öpmek için gelen çocuklara para, şeker ve çikolata ikram edilir. 

 

Kurban Bayramı  

 
http://blog.milliyet.com.tr/kurban-bayrami-ve-kurban-/Blog/?BlogNo=215579 

https://www.yenisafak.com/ramazan/el-opmenin-islamda-yeri-var-mi-2485714 

 

 Müslüman Dünyası’nın bir diğer bayramı olan Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. 

Kurban Bayramı Ramazan Bayramı’ndan 70 gün sonra kutlanır. Kurban Bayramı 
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toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Aile ve komşular 

ile birlikte yenen yemekler, fakir insanlara dağıtılan etler birlik ve beraberlik 

duygularını pekiştirir. Kurbanı kesen kişi etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, 

gerisini fakirlere verir.  

 
RESOURCES 

https://www.yenisafak.com/kurban-bayrami-onemi-nedir-kurban-kesmenin-onemi-ve-fazileti!-h-

2492372 

https://studentinturkey.com/tr/turkiyede-resmi-tatil-ve-bayramlar/ 

 

7.AİLE: 

 GELENEKSEL AİLE, DEVLET DESTEĞİ: 
Türkiye Cumhuriyeti’nde çekirdek aile anne, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş 

ailede genellikle büyük anne ve büyük baba olur. Geniş aileler genelde kırsal alanda 

kasaba ve köylerde bulunmaktadır. Geleneksel Türk ailesinde resmi nikâh ve 

sonrasında dini nikâh yapılarak evlilik tamamlanmış olur. Ekonomik yönden güçsüz 

aileler, kimsesiz çocuklar, yaşlılar, şehit yakınlarına devlet desteği verilmektedir.  

Bu aileler için okul öncesi çocuk yardımı aylık 456 liradır. İlköğretimde okuyan bir 

çocuk için aylık 684 lira, Orta öğrenim öğrencisi için aylık 730 lira, Yüksek öğrenimde 

eğitim gören öğrenci için aylık 821 lira destek verilmektedir.  

Devlet Desteğinden Faydalanma Koşulları 
Devlet desteklerinden yararlanabilmek için işsiz olunması ve gerçekten yardıma 

muhtaç olunduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Bu durumlar. 

Çocuk hakkında bakım tedbiri verilmesi durumu 

Korumaya muhtaç durumda olan çocuklar 

Bakım tedbiri alınmış ama yaşları 23’e ulaşmış olup bakım evlerinden veya koruyucu 

aileleri yanından ayrılıp iş bulamayan gençler. 

Doğum Yardımı: 
Doğum yardımı  1. çocuk 300 2. çocuk 400 3. çocuk  ve sonrası 600  TL 

Eş ve çocuğun ölümünde ölüm yardımı  1120,43  TL 

Memurun ölümünde ailesine ölüm yardımı  2240,86   TL  ödenir. 

657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü 

maddesinin (A) fıkrasında, “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra 

sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik 
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durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. 

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin 

kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. 

 

 EVLİLİK: 
Türkiye Cumhuriyeti’nde evlilikler resmi ve dini olarak yapılır. Resmi nikâh sonrası 

evli çifte evlilik cüzdanı verilir evlilik cüzdanı olmadan dini nikâh yapılması uygun ve 

yasal değildir. Nikâh sonrası damat ve gelin tarafının yakınlarının da katılacağı düğün 

törenine geçilir. Düğün de müzik, yemek ve dans ve oyunlarla geç vakitlere kadar 

eğlence yapılır. Davetli sayısı değişkenlik gösterir. Düğündeki eğlence şekli yöreye 

göre değişkenlik göstermektedir. Ülkenin batısındaki düğün şekli ile doğusundaki 

düğün şekli farklıdır burada gelenek ve görenekler etkilidir.  

 

Ortak olarak genellikle düğünden bir gün önce kına gecesi yapılır ve gelinin eline 

kına yakılırken gelini ağlatmak için duygusal şarkılar söylenir, damadın annesi gelip 

gelinin avucuna altın koyması gerekir aksi halde gelin kına yakılmasına izin vermez. 

Bu genelde tüm yörelerde uygulanan bir gelenektir. Gelini ağlatma faslı bittikten 

sonra neşeli şarkılara geçilir ve oyunlar eşliğinde geç saatlere kadar kına gecesi 

sürer. Ertesi gün gelinin ve damadın kuaför hazırlıkları bittikten sonra genellikle gelin 

babasını evine götürülür ve kuşak merasimi yapılır. Gelinin genellikle erkek kardeşi 

ya da babası gelinin beline kırmızı renkli bir kuşak bağlar bu kuşağı üç seferde bağlar 

ve evliliğin uzun sürmesi adına dualar eşliğinde damat gelini baba evinden alır ve 

arabalar konvoy oluşturarak şehir turu atılır ve düğün salonuna gidilir. 

Düğünler akşam sekiz gibi başlar ve gece on ikiye kadar devam eder. Pasta 

kesilmesi ve gelin ve damadın birbirine pasta yedirmesi sonrasında yine oyun ve 

dans müzikleri çalınır. İlerleyen saatlerde takı töreni yapılır. Düğüne gelen davetliler 

ve akrabalar genellikle altın olmak üzere para ve ev eşyası da hediye ederler. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde aynı cinsiyetin resmi beraberliği hiçbir şekilde 

onaylanmamaktadır. Dolayısı ile evlat edinme ve koruyucu aile olma hakları da 

yoktur. Tüm belediyelerce evlilik öncesi resmi başvuruların yapılabilmesi için bazı 

sağlık ile ilgili zorunlu testler vardır. 
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 BOŞANMA 
Evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459.  Kaba evlenme hızı binde 7,09 dir. 

Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında %1,8 artarak 128 bin 411 oldu. Kaba boşanma 

hızı binde 1,6 dır. 

En az bir kez boşanmış bireylerin boşanma nedenleri incelendiğinde; Türkiye 

genelinde en fazla boşanma nedeni %50,9 ile sorumsuz ve ilgisiz davranmadır. 

Bunu, %30,2 ile ekonomik olarak geçimini sağlayamama ve %24,3 ile eşlerin 

ailelerine karşı saygısız davranması sorunu izlemektedir. 

 

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN BAKIMI: 

Türk Ceza Kanunu Madde 233’e göre (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya 

destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte 

yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını 

çaresiz durumda terk eden kimseye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Evlat Edinme Şartları 
• Evlat edinilen çocuğun, kendisini evlat edinen kişi veya eşlerden en az 18 yaş 

küçük olması 

• Çocuğun en az altı haftalık olması 

• Evlat edinenin tutarlı, dengeli, çocuğa sevgi verebilecek kişilik yapısında olması 

• Evlat edinenin çocuğun bakım ve eğitimini sağlayabilecek yeterli gelir düzeyine, 

sosyal güvenlik hakkına, uygun çevre ve yaşam koşullarına sahip olması 

• Evlat edinenin yüz kızartıcı veya çocuğun toplum içindeki alacağı konumu olumsuz 

etkileyecek bir suçtan ceza almamış olması 

Koruyucu aile olabilmek için aranan koşullar; 
 
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak 

 Türkiye’de sürekli ikamet ediyor olmak 

En az ilkokul mezunu olmak 

25–50 yaş aralığında bulunmak 
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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, koruyucu aile olmak isteyen kişilerin 

başvurularını almakta, bu konuda gerekli araştırma, izleme ve değerlendirme sürecini 

gerçekleştirmekte ve koruyucu aile ile çocuğu buluşturmaktadır. 

 

Çocukların korunması ve ülkelerarası evlât edinme konusunda işbirliğine dair 
sözleşme 

 
Bu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, 

Kişiliğinin uyumlu gelişmesi için, çocuğun bir aile ortamında, mutluluk, sevgi ve 

anlayışla yetişmesi gereğini kabul etmişlerdir. 

Sözleşmenin Amaçları: 

a) Ülkelerarası evlât edinmelerin, çocuğun yüksek yararlarına ve uluslararası 

hukukun ona tanıdığı temel haklara uyularak yapılması için koruyucu önlemleri almak 

b) Bu önlemlere uyulmasını sağlamak ve böylece çocukların kaçırılmasını, satımını 

ve ticaretini önlemek için Âkit Devletler arasında bir işbirliği sistemi kurmak; 

c) Sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilen evlât edinmelerin Âkit Devletlerce 

tanınmasını sağlamaktır. 
RESOURCES 

http://www.hurriyetaile.com/sizin-icin/kanunu-hak-ve-yasalar/evlilik-disi-cocuklarin-yasal-

haklari_12859.html 

https://www.devletkredi.com/devlet-ogrencilere-para-veriyor-2018/ 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160413-10.htm 

http://www.calismadunyasi.com/devlet-memurlari-cocuk-es-dogum-ve-olum-yardimlari 

https://www.kosgebkredi.net/okuyan-cocugu-verilen-devlet-destegi-basvurulari-nasil-yapilir/ 
www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=27593 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21869 

http://www.ilcemhaber.com/ulusal-haberler/evlat-edinme-sartlari-nelerdir-h5461.htmlAv.Serhat 

ARASAN yazısı. 

8. ÜLKENİN YAŞAM TARZI 
GENEL 
Türk yaşam biçimi doğu ile batıyı, eski ile yeniyi, geçmiş ile şimdiki çağdaş yaşamı bir 

araya getiren canlı bir mozaiktir. Türk yaşam tarzı daha çok ekonomik düzeyden 

gelenek ve göreneklerden etkilenir. Küreselleşme ve teknolojik ilerlemeler yaşam 

tarzında oldukça etkili olmuştur. Şehir merkezlerinde yaşayan çekirdek aileler 
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artmıştır. Kırsal kesimde yaşayan çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan insanların sayısı 

her geçen gün azalmaktadır. 

Türkiye kültürel ve geleneksel bir çeşitliliğe sahiptir. Doğu ve batı dünyasının 

büyüleyici bütünlüğü Türk yaşam biçiminin özünü oluşturur. 

 Türk halkının sağlığına zarar veren faktörler sigara, alkol, dengesiz beslenme, 

hareketsiz yaşam ve strestir. 2016 Türkiye istatistik verilerine göre Türkiye’de ölüm 

nedenlerinde ilk üç sıra %39,8’ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. 

Bunu; %19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, %11,9 ile solunum sistemi hastalıkları 

izledi. 

Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve 

kadınlarda 80,7 yıldır. Genel olarak kadınların erkeklerden daha uzun süre 

yaşamakta olduğu görülmüştür.  

Günümüzde yaşam tarzı eskiye göre daha konforlu hale gelmiştir. Teknolojinin 

hayatımızın her aşamasında yer alması çoğu işimizi kolaylaştırırken kişilerarası 

iletişimi azaltıp teknoloji bağımlılığını artırmıştır. Bu da arkadaşlarla, aile ve akrabalar 

ile paylaşılan sürelerin azalmasına neden olmuştur. Ayrıca zararlı alışkanlıklarda 

artış, ekonomik yetersizlikler ve stres kardiyak ve kronik hastalıkların artmasına 

neden olmuştur. Sağlık bakanlığı sağlıklı yaşam için birçok önlem almakta ve 

toplumun bu konuda duyarlılığını artırmak için sosyal medyayı kullanmaktadır. Alkol 

ve tütün ürünlerine vergi zammı yaparak ve kapalı alanlarda sigara içilmesine para 

cezaları uygulayarak caydırıcı olmaya çalışmaktadır.  
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24640 

EĞİTİM: 
Bugünkü Türk eğitim sistemi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre örgün ve 

yaygın eğitim şeklinde iki ana başlık altında tasarlanmıştır 

Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre 

hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün 

eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını 

kapsar 

Yaygın Eğitim: Örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin 

tümünü kapsar. 
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Açık Öğretim Ortaokulu: İlkokulu bitiren ancak herhangi bir nedenle ortaokula 

devam edememiş vatandaşlara yönelik olarak uzaktan öğretim yöntemi ile ortaokulu 

tamamlama olanağı sağlayan kurumdur. 

Açık Öğretim Lisesi: Yüz yüze eğitim yapan örgün eğitim kurumlarına devam 

edemeyen, örgün eğitim çağını geçiren ve liseye devam ederken açık öğretim 

lisesine geçmek isteyen öğrencilere hizmet vermektedir 

Mesleki Açık Öğretim Lisesi: Örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen, örgün 

eğitim çağını geçiren ve lise veya meslek lisesine devam ederken meslekî açık 

öğretim lisesine geçmek isteyen öğrencilere hizmet vermektedir. 

Devlet okullarında eğitim parasızdır. İlkokul dört yıl, ortaokul dört yıl ve lise  ve 

meslek lisesi eğitimi dört yıl olmak üzere 12 yıllık eğitim zorunludur. Okul önce eğitim 

ilkokuldan önceki bir yılı kapsar ve anaokulu olarak isimlendirilir. Orta okulun 

bitiminde tüm öğrenciler ülke genelinde liseye giriş sınavı olarak isimlendirilen bir 

sınava girerler ve aldıkları puan doğrultusunda, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, İmam 

Hatip Liseleri ve Meslek Liselerine yerleştirilirler. Lisenin bitiminde yine ülke 

genelinde Üniversiteye Giriş Sınavı yapılır ve öğrenciler sınava girdikleri alanlar 

doğrultusunda (Sayısal, Sözel ve Dil Bölümleri) eğitim veren üniversitelere 

yerleştirilirler. Üniversite eğitimi ücretsizdir.  

 

Üniversitelerin barınma amaçlı yurtları vardır bu yurtlarda yerleştirmede öğrencinin 

maddi yetersizlikleri ön planda tutularak yerleştirme yapılır. Ayrıca ücretli özel yurtlar 

da mevcuttur. 

Ayrıca paralı eğitim yapan özel ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler de 

bulunmaktadır.  

 

İNSANLARIN GÖRÜNÜŞLERİ 
Türkler genellikle buğday tenlidir. Göz renkleri açıktır. Türklerin saçları düz, seyrek ve 

açık tonludur. Türk ırkının gözleri badem şeklinde ve göz küreleri birbirinden uzaktır. 

Türk ırkı genellikle orta boyludur. Araştırmadan anlaşıldığına göre Türkler brakisefal, 

savaşçı ve beyaz bir ırk olan Andronovo İnsanları'nın (Andronovo İnsanı = Türk Irkı) 

soyundan gelirler.  

Antropologların araştırmalarına göre Andronovo Irkı'nın özellikleri şunlardır:  
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Koyu renk saç, buğday rengi ten (hafif esmere çalan beyaz ten), brakisefal kafa, orta 

boy, değirmi yüz, badem göz) Son yarım yüzyıl içinde yapılan antropolojik 

incelemeler Türklerin beyaz ırktan olduğunu göstermiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2010 yılı itibariyle ülkede ortalama 

boy erkeklerde 172,6 santim, kadınlarda ise 161,4 santim. Ortalama kilo ise 

erkeklerde 75,8, kadınlarda 66,9 kilogram düzeyinde bulunuyor. 

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de obezitenin görülme sıklığı erkeklerde yüzde 15,3 

olurken, kadınlarda yüzde 24,5’i buluyor. Türkiye’deki her üç kişiden birinin obez 

olduğu sağlık bakanı tarafından ifade edilmiştir. Türkiye dünyadaki on obez ülke 

arasında yer almaktadır. İnsanların dış görünüşleri öncelikle iş ortamlarına uygun 

olarak şekillenmektedir. Kadın ve erkekte fit olmak istenen bir durumdur. Bunun için 

imkânlar ölçüsünde spor salonlarına gidenler vardır. Ayrıca obez olanlar için devletin 

ücretsiz zayıflama birimleri bulunmaktadır. Halk sağlığı birimlerinde bununla ilgilenen 

birimler mevcuttur.  

Kadınlar dış görünüşlerine dikkat ederler özellikle büyük şehirde yaşayanlar modayı 

takip eder ve kozmetik, kıyafet, kişisel bakım ürünleri, takı ve aksesuar oldukça 

önemlidir. Kadınlar özellikle davetlerde hazırlıklara oldukça fazla zaman harcar ve 

özen gösterirler. Kıyafetlerin çanta, ayakkabı, aksesuar, makyaj uyumu çok büyük 

önem taşır. Erkekler için durum daha kolaydır. Takım elbise ve ayakkabı uyumu 

yeterlidir. 

Erkekler kıyafet konusunda kadınlar kadar takıntılı değillerdir. Gençlerde dövme 

oldukça yaygın hale gelmektedir. Geleneksel aileler tarafından dövme hoş 

karşılanmamaktadır. 

 

İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ 
Türklerde iletişim sırasında el kol hareketleri ve mimikler oldukça sık kullanılır. 

Konuşma sırasında karşıdaki kişinin sözünü kesmek, yüksek sesle konuşmak hoş 

karşılanmaz. Toplum olarak genellikle hiçbir toplantı zamanında başlamaz mutlaka 

herhangi bir nedenden dolayı geç başlar. Yabancılar ile konuşurken karşıdaki kişiyi 

anlamak ve ona yardımcı olmak için çaba harcarlar.  
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Türkiye’yi ziyaret eden turistler, neşeli bir sohbet açmak ya da gerektiğinde 

kendilerine herhangi bir konuda yardımcı olmak için yollarından dönen Türk halkının 

dostane tavırlarından şaşkınlık duyarlar. Hatta Türklerin büyük çoğunluğu yabancı 

konuklarla tanışmaktan, farklı kültürler hakkında bilgi edinmekten ve yabancı dillerini 

geliştirme fırsatı elde etmiş olmaktan büyük zevk alırlar. Kişisel alan çoğu yerde 

yoktur. Türkler için birbirini –erkekler dâhil olmak üzere- yanaktan öperek karşılamak 

son derece alışılagelmiş bir tavırdır.  

Türkçe köken bakımından Ural-Altay dil ailesinin Altay kolunda yer alır. Türkçeye 

kaynak bakımından en yakın dil Moğolcadır. Türkçe yapı bakımından eklemeli dillerin 

sondan eklemeli diller grubuna girer. Yapı bakımından kendisine benzerlik gösteren 

dil ise Macarcadır. Telaffuz edilen her bir ses, tek bir harf olarak yazıya geçirilir.  

Türkiye'de konuşulan dilleri dünya dilleri üzerine kapsamlı çalışmalara yer veren 

ethnologue.com'un Türkiye  Rapora göre Türkiye'de Türkçeyle birlikte 36 dil 

konuşulur. Resmi dil Türkçe olmakla birlikte her azınlık kendi ana dilini konuşmakta 

özgürdür.  

 

 GÖRGÜ KURALLARI 
Türk geleneksel ailesinde evin reisi babadır Aile fertleri babanın verdiği kararlara uyar 

ve onun arzu ve isteklerini yerine getirir.  Anne evin iç düzeninden sorumludur. Dede 

ve ninelerin de beraber olduğu ailelerde, onların söz hakkı ve kararları daha önce 

gelir. Büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atıp oturmak, sigara içmek saygısızlık 

olarak nitelendirilir. Sofrada evin büyüğü gelmeden yemeğe başlanmaz. Görgünün 

temelini büyüklere saygı ve itaat, küçüklere şefkat ve merhamet oluşturur.  

Sokakta: Sokağa tükürmek, çöp atmak, geliş geçişe mani olmak görgüsüzlüktür. 

İhtiyar, kadın ve hastalara her zaman öncelik verilir. İhtiyaçları varsa yardımcı olunur. 

Toplum içinde geğirmek, gaz çıkarmak, burun karıştırmak, yerlere tükürmek, sesli 

sümkürmek ve sesli sakız çiğnemek ayıp karşılanır. 

Taşıma araçlarında: İnip binerken itişmek, sıra olan yerlerde sırasını beklememek 

çirkin davranıştır. Gençler; yaşlılara ve hastalara, hamile kadınlara yer verir. 

Günümüzde bazı gençler, yer vermemek için uyur numarası yapıyor, kulaklık ile 

müzik dinliyor. 

Alış verişte: Mutlaka pazarlık yapılır. Gıda maddelerinin tadına bakılır ve öyle alınır. 

Esnaf güler yüzlüdür.   
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Toplu yerlerde: Düğün, cenaze ve bayramda daha hassas, nazik ve kibar olunur. 

Cenazede, cenaze sahiplerinin üzüntüsü paylaşılır, maddi ve manevi üzerine düşen 

yardım yapılır teselli edici söz ve davranışlarda bulunulur. Cenaze yakınının 

komşuları cenaze evine yemek götürürler. Ölen kişinin yakınları ölümün 7. ,40. Ve 

52. günü dua okutup, komşu ve akrabalara yemek ikramında bulunurlar. 

Düğün ve bayramlarda her zamankinden daha fazla güler yüzlü, neşeli, nazik, ikram 

edici olmak, büyüklere ve küçüklere uygun hediyeler vermek, onları mutlu etmek ve 

dualarını almak, görgülerimiz kuralları arasındadır. Askere gidene, gelin olana kına 

yakılır.  

Komşulukta: İyi geçinmek, karşılıklı yardımlaşma, üzüntü ve sevinçlerini paylaşmak 

her karşılaşmada selamlaşma, hal hatır sorma önemli görgü kurallarındandır. 

Apartmana yeni taşınan kişiye diğer komşular yemek, pasta- börek, çay götürür. 

Komşudan gelen yiyecek ile dolu tabak geri iade edilirken mutlaka içine bir şeyler 

konup verilir boş verilmez. Komşuya çok fazla değer verilir bununla ilgili atasözlerimiz 

vardır. ‘’ Ev alma komşu al ‘’.  ‘’Komşu komşunun külüne muhtaçtır’’ gibi. 

Misafirlikte: Misafirperverlik, Türk kültürünün yapı taşlarındandır ve Türkler 

ziyaretçilerine Tanrı misafiri olarak muamele edilmesi gerektiğine inanırlar. 

Misafire  ( çay, kahve, pasta, börek, kısır ya da yemek) ikram edilir. Misafire karşı 

güler yüzlü ve tatlı dilli olmak geleneklerimizdendir. Özellikle yemek konusunda 

misafirin daha fazla yemesi için ısrar etmekte ortak görülen davranışlarımız 

arasındadır. Ayrıca misafir çay içmek istemiyorsa çay kaşığını bardağın üzerine ters 

kaparak sözsüz bir mesaj verir. Misafirler evden ayrılırken kapı önüne çıkarmış 

oldukları ayakkabılar düzeltilir, tekrar gelmesi dileği ile uğurlanır. 

Hasta ziyaretinde: Ziyarete giderken hastanın durumuna uygun olarak çiçek, meyve 

suyu, süt, meyve götürülür. Bu gelenek özel diyeti olan hastalar için bazen sorun 

yaratır.  

Giyim kuşam iş ortamına, davet, tören, cenaze, arkadaş toplantısı gibi durumlara 

uygun seçilir. Kıyafette ölçü durum ve yere göre uygun olmasıdır. Görgü kuralları; 

toplumun inanç, eğitim, sosyo ekonomik durum, örf ve âdetlerine göre farklılıklar 

gösterir. 
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TÜRK YEMEKLERİ 
 

                            
 

             KAHVALTI                                                    YEMEK 

 

 

 
/www.google.com.tr/search?tbm=isch&sa=1&ei=4DlLW9zWJ4HzsgGItZ7YDA&q=türk+kahvaltısı+ile+il

gili+görseller&oq=türk+kahvaltısı+ile+ilgili+görseller&gs_l=img.3...4476.10775 

https://www.google.com.tr/search?tbm=isch&q=türk+yemekleri+ile+ilgili+görseller&chips=q:türk+yeme

kleri+ile+ilgili+görseller,online_chips:geleneksel&sa=X&ved=0ahUK 

Dünyanın en iyi mutfaklarından biri olan Türk mutfağı, sayısız çeşidi, doğal 

malzemelerin kullanımı, her damak zevkine hitap eden lezzeti ve Avrupa, Asya, 

Ortadoğu ve Afrika üzerindeki etkisi dolayısıyla dünyanın en temel üç mutfağından 

biri olarak kabul edilir. Kökleri, Türklerin ilk yerleşim yeri olan Orta Asya’ya dayanan 

Tük mutfağı, Türklerin Anadolu’ya gelmelerinden itibaren yakın bir kültürel alışveriş 

içinde bulundukları kıtanın iç bölgeleri ve Akdeniz kültürlerinden gelen katkılarla 

zenginleşmiştir.  
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İstanbul’da saray mutfağı gelişirken, Anadolu’daki yerel mutfaklar, pek çok 

bölgede farklı coğrafi ve iklimsel özellikler göstererek çoğalmıştır. Bu mutfaklar, 

yüzyıllar boyunca sınırlar ardına sıkışmış olarak kaldıktan sonra, günümüzde geniş 

bir alana yayılan şehirleşme ve yeni yerleşim yerlerine yapılan göçler sonucunda 

büyük şehirlere ve çevrelerine ulaşmışlardır. Bu kültürel hareketlilik, Türk mutfağının 

sayısız yerel tarifin katkısıyla zenginleşmesini sağlamıştır. 

Ana yemek genellikle çorba ya da küçük porsiyonlarda soğuk ya da sıcak olarak 

servis edilen tadımlık yiyeceklerden oluşan meze ile başlar. Tarama, cacık, dolma 

(pirinç ile doldurulmuş asma yaprağı ya da biber), börek, arnavut ciğeri (kuşbaşı 

doğranarak kızartılmış ciğer) çoğu restoranda bulunan mezelerden bazılarıdır. 

Ana yemek genellikle et ya da balıktan oluşur. Türkler genellikle yemekle birlikte 

ekmek yerler ve ana yemekler çoğunlukla pilav ile servis edilir. Yemeğin yanında 

domates, salatalık, maydanoz ve soğandan yapılan, zeytinyağı ve limon soslu çoban 

salatası sunulur. Kuzu eti en çok tercih edilen et çeşididir ve “şiş kebap” (şişe dizili 

baharatlanmış et parçaları) da dâhil olmak üzere, pek çok farklı biçimde 

hazırlanabilir. 

“Köfte” adı verilen ve kıyma ile yapılan yemek sık tüketilen yemeklerdendir. Doğu 

Anadolu mutfağından, acı biber ve baharatlarla harmanlanmış kuzu kıymasının yatay 

bir şişe sarılıp pişirilmesiyle yapılan kebap dünyaca ünlü et yemeğidir. Kebap’ın 

sayısız çeşidi bulunur. Biraz ağır olmakla birlikte son derece lezzetli olan ve önce 

Büyük İskender’in, ardından da ait olduğu yörenin adını almış olan İskender ya da 

Bursa Kebabı, ince dilimler halinde kesilmiş döner etinin, taze pişirilmiş pide dilimleri 

üzerine konulduktan sonra domates sosu ve sıcak tereyağı ile süslenerek, yoğurt 

eşliğinde sunulur. 

 Türkler sulu yemek ya da ev yemeği adını taşıyan sıcak yemeklere geleneksel 

olarak ilgi duyarlar. Balık ve deniz ürünleri tüketimi oldukça yaygındır. Balık, 

çoğunlukla doğal tadını açığa çıkaracak şekilde ızgarada pişirilir; ayrıca, midye tava, 

kalamar, midye dolma (baharatlı pirinç ile doldurulmuş kabuklu midye) gibi deniz 

ürünlerinden yapılan mezeler de oldukça çeşitlidir. En çok tüketilen balık türleri 

hamsi, sardalye, palamut, levrek ve çupradır.  
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 İNSANLARIN DÜŞÜNCE TARZI 
Türk insanı duygusaldır. Duygularına göre hareket ettiğinden davranışının sonuçlarını 

göremez. Kolayca kendisine mantıklı gelen bir açıklama bulabildiğinden, kendisini 

duygularının yönettiğinin farkında değildir. Türk insanı, bir yandan otoritenin bir 

parçası olmak için can atarken, bir yandan da otoriteye en ağır eleştirilerde 

bulunmayı ihmal etmez. Nasihat etmeyi çok sever; fakat nasihat dinlemeyi hiç 

sevmez. Türk filmlerini çok sever. Bunları bıkmadan birçok kez seyredebilir. 

Türk insanı, yönetici olduğunda her kurumu, her birimi ve herkesi kendi denetimine 

almak ister. Mutlak itaat bekler. Farklı görüşe, farklı düşünceye katlanamaz. Herhangi 

bir makama geldikten sonra o koltuğu bırakmak istemez. Bırakma zamanı geldiğinde 

ise yerine kimin geçmesi gerektiğini işaret eder. 

Türk insanı, eğlenceyi sever. Bahçede, sokakta düğün ya da kına gecesi yapmada 

hiçbir sakınca görmez. Mutlu gününü istediği gibi yaşamayı hak olarak düşünür. Eline 

geçen her fırsatı değerlendirir. Otobüste yanına oturan kişinin doktor olduğunu 

öğrendiğinde sağlıkla ilgili bütün sorunlarına çare arar. Türk insanı hiyerarşik ilişki 

biçimine yatkındır. Her şey ast üst ilişkisine göre ayarlanmıştır. Resmi kurumlarda iki 

kişinin olduğu bir birimde iki kişiden birisi şeftir. Otoritenin olmadığı yerlerde işler 

aksar. 

Türkiye’de çalışma saatleri resmi daireler için günde 8 saat, haftada 5 gündür. 

Cumartesi Pazar günleri tatildir. Özel sektörde çalışanlar için genelde pazar günleri 

tatildir. Türk halkı bu süre içerisinde genellikle şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve 

iyi vakit geçirmek amacı ile arkadaş grupları yada sadece aile üyeleri ile hafta sonu 

deniz kenarına ya da ormanlık alanda piknik yapmaktadır. Bu pikniklerin en önemli 

yemeği mangalda et, tavuk ya da balık ızgara ve yanında ayran yada diğer 

içeceklerdir. Diğer bir eğlence aktivitesi ise özellikle genç kesimin tercih ettiği konser, 

sinema ve tiyatro etkinlikleridir. Özellikle yaz aylarında belediyeler halka açık ücretsiz 

konserler düzenleyip ülkenin tanınmış sanatçılarını getirtmektedir.  

Özellikle yaz tatillerinde ekonomik durumlarına göre insanlar deniz kenarındaki oteller 

başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı değişik tatil alternatiflerini 

değerlendirmektedirler. Büyük AVM’ lerde alışveriş yapmak özellikle genç kesimin 

çok zevk aldığı etkinlikler arasında yer almaktadır. Hafta sonları evde kalmayı tercih 

edenler ise zamanını büyük çoğunluğunu televizyon izleyerek ve arkadaş ziyaretleri 
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ile geçirirler. Televizyon programlarında erkekler daha çok spor programlarını, 

kadınlar ise film ve tv dizileri izleme eğilimindedir. 

Türkler çok spor yapan ve bunu hayatının bir parçası haline getirmeyi ve yaşam 

standartları içine dahil edebilmiş bir toplum değildir. Bu nedenledir ki Türk 

toplumunun büyük çoğunluğu fazla kiloludur. Ancak genç nesil için özellikle kadınlar  

kilolarına dikkat etme konusunda daha bilinçlidir. Erkekler için spor özellikle çalışan 

kesim için haftada iki üç kez oynanan halı saha futboludur. Bunun yanında kadın ve 

erkeklerde düzenli olarak bir spor merkezine gidip spor yapanların ve günlük yürüyüş 

yapanların sayısı az da olsa mevcuttur. Ayrıca ilkokuldan itibaren lise son sınıfa 

kadar haftada iki saat Beden Eğitimi ve Spor Dersi zorunludur.  

Yaz aylarında çocuk ve gençlerin spor yapmalarını teşvik etmek için belediyelerin yaz 

spor kursları açılmaktadır. Ayrıca ülkemizde futbol başta olmak üzere, basketbol, 

voleybol, güreş, taek-wondo, yüzme vb. birçok spor dalında olimpiyatlar ve dünya 

şampiyonalarına katılıp başarı elde etmiş birçok takım ve sporcu bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sporu ve sporcuyu 

desteklemek için söylediği  ‘sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’  sözü bir çok spor 

merkezinin duvarında görülebilir. Her yıl 19 Mayıs tarihi ülkede ‘Atatürk’ü Anma, 

Gençlik Ve Spor Bayramı’ olarak kutlanır.  

 

 
RESOURCES 
http://www.gsb.gov.tr/BakanlikHizmetBirimleri/shdb/hakkinda.html 

psikoloji-psikiyatri.com/erol-ozmen/turk-insaninin-ozellikleri/ 

https://www.forumalevle.com/soru-lar-ve-cevap-lar/498595-turk-toplumundaki-gorgu-kurallari.html 

http://www.memleket.com.tr/turk-yasam-bicimi-196645h.htm 

www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24572 

/aktuel/turk-halkinin-boy-ortalamasi-kac-santim-349487 

http://gorgu-kurallari-nelerdir.bunedir.org/ 

https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/medergi/16.htm 

http://scholar.google.com.tr/scholar_url?url=http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/

666/618&hl=tr&sa=X&scisig=AAGBfm0fr44UYTkfy9jFCrs85ng-WXI72w&nossl=1&oi=scho 
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2-TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE SAĞLIK SİSTEMİ 
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3- SAĞLIK, HASTALIK, ÖNLEME 

4- EVDE SAĞLIK BAKIMI, EVDE BAKIM  

5- SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ 

6. HEMŞİRELİK BAKIM SİSTEMİ    

7. MANEVİ BAKIM  

8. HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI  

9. HASTANELERDEKİ GÜNLÜK RUTİNLER  

10. SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN KURULUŞLARDA MEDİKAL VE NON 
MEDİKAL ÇALIŞLANLAR 
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 ÖTENAZİ 
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 ORGAN NAKLİ, ORGAN BAĞIŞI 
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II- TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN SAĞLIK SİSTEMİ  

 

1- SAĞLIK SİSTEMİNİN TANIMI  
 

 SAĞLIK BAKIM SİSTEMİ TİPİ VE FELSEFE / İLKELERİ 
Türkiye Cumhuriyeti devletinde vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmıştır. Sağlık hizmeti veren 

bütün kurum ve kuruluşları sağlık bakanlığı denetler. 

 

 GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) 

2012’den bu yana ülkemizde yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları GSS 

kapsamındadır. GSS, çalışan ve çalışmayan ülke nüfusunun tamamını kapsayan bir 

sigorta sistemidir.  

 GSS’DE ÇALIŞANLAR VE ÇALIŞMAYANLAR ARASINDAKİ 

FARK 
Çalışanların sigorta primleri çalıştığı kurum tarafından ödenmektedir. Çalışan kişinin 

bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sigorta kapsamında yer almaktadır. 

Çalışmayanlar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için sigorta 

primlerini kendileri ödemek zorundadır. Yatırılacak prim tutarının belirlenmesi için 

Gelir Testi yaptırmaları gerekmektedir. Gelir testi bulundukları yerdeki Sosyal 

Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfından yaptırılır. Aile içinde kişi başına düşen gelir 

bürüt asgari ücretin (2018 yılında bürüt 2029 lira)  1/3’inden az olanlar pirim ödemez. 

Asgari ücretin 1/3’ü ile asgari ücret arasında olanlar asgari ücretin 1/3’ünün %12’sini 

yani 81 lira pirim öder. Geliri brüt asgari ücretle iki katı arasında olanların ise 243 lira 

prim öder.   
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 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI VE SOSYAL 

GÜVENLİK KURUMU (SGK) 
SGK, Türkiye’nin sağlık ve sosyal sigortacılık bağlamında işleyen tek kamu 

kurumudur ve sağlık hizmetlerinin finansmanında %80’lik bir paya sahiptir.           

SGK, sağlık hizmetlerini kamu veya özel sağlık hizmet sunucularından satın 

almaktadır. Bu satın almalar karşılığı yapılan ödemeler önceden imzalanan 

protokol/sözleşmeler ile yapılmaktadır. 

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanı 

-SGK,  

-Merkezi yönetim bütçesi,  

-Özel sağlık sigorta kuruluşları ve 

-Bireylerin kendilerinin karşıladıkları kaynaklardan yapılmaktadır. 

 (Yıldırım, Yıldırım ve Karabulut, 2012:150). 

 

 SİGORTA PRİMLERİ 
Sigorta primleri, gelir temelli olup, gelirden belli oranda prim alınması şeklinde olur. 

Bu oran kişinin sigorta primine esas kazancı (SPEK sigorta primine esas kazanç) 

üzerinden sabit %12,5’dir. %5’ini çalışan, %7,5’unu işveren öder. 

 (Sülkü,2011:29). 

 

2-TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE SAĞLIK SİSTEMİ ORGANİZASYONU 

 TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI  
1. Kamu Sağlık Hizmet Sunucuları 

2. Özel Sağlık Hizmet Sunucuları 

3. Eczaneler 
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Kaynak :http://iibfdergi.bartin.edu.trhttps://www.turkiye.gov.tr 

 

1.KAMU SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI 

Kanun gereği sağlık hizmet sunucuları Sağlık Bakanlığınca aşağıdaki şekilde 

basamaklandırılmıştır. 

Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları:  

Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş 

dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum 

sağlık merkezi ile Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen aile 

hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, 

belediyelere ait poliklinikler. 

İkinci basamak sağlık hizmet sunucuları:  

Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu 

hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı 

ağız ve diş sağlığı merkezleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp 

merkezleri ve dal merkezleri, İstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü 

Hastanesi. 

Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları:  

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel dal eğitim ve 

araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, üniversite 

hastaneleri ile bu hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, 

enstitüler ve semt poliklinikleri, üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Bezm-i Âlem 

Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

 

2. ÖZEL SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI  
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2009 yılından itibaren ülkede özel sağlık sektörü talebinde ciddi bir artış 

görülmektedir. Devletin ödediği katkı payı bu talebin artmasını sağlayan nedenlerden 

birisidir. 

Özel Sağlık Hizmet Sunucuları: 

-562 hastanede 44 bin yatak kapasitesi vardır. 

Kırmızıyla gösterilen Özel Hizmet Sunucularının sırasıyla; 

Doktor muayenesi, yatarak tedavi, tüm ameliyatlar, yoğun bakım yatak sayısı, 

karmaşık ameliyatlar (organ nakli vb.) sağlık hizmetleri talebinin genelinde 

dağılımıdır. 

 

 

 

 

 

Özel Sağlık Sigortası’nın Türkiye’deki Yeri 
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Türkiye’de Özel Sağlık Sigortasına talep, emsal ülkelere göre düşüktür fakat büyüme 

potansiyeline sahiptir. Acil bakım ve seyahat sigortası hariç nüfusun yalnızca %3’ü 

özel sağlık sigortası yaptırmaktadır.  

 

Türk vatandaşları daha çok tamamlayıcı sağlık sigortasını tercih etmektedir. SGK 

tarafından kapsama alınmayan bazı harcamalar destekleyici sağlık sigortası 

(tamamlayıcı sağlık sigortası) ile kapsama alınabilmektedir. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetleri:  

a) Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri (estetik girişimler, akupunktur 

gibi alternatif tedaviler vs.), 

b) İlave ücret tutarları, 

c) Konaklama, otel ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar,  

d) Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre, 

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları üzerinde kalan tutarlar tamamlayıcı sağlık 

sigortası kapsamında değerlendirilebilecektir. 

Kaynak: TOBB Türkiye Sağlık Sektörüne Genel Bakışhttps://www.tobb.org.tr/saglik/20171229-tss-genel-bakis-tr.pdf 

 

3-ECZANELER 

Eczanelerde reçete edilen ilaçların yanı sıra reçetesiz ilaç, bitkisel ürünler, 

dermokozmetik ürünler, destek ürünleri (vitamin, mineral, bağışıklık sistemini 

destekleyen ürünler vb.), ortopedik malzemeler vb. satılabilmektedir.  

-Emekli kişilerden ilaç katılım payı %10 oranında maaşından kesilir. 
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-Çalışanın ilaç katılım payı oranı %20’dir. Çalışandan ilaç katılım bedelleri eczaneler 

tarafından tahsil edilerek SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’na gönderilir. Reçete 

yazıldığı tarihten itibaren hasta 4 gün içinde eczaneden ilaçları alabilir. Hafta sonu 

günleri bu 4 günün içinde sayılmaz. 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ 

Ülkemizde 48 adet JCI* tarafından akredite edilmiş, uluslararası standartlarda hizmet 

veren kamu, özel ve üniversite hastaneleri vardır.  

Türkiye, sağlık turizmi sektöründe avantajlı bir konuma sahiptir ve yaygın pek çok 

operasyon için rekabetçi fiyatlar sunmaktadır. Aşağıdaki grafikte sırasıyla Gastrik 

bypass, kalp kapakçığı değişimi, kalça protezi, histerektomi’ nin tedavi maliyeti 

karşılaştırılması (-bin ABD $) yapılmıştır. 

 

     *JCI akreditasyonu, küresel sağlık bakımında altın standart şeklinde ifade edilir. JCI sağlık akreditasyonu, sağlık kurumlarının 

kalite sistemlerinin toplam kalite yönetimi ilkeleri esas alınarak meydana getirilmiştir.JCI modelinde incelemekte ve alakalı sağlık 

kuruluşunun ISO 9001 kalite güvence ağını bu model kapsamında geliştirmesini amaçlamaktadır. 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE ULUSLARASI HASTA OLMAK 

Ülkemize turist olarak gelen fakat ülkemizde sağlık problemi yaşayanlar ülkede 

bulunan devlet ve özel sağlık hizmeti veren kuruluşlara başvurabilirler. İhtiyacın fazla 

olduğu bazı hastanelerde uluslar arası hasta birimleri vardır. Devlet hastanelerine 

sağlık hizmeti için başvuran yabancı hastalardan tedaviye başlamadan önce tahmini 

tedavi bedelinin belirli oranında avans alınabilir. Sağlık hizmeti alan yabancı hastalar 
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http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/Login.aspx  adresine kaydedilir. Kamu-özel-

üniversite gibi tüm sağlık kuruluşlarının ilgili hastaları kendi sistemlerine kayıtlarının 

haricinde bu sisteme de kaydedilmektedir. 

 

Uluslararası Hasta Destek Hattı 

Yabancıların, 112 acil çağrı merkezlerini veya sağlık hizmeti hakkında bilgi edinmek 

veya hasta hakları ile ilgili şikâyetleri için 184 Sabim hattını aramaları halinde, çağrı 

merkezleri bu çağrıları Uluslararası Hasta Destek Hattına telekonferans ile 

yönlendirir. Türkçe bilmeyen kişilere, 444 47 28 numaralı uluslararası destek 

hattından 7 gün 24 saat İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Farsça, Fransızca 

dillerinde sağlık konularında tercümanlık ve danışmanlık hizmeti verilir. Bu destek 

hattından, sağlık hizmeti alınan kuruluşun özel veya kamuya ait olduğuna 

bakılmaksızın ülkemizde bulunan tüm yabancılar yararlanabilir. 

 

Uluslararası Hastalar İçin Acil Sağlık Hizmetleri 

Yabancı hastalara acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücretlidir. Ancak 

yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarına 112 acil sağlık hizmetleri ücretsiz sunulur. 

Trafik kazalarında, kişinin bizzat kendisinden tedavi bedeli talep edilemez. Ancak 

trafik kazası nedeniyle acil sağlık hizmeti alan kişinin, isteğe bağlı ilave seyahat 

sigortası var ise kurumun ödemediği kısım bu sigortaya fatura edilerek poliçe 

kapsamında ödeme talep edilebilir. Uluslararası hastaların sağlık hizmeti için ödemek 

zorunda oldukları bedel Sağlık Bakanlığı tarafından bir fiyat tarifesi ile belirlenmiştir. 

Özel sağlık kuruluşları bu fiyat tarifesine uymak zorunda değildir. 

Özel Durumlar 

• Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda 

• Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri 

süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları 

• Mülteciler, sığınma başvurusu sahibi ve iltica başvurusu sahibi 

statüsünde olanlar, sığınmacılar, vatansızlar, insan ticareti mağdurları 
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• Ülkemizde oturma izni almış ve geçici TC kimlik numarası olan yabancı 

uyruklu hastalar 

• Çeşitli uluslararası antlaşmalarla belirlenmiş yabancı uyruklu hastalar 

Türkiye’de alacakları sağlık hizmeti için herhangi bir ücret ödemezler. 

Kaynak: http://saglikturizmi.gov.tr 

 

TÜRKİYE’DEKİ MÜLTECİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ 

 

2018 yılı verilerine göre ülkede yaklaşık 4 milyon mülteci vardır. Bunun dışında başta 

Iraklı ve Afgan olmak üzere diğer sığınmacıların sayısı da yaklaşık 500 bindir.  

Bu sayı sadece resmi olarak kayıtlı olanlar ve burada doğan ve doğacak mülteci 

çocukların sayısı hesaplanamamıştır. 

Kayıtlı Suriyelilerin 550 bin kadarı İstanbul'da yaşamaktadır.  

Suriyelilerin bütün temel sağlık harcamaları, ilaçlar dâhil ücretsiz Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından karşılanmaktadır. Bir kişinin devlete yıllık sağlık maliyeti 300 € 

civarındadır. Yani 4 milyon Suriyeli için yılda yaklaşık 1,2 milyar Euro civarında 

harcama yapıldığı söylenebilir. 

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/2018/saglik/prof-dr-murat-erdogan-suriyeli-multeciler-konusunda-atilmasi-gereken-6-adim-

var-2158949/ 

 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 

112 Acil ambulans hizmeti, sadece ACİL durumlarda hizmet veren bir sağlık 

hizmetidir ve ücretsizdir. 

Aşağıdaki durumlar dışında 112- Acil Servisi Ambulans hizmeti verilmemektedir. 

Göğüs ağrısı ve/veya yan ağrısı, şiddetli nefes darlığı, her türlü yaralanmalı trafik 

kazaları, yüksekten düşmeler, acil kanamalı durumlar, suda boğulmalar, 

zehirlenmeler, yangılar, bayılmalar, ciddi hastalığı olanlar. 
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Bunların dışında hasta nakil için eve çağırılmak istenen ambulanslar özel sektörden 

temin edilebilir ve ücrete tabidir. 

 

 

Kaynak: http://www.acilafet.gov.tr/ 

ACİL SERVİSLER 

Acil servislere başvuran tüm hastalar ilk müracaatta acil hasta olarak değerlendirilir. 

Acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır.  

Ancak yapılan muayene sonucunda hekim değerlendirmesine göre yeşil alan, sarı 

alan ve kırmızı alan muayenesi kapsamına giren hastalar belirlenmektedir. Kırmızı ve 

sarı alana dâhil olan hastalar ücretsiz sağlık hizmeti alırken yeşil alana dâhil olan 

hastalardan ücret alınmaktadır. 

Türkiye’de acil servisler mesai saatleri dışında gereksiz meşgul edilmektedir. Acil 

servislere gereksiz başvurular olmasını engellemek için bu yola başvurulmuştur. 

 

Kaynak:http://www.sgk.gen.tr/  detaylı istatistikler için bknz: https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ 

 

MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) 

 Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden randevu almak isteyen hastalar, MHRS'nin 

resmi internet adresi olan "www.hastanerandevu.gov.tr"  veya www.mhrs.gov.tr 

adresinden gerekli adımları uygulayarak kolayca randevu alabilirler. MHRS'den 

randevu almanın bir diğer yolu da "ALO 182" çağrı merkezidir.  
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SAĞLIK HİZMETİ VEREN DİĞER ULUSAL KURUMLAR 

1- Kızılay 

2- UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) 

1-Kızılay  

Türk Kızılayı personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. 

Yurt içinde ve dışında savaş, deprem, hastalık salgını, yangın ve su baskını gibi 

durumlarda zarar görenlere ilaç, yiyecek, giyecek, çadır vb. gibi malzemeler sağlayan 

ve bağışlarla ayakta duran bir kurumdur. Dispanserler, sağlık merkezleri, 

rehabilitasyon merkezleri kurar ve idare eder. Kan yardımı ile kan bağışı kabul eder. 

 

 

 

2-UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) 

Afet bölgesinde görev yapabilecek özellikte, yeterli tıbbi donanıma ve müdahale 

becerisine sahip sağlık personelinden oluşmaktadır.  

 

 
3-SAĞLIK , HASTALIK, ÖNLEME 
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Türkiye Cumhuriyeti, 9 Haziran 1949 tarihinde WHO’ya resmen üye olmuştur. 

Türkiye’de hastaneler kalabalıktır. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 

milyon 810 bin 525’tir. Nüfusun çok olması, göçmen sayısının artması sağlık sektörü 

üzerindeki yükü arttırmaktadır. Mart 2006 yılı verilerine göre hastane sayıları Sağlık 

Bakanlığının 835, Tıp Fakülteleri 53, özel 278, İktisadi Devlet Kuruluşları 5, 

Belediyeler 8, dernek ve vakıflara ait 17, yabancı ve azınlıklara ait 8, toplam 1204 

hastane ve 171888 yatak vardır. 1 milyon hastaya 19.6 hastane düşmektedir. OECD 

ortalamasının çok gerisindedir.  

 

Türkiye Cumhuriyeti’nde Koruyucu Sağlık Hizmetleri 
Bu iki şekilde gerçekleşir. 

1-Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri: 

-Hastalıkların erken tanı ve tedavisi, kişisel sağlık düzeyini yükseltme ( kişisel hijyen, 

beslenme, bağışıklama vb.), yeterli ve dengeli beslenme, aile planlaması, 

bağışıklama, sağlık eğitimi, ilaçla korumadır. Üç basamakta uygulanır.  

2-Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri 

- Besin kontrolü ve güvenliği, yeterli ve temiz su sağlanması, hava kirliliğinin kontrolü, 

atıkların kontrolü, konut sağlığı, iş ortamında sağlığı tehdit edebilecek etkenlerin 

kontrolü.  

4-EVDE BAKIM 
Ülkemizde evde bakım hizmetleriyle ilgili yönetmelik 2005 yılında yayınlanmış ve 

ihtiyaç duyan kişilere ücretsiz olarak sağlanmaktadır.  

Evde Sağlık Hizmetinden Kimler Faydalanabilir? 

- Son dönem kanser hastaları, kas hastaları, kronik rahatsızlığı olanlar, kronik 

rahatsızlığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken, 

yürüyemeyen, yaşlı, yatağa bağımlı, kendi özel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan 

bireyler (Alzheimer, demans, felç vb.) evde sağlık hizmetlerinden 

faydalanabilmektedir. 

 Evde Sağlık Hizmetine Başvuru Nasıl Yapılır? 

Şu anda Türkiye’nin her ilinde bu hizmet kamu hastaneleri tarafından verilmektedir. 

Bu hizmete başvurmak için 444 38 33 no’lu hattı arayıp kayıt yaptırmak gerekir.  
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Yapılan ziyaretlerde öncelikle hastaların tıbbi geçmişleri öğrenilir. Kullandığı cihazlar 

ve ilaçlar incelenir. Tansiyonları ve kan şekerleri ölçülür. Fizik muayeneleri yapılır. 

Yatak yarası olan hastaların pansumanları yapılır. Vücudunda bası yarası bulunan 

hastalar yara bakım takip programına alınır. İhtiyaç halinde sonda uygulamaları 

yapılır. Evden sağlık kurumuna ve sağlık kurumundan eve transfer işlemleriyse “Evde 

Sağlık Hizmetleri Hasta Nakil Ambulansları” tarafından yapılır. 

 

kaynak: http://gazetebir.com.tr/haber/evde-dis-tedavisi/ 

Kaynak: http://sesanltd.com.tr/saglik-bakanligi-evde-saglik-hizmetlerinden-nasil-faydalanirim/ 

 

KAYNAK: Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19 Nisan 2011 

https://www.hemsire.com/hemsirelik/evde-bakim-hemsiresi-gorev-yetki-ve-sorumluluklari-h866.html 

 

 HUZUREVLERİ BAKIMI 
Ülkemizde huzurevleri devlet huzurevleri ve özel huzurevleri şeklinde yapılanmıştır. 

Özel huzurevlerinin denetimi devlet tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde Huzurevleri 

dışında Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri de bulunmaktadır. 

Devlet Huzurevlerine Kabul Koşulları; 
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60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak, kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir 

rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam 

etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak, ruh sağlığı yerinde olmak, 

bulaşıcı hastalığı olmamak, uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak, 

Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile 

saptanmış olmak. 

Huzurevlerinin hepsinde sağlık hizmetleri verilmektedir.  
Kaynak: https://eyh.aile.gov.tr 

 

5- TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN 
KULLANILABİLİRLİĞİ 
 

-Özel Durumu Olan Poliklinik Hastalarına Öncelik Sırası Verilmesi 
Türkiye de poliklinik muayenelerinde aşağıdaki durumlara sahip hastalara diğer 

hastalardan öncelik verilmektedir. 

Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile hızlı tıbbi 

müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), Engelli 

hastalar, Hamileler, Hizmetteki askeri personel, Harp ve vazife şehitlerinin dul ve 

yetimleri ile malul ve gaziler ile aileleri, 65 yaş üstü hastalar, yedi yaşından küçük 

çocuklar, Öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere, hizmetteki 

TSK, J.Gn. K.lığı ve S.G.K.’lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Emekli 

TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler. 
Kaynak:https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/11048,oncelik-genelgesi-2016-22-111pdf.pdf?0 

 

-Görüntüleme Tekniklerinde Randevuların İleri Tarihe Verilmesi Sorunu 

Türkiye’de özellikle üniversite hastanelerinde doktor tarafından istenen tıbbi 

görüntüleme istemlerinde ( Tomografi, MR vb.)  oldukça ileri tarihlere randevu 

verilmektedir. Üniversite hastanelerinde acil hasta olarak giriş yapıldıysa görüntüleme 

tetkikleri hemen yapılmaktayken poliklinik hastalarına aylar sonrasına randevu 

verilebilmektedir. Bu durum devlet hastanelerinde daha az görülürken özel 

hastanelerde yoktur. Türkiye’de bulunan bütün üniversite hastaneleri için bu durum 

söz konusu değildir. Bu durumu aşmaya yardımcı olan Özel Görüntüleme Merkezleri 
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belli bir ücret karşılığında istenilen görüntüleme hizmetini çok kısa bir sürede 

vermektedir. 

-Hekim Başına Düşen Hasta Sayısı ve Bu Durumun Verilen Sağlık 

Hizmeti Süresini Etkilemesi 
Aşağıdaki grafikte 2009-2016 yılları arasında hekim başına düşen kişi sayısı ve 

müracaat sayısı görülmektedir. Bu sayıların oldukça yüksek olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda sağlık sektöründe hizmet veren doktorların hastaları için 

ayırdıkları süre doğal olarak azalmaktadır. 

 
Kaynak : www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1612 

 

2018 yılı itibarıyla 1 Doktor Başına Düşen Hasta Sayısı 5635’dür. 

Türkiye'de toplam 144 bin 827 doktor görev yapmaktadır. Bu doktorlardan 86 bin 

332'si kamu sağlık kuruluşlarında görevlidir. Doktorların 30 bin 642'i üniversitelerde, 

27 bin 853'ü özel sektörde çalışmaktadır. Tüm sektörler için (Sağlık Bakanlığı, 

Üniversite, Özel) 100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısı 181’dir. OECD ortalaması 

345’tir. Ülkemiz OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada yer almaktadır.  

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına müracaat sayısı son bir yılda 469 

milyon 718 bin 440’tır.  
Kaynak: https://www.turksagliksen.org.tr/1-doktor-basina-dusen-hasta-sayisi-5635_3069.html 
 

6- TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK BAKIM SİSTEMİ 
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 HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN POZİSYUNU 

 
Hemşireler bireyin, ailenin ve toplumun sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlerler. 

 Hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler. 

Ülkemizde ilk hemşirelik okulu 1925 yılında Kızılay Derneğine bağlı olarak 

kurulmuştur.1960 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liselerini açmaya 

başlamıştır. Yükseköğretimde hemşirelik eğitimi ilk olarak 1955 yılında Ege 

Üniversitesi’nde başlamıştır. Bu okul, Avrupa ve Türkiye’de üniversite düzeyinde 

açılan ilk hemşirelik okuludur. Yükseköğretimde toplam 133 birimde “Hemşirelik 

Lisans Programı” yer almaktadır. Türkiye’de hemşirelik eğitimi üniversitelerde lisans, 

yüksek lisans ve doktora düzeyinde verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

liselerde Hemşire yardımcısı ebe yardımcısı ve sağlık bakım teknisyenliği eğitimi 

verilmektedir. 

Kadın mesleği olarak yürütülen hemşirelik 2007 yılından itibaren erkek hemşirelerin 

katılımı ile kadın mesleği olmaktan çıkmıştır. Hemşirelerde on yılın altında çalışmış 

olanlar yılda toplam 20 gün yıllık izin kullanırlar,  on yılın üzerinde çalışmış olanlar 

toplamda 30 gün yıllık izin kullanırlar. Hemşireler; üniversite hastanelerinde, 

dispanserlerde, özel hastanelerde, huzur evlerinde, fabrikalarda, okullarda, kreşlerde 

ve daha birçok alanda çalışma olanaklarına sahiptir. 

Özel sektörde çalışan hemşirelerin maaşları çalıştıkları kurumlara göre farklılık 

gösterirken, üniversite ve devlet hastanelerinde çalışan hemşirelerin maaşları devlet 

memurları kanununa göre düzenlenmektedir. Ortalama hemşire maaşı  1600 tl --- 

3.814 tl arasında değişmektedir. Hemşireler hastanelerde sabah saat 08 ile 16:00 

saatleri arasında gündüz,  16:00-08:00 saatleri arasında 16 saatlik nöbet şeklinde 

çalışmaktadırlar. Çalışma saatlerinin yoğunluğu, bakılan hasta sayısının fazla olması, 

yetersiz ücret, ailevi problemler, çocuğu olanların bakıcı ve kreş bulma sıkıntısı gibi 

nedenlerden dolayı tükenmişlik sendromu görülmektedir. 
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 DSÖ Avrupa Bölgesi Ülkelerinde ve AB Üyesi Ülkelerde 100.000 Kişiye Düşen Aktif 

Çalışan Hemşire Sayıları AB ortalaması 745 hemşiredir. Türkiye ise ortalama 141 

hemşire ile son sırada yer almaktadır. Ülkemizde yasal düzenlemelerle hemşirelik 

bakım planının kullanımı zorunlu hale gelmiştir.  

Bilgisayar ortamında hemşirelik süreci kısa sürede kayıt altına alınmaktadır. 

Hemşirelerin her hastaya özel olarak düzenledikleri bu kayıtlara kısa sürede 

ulaşabilmektedirler.  

 

Hasta bakımında NANDA temel alınarak kliniklere göre özel hemşire gözlem formları 

geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Bu formlar olası yasal süreçlerde delil olarak kabul 

edilmektedir. 

7-MANEVİ BAKIM 

Manevi destek ekiplerinin görevi, hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına 

talepleri doğrultusunda rehberlik ederek moral vermek, onları motive etmek ve 

manevi destek hizmeti sunmaktır.  

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1995 tarihinde yayınlanan bir 

genelge ile hastanelerde din ve moral hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. 

Hastanelerde çalışacak olan din görevlilerinin hepsi yüksek lisans ya da doktora 

eğitimli olması tercih edilmektedir. 

 Tercihen de din psikolojisi, din sosyolojisi, dini danışmanlık ve rehberlik alanında 

lisansüstü eğitim yapanlar görevlendirilmektedir. 
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Ayrıca hastanelere göreve başlamadan önce iki yüz saatlik 'özel' eğitimden 

geçmektedirler.  

8-TÜRKİYE’DE HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI 
Hasta Hakları;  
Tanı ve tedavi amacıyla Hastaneye başvuran her birey her aşamada aşağıda yazılı 

olan haklarını takip edebilir: 

1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı 

2. Saygı ve İtibar Görme Hakkı 

3. Mahremiyet Hakkı 

4. Bilgi İsteme Hakkı 

5. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme  

6. Kayıtları İnceleme Ve Bilgilerin Gizli Tutulma Hakkı  

7. Reddetme, durdurma ve rıza 

8. Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı  

9. Ziyaret Ve Refakatçi Bulundurma Hakkı 

Hasta Sorumlulukları: 
1. Hasta sağlık özgeçmişi ile ilgili doğru bilgi vermek zorundadır. 

2. Sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır. 

3. Hasta sevk zincirine uymalıdır. 

4. Sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. 

5. Hasta randevu tarih ve saatine uymalıdır. 

6. Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı 

göstermelidir. 

           7. Hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. 

8. Tedaviyi reddetmesi durumunda olası sonuçlardan hasta sorumludur. 

(Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998; Hasta Hakları Uygulama Genelgesi, 2009). 

  9- HASTANELERDEKİ GÜNLÜK İŞLER 

“Merkezi Hasta Yatış Sistemi” kullanılarak bilgisayar ortamında hasta yatışı yapılır. 

Hastanın yatışına karar veren doktora bilgi verilerek hasta tedavi göreceği servise 

gönderilir. Yatan hastaların bakım hizmetlerine günlük rutin yapılan işlemler;  
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Sabah saat 07.00’de servisin ve hastaların sabah temizliği ve bakımları, hastaların 

kahvaltıları, yaşam bulgularının alınmasının saat 08.30’a kadar tamamlanması, 

Sabah doktor ziyaretinin 08.00-09.00 arasında, akşam ise ilgili servis uzmanları veya 

nöbetçi uzmanları tarafından akşam saat 17.00-18.00 arasında yapılmasını 

içermektedir. Hastaların yatışına ve tedavisinin tamamlanması ve taburcu olması ile 

ilgili kararlar hasta, hasta yakınları ve doktoru tarafından verilmektedir. 

Taburculuk sonrası ilaçlarının kullanımı, beslenmesi, yapması gereken egzersizler 

var ise bunlar konusunda bilgilendirilir. Hasta yapılan taburculuk eğitimini anladığına 

dair geribildirimde bulunmalıdır. 

10- TÜRKİYEDE HASTANELERDE MEDİKAL VE MEDİKAL 
OLMAYAN ÇALISANLAR 

Hastane yönetim ekibi başhekim başkanlığında,  (başhemşire) ve hastane 

müdüründen oluşur. Doktor, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, eczacı, diş 

hekimi, hemşire, ebe, teknisyenler (ameliyathane, anestezi, röntgen, acil tıp, eczacı,  

laboratuar, diş protez vb), Üniversite hastanelerinde;  Eğitim hemşiresi, Kalite birimi 

hemşiresi, Yara ve stoma hemşiresi, Enfeksiyon kontrol hemşiresi, Diyabet eğitim 

hemşiresi, Klinik Başhemşireleri, Servis sorumlu hemşireleri, Servis hemşireleri. 

Hastane Müdürü, Hastane Müdür yardımcısı, Sağlık istatistikçisi, İstatistik memuru, 

İdari memur, Ayniyat saymanı, Ambar ve depo memuru. 
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Sağlık çalışanları dışındaki hastane personelinin çalışma esasları ve eğitimleri bağlı 

oldukları birimlerce yapılmaktadır. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 

personelin hizmet içi eğitimleri enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından 

yapılmaktadır. 

11. SAĞLIK VE HEMŞİRELİK BAKIMININ ÖZEL ALANLARI 
 PALYATİF BAKIM 

Türkiye’de Palyatif Bakım Hizmetleri 

Türkiye’de palyatif bakım kavram olarak “destek bakım” ve “son dönem bakım” olarak 

düşünülmekte ve ağrı kontrolü ile eşdeğer tutulmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı 

Palyatif Bakım Hizmetini Toplam: 81 ilde 4.001 yatak ile 314 Sağlık tesisi tarafından 

vermektedir. 

Türkiye de Palyatif Bakım, Evde Bakım Hizmetleri ve Hospis 

Türkiye’de palyatif bakım; Hastanelerin palyatif bakım servislerinde, evde bakım 

hizmetleri birimiyle, özel sektör palyatif bakım merkezlerinde verilir. 

Aile hekimi ve hemşiresi ile evde bakım hizmetleri olarak gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye de yaşlı ve hasta ebeveynlere genelde çocukları bakmaktadır. Bu kültürümüz 

neticesinde görülen bir durumdur. Kadınların iş hayatına atılması ile birlikte evde 

yaşlı ve hasta ebeveyne bakacak kimse kalmadığından huzurevlerine talep artmıştır. 

Yine de anne ya da babasını huzurevine yatıran birey toplum tarafından ayıplandığı 

da görülebilmektedir.  
Kaynak: https://khgmozellikli.saglik.gov.tr/svg/palyatif.php 

T.C Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Palyatif Bakım Hizmetleri İle ilgili resmi siteden alınmıştır. 

 

Palyatif Bakım Ekibi 
Uzman tabip/Tabip (gerekli görülürse), Hemşire, Tıbbi sekreter, İdari ve teknik 

personel, temizlik elemanı, psikolog, sosyal çalışmacı, Fizyoterapist/fizyoterapi 

teknikeri, diyetisyenden oluşur. 

 

 ÖTENAZİ 
Türkiye’de ötenazi yapılmamaktadır. T.C yasalarında bununla ilgili bir hüküm 

bulunmamakla birlikte, yapanlara ceza uygulanır.  
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 ÖLÜM 

Ölüm Sonrası Yapılan Resmi İşlemler 
Türkiye Cumhuriyeti’nde ölen kişinin mümkün olan en kısa zamanda gömülmesi 

esastır. Bunun sağlanması için devlet birimleri her türlü imkânları sunar. Sunulan 

hizmetler ücretsizdir. 188 numaralı telefona ölüm olayı bildirilerek gerekli hizmet 

sağlanır.  

Ölüm olayı sağlık kuruluşunda gerçekleşmiş ise; 

Hastane bir ölüm belgesi düzenler, 188 i arayarak cenaze hizmetlerini bilgilendirir. 

Görevli araç hastaneden ölüyü alarak cenaze işlemlerini başlatır. 

Ölüm olayı evde meydana gelmiş ise;  

Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı aranarak vefat durumuna ilişkin bilgi verilir.  

Cenaze yakını ölenin kimliğini İlçe Tabipliğine götürerek gömme izin belgesi alır. 

Cenazenin bulunduğu eve araç gönderilir. Eve gelen Doktor Ölüm Belgesini hazırlar. 

Cenaze morga kaldırılır. Cenaze yıkanması için özel bir yere alınır. 

Kefenlenerek gömmeye hazır hale getirilir. Yüzü kapatılmadan önce cenazeyi 

görmek isteyen birinci derece yakınları çağırılıp cenazenin yüzü gösterilir. Sonra yüzü 

de kapatılır ve tabuta konulur. Tabutun kapağı kapatılır. Camiye götürülerek cenaze 

namazı kılınır. Tabut omuzlarda taşınarak mezara götürülür fakat mezar uzaktaysa 

cenaze arabası ile taşınır. 
http://www.izmir.bel.tr/tr/CenazeIsle mleri/25/87 

 

 

Ölümlerin sağlık kurumunda olması durumunda yapılacak işlemler: 

*Agoni devresinde diğer hastalardan ayrılırlar. 

*Bu gibi hastaların yakınları başhekim veya nöbetçi hekim tarafından hemen 

haberdar edilir. 

* Servis veya nöbetçi hekim, ölüm sebebini ve zamanını tespit ederek kayıt ve imza 

altına alır. 
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*Ölüm tespitinden sonra servis hekimi veya nöbetçi hekim ve kurumda görevli iki kişi 

huzurunda ölünün yanında bulunan ziynet eşyaları çıkartılır varsa diğer eşyalarıyla 

birlikte kayıt altına alınarak güvenli bir yere konur ya da ailesine teslim edilir. 

* Ölünün giysileri çıkartılır. Ölünün kol ve bacakları düz şekilde birleştirilir. Takma 

dişleri varsa çıkartılır ağız bakımı verilir. Ölünün gözleri açıksa kapatılır. 

* Kirli pansumanlar değiştirilir. Tüp veya dren varsa çıkarılır. IV kateter, idrar sondası 

ve pansuman gibi tüm tıbbi malzeme çıkarılır 

* Ciltteki akıntı ve sekresyonlar temizlenir. Bacaklar arasına dispozible ped 

yerleştirilir. 

* Çeneyi sabitlemek için baş-çene sargı bezi ya da uzun bir gazlı bez ile çene 

kapatılır, sabitlenir ve çene altından geçirilerek başın üzerinden bağlanır. Bedenin 

düzgün kalması için ayak başparmaklarının bağlanması gerekir. Ayak başparmakları 

gazlı bez ile birbirine bağlanır ve temiz bir çarşafa sarılır. 

* Resmî kurumlarda ilgili form doldurularak bir tanesi göğsüne, diğeri ise çarşafın 

üstüne yapıştırılır. 

* Cesedin ayak bileği ya da el bileğine kimlik/isimlik takılır ve cenaze gasılhaneye 

nakledilmek için kaydı yapılır. 

* Ölenlere ait gömme izni, servis hekimi veya nöbetçi hekimin raporuna dayanarak 

kurumun başhekimi tarafından verilir. 

* Adli vakalarda ve şüpheli ölüm durumlarında savcının gelmesi beklenir. Cesede 

kesinlikle dokunulmaz. Duruma göre vaka, polise bildirilir. Kati ölüm nedeninin 

belirlenmesi için otopsi yapılır.  

* Cenaze kimsesizse belediye tarafından defni sağlanır. Ölenlerin; adı, soyadı, 

doğduğu yeri adresi, ölüm nedeniyle birlikte on gün içinde hastanın bulunduğu yerin 

nüfus dairesine yazılı olarak bildirilir. 

* Ölüm anında yakınları yanında olmayan cenazeler en fazla bir hafta bekletilir.  

* Her ölünün sağ ayağının başparmağına bağlanmış olan künye kartonunun 

muhafazasından imam ve gassal sorumludur. 

* Bu işlemlerden sonra imam ve gassal (kadın erkek ayrı) cenazeleri yıkar, teçhiz 

(yıkamak, hazırlamak), tekvin (kefenlemek) eder, gerekli dini ödevleri yapar ve 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre mezarlığa gömülmelerini sağlar. 
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Terminal%20D%C3%B6nemde%20Bak%C4%B1m.pdf 

 

Gömme/ Mezar 
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Ülkemizde ölen kişi mezar adlı mekâna gömülür. Müslüman olmayan kişiler için 

Gayrimüslim Mezarlıkları bulunmaktadır. 

Yakma (Kremasyon) 

Yakma işlemi, Türkiye’de bir krematoryum bulunmaması sebebiyle mümkün değildir. 
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/410832 

 OTOPSİ 

Otopsi çeşitleri 
1- Hususî (Özel) Otopsi: 

2- Adlî Otopsi: 

Otopsi İzni 

Trafik kazası, yaralanma, zehirlenme gibi hukuksal incelemeyi 

gerektiren durumlarda otopsi isteği, ilgili savcı tarafından 

yapılır. Bu istek bir emir niteliğindedir; adli otopsi, ceset 

üzerinde yakınların veya başka herhangi bir makamın izni 

gerekmeksizin yapılır. Otopsiyi yapmakla görevlendirilen 

doktorun bu görevi reddetmesi pratik olarak mümkün değildir. Ölen kişinin 

yakınlarının otopsi yapılmasına karşı olmaları da böyle otopsileri engellemez. Adli 

otopsiler; varsa, adli tıp uzmanı ve patolog tarafından birlikte yapılır. Bunların 

bulunmadığı koşullarda, savcı herhangi bir doktoru otopsi yapmakla görevlendirebilir. 

Bulaşıcı hastalık kuşkusunun bulunmadığı durumlarda tıbbi otopsi yapılabilmesi için, 

ölen kişinin anne-baba-eş (bunlar yoksa kardeş) düzeyinde yakınlarının yazılı izni 

gereklidir. Bu izin, hastanın bakımından sorumlu doktorlar tarafından istenir. (Organ 

nakli ile ilgili süreçte de benzer yol izlenir). 
https://www.netdoktorum.net/haber/1771/otopsi-nedir-otopsi-nasil-yapilir-otopsi-cesitleri 

https://patoloji.gen.tr/tag/otopsi/ 

 

 HAMİLELİK VE DOĞUM 
Türkiye Cumhuriyeti’nde gebelerin izlenimleri 

Ücretsiz olarak; 

Aile Hekimi (birinci basamak sağlık kuruluşu), Devlet Hastanelerinin Kadın Doğum 

Polikliniklerinde, 

İsteğe bağlı ücretli izlenim ise; 

Özel Kadın Doğum Dal Merkezleri, Özel Kadın Doğum Hastaneleri veya Özel Kadın 

Doğum Muayenehanelerinde yapılmaktadır. 
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Doğumun Yapılacağı Hastanenin Seçimi 
Türkiye Cumhuriyeti’nde gebe doğum yapacağı hastaneyi seçmekte serbesttir. 

Genelde gebeyi izleyen doktorun doğumu gerçekleştirmesi gebe tarafından tercih 

edilir. Sosyoekonomik seviye yükseldikçe gebeler takiplerini özel sağlık 

kuruluşlarında yaptırmaktadırlar. Bunun neticesinde de takipleri yapan doktorun 

doğuma girmesini istemektedirler. Doğum öncesi ve sonrası eğitim kursları doğum 

hastaneleri, belediyeler ve özel kuruluşları tarafından verilmektedir. 

DOĞUM 
Gebe genellikle bir refakatçi ile birlikte (anne, abla, kayınvalide, görümce vb.) suyu 

geldiğinde veya doğum sancıları sıklaştığında hastaneye gider. Hastayı Kadın 

Doğum Servisi’nde ebe teslim alır. Doktor uygun görürse, refakat gerektiren hasta 

yakınlarına refakatçi kartı verilir. 

 Normal Doğum İçin Yapılan Uygulamalar 
 Doğum için yatışı yapılan gebe, ebe tarafından Kadın Doğum Servisi’nde karşılanıp 

muayene odasına alınır. Vajinal muayeneden ve kadının doğumun aktif evresinde 

olduğunu yani serviksin en az 4 cm açıldığını saptadıktan sonra, travay odasına 

alınır. Partograf Formuna işlenir. Travay odasında takibi yapılan gebenin doğum 

süreci başladığında doğum salonuna alınır. Doğum için gerekli hazırlık yapılır. 

Hasta doğum masasına alınır. Doğum çoğunlukla sırt üstü pozisyonda gerçekleştirilir. 

Doğum eylemi ebe tarafından gerçekleştirilir ve doğum sırasında var olan değişiklik 

ve sorunlar hastanın doktoruna anında haber verilir. 

Yeni doğan bebek mesai saatleri içerisinde Uzman Çocuk Hekimi tarafından, mesai 

saatleri dışında acil hekimi tarafından değerlendirilir. Ebe tarafından doğumdan 

sonraki ilk yarım saat içerisinde anneye bebeği emzirmesi için yardımcı olunur. 

Emzirme eğitimi verilir. Doğumu tamamlanan sağlıklı anne ve bebek doğumu 

yaptıran ebe tarafından kadın doğum servisine çıkartılır. Yanında bir refakatçi 

bırakılır. 

Özel sağlık kuruluşlarında gebeler isteğe bağlı sezaryen yaptırabilmektedir. 

Hastanede yatış süresi boyunca, bebek annesi ile birlikte kalır, hemşireler anneye 

bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olurlar. Normal doğumda hastanede 
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kalış süresi genelde bir gün, sezaryen ile doğumda herhangi bir komplikasyon 

gelişmezse 2 gündür. 

 
https://gebe.com/sgk-ozel-hastanede-dogum-ucretini-karsiliyor-mu 

http://www.orhanelidh.gov.tr/kalite/kalite/dogum-hiz/pr/1.pdf 

 

Çocuk Bakımı 
Bebek doğar doğmaz hemen ısıtıcı altında alınır, solunum-dolaşım yeterliliği 

açısından Çocuk Doktoru tarafından değerlendirilir.  

Apgar skoru doğumdan sonra 1. ve 5. dakikalarda bakılır. 

Bebek stabil olduktan sonra göz, göbek ve ağız bakımları yapılır. 

Göbek kordonundan bebek kan grubu ve Rh tayini için kan örneği alınır. Tüm 

bebeklere doğumdan hemen sonra 1 miligram K vitamini intramusküler (İM) olarak 

yapılır. Bebeğin gözlerine antiseptik göz damlası damlatılır. 

Yenidoğan bakım odasına alınarak anneden ayrılır. Kilosu, boyu ve baş çevresi 

ölçülüp dosyasına kaydedilir. Hepatit B aşısının ilk dozu yapılır. 

Bebeğin kol bandında anne adı ve soyadı, bebeğin doğum tarihi ve annenin protokol 

numarası bulunur. Bebek ayak izleri alınır ve anne dosyasına konur. Bebeğin, 

annenin durumu uygunsa göğsüne konularak emmesi sağlanır.  

Göbek kordon kanını saklamak isteyen aileler bunu özel kordon kanı saklama 

bankalarında yapabilmektedirler. Ücretlendirme kuruluşlara göre farklılık 

göstermektedir. 

Doğumdan 24 saat sonra Fenolketonüri için topuktan kan alınır. Kalça çıkıklığını 

tespit etmek için kalça ultrasonu çekilir. Bebek hastaneden çıkmadan İşitme 

Taraması Testi yapılır. Konjenital Katarakt Taraması yapılır. D vitamini verilerek 

kullanımı hakkında bilgilendirme yapılır. Taburcu olan anne ve bebeğin sağlık 

kontrolleri hastanelerin polikliniklerinde ya da özel kuruluşlarda gerçekleştirilir. boyu, 

kilosu, kafa çapı ölçülür. Zamanı gelen aşıları aşı takvimine göre yapılır. 
https://hthayat.haberturk.com/yazarlar/esra-demiroz/1030102-bebeginizin-ilk-saatleri 

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/cekus/docs/8-%20temel_yenidogan_bakimi.pdf 
 

 

Bebek İzlem Sıklığı 
Doğum sonrası ilk 48 saat içinde, 15. Günde, 41. Günde, 2., 3., 4. aylarda 6., 9. ve 

12. Aylarda, 1- 3 yaş arası altı ayda bir kez, 3-6 yaş arası yılda bir kez yapılır. 
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/aile_76119.pdf 
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Aşılama 
Bebek özel bir sağlık kuruluşunda takip edilse dahi kayıtlı olduğu aile hekimine 

yapılan aşıların bildirilmesi ve kayıt altında tutulması zorunludur.  

Zorunlu olarak yapılması gereken aşılar: 

• Hep-B: Hepatit B Aşısı 

• BCG: Bacille-Calmette-Guerin (Verem) Aşısı 

• DaBT - İPA - Hib: Difteri, Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus Influenza 

Tip B Aşısı (Beşli Karma Aşı) 

• KPA: Kanjuge Pnömokok Aşısı 

• KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı 

• DaBT - İPA: Difteri, Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio Tip B Aşısı (Dörtlü Karma 

Aşı) 

• OPA: Oral Polio Aşısı (Çocuk Felci) Aşısı 

• Td: Erişkin Tipi Difteri - Tetanoz Aşısı 

• Hep-A: Hepatit A Aşısı 

Çocukluk çağında önerilebilecek ilave aşılar (0-18 yaş)  

Rotavirüs (RVA),abdT, abdT-IPA,İnsan (human) Papilloma Virüsü,İnfluenza (İİA), 

Meningokok (KMA4) 
https://www.asidunyasi.com/asi-takvimi/saglik-bakanligi-guncel 

 

 DÜŞÜK, KÜRTAJ 
Ülkemizde kürtaj ve gebeliğin sona erdirilmesi ile ilgili usul ve esaslar yasal olarak 

düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’na göre; 

Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca 

olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir. Gebelik süresi, on haftadan fazla 

ise rahim ancak gebelik annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak 

çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde doğum 

ve kadın hastalıkları uzmanı ve bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli 

raporları ile tahliye edilir. Gebelik annenin hayatını tehlikeye sokuyorsa haftasına 

bakılmaksızın rahim tahliye edilir. Bir kadının rızası olmaksızın çocuğunu düşürten 

kimseye hamilelik haftasına göre hapis cezası verilir. 
https://guzelliksirlarim.org/kurtaj-fiyatlari/ 

http://www.kurtajrehberi.net/kurtaj_yasalari_maliyeti.htm 
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 KAN NAKLİ 

Transfüzyondan önce hastaya bu işlemi onadığına dair bir form imzalatılır. Formda 

hastaya verilecek kanın/kan ürünlerinin neden verildiği, verilmezse neler olabileceği, 

verildiği takdirde oluşabilme ihtimali olan yan etkiler, işlemden sonra yapılması 

gerekenler vb. bilgiler bulunur. Transfüzyon yapılacak hasta formu imzalar. Eğer 

hasta reşit değilse formu velisi imzalar. Ebeveynlerin her ikisinin de imzası gereklidir. 

Eğer velilerden yalnız birinin imzası varsa, imzalayan çocuğun bakımını kendi başına 

üstlendiğini veya diğer velinin izninin bulunduğunu kanıtlamalıdır. 
http://www.atuder.org.tr/atuderData/Document/132201514201-KAN-TRANSFUZYONU.pdf 
 

 KAN BAĞIŞI 
Kan bağışlayacak kişi kan bağışlamadan önce 4 sayfalık form doldurmak zorundadır. 

Bu formun içeriğinde bilgilendirme için; 

• Kan bağışçısı bilgilendirme formu 

• Kan bağışçısı kayıt formu 

Donörün dolduracağı; 

• Kan bağışçısı sorgulama formu yer almaktadır. 

Donörün dolduracağı sorgulama formunda kişisel bilgilerin yanı sıra özel hayatıyla 

ilgili sorular bulunmaktadır. Bundan sonra hastanın kimlik ve adres bilgileri alınır. 

Flebotmistler tarafından kan sayımı, tansiyon, nabız, ateş ve vücut ağırlığı ölçümü 

yapılır. 

Kayıt işlemi sonrasında yapılan sınırlı fiziksel muayene sonuçları doldurulan forma ve 

bilgisayar sistemine işlenir. Doktor form ve fiziksel muayene sonuçlarını 

değerlendirir.  

Donör uygun bulunması halinde kan bağışı yaptırmak üzere işlem odasına alınır. 

Donörden alınan kana gerekli tahliller yapılır. Bağışlanan kanlara yapılan testler; 

 Anti-HIV (AIDS), Anti-HCV (Hepatit C), HBsAg (Hepatit B), Frengi (Sifilis), Kan grubu 

testleridir. Bu işlemlerin tümü kan bağışçısının özel hayatına saygıdan dolayı “gizlilik” 

çerçevesinde yürütülür. 

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bölge Kan Merkezleri ülkedeki hastanelere 

ihtiyaç duydukları kanı göndermekle sorumludur. Bölge Kan Merkezleri kanı 

bağışçılardan temin etmektedir. Sorumlu kuruluş Türk Kızılayı’dır. Hasta, ihtiyacı olan 

kan/kan ürünleri için para ödemez. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nde transfüzyon reddi yok denecek kadar azdır. Oruçlu iken kan 

vermek orucu bozmadığı için kan bağışında herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Kan 

almak ise orucu bozar fakat hasta insanlar oruç tutmadığı için sıkıntı 

yaşanmamaktadır. Transfüzyon reddi sadece Yahova şahidi olduğunu belirten 

hastalarda görülmektedir. Bu durumda hasta ya da yakınlarına tedaviyi 

reddettiklerine dair belge imzalatılır. 
http://www.kanver.org/EKutuphane/KanaYapilanIslemler 

www.kanver.org/EKutuphane/sss 
http://www.kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/kan-bagisi-nasil-gerceklesir/52 
 

 TRANSPLANTASYON, ORGAN BAĞIŞI 
Türkiye Cumhuriyeti’nde organ nakil ameliyatlarında uluslararası başarılar elde 

edilmiştir.  

Kadavradan nakil bekleyen hastalar Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi ne alınırlar. 

Aynı zamanda Acil Bekleme Listesi de bulunur. Ülkemizde organ ve doku nakli 

hizmetleri Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve denetiminde “Ulusal Organ Ve 

Doku Nakli Koordinasyon Sistemi” tarafından yürütülmektedir. Ülke genelinde her 

hangi bir hastanede organ bağışı gerçekleştiğinde, hastanede görevli organ nakli 

koordinatörleri bu bağışı “Ulusal Koordinasyon Merkezi’ne bildirmek zorundadır.(1) 

Ulusal Koordinasyon Merkezi; 

Bu merkez, donörün organ ve dokularının ülke genelinde nakil beklemekte olan 

hastalardan aciliyet ve organ uyumu kriterlerine göre en uygun hastanın bulunduğu 

Organ Nakli Merkezine gönderilmesini sağlamaktadır. Ulusal Koordinasyon Merkezi 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Bu merkezin altında 7 coğrafi bölgeye 

ayrılmış olan Bölge Koordinasyon Merkezleri bulunur. Herhangi bir yerde bulunan 

organ önce bölge merkezine oradan da ulusal merkeze bildirilir. Ülke genelinde acil 

hastaların listelendiği yer ulusal merkezdir.  

Türkiye’de canlı vericiden nakil kadavradan nakile göre daha yaygındır. Bunun 

altında dini inanışlar yatmaktadır. Özelikle son yıllarda devlet tarafından halkın daha 

çok bilinçlendirilmesiyle kadavradan organ nakli artmıştır fakat yeterli değildir. 

Ülkemizde yapılan nakiller 

Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince bağırsaktır,  

Nakli yapılan dokular ise; 

 Kalp kapağı, kornea, kemik, kemik iliği, deridir. 
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http://www.kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/kan-bagisi-nasil-gerceklesir/52


Antalya ilimizde bulunan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde çok değerli transplant 

cerrahları Kan Grubu uyumu ve Doku uyumu gerektirmeyen nakil ameliyatlarını 

yıllardır başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Dünyadaki ilk yüz nakli ameliyatı 

burada yapılmıştır. Özellikle böbrek naklinde doku uyumunu tamamen kaldırmış 

bulunmaktadırlar.(3)  

(1)http://www.kalpnakli.net/ulusal-organ-ve-doku-nakli-koordinasyon-sistemi/ 

(2)http://www.bobreknakli.info/faydali-bilgiler/kadavra-listesine-girmek 
(3)http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/iste-en-cok-organ-nakli-yapan-ekip-9017601 

 

 

 
 

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Dünya Organ Nakli Derneği’nin Yeni Başkanı 

Türkiye'deki ilk organ nakli ameliyatını 3 Kasım 1975'te gerçekleştiren Prof. Dr. 

Mehmet Haberal dır.  

Türkiye’de ve dünyada organ nakli alanında birçok ilke imza atan Prof. Dr. Mehmet 

Haberal, Madrid’de toplanan Dünya Organ Nakli Derneği (TTS) 27. Uluslararası 

Kongresi’nde, 03/07/2018’de, derneğin başkanlığını ABD’li meslektaşı Prof. Dr. 

Nancy Ascher’dan devralmıştır. 

1992 yılında da dünyada ilk kez aynı canlı donörden kısmi karaciğer ve böbrek 

naklini gerçekleştiren Türk ve Müslüman bilim insanı olmuştu. 
http://www.mehmethaberal.com.tr/anasayfa.php 
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