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1. GENEL BÖLÜM
2. ÜLKENIN KARAKTERISTIK ÖZELLIKLERI

• COĞRAFYA

 Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında köprü durumundadır. akdeniz, ege 

denizi ve kara deniz ülkemizi çevrelemektedir. 

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. Türkiye'nin topraklarının büyük bölümü Anadolu’da, küçük bir bölümü 

ise Balkanlar’ın uzantısı olan Trakya’da bulunur. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, 

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile birbirinden ayrılan iki yarımadadan oluşur. 

Türkiyr’nin komşuları,Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Nahçivan, Suriye, İran ve 

Irakt’tır. 

• BÖLGESEL ÖZELLIKLER
 Ülkenin para birimi Türk Lirası, Milli Marşı İstiklal Marşı, resmi dili Türkçe’dir. 

Yönetim illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar tarafından gerçekleşir. Ayrıca il, 

ilçe ve beldelerde seçilmiş belediye başkanları bulunur.  

• İKLİM KUŞAĞI
  Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, dağların uzanışı ve yeryüzü 

şekillerinin çeşitlilik göstermesi, farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasına yol açmıştır 

Bunlar, 

1.Karasal iklim

2-Akdeniz iklimi

3-Marmara (geçiş) iklimi

4-Karadeniz iklimi dir.



Türkiye’nin Bölgeleri, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege 

Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu 

Bölgesidir. 

• NÜFUS İSTATİSTİKLERİ
Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişidir. 

Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 

kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar 

oluşturdu. 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 

2. ÜLKE TARİHİ
Milattan önce 600.000’den itibaren Anadolu’da yaşam başlamıştır.

Anadolu’da Hititler, Frigler, İyonyalılar, Lidyalılar, Urartular olmak üzere beş ayrı

uygarlık kurulmuştur.

Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulmuştur. 1922’ye kadar varlığını devam

ettirmiştir. Bu devlet İslam ve Türk gelenek göreneklerine göre şekillenmiş

teokratik bir devlettir. 36 padişah hüküm sürmüştür.1453’te Fatih Sultan Mehmet

tarafından İstanbul alınmıştır.

3 



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.

4. EKONOMI

PARA BİRİMİ
Türkiye  Cumhuriyetinde kullanılan para birimi yeni TL dir.  

Ükemizde  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası temel olarak para ve kur 

politikalarını düzenlemek ve banknot dolaşımını sağlamaktan sorumludur. 

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 İçin:
a) Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün,

25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,

b) Kadın ise 58 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün,

25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,

Emeklilik primi ödemiş olmaları şartı ile emekli aylığına hak kazanacaklardır.

Halen hem memurlar, hem Bağ-Kur’lular hem de SSK’lılar için kadınlarda 58 ve

erkeklerde de 60 yaş sınırı uygulanmaktadır.
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ÜLKENİN TİPİK ÜRÜNLERİ 
Türiye 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. 

5. İNANÇLAR, AZINLIKLAR, IRKLAR
Anayasanın 2. Maddesinde düzenlendiği üzere, Türkiye Devleti laik bir ülkedir.

Kişilerin dini inanç özgürlüğü T.C. Anayasasının koruması altındadır. Herkes,

vicdan, dinî inanç ve düşünce özgürlüğüne sahiptir. Din işlerinin sağlıklı bir şekilde

yürütülmesi için Başkanlığa bağlı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur

İNANÇ VE EĞİTİM
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.

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

günler, resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

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

Başka bir deyişle ise bankalar ve devlet daireleri kapalıdır. Hastanelerde ise

nöbetçi doktorlar görev yaptığından 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 kapalıdır.

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.



1 Mayıs- –  İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlanır. 1 Mayıs günü resmi tatildir. 

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 

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. 

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

Ramazan Bayramı 

Aç ve yoksul insanlara empati 

geliştirmeyi sağlayan bir 

ibadet şeklidir.Bu ayda 

Müslümanlar  30 gün oruç 

tutar. 30. günün sonunda 3 

günlük bir bayram kutlanır 

Kurban Bayramı 

Ekonomik durumu iyi olan 

kişilerin  kestikleri hayvanın etini 

fakir insanlara dağıttıkları bir 

ibadet şeklidir. Bayram, 4gündür. 
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7. AİLE
Türkiye Cumhuriyeti’nde çekirdek aile anne, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş ailede

genellikle büyük anne ve büyük baba olabilir. Geniş aileler genelde kırsal alanda

kasaba ve köylerde bulunmaktadır. Geleneksel Türk ailesinde resmi nikah ve

sonrasında dini nikah yapılarak evlilik prosedürü tamamlanmış olur.

MARRIAGE: 

Türkiye Cumhuriyeti’nde evlilikler resmi ve dini olarak yapılır. Resmi nikah sonrası evli 

çifte evlilik cüzdanı verilir evlilik cüzdanı olmadan dini nikah yapılması uygun ve yasal 

değildir. Nikah 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. 

En az bir kez boşanmış bireylerin boşanma nedenleri incelendiğinde; Türkiye 

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

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

ailelerine karşı saygısız davranması sorunu izledi. 
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EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN BAKIMI: 
Türk Ceza Kanunu Madde 233'e göre; (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim 

veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet 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 

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

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kimsesiz çocukların bakımı 18

yaşına kadar devlet tarafından üstlenilmektedir. Çocuk yurtlarındaki bu çocuklar

gerekli şartları taşıyan aileler tarafından  evlat edinilebilir.

Yoksul ailelere maddi destek verilerek çocukların ailelerinden ayrılmadan bakımları

da sağlanmaktadır.

8. ÜLKENİN GENEL YAŞAM BİÇİMİ:

Türk yaşam biçimi doğu ile batıyı, eski ile yeniyi 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 artmıştır. 

Kırsal kesimde yaşayan çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan insanların sayısı her 

geçen gün azalmaktadır. Günümüzde yaşam tarzı eskiye göre daha konforlu hale 

gelmiştir. Teknolojinin hayatımızın her aşamasında yer alması çoğu işimizi 

kolaylaştırırken kişilerarası iletişimi azaltıp teknoloji bağımlılığının artırmıştır. Bu 

da arkadaşlarla, aile ve akrabalar ile paylaşılan sürelerin azalmasına neden 

olmuştur. Ayrıca zararlı alışkanlıklar da artış görülmesi, ekonomik yetersizlikler, 

stressin kardiyak ve kronik hastalıkların artmasına neden olmuştur. Türkiye 

cumhuriyeti 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.   
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EĞİTİM:
Bugünkü Türk eğitim sistemi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre 
şekillenmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2009). Millî Eğitim Temel Kanunu ile birlikte 
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 
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 ilkokulda önceki bir yılı kapsar ve ana okulu olarak isimlendirilir. 
FİZİKSEL GÖRÜNÜM: 
Türklerin; ciltleri beyaz 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. Son yarım yüzyıl içinde yapılan 
antropolojik incelemeler Türkler'in beyaz ırtan olduğunu göstermiştir. Türkler, dört 
büyük beyaz ırk gurubunda n biri olan Europid gurubunun Turanid kolundandırlar. 

Kafatası yapısı brakisefal (geniş kafalı) olan Türkler'in, kendilerini başka ırklardan 
ayıran antropolojik özellikleri vardır.Türkler brakisefal, savaşçı ve beyaz bir ırk olan 
Andronovo İnsanları'nın soyundan gelmektedirler..  
Antropologların araştırmalarına göre Andronovo Irkı'nın özellikleri şunlardır:  
Koyu renk saç, buğday rengi ten (hafif esmere çalan beyaz ten), brakisefal kafa, 
orta boy, değirmi yüz, badem göz (mongoloid özellik taşımayan ama avrupa 
ırklarındaki gibi de büyük ve yayvan olmayan hafif çekiktir. 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. Genç jenerasyonda 
dövme oldukça yaygın hale gelmektedir. Geleneksel aileler tarafından dövme hoş 
karşılanmamaktadır. 



İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ 

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

kaynak bakımından en yakın dil Moğolca’dır. Türkçe yapı bakımından eklemeli 

dillerin sondan eklemeli diller grubuna girer. Yapı bakımından kendisine benzerlik 

gösteren dil ise Macarca’dır. 

  Telaffuz edilen her bir ses, tek bir harf olarak yazıya geçirilir. Bu özelliği ile Türk dili, 

dünya dilleri arasında yazıldığı gibi konuşulan ve konuşulduğu gibi yazılan nadir 

dillerden biridir. Resmi dil türkçedir. Tüm insanlar kendi ana dillerini konuşmakta 

özgürdür. Ülkemizde konuşulan diğer dillerin bazıları şunlardır: Kürtçe, Lazca, 

Arapça, Ermenice, Rumca, Arnavutça, Boşnakça, Gürcüce, Süryanice, Osetçe, 

Abazacadır. 

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

ethnologue.com'un Türkiye Raporuna göre Türkiye'de Türkçe'yle birlikte 36 dil 

konuşuluyor.En sık kullanılan yabancı dil İngilizce ,Almanca ve Fransızca’dır. 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, ailenin en saygıya layık varlığıdır 

Evin iç düzeni ondan sorulur. 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. Ayrıca sofraya evin büyüğü gelmeden yemeğe başlanmaz. 

Kalabalık aile ortamlarında su içmede öncelik küçüklerindir. Bununla ilgili 

atasözümüz de su küçüğün sofra büyüğündür. 

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

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

Toplu Taşıma Araçlarında: İnip binerken itişmek, sıra olan yerlerde sırasını 

beklememek çirkindavranıştır. Gençler; yaşlılara ve hastalara, hamile kadınlara yer 

verir. Günümüzde bazı gençler, yer vermemek için uyur numarası yapıyor, kulaklık 

ile müzik dinliyor. 

Toplu Yerlerde: Düğün, cenaze ve bayramda daha hassas, nazik ve kibar olunur. 

Yere ve zamana göre uygun tavır takınılır. Cenazede, cenaze sahiplerinin üzüntüsü 

paylaşılır, maddi ve manevi üzerine düşen yardım yapılır teselli edici söz ve 

davranışlarda bulunulur. Cenaze sahibinin 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  göreneklerimiz arasındadır.Askere gidene, gelin olana 

kına yakmak geleneklerimiz arasındadır. 

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

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. 

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

suyu, süt, meyve götürülür. Hastaya moral veren güzel şeylerden bahsedilir, geçmiş 

olsun dilekleri ile ziyaret sona erer.  

Görgü kuralları; toplumların inanç, eğitim, ekonomik güç, teknolojik seviye, örf ve 

âdetlerine göre farklılıklar gösterir 



12 

TÜRK YEMEKLERİ 

KAHVALTI                                                 YEMEKLER

Türklerin ilk kökeni olan Orta Asya'da kökleri kök salmış Türk mutfağı, Türklerin 

Anadolu'ya gelmesinden bu yana kıtanın iç bölgelerinden ve Akdeniz kültürlerinden 

gelen katkılarla zenginleştirilmiştir. 

Saray mutfağı İstanbul'da gelişirken, Anadolu'da yöresel yemekler farklı coğrafya ve 

iklim özellikleri gösterilerek farklı bölgelerde gelişti 

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

edilen tadımlık yiyeceklerden oluşan meze ile başlar. Pek çok restoranda garson, 

seçiminizi bizzat yapmanız için bütün mezeleri bir tepsi içinde masanıza getirir. 

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. 

İNSANLARIN DÜŞÜNCE TARZI 

Çalışkanlık, doğruluk, hoşgörülü olmak, yardımseverlik, birlik ve beraberlik, cesaret, 

konukseverlik, küçüklere sevgi büyüklere saygı, gelenek, görenek ve inançlarına 

bağlılık, vatanseverlik Türk insanının karakteristik özelliğidir.  

Türkiye'de, resmi kurumlar için günde 8 saat, haftada 5 gün resmi çalışma saatleri. 

Cumartesi ve pazar günleri tatil. Özel sektörde çalışanlar için Pazar günü genellikle 

tatildir. Bu dönemde, Türk halkı genellikle deniz kıyısına ya da ormanda piknik yapmak 

ya da şehrin koşuşturmacasından uzaklaşmak ve iyi vakit geçirebilmek için arkadaş 

ya da aile üyeleriyle buluşurlar. 

I 



Türk halkı bu süre içerisinde genellikle şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve iyi vakit 

geçirmek amacı ile arkadaş grupları yada sadece aile üyeleri ile haftasonu 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 beş 

yıldızlı 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 

ile geçirirler. Televizyon programlarında erkeklerin daha çok spor programlarını, 

bayanların ise daha çok film ve tv dizileri izleme eğiliminde oldukları bir gerçektir 

Türkiye’de 81 il vardır. Bazı turistik şehirler. 
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İstanbul Türkiye’nin en büyük 
şehridir. 

Ankara Türkiye’nin başkentidir. 

Bazı Hristiyanlar Ağrı Dağı'nın 
Nuh'un Gemisinin son dinlenme 
yeri olduğuna inanırlar. 

Ay benzeri bir manzaraya sahiptir 
(Peri bacaları) Mağaralar ve yeraltı 
şehirleri. 



SPOR: Milli sporlarımız yağlı güreş, cirit, okçuluk ve at biniciliğidir. 

Antalya is a touristic destination 
in South of Turkey. 

Diyarbakır 

Batman Trabzon 

Mardin Bolu 

Bursa Çanakkale 

Türkiye'de popüler sporlar; futbol, basketbol,  voleybol, halter ve güreştir. 
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