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I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 

Είναι σαν μια γέφυρα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Μεσόγειος θάλασσα, Αιγαίο 

Πέλαγος και Μαύρη Θάλασσα περιβάλλουν τη χώρα μας 

Η Τουρκία, που σχετίζεται με τη γεωγραφική της θέση, δεν είναι μόνο η Μεσόγειος, 

αλλά και η Μέση Ανατολή, ο Καύκασος αλλά είναι και μια ασιατική χώρα. Η 

πραγματική περιοχή της Τουρκίας είναι 814.578 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μέσο 

υψόμετρο είναι 1.132 χιλιόμετρα. Το μήκος των χερσαίων συνόρων είναι 2.875 

χιλιόμετρα και το μήκος της ακτογραμμής είναι 8.333 χιλιόμετρα. Υπάρχουν 76 

λεπτά διαφορά τοπικής ώρας και 19 μεσημβρινοί μεταξύ Ανατολής και Δύσης της 

Τουρκίας. Τα περισσότερα από τα εδάφη της Τουρκίας βρίσκονται στην Ανατολία, 

ενώ ένα μικρό μέρος βρίσκεται στη Θράκη, όπου είναι η επέκταση των Βαλκανίων. 

Η Τουρκία, που περιβάλλεται από θάλασσα σε τρεις πλευρές, αποτελείται από δύο 

χερσονήσους, που χωρίζονται από το Βόσπορο και το Δαρδανέλια. 

Οι γείτονές της είναι η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Αρμενία, η Γεωργία, το Ναχιτσεβάν, 

η Συρία, το Ιράν και το Ιράκ. 

 ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Το νόμισμα της χώρας είναι η Τουρκική Λίρα, ο εθνικός ύμνος είναι ο ύμνος της 

ανεξαρτησίας και η επίσημη γλώσσα η τουρκική. Οι επαρχίες διοικούνται από 

τους κυβερνήτες· οι επαρχίες διοικούνται από τους διοικητές. Υπάρχουν επίσης 

εκλεγμένοι δήμαρχοι σε επαρχίες, μητροπολιτικές περιοχές και κωμοπόλεις.  

 ΖΩΝΕΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

Καθώς η Τουρκία περιβάλλεται από θάλασσα σε τρεις πλευρές, η ποικιλομορφία 

των βουνών και των γεωμορφών, προκαλεί διαφορετικούς τύπους κλίματος, Οι 4 

τύποι κλίματος στην Τουρκία είναι 1-ηπειρωτικό κλίμα, 2-μεσογειακό κλίμα, 3-

τύπου Μαρμαρά (κλίμα μετάβασης) και 4-κλίμα Μαύρης Θάλασσας 
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Η Τουρκία χωρίζεται γεωγραφικά σε επτά περιοχές. Αυτές οι περιοχές είναι: 

περιοχή του Αιγαίου, περιοχή της Μεσογείου, περιοχή του Μαρμαρά, περιοχή 

της Μαύρης Θάλασσας, περιοχή κεντρικής Ανατολίας, περιοχή Νοτιοανατολικής 

Ανατολίας και Περιοχή Ανατολικής Ανατολίας. 

 

 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Ο πληθυσμός της Τουρκίας είναι 80.810.525 άτομα. Ο ανδρικός πληθυσμός είναι 

40. 535.135 και ο γυναικείος 40.275.390. Με βάση αυτό, 50.2% του συνολικού 

πληθυσμού είναι άντρες και 49.8% γυναίκες. Η ετήσια αύξηση του πληθυσμού 

της Τουρκίας είναι 12.4 ανά 1000 κατοίκους, με μέση ηλικία 29,6 έτη. 

Η Κωνσταντινούπολη, όπου κατοικεί το 18,6% του πληθυσμού της Τουρκίας, με 

15.029.231 κατοίκους είναι η πιο πολυπληθής επαρχία. Με 5.445.026 κατοίκους 

η Άγκυρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και με 4.279.677 άτομα η Σμύρνη 

είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη. 

 

 
2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Η ζωή στη Μικρά Ασία ξεκίνησε από το 600.000 π.Χ. 

5 διαφορετικοί πολιτισμοί εγκαταστάθηκαν στη Μικρά Ασία: οι Χετταίοι, Φρύγες, 

Ίωνες/Έλληνες, Λυδοί και Ουραρτιανοί. 

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κράτησε από το 1299 ως το 1922. Ήταν ένα 

θεοκρατικό κράτος δομημένο με βάση Ισλαμικές και Τουρκικές παραδόσεις. 36 

σουλτάνοι κυβέρνησαν διαδοχικά. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει την έκταση του 

Οθωμανικού κράτους από τις απαρχές ως τη μέγιστη επέκτασή του. 
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3. ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ο ιδρυτής της χώρας είναι ο πρώτος Πρόεδρος Γαζή Μουσταφά Κεμάλ 

Ατατούρκ.  Μέχρι τις 24 Ιουνίου 2018 η Τουρκική Δημοκρατία ήταν 

κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά από την ημερομηνία αυτή υιοθετήθηκε το 

προεδρικό σύστημα. Σε αυτό, το Συμβούλιο των Υπουργών σχηματίζεται από 

τον Πρόεδρο και αναλαμβάνει την εκτελεστική εξουσία. Ο Πρόεδρος μοιράζεται 

τη νομοθετική του εξουσία με το Κοινοβούλιο με τα διατάγματα νόμου που 

εκδίδει. Η τουρκική Μεγάλη Εθνοσυνέλευση αποτελείται από 600 μέλη. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
 

 
 ΝΟΜΙΣΜΑ 

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Τουρκία είναι η νέα τουρκική λίρα. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας είναι κυρίως υπεύθυνη για νομισματικά 

θέματα, για κανονισμούς ισοτιμίας και για την κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων. 

 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Τακτικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας 

Το τακτικό πρόγραμμα ενίσχυσης μετρητών για τις γυναίκες των οποίων ο 
σύζυγος πέθανε, η βοήθεια για τις οικογένειες των στρατιωτών που έχουν 
ανάγκη, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι παλαιές συντάξεις σύμφωνα με το 
νόμο αριθ 2022 είναι στο πεδίο της υπό όρους εκπαίδευσης και της υγείας. 

 

Προσωρινή ενίσχυση: τα βοηθήματα αποτέφρωσης και τροφίμων, τα 

βοηθήματα στέγασης ή οι ενισχύσεις σε μετρητά με την επωνυμία οικογενειακών 
παροχών περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή. Για τη συνταξιοδότηση δικαιούνται 
σύνταξη εφόσον έχουν καταβάλει εισφορές: 

α) άνδρες 60 ετών με τουλάχιστον 7000 ημέρες ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης 
και τουλάχιστον 4500 ημέρες. 

β) γυναίκες που έχει συμπληρώσει την ηλικία των 58 και τουλάχιστον 7000 
ημέρες ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης και τουλάχιστον 4500 ημέρες. 

Για τους αξιωματικούς, Bağ-Kur και SSK είναι απαραίτητο για τις γυναίκες να 
είναι τουλάχιστον 58 ετών και 60 ετών για τους άνδρες.  
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 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Η Τουρκία είναι πλούσια χώρα όσον αφορά το γεωργικό δυναμικό. Παράγεται 

βαμβάκι, καπνός, ζαχαρότευτλο, ελιά, ηλίανθος. Καλλιεργούνται όλα τα είδη 

δημητριακών, τροπικά λαχανικά και φρούτα, τσάι, φουντούκια, φιστίκια. 

 

5. ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του Συντάγματος, το κράτος της Τουρκίας είναι μια 

κοσμική χώρα. Η θρησκευτική ελευθερία είναι υπό την εγγύηση του Συντάγματος. 

Η Προεδρία των θρησκευτικών υποθέσεων καθιερώθηκε από την Προεδρία της 

Τουρκίας, προκειμένου να διεξάγει τις θρησκευτικές υποθέσεις με υγιή τρόπο. 

 

 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Αν και το 99%, του πληθυσμού είναι μουσουλμανικό, η Τουρκία, όπου η θρησκεία 

είναι αποδεκτή ως προσωπικό ζήτημα, είναι η μόνη κοσμική χώρα στον ισλαμικό 

κόσμο. Στην Τουρκία, το Γρηγοριανό ημερολόγιο είναι σε χρήση και το Σάββατο 

και την Κυριακή είναι το σαββατοκύριακο όπως και στις ευρωπαϊκές χώρες. Η 

πεποίθηση ότι η ποικιλομορφία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ζούσε ειρηνικά 

για ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών προστατεύεται και εξακολουθούν 

σήμερα να υπάρχουν 236 εκκλησίες και 34 συναγωγές ανοικτές για λατρεία.  

 

6. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Οι αργίες χωρίζονται σε επίσημες και θρησκευτικές εορτές. 

Στις αργίες, δεν λειτουργούν οι δημόσιοι θεσμοί αλλά και τα περισσότερα ιδιωτικά 

ιδρύματα. Με άλλα λόγια, οι τράπεζες και τα κυβερνητικά γραφεία είναι κλειστά. 

Στα νοσοκομεία, οι γιατροί επί καθήκοντι εξυπηρετούν ασθενείς έκτακτης ανάγκης 

Αργίες: 

1η Ιανουαρίου-θεωρείται η αρχή του νέου έτους και έχει οριστεί ως επίσημη αργία. 

23 Απριλίου ημέρα εθνικής κυριαρχίας και ημέρα των παιδιών Η 23η Απριλίου 

1920 είναι η ημερομηνία ίδρυσης της Συνέλευσης της Τουρκίας. Γιορτάζεται 

επίσης ως ημέρα των παιδιών. Δεν είναι μόνο μια αργία των Τούρκων παιδιών, 

αλλά και δώρο από τον Ατατούρκ σε όλα τα παιδιά του κόσμου.  
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7. FAMILY 

Nuclear family in Republic of Turkey is consisted of mother, father and children. In 

the extended family, there are usually grandparents. Extended families are usually 

seen in rural areas, in towns and villages. 

In  the  traditional  Turkish  family,  the  marriage  is  completed  with  official  marriage 

and the religious marriage after it 

 

MARRIAGE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marriages in the Republic of Turkey are in two ways. Official and religious. After 

the official ceremony the married couple is given a marriage certificate. 

Religious marriage is not legal and suitable without a marriage certificate. After the 

ceremony,  the  groom  and  the  bride's  relatives  will  also  attend  the  wedding 

ceremony.  At  the  wedding  you  can  enjoy  music,  food  and  dance  until  late.  The 

number  of  guests  varies.  The  type  of  entertainment  at  the  wedding  varies 

according to the region. The style of the wedding in the west of the country and the 

style of the wedding in the east are different, traditions and customs are effective 

here. 

When the reasons for divorce of at least one divorced individuals are examined 

cause  of  divorce  in  Turkey  with  50.9%  uncaring  and  irresponsibility.  This  is 

followed by the inability to provide economic livelihood with 30.2% and with 24.3% 

of the spouses against their families. 

 

1η Μαΐου-γιορτάζεται ως ημέρα εργαζόμενων και εργασίας και είναι επίσημη 

αργία 

19 Μαΐου ημέρα του Ατατούρκ εορτασμός της νεολαίας και της αθλητικής ημέρας 

Εορτάζεται ως η αρχή του αγώνα του ιδρυτή της Δημοκρατίας της Τουρκίας 

Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ (19 Μαΐου, 1919) για την ελευθερία. Αυτή η ημέρα 

γιορτάζεται επίσης ως αθλητική ημέρα. 

30 Αυγούστου-γιορτάζεται ως ημέρα νίκης της Τουρκίας από τη μεγάλη επίθεση. 

29 Οκτώβρη-αυτή η ημέρα εορτάζεται ως  "ημέρα της Δημοκρατίας " από την 

ίδρυση της Δημοκρατίας της Τουρκίας στις 29 Οκτωβρίου, 1923. Τα κυβερνητικά 

γραφεία είναι σε επίσημες διακοπές ξεκινώντας από το απόγευμα της 28ης.  

Επίσης δύο θρησκευτικές γιορτές εορτάζονται  στην Τουρκία. Αυτές οι γιορτές 

αντιπροσωπεύουν την πίστη στο Ισλάμ. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού της Δημοκρατίας της Τουρκίας είναι μουσουλμανικό, οι θρησκευτικές 

αργίες θεωρείται ως επίσημη δημόσια αργία.  

Το Ραμαζάνι είναι αργία που γιορτάζεται από τον μουσουλμανικό κόσμο στο 

τέλος της νηστείας του Ραμαζανιού. Αυτή η γιορτή διαρκεί 3 ημέρες. Τα 

κυβερνητικά γραφεία, οι τράπεζες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κλείνουν για 3 

ημέρες 

Η Eid al-adha, μια άλλη γιορτή του Μουσουλμανικού κόσμου, διαρκεί 4 μέρες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εορτή Ραμαζανιού 

Είναι μορφή λατρείας που επιτρέπει 

στα άτομα να δείξουν συμπόνοια για 

άτομα που υποφέρουν από πείνα και 

φτώχεια. Στο τέλος της 30ης μέρας 

εορτάζεται τριήμερο πανηγύρι. 

 
Eid-al-Adha 

Είναι μορφή λατρείας στην οποία άτομα 

που έχουν χρήματα αγοράζουν και 

θυσιάζουν ένα πρόβατο ή άλλο ζώο και 

μοιράζονται το κρέας του με φτωχά 

άτομα. 

Η γιορτή διαρκεί 4 μέρες. 
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7.  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ: 

Σύμφωνα με το άρθρο 233 του τουρκικού ποινικού δικαίου, 1) το πρόσωπο που 

δεν πληροί την υποχρέωση περίθαλψης, εκπαίδευσης ή υποστήριξης που 

απορρέει από το οικογενειακό δίκαιο καταδικάζεται σε φυλάκιση μέχρι και ένα 

έτος μετά από καταγγελία. 2) προβλέπεται φυλάκιση από τρεις μήνες ως ένα έτος 

για καθένα που εγκαταλείπει την παντρεμένη σύζυγό του. 

Προϋποθέσεις για να γίνει μια ανάδοχη οικογένεια: 

Να είναι υπήκοοι της Τουρκικής Δημοκρατίας, να διαμένουν μόνιμα στην Τουρκία 

Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι από δημοτικό σχολείο, να είναι 25 έως 50 ετών 

Σύμφωνα με το Υπουργείο οικογενειακών και κοινωνικών πολιτικών, η φροντίδα 

των ορφανών παιδιών αναλαμβάνεται από το κράτος μέχρι την ηλικία των 18 

ετών. Αυτά τα παιδιά ζουν σε κοιτώνες παιδιών και μπορούν να υιοθετηθούν από 

οικογένειες με τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Οικονομική στήριξη παρέχεται σε φτωχές οικογένειες και στα παιδιά παρέχεται 

φροντίδα χωρίς να εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ - ΓΕΝΙΚΑ 

Ο τουρκικός τρόπος ζωής είναι ένα ζωηρό μωσαϊκό που συγκεντρώνει την 

Ανατολή και τη Δύση, το παλιό και το νέο, το παρελθόν και το σύγχρονο σήμερα. 

Ο τουρκικός τρόπος ζωής επηρεάζεται περισσότερο από τις οικονομικές 

συνθήκες και παραδόσεις. Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις 

επηρέασαν πολύ τον τρόπο ζωής. Οι πυρηνικές οικογένειες που ζουν σε κέντρα 

πόλεων έχουν αυξηθεί. Ο αριθμός των ατόμων που ασχολούνται με τη γεωργία 

και την κτηνοτροφία στις αγροτικές περιοχές μειώνεται μέρα με τη μέρα. 

Σήμερα, ο τρόπος ζωής έχει γίνει πιο άνετος από πριν. Το γεγονός ότι η 

τεχνολογία λαμβάνει χώρα σε κάθε στάδιο της ζωής μας μειώνει τη 

διαπροσωπική επικοινωνία μας, αυξάνοντας παράλληλα τον εθισμό μας στην 

τεχνολογία. Αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση του χρόνου που μοιράζεται με τους 

φίλους, την οικογένεια και τους συγγενείς. Επιπλέον, η αύξηση των βλαβερών 

συνηθειών, οι οικονομικές ανεπάρκειες και το στρες οδήγησαν σε αύξηση των 

καρδιακών και χρόνιων ασθενειών. Το Υπουργείο Υγείας λαμβάνει πολλά μέτρα 

για την υγιεινή ζωή και χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 

ευαισθητοποιήσει την κοινωνία. Προσπαθεί να αποθαρρύνει την κατανάλωση 

αλκοόλ και καπνού με επιβολή φόρων και προστίμων για κάπνισμα εντός κτιρίων. 
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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

Το σημερινό τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει σχεδιαστεί σε δύο βασικούς 

τύπους ως τυπική και άτυπη εκπαίδευση σύμφωνα με το βασικό νόμο για την 

εθνική εκπαίδευση αριθ.: 1739. 

Επίσημη εκπαίδευση: είναι η τακτική εκπαίδευση στα σχολεία με προγράμματα 

που ετοιμάζονται για το συγκεκριμένο σκοπό, για άτομα ορισμένης ηλικιακής 

ομάδας και επιπέδου. Η επίσημη εκπαίδευση περιλαμβάνει ιδρύματα 

προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η άτυπη εκπαίδευση καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

οργανώνονται μαζί με την επίσημη εκπαίδευση ή χωρίς. 

Η εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία είναι ελεύθερη. 12 χρόνια εκπαίδευσης 

είναι υποχρεωτικά, τέσσερα χρόνια Δημοτικό σχολείο, τέσσερα χρόνια 

γυμνασίου και τέσσερα χρόνια γενικού ή επαγγελματικού λυκείου. 

 

 ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

Οι Τούρκοι είναι γενικά Καυκάσιοι. Τα χρώματα των ματιών είναι ελαφριά. Τα 

μαλλιά είναι ίσια, αραιά και ανοιχτόχρωμα. Τα μάτια είναι σε σχήμα αμυγδάλου 

και τα μάτια πολύ μακριά. Είναι συνήθως μεσαίου ύψους. Γίνεται αντιληπτό 

από την έρευνα ότι είναι απόγονοι του λαού του Andronovo, του 

βραχυκέφαλου πολεμιστή της λευκής φυλής. Σύμφωνα με έρευνα από 

ανθρωπολόγους, τα χαρακτηριστικά της Andronovo φυλής είναι: σκούρα 

μαλλιά, ανοιχτό καφέ-λευκό δέρμα, βραχύ κεφάλι, μεσαίου μεγέθους 

πρόσωπο, μάτι-αμύγδαλο. Οι ανθρωπολογικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον 

τελευταίο μισό αιώνα έδειξαν ότι οι Τούρκοι ήταν λευκοί. 

Οι γυναίκες δίνουν προσοχή στην εμφάνισή, ειδικά όσες ζουν σε μεγάλες 

πόλεις ακολουθούν τη μόδα, και καλλυντικά, ρούχα, προϊόντα προσωπικής 

φροντίδας, κοσμήματα και αξεσουάρ είναι πολύ σημαντικά. Δαπανούν πολύ 

χρόνο στην προετοιμασία, ιδίως στις προσκλήσεις. Η αρμονία σε ρούχα, 

τσάντες, παπούτσια, αξεσουάρ, makeup είναι πολύ σημαντική, ενώ για τους 

άνδρες είναι πιο εύκολο, αρκεί η αρμονία κουστουμιού και παπουτσιού. Οι 

άνδρες δεν έχουν μανία με τα ρούχα όπως οι γυναίκες. Τα τατουάζ έχουν γίνει 

μόδα στους νέους ενώ δεν είναι ευπρόσδεκτα σε παραδοσιακές οικογένειες. 
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 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Τα τουρκικά είναι ο Αλταϊκός κλάδος της Ουράλιο-Αλταϊκής οικογένειας 

γλωσσών. Τα Μογγολικά είναι η πλησιέστερη γλώσσα στα Τουρκικά από την 

άποψη των πόρων. Από την άποψη της δομής τα Τουρκικά είναι στην ομάδα 

των επιθημάτων που έχουν μια κατάληξη από άλλες γλώσσες. Η Ουγγρική 

γλώσσα είναι παρόμοια με τα Τουρκικά από την άποψη της δομής. Κάθε 

έντονος ήχος μεταγράφεται σε ένα μόνο γράμμα. 

 

Η επίσημη γλώσσα είναι η τουρκική. Όλοι οι άνθρωποι που ζουν στη χώρα είναι 

ελεύθεροι να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα. Μερικές από τις γλώσσες που 

ομιλούνται στη χώρα μας: Κουρδικά, Λαζ, Αραβικά, Αρμενικά, Ελληνικά, 

Αλβανικά, Βοσνιακά, Γεωργιανά, Συριακά, Οσετιανά, Αμπάζα και άλλες. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Τουρκίας στο ethnologue.com που δίνει θέση σε 

μια ολοκληρωμένη μελέτη των παγκόσμιων γλωσσών, ομιλούνται στην Τουρκία 

36 γλώσσες, μαζί με την τουρκική. Αν και η επίσημη γλώσσα είναι η τουρκική, 

κάθε μειονότητα είναι ελεύθερη να μιλήσει τη μητρική της γλώσσα. 

 
 

 ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ 

 
Ο πατέρας είναι ο επικεφαλής του σπιτιού σε παραδοσιακή τουρκική οικογένεια. 

Τα μέλη της οικογένειας ακολουθούν τις αποφάσεις του πατέρα και 

εκπληρώνονται οι επιθυμίες του. 

Η μητέρα είναι υπεύθυνη για την εσωτερική διαρρύθμιση του σπιτιού. Στις 

οικογένειες με τους παππούδες, οι σκέψεις και οι αποφάσεις τους έρχονται 

πρώτα. 

Το κάθισμα δίπλα στους γηραιούς με σταυρωμένα τα πόδια και το κάπνισμα 

θεωρούνται ασέβεια. Κανείς δεν αρχίζει να τρώει πριν ο αρχηγός της οικογένειας 

καθίσει στο τραπέζι. Το κύριο πράγμα είναι ο σεβασμός και η υπακοή στους 

πρεσβύτερους και η συμπόνια και το έλεος σε ανηλίκους. 
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Στο δρόμο: το φτύσιμο στο δρόμο, η ρίψη σκουπιδιών, η διακοπή της 

κυκλοφορίας των ανθρώπων είναι αγενείς συμπεριφορές. Σε ηλικιωμένους, 

γυναίκες και ασθενείς δίνεται πάντα προτεραιότητα. 

Στα οχήματα: είναι μια αγενής συμπεριφορά να μην περιμένει κανείς στη 

σειρά. Οι νεώτεροι δίνουν θέση σε ηλικιωμένες γυναίκες και ασθενείς ή έγκυες 

γυναίκες. Σήμερα, μερικοί έφηβοι κάνουν ότι κοιμούνται ή ακούνε μουσική με 

ακουστικά, προκειμένου να μην δώσουν τη θέση.  

 

Σε δημόσιους χώρους: κατά τη διάρκεια γάμου, κηδείας ή γιορτής δίνεται 

σημασία να είναι κανείς προσεκτικός, ευγενής και ευγενικός. Στην κηδεία, 

συμμεριζόμαστε το πένθος των συγγενών, δίνεται υλική και πνευματική 

βοήθεια και λέγονται παρηγορητικά λόγια. Οι γείτονες μαγειρεύουν και 

παίρνουν φαγητό στο γραφείο κηδειών. Οι συγγενείς του θανόντος 

προσεύχονται και παρέχουν γεύματα στους φιλοξενουμένους στην 7η, 40η και 

52η ημέρα του θανάτου. Το να είναι κανείς πρόσχαρος, καλός και φιλόξενος, 

το να δίνει δώρα για τους ηλικιωμένους και τους νέους, να τους κάνει ευτυχείς 

και να ανταλλάξουν καλές ευχές είναι μέρος της εθιμοτυπίας. Σε νέους που θα 

ενταχθούν στο στρατό και σε νύφες εφαρμόζεται βαφή με χέννα. 

Οι γείτονες παίρνουν φαγητό, κέικ κλπ σε νεοαφιχθέντες. Όταν δίνετε πίσω το 

πιάτο στους γείτονες θα πρέπει σίγουρα να είναι γεμάτο με κάτι. Είναι κρίμα αν 

το δώσετε πίσω άδειο. Πάρα πολύ αξία δίνεται στο γείτονα και ακόμη έχουμε 

κάποιες παροιμίες γι ' αυτό: «Μην αγοράζεις σπίτι, πάρε ένα γείτονα», «Ακόμη 

και στο μικρότερο ζήτημα ένας γείτονας μπορεί να βοηθήσει τον άλλο». 

 

Φιλοξενία: η φιλοξενία είναι από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του 

τουρκικού πολιτισμού και ο λαός πιστεύει ότι οι επισκέπτες πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως φιλοξενούμενοι του Θεού. Σερβίρονται με επιλογή καφέ 

(τσάι, καφέ, γλυκό, αλμυρό ή φαγητό). Η παράδοση είναι να είμαστε 

μελίρρυτοι και γλυκομίλητοι. 

Επίσκεψη σε ασθενή: στο δρόμο για την επίσκεψη, τα λουλούδια, ο χυμός 

φρούτων, το γάλα και τα φρούτα λαμβάνονται σύμφωνα με την κατάσταση του 

ασθενούς. Η Εθιμοτυπία διαφέρει σύμφωνα με την πεποίθηση, την 

εκπαίδευση, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τα έθιμα της κοινωνίας. 
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 ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΩΙΝΟ ΠΙΑΤΑ 

Η τουρκική κουζίνα, της οποίας οι ρίζες ανάγονται στην Κεντρική Ασία, κοιτίδα των 

Τούρκων, έχει εμπλουτιστεί με συνεισφορές της ενδοχώρας και των Μεσογειακών 

πολιτισμών από τότε που οι Τούρκοι ήρθαν στην Μικρά Ασία. Ενώ η κουζίνα του 

παλατιού αναπτύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη, η τοπική κουζίνα αναπτύχθηκε 

σε διάφορες περιοχές, με διακριτά γεωγραφικά και κλιματικά χαρακτηριστικά. 

Το κυρίως πιάτο ξεκινά συνήθως με ένα ορεκτικό σούπας ή γευσιγνωσία κρύων ή 

ζεστών πιάτων. Το Cacık (άλειμμα από γιαούρτι και αγγούρι), τα dolma (γεμιστά 

φύλλα αμπέλου ή πιπεριές), οι πίτες, τα αλβανικού στυλ τηγανητά συκωτάκια είναι 

μερικά από τα ορεκτικά στα περισσότερα εστιατόρια. Το κυρίως πιάτο αποτελείται 

συνήθως από κρέας ή ψάρι. Οι Τούρκοι συνοδεύουν με ψωμί τα γεύματα και τα 

κύρια πιάτα σερβίρονται με ρύζι. Με το γεύμα, σερβίρεται σαλάτα με ντομάτα, 

αγγούρι, μαϊντανό και κρεμμύδι, ελαιόλαδο και σάλτσα λεμονιού. Το αρνί είναι ο 

προτιμώμενος τύπος κρέατος π.χ. σε σουβλάκια Κεμπάπ. 

 ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 

Η επιμέλεια, η ειλικρίνεια, η ανεκτικότητα, η καλοσύνη, η ενότητα, το θάρρος, η 

φιλοξενία, η φροντίδα για ανηλίκους, ο σεβασμός σε ηλικιωμένους και παραδόσεις 

και η πίστη και ο πατριωτισμός είναι χαρακτηριστικά του τουρκικού λαού. 

Στην Τουρκία, το επίσημο ωράριο εργασίας είναι πενθήμερο 8ωρο για κρατικούς 

φορείς. Είναι αργία το Σάββατο και η Κυριακή. Είναι συνήθως αργία την Κυριακή 

για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Κατά τη διάρκειά της, οι Τούρκοι 

συνήθως πηγαίνουν στην παραλία ή στο δάσος για να κάνουν πικ-νικ ή να 

περάσουν καλά με τους φίλους ή τα μέλη της οικογένειας, προκειμένου να πάνε 

μακριά από την σπουδή και φασαρία της πόλης.  
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Το γεύμα σε αυτά τα πικ-νικ είναι ψητό κρέας, κοτόπουλο ή ψητά ψάρια με ποτά. 

Άλλη ψυχαγωγική δραστηριότητα είναι η συναυλία, Κινηματογράφος και θεατρικές 

δραστηριότητες προτιμώνται από τους νέους. Ειδικά το καλοκαίρι, οι δήμοι 

οργανώνουν ελεύθερες συναυλίες και προσκαλούν διάσημους καλλιτέχνες. 

Ειδικά στη διάρκεια των θερινών διακοπών, αναλόγως οικονομικής κατάστασης, οι 

άνθρωποι αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις διακοπών στην Τουρκία και στο 

εξωτερικό. Οι αγορές στα μεγάλα εμπορικά κέντρα είναι από τις δημοφιλέστερες 

δραστηριότητες των νέων. Τα Σαββατοκύριακα περνούν τον περισσότερο χρόνο 

τους βλέποντας τηλεόραση και επισκεπτόμενοι φίλους. Σε σχέση με τηλεοπτικά 

προγράμματα, οι άνδρες τείνουν να παρακολουθήσουν αθλητικά προγράμματα, 

ενώ οι γυναίκες τείνουν να παρακολουθήσουν ταινίες και σειρές.  

Υπάρχουν 81 πόλεις στην Τουρκία. Μερικές τουριστικές πόλεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Άγκυρα είναι η 

πρωτεύουσα της Τουρκίας 
Η Κωνσταντινούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη 

της Τουρκίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μερικοί χριστιανοί πιστεύουν ότι το όρος 
Αραράτ είναι το τελικό σημείο προσάραξης 

της κιβωτού του Νώε. 

Οι υπόγειες πόλεις χτισμένες 
σε σπηλιές στην άμμο 

βρίσκονται σε ένα σεληνιακό 
τοπίο. 
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Προύσα Çanakkale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mardin Bolu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batman Τραπεζούντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diyarbakır Η Αττάλεια είναι ένας τουριστικός 

προορισμός στη Νότια 

Τουρκία. 
 

Αθλητισμός: Τα εθνικά μας αθλήματα είναι η πάλη με λάδι, το ακόντιο, η 

τοξοβολία και η ιππασία. Δημοφιλή αθλήματα στην Τουρκία είναι: 

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, άρση βαρών και πάλη.    
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 



 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ / ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Το όφελος των πολιτών από τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην 
Τουρκική Δημοκρατία κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Όλα τα ιδρύματα και 
οι οργανισμοί που παρέχουν υγειονομική περίθαλψη εποπτεύονται από το 
Υπουργείο υγείας. 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (GHI – GSS) 

Όλοι οι πολίτες της Τουρκικής Δημοκρατίας έχουν γενική ασφάλιση υγείας 

από το 2012. H γενική ασφάλιση υγείας είναι ένα ασφαλιστικό σύστημα που 

καλύπτει όχι μόνο τους εργαζομένους αλλά και τους μη εργαζομένους. 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΟ GHI 

Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων καταβάλλονται από το φορέα 

που εργάζονται. Τα εξαρτώμενα μέλη των εργαζομένων καλύπτονται επίσης 

από ασφάλιση. Οι μη εργαζόμενοι πολίτες πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι 

ασφάλιστρα για να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες υγείας. Όσοι δεν 

εργάζονται υποχρεούνται να έχουν έναν έλεγχο εισοδήματος για να 

καθορίσουν το ποσό πριμοδότησης που θα πληρώσουν. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (SSI – SGK) 

Η SSI είναι το μοναδικό δημόσιο θεσμικό όργανο της Τουρκίας που 
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης και 
έχει επίσης μερίδιο 80% στη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης. Η 
SSI αγοράζει υπηρεσίες υγείας από δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης. Οι πληρωμές για αυτές τις εξαγορές γίνονται με το 
πρωτόκολλο/συμβόλαια που έχουν υπογραφεί εκ των προτέρων. 
 

- Η Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας στην 

Τουρκία πραγματοποιείται από: 

- -SGK, (οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης) 

- -Προϋπολογισμός της κεντρικής κυβέρνησης, 

- -Ιδιωτικοί οργανισμοί ασφάλισης υγείας και 

- -Από ίδιες πηγές / εισφορές των ασφαλισμένων 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

Τα ασφάλιστρα είναι βασισμένα στο εισόδημα και λαμβάνουν ένα ορισμένο 

ποσό εισφορών. Το ποσοστό αυτό είναι 12,5% για το κύριο σχέδιο του 

ασφάλιστρου. Ο εργοδότης πληρώνει το 5% και ο εργαζόμενος πληρώνει 

7,5%. 



 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

I. Δημόσιες υπηρεσίες υγείας 

II. Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας 

III. Φαρμακεία 

I. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Όπως απαιτείται από το νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας έχουν ταξινομηθεί 
από το Υπουργείο Υγείας ως εξής. 
Πάροχοι υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης: 
 
Δημόσια ιατρικά ιδρύματα εντός της δημόσιας διοίκησης, κέντρο υγείας, ιατρείο 
φυματίωσης, μητρική και παιδική υγεία και κέντρο οικογενειακού σχεδιασμού, 
κέντρο υγείας και κοινοτικό κέντρο υγείας και οικογενειακοί Ιατροί 
εξουσιοδοτημένοι από το Υπουργείο Υγείας ως οικογενειακοί γιατροί, 112 
μονάδες επείγουσας υγείας, ιατρικά κέντρα πανεπιστημίων, πολυκλινικές. 
 
Δευτεροβάθμιοι πάροχοι υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης: 
Δημόσια νοσοκομεία που δεν είναι εκπαιδευτικά και ερευνητικά και 
υποκαταστήματα νοσοκομείων χωρίς εκπαίδευση και ερευνητικά νοσοκομεία 
και πολυκλινικές που συνδέονται με αυτά τα νοσοκομεία, ενοποιημένα 
νοσοκομεία, ιατρικά και οδοντιατρικά κέντρα υγείας που συνδέονται με το 
Υπουργείο Υγείας, νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα που ανήκουν σε δήμους και 
δημόσιους οργανισμούς, νοσοκομεία της Κωνσταντινούπολης. 
Πάροχοι υπηρεσιών τριτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης: 
Εκπαιδευτικά και ερευνητικά νοσοκομεία μαζί με το Υπουργείο Υγείας και 
ιδιωτικά νοσοκομεία, ιατρεία υγείας που συνδέονται με αυτά τα νοσοκομεία, 
νοσοκομεία υγείας και νοσοκομεία που συνδέονται με αυτά τα νοσοκομεία, 
ινστιτούτα και πολυκλινικές, οδοντιατρικές σχολές πανεπιστημίων, το 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό νοσοκομείο του Ιδρύματος Bezm-iÂlem Valide 
Sultan. 
 
II. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Από το 2009, στην Τουρκία υπήρξε σημαντική αύξηση της ζήτησης για τον 

τομέα της ιδιωτικής υγείας. Η εισφορά που καταβάλλεται από το κράτος είναι 

ένας από τους λόγους για την αύξηση αυτή. 



 

III. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

 -το 10% της συνεισφοράς του φαρμάκου από τους συνταξιούχους 

αφαιρείται από τον μισθό. 

 -Το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων είναι 20%. Τα έξοδα 

συμμετοχής των φαρμάκων συλλέγονται από τα φαρμακεία και 
αποστέλλονται στον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης (SGK). Στην 

πραγματικότητα τα φαρμακεία είναι ενδιάμεσοι μεταξύ ασθενούς και 
κυβέρνησης. Από την ημερομηνία της συνταγής, ο ασθενής μπορεί να 

λάβει το φάρμακο από το φαρμακείο εντός 4 ημερών. Οι ημέρες του 

Σαββατοκύριακου δεν υπολογίζονται. 
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

Υπάρχουν 48 ιδρύματα υγείας στη χώρα μας που εξυπηρετούν τα διεθνή 
πρότυπα. 
ΌΝΤΑΣ ΈΝΑΣ ΔΙΕΘΝΉΣ ΑΣΘΕΝΉΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ 
Όσοι είναι τουρίστες στη χώρα μας και έχουν προβλήματα υγείας μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση στους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς 
υγειονομικής περίθαλψης. Σε ορισμένα νοσοκομεία όπου υπάρχει μεγάλη 
ανάγκη, υπάρχουν διεθνείς μονάδες ασθενών. Οι διεθνείς ασθενείς που 
υποβάλλουν αίτηση για υγειονομικές υπηρεσίες σε κρατικά νοσοκομεία 
μπορούν να λάβουν προκαταβολή ενός ορισμένου ποσού του εκτιμώμενου 
τέλους θεραπείας πριν από την έναρξη της θεραπείας. 
ΔΙΕΘΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Εάν οι ξένοι καλούν τα 112 κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης ή τις 

υπηρεσίες υγείας ή καλούν τις γραμμές 184 SABIM για τις καταγγελίες τους ή 

σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών, τα τηλεφωνήματα θα διαβιβάζουν 

αυτές τις κλήσεις στη διεθνή γραμμή υποστήριξης ασθενών μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Για τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, οι υπηρεσίες 

διερμηνείας και συμβουλευτικής σε θέματα υγείας στα Αγγλικά, Γερμανικά, 

Αραβικά, Ρωσικά, Περσικά και γαλλικά είναι διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα, 7 

ημέρες την εβδομάδα, από τις διεθνείς γραμμές υποστήριξης - 444 47 28. 

Όλοι οι αλλοδαποί στη χώρα μας μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη 

γραμμή υποστήριξης, ανεξάρτητα από το αν ο πάροχος υγειονομικής 

περίθαλψης είναι ιδιωτικός ή δημόσιος. 

Υγειονομικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για διεθνείς ασθενείς 

Οι υγειονομικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι έκτακτες μεταφορές 

ασθενών καταβάλλονται σε ξένους ασθενείς. 

• Ειδικές περιπτώσεις: 

• Πόλεμος, καταστροφές, πείνα, κλπ σε έκτακτες περιστάσεις 

• Οι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα μας για εκπαίδευση και τα άτομα που 

είναι υποχρεωμένοι να φροντίσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους.



 

• Όσοι βρίσκονται στο καθεστώς των προσφύγων και οι 
εξαρτημένοι των αιτούντων άσυλο, οι αιτούντες άσυλο, οι 
απάτριδες, τα θύματα εμπορίας. 

• Αλλοδαποί που έχουν άδεια παραμονής στη χώρα μας και 
έχουν προσωρινό αριθμό ταυτότητας 

• Ξένοι υπήκοοι που προσδιορίζονται από διάφορες διεθνείς 

συνθήκες 

Δεν καταβάλλουν τέλη για υπηρεσίες υγείας που θα πάρουν στην 

Τουρκία. 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με στοιχεία του 2018, υπάρχουν περίπου 4.000.000 πρόσφυγες 
στη χώρα. Όλα τα βασικά ιατρικά έξοδα των Σύρων, 
συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, καλύπτονται δωρεάν από τη 
Δημοκρατία της Τουρκίας. 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

112: οι υπηρεσίες επειγόντων βοηθειών είναι μια υπηρεσία υγείας που 
είναι διαθέσιμη μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 

Όλοι οι ασθενείς που εφαρμόζονται σε τμήματα έκτακτης ανάγκης 

αντιμετωπίζονται ως ασθενείς έκτακτης ανάγκης. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την αξιολόγηση του γιατρού, προσδιορίζονται οι 

ασθενείς που καλύπτονται από πράσινο πεδίο, κίτρινο πεδίο και εξέταση 

κόκκινου πεδίου. Οι ασθενείς που περιλαμβάνονται στα κόκκινα και κίτρινα 

πεδία λαμβάνουν δωρεάν ιατρική περίθαλψη, ενώ οι ασθενείς στον 

καταπράσινο τομέα χρεώνονται. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην 

Τουρκία ασχολούνται άσκοπα κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών. 

MHRS (Κεντρικό Σύστημα Ραντεβού Ασθενών) 

Οι ασθενείς στην Τουρκία έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τόσο ιατρό όσο και 
νοσοκομείο. Οι ασθενείς που θέλουν να κάνουν ένα ραντεβού από τα 
νοσοκομεία που εποπτεύει το Υπουργείο υγείας μπορούν εύκολα να 
κλείσουν ένα ραντεβού, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα από την 
επίσημη διαδικτυακή διεύθυνση του MHRS  "www.hastanerandevu.gov.tr " 
ή www.mhrs.gov.tr. Ένας άλλος τρόπος για να κάνετε ένα ραντεβού από το 
MHRS είναι το κέντρο κλήσης  "ALO 182 ". 
 
ΑΛΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1. Ερυθρά Ημισέληνος 

2. UMKE(Εθνική Ομάδα Ιατρικής Διάσωσης) 

Ερυθρά Ημισέληνος (KIZILAY) 

Είναι ένα θεσμικό όργανο που παρέχει φάρμακα, τρόφιμα, ρούχα, σκηνές σε ανθρώπους 

που υπέφεραν από πόλεμο, σεισμό, επιδημία ασθενειών, πυρκαγιές και πλημμύρες τόσο 

στην Τουρκία όσο και στο εξωτερικό, και στηρίζεται σε δωρεές. 



 

UMKE (Εθνική Ομάδα Ιατρικής Διάσωσης) 

Αποτελείται από προσωπικό υγείας που έχει επάρκεια σε ιατρικό εξοπλισμό 

και επεμβατικές δεξιότητες. 

 

3. ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
 Ο κανονισμός για τις υπηρεσίες οικιακής φροντίδας στην Τουρκία 

δημοσιεύθηκε το 2005 και διατίθεται δωρεάν σε όσους έχουν ανάγκη. 
 

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από την υγειονομική περίθαλψη στο σπίτι; 
 
 -Οι ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου, άτομα με αναπηρία, οι 

ασθενείς (Αλτσχάιμερ, άνοια, παράλυση κ. λπ.) που αδυνατούν να 
περπατήσουν, ηλικιωμένοι, μόνιμα κατακεκλιμένοι που δεν μπορούν 
καν να ανταποκριθούν στις δικές τους ειδικές ανάγκες μπορούν να 
επωφεληθούν από τις υπηρεσίες υγείας κατ΄οίκον λόγω της χρόνιας 
ασθένειάς τους. 

Πώς να υποβάλετε αίτηση για την υπηρεσία οικιακής φροντίδας; 
 Σε κάθε επαρχία της Τουρκίας επί του παρόντος, οι υπηρεσίες αυτές 

παρέχονται από δημόσια νοσοκομεία. Για να λάβετε αυτήν την 
υπηρεσία θα πρέπει να καλέσετε 444 38 33 και να εγγραφείτε. 
 

 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 
Τα γηροκομεία στην Τουρκία είναι δομημένα ως κρατικοί και ιδιωτικοί οίκοι 

ευγηρίας. Οι ιδιωτικές ελέγχονται από το κράτος. Εκτός από τα γηροκομεία, 

στη χώρα μας υπάρχουν επίσης κέντρα φροντίδας και αποκατάστασης 

ηλικιωμένων. 

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ  

Δίνοντας προτεραιότητα σε ασθενείς με συννοσηρότητες- ειδικές καταστάσεις 

Οι ασθενείς με τις ακόλουθες συνθήκες έχουν προτεραιότητα για την κλινική 

εξέταση στην Τουρκία:. 

Έκτακτες ανάγκες, ανάπηροι ασθενείς, έγκυοι, στρατιωτικό προσωπικό σε 

υπηρεσία, χήρες και ορφανά μαρτύρων του πολέμου και του καθήκοντος, 

ασθενείς άνω των 65, παιδιά κάτω των 7, προσωπικό των ενόπλων 

δυνάμεων σε υπηρεσία, κυρίως σε αποστρατία, συνταξιούχοι TSK (των 

τουρκικών ενόπλων δυνάμεων) και οι εξαρτημένοι τους.  



 
 
 

 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
 

 Ο ρόλος του επαγγελματία νοσηλευτή στην Τουρκία 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Οι νοσηλευτές καθορίζουν τις ανάγκες υγείας του ατόμου, της οικογένειας 

και της κοινωνίας (σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση και επίβλεψη της 

νοσηλευτικής περίθαλψης βάσει αποδεικτικών στοιχείων). Η πρώτη 

Νοσηλευτική Σχολή στην Τουρκία ιδρύθηκε το 1925 κάτω από την 

Ερυθρά Ημισέληνο. 

Το 1960, το Υπουργείο Υγείας δημιούργησε το επαγγελματικό γυμνάσιο 

υγείας. 

Η Νοσηλευτική Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξεκίνησε το 

1955 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αυτό το σχολείο είναι η πρώτη 

Νοσηλευτική Σχολή σε επίπεδο Πανεπιστημίου στην Ευρώπη και την 

Τουρκία. 

Υπάρχουν συνολικά 133 μονάδες στην ανώτατη εκπαίδευση στο  

"πρόγραμμα νοσηλευτικού διπλώματος " 

Οι σπουδές νοσηλευτικής σε πανεπιστήμια στην Τουρκία παρέχονται σε 

επίπεδα βασικού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. 

Η εκπαίδευση μιας βοηθού νοσοκόμας και του τεχνικού φροντίδας υγείας 

παρέχεται στα γυμνάσια που συνδέονται με το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας. Από το 2007 και μετά, με τη συμμετοχή αρσενικού νοσηλευτικού 

προσωπικού έχει παύσει να είναι θηλυκό επάγγελμα. 

Όσοι έχουν εργαστεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα για λιγότερο από δέκα χρόνια 

χρησιμοποιούν ετήσια άδεια για συνολικά 20 ημέρες. 



 
 
 

 Οι νοσηλευτές έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε πανεπιστημιακά 

νοσοκομεία, φαρμακεία, ιδιωτικά νοσοκομεία, γηροκομεία, 

εργοστάσια, σχολεία, νηπιαγωγεία και σε πολλούς άλλους τομείς. 

 Ενώ οι μισθοί των νοσηλευτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα 

ποικίλλουν ανάλογα με τα θεσμικά όργανα στα οποία εργάζονται, οι 

μισθοί των νοσηλευτών που εργάζονται σε πανεπιστήμια και κρατικά 

νοσοκομεία ρυθμίζονται σύμφωνα με το δίκαιο των δημοσίων 

υπαλλήλων. 

 Ο μέσος μισθός νοσηλευτή κυμαίνεται από 1600 TL έως 3.814 TL. 

 Οι νοσηλευτές εργάζονται μεταξύ 08:00 και 16:00 κατά τη διάρκεια 

της ημέρας και 16 ώρες την ημέρα μεταξύ 16:00-08:00 ωρών ως 

υπηρεσία. 

 Το σύνδρομο της εξάντλησης παρατηρείται λόγω της έντασης του 

ωραρίου εργασίας, του μεγάλου αριθμού ασθενών, των ανεπαρκών 

μισθών, των οικογενειακών προβλημάτων, της έλλειψης μπέιμπι 

σίτερ. 

 Ο αριθμός των ενεργών νοσηλευτών ανά 100.000 άτομα στις χώρες 

της ευρωπαϊκής περιφέρειας του ΠΟΥ και στα κράτη μέλη της ΕΕ 

είναι 745 νοσοκόμες. Η Τουρκία κατατάσσεται τελευταία με μέσο όρο 

141 νοσηλευτών. 

 Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Με τους νομικούς κανονισμούς η χρήση της νοσηλευτικής διαδικασίας έχει 

καταστεί υποχρεωτική στην Τουρκία. 

Η νοσηλευτική διαδικασία καταγράφεται σε σύντομο χρονικό διάστημα στο 

περιβάλλον του υπολογιστή. Αυτά τα αρχεία μπορούν να προσπελαστούν 

από τους νοσηλευτές σε σύντομο χρονικό διάστημα 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Με βάση το NANDA, ιδιωτικά έντυπα παρακολούθησης νοσηλείας 
αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις κλινικές. 
Τα έντυπα αυτά θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία σε πιθανές νομικές 
διαδικασίες.



 

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
 
Η αποστολή των ομάδων πνευματικής υποστήριξης είναι να καθοδηγούν, να 
παρακινούν και να παρέχουν ηθική υποστήριξη στους ασθενείς, τους 
συγγενείς τους και τους εργαζομένους υγειονομικής περίθαλψης. 
Με εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας και τη διεύθυνση 
θρησκευτικών υποθέσεων το 1995, οι θρησκευτικές και ηθικές υπηρεσίες 
προσφέρθηκαν σε νοσοκομεία. 
Προτιμάται ότι όλοι οι θρησκευτικοί αξιωματούχοι που θα εργαστούν σε 
νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. 
Κατά προτίμηση, απασχολούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές που μελετούσαν την 
ψυχολογία της θρησκείας, την κοινωνιολογία της θρησκείας, τη θρησκευτική 
συμβουλευτική και καθοδήγηση. 
Υποβάλλονται επίσης σε 200 ώρες «ειδικής» εκπαίδευσης πριν αρχίσουν να 
εργάζονται σε νοσοκομεία. 

 
 
 
 
 
 

 
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΤΟΥΡΚΙΑ 

 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

Ενημερώθηκε για την πορεία της ασθένειας 

Από ποιον και πώς εφαρμόστηκε η ιατρική παρέμβαση και η διάρκειά της 

Εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές και επιπλοκές 

Κίνδυνοι σε περίπτωση απόρριψης 

Οι ιδιότητες των φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν 

Πώς να φτάσετε σε ιατρική βοήθεια 

Οι πληροφορίες δίνονται με τρόπο που είναι όσο το δυνατόν πιο απλός 

σύμφωνα με το κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο του ασθενούς για να 

κατανοήσουμε χωρίς δισταγμό ή αμφιβολία.



 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Ο ασθενής πρέπει να δώσει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό 
υγείας του/της. Πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του ιδρύματος υγείας. 
Ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθήσει την αλυσίδα παραπομπής. 
Αναμένεται να συνεργαστεί με τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας. 
Ο ασθενής πρέπει να ακολουθήσει την ημερομηνία και την ώρα ραντεβού. 
Πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα του νοσοκομειακού προσωπικού, άλλων 
ασθενών και επισκεπτών. Πρέπει να πληρώσει τη ζημιά που προκλήθηκε σε 
νοσοκομειακό εξοπλισμό. 
Ο ασθενής είναι υπεύθυνος για τις πιθανές συνέπειες αν αρνηθεί τη 
θεραπεία. 
(Κανονισμός για τα δικαιώματα των ασθενών, 1998 · Εφαρμογή 
δικαιωμάτων ασθενούς, 2009). 

9. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
 

Ο ασθενής εισάγεται στο περιβάλλον του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το 

κεντρικό σύστημα νοσηλείας ασθενούς. 

Ο ιατρός, ο οποίος αποφασίζει για την εισδοχή του ασθενούς, ενημερώνεται 

και ο ασθενής αποστέλλεται στην υπηρεσία. 

Καθημερινή ρουτίνα θεραπεία της φροντίδας των ασθενών 

Το πρωί: στις 7:00 το πρωί καθαρισμός και φροντίδα της υπηρεσίας και των 

ασθενών, πρωινό των ασθενών, ζωτικά σημεία που πρέπει να ολοκληρωθούν 

μέχρι 08,30  

Πρωινές επισκέψεις μεταξύ 08.00-09.00, απογευματινές επισκέψεις από τους 

αρμόδιους εμπειρογνώμονες της υπηρεσίας ή ατόμων σε υπηρεσία μεταξύ 

των ωρών 17,00-18,00 του βραδινού ωραρίου. 

Οι αποφάσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της απόλυσης των ασθενών 

λαμβάνονται από τους ασθενείς, τους συγγενείς τους και τους γιατρούς τους. 

Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται για τη χρήση φαρμάκων, τη σίτιση και 

το αν υπάρχουν εξετάσεις που θα γίνουν μετά το εξιτήριο. 

Ο ασθενής θα πρέπει να δώσει ανατροφοδότηση ότι κατανοεί τις οδηγίες πριν 

το εξιτήριό του. 



 
 
 

10. ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Η ομάδα διαχείρισης του νοσοκομείου αποτελείται από έναν επικεφαλής 
γιατρό, έναν επικεφαλής νοσηλευτή και ένα διαχειριστή νοσοκομείου. 

 Γιατρός, Διαιτολόγος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, 
φαρμακοποιός, οδοντίατρος, νοσηλευτής, μαία. 

 Τεχνικοί (χειρουργείο, αναισθησία, ακτινογραφία, ιατρική έκτακτης 
ανάγκης, φαρμακοποιός, εργαστήριο, οδοντιατρική πρόθεση κ. λπ.) 
 

 ΔΟΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
 

 Σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία: Νοσηλευτές συντονισμού 

εκπαίδευσης και μονάδων ποιότητας 

 Νοσηλευτές τραύματος και στομιών, νοσηλευτές ελέγχου λοιμώξεων, 

νοσηλευτές εκπαίδευσης διαβήτη, κλινική επικεφαλής νοσηλεύτρια, 

νοσηλευτής υπηρεσίας 

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  

 

Οι αρχές εργασίας και οι εκπαιδεύσεις του νοσοκομειακού προσωπικού, 

εκτός από τους άλλους εργαζομένους στον τομέα της υγείας, διεξάγονται 

από τις μονάδες στις οποίες συνδέονται. 

Εκπαίδευση εντός υπηρεσίας όλου του προσωπικού που εργάζεται στο 

νοσοκομείο, καθώς και του προσωπικού καθαρισμού, πραγματοποιείται 

από νοσηλευτές ελέγχου λοιμώξεων.



 

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 Παρηγορητική Φροντίδα 

 Η έννοια της παρηγορητικής φροντίδας στην Τουρκία θεωρείται ως  
"υποστηρικτική φροντίδα " και  "τελική φροντίδα " και θεωρείται ως 
ισοδύναμη με τον έλεγχο του πόνου. 

Παρηγορητική φροντίδα, οικιακή φροντίδα και άσυλο στην Τουρκία 
 Παρηγορητική φροντίδα στην Τουρκία · παρέχεται στις υπηρεσίες 

παρηγορητικής φροντίδας νοσοκομείων, στη μονάδα υπηρεσιών 
οικιακής φροντίδας και στο κέντρο παρηγορητικής φροντίδας 
ιδιωτικών τομέων. 

 Ευθανασία 

 Η ευθανασία δεν εφαρμόζεται στην Τουρκία. Μολονότι δεν προβλέπεται στη 
νομοθεσία, επιβάλλονται κυρώσεις σε αυτούς που το κάνουν. 

 Θάνατος 
 Επίσημη διαδικασία μετά θάνατον 
 Στη Δημοκρατία της Τουρκίας είναι απαραίτητο να ταφεί ο αποθανών το 

συντομότερο δυνατόν. Γι ' αυτό το κράτος χορηγεί δωρεάν κάθε είδους 
εγκαταστάσεις. Το 188 θα ειδοποιηθεί για το θάνατο και θα ληφθεί η 
απαιτούμενη υπηρεσία.      

 Ταφή / Κηδεία 

 
Το άτομο που πέθανε στη χώρα μας είναι θαμμένο στον τάφο. Υπάρχουν μη 
μουσουλμανικά νεκροταφεία για μη μουσουλμάνους. 

 Αποτέφρωση 

Λόγω απουσίας κρεματορίου δεν είναι εφικτή στην Τουρκία 

 Νεκροτομή 

Τύποι νεκροτομής 

1. ειδική  

2. Δικαστική  

 Εγκυμοσύνη και τοκετός 

Έλεγχοι των εγκύων στη Δημοκρατία της Τουρκίας δωρεάν: 

Οικογενειακός Ιατρός (πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη) στα κρατικά 

νοσοκομεία 

Προαιρετικοί έλεγχοι επί πληρωμή:  

Ειδικά μαιευτικά τμήματα και κλινικές Γυναικολογίας, ειδική Μαιευτική και   

Γυναικολογία ή ιδιωτική Μαιευτική και Γυναικολογία.



 

Επιλογή νοσοκομείου για τοκετό 

Στη Δημοκρατία της Τουρκίας οι γυναίκες είναι ελεύθερες να επιλέξουν το 

νοσοκομείο για τοκετό. Για την κανονική γέννηση, ο χρόνος νοσηλείας είναι 

συνήθως 1 ημέρα και 2 ημέρες αν δεν υπάρχει επιπλοκή στην καισαρική 

τομή. 

Φροντίδα παιδιών 

Μόλις γεννηθεί το μωρό, τίθεται σε θερμαινόμενο χώρο και αξιολογείται από 

τον παιδίατρο από την άποψη της αναπνευστικής-κυκλοφορικής επάρκειας. 

Η βαθμολογία Apgar αξιολογείται σε 1 και 5 λεπτά μετά τον τοκετό. 

Όταν το μωρό είναι σταθερό, εκτελείται φροντίδα για μάτια, κοιλιά και στόμα. 

Ένα δείγμα αίματος λαμβάνεται από τον ομφάλιο λώρο για την ομάδα 

αίματος του μωρού και τη συμβατότητα RH. Αμέσως μετά την παράδοση, 

όλα τα μωρά λαμβάνουν 1 χιλιοστόγραμμο ενδομυϊκής βιταμίνης Κ (IM). 

Αντισηπτικό σε οφθαλμικές σταγόνες τοποθετείται στα μάτια του μωρού. Το 

βάρος, το ύψος και η περίμετρος κεφαλής μετρώνται και αποθηκεύονται στο 

αρχείο. Χορηγείται η πρώτη δόση του εμβολίου ηπατίτιδας Β. Για 

φαινυλκετονουρία, το αίμα πτέρνας συλλέγεται 24 ώρες μετά τη γέννηση. 

Υπερηχογράφημα ισχίου εκτελείται για την ανίχνευση εξάρθρωσης ισχίου. Η 

δοκιμή διαλογής ακοής πραγματοποιείται πριν το μωρό φύγει από το 

νοσοκομείο. Γίνεται έλεγχος συγγενούς καταρράκτη. Παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιταμίνης D. Οι υγειονομικοί έλεγχοι 

της μητέρας και του μωρού που απολύονται πραγματοποιούνται στα 

εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων ή των ιδιωτικών ιδρυμάτων. Μετριούνται 

ύψος, βάρος, διάμετρος κεφαλής. Τα εμβόλια κατά καιρούς γίνονται 

σύμφωνα με το πρόγραμμα εμβολιασμού. 

Εμβολιασμοί: Ακόμη και αν το μωρό παρακολουθείται σε ιδιωτικό ίδρυμα 

υγείας, είναι υποχρεωτικό να ενημερώσετε τον οικογενειακό ιατρό και να 

καταγράψετε τους εμβολιασμούς. 

Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Hep-B: εμβόλιο ηπατίτιδας Β 

• BCG: Bacille-Calmette-Guerin (TB) εμβόλιο φυματίωσης 

• DaBT - IPA - Hib: εμβόλιο διφθερίτιδας, κοκκύτη, τετάνου, 

αδρανοποιημένης πολυιομυελίτιδας και αιμόφιλου γρίπης  

• KPA: συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιοκόκκου 



 
KKK: εμβόλιο MMR: Measles, Rubella, Mumps  

• DaBT - IPA: διφθερίτιδα, κοκκύτης, τέτανος, αδρανοποιημένο εμβόλιο 

πολιομυελίτιδας τύπου Β (τεραπλό συνδυασμένο εμβόλιο) 

• OPA: από του στόματος εμβόλιο πολιομυελίτιδας 

• Td: εμβόλιο διφθερίτιδας τετάνου ενηλίκων  

• Hep-A: εμβόλιο ηπατίτιδας Α 

 Επιπρόσθετα συνιστώμενα εμβόλια σε παιδιά (0-18 ετών) 

Rotavirus (RVA), abdT, abdT-IPA, Ιός ανθρώπινου θηλώματος, Γρίππη 

(FNA), Μηνιγγιτιδόκοκκος (KMA4) 

 ΑΠΟΒΟΛΕΣ 

Σύμφωνα με τον τουρκικό ποινικό κώδικα · Εάν δεν υπάρχει ιατρικός λόγος 

για την υγεία της μητέρας μέχρι τη δέκατη εβδομάδα της εγκυμοσύνης, η 

μήτρα απελευθερώνεται κατόπιν αιτήματος. 

 ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ 

Πριν από τη μετάγγιση, ο ασθενής υπογράφει ένα έντυπο που επιβεβαιώνει 

αυτή τη διαδικασία. Εάν ο ασθενής είναι ανήλικος, ο γονέας υπογράφει τη 

φόρμα. Και οι δύο γονείς πρέπει να υπογράψουν. 

 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Ο δότης μεταφέρεται στο δωμάτιο θεραπείας για να δωρίσει αίμα, εάν 

ενδείκνυται. 

Οι απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις γίνονται στο αίμα που έδωσε ο 

δότης. Οι δοκιμές είναι: Anti-HIV (AIDS), Anti-HCV (ηπατίτιδα C), HBsAg 

(ηπατίτιδα B), σύφιλη, ομάδα αίματος. 

 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Στη Δημοκρατία της Τουρκίας η διεθνής επιτυχία επιτεύχθηκε στη χειρουργική 

μεταμόσχευση οργάνων. 

Μεταμοσχεύσεις που διεξάγονται στη χώρα: Νεφροί, συκώτι, καρδιά, πνεύμονες, 

πάγκρεας και λεπτό έντερο, οι ιστοί: καρδιακή βαλβίδα, κερατοειδής, οστά, μυελός 

των οστών, και το συκώτι. 

Χειρούργοι μεταμοσχεύσεων στη σχολή ιατρικής του μεσογειακού πανεπιστημίου 

στην Αττάλεια πραγματοποίησαν επιτυχώς επεμβάσεις μεταμόσχευσης που δεν 

απαιτούν συμβατότητα της ομάδας αίματος και πέτυχαν για χρόνια μη απόρριψη. 

Έχουν καταργήσει εντελώς τη συμβατότητα των ιστών στη μεταμόσχευση νεφρού. 


