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 מאפייני המדינה .1

 גאוגרפיה 

בחצי הכדור הצפוני.  042 – 036מזרח,וקוי רוחב   045-026אורך  תורכיה ממוקמת בין קוי

טורקיה ממוקמת באזור תורכיה מהווה מעין גשר בין היבשות אסיה אירופה ואפריקה. 

נוגע למיקומה הגיאוגרפי, טורקיה, ב .המעבר של תרבויות ותרבויות שונות בין אירופה ואסיה

של טורקיה  הסייתית. שטחית ואווקזא, קתיכוניתמזרח , אלא גם ים תיכונית מדינה אינו רק

ק"מ  2,875ק"מ. אורך גבולות הקרקע הוא  1.132קמ"ר. הגובה הממוצע הוא  814,578הוא 

מרידיאנים בין  19-דקות ו  76ק"מ. יש הפרש זמן מקומי של  8,333ואורך קו החוף הוא 

ארמניה, ג'ורג'יה, נאח'צ'ואן, טורקיה. שכנותיה הן יוון, בולגריה, של  ימערבהו ימזרחחלקה ה

 .סוריה, איראן ועיראק

איזור מטרים.  5,165א יה  ת הר האררטהנקודה הגבוהה ביותר של טורקיה: פסג

העיר והיא אנקרה,  בירת טורקיהמטר.  2,460 - באסקלה/ואן הגבוה ביותר הואהמגורים 

 המאוכלסת ביותר באיסטנבול

 דמוגרפיה 

 

מיליון   40,535,135 אוכלוסיית הגברים היא . אנשים 80,810,525אוכלוסיית טורקיה היא  

 49.8%ו  הם זכריםמכלל האוכלוסייה  50.2%, לפי זה. מיליון 40,275,390 איה םהנשי תאוכלוסייו

הגיל הממוצע הוא , לאלף 12.4שיעור גידול האוכלוסייה השנתי של טורקיה הוא של . היא נקבה

29.6. 
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 –מאוכלוסיית טורקיה  %18.6הוא איסטנבול, שב מתגוררים  האיזור המאוכלס ביותאר

תושבים, והעיר  5,445,026איש. העיר השניה בדולה היא אנקרה עם  15,029,231

 תושבים. 4,279,677השלישית בגודלה ההיא איזמיר עם 

 

 

 

 

 

 חלוקה למדינות ושטחים 

 

העצמאות והשפה הרשמית המטבע של המדינה הוא לירה טורקית, המנון הלאומי הוא ההמנון 

היא טורקית. המחוזות נשלטים על ידי מושלים, מחוזות נשלטים על ידי מושלים מחוז בטורקיה. 

 .ישנם גם ראשי ערים שנבחרו במחוזות, מחוזות ועיירות

 

1881 – 1938 

 המייסד והנשיא הראשון של המדינה מוסטאפא קאמל אתאטורק
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 טאיפ אראדואןנשיא: ראג'ב        הנשיאות

                                                                

 

  https://www.youtube.com/watch?v=Y75Km7dlt94  המנון העצמאות

 

 איזור זמן ואקלים 

שעון הקיץ הפך קבוע. ושעה חזרה בוטלה  1, הגדרת שעה 2017באוקטובר  30מאז 

השעון קדימה במשך שעה  הפסקת החזרתעל ידי  GMT + 3 הצטרפה לאיזור הזמןטורקיה 

https://www.youtube.com/watch?v=Y75Km7dlt94%20
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זמן בין טורקיה והמזרח בהשעון בחזרה. בעוד ההבדל  והחזרתאחת בכל שנה בחודש מרץ, 

 .שעתייםהזמן עם מדינות אירופה גדל ל  יהבדל, בוטלהתיכון וכמה מדינות אפריקניות 

. מרמרי )אקלים מעבר(, ו 3. ים תיכוני, 2. יבשתי, 1סוגי אקלים.  4בטורקיה ניתן למצוא 

 . אקלים של הים השחור.4

 

כיוונים, ומבנה הנופים וההרים בה מגוון, ניתן למצוא  3העובדה שטורקיה מוקפת בים מ 

 סוגי אקלים שונים זה מזה. 

 .ורות:מק

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 

 

 היסטוריה של המדינה .2

 גיאוגרפיה של אנטליה 

 לפני הספירה. 600.000התיישבות באנטוליה החלה בתקופה של 

 

 

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
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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 

 

 עמים שנוסדו באנאטוליה 

 .חיתים, פריגיאנים, יוניאנים, לידיאנים אורארטים :באנטוליה נוצרו יםשונ חמישה עמים

באיסטנבול. המולדת  1453האימפריה הרומית המזרחית המשיכה את קיומה עד 

המדינה ההונית העיקרית של הטורקים היא מרכז אסיה והם הקימו ארבע מדינות גדולות; 

האסיאתית, המדינה הגוקטורקית הראשונה והמדינה הגוקטורקית השניה, והמדינה 

השבטים הם היגרו למערב וכתוצאה מכך הגיעו לאנטוליה.  נדידתבעקבות  האויגורית.

. זו 1922-1299שנים בין המדינות סלג'וק הוקמו באנטוליה. האימפריה העות'מאנית נמשכה 

סולטנים שלטו.  36ית שעוצבה על פי האסלאם והמסורות הטורקיות. היתה מדינה תיאוקרט

 .של המדינה העות'מאנית מתחילתה ועד לשטח הרחב ביותר, כדלקמן תמונות

 

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

RESOURCES : 

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

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 

Author:: Sami TÜYSÜZ Tuna Yayıncılık 

11. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 

Author:: Mahmut Ürküt, Ata Yayıncılık 

 . משטר במדינה3

אתאטורק. המשטר בתורכיה  מייסד המדינה הוא הנשיא הראשון גאזי מוסטאפה כאמאל

. כעת הוא שונה למשטר נשיאותי. 2018ביוני  24היה משטר רפובליקני דמוקרטי עד ל 

במשטר הנשיאותי מועצת השרים נקבעת על ידי יושב הראש, והיא הרשות המבצעת. הנשיא 

חולק את סמכותו כמחוקק עם הפרלמנט על ידי צווים של החוקים אותם הוא קובע. האסיפה 

 חברים. 600ומית הכללית של טורקיה כוללת הלא

הנשיא הראשון במשטר החדש הוא מנהיג מפלגת הצדק והפיתוח, ראג'פ טאיפ ארדואן. 

שנים, באותו יום של הבחירות לפרלמנט. הנשיא אינו  5הבחירות הנשיאותיות מתקיימות כל 

בראש הרשות יכול להיבחר ליותר משתי תקופות. הוא עומד הן בראשות המדינה, והן 

 המבצעת

 

https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+topraklarındaki+uygarlıklar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZpZizgPbbAhUJDCwKHfMzBtIQ_AUICygC&biw=1366&
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
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 . כלכלה4

, תורכיה 2017על דוח הצפי הכלכלי העולמי המתבסס על נתוני הבנק העולמי מאפריל 

בשווי כוח  2016בעולם ובמקום החמישי באירופה בכמות המכירות ב  13ממוקמת במקום ה 

 (.PPPהקניה )

זה  .2017ב  6.1%, העלה את הצמיחה הכלכלית של תורכיה ל OECDלאחרונה, ה 

הופך את תורכיה לייחודית במונחים של סחר והשקעות חוץ, בהיותה שער לאירופה, מזרח 

 התיכון, צפון אפריקה ומרכז אסיה.

מדינות ולשוק נרחב  60שעות טיסה מאיסטנבול ניתן להגיע ליותר מ  4למעשה, ב 

חברות בבעלות זרה פועלות בתורכיה. מספר  57,649שמהווה כרבע מכלכלת העולם. 

 .34,573חברות המקומיות הפועלות בשיתוף עם חברות זרות הוא ה

חברות הבניה הפועלות בקנה מידה גלובלי, הן חברות  250מתוך  45, 2017משנת 

 תורכיות.

תורכיה היא אתר התיירות השישי בפופולריות שלו בעולם. על פי נתוני משרד התרבות 

מיליון, וההכנסה הכוללת  30.9היה  2016והתיירות, מספר תיירים שביקרו בתורכיה ב 

 מיליארד דולר. 18.7מתיירות בשנה זו נעה סביב 

חופים בעלי תקן "חוף כחול", והיא מדורגת שניה  436ק"מ של חוף עם  7200לתורכיה 

חופים בעלי תקן חוף כחול.  578המדינות בתכנית הדגל הכחול, לאחר ספרד, שבה  38בין 

נות בעלות תקן חוף כחול. בהיותה נקודת קישור גלובלית, מרי 22בנוסף קיימות בתורכיה 

איסטנבול הפכה למרכז משיכה עם המספר הגבוה ביותר ובשילוב הגיאוגרפיה הנוחה שלה, 

 2016כרטיס מאסטר של  היותר מתוירות על פי מדד של מבקרים באירופה בין הערים 

 מיליון מבקרים מדי שנה. 12  -הכי הרבה מבקרים  ערים עםל

 מטבע 

 

המטבע של הרפובליקה הטורקית הוא לירה טורקית. הבנק המרכזי של הרפובליקה 

התורכית הוא האחראי העיקר על מדיניות המטבע, מדיניות ויסות שער החליפין והבטחת 

 תזרים השטרות.

 שכר ומשכורות 
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לירות טורקיות,  2029הוא  31.12.2018 – 1.1.2018שכר המינימום בתאריכים שבין 

לירות טורקיות נטו. משכורות חודשיות של מספר מקצועות במוסדות המדינה הן  1603

 כדלהלן:

 לירה טורקית 6064רופאים: 

 לירה טורקית 3814אחיות: 

 לירה טורקית 3927מורים: 

 לירות טורקיות 4457שוטרים: 

 תמיכה חברתית ופרישה 

שפחות חיילים נזקקים, , עזרה למלאלמנותתכניות סוציאליות סדירות: תכנית סיוע כספי 

 הם בתחום החינוך והבריאות המותנים. 2022מכוח חוק  קצבאות    לנכים ולקשישים

ימים,  4500שנה לפחות  25ימים, ביטוח ל  7000לפחות  60מצב בריאות לגברים מעל גיל 

 ימים. 4500שנה לפחות  25ימים, ביטוח ל  7000ולפחות  58נשים המגיעות לגיל 

 

 
  מחירים ממוצעים 

      

       

    3 tl                    7 tl                     6tl               5 tl            7 tl                2,5tl  

      

  25 tl                  15 tl             85 tl           40 tl            5 tl              45 tl  

 

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=Mz87W8afBJKHmwX

5j4OoDA&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=0aUKEwir

xdrgzoLcAhWsw6YKHVpsCxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662 

https://www.google.com.tr/search?q=s%C3%BCt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0aUKEwirxdrgzoLcAhWsw6YKHVpsCxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662
https://www.google.com.tr/search?q=s%C3%BCt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0aUKEwirxdrgzoLcAhWsw6YKHVpsCxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662
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6.https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+ziraat+odaları+birliği+sebze+meyve+fiyatları&sa=X&

tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjVqsTexYLcAhXDKJo 

 מוצרים אופייניים 

המדינה מייצרת פוטנציאל חקלאי.  מבחינת באיזורטורקיה היא המדינה העשירה 

כל מיני דגנים, ירקות טרופיים ופירות, תה, וכן כותנה, טבק, סלק סוכר, זית, חמניות 

 .פיסטוקים ואגוזי לוז, 

ייצאה טורקיה  2017שנה. ב  12תעשיית הרכב נמצאת בראש מוצרי הייצוא מזה 

 מיליארד דולר בתעשיות הרכב, טקסטיל וביגוד. 28.5

בגודלה בעולם בענף הביגוד והטקסטיל הוא  8, תורכיה היא יצואנית ה 2014משנת 

 מהיצוא העולמי 3.4%של בהקף 

    

      

    

  

  

https://1.bp.blogspot.com/-7ljZnR69GAQ/VjTGiNJC-GI/AAAAAAAAFI8/HoVeBwOcdRc/s1600/vakko-1.png
https://3.bp.blogspot.com/-MOIGktlWRS4/VjTGgpgim1I/AAAAAAAAFJg/k8tXaUVEe20/s1600/tac-1.png
https://3.bp.blogspot.com/-xa3lodyZ0do/VjTGaklk-EI/AAAAAAAAFG4/Z5fT2fdqujc/s1600/fabeks-silk-cashmere-1.png
https://4.bp.blogspot.com/-og40pRwwIKU/VjTGekstboI/AAAAAAAAFIU/GBOdYW1GhPE/s1600/sarar-1.png
https://2.bp.blogspot.com/-1wArWdJl2_0/VjTGZO1jNwI/AAAAAAAAFGE/0jVk9-PWdlA/s1600/Penti.png
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
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 ביגוד והלבשה

מהמוצרים הלבנים בטורקיה מיוצאים למדינות אחרות באיחוד האירופי. בפרט,   72%

בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה וספרד. החברות המובילות בטורקיה בתחום הסחורות ל

 .Arçelik, Beko, Vestel, Demirdöküm, Profilo, Indesit, Ariston הלבנות הן

 חקלאות ומוצרי מזון

טורקיה היא מדינה שבה מרוכז הייצור החקלאי.  ,פורייההאדמה הבשל תנאי האקלים ו

מיליארד ל  3.7-, היצוא של מוצרי חקלאות ומוצרי מזון גדל פי ארבעה מ 2016-ל  2002בין 

 .מיליארד דולר 16.2

 המדינות המיוצאות

עשרת המדינות המובילות בטורקיה הן למדינות האיחוד האירופי. על פי נתוני המכון 

 :אליהן מופנה רוב הייצור של טורקיה הןשל טורקיה, המדינות        הסטטיסטי 

גרמניה, אנגליה, איחוד האמירויות הערביות, עיראק, ארה"ב, איטליה, צרפת, ספרד 

 והולנד.

ttps://www.atakurumsal.com/turkiyede-en-cok-ihracati-yapilan-urunler-ve-ihracat-yapilan-ulkeler/ 

 . דת, אתניות ומיעוטים5

חוקה ב מעוגןשל החוקה, טורקיה היא מדינה חילונית. חופש הדת הוא  2בסעיף  מצויןכ

של הרפובליקה של טורקיה. הנשיאות לענייני דתות הוקמה תחת הנשיאות כדי לנהל את 

 הדת בצורה בריאה. נושאי

 ,TurkStat, Turkey Life Survey( הם מוסלמים )99.2%רוב האנשים החיים בטורקיה )

2014.) 

כל ומבולווי. לאלישמים  , וגםחנפי, כתפי שאפי וקאפרימספר קבוצות דתיות: בטורקיה:  דתות

 עדות האלה יש דרכי פולחן משלהם.ה

יוונים  2,270ארמנים אורתודוכסים,  60,000 כוללותקבוצות דתיות אחרות 

 5,000קתולים,  25,000פרוטסטנטים,  7,000רוסים אורתודוקסים,  15,000אורתודוכסים, 

 40,000 יהודים, 25,114, םיזידי 5,000מורמונים,  850כאלדים,  3,000עדי יהוה, 

אנשים שייכים דתות חדשות  153,611, כמו כןהינדים.  728בהאים ו  21,259בודהיסטים, 

. 320,000(. סך כל האוכלוסייה הנוצרית בטורקיה היא Neopaganismקונפוציאניזם ו -)ניאו

מהאוכלוסייה הם  15% אגנוסטים. 1%. 4%אתאיסטים, כ  הםמכלל אוכלוסיית טורקיה  2%

 חילוניים.
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 יסלם:א

במלחמת הטלאס בקרב הסינים והערבים תמכו התורכים בערבים ונכנסו לדת האסלאם 

 .בהמונים

 

 

 מאפייני האיסלאם

 באיסלאם. יםרוחני ותאין מעמד

 אין מקום לדוגמות

 כל בני האדם נולדים תמימים וחפים מפשע.

 בדת, אין אדם, כולל הנביאים, נושא תכונות אלוהיות.

 להיעשות ללא צורך מתווךתפילה ופולחן יכול 

 מקור הדת הוא הקוראן ואת דברי הנביא והתנהגויותיו.

 עקרונות בסיסיים: 5האיסלם מבוסס על 

הודאה איסלמית באמונה: )אמונה שאין אל מלבד אלוהים ונביאו מוחמד הוא משרתו      

 ושליחו(

סוג של תפילה מורכבת מתפילות שונות ותנועות פיזיות, פונה אל  "סאלאת":ביצוע 

עם קריאה לתפילה  טהרה )רחצת חלקי גוף מסויימים(הקעבה הקדושה לאחר ביצוע 

להיעשות בכל מקום. תפילת יום השישי היא  היכול התפילהחמש פעמים ביום. 

 נפרדים במסגד בצהריים.אגפים תפילה מיוחדת של גברים ונשים ב

יום. אוכלים בבוקר לפני הזריחה ואז צמים  30: פולחן המבוצע בראמאדן למשך צום

 ימים. 3יום מתקיים חג של  30עד לשקיעה בערב. בסוף 

 מרכושם לעניים מידי שנה. 1/40מתן צדקה אנשים מבוססים כלכלית תורמים 

עלייה לרגל: פולחן המתקיים בקעאבה בערב הסעודית בחודשים מסויימים בשנה 

 ודש של החג איד אל אדחא(, למוסלמים שיכולים להרשות לעצמם.)בח

 עיקרי האמונה הם:
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 אמונה באל אחד

 אמונה בספרים הקדושים:קוראן, תורה, תהילים, תנ"ך

  אמונה במלאכים: עזריאל מלאך המוות, גבריאל מלאך ההתגלות )נושא את הבשורה

על פי הוראת האל, ישראפיל  מאלוהים לנביאים(, מיכאל המלאך המקיים את אירועי הטבע

 המלאך של אחרית הימים ותחיית המתים.

אמונה בנוכחות מלאכים שומרים בקבר, ואמונה במלאכים שומרים הנמצאים מצידנו 

 הימני והשמאלי וכותבים את מעשינו הטובים ואת חטאינו.

 הנביאים בקוראן הקדוש 25אמונה בנביאים: אמונה ב 

 אמונה בגורל ובחוסר מזל

 ל: אמונה שהאל יודע את מה שצפוי לנו בחייםגור

 חוסר מזל: מקרים טובים ורעים שקורים לנו אינן בידינו ואיננו אחראים להם

אמונה ביום הדין: להאמין שישנם חיים בעולם הבא, ושקיים גן עדן וגיהינום כתוצאה 

מכה. מהמעשים הטובים והרעים של האדם. הנביא של המוסלמים הוא מוחמד. הוא נולד ב

 התנך הקדוש הוא הקוראן הקדוש.

 דת ומוסדות חינוך 

 

היא ואישי, מתייחסת לדת כעניין  המהאוכלוסייה היא מוסלמית, תורכי 99%-למרות ש 

הנהוג בטורקיה הוא הלוח המדינה החילונית היחידה בעולם האסלאמי. בטורקיה, לוח השנה 

של  גיווןכי ה התפיסה היאשבת וראשון הם סוף השבוע כמו במדינות אירופה.  .הגרגוריאני

מוגנים עדיין הדתות שונות מבשלום עבור אנשים רבים איפשר חיים האימפריה העותומנית 

 לפולחן. יםפתוחהבתי כנסת בטורקיה  34כנסיות ו  236יש  .היום

רק בערים קטנות ובאיזורים  הלבוש המקובל בציבור הוא מודרני כמו במדינות מערביות.

באיזורים אלה יותר שכיח  מחוץ לעריםובמזרח המדינה, האנשים לובשים לבוש מסורתי יותר.

למצוא נשים הלובשות כיסוי ראש, אך זאת יותר מסיבות תרבותיות ופרקטיות מאשר מסיבות 

 דתיות.

כסות את במסגדים קיים קוד לבוש שאוסר על כניסה של נשים בבגדים קצרים, ויש ל

הראש ואת הכתפיים. יש להוריד נעליים לפני הכניסה למסגד. בכניסה למסגד נמצא בדרך 

 כלל מדף או ארון לנעליים. המסגדים בדרך כלל סגורים למבקרים במהלך התפילה.

שיעורי קוראן נפתחים על ידי הנשיאות הדתית לאלו הרוצים ללמו קוראן ומשמעותו, וכדי 

 יש שיעורי דת, תרבות ומוסר חובה בבית הספר היסודי והתיכון.לקבל מידע דתי. בנוסף 

חינוך דתי והכשרה בקורסים אלו תלויה ברצונו האישי של כל אחד, ובנציג החוקי של כל 

 קטין.

לחוקה, בבתי ספר יסודיים ותיכוניים שיעורי דת חייבים להינתן בכל מסגרת  24לפי סעיף 

 רבותי וכן קורסי הכשרה, הם בפיקוח המדינה.פרטית, ציבורית וכו'. חינוך דתי ות –
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, ניתנו קורסי בחירה דתיים בבתי ספר תיכוניים. בנוסף בתי הספר אימאם 2012-2013ב 

הטיב, הם בתי ספר דתיים. יש גם פקולטות תיאולוגיות שהכניסה אליהם היא בבחינות 

האה יכולים בתחומים שנים של חינוך אוניברסיטאי, בוגרי התכניות  4אוניברסיטאיות. לאחר 

 שונים הקשורים לדת ולחינוך דתי.

 

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 

 מיעוטים וקבוצות אתניות בטורקיה 

כדלקמן: היא התפוצה האתנית של אוכלוסיית טורקיה על פי המחקר של הקרן 

ערבים,  1,839,000כורדים,  15,426,000טורקים,  52,826,000התורכים 

גאגאוזים,  410,000 ,אזרביג'אנים 542,000פרסים,  620,000צ'רקסים,  910,000

, טטרים 126,000גאורגיים,  150,000לאזאסים,  151,000פומאקים,  331,000

אלבנים  66,000פקסטנים, קראקל 74,000ארמנים,  76,000, בוסנים 101,000

 14,000סורים,  28,000אוסטיים,  37,000ם, אבחזי  43,000צוענים,  66,000

  קאלדים. 300יהודים ו  13,000יוונים, 

 

  

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
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 חגים ומסורות של המדינה. 6 

חגים ופסטיבלים ציבוריים בטורקיה נחלקים לשניים כגון חגים רשמיים ודתיים.  בחגים 

המוסדות הציבוריים, אלא גם רוב המוסדות הפרטיים לא עובדים. במילים ציבוריים, לא רק 

אחרות, בנקים ומשרדי ממשלה סגורים. בבתי החולים, הרופאים התורניים משרתים לעיתים 

 קרובות מטופלים דחופים.

 חגים ציבוריים:

ינואר הוכרז חג רשמי. משרדי הממשלה  1זה נחשב תחילת השנה החדשה.  -בינואר  1

 נקים סגורים. כמה מרכזי קניות גדולים גם לעבוד בשעות קצרות יותר בגלל השנה החדשה.והב

 באפריל ריבונות לאומית ויום ילדים 23

 

 

הוא תאריך הקמתה של מועצת טורקיה. תאריך זה נחגג גם כ"יום הילדים  1920באפריל  23

באפריל, הריבונות הלאומית ויום הילדים הוא לא רק חג של ילדים טורקים, אלא גם  23". 

לכל ילדי העולם. ביום זה נערכים חגיגות ומצעדים בארץ ובבתי הספר.  Atatürkמחונן על ידי 

ושבים ילדים על מושבי הנשיא והשרים ומספרים מה הם רוצים לעשות בארץ. באפריל י 23-ב 

 עם מופעים של ילדים ממדינות אחרות, החג נחגג בכל רחבי הארץ.

 במאי. 1-נחגג כמו עובד יום העבודה. החג הרשמי הוא ב  -במאי  1

https://www.google.com.tr/search?q=19+mayıs+kutlamaları&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

KEwiL5pHD0JLcAhUM2ywKHQB_CzEQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=9mHW 

הנצחה יום נוער וספורט הוא חגג כמו תחילת המאבק של הרפובליקה של  Atatürkמאי   19

 לחופש. יום זה הוא גם חגג כמו 1919מאי  Ataturk 19מייסד טורקיה מוסטפה כמאל 
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 במאי. 19-רשמי הוא ב יום ספורט. החג ה

הוא חג  30הוא חגג כמו יום הניצחון של טורקיה מן ההתקפה הגדולה. אוגוסט  -אוגוסט  30

 רשמי.

יום זה נחגג כמו "יום הרפובליקה" מאז הקמתה של הרפובליקה של טורקיה  -באוקטובר  29

של  . משרדי הממשלה נמצאים בחופשה רשמית החל אחר הצהריים1923באוקטובר  29-ב 

 .28אוקטובר 

גם שני חגים דתיים חגגו בטורקיה. פסטיבלים אלה מייצגים את האמונה באסלאם. כמו רוב 

 הציבור של הרפובליקה של טורקיה הוא מוסלמי, החגים הדתיים נחשב חג רשמי הרשמי.

 חודש רמדאן  -חג 

 

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

ימים. משרדי ממשלה,  3העולם המוסלמי בסוף צום הרמדאן. החג הזה נמשך  זהו חג חגג את

ימים. יום לפני הפסטיבל, נקרא ערב. החג הרשמי מתחיל  3-בנקים ומוסדות חינוך סגורים ל 

בערב אחר הצהריים ונמשך שלושה ימים, למעט ערב. בפסטיבל הרמדאן מתקיימים ביקורי 

. ביקורים אלה חשובים להגדלת אחדות. ידי הזקנים קרובים, שוקולד, בקלה, בקפה טורקי

 נשקים, כסף, ממתקים ושוקולד מוגשים לילדים.

 חג הקורבן  -עיד אלדחה 

 

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

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

ימים לאחר  70ימים. עיד אל אדה נחגג  4של העולם המוסלמי, נמשך , עוד חג האדח-עיד אל

חג הרמדאן. עיד אל אדה שומר על רוח האחווה, שיתוף הפעולה והסולידאריות בחיים בחברה. 

הארוחות שאוכלות יחד עם בני משפחה ושכנים והבשר המשותף לאנשים עניים מחזקות את 

http://blog.milliyet.com.tr/kurban-bayrami-ve-kurban-/Blog/?BlogNo=215579
https://www.yenisafak.com/ramazan/el-opmenin-islamda-yeri-var-mi-2485714
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ת נותן שליש מהבשר למשפחתו, שליש לשכנים תחושת האחדות והסולידריות. מי שהקריב חיו

 והיתר לעניים.

 מקורות

2492372-h-fazileti!-ve-onemi-kesmenin-kurban-nedir-onemi-bayrami-https://www.yenisafak.com/kurban 

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

 . משפחה7

שפחה מסורתית, המדינה תמיכה: המשפחה הגרעינית של הרפובליקה של טורקיה מורכב מ

אמא, אבא וילדים. במשפחה המורחבת, יש בדרך כלל סבא וסבתא. משפחות מורחבות נראות 

 בדרך כלל באזורים כפריים, בערים ובכפרים.

במשפחה הטורקית המסורתית, הנישואין מסתיימים בנישואים רשמיים ובנישואין הדתיים. 

משפחות חסרות אונים חסרי אונים, ילדים יתומים, קשישים, ריעיונות של קדושים מעונים 

לירות לחודש עבור משפחות  456מקבלים תמיכה ממשלתית. קצבת הילדים בגיל הרך היא 

 ומד בחינוך היסודילחודש לילד הל TL 684אלה. 

לחודש לסטודנטים הלומדים להשכלה  TL 821לחודש עבור תלמידי תיכון,  730M TLחינוך, 

 גבוהה נתמך. 

 תנאים לתועלת המדינה

כדי ליהנות מסובסידיות ממשלתיות, יש צורך להיות מובטלים ולהוכיח שהם זקוקים לסיוע. 

 מצבים אלה: מתן טיפול בילדים

צעירים שאינם יכולים למצוא  23ה טיפול באמצעים נלקחו, אך הגיעו לגיל ילדים הזקוקים להגנ 

 עבודה או לעזוב את בתיהם או טיפול בבתים.

 :דמי לידה 

 600, עבור הילד השלישי ואת שאר 400, עבור הילד השני 300דמי לידה עבור הילד הראשון 

TL 

 TL 1120,43מוות, על מותו של בן הזוג והילד 

 .TL 2240,86קצבת מוות למשפחה של עובד מדינה, 

, שתוקנה בחוק חופשת לידה, ניתנת במשך שישה עשר 657לחוק מס ' 104פסקה )א( לסעיף 

שבועות לפני הלידה ושמונה שבועות לאחר הלידה. במקרה של הריונות מרובים, שבועיים של 

, חלק חופשת הלידה חופשת הלידה מתווסף בתקופה שלפני הלידה. בשל הלידה מוקדמת

 שלא ניתן להשתמש בה לפני כן נוסף גם לחופשת הלידה לאחר הלידה.

 :נישואין 

נישואין של הרפובליקה של טורקיה הן בשתי דרכים. רשמית ודתית. לאחר הטקס הרשמי לזוג 

הנשוי ניתנת תעודת נישואין. נישואין דתיים אינם חוקיים ומתאימים ללא תעודת נישואין. לאחר 

ס, החתן וקרובי הכלה ישתתפו גם בטקס החתונה. בחתונה תוכלו ליהנות ממוסיקה, מזון הטק

וריקודים עד מאוחר. מספר האורחים משתנה. סוג הבידור בחתונה משתנה בהתאם לאזור. 

https://www.yenisafak.com/kurban-bayrami-onemi-nedir-kurban-kesmenin-onemi-ve-fazileti!-h-2492372
https://studentinturkey.com/tr/turkiyede-resmi-tatil-ve-bayramlar
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הסגנון של החתונה במערב הארץ ואת הסגנון של החתונה במזרח שונים, מסורות ומנהגים 

 יעילים כאן.

ך כלל לילה חינה יום לפני החתונה והחנה ניתנת בכף הכלה. שירים עצובים הכלה ניתנת בדר

שרים כדי לבכות את הכלה. אם החתן צפויה לשים פיסת זהב לתוך כף הכלה, אחרת היא לא 

פותחת אותה. זוהי מסורת מיושמת בדרך כלל בכל האזורים. ואז, את השירים העליזים הם 

 חינה. למחרת היום של הכלה שיחקו את הריקוד נמשך עד סוף הלילה

ואת ההכנות של הספר של החתן הם סיימו, הכלה נלקחת לבית אביה. אחיה או אביה של 

הכלה מקשרים בדרך כלל חגורה אדומה למותנה של הכלה בשלוש פעמים ומתפללים בשם 

נישואים ארוכים. החתן לוקח את הכלה מבית אביה ואת המכוניות הם ערוכים על ידי יצירת 

 ירה והם הולכים לאולם החתונה.שי

חתונות להתחיל בשעה שמונה בערב האחרון עד שתים עשרה בלילה. לאחר חיתוך העוגה 

האכלה החתן והכלה זה לזה, מוסיקה הוא שיחק שוב. הטקס יתקיים מאוחר יותר. האורחים 

ין והקרובים שמגיעים לחתונה בדרך כלל נותנים את הכסף, התכשיטים וכלי הבית. יחסי מ

זהים אינם מאושרים בשום אופן ברפובליקה של טורקיה. לכן, אין להם זכות לאמץ או להיות 

משפחה אומנת. יש כמה בדיקות בריאות חובה עבור כל העיריות להגיש בקשות רשמיות לפני 

 הנישואין.

 גירושין 

. לאלף 7.09. שיעור הנישואין הוא 2017בשנת  459אלף  569מספר הזוגות הנשואים היה 

שיעור הגירושים  411אלף.  128-והגיע ל  2017-ב  1.8%-מספר הזוגות הגרושים עלה ב 

 לאלף, כאשר נבחנים הסיבות לגירושין של לפחות גרושים בודדים 1.6הוא 

ו חוסר אחריות. בעקבות זאת חוסר היכולת  uncaring 50.9%הסיבה לגירושין בטורקיה עם 

 מבני הזוג נגד משפחותיהם. 24.3%ועם  30.2%לפרנס את המשק עם 

 טיפול של ילדים שאינם בנישואין: 

( מי שלא מילא את חובת הטיפול, החינוך או התמיכה 1לחוק הפלילי הטורקי,  233על פי סעיף 

( כלוא עד שלושה חודשים 2הנובעים מחוק המשפחה ייאסר למאסר עד שנה לאחר תלונה. 

 ידוע להיות בהריון. weddedעד שנה כל מי שעוזב את בן זוגו או אישה 

 תנאי אימוץ 

 שנים לפחות מהוריו המאמצים -18הילד המאומץ חייב להיות צעיר ב • 

 על הילד להיות לפחות בן שישה שבועות• 

 אישיות מאוזנת, אוהבת ילדים• 

רמת הכנסה מספקת, זכויות בטחון סוציאלי, סביבה מתאימה ותנאי מחיה למתן טיפול • 

 אימוץ אדם.בילדים וחינוך של 

 האדם המאמץ אינו צריך להעניש על פשע שישפיע על מצבו של הילד בקהילה או בושה• 
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 תנאים להיות משפחה אומנת;

 להיות אזרחי הרפובליקה של טורקיה

 לגור בטורקיה לצמיתות 

 להיות לפחות בוגר בית ספר יסודי

 טווח הגילאים 50עד  25להיות 

ית וחברתית לקבל יישומים מאלה שרוצים להיות משפחה דירקטורים מחוזי של מדיניות חברת

אומנה. בהקשר זה, היא מבצעת את תהליך המחקר, הניטור וההערכה ומפגישה את משפחת 

 האמנה עם הילד.

 אמנה לשיתוף פעולה בהגנה על ילדים ואימוץ בין לאומי.

לד, הם מדינות שחתמו על האמנה הזאת, למען ההתפתחות ההרמונית של האישיות של הי

 הסכימו כי הילד צריך לגדל בסביבה משפחתית עם אושר, אהבה והבנה.

 מטרות האמנה: 

)א( לנקוט באמצעי זהירות כדי להבטיח שאימוץ אימוץ בין מדינות ייעשה בהתאם לטובת הילד 

 ולזכויות היסוד המוכרות במשפט הבינלאומי.

שיתוף פעולה בין המדינות )ב( להבטיח ציות לאמצעי זהירות אלה ולהקים מערכת של 

 המתקשרות למניעת סחר, מכירה וסחר בילדים;

 ג( להבטיח את ההכרה באימוץ על ידי המדינות המתקשרות בהתאם לאמנה.

 מקורות

-yasal-cocuklarin-disi-yasalar/evlilik-ve-hak-icin/kanunu-http://www.hurriyetaile.com/sizin
haklari_12859.html 

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

10.htm-http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160413 
yardimlari-olum-ve-dogum-es-cocuk-memurlari-lismadunyasi.com/devlethttp://www.ca 

yapilir-lnasi-basvurulari-destegi-devlet-verilen-cocugu-https://www.kosgebkredi.net/okuyan/ 
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. 

 

 . חיים של המדינה8

 כללי 

אורח החיים הטורקי הוא פסיפס תוסס המפגיש בין מזרח למערב, הישן והחדש, העבר 

ומסורת. גלובליזציה והתקדמות והעכשווי כיום. אורח החיים הטורקי מושפע יותר מכלכלה 

טכנולוגית היו יעילים מאוד באורח החיים. משפחות גרעיניות המתגוררות במרכזי ערים גדלו. 

מספר האנשים העוסקים בחקלאות ובעלי חיים בבעלי חיים באזורים כפריים הולך ופוחת מיום 

 ליום.

מזרחי והמערבי מהווה לטורקיה יש מגוון תרבותי ומסורתי. היציבות המרתקת של העולם ה

את מהות אורח החיים התורכי. הגורמים הפוגעים בבריאותם של העם הטורקי הם עישון, 

http://www.hurriyetaile.com/sizin-icin/kanunu-hak-ve-yasalar/evlilik-disi-cocuklarin-yasal-haklari_12859.html
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
http://www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=27593
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21869
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 2016אלכוהול, תזונה לא מאוזנת, חיים בלתי פוסקים ומתח. על פי נתונים סטטיסטיים, בשנת 

למחלות מערכת הדם,  %il'39,8תורכיה, טורקיה גורם מוות בשלוש השורות הראשונות: 

. תוחלת 11.9%, ואחריו מחלות מערכת הנשימה עם 19.7%דולים שפירים וממאירים, עם גי

שנים עבור נשים. ככלל, נשים חיות  80.7גברים ו  75.3, 78החיים בלידה בתורכיה בסך הכל 

 יותר מגברים

היום, סגנון החיים הפך נוח יותר מאשר קודם. העובדה שהטכנולוגיה מתרחשת בכל שלב 

אישית שלנו תוך הגדלת ההתמכרות הטכנולוגית שלנו. -תה את התקשורת הביןבחיינו מפחי

זה הוביל לירידה בכמות הזמן המשותפת עם חברים, משפחה וקרובי משפחה. בנוסף, הגידול 

הליקויים הכלכליים והמתח הביאו לעלייה במחלות לב וכרוניות. משרד -בהרגלים המזיקים, אי

ם בריאים ומשתמש בתקשורת חברתית כדי להגביר את הבריאות נוקט אמצעים רבים לחיי

הרגישות של החברה. הוא מנסה להיות הרתעה על ידי תוספת מס אלכוהול ומוצרי טבק ועל 

 ידי הפעלת קנסות עישון במקומות מקורה.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24640 

 השכלה 

י כותרים עיקריים כחינוך פורמלי ובלתי פורמלי על מערכת החינוך התורכית כיום מיועדת לשנ

. חינוך פורמלי: החינוך הרגיל בבתי הספר עם תוכניות 1739פי חוק יסוד חינוך לאומי מס '

שהוכנו על פי מטרה, ליחידים מסוימים קבוצת גיל ובאותה רמה. חינוך פורמלי כולל מוסד חינוך 

 גבוהה.יסודי, יסודי, תיכון, תיכוני ומוסד להשכלה 

חינוך לא פורמלי הוא מכסה את כל הפעילויות החינוכיות המאורגנות לצד החינוך הפורמלי או 

 בלעדיו.

פתח תוכנת תיכון: זהו מוסד המספק את ההזדמנות כדי לסיים את בית הספר התיכון על ידי 

בית שיטת חינוך מרחוק עבור אזרחים אשר סיימו את בית הספר היסודי, אבל לא יכול ללמוד ב

 הספר התיכון מכל סיבה שהיא.

-אל-תיכון פתוח: הוא משרת תלמידים שאינם יכולים להשתתף במוסדות חינוך פורמלי פנים

 פנים, שהשלימו השכלה פורמלית ורוצים ללמוד בתיכון הפתוח בעודם בבית הספר התיכון.

וך פורמלי, אשר תיכון פתוח: הוא מספק שירותים לתלמידים שאינם יכולים להגיע למוסדות חינ 

סיימו את גיל החינוך הפורמלי ורוצים ללמוד בתיכון תיכון פתוח בחינוך הפתוח כאשר הם כבר 

 לומדים בתיכון או בתיכון מקצועי.

שנות לימוד חובה, ארבע שנות לימוד יסודי,  12החינוך בבתי הספר הציבוריים הוא בחינם. 

יסודי הוא -או השכלה תיכונית. חינוך קדם ארבע שנות לימוד תיכון וארבע שנות לימוד תיכון

לשנה אחת והוא נקרא גן ילדים. בסוף בית הספר התיכון, כל התלמידים לוקחים את בית הספר 

התיכון ארצית הבחינה הכניסה ממוקמים בתיכון תיכון, אנטוליאנית בתי ספר תיכוניים, 

Relious לימודיהם בבית הספר התיכון,  בתי ספר תיכוניים או בתי ספר תיכון מקצועי. עם סיום

נערכת בחינת הכניסה לאוניברסיטאות ברחבי הארץ, והסטודנטים ממוקמים באוניברסיטאות 
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המספקות חינוך בתחומים בהם הם עוברים את המבחן )מחלקות נומרית, מילולית ושפה(. 

 החינוך האוניברסיטאי הוא בחינם.

החסרונות המהותיים של התלמיד ממוקמים אוניברסיטאות יש מעונות לדיור. במעונות אלה, 

בחזית ומבוצעים מיקומים. מעונות פרטיים זמינים אף הם. יש גם בתי ספר יסודיים פרטיים, 

 בתי ספר תיכוניים, בתי ספר תיכוניים ואוניברסיטאות.

 הצורה הפיזית של האדם הטורקי 

. צבעי העין בהירים. השיער שלהם ישר, דליל וקליל כההאנשים תורכיים הם בדרך כלל עור 

בצבע. עיני המרוץ הטורקי הן בצורת שקדים ועיני העין רחוקות זו מזו. הגזע הטורקי הוא בדרך 

, brachycephalכלל בגובה בינוני. זה מובן מהמחקר כי הטורקים הם צאצאי העם אנדרונובו, 

ל ידי אנתרופולוגים, המאפיינים של מרוץ לוחם גזע לבן )אנדרונובו האדם(. לפי מחקר ע

, גודל brachycephalyאנדרונובו הם: שיער כהה, עור בצבע חיטה )חום בהיר, עור לבן(, ראש 

בינוני, פנים, עין שקדים. הבדיקות האנתרופולוגיות שנערכו במחצית המאה האחרונה הראו 

 שהטורקים לבנים.

נתונים, הגובה הממוצע של גברים  2101 (TUIKעל פי נתוני המכון הסטטיסטי של טורקיה )

 66.9-אצל גברים ו  75.8אינץ' בנשים. המשקל הממוצע הוא  161.4אינץ' ',  172.6במדינה, 

בעוד שהיא  15.3%, השכיחות של השמנת יתר אצל גברים, Turk Statאצל נשים. על פי נתוני 

שלושה אנשים בטורקיה שמן אצל נשים. זה נאמר על ידי שר הבריאות כי אחד מכל  24.5%

מאד. טורקיה היא בין עשר המדינות שמנות בעולם. המראה הפיזי של אנשים מעוצב בעיקר 

על פי הסביבה העסקית. רצוי להיות בכושר אצל גברים ונשים. יש מי ללכת לאולם ההתעמלות 

דות למטרה זו. יש גם יחידות הרזיה ללא תשלום של המדינה עבור אלה שמנים. ישנן יחי

 במרכזים לבריאות הציבור העוסקות בה.

נשים לשים לב ההופעה שלהם, במיוחד אלה שחיים בערים הגדולות בצע את האופנה, 

קוסמטיקה, בגדים, מוצרי טיפוח אישי, תכשיטים ואביזרים חשובים מאוד. נשים מבלה זמן רב 

ניה הוא מאוד חשוב. בהכנה במיוחד בהזמנות. בגדים, תיקים, נעליים, אביזרים, איפור הרמו

 זה קל יותר לגברים. הרמוניה של החליפה והנעליים.

גברים אינם אובססיביים לבגדים כמו נשים. קעקוע הופך נפוץ למדי בקרב אנשים צעירים. 

 קעקועים הם לא בברכה על ידי משפחות מסורתיות.

 בין אישית תכונות תקשורת 

ת על ידי אנשים תורכיים תוך כדי תקשורת. תנועות ידיים ותנועות גוף משמשות לעתים קרובו

דיבור בקול רם אינו מתקבל בברכה במהלך השיחה. בדרך כלל כל מפגש מתחיל לא בזמן, 

אבל מכל סיבה שהיא מתחיל מאוחר. תוך כדי שיחה עם זרים, הם עושים מאמץ להבין ולעזור 

 לאדם האחר.

שלהם של אנשים טורקית כאשר תיירים המבקרים בטורקיה, מרגיש מופתע היחס הידידותי 

הם עצרו לבקש עזרה לכל דבר. למעשה, הרוב הגדול של העם הטורקי נהנים הזדמנות לפגוש 
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אורחים זרים, ללמוד על תרבויות שונות יש את ההזדמנות כדי לשפר את השפה הזרה שלהם. 

על  -גברים כולל  -אין הרבה מרחב אישי. עבור התורכים, זה נפוץ מאוד לפגוש אחד את השני 

 ידי נשיקה אותם על הלחי.

שפה. מונגולית היא השפה הקרובה  Altaicשל משפחת אוראל  Altaicהטורקי הוא בסניף 

ביותר לטורקית במונחים של משאבים. מבחינת המבנה, הטורקית נמצאת בקבוצת הסיומות 

בנה. כל שיש להן סיומת של שפות נוספות. השפה ההונגרית דומה לטורקית במונחים של מ

 לתוך אות אחת. transcribedצליל בולט הוא 

 36המעניק מקום למחקר מקיף על שפות העולם,  ethnologue.comעל פי דו"ח טורקיה של 

שפות מדוברות בתורכיה, יחד עם טורקיה בטורקיה. למרות שהשפה הרשמית היא טורקית, 

 כל מיעוט חופשי לדבר בשפת האם שלו.

    

    כללי התנהגות 

אבא הוא ראש הבית במשפחה טורקית מסורתית. בני המשפחה עוקבים אחר החלטות האב 

 ורצונותיו מתקיימים.

האם אחראית על הפריסה הפנימית של הבית. במשפחות עם סבא וסבתא, המחשבות שלהם 

 והחלטות לבוא קודם.

ל לפני שראש יושב ליד זקני עם הרגליים שלובות, עישון נחשב מכובד. אף אחד לא מתחיל לאכו

 המשפחה יושב ליד השולחן. העיקר הוא כבוד וצייתנות למבוגרים, חמלה ורחמים לקטינים.

ברחוב: לירוק ברחוב, לזרוק אשפה, לעצור את המעבר של אנשים הם התנהגויות גסות. אנשים 

זקנים, נשים וחולים מקבלים תמיד עדיפות. ליקוק בקהילה, להרים את האף, להפליץ, לירוק, 

 שוף בקול רם וללעוס מסטיק עם רעש לא יתקבל בברכה.לנ

ברכבים: זה התנהגות גסה לא לחכות לפי הסדר. צעירים יותר; לתת מקום לנשים קשישות 

וחולים, נשים בהריון. כיום, כמה בני נוער מתנהגים כפי שהם או האזנה למוסיקה עם אוזניות, 

 כדי לא לתת מקום.

 פשי לטעום את האוכל לפני שאתה קונה ..קניות: מציאה היא חובה. אתה חו

במקומות ציבוריים: במהלך החתונה, הלוויה או במהלך החג ותשומת לב להיות עדין יותר, 

עדין ומנומס. בהלוויה, את צערם של בעלי הלוויה משותף, סיוע חומרית ורוחנית ניתנת, מילים 

המתים מתפללים ומספקים מנחמות נאמר. שכנים לבשל ולקחת מזון לבית ההלוויה. קרובי 

של המוות. כדי להיות עליזים יותר, חביבים  52-וה  40-, ה 7-ארוחות לאורחיו בימים ה 

ומסבירי פנים, לתת מתנות לצעירים ולצעירים, לעשות אותם מאושרים ולרצות את מיטב 

 רצונותיהם. הצעיר

 גברים מצטרפים לצבא והכלה מוחלים חינה.

עם אחרים, לעזור, שיתוף עצב ושמחה, ברכה כאשר אתה רואה בשכונה: כדי להסתדר טוב 

אחד את השני, הם כללי התנהגות נימוס. תושבי הדירה לוקחים אוכל, עוגות וכו '. כאשר אתה 
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נותן בחזרה את הצלחת של השכן בחזרה זה בהחלט צריך להיות מלא עם משהו. חבל אם 

ואפילו יש לנו כמה פתגמים על זה.  neighborתחזירו אותו בחזרה. יותר מדי ערך ניתנת על 

 "" אל תקנה בית, תשיג שרך ". "אפילו בעניינים הקטנים ביותר, אחד השכנים יכול לעזור לעוד"

הטורקי  propleאירוח: אירוח הוא אחד המאפיינים החשובים ביותר של התרבות הטורקית 

מוגשים עם מבחר של מאמינים כי המבקרים שלהם צריך להתייחס כאורח של אלוהים. הם 

 קפה )תה, קפה, מאפה, מאפה, צחיחים או מזון(. המסורת שלנו היא להיות דבש ומתוק.

התעקשות על אכילה יותר, במיוחד עבור האורחים הוא בין התנהגויות נפוצות שלנו. בנוסף, 

אם האורח לא רוצה לשתות תה, תופס את הכף במהופך על הזכוכית ומסר מסר לא מילולי. 

 עוזבים את הבית, נעלי האורחים הם פנו מול הדלת, עם הרצון לבוא שוב הם עוזבים. כאשר

מטופל אורח: בדרך לביקור נלקחים פרחים, מיץ פירות, חלב ופירות בהתאם למצבו של 

החולה. מסורת זו לעיתים יוצרת בעיות לחולים עם דיאטות מיוחדות. ביגוד נבחר על פי 

טקס, הלוויה, מפגש של חברים. ההלבשה צריכה להיות הסביבה העסקית, כגון הזמנה, 

כלכלי -מתאימה למצב. כללי התנהגות; מראה הבדלים לפי האמונה, החינוך, המעמד החברתי

 ומנהגי החברה.

 

 מזון טורקי 

 

 

 

https://www.google.com.tr/search?tbm=isch&sa=1&ei=4DlLW9zWJ4HzsgGItZ7YDA&q=türk+kahvaltısı+
ile+ilgili+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+yemekl
eri+ile+ilgili+görseller,online_chips:geleneksel&sa=X&ved=0ahUK 
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המטבח הטורקי, אחד המטבחים הטובים ביותר בעולם, נחשב לאחד משלושת המטבחים 

הבסיסיים ביותר בעולם בשל זנים רבים, השימוש בחומרים טבעיים, הטעם מושך כל חיך ואת 

השפעתה על אירופה, אסיה , המזרח התיכון ואפריקה. המטבח הטורקי, ששורשיו נטועים 

הראשון של התורכים, הועשר על ידי תרומות של אזורים פנימיים של במרכז אסיה, היישוב 

 היבשת ושל תרבויות הים התיכון מאז הטורקים הגיעו אנטוליה.

בעוד המטבח הארמון התפתח באיסטנבול, המטבח המקומי באנטוליה התפתח באזורים 

שנלכדו במשך  שונים על ידי הצגת תכונות גיאוגרפיות ואקלימיות שונות. מאכלים אלה, לאחר

מאות שנים, הגיעו לערים גדולות ולסביבתן כתוצאה מעיוורון ועלייה להתנחלויות חדשות. 

 ניידות תרבותית זו הובילה להעשרת המטבח הטורקי בתרומתם של מתכונים מקומיים רבים.

המנה העיקרית בדרך כלל מתחיל עם מתאבן של מרק או חלק קטן של אוכל טעים מוגש קר 

, דולמה )עלי גפן ממולאים או פלפלים(, פשטידות, בסגנון אלבני מטוגן כבד Tzatzikiאו חם. , 

מטוגן הם חלק מתאבנים ברוב המסעדות. המנה העיקרית מורכבת בדרך כלל מבשר או 

מדגים. הטורקים בדרך כלל אוכלים לחם עם ארוחות ומנות עיקריות מוגשות בעיקר עם אורז. 

יה, מלפפון, פטרוזיליה ובצל, שמן זית ורוטב לימון. בשר כבש עם הארוחה מוגש סלט עם עגבנ

הוא סוג בשר המועדף ביותר כמו קבב שיש )חתיכות בשר עם תבלינים על לירוק( אתה יכול 

 לבשל בשר בדרכים שונות.

 'Köfte כדור בשר( אשר עשוי עם בשר טחון הוא אחד הארוחות האהובות. קבב הוא מנות( '

שר טלה מעורבב עם פלפלים חריפים ותבלינים מהמטבח המזרחי של עולם מפורסמות של ב

אנטוליה עם בקבוק אופקי. קבב יש זנים רבים. איסקנדר או בורסה קבב, שמו את שמו הראשון 

מאלכסנדר הגדול ואחר כך מהאזור אליו הוא שייך. זוהי ארוחה טעימה מאוד, כי הוא חתך 

טרי. הוא מוגש עם רוטב עגבניות וחמאה חמה לפרוסות דקות של בשר, ולבש פרוסות פיתה 

 ויוגורט.

הטורקים מתעניינים באופן מסורתי במנות חמות הנקראות אוכל עסיסי או אוכל מבושל. צריכת 

דגים ופירות ים נפוצה למדי. הדג מבושל על הגריל כדי לחשוף את הטעם הטבעי שלו; כמו גם 

אורז מתובל( הם שונים. מינים הדגים מולים, קלמרי, מולים ממולאים )מולים ממולאים 

 הנצרכים ביותר הם אנשובי, סרדינים, בוניטו, בס ים ודניס.

 

 מנטליות 

העם הטורקי רגשי. כאשר הם פועלים על פי הרגש שלהם הם לא יכולים לנחש את התוצאות 

של ההתנהגות שלהם. העם התורכי, מצד אחד, משתוקק להיות חלק מהסמכות, ומצד שני 

ם את הביקורת הקשה ביותר על סמכות. הם אוהבים לייעץ; אבל הם לא אוהבים הם עושי

 להיות מומלץ. הם אוהבים סרטים טורקיים. הם יכולים לצפות בהם פעמים רבות.

כאשר האדם התורכי הוא מנהל, הוא רוצה לקחת כל מוסד, כל יחידה וכל מי בשליטתו. הם 

ת שונות, מחשבות שונות. הם לא רוצים לעזוב מצפים לצייתנות מוחלטת. לא יכול לסבול דעו
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את המושב הזה אחרי שהם מגיעים לכל משרד. כאשר הגיע הזמן לרדת, זה יציין מי צריך 

 להחליף אותו.

אנשים תורכיים אוהבים בידור. הם אינם מהססים לארגן חתונה או לילה חינה בגינה או ברחוב. 

תר שהם רוצים. הם משתמשים בכל הם חושבים שזכותם לבלות את היום המאושר ביו

הזדמנות. כאשר הם לומדים שיש רופא יושב לידם באוטובוס, הם מחפשים פתרונות לכל 

הבעיות הקשורות לבריאות. אנשים תורכיים נוטים להיות יחסים היררכיים. באחד משני 

האנשים במוסדות הרשמיים, אדם אחד הוא המפקד. דברים לא עובדים במקומות שאין בהם 

 סמכות.

ימים  5שעות ביום עבור הרשאות רשמיות,  8בטורקיה, שעות העבודה הרשמיות של     

בשבוע. זה חג בשבת וביום ראשון. זה בדרך כלל החג ביום ראשון עבור עובדים במגזר הפרטי. 

במהלך תקופה זו, אנשים טורקית בדרך כלל ללכת על חוף הים או ליער כדי לקבל פיקניק או 

טוב עם חברים או בני משפחה כדי להתרחק ההמולה של העיר ויש לי זמן טוב. לבלות זמן 

הארוחה החשובה ביותר של פיקניקים אלה היא בשר צלוי, עוף או דגים בגריל עם משקאות. 

פעילות בידור נוספת היא פעילויות הקונצרטים, הקולנוע והתיאטרון המועדפים על ידי צעירים. 

ן קונצרטים ציבוריים חינם להזמין את האמנים המפורסמים של במיוחד בקיץ, עיריות לארג

 המדינה.

במיוחד במהלך חופשת הקיץ, על פי המצב הכלכלי שלהם, אנשים להעריך את חלופות        

החג השונות בטורקיה ובחו"ל. קניות בקניונים הגדולים הוא בין הפעילויות הפופולריות ביותר 

מעדיפים להישאר בבית לבלות את רוב זמנם בצפייה של הצעירים. בסופי שבוע, אלה ה

בטלוויזיה ובחברים. בתוכניות טלוויזיה, גברים נוטים לצפות בתוכניות ספורט, בעוד נשים 

 נוטות לצפות בסרטים ובסדרות טלוויזיה.

אנשים תורכיים לא עושים ספורט הרבה ולא יכול לעשות את זה חלק מחייהם ולשלב אותו      

חיים. לכן, רוב החברה הטורקית סובלת מעודף משקל. אבל במיוחד הדור הצעיר, לתוך רמת ה

נשים מודעים יותר למשקלם. עבור רוב הגברים, ספורט מכוון הם עושים עבור פעמיים בשבוע. 

בנוסף, כמה נשים וגברים הולכים באופן קבוע למרכז הספורט, אך מספר האנשים העוסקים 

ספר קטן. כמו כן, מבית הספר היסודי עד השנה האחרונה של בספורט ובהליכה יומית הוא מ

 בית הספר התיכון שעתיים בשבוע חינוך גופני הוא נושא חובה.

בקיץ, קיץ ספורט קורסים של עיריות נפתחו לעודד ילדים ובני נוער לעשות ספורט. בנוסף,       

רבים כגון כדורסל, במדינה שלנו יש הרבה צוותים וספורטאים אשר היו מוצלחים בספורט 

 כדורעף, היאבקות, טאקוונדו ושחייה. אמירתו של מוסטפה כמאל אתאטורק, מייסד רפואה
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  בריאות בטורקיהמערכת התיאור של  .1

 עקרונות של מערכת הבריאות 

הטבות של אזרחים משירותי בריאות הרפובליקה של טורקיה מובטחת על ידי 

כל המוסדות והארגונים המספקים שירותי  החוקה של הרפובליקה של טורקיה.

 .הבריאות הם בפיקוח משרד הבריאות

 מערכת מימון ✓

 : ביטוח בריאות כללי

. ביטוח 2012כל אזרחי הרפובליקה של טורקיה יש ביטוח בריאות כללית מאז 

בריאות כללית היא מערכת ביטוח המכסה לא רק עובדים, אלא גם אנשים לא 

 .מועסקים

 ממשלתיים. –ההבדל בין העובדים לבין העובדים הלא 

דמי הביטוח של העובד משולמים על ידי המוסד שבו הם עובדים. תלושי העובדים גם 

לשלם דמי ביטוח עצמם כדי הם מכוסים על ידי ביטוח. אנשים שאינם עובדים צריכים 

ליהנות משירותי בריאות. אלה שאינם עובדים נדרשים יש מבחן הכנסה על מנת 

לקבוע את סכום הפרמיה שהם ישלמו. בדיקת ההכנסה נעשית בסיוע חברתי ובקרן 

 1/3הסולידריות שבה הם מתגוררים. אלה אשר ההכנסה לאדם אחד הוא פחות מ 

( לא משלמים 2018לירה טורקית בשנת ) 2029שכר המינימום )זה היה ברוטו 

שכר  1/3של  12%שכר המינימום לשכר המינימום, לשלם  1/3תרומה. אלה בין 

לירות טורקיות. אלה שהכנסתם היא בין שכר המינימום ברוטו  81המינימום הוא, 

 לירה טורקית 243לבין הסכום פעמיים לשלם פרמיה של 

 . לאומי מימון שירותי בריאות ומוסד לביטוח

הביטוח הלאומי בטורקיה המוסד הציבורי היחיד הפועל בתחום ביטוח בריאות 

שירותי קונה  ביטוח  .במימון שירותי בריאות 80%וביטוח סוציאלי, וכן נתח של 

בריאות מספקי ציבור או פרטיים. התשלומים שבוצעו עבור רכישות אלה נעשים עם 

 .פרוטוקול / חוזים שנחתמו מראש

 ירותי בריאות בטורקיה מימון ש

 מוסד לביטוח לאומי -

 ,תקציב הממשלה המרכזית -

 מוסדות לביטוח בריאות פרטיים -

 .מן המקורות כי אנשים פוגשים את עצמם -

 :פרמיות ביטוח

פרמיות הביטוח הן מבוססות הכנסה והן לוקחות סכום מסוים של פרמיית הכנסה. 
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העיקרית של דמי הביטוח. המעסיק משלם על בסיס התועלת  12.5%שיעור זה הינו 

 .(Sülkü, 2011: 29) .7.5%והמעסיק משלם  5%

 

  בריאות, מניעה וחולי .2

על ידי  1949ביוני  9-ב  WHO -הרפובליקה של טורקיה הפכה רשמית לחבר ב

אישור החוקה של ארגון הבריאות העולמי בטורקיה צפופים. אוכלוסיית טורקיה 

. האוכלוסייה 2017בדצמבר  31אנשים ליום  525 אלף 810מיליון  80הייתה 

 .הגבוהה ואת מספר גדל והולך של עולים להגדיל את הנטל על ענף הבריאות

של משרד הבריאות, הפקולטה  835, מספר בתי החולים הם 2006על פי נתוני מרס 

, עמותות וקרנות 8, עיריות 5, מוסדות המדינה הכלכלית 278, פרטיים 53לבריאות 

בתי חולים  19.6מיטות.  171888בתי חולים   1204, סך הכל 8זרים ומיעוט , 17

 .OECD - לכל מיליון חולים. הוא רחוק בהרבה מממוצע ה

 טיפול מונע בריאות הרפובליקה של טורקיה

 .זה קורה בשתי דרכים

 :שירותי בריאות מגן אישיים -

)היגיינה אישית,  אבחון מוקדם וטיפול במחלות, שיפור רמת הבריאות האישית -

תזונה, חיסון(, תזונה הולמת ומאוזנת, תכנון משפחה, חיסונים, חינוך לבריאות, 

 .הגנת סמים. הוא מוחל בשלושה שלבים

 שירותי בריאות מונעת לסביבה -

פיקוח ובקרה על מזון, אספקת מים נאותים ונקיים, בקרת זיהום אוויר, שליטה  -

גורמים העלולים לאיים על בריאות בסביבת בפסולת,   שימור בריאות, שליטה ב

 .העבודה

 

 ני מערכת הטיפול הרפואי ברפובליקה התורכיתוארג .3

 ספקי שירותי בריאות בטורקיה

 ספקי שירות בריאות הציבור 1.

 ספקי שירות הבריאות הפרטית 2.

 בתי מרקחת 3.

 ספקים של שירותי בריאות ציבוריים :

 .שירותי הבריאות כמפורט להלן כנדרש בחוק, משרד הבריאות מסווג את

 :ספקי שירותי בריאות ראשוניים

מוסדות רפואיים ציבוריים במינהל הציבורי, מרכז בריאות, מחלת שחפת, בריאות האם 

והילד, מרכז התכנון המשפחתי, מרכז הבריאות, מרכז הבריאות הקהילתי ורופאי המשפחה 
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יחידות חירום לבריאות, מרכזים  112שהוסמכו על ידי משרד הבריאות כרופאי משפחה, 

 .רפואיים של אוניברסיטאות, מרפאות

 :שירותי בריאות משנית

בתי חולים ציבוריים שאינם הכשרה ובתי חולים ובתי חולים הסניפים ללא בתי חולים לחינוך 

ומחקר ומרפאות מחוז המחוברות לבתי חולים אלה, בתי חולים מחוזיים משולבים, מרכזים 

יים ורפואת שיניים, המזוהים עם משרד הבריאות, בתי החולים והמרכזים רפואיים אוראל

 .הרפואיים של רשויות מקומיות ומוסדות ציבור , בית החולים להוספיס של איסטנבול

 :שירותי בריאות שלישוני

בתי חולים להכשרה ולמחקר, בשיתוף עם משרד הבריאות ובתי החולים הפרטיים, מרפאות 

י חולים אלה, בתי חולים לבתי חולים ובתי חולים הקשורים לבתי בריאות הקשורות לבת

חולים אלה, מכונים ומרפאות אזוריות, פקולטות לרפואת שיניים של אוניברסיטאות, בית 

 .החולים למחקר

 ספקי שירותי בריאות פרטיים . 2

, בטורקיה חלה עליה משמעותית בביקוש לענף הבריאות הפרטי. התרומה 2009מאז שנת 

 .שמשלמת המדינה היא אחת הסיבות לעלייה זו

 :ספקי שירותי בריאות פרטיים

 .אלף מיטות 44בתי חולים בעלי קיבולת של  562-

ספקי שירות מיוחדים, המוצגים באדום, בהתאמה, בדיקה רפואית, טיפול באשפוז, כל 

ותי )השתלת איברים( היא התפלגות שירהפעילות, מספר מיטות לטיפול נמרץ, מורכבות 

 .הבריאות

 

 

 



 
29 

 מקום ביטוח בריאות פרטי בטורקיה

בטורקיה, הביקוש לביטוח בריאות פרטי, בהשוואה למדינות עמיתים הוא נמוך אך יש 

מהאוכלוסייה יש ביטוח בריאות  3%למעט טיפול חירום וביטוח נסיעות, רק  .פוטנציאל לגדול

 .פרטית

 

יותר. חלק מההוצאות שאינן מכוסות על אזרחים תורכיים מעדיפים ביטוח בריאות משלים 

 .יכול להיות מכוסה על ידי ביטוח בריאות משלים )ביטוח בריאות משלים( SSI ידי

 :ביטוחי בריאות משלימים

א. שירותי בריאות שלא ממומנים על ידי המוסד )התערבויות אסתטיות, טיפולים 

 . אלטרנטיביים כגון דיקור וכו

 ב. עמלות נוספות 

 ,שניתן לקחת מהחולה, כגון לינה, דמי מלוןג. הסכום 

ד. על פי ההסכם בין ספק שירותי הבריאות לבין חברת הביטוח, הסכומים שנותרו במחירי 

 .עשויים להיחשב במסגרת ביטוח בריאות משלים

 בתי מרקחת. 3

 ,בבתי מרקחת, כמו גם תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם, מוצרי צמחים, מוצרים עוריים

מיכה )ויטמינים, מינרלים, מוצרים התומכים את המערכת החיסונית, וכו '(, חומרים מוצרי ת

 .התרומה תרומה של גמלאים מנוכה משכר 10% - אורתופדיים וכן הלאה יכול להיות

עלויות ההשתתפות בתרופות נאספות על ידי  .20%שיעור ההשתתפות של העובדים הוא  -

מיום המרשם, החולה יכול לקחת את התרופה  .ומיבתי המרקחת ונשלחות למוסד לביטוח לא

 .ימים 4ימי סוף השבוע אינם נספרים תוך  .ימים 4מבית המרקחת בתוך 

 תיירות בריאותית בטורקיה 

 .מוסדות בריאות במדינה שלנו, אשר משרתים סטנדרטים בינלאומיים 48ישנם 

תיירות  טורקיה מציעה מחירים תחרותיים עבור ניתוחים כי הם נפוצים בענף

בתרשים להלן, עלות הטיפול עבור מעקף קיבה, החלפת שסתום הלב,  -הבריאות.

 תותבת, כריתת רחם   )דולר(
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 .באה לידי ביטוי תקן הזהב בתחום הבריאות העולמי  JCI ע"י  אקרידיטציה  -ההסמכה *

JCI  איכות הסמכה הבריאות פותחה על בסיס עקרונות של ניהול איכות הכולל של מערכות

 ומטרתו לשפר את רשת אבטחת האיכות של JCI הוא בוחן את מודל .של מוסדות הבריאות

ISO 9001 של המוסד הרפואי הרלוונטי במודל זה. 

 להיות מטופל בינלאומי ברפובליקה הטורקית 

מטופלים בינלאומיים המבקשים שירותי בריאות לבתי החולים במדינה יכולים לקבל  טיפול 

עבור תשלום מראש של כמות מסוימת של דמי הטיפול המשוער לפני תחילת 

הטיפול.מטופלים קבלת שירות הבריאות הבינלאומי נרשמות במערכת מבוססת אינטרנט 

ם רלוונטיים בכל מוסדות הבריאות, כגון במערכת זו נרשמים חולי .שנוצרו על ידי משרד

פרטית, בנוסף לרישומם.-אוניברסיטה ציבורית  

 

 קו תמיכה בינלאומי לחולים:

 

קווים של סבים על  184אם הזרים יתקשרו למרכזי החירום או לשירותי הבריאות או יקראו ל 

התמיכה תלונותיהם או על זכויות החולה, מוקדי השירות יעבירו את השיחות הללו לקו 

הבינלאומי בחולים באמצעות שיחות ועידה. עבור תיירים המגיעים לארצנו, שירותי תרגום 

שעות  24ופירוט בענייני בריאות באנגלית, גרמנית, ערבית, רוסית, פרסית וצרפתית זמינים 

קווי תמיכה בינלאומיים. כל הזרים שלנו המדינה  28 47 444ימים בשבוע, מ  7ביממה, 

ת מקו תמיכה זה ללא קשר לשאלה אם ספק שירותי הבריאות הוא פרטי או יכולה ליהנו

 .ציבורי

 שירותי בריאות חירום לחולים בינלאומיים

שירותי בריאות  ,שירותי בריאות החירום והעברת מטופלים לחולי נפש משולמים לחולים זרים

ת מחויב עבור החירום מוצעים ללא תשלום לאזרחים. בתאונות דרכים, אדם אינו יכול להיו

עלות הטיפול. עם זאת, אם אדם מקבל שירות חירום חירום עקב תאונת דרכים יש את ביטוח 

הנסיעה אופציונלי נוסף, החלק שהמוסד אינו משלם ניתן לחייב את זה הביטוח והתשלום 

ניתן לבקש על פי הפוליסה. המחיר כי חולים בינלאומיים יש כדי לשלם עבור שירותי 
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על ידי משרד הבריאות על תג מחיר. מוסדות בריאות פרטיים לא צריך לעמוד  הבריאות נקבע

 .בתג מחיר זה

 :מקרים מיוחדים

 מלחמה, אסון, רעב וכו 'בנסיבות יוצאות דופן •

 .אנשים שמגיעים לארצנו לחינוך ולאנשים שהם מחויבים להשגיח עליהם במהלך השכלתם  •

מקלט, מבקשי מקלט, אנשים חסרי נתינות, אלה הנמצאים במעמד של פליטים ומבקשי   •

 קורבנות סחר

 אזרחים זרים שיש להם אשרת שהייה בארצנו ויש להם מספר זיהוי זמני  •

 אזרחים זרים שזוהו על ידי אמנות בינלאומיות שונות  •

 .הם אינם משלמים עמלות עבור שירותי הבריאות שהם יקבלו בטורקיה  •

http://saglikturizmi.gov.tr 

 

 פליטים בטורקיה ובשירותי בריאות  

 

מלבד זאת, ישנם מבקשי מקלט אחרים,  .מיליון פליטים במדינה 4, ישנם כ 2018על פי נתוני 

 .אלף 500-בעיקר עיראקים ואפגנים, ומספרם גדל ב 

מספר זה רשום באופן רשמי בלבד, ולא ניתן לחשב את מספר ילדי הפליטים שנולדו כאן ואת 

 .אלף סורים רשומים באיסטנבול 550-כ  .כאן אלה שיוולדו

כל ההוצאות הרפואיות הבסיסיות של הסורים, כולל תרופות מכוסים ללא תשלום על ידי  -

 .הרפובליקה של טורקיה

במילים אחרות, ניתן  300 €עלות הבריאות השנתית הממוצעת של אזרח למדינה היא סביב 

 .מיליארד יורו בשנה 1מיליארד סורים להוציא כ  3,4-לומר כי כ 

-https://www.sozcu.com.tr/2018/saglik/prof-dr-murat-erdogan-suriyeli :מקור

multeciler-konusunda-atilmasi-gereken-6-adim-var-2158949/ 

 

 שירותי חירום 

 שירותי חירום אמבולנסים הוא שירות בריאות זמין רק במצבי חירום והוא בחינם 112

חירום שירות אמבולנס אינו מסופק אלא במקרים הבאיםשירות  -112    

כאבים בחזה ו / או כאבי צד, קוצר נשימה חמור, תאונות דרכים עם כל מיני פציעות, נפילה 

 .מגובה, מקרי דימום דחופים, טביעה, הרעלה, דלקת, התעלפות, מחלה קשה

ם להעביר את מלבד מקרי החירום, ניתן לקבל מהמגזר הפרטי את האמבולנסים הנדרשי

 החולים מהבית, והם מקבלים שירותים בתשלום
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http://www.acilafet.gov.trKaynak:  

  חירום 

כל החולים המועמדים למחלקות החירום מטופלים כחולים. אנשים אינם מקבלים 

 .חירום רפואייםדמי השתתפות או עמלות נוספות עקב שירותי 

 צהוב, שדה ירוקעם זאת, על פי הערכת הרופא, המטופלים המכוסים בשדה 

נקבעים. המטופלים הנכללים בשדות האדומים והצהובים  אדוםובדיקת שדה 

מקבלים טיפול רפואי חינם, בעוד המטופלים בתחום הירוק מואשמים. שירותי 

 .החירום בטורקיה עוסקים ללא הפסקה במהלך שעות העבודה

 .זוהי הדרך למנוע יישומים מיותרים לשירותי חירום

 

http: //www.sgk.gen.tr/ סטיים מפורטיםלקבלת נתונים סטטי bknz: 

https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ 

 

MHRS ) קביעת תור עם רופא ממערכת ציבורית( 

חולים שרוצים לקבוע פגישה מבתי החולים המזוהים עם משרד הבריאות יכולים 

בקלות לקבוע תור על ידי נקיטת הצעדים הנדרשים מתוך כתובת האינטרנט הרשמית 

כתובת. דרך  .www.mhrs.gov או "MHRS "www.hastanerandevu.gov.tr של

 .מוקד טלפוני "ALO 182" הוא  MHRS נוספת לקבוע פגישה מ

 :מוסדות לאומיים אחרים המספקים שירותי בריאות

 הסהר האדום. 1

- UMKE  2. צוות ההצלה הרפואי הלאומי 

  

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


 
33 

זהו מוסד המספק  .עובדים בשכרחלק מצוות הסהר האדום הטורקי עובדים מרצון וחלקם . 1

תרופות, מזון, ביגוד, אוהלים לאנשים שסבלו ממלחמה, רעידת אדמה, התפרצות מחלות, 

היא מקימה ומנהלת מחלקות,  אש והצפה הן בטורקיה והן בחו"ל, ועומד על ידי תרומות.

 .מקבל דם באמצעות תרומת דם .מרכזי בריאות, מרכזי שיקום 

 

 

 

2 - UMKE  צוות ההצלה הרפואי הלאומי 

 זה מורכב של צוות הבריאות שיש להם מספיק ציוד רפואי והתערבות
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 . טיפול ביתי 4

 

וזמינה ללא תשלום  2005-הרגולציה על שירותי הטיפול הביתי בטורקיה פורסמה ב 

 .לנזקקים

 ?מי יכול ליהנות בריאות בבית

)אלצהיימר, דמנציה, שיתוק וכו '( שאינם מסוגלים  חולי סרטן סופני, חולי שרירים, אלו -

ללכת, קשישים, תלויים במיטה ואפילו לא יכולים לענות על הצרכים המיוחדים שלהם יכולים 

 .ליהנות משירותי בריאות ביתיים בגלל מחלתם הכרונית

 ?כיצד להגיש שירות טיפול הבית

 .בתי חולים ציבוריים בכל מחוז של טורקיה כיום שירותים אלה מסופקים על ידי

 .ולהירשם 33 38 444כדי להחיל שירות זה עליך להתקשר למספר 

 

 

 

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

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

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

 

 

kaynak:%20http://gazetebir.com.tr/haber/evde-dis-tedavisi/
http://sesanltd.com.tr/saglik-bakanligi-evde-saglik-hizmetlerinden-nasil-faydalanirim/
https://www.hemsire.com/hemsirelik/evde-bakim-hemsiresi-gorev-yetki-ve-sorumluluklari-h866.html
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  סיעודי ביתיטיפול 

 .בתי אבות בטורקיה מובנים כמדינה סיעודי בתים פרטיים בתי אבות

בנוסף לבתי אבות בארצנו, יש גם  .בתי אבות פרטיים נשלטים על ידי המדינה

 .מרכזי טיפול ושיקום ישנים

 ;תנאי קבלה לבתי אבות ממלכתיים

שנה ומעלה, לא כל מחלה המונעת לעמוד בדרישות שלהם, להיות מסוגל לעשות  60גיל  

עצמאית של פעילויות היומיום כגון אכילה, שתייה, רחצה, שירותים וכן הלאה, לא מחלת 

ות זיהומיות, לא מכורים לסמים או לאלכוהול, מחסור חברתי ו / או כלכלי נפש, לא שיש מחל

 שירותי הבריאות ניתנים בכל בתי האבות    . .כדי להזדהות עם דוח הבדיקה החברתית

 

. זמינות שירותי הבריאות ברפובליקה התורכית5  

 

 מתן עדיפות לחולי מרפאה עם מצבים מיוחדים

עדיפות לבדיקות פוליי קליניות בטורקיהלמטופלים עם התנאים הבאים יש  . 

חירום, מטופלים, הריון, אנשי צבא בשירות, אלמנות ויתומים של חללי המלחמה והחובה, 

, אנשי צבא טורקים בשירות7, ילדים מתחת לגיל 65חולים מעל גיל   

 

  מינויים מאוחרים בעיה עבור טכניקות ההדמייה

האוניברסיטאיים המשרתים את מערכות ההקרנה  בטורקיה, במיוחד באזור שבו בתי החולים

וכו '( ניתן לתת פגישות לאחר המועד. כאשר בדיקות המבחן של חולי  CT, MR) הרפואיות

החירום המגיעים לבתי החולים באוניברסיטאות מתבצעות באופן מיידי, חולי מרפאה יכולים 

אבל לא בבתי חולים תינתן פגישה לאחר חודשים. זה נפוץ פחות בבתי החולים במדינה 

מרכזי,  פרטיים. זה לא המקרה של כל בתי החולים באוניברסיטה בטורקיה. פרטייםהדמייה

הרצוי תוך זמן קצר מאוד  סקר אשר מסייעים להתגבר על המצב הזה, לספק את שירות

 .עבור תשלום מסוים

 .מספר החולים לכל רופא והשפעת מצב זה על תקופת השירות לבריאות

 

-ל  2009שלהלן מציג את מספר החולים לכל רופא ואת מספר היישומים בין השנים הנתון 

2016. 

בהתחשב בעובדה שמספרים אלה גבוהים למדי, הזמן שרופאים המשרתים בתחום 

 הבריאות הולך ופוחת עבור המטופלים שלהם
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.  

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

רופאים  827 144,000. בסך הכל של 5635, מספר החולים לכל רופא הוא 2018בשנת 

אלף  30של רופאים אלה נמצאים במוסדות בריאות הציבור.  332 86,000עובדים בתורכיה. 

במגזר הפרטי. עבור כל המגזרים  853 27,000לעבוד באוניברסיטאות, של הרופאים  642

. 181אלף בני אדם הוא  100)משרד הבריאות, האוניברסיטה, פרטי(, סך הרופאים לכל 

מספר  .OECD -. טורקיה מדורגת האחרונה בין מדינות ה345הוא  OECD -ממוצע ה

בשנה  440 718,000 469,000,000הפניות למוסדות הבריאות המשני והשלישי הוא 

 .האחרונה

 https: //www.turksagliksen.org.tr/1-doktor-basina-dusen-hasta-sayisi-5635_3069.html :מקור

 

 הסיעוד בתורכיה. 6

אחיות אחראיות לקביעת הצרכים הבריאותיים של הפרט, המשפחה והחברה. לתכנון, 

 ראיות. ליישום, להערה ולפיקוח על טיפול סיעודי בהתבסס על

 המעמד המקצועי של האחות בטורקיה 

במסגרת ארגון הסהר האדום.  1925בית הספר לאחיות הראשון בטורקיה הוקם בשנת 

 החל משרד הבריאות לפתוח את בית הספר המקצועי לסיעוד. 1960בשנת 

באוניברסיטת האגאי. בית ספר זה הוא בית הספר  1955ההשכלה הגבוהה החלה בשנת  

 ן באוניברסיטה ברמה של אירופה וטורקיה.לאחיות הראשו

file:///C:/Users/Revital/Downloads/www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do%3fistab_id=1612
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תכניות לתואר בסיעוד. חינוך סיעוד באוניברסיטאות בטורקיה קיים לתואר  133יש סך של  

ראשון, תואר שני ודוקטורט. תכניות של סייעת לאחות סייעת למיילדת וטכנאי לטיפול רפואי 

  נלמדים בבתי הספר התיכוניים המזוהה עם משרד החינוך הלאומי.

 , בהשתתפות אחים גברים סיעוד חדל להיות מקצוע הנשי. 2007מאז 

 20אלה שעבדו בסיעוד במשך פחות מעשר שנים משתמשים בחופשה שנתית בסך הכל 

 ימי חופשה שנתיים בסך הכל. 30-ימים בשנה, אלה שעבדו מעל לעשור משתמשים ב 

רטיים, בתי אבות, בתי חרושת אחיות; יש אפשרות לעבוד בבתי חולים ציבוריים, בתי חולים פ

 ומפעלים, בתי ספר, גני ילדים ובמקומות רבים אחרים.

משכורות האחיות העובדות במגזר הפרטי משתנות בהתאם למוסדות שהן עובדות בהן, 

משכורות האחיות העובדות בבתי החולים באוניברסיטאות ובמדינה מוסדרות בהתאם לחוק 

 עובדי המדינה.

 לירות טורקיות. 3,814לירות טורקיות ל  1600נע בין השכר הממוצע האחות 

שעות ביממה בין השעות  16-במהלך היום ו  16: 00-ל  08:00אחיות עובדות בין השעות 

 בתפקיד. 08: 00-16: 00

של חולים, שכר לא מספיק, בעיות  עומסשעות העבודה,  כמותבגלל  קיימתתסמונת שחיקה 

 .ותתינוקהיעדר טיפול במשפחתיות, 

אלף איש במדינות האיחוד האירופי במדינות האיחוד  100-ל  מספר האחיות הפעילות 

 141אחיות. טורקיה מדורגת אחרונה עם ממוצע של  745האירופי ובמדינות החברות בו הוא 

  אחיות.

אנשים הן האיחוד האירופי המדינות החברות באיחוד  100000 ותמספר אחיות עובד

 אירופה מדינות בטורקיה WHOהאירופי וגם במדינות 
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 המושג הנוכחי של טיפול סיעודי בטורקיה 

עם תקנות משפטיות השימוש בתהליך סיעוד הפך חובה בטורקיה. תהליך הסיעוד נרשם 

 בזמן קצר בסביבת המחשב. רשומות אלה ניתן לגשת על ידי האחיות בתוך זמן קצר.

 מערכת של טיפול סיעודי בטורקיה 

האחות הפרטית מפותחות ומשמשות לפי מרפאות. טפסים אלה  , תצפיותNANDAעל פי 

 נחשבים ראיות בתהליכים משפטיים אפשריים.

 

1.https://hemsirelersitesi.net/hemsirelik-tani-listesi/ 

2.https://www.medimagazin.com.tr/medimagazin/tr-turkiyede-hemsirelik-mesleginin-durumu-ve-

hemsirelik-mesleginin-gelisimi-icin-turk-hemsireler-derneginin-onerileri- 

3.https://www.google.com.tr/search?q=hemşirelik+mesleğinin+türkiyedeki+yeri&oq=hemşirelik+mes

leğinin+türkiyedeki+yeri&aqs=chrome..69i57.24476j0j8&sourceid=chro 

4.https://www.researchgate.net/publication/319109156_Derleme-

Review_HEMSIRELIK_SURECININ_EVRIMSEL_GELISIMI_HEMSIRELIK_SURECIEvolutionary_devel

opment_of_nursing_process [accessedAug 28 2018]. Meryem Türkan ERER, Meltem AKBAŞ,Gülay 

YILDIRIM 

5.http://www.journalagent.com/z4/vi.asp?pdir=tjob&plng=tur&un=TJOB-54264 

 2014; 1(2): 92-99 | DOI: 10.5505/tjob.2014.54264  Zehra Göçmen Baykara 

6.http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=745:hemrel-

yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33 

 

 . רפואה רוחנית של הרפובליקה הטורקית7

המשימה של צוותי התמיכה הרוחנית היא להדריך, להניע ולספק תמיכה מוסרית לחולים, 

 לקרוביהם ולעובדי הבריאות שלהם.

, הוצעו בבתי החולים שירותי 1995-בחוזר שהוציא משרד הבריאות והמנהל לענייני דתות ב 

 דת ומוסר.
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תואר שני או דוקטורט.  יהיו בעליעדיף כי כל הפקידים הדתיים אשר יעבדו בבתי חולים 

, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה של הדת, סוציולוגיה של הדת, ייעוץ דתי והדרכה בפועל

" לפני שהם בתחום "מיוחד עוברים מאתיים שעות של חינוך כולם. בטיפול רוחני מועסקים

 מתחילים לעבוד בבתי חולים.

KAYNAKLAR: 

1.https://www.researchgate.net/publication/290475642_PSIKOLOJIK_YARDIM_HIZMETLERI_BAG

LAMINDA_TURKIYE'DE_DINI_DANISMA_VE_REHBERLIK [accessedAug 29 2018]. 

2.Psikolojik Yardım Hizmetleri Bağlamında Türkiye’de Dinî Danışma ve Rehberlik 306 ,Ağılkaya 

Şahin, Zuhal,  

3.Danışmanlık: Teori  – Eğitim  –  Uygulama, Marmara  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi) İstanbul 2014. 

 

 . זכויות וחובות של מטופל ברפובליקה הטורקית8

הביטוח מחויבת להודיע ללקוחות ביטוח בריאות פרטיים על תוכן החוזה ועל הנושאים חברת 

הטכניים. היא מחויבת לספק את כל המידע הדרוש לגבי הזכויות והאחריות של הצדדים בעל 

פה ובכתב. לחברה זכות לבקש מידע ומסמכים ממבוטחים ומוסדות על ידי קבלת אישור 

 בכתב מהמבוטח

 זכויות הורים 

 לתת מידע• 

 מהלך המחלה• 

 על ידי מי וכיצד הטיפול הרפואי נמשך במחלה• 

 אפשרויות טיפול חלופיות וסיבוכים• 

 סיכונים במקרה של דחייה• 

 מאפייני התרופות שנלקחו• 

 כיצד להגיע לעזרה רפואית.• 

המידע ניתן בצורה פשוטה ככל האפשר, בהתאם לרמתו החברתית והתרבותית של • 

 ן ללא היסוס או ספק.המטופל להבי

 חובות של מטופלים 

 על המטופל לתת מידע מדויק אודות הרקע הבריאותי שלו.• 



 
40 

 לעמוד בכללי המוסד הבריאותי.• 

 על המטופל לעקוב אחר שרשרת ההפניה.• 

 לשתף פעולה עם עובדי בריאות.• 

 על המטופל לעקוב אחר התאריך והשעה של המינוי.• 

 בדי בית החולים, מטופלים ומבקרים אחרים.עליהם לכבד את זכויות עו• 

 יש לשלם את הנזק שנגרם לאספקה בבית החולים.• 

 המטופל אחראי לתוצאות האפשריות אם הוא מסרב לטיפול.• 

 (.2009, חוזר בקשה לזכויות החולה, 1998 -)תקנה בנושא זכויות מטופלים, התשנ"ח 

KAYNAKLAR 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/kurumumuz 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/adan-zye-genel-saglik-sigortasi-40085236 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131023-1.htm 

 

 

 חולים בטורקיה . משטר יומי בבתי9

החולה מאושפז בסביבה ממוחשבת באמצעות "מערכת האשפוז המרכזית". הרופא, אשר    

 מחליט על הקבלה של המטופל, הודעה נשלחה לשירות. 

בבוקר ניקוי וטיפול של וחולים, ארוחת  7:00טיפול שגרתי יומי של אשפוז; בבוקר בשעה 

. ביקורי בוקר בין בבוקר 08.30יים עד להסתאמורים בוקר של חולים, סימנים חיוניים 

הרלוונטיים או בתפקיד בין השעות של שעות הערב  ם, ביקורי ערב של מומחי08.00-09.00

17.00-18.00. 

המטופלים, קרוביהם  יחד עםוהשחרור של המטופלים נעשות  משך טיפולההחלטות בדבר ה

לאחר השחרור. המטופל  אותהור, האכלה, אם יש תרופותעל שימוש ב דריךיהם. יש להאורופ

 .וראות השחרורצריך לתת משוב שהוא מבין את ה

 . עובדים רפואיים ועובדי רפואה במוסדות הבריאות הטורקיים10

 מבנה של הצוות הרפואי בטורקיה 

צוות הנהלת בית החולים מורכב מרופא ראשי, אחות ראשית ומנהלת בית חולים, רופא, 

דיאטנית, פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, רוקחת, רופאת שיניים, אחות, מיילדת, טכנאים 

 .)חדר ניתוח, הרדמה, צילום רנטגן, רפואה דחופה, רוקח , מעבדה, תותבת שיניים וכו '(

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131023-1.htm
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  הרפובליקה הטורקית ות בריאות שלבמוסדמבנה צוות סיעודי 

 באוניברסיטאותובבתי חולים אחיות • 

 חינוךבמערכות אחות • 

 איכות תיחידבאחות • 

 סטומהבפצע ולטיפול באחות • 

 אחות בקרת זיהום• 

 סוכרתמתאמת אחות • 

 אחיות קליניות מובילות• 

 אחיות מוסמכות• 

 םיירפוא -פארהבמקצועות עובדים מערכת החינוך ל 

מנהל בית החולים, מנהל בית החולים, סטטיסטיקן בריאות, קצין סטטיסטיקה, קצין מנהל, 

פקיד שכר, קצין מחסן, מזכירה רפואית, קצין קבלה לחולה, קצין רכש, קצין ארכיון, קצין 

ניהול, אימאם וגסאל, מהנדס, טכנאי ראשי, טכנאי, מרכזיות קצין, נהג, בישול, כביסה, אנשי 

 ביטחון.

עקרונות העבודה וההדרכות של צוות בית החולים, למעט עובדי בריאות אחרים, מתבצעים 

על ידי היחידות שהן מזוהות עימם. הכשרה בשירות של צוות העובדים בבית החולים כמו 

 .צוות ניקיון מתבצעים על ידי אחיות בקרת זיהום

KAYNAKLAR 

1. https://www.saglik.gov.tr/TR,11041/yatakli-tedavi-kurumlarinda-yatan-hastalara-iliskin-uygulamalar-

hakkinda-genelge-2002-23.html 

2. http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=311:yatakli-

tedavkurumlari-letme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33 

  

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=311:yatakli-tedavkurumlari-letme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=311:yatakli-tedavkurumlari-letme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
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 . תחומי טיפול ייחודיים של בריאות וטיפול פליאטיבי11

 פליאטיבי טיפול ✓

בתורכיה נחשב "טיפול תומך" ו "סיעודי" ונחשב שווה ערך לאיזון  הרעיון של טיפול פליאטיבי

 בכאב.

 81ג. משרד הבריאות הכללי של בתי החולים הציבוריים שירותי טיפול פליאטיבי סך הכל: 

 מרכז בריאות 314מיטות  4,001מיטות עם 

 טיפול פליאטיבי, טיפול ביתי בהוספיס בטורקיה

שירותים הפליאטיביים של בתי החולים, ביחידה לטיפול טיפול פליאטיבי בטורקיה; ניתנת ב

בילדים ובמרכז הפליאטיבי של המגזר הפרטי. זה מתבצע כמו שירותי טיפול בבית עם רופא 

המשפחה ואחות. בטורקיה אנשים זקנים וחולים מטופלים בדרך כלל על ידי ילדיהם. זוהי 

ם, יש גידול בביקוש לבתי אבות תוצאה של התרבות שלנו. כמו הנשים להיכנס לחיים עסקיי

כמו אין אף אחד לטפל בקשישים והורים חולים בבית. עם זאת, ניתן לראות כי אדם שמכניס 

 את אמו או אביו בבית אבות הוא מתח ביקורת על ידי החברה.

zellikli.saglik.gov.tr/svg/palyatif.phphttps://khgmoKaynak:  

 צוות טיפול פליאטיבי

מומחה / רופא )במידת הצורך(, אחות, מזכירה רפואית, צוות מינהלי וטכני, צוות ניקיון, 

 פסיכולוג, עובדת סוציאלית, פיזיוטרפיסטית / טכנאי פיזיוטרפיה, דיאטנית.

 המתת חסד 

כל הוראה על זה בחקיקה, עונשים מוחלים על  המתת חסד אינו מותרת בטורקיה. אמנם אין

 אלה שהם עושים זאת.

 מוות ✓

 סידורי פטירה לאחר המוות

ברפובליקה של טורקיה יש צורך לקבור את הנפטר בהקדם האפשרי. לשם כך, המדינה 

 יקבלו הודעה על המוות והשירות הדרוש יתקבל. 188מעניקה כל מיני מתקנים ללא תשלום. 

 במתקן הבריאות;אם המוות אירע 

בית החולים מארגן תעודת פטירה. בית החולים מוסר את שירותי ההלוויה על ידי התקשרות 

 הליכי ההלוויה. מטפל. המכונית הרשמית לוקח את המנוח מבית החולים ו188

https://khgmozellikli.saglik.gov.tr/svg/palyatif.php


 
43 

תעודת הקבורה, זהות הנפטר נלקחת לרופא לקבלת  188מתקשרים  אם זה קורה בבית,

הרופא שמגיע הביתה מכין את תעודת המוות. המנוח מועבר המחוזי. רכב נשלח לבית. 

 .הרוקבחיצה והכנה ללחדר המתים. הנפטר נלקח למקום מיוחד לר

מכוסות  ולפני כיסוי פני האדם, קרובי משפחה מדרגה ראשונה מורשים לראות אותו. ואז פני

כתפיים ונשאו בארון. מכסה הארון סגור. תפילות הלוויה מבוצעות במסגד. הארון מונח על ה

 הלוויה.שרותי לקבר, אבל אם בית הקברות רחוק הוא נלקח על ידי 

http://www.izmir.bel.tr/tr/CenazeIsle mleri/25/87 

 

 אם המוות אירע במתקן הבריאות;

 הייסורים.* הם נבדלים מחולים אחרים במעגל 

 * קרובי משפחה של חולים אלה מיידעים על ידי הרופא הראשי או הרופא התורן

 * רופאי השירות קובעים את סיבת המוות ומטפלים ברשומות.

* בנוכחות שני אנשים נשלפים התכשיטים השייכים לנפטר, ואם מוציאים את הגופה, היא 

 ת למשפחה.רשומה עם טובין אחרים ומוצבת במקום בטוח או מועבר

 * הבגדים של הגופה נלקחים

רגליו וזרועותיו של המנוח משוטחות זו לזו. אם יש שיניים תותבות, הוסר, טיפול בפה נעשה. 

 אם עיניו פקוחות, הן יהיו סגורות.

 * תחבושות מלוכלכות, צינורות מסננים, קטטר, שתן, וכו'  מוסרים.

 רגליים.* את הפרשות העור מפנים, כריות ממוקמות בין ה

 * הסנטר קבוע, האצבעות מחוברות זו לזו על ידי גזה, וסדין נקי עטוף.

 * במוסדות רשמיים טופס מלא, אחד הוא לשים על החזה והשני על הסדין.

* תעודת זהות שמים על פרק היד או הקרסול של הגוף והוא רשום כדי להעביר לחדרון 

 רחצה.

רופא הראשי של המוסד על פי דוח רופא השירות * אישור הקבורה של המנוח יינתן על ידי ה

 או הרופא המטפל.

* התובע צפוי להגיע במקרים משפטיים וחשודים למוות. הגופה לא ניתן לגעת בה לחלוטין. 

 המקרה מדווח למשטרה. נתיחה מתבצעת כדי לקבוע את סיבת המוות.

http://www.izmir.bel.tr/tr/CenazeIsle%20mleri/25/87
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, כתובת של מקום * אם אין קרובים, ההלוויה מסופקת על ידי העירייה; שם, שם משפחה

בכתב למשרד האוכלוסייה של המיקום של המטופל בתוך עשרה ימים עקב הלידה הוא הודיע 

 מוות.

 * ההלוויות נשמרות למשך שבוע אחד לכל היותר.

 * האימאם והגאסלים אחראים לשימור קרטון החותם, המחובר לאגודל רגל ימין של כל מת.

האמאם והגאס )גברים ונשים נפרדים(, מצוידים * לאחר תהליך זה נשטפים הלוויות של 

)כביסה, הכנה(, המונופול )תכריכים(, ביצוע המשימות הדתיות הנדרשות ובהתאם להוראות 

 חוק בריאות הציבור הכללי, להיקבר בבית העלמין.

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Terminal%20D%C3%B6nemde%20Bak%

C4%B1m.pdf 

 

 קבורה / קבר

 קברות לא מוסלמים שאינם מוסלמים.האדם שמת בארצנו נקבר בקבר. ישנם בתי 

 שריפה )שריפה(

 בשל היעדר קרמטוריום בטורקיה, שריפת הגופה אינה אפשרית.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/410832 

 נתיחה לאחר המוות 

 המוות סוגי נתיחות שלאחר

 נתיחה מיוחדת )ספציפית( - 1

 נתיחה משפטית - 2

נתיחה לאחר המוות: במקרים הדורשים בדיקה משפטית כגון 

תאונת דרכים, פציעה והרעלה, מתבצעת בקשת הנתיחה על ידי 

התובע הרלוונטי. בקשה זו היא הזמנה; הנתיחה שלאחר המוות 

רשות מתבצעת על הגוף ללא אישור של קרובי משפחה או כל 

אחרת. זה כמעט בלתי אפשרי עבור הרופא להיות מוקצה לבצע 

נתיחה כדי לסרב למשימה זו. העובדה שקרובי הנפטר מתנגדים לנתיחה אינה מונעת 

נתיחות כאלה. נתיחות שלאחר המוות; אם בכלל, הרפואה הפלילית מבוצעת על ידי מומחה 

 צוע נתיחה.ופתולוג. בהעדר אלה, התובע רשאי להקצות כל רופא לבי

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Terminal%20D%C3%B6nemde%20Bak%C4%B1m.pdf
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Terminal%20D%C3%B6nemde%20Bak%C4%B1m.pdf
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/410832
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במקרים בהם אין חשד למחלות זיהומיות, נדרש אישור בכתב של קרובי הנפטר לבצע נתיחה 

רפואית. אישור זה מתבקש על ידי הרופאים האחראים לטיפול החולה. )מסלול דומה 

 מתרחש בתהליך השתלת איברים(.

https://www.netdoktorum.net/haber/1771/otopsi-nedir-otopsi-nasil-yapilir-otopsi-cesitleri 

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

 לידההיריון ו 

 מעקב היריון הוא שירות של ציבורי של הרפובליקה הטורקית, השירות בחינם;

רופא משפחה )טיפול רפואי ראשוני( בבתי חולים ממשלתיים, ניתן בתשלום אופציונלי; 

המיילדות והגינקולוגיה הפרטית או המיילדות המרכזים המיילדות והגינקולוגים המיוחדים, 

 הפרטית והגינקולוגית.

http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/gebelik/297-gebe-zlemleri.html 

 בחירת בית החולים ללידה

. בדרך כלל הרופא לדתשל טורקיה נשים חופשיות לבחור את בית החולים ל ברפובליקה

. עם העלייה המטופלות לבחירת מקום הלידההוא המועדף על ידי  ההיריוןהעוקב אחר 

אקונומי, נשים הרות מקבלות טיפול רפואי במוסדות בריאות פרטיים. כתוצאה -ברמת הסוציו

לידה מסופקים על ידי בתי הכנה ל. קורסי הלידמכך, הם רוצים את הרופא שלהם בזמן ה

 חולים ליולדות, עיריות ומוסדות פרטיים.

 תהליך הלידה

לבית חולים עם בן לוויה )אמא, אחות, חמות, גיסה וכו '(  אישה בהריון בדרך כלל הולכת

למחלקה למיילדות  יולדתכאשר כאבי לידה הופכים תכופים. המיילדת לוקחת את ה

אם הרופאים רואים בכך צורך, כרטיס נלווה ניתן לקרוביהם של החולים  לוגיה,ולגינקו

 הזקוקים לליווי.

 קריטריונים ללידה רגילה

מתקבלת בברכה על ידי המיילדת במחלקה לגינקולוגיה  לידהשה ההרה המאושפזת ליהא

ולגינקולוגיה ומועברת לחדר הבדיקה. לאחר שגילו כי בדיקת הנרתיק והאישה נמצאים בשלב 

 .לידה נלקחת לחדריולדת ס"מ, ה 4הפעיל של הלידה, כלומר, צוואר הרחם נפתח לפחות 

כאשר תהליך הלידה של האישה ההרה במעקב בחדר היא נלקחת לחדר הלידה. ההכנה  

 מיועדת ללידה.

http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/gebelik/297-gebe-zlemleri.html
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אל שולחן הלידה. לידה מבוצעת בדרך כלל במצב שכיבה. העבודה  תנלקח תהמטופל

בעיות המתרחשים במהלך  יה להודיע אם יש שינויים או. עלמתבצעת על ידי המיילדת

 הלידה.

שעות  אחרל תורןעל ידי רופא והתינוק הנבדק מוערך על ידי רופא הילדים בשעות העבודה 

העבודה. המיילדת עוזרת לאם להניק את תינוקה בתוך מחצית השעה הראשונה שלאחר 

לקחת למחלקת המיילדות על ידי נ בריאה. אם בריאה ותינוקת שתירגול הנקה נעשההלידה. 

 המיילדת שילדה. בן לוויה נשאר איתה.

במוסדות בריאות פרטיים, נשים בהריון יכול להיות ניתוח קיסרי אופציונלי. במהלך תקופת 

, אחיות המסייעות לאם בטיפול בתינוק ובהנקה. עבור יכול להיות עם האמאהאשפוז, התינוק 

 ימים אם אין סיבוכים בניתוח קיסרי. 2ך כלל יום אחד ו לידה נורמלית, זמן אשפוז הוא בדר

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

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

 טיפול בילדים

ברגע שהתינוק נולד, הוא נלקח מיד מתחת לתנור, חימום, ונבדק על ידי רופא הילדים בדיקה 

 נשימתית ובדיקת דם.

 דקות לאחר הלידה. 5ו  1ציון אפגר מוערך ב 

 כאשר התינוק יציב, עין, בטן וטיפול אוראלי מבוצעים.

. מיד לאחר Rh -וקביעת ה דגימת דם נלקחת מחבל הטבור עבור קבוצת הדם של התינוק

(. טיפות עיניים חיטוי IMתוך שרירי ) Kמיליגרם של ויטמין  1הלידה, כל התינוקות מקבלים 

 נוטפות לתוך עיניו של התינוק.

היילוד נלקח לחדר הטיפול ומופרד מהאם. משקל, גובה והיקף ראש נמדדים ונשמרים 

 ניתנת. Bבקובץ. המנה הראשונה של חיסון הפטיטיס 

דון של התינוק כוללת את שם האם ואת שם המשפחה, תאריך הלידה של התינוק ומספר י

הפרוטוקול של האם. פרטי התינוק נלקחים ומתועדים בקובץ האם. אם התינוק הוא בסדר, 

 התינוק יונק מהחזה של האם.

משפחות המעוניינות לשמור דם טבורי יכול לעשות זאת בבדיקות דם טבוריות פרטיות. 

 משתנה בהתאם לארגונים. המחיר

שעות לאחר הלידה. בדיקת אולטרסאונד אגן  24עבור פנילקטונוריה, דם העקב נאסף 

מבוצעת כדי לזהות נקע בירך. בדיקת מסך השמיעה מבוצעת לפני שהתינוק עוזב את בית 

http://www.orhanelidh.gov.tr/kalite/kalite/dogum-hiz/pr/1.pdf
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ניתן. בדיקות הבריאות של האם והתינוק המשוחרר  Dהחולים. מידע על השימוש בוויטמין 

ת במרפאות החוץ של בתי החולים או במוסדות פרטיים. גובה, משקל, קוטר הראש מתבצעו

 נמדדים. חיסונים מעת לעת נעשים על פי לוח החיסונים.

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 

 תדירות מעקב תינוקות

-ו  9, 6, 4, 3, בחודשיים, 41-, ביום ה 15-עות הראשונות לאחר הלידה, ביום ה הש 48-ב 

 גילאים. 3-6, אחת לששה חודשים ופעם בשנה מעל 3-ל  1, בין הגילאים 12

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/aile_76119.pdf 

 

 חיסונים 

גם אם התינוק עוקב אחר במוסד בריאותי פרטי, חובה להודיע לרופא המשפחה ולתעד את 

 החיסונים.

 חיסוני חובה

 •Hep-B חיסון הפטיטיס :B 

 •BCG חיסון :Bacille-Calmette-Guerin (TB) 

 •DABT - IPA - Hibדיפתריה, ערמונית, טטנוס, פוליו לא פעיל, שפעת הממופילוס : 

 •KPA חיסון :Pneumococcal משועבד 

 •KKKחצבת, אדמת, חיסון חזרת : 

 •DABT - IPA דיפתריה, דלקתיות, טטנוס, חיסון פוליו מסוג :B )חיסון משולב( 

 •OPA)חיסון אוראלי לחיסונים פוליו )פוליו : 

 •Td חיסוני טטנוס -: דיפריה למבוגרים 

 •Hep-A הפטיטיס :A חיסונים 

 שנים( 0-18) חיסונים נוספים המומלצים בילדות

Rotavirus (RVA), abdT, abdT-IPA( וירוס פפילומה האנושי, שפעת ,FNA) 

 (KMA4מנינגוקוקוס )

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
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/aile_76119.pdf
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https://www.asidunyasi.com/asi-takvimi/saglik-bakanligi-guncel 

 

 

 

 הפלה 

ועקרונות הקשורים להפלה ולסיום של הריון מוסדרים כחוק במדינה שלנו. לפי חוק נהלים 

העונשין התורכי; אם אין סיבה רפואית לבריאות האם עד השבוע העשירי להריונה, ההפלה 

מתבצעת על פי בקשה. אם תקופת ההיריון היא יותר מעשרה שבועות, ההפלה מתבצעת רק 

ולד או יגרום נכות חמורה עבור הדור הבא ואת הדורות אם הוולד מאוים או לא יוכל להיו

ריון מאיים על חיי האם, ההפלה מבוצעת ללא קשר לשבוע. מי שמפר יהבאים אחריו. אם הה

 כללים אלו, למעט בקשת האישה, מקבל מאסר על פי שבוע ההיריון.

https://guzelliksirlarim.org/kurtaj-fiyatlari/ 

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

 עירוי דם 

/ לפני העירוי, החולה חותם על טופס המאשר הליך זה. הטופס כולל, מידע ניתנת על דם 

מוצרי דם, הסיבה, מה יכול להיות אם לא נתון, תופעות לוואי שעלולות להתרחש אם נתון, 

מה צריך לעשות לאחר ההליך ... אם החולה הוא קטין, ההורה חותם על הטופס. שני 

ההורים נדרשים לחתום. אם רק לאחד מההורים יש חתימה, עליו להוכיח כי הילד החותם 

 דאג לעצמו או להורה האחר.

http://www.atuder.org.tr/atuderData/Document/132201514201-KAN-TRANSFUZYONU.pdf 

 תרומת דם

 עמודים לפני מתן דם. 4תורם דם חייב למלא טופס בן 

 לקבלת מידע על טופס זה;

 טופס מידע על תורם הדם• 

 טופס רישום תורם דם ימלא את התורם.• 

 טופס חקירה של תורם דם.• 

בנוסף למידע אישי, יש שאלות על חייו האישיים של התורם. לאחר מכן, את זהותו של 

המטופל ואת כתובת הכתובת נלקח. ספירה נוספת, לחץ דם, דופק, חום ומשקל הגוף 

 נמדדים על ידי טכנאי דם.

https://www.asidunyasi.com/asi-takvimi/saglik-bakanligi-guncel
https://guzelliksirlarim.org/kurtaj-fiyatlari/
http://www.kurtajrehberi.net/kurtaj_yasalari_maliyeti.htm
http://www.atuder.org.tr/atuderData/Document/132201514201-KAN-TRANSFUZYONU.pdf
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צאות הבדיקה הפיזית המוגבלת שבוצעה לאחר תהליכי הרישום מעובדות בצורה תו

 ובמערכת המחשב. הרופא מעריך את התוצאות של הטופס ובדיקה גופנית.

 התורם נלקח לחדר הטיפול כדי לתרום דם במידת הצורך.

 :בדיקות הדם הדרושות נעשות לדם שנלקח מהתורם. הבדיקות הן

(, עגבת, בדיקות קבוצת B)הפטיטיס  HBsAg(, C)הפטיטיס  HCV)איידס(, נגד  HIVאנטי  

דם. כל העסקאות הללו מתבצעות במסגרת חיי סודיות, בשל כבוד חייו הפרטיים של תורם 

 הדם.

מרכזי הדם האזוריים, שהוקמו על ידי משרד הבריאות, אחראים לשליחת הדם לבתי החולים 

קים דם מתורמים. הארגון האחראי הוא במדינה הדרושה להם. מרכזי הדם האזוריים מספ

 הסהר האדום הטורקי. החולה אינו משלם על הדם / מוצרי הדם שהוא זקוק להם.

רפובליקה של טורקיה. תרומת הדם אינה משפיעה על צום, אסור בהעירוי הוא כמעט לא 

 . במקרהYahova. דחייה של עירוי נראה רק בחולים עדים צוםלשבור  הדם יכולקיחת אבל ל

 זה, החולה או קרוביו חתמו על מסמך המציין כי הם סירבו לטיפול.

http://www.kanver.org/EKutuphane/KanaYapilanIslemler 

www.kanver.org/EKutuphane/sss 

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

 

  איבריםהשתלות, תרומת 

 

 איברים.ניתוח השתלת של טורקיה הצלחה בינלאומית הושגה ב ברפובליקה

שימת ההשתלות הארצית. יש גם רשימת חירום. שתלה נרשמים ברחולים הממתינים לה

הלאומי השתלת  ירגוןאיברים ושירותי השתלת רקמות במדינה שלנו מתבצעים על ידי "הא

מערכת תיאום איברים תחת תיאום ופיקוח של משרד הבריאות. כאשר  "רקמותאיברים ו

חולים בכל רחבי הארץ, מתכנני השתלות האיברים בבית תרומת איברים מתבצעת בכל בית 

 .לאומי להשתלותהחולים מחויבים ליידע את מרכז ה

 לאומי להשתלותמרכז 

מרכז זה מאפשר לאיברים ולרקמות התורמים להישלח למרכז להשתלת איברים, שם 

איברים, ממתין  השתלתהמטופל המתאים ביותר, בהתאם לקריטריונים של דחיפות ו

. מרכז התיאום הלאומי הוקם בתוך משרד הבריאות במרכז זה, הם טורקיהה בלהשתל

http://www.kanver.org/EKutuphane/KanaYapilanIslemler
http://www.kanver.org/EKutuphane/sss
http://www.kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/kan-bagisi-nasil-gerceklesir/52
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לראשונה ודיע מאזורים גיאוגרפיים. האיבר בכל מקום  7-מרכזי תיאום אזוריים, המחולקים ל 

למרכז האזורי ולאחר מכן למרכז הלאומי. המרכז הלאומי הוא המקום שבו חולים חירום 

נפוץ יותר מתורם חי , השתלות השתלות מנפטרי הארץ המפורטים בהשוואה לברחב

בטורקיה. יש כאן אמונות דתיות. במיוחד בשנים האחרונות, המודעות הציבורית לתרומת 

 פיקה.גדלה במאמץ של המדינה, אבל היא לא מס איברים מנפטר

 מבוצעות בטורקיההשתלות ש

 כליות, כבד, לב, ריאות, לבלב ומעי הדק,

 הרקמות

 עצם, מוח עצם וכבד. לב, קרנית,מסתמי 

מנתחים להשתלות בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת הים התיכון באנטליה ביצעו בהצלחה 

רקמות במשך שנים. הם התאמה של קבוצת הדם וסיווג שאינם דורשים  השתלות ניתוחי

 רקמות בהשתלות הכליה. סיווגביטלו לחלוטין 

 ניתוח השתלת הפנים הראשון בעולם בוצע כאן. 

(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 

 

 

בנובמבר  3-הבראל, הנשיא החדש של האיגוד העולמי להשתלות איברים, ה פרופ 'מהמט 

 , האדם שביצע את ניתוח השתלות הראשון בטורקיה, פרופ' מהמט הבראל.1975

פרופ 'מחמט הבראל, שהביא הרבה דברים ראשונים בתחום השתלת האיברים הן בטורקי 

אשר, פרופסור לארה"ב, כאשר  והן בעולם, ירש את נשיאותו של העמותה, מעמיתו ד"ר ננסי

 03.07.2018, 27-( התאספו במדריד, הקונגרס הבינלאומי ה TTSארגון השתלות איברים )

, הפך הבראל לחוקר התורכי והמוסלמי הראשון לביצוע השתלות כבד וכליות 1990-ב 

 חלקיות מתורמים חיים, הראשון באירופה, המזרח התיכון ואפריקה. 

http://www.mehmethaberal.com.tr/anasayfa.php  

http://www.kalpnakli.net/ulusal-organ-ve-doku-nakli-koordinasyon-sistemi/
http://www.bobreknakli.info/faydali-bilgiler/kadavra-listesine-girmek
http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/iste-en-cok-organ-nakli-yapan-ekip-9017601
http://www.mehmethaberal.com.tr/anasayfa.php

