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1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Η Τουρκία βρίσκεται μεταξύ του 26 ° -45 ° ανατολικού μεσημβρινού και 36 ° -42 °
γεωγραφικού ύψους στο βόρειο ημισφαίριο. Η Τουρκία μοιάζει με γέφυρα μεταξύ των
ηπείρων Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής. Η Τουρκία βρίσκεται στη μεταβατική ζώνη
διαφορετικών κουλτούρων και πολιτισμών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.
Σε σχέση με τη γεωγραφική της θέση, η Τουρκία δεν είναι μόνο μια χώρα της
Μεσογείου, αλλά επίσης και της Μέσης Ανατολής, του Καυκάσου και της Ασίας. Η
πραγματική επιφάνεια της Τουρκίας είναι 814.578 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μέσο
υψόμετρο είναι 1.132 μέτρα. Το μήκος των χερσαίων συνόρων είναι 2.875 χιλιόμετρα
και το μήκος της ακτογραμμής 8.333 χλιόμετρα. Υπάρχουν διαφορές στην τοπική ώρα
76 λεπτών και 19 μεσημβρινοί μεταξύ της ανατολικής και δυτικής Τουρκίας. Οι γείτονές
της είναι η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Αρμενία, η Γεωργία, η Συρία, το Ιράν και το Ιράκ.
Το υψηλότερο σημείο της Τουρκίας είναι το όρος Αραράτ στα 5.165 μέτρα. Το
υψηλότερο κατοικημένο σημείο είναι το Başkale / Van στα 2.460 μέτρα. Η πρωτεύουσα
είναι η Άγκυρα, αλλά η πολυπληθέστερη πόλη η Κωνσταντινούπολη.
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 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ο πληθυσμός της Τουρκίας είναι 80.810.525 άτομα. Ο ανδρικός πληθυσμός είναι
40.535.135 και ο γυναικείος πληθυσμός είναι 40.275.390. Σύμφωνα με την απογραφή,
το 50.2% του συνολικού πληθυσμού είναι αρσενικό και το 49,8% είναι θηλυκό. Ο
ετήσιος ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της Τουρκίας είναι 12,4 ανά χίλια, η μέση
ηλικία είναι 29,6.
Η Κωνσταντινούπολη, όπου ζει το 18,6% του πληθυσμού, με 15.029.231 άτομα είναι
η πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία. Με 5.445.026 άτομα η Άγκυρα είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη και με 4.279.677 άτομα η Σμύρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη.

 ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το νόμισμα της χώρας είναι η Τουρκική Λίρα, ο εθνικός ύμνος είναι ο ύμνος της
ανεξαρτησίας και η επίσημη γλώσσα είναι η τουρκική. Οι επαρχίες διοικούνται από
τους κυβερνήτες, οι περιοχές διοικούνται από τους διοικητές περιοχής στην Τουρκία.
Υπάρχουν επίσης εκλεγμένοι δήμαρχοι σε επαρχίες, περιοχές και κωμοπόλεις.

1881 - 1938
Ο ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος της χώρας ήταν ο Mustafa Kemal ATATÜRK
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Πρόεδρος: Recep Tayyip Erdoğan

Σύμβολο Προεδρίας

Ύμνος Ανεξαρτησίας https://www.youtube.com/watch?v=Y75Km7dlt94

 ΖΩΝΕΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ
Από τις 30 Οκτωβρίου 2017, η ρύθμιση του χρόνου 1 ώρα πίσω ακυρώθηκε και η
θερινή ώρα έγινε μόνιμη. Η Τουρκία εντάχθηκε στη GMT + 3 ζώνη ώρας, σταματώντας
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την ενεργοποίηση βάζοντας το ρολόι προς τα εμπρός για 1 ώρα κάθε χρόνο το Μάρτιο
και βάζοντας το ρολόι πίσω. Ενώ η διαφορά ώρας μεταξύ της Τουρκίας και της Μέσης
Ανατολής και ορισμένων αφρικανικών χωρών εξαλείφεται, η διαφορά ώρας με τις
ευρωπαϊκές χώρες έχει αυξηθεί σε 2 ώρες.
4 τύποι κλίματος υπάρχουν στην Τουρκία. Αυτά είναι 1-ηπειρωτικό κλίμα, 2μεσογειακό κλίμα, 3-περιοχή Μαρμαρά (κλίμα μετάβασης) και 4-Μαύρη Θάλασσα.

Καθώς η Τουρκία περιβάλλεται από θάλασσα σε τρεις πλευρές, η ποικιλομορφία
των βουνών και των γεωμορφών, προκαλεί διαφορετικά είδη κλίματος.
ΠΗΓΕΣ .
https://www.muhendisbeyinler.net/turkiyede-gorulen-iklim-tipleri/
https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim.aspx?key=C
http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27587

2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Η ζωή στη Μικρά Ασία άρχισε από το 600.000 π.Χ.
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https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+topraklarındaki+uygarlıklar&Πηγή=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwjZpZizgPbbAhUJDCwKHfMzBtIQ_AUICygC&biw=1366&
http://iblog.milliyet.com.tr/imgroot/blogv7/Blog333/2013/07/30/28/423626-3-4-25364.jpg

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Πέντε διαφορετικοί πολιτισμοί ιδρύθηκαν στην Ανατολία: Χετταίοι, Φρύγες, Ιόνιοι
(Έλληνες), Λυδοί, και Urartians.
Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συνέχισε την ύπαρξή της μέχρι το 1453 στην
Κωνσταντινούπολη. Η κύρια πατρίδα των Τούρκων είναι η Κεντρική Ασία και εκεί
καθιέρωσαν τέσσερα μεγάλα κράτη: το ασιατικό κράτος Hun, το Göktürk κράτος, το
κράτος Gokturk και το κράτος Uighur. Ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης των φυλών,
μετανάστευσαν στη Δύση και ως αποτέλεσμα αυτού έφθασαν στη Μικρά Ασία. Εκεί
ιδρύθηκαν αρχικά κράτη από τους Σελτζούκους Τούρκους. Στη συνέχεια, η Οθωμανική
Αυτοκρατορία διήρκεσε από το 1299 έως το 1922. Αυτό ήταν ένα θεοκρατικό κράτος
που διαμορφώθηκε σύμφωνα με το Ισλάμ και τις τουρκικές παραδόσεις. 36 σουλτάνοι
κυβέρνησαν. Η εικόνα του οθωμανικού κράτους από την αρχή μέχρι την πιο εκτεταμένη
περιοχή του είχε ως ακολούθως:

https://www.ensonhaber.com/galeri/dogustan-yukselise-zirveden-cokuse-osmanli-haritasi
ΠΗΓΕΣ :
Author:: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR I.Baskı Ankara, 2017.
10. Sınıf Tarih Ders Kitabı
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Author:: Sami TÜYSÜZ Tuna Yayıncılık
11. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı
Author:: Mahmut Ürküt, Ata Yayıncılık

3. ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο ιδρυτής της χώρας είναι ο πρώτος Πρόεδρος Γαζή Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.
Μέχρι τις 24 Ιουνίου 2018 η Τουρκική Δημοκρατία διέπετο από μια
κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά από την ημερομηνία αυτή το προεδρικό σύστημα
υιοθετήθηκε. Στο προεδρικό σύστημα, το Συμβούλιο των Υπουργών σχηματίζεται από
τον Πρόεδρο και αναλαμβάνει το καθήκον της εκτελεστικής εξουσίας. Ο Πρόεδρος
μοιράζεται τη νομοθετική του εξουσία με το Κοινοβούλιο με τα διατάγματα του νόμου
που εκδίδει. Η τουρκική Μεγάλη Εθνοσυνέλευση αποτελείται από 600 μέλη.
Ο πρώτος Πρόεδρος του νέου συστήματος είναι ο ηγέτης του Κόμματος
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι προεδρικές εκλογές
διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια την ίδια ημέρα με τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Ο
Πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί περισσότερο από δύο θητείες. Είναι ο επικεφαλής
τόσο του κράτους όσο και της εκτελεστικής εξουσίας.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σύμφωνα με την παγκόσμια οικονομική προοπτική έκθεση δεδομένων της
Παγκόσμιας Τράπεζας τον Απρίλιο του 2017, η Τουρκία είναι η 13η μεγαλύτερη
οικονομία του κόσμου και η 5η της Ευρώπης με βάση τις πωλήσεις 2016 σε ισοτιμία
αγοραστικής δύναμης (PPP).
Τέλος, ο ΟΟΣΑ αύξησε το ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης σε 6,1% για 2017. Το
χαρακτηριστικό που καθιστά την Τουρκία μοναδική όσον αφορά το εμπόριο και τις
άμεσες ξένες επενδύσεις είναι ότι η Τουρκία είναι μια πύλη προς την Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ασία.
Στην πραγματικότητα, μια 4-ωρη πτήση από την Κωνσταντινούπολη παρέχει
πρόσβαση σε περισσότερες από 60 χώρες και μια μεγάλη αγορά, η οποία αποτελεί το
ένα τέταρτο της παγκόσμιας οικονομίας. 57.649 ξένες εταιρείες δραστηριοποιούνται
στην Τουρκία. Ο αριθμός των εταιριών με ημεδαπούς και ξένους εταίρους είναι 34.573.
Από το 2017, 45 των παγκόσμιων μεγαλύτερων 250 κατασκευαστικών εταιριών
που λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα είναι τουρκικές επιχειρήσεις.
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Είναι το 6ο πιο δημοφιλές τουριστικό κέντρο στον κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία από
το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που
έφθασαν στην Τουρκία το 2016 ήταν 30.900.000, ενώ το συνολικό εισόδημα που
αποκτήθηκε από την τουριστική βιομηχανία κατά το ίδιο έτος είναι περίπου
$18.700.000.000 δολλάρια ΗΠΑ.
Με 7.200 χιλιόμετρα μήκος, η ακτογραμμή της Τουρκίας με 436 παραλίες με γαλάζια
σημαία, κατατάσσεται 2η μεταξύ 38 χωρών μετά την Ισπανία με 578 παραλίες με
γαλάζια σημαία. Επίσης υπάρχουν 22 Μαρίνες με γαλάζια σημαία στην Τουρκία.
Όντας ένα παγκόσμιο σημείο σύνδεσης με τη βοήθεια της ευνοϊκής γεωγραφικής θέσης
της, η Κωνσταντινούπολη έχει γίνει ένα κέντρο έλξης με τον υψηλότερο αριθμό
επισκεπτών στην Ευρώπη μεταξύ των πιό επισκεμμένων πόλεων με βάση τον
Παγκόσμιο Δείκτη πόλεων προορισμού Mastercard 2016, με 12 εκατομμύρια
επισκέπτες ετησίως.
 ΝΟΜΙΣΜΑ

Το νόμισμα
Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Τουρκία είναι η νέα τουρκική λίρα.
Η Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Τουρκίας είναι κυρίως υπεύθυνη για τα
νομισματικά ζητήματα, τις πολιτικές συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη διασφάλιση της
κυκλοφορίας των τραπεζογραμματίων.
 ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Ο ελάχιστος μισθός είναι μεταξύ των ημερομηνιών 1.1.2018-31.12.2018 2.029 TL
και το καθαρό ποσό είναι 1,603 TL. Οι μηνιαίες αποδοχές ορισμένων επαγγελματικών
ομάδων που εργάζονται σε κρατικά ιδρύματα έχουν ως εξής:
Ιατρός: 6. 064 TL
Νοσηλευτής: 3.814 TL
Δάσκαλος: 3.927 TL
Αστυνομικός: 4. 457 TL
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
• Τακτικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας: το τακτικό πρόγραμμα βοήθειας σε
μετρητά για τις γυναίκες των οποίων ο σύζυγος πέθανε, η βοήθεια για τις οικογένειες
των στρατιωτών που έχουν ανάγκη, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις παλαιές
συντάξεις σύμφωνα με το νόμο αριθ 2022 είναι στο πεδίο εφαρμογής της υπό όρους
εκπαίδευσης και της υγείας.
• Προσωρινή ενίσχυση: ο Αποτεφρωτήρας και τα βοηθήματα τροφίμων, τα
βοηθήματα στέγασης ή οι ενισχύσεις σε μετρητά με την επωνυμία οικογενειακών
παροχών περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή.
Κριτήρια για τη συνταξιοδότηση:
 Άρρεν 60 ετών και τουλάχιστον 7000 ημέρες ασφάλισης, 25 χρόνια
ασφάλισης και τουλάχιστον 4500 ημέρες, η γυναίκα να έχει φθάσει στην
ηλικία των 58 και τουλάχιστον 7000 ημέρες, 25 χρόνια ασφάλισης και
τουλάχιστον 4500 ημέρες, ή δικαιούνται σύνταξη εφόσον έχουν καταβάλει
την πριμοδότηση.
 Για τους αξιωματικούς, Bağ-Kur και SSK είναι απαραίτητο για τις γυναίκες
να είναι τουλάχιστον 58 και 60 για τους άνδρες.

 ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

3 tl

7 tl

25 tl

15 tl

6tl

5 tl

85 tl

40 tl

ΠΗΓΕΣ:
1.http://www.mfa.gov.tr/turk-ekonomisindeki-son-gelismeler.tr.mf
2.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
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7 tl

5 tl

2,5tl

45 tl

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=Mz87W8afBJKHmwX5j4OoDA
&q=tavuk+ve+et+fiyatları&oq=tavuk+ve+et+fiyatları&gs_l=img
5.https://www.google.com.tr/search?q=s%C3%BCt&Πηγή=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0aUKEwirxdrgzoLcA
hWsw6YKHVpsCxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662
6.https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+ziraat+odaları+birliği+sebze+meyve+fiyatları&sa=X&tbm=isch
&tbo=u&Πηγή=univ&ved=0ahUKEwjVqsTexYLcAhXDKJo

 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Η Τουρκία είναι η πλουσιότερη χώρα στη γεωγραφία της όσον αφορά το γεωργικό
δυναμικό. Το βαμβάκι, ο καπνός, το ζαχαρότευτλο, η ελιά, ο ηλίανθος παράγονται στη
χώρα. Όλα τα είδη των δημητριακών, τροπικά λαχανικά και φρούτα, τσάι, φουντούκια,
φιστίκια καλλιεργούνται.
Η αυτοκινητοβιομηχανία λαμβάνει θέση συνεχώς στην κορυφή των εξαγωγών της
Τουρκίας εδώ και 12 χρόνια. Το 2017, 28.500.000.000 δολάρια των εξαγωγών
ελήφθησαν από την αυτοκινητοβιομηχανία.
Από το 2014, τα Τουρκικά έτοιμα ενδύματα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα,
αποτελούν τον 8ο μεγαλύτερο παγκόσμια εξαγωγέα ενδυμάτων με μερίδιο 3,4%.

Λευκά είδη
72% των λευκών ειδών από την Τουρκία εξάγονται σε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, το ΗΒ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία
είναι οι χώρες όπου εξάγονται τα περισσότερα από τα λευκά είδη. Οι κορυφαίες
εταιρείες της Τουρκίας στον τομέα των λευκών ειδών είναι η Arçelik, η Beko, η Vestel,
η Demirdöküm, η indesi, η Ariston.
Γεωργία και προϊόντα διατροφής
Λόγω των κλιματικών συνθηκών και της εύφορης γης η Τουρκία είναι μια χώρα
όπου η γεωργική παραγωγή συγκεντρώνεται. Μεταξύ 2002 και 2016, οι εξαγωγές
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γεωργικών προϊόντων και τροφίμων αυξήθηκαν κατά τετραπλό από 3.700.000.000 σε
16.200.000.000 δολάρια.
Οι περισσότερες χώρες εξαγωγής:
Οι κορυφαίες δέκα χώρες εξαγωγής της Τουρκίας είναι σε μεγάλο βαθμό χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του στατιστικού Ινστιτούτου της
Τουρκίας, οι κορυφαίες χώρες εξαγωγής της Τουρκίας έχουν ως εξής:
Γερμανία, Αγγλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ, ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία
και Ολλανδία.
https://www.atakurumsal.com/turkiyede-en-cok-ihracati-yapilan-urunler-ve-ihracat-yapilan-ulkeler/

5. ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΕΘΝΟΤΗΤΕΣ, 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 της
Τουρκικής Δημοκρατίας. Η Προεδρία των θρησκευτικών υποθέσεων καθιερώθηκε
υπό την Προεδρία, προκειμένου να διεξάγονται οι θρησκευτικές υποθέσεις με υγιή
τρόπο.
Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που ζουν στην Τουρκία (99,2%), είναι
μουσουλμάνοι (TurkStat, έρευνα θρησκευτικής ζωής στην Τουρκία, 2014).
Δόγματα στην Τουρκία: εκτός από το δόγμα Hanafi, Shafi και Caferi υπάρχουν επίσης
ο αλεβισμός και μορφές Μεβλεβί. Αυτά τα δόγματα έχουν τον δικό τους τρόπο
λατρείας.
Άλλες θρησκευτικές ομάδες σχηματίζουν το υπόλοιπο του συνολικού πληθυσμού.
Αυτά είναι 60.000 Αρμένιοι ορθόδοξοι, 20.000 Σύριοι, 2.270 Έλληνες ορθόδοξοι,
15.000 Ρώσοι Ορθόδοξοι, 7.000 Προτεστάντες, 25.000 καθολικοί, 5.000 μάρτυρες του
Ιεχωβά, 3.000 Χαλδαίοι, 850 Μορμόνοι, 5.000 Γιαζίντι, 25.114 Εβραίοι, 40.000
βουδιστές, 21.259 Μπαχάι και 728 Ινδουιστές. Επιπλέον, 153.611 άνθρωποι ανήκουν
σε νέες θρησκείες (Nέο-Κομφουκιανισμό και νεοπαγανισμό). Ο συνολικός χριστιανικός
πληθυσμός στην Τουρκία είναι 320.000. Το 2-4% του πληθυσμού της Τουρκίας
σχηματίζεται από άθεους. 1% δηλώνουν αγνωστικιστές και Deister. Το 15% του
πληθυσμού είναι κοσμικό.
ΙΣΛΑΜ:
Στον πόλεμο Talaş μεταξύ των Κινέζων και των Αράβων, οι Τούρκοι υποστήριξαν
τους Άραβες και εισήλθαν στη θρησκεία του Ισλάμ σε μάζες.
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Χαρακτηριστικά του Ισλάμ
Δεν υπάρχει πνευματική / ιερατική τάξη στο Ισλάμ.
Δεν υπάρχει χώρος για δόγματα, όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται αθώοι και
αναμάρτητοι.
Στη θρησκεία, κανένας άνθρωπος, συμπεριλαμβανομένων των προφητών, δεν
φέρει θεϊκές ιδιότητες.
Προσευχή και λατρεία μπορεί να γίνει χωρίς την ανάγκη για ένα ενδιάμεσο.
Η πηγή της θρησκείας είναι το Κοράνι και τα λόγια και οι συμπεριφορές του
προφήτη.
Το Ισλάμ βασίζεται σε πέντε βασικές αρχές:
1. Ισλαμική ομολογία της πίστης (πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός από
το Θεό και ο προφήτης Μωάμεθ είναι ο υπηρέτης και αγγελιοφόρος του
Θεού),
2. Εκτελέστε Salaat: είναι μια μορφή λατρείας που αποτελείται από διάφορες
προσευχές και φυσικές κινήσεις, στροφή προς την Ιερά Kaaba και μετά
εκτελείται πλύση (το πλύσιμο ορισμένων τμημάτων του σώματος) με την
πρόσκληση για προσευχή πέντε φορές την ημέρα. Μπορεί να γίνει σε
οποιοδήποτε μέρος. Παρασκευή προσευχή είναι μια ειδική προσευχή που
γίνεται από τους άνδρες και τις γυναίκες σε χωριστά διαμερίσματα στο τζαμί
το μεσημέρι.
3. Νηστεία: είναι μια μορφή λατρείας που εκτελείται στο Ραμαζάνι για 30
ημέρες. Τρώνε το πρωί πριν ο ήλιος ανατείλλει, και τίποτα δεν τρώγεται
μέχρι ο ήλιος να δύσει το βράδυ. Στο τέλος των τριάντα ημερών, γιορτάζεται
μια τριήμερη γιορτή.
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4. Δώστε ελεημοσύνη: αυτοί που είναι πλούσιοι σε υλικούς όρους (80 g χρυσού
ή χρήματος) να δωρίσουν το 1/40 της περιουσίας τους στους φτωχούς κάθε
χρόνο.
5. Πηγαίνετε για προσκύνημα: Είναι μια μορφή λατρείας που εκτελούνται στο
Kaaba στη Σαουδική Αραβία σε ένα ορισμένο μήνα του έτους (κατά το μήνα
του Eid al-Adha) για τους μουσουλμάνους που μπορούν να αντέξουν
οικονομικά.
Οι αρχές της πίστης στο Ισλάμ είναι οι εξής:
Να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και ένας Προφήτης
Πιστεύοντας σε ιερά βιβλία (Κοράνι, Torah, Ψαλμοί, Βίβλος)
Πιστεύοντας στους αγγέλους: Αζραήλ, ο Άγγελος του θανάτου, Γαβριήλ, ο Άγγελος
της Αποκάλυψης (φέρνοντας το μήνυμα από τον Αλλάχ μέσω προφητών), Μιχαήλ, ο
άγγελος που εκπληρώνει τα φυσικά γεγονότα με την εντολή του Αλλάχ, Ισραφήλ, ο
άγγελος που την ημέρα της αποκάλυψης θα σημάνει την Ανάσταση με έναν ήχο.
Πιστεύοντας στην παρουσία των Αγγέλων κατά την έρευνα στον τάφο,
Πιστεύοντας στην ύπαρξη των φυλάκων αγγέλων, και
Πιστεύοντας τους αγγέλους που υπάρχουν στο δεξί και αριστερό από τους ώμους
μας που γράφουν τις αμαρτίες μας και τα καλά έργα.
Πιστεύοντας σε προφήτες - Πιστεύοντας σε 25 προφήτες στο Ιερό Κοράνι
Πιστεύοντας στην ατυχία και τη μοίρα: Μοίρα: πιστεύοντας ότι εκ των προτέρων ο
Θεός ξέρει τα πράγματα που θα ζήσουμε. Ατυχία: Καλά ή κακά γεγονότα που μας
συμβαίνουν είναι εκτός από την επιλογή μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτά.
Πιστεύοντας στην ημέρα της κρίσεως: να πιστεύουν ότι υπάρχει μια δεύτερη ζωή
σε μια άλλη διάσταση, και την ύπαρξη του ουρανού και της κόλασης, ως αποτέλεσμα
της αξιολόγησης της αμαρτίας και της καλής πράξης.
Προφήτης των μουσουλμάνων είναι ο Hz. Muhammad. Γεννήθηκε στη Mekka. Η
Αγία Γραφή των μουσουλμάνων είναι το ιερό Κοράνι.
 ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:
Αν και το 99%, του πληθυσμού είναι μουσουλμανικό, η Τουρκία, όπου η θρησκεία
γίνεται αποδεκτή ως προσωπική υπόθεση, 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 με την ποικιλομορφία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ζούσαν ειρηνικά πολλοί
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άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών, που ακόμα προστατεύονται και εξακολουθούν
σήμερα να υπάρχουν 236 εκκλησίες και 34 συναγωγές στην Τουρκία ανοικτές για
λατρεία.
Το κοινό έχει ένα σύγχρονο στυλ ενδυμάτων, όπως στις δυτικές χώρες. Μόνο σε
μικρές πόλεις, περιοχές έξω από την πόλη και στα ανατολικά της χώρας τα ρούχα του
λαού είναι πιο τοπικά. Είναι επίσης αρκετά κοινό για τις γυναίκες στην πόλη να φορούν
μαντίλα, αλλά αυτή η συνήθεια οφείλεται σε πρακτικούς και πολιτιστικούς λόγους και
όχι θρησκευτικές απόψεις.
Θα πρέπει να προσέξει κανείς το στυλ ένδυσης κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε
τζαμί. Δεν υπάρχει πρόσβαση στο τζαμί με σορτς κλπ. Οι γυναίκες καλύπτουν τους
ώμους και τα κεφάλια τους. Τα παπούτσια έχουν αφαιρεθεί πριν από την είσοδο στο
Τζαμί. Μπροστά από το τζαμί υπάρχει συνήθως ένα ράφι ή μια ντουλάπα για τα
παπούτσια. Τα τζαμιά είναι συνήθως κλειστά για να τα επισκεφθείτε κατά τη διάρκεια
της ώρας λατρείας.
Μαθήματα για το Κοράνι ανοίγουν από την Προεδρία των θρησκευτικών
υποθέσεων για εκείνους που θέλουν να μάθουν το Κοράνι και την ερμηνεία του, να
κάνουν υπενθύμιση ή να πάρουν θρησκευτικές πληροφορίες εκτός από την
υποχρεωτική θρησκευτική κουλτούρα και τα μαθήματα δεοντολογίας που διδάσκονται
στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία.
Η θρησκευτική εκπαίδευση και κατάρτιση σε αυτά τα μαθήματα εξαρτάται από την
προσωπική επιθυμία των ατόμων και των νομικών αντιπροσώπων των ανηλίκων.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος, στα ιδρύματα πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα θρησκευτικά μαθήματα πρέπει να διδάσκονται
ανεξάρτητα από ιδιωτικά σχολεία, δημόσια σχολεία, κλπ. Η εκπαίδευση και η
κατάρτιση του θρησκευτικού πολιτισμού υπόκειται σε κρατική εποπτεία. Στο
ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, μαθήματα θρησκευτικής επιλογής έλαβαν χώρα σε
προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - γυμνασίου. Επιπλέον, τα Ιμάμ Χατίπ
γυμνάσια είναι θρησκευτικά γυμνάσια. Υπάρχουν οι σχολές της θεολογίας όπου
εισάγονται φοιτητές μέσω των πανεπιστημιακών εξετάσεων. Στο τέλος των τεσσάρων
ετών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι αυτών των σχολών μπορούν να
εργαστούν σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τη θρησκευτική εκπαίδευση και τη
θρησκεία.
ΠΗΓΕΣ
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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-languagesand-religions-103_tr

 ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Η εθνική κατανομή του πληθυσμού της Τουρκίας σύμφωνα με την έρευνα του
Ιδρύματος έχει ως εξής: Τούρκοι 52.826.000, Κούρδοι 15.426.000, Άραβες 1.839.000,
Τσερτσέζοι 910.000, Πέρσες 620.000, Αζερμπαϊτζάνοι 542 χιλιάδες, Gagauzians
410.000, Πομάκοι 331.000, Βούλγαροι 328.000, Lazs 151.000, Γεωργιανοί 150.000,
Ισπανοί 126.000, Βόσνιοι 101.000, Αρμένιοι 76000, Karakalpaks 74000 Αλβανοί
66000 Roma 66000, Αμπχαζίοι 43000, Οσσέτιοι 37000, Σύριοι 28000, Έλληνες 14000,
Εβραίοι 13000, Χαλδαίοι 300.

6. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Οι αργίες και τα πανηγύρια στην Τουρκία χωρίζονται σε δύο, όπως επίσημες και
θρησκευτικές εορτές.
Στις αργίες, δεν λειτουργούν μόνο 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 συχνά ασθενείς
έκτακτης ανάγκης.
Αργίες: 1η Ιανουαρίου – θεωρείται η αρχή του νέου έτους. Η 1η Ιανουαρίου έχει
ανακοινωθεί ως επίσημη αργία. Τα κυβερνητικά γραφεία και οι τράπεζες κλείνουν.
Μερικά μεγάλα εμπορικά κέντρα λειτουργούν επίσης πιό σύντομες ώρες λόγω του
νέου έτους.
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23η Απριλίου ημέρα Εθνικής Κυριαρχίας και ημέρα των παιδιών

Η 23η Απριλίου 1920 είναι η ημερομηνία ίδρυσης της Συνέλευσης της Τουρκικής
Δημοκρατίας. Αυτή η ημερομηνία γιορτάζεται επίσης ως ημέρα των παιδιών. Η 23η
Απριλίου, η ημέρα εθνικής κυριαρχίας και ημέρα των παιδιών δεν είναι μόνο αργία των
Τούρκων παιδιών, αλλά και αφιερωμένη από τον Ατατούρκ σε όλα τα παιδιά του
κόσμου. Σε αυτήν την ημέρα, οι εορτασμοί και οι παρελάσεις πραγματοποιούνται στη
χώρα και στα σχολεία. Στις 23 Απριλίου, τα παιδιά κάθονται στις έδρες του Προέδρου
και των Υπουργών και λένε τι θέλουν να κάνουν στη χώρα. Με τις παραστάσεις των
παιδιών από άλλες χώρες, η γιορτή γιορτάζεται σε όλη τη χώρα.
1η Μαΐου-γιορτάζεται ως ημέρα για τους εργαζόμενους και ημέρα της εργασίας. Η 1η
Μαΐου είναι επίσημη αργία.
https://www.google.com.tr/search?q=19+mayıs+kutlamaları&Πηγή=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiL5pHD
0JLcAhUM2ywKHQB_CzEQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=9mHW

19η Μαΐου Ημέρα Ατατούρκ - εορτασμός της νεολαίας και της αθλητικής ημέρας
Γιορτάζεται ως η έναρξη του αγώνα της Δημοκρατίας του ιδρυτή της Τουρκίας
Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ (19 Μαΐου, 1919) για την ελευθερία. Αυτή η ημέρα
γιορτάζεται επίσης ως ημέρα αθλητισμού. Η 19η Μαΐου είναι εθνική αργία.
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30η Αυγούστου -γιορτάζεται ως ημέρα νίκης της Τουρκίας από τη μεγάλη επίθεση.
Είναι η επίσημη αργία.
29η Οκτωβρίου-αυτή η ημέρα έχει εορτάζεται ως "ημέρα της Δημοκρατίας " από την
ίδρυση της Δημοκρατίας της Τουρκίας στις 29 Οκτωβρίου 1923. Τα κυβερνητικά
γραφεία είναι σε επίσημη αργία ξεκινώντας από το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου.
Επίσης δύο θρησκευτικές γιορτές εορτάζονται στην Τουρκία. Αυτά τα φεστιβάλ
αντιπροσωπεύουν την πίστη στο Ισλάμ. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του
κοινού της Δημοκρατίας της Τουρκίας είναι μουσουλμανικό, οι θρησκευτικές αργίες
θεωρούνται ως επίσημη δημόσια αργία.
 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΡΑΜΑΖΑΝΙΟΥ

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

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. Μια ημέρα πριν από το Φεστιβάλ,
ονομάζεται Eve / παραμονή. Οι επίσημες διακοπές ξεκινούν την παραμονή του
απογεύματος και διαρκούν 3 ημέρες εκτός από την παραμονή. Στο Φεστιβάλ για το
Ραμαζάνι συγγενείς επισκέπτονται, σε επισκέπτες προσφέρονται σοκολάτα, ζάχαρη,
μπακλαβάς και τούρκικος καφςέ. Οι επισκέψεις αυτές είναι σημαντικές για την αύξηση
της ενότητας. Τα χέρια των γέρων φιλιούνται, χρήματα, γλυκά και σοκολάτα
προσφέρονται στα παιδιά.
 EID EL -ADHA
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http://blog.milliyet.com.tr/kurban-bayrami-ve-kurban-/Blog/?BlogNo=215579
https://www.yenisafak.com/ramazan/el-opmenin-islamda-yeri-var-mi-2485714

Η Eid al-adha, μια άλλη γιορτή του μουσουλμανικού κόσμου, διαρκεί 4 ημέρες. Η
Eid al-Adha γιορτάζεται 70 ημέρες μετά τη γιορτή του Ραμαζανιού. Η Eid al-Adha
διατηρεί το πνεύμα της αδελφοσύνης, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης στη ζωή
στην κοινωνία. Τα γεύματα τρώγονται μαζί με την οικογένεια και τους γείτονες και το
κρέας που μοιράζεται με τους φτωχούς ανθρώπους ενισχύουν τα συναισθήματα της
ενότητας και της αλληλεγγύης. Το πρόσωπο που θυσιάζει τα ζώα δίνει το ένα τρίτο του
κρέατος στην οικογένειά του, το ένα τρίτο στους γείτονες και τα υπόλοιπα στους
φτωχούς.
ΠΗΓΕΣ
https://www.yenisafak.com/kurban-bayrami-onemi-nedir-kurban-kesmenin-onemi-ve-fazileti!-h-2492372
https://studentinturkey.com/tr/turkiyede-resmi-tatil-ve-bayramlar/

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: η πυρηνική οικογένεια στη
Δημοκρατία της Τουρκίας αποτελείται από τη μητέρα, τον πατέρα και τα παιδιά.
Στην εκτεταμένη οικογένεια, υπάρχουν συνήθως παππούδες και γιαγιάδες. Οι
εκτεταμένες οικογένειες εμφανίζονται συνήθως σε αγροτικές περιοχές, σε
πόλεις και χωριά.
Στην παραδοσιακή τουρκική οικογένεια, ο γάμος ολοκληρώνεται με πολιτικό γάμο και
το θρησκευτικό γάμο μετά από αυτό. Οι οικονομικά ανίσχυρες οικογένειες, τα ορφανά
παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι συγγενείς του μάρτυρα έχουν κρατική υποστήριξη. Το
Προσχολικό επίδομα παιδιών είναι 456 λίρες το μήνα για αυτές τις οικογένειες. 684 TL
ανά μήνα για ένα παιδί που σπουδάζει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 730M TL ανά
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μήνα για τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 821 TL ανά μήνα για τους
φοιτητές που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με στήριξη.
Προϋποθέσεις για να επωφεληθούν από την κρατική ενίσχυση: για να επωφεληθούν
από τις κρατικές επιδοτήσεις, είναι απαραίτητο να είναι άνεργοι και να αποδειχθεί ότι
χρειάζονται βοήθεια. Περιλαμβάνουν αυτές τις περιπτώσεις:

Μέτρα φροντίδας των παιδιών: Τα παιδιά που έχουν ανάγκη από μέτρα προστασίας
που έχουν ήδη ληφθεί, αλλά έχουν φθάσει στην ηλικία των 23 και δεν μπορούν να
βρουν εργασία ή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή τα σπίτια φροντίδας.
Επίδομα μητρότητας:
Επίδομα μητρότητας για το 1ο παιδί 300, για το 2ο παιδί 400, για το 3ο παιδί και το
υπόλοιπο 600 TL
Επίδομα θανάτου, στο θάνατο του συζύγου και του παιδιού 1120, 43 TL
Επίδομα θανάτου στην οικογένεια του δημοσίου υπαλλήλου, 2240, 86 TL.
Το άρθρο 104, παράγραφος (Α), του νόμου αριθ. 657, όπως τροποποιήθηκε: άδεια
μητρότητας, χορηγείται για συνολικά δεκαέξι εβδομάδες πριν από τη γέννηση και οκτώ
εβδομάδες μετά τη γέννηση. Στην περίπτωση των πολλαπλών κυήσεων, δύο
εβδομάδες άδειας μητρότητας προστίθενται στην προγεννητική περίοδο. Λόγω
πρόωρου τοκετού, το μέρος της άδειας μητρότητας που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
πριν προστίθεται επίσης στην περίοδο άδειας μητρότητας μετά τον τοκετό.
 ΓΑΜΟΣ:
Οι Γάμοι στη Δημοκρατία της Τουρκίας γίνονται με δύο τρόπους: πολιτικό και
θρησκευτικό. Μετά από την επίσημη τελετή στο παντρεμένο ζεύγος δίνεται ένα
πιστοποιητικό γάμου. Ο θρησκευτικός γάμος δεν είναι νόμιμος και κατάλληλος χωρίς
πιστοποιητικό γάμου. Μετά την τελετή, ο γαμπρός και οι συγγενείς της νύφης θα
παρακολουθήσουν επίσης τη γαμήλια τελετή. Στο γάμο μπορείτε να απολαύσετε
μουσική, φαγητό και χορό μέχρι αργά. Ο αριθμός των επισκεπτών ποικίλλει. Το είδος
της ψυχαγωγίας στο γάμο ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Το ύφος του γάμου στα
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δυτικά της χώρας και το ύφος του γάμου στα ανατολικά είναι διαφορετικά, οι
παραδόσεις και τα έθιμα είναι σημαντικά εδώ.
Η νύφη κάνει συνήθως νύχτα henna την παραμονή του γάμου και σε αυτή της
δίνεται βαφή με henna στην παλάμη. Τραγουδώνται λυπητερά τραγούδια για να
κάνουν τη νύφη να κλάψει. Η μητέρα του γαμπρού αναμένεται να βάλει ένα κομμάτι
χρυσού στην παλάμη της νύφης, αλλιώς δεν θα ττη ανοίξει. Αυτή είναι μια παράδοση
που εφαρμόζεται γενικά σε όλες τις περιοχές. Στη συνέχεια, τα εύθυμα τραγούδια
παίζονται και ο χορός διαρκεί μέχρι το τέλος της νύχτας. Την επόμενη μέρα μετά την
ολοκλήρωση της προετοιμασίας της κόμμωσης της νύφης και του γαμπρού, η νύφη
έχει πάει στο σπίτι του πατέρα της. Ο αδελφός ή ο πατέρας της νύφης δένει συνήθως
μια κόκκινη ζώνη στη μέση της νύφης σε τρεις χρόνους, και προσεύχεται στο όνομα
ενός μακροχρόνιου γάμου. Ο γαμπρός παίρνει τη νύφη από το σπίτι του πατέρα της
και τα αυτοκίνητα καθορίζονται από τη δημιουργία ενός κομβόι και πηγαίνουν στην
αίθουσα του γάμου.
Οι Γάμοι ξεκινούν στις οκτώ το βράδυ και διαρκούν μέχρι τις δώδεκα το βράδυ.
Μετά την κοπή του κέικ και τη σίτιση της νύφης και του γαμπρού ο ένας από τον άλλο,
η μουσική παίζεται και πάλι. Η τελετή κοσμήματος πραγματοποιείται αργότερα. Οι
φιλοξενούμενοι και οι συγγενείς που έρχονται στο γάμο συνήθως δίνουν χρήματα στο
ζεύγος, κοσμήματα και οικιακά αγαθά. Η σχέση ατόμων ιδίου φύλου δεν έχει εγκριθεί
με κανένα τρόπο στην Τουρκική Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, δεν έχουν το δικαίωμα να
υιοθετήσουν ή να είναι ανάδοχη οικογένεια. Υπάρχουν ορισμένες υποχρεωτικές
εξετάσεις υγείας για όλους τους δήμους πριν κάνει το ζευγάρι επίσημη αίτηση γάμου.
 ΔΙΑΖΥΓΙΟ
Ο αριθμός των παντρεμένων ζευγαριών ήταν 569.459 το 2017. Το ποσοστό γάμου
είναι 7,09 ανά χίλια άτομα. Ο αριθμός των διαζευγμένων ζευγαριών αυξήθηκε κατά
1,8% το 2017 και έγινε 128.411. Το ποσοστό διαζυγίου είναι 1,6 ανά χίλια άτομα, όταν
εξετάζονται οι λόγοι διαζυγίου τουλάχιστον ενός διαζευγμένου ατόμου λόγω διαζυγίου
στην Τουρκία με 50,9% προηγείται η αδιαφορία και ανευθυνότητα. Αυτό ακολουθείται
από την αδυναμία παροχής οικονομικών βιοπορισμού με 30,2% και με 24,3% η βία
των συζύγων κατά των οικογενειών τους.
 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 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
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από το οικογενειακό δίκαιο καταδικάζεται σε φυλάκιση μέχρι και ένα έτος μετά από
καταγγελία. 2) φυλάκιση από τρεις μήνες μέχρι ένα έτος για καθένα που αφήνει την
παντρεμένο σύζυγο (ή άλλη γυναίκα) που είναι γνωστό ότι είναι έγκυος.
Όροι Υιοθεσίας
• Το υιοθετουμένα τέκνο πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών νεότερο από τους
θετούς γονείς
• Το παιδί πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι εβδομάδων
•, ισορροπημένη, στοργική προσωπικότητα
• επαρκές εισοδηματικό επίπεδο, δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, κατάλληλο
περιβάλλον και συνθήκες διαβίωσης για παροχή φροντίδας παιδιών και εκπαίδευση
του υιοθετουμένου προσώπου.
• Το υιοθετούμενο πρόσωπο δεν θα πρέπει να έχει τιμωρηθεί για έγκλημα που θα
επηρεάσει τη θέση του παιδιού σε μια κοινότητα ή μια επαίσχυντη συμπεριφορά
Προϋποθέσεις ανάδοχης οικογένειας
Να είναι υπήκοοι της Τουρκικής Δημοκρατίας να διαμένουν μόνιμα στην Τουρκία
Να είσαι τουλάχιστον απόφοιτος δημοτικού
Να είναι 25 με 50 ετών
Οι επαρχιακές διευθύνσεις οικογενειακών και κοινωνικών πολιτικών λαμβάνουν
αιτήσεις από εκείνους που επιθυμούν να γίνουν ανάδοχες οικογένειες. Στο πλαίσιο
αυτό, διεξάγει την απαραίτητη διαδικασία έρευνας, παρακολούθησης και αξιολόγησης
και συνδέει την ανάδοχη οικογένεια με το παιδί.
Σύμβαση για τη συνεργασία στην προστασία των παιδιών και τη διεθνική υιοθεσία.
Μέλη που υπέγραψαν αυτή τη σύμβαση, για την αρμονική ανάπτυξη της
προσωπικότητας του παιδιού, συμφώνησαν ότι το παιδί πρέπει να μεγαλώσει σε ένα
οικογενειακό περιβάλλον με ευτυχία, αγάπη και κατανόηση.
Στόχοι της σύμβασης:
α) να λάβει προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι η υιοθέτηση της χώρας υιοθεσίας
πραγματοποιείται σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και τα θεμελιώδη
δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το διεθνές δίκαιο.
β) να διασφαλιστεί η τήρηση των εν λόγω προφυλάξεων και να καθιερωθεί ένα
σύστημα συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών για την πρόληψη της
διακίνησης, της πώλησης και της διακίνησης παιδιών ·
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γ) να διασφαλιστεί η αναγνώριση της έγκρισης από τα συμβαλλόμενα κράτη
σύμφωνα με τη σύμβαση. ΠΗΓΕΣ
http://www.hurriyetaile.com/sizin-icin/kanunu-hak-ve-yasalar/evlilik-disi-cocuklarin-yasal-haklari_12859.html
https://www.devletkredi.com/devlet-ogrencilere-para-veriyor-2018/
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160413-10.htm
http://www.calismadunyasi.com/devlet-memurlari-cocuk-es-dogum-ve-olum-yardimlari
https://www.kosgebkredi.net/okuyan-cocugu-verilen-devlet-destegi-basvurulari-nasil-yapilir/
www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=27593
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21869
http://www.ilcemhaber.com/ulusal-haberler/evlat-edinme-sartlari-nelerdir-h5461.htmlAv.Serhat

ARASAN

yazısı.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
 ΓΕΝΙΚΑ
Ο τουρκικός τρόπος ζωής είναι ένα ζωντανό μωσαϊκό που φέρνει μαζί 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 και τις παραδόσεις. Η
παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος ήταν πολύ αποτελεσματικές στον τρόπο
ζωής. Οι πυρηνικές οικογένειες που ζουν στα κέντρα της πόλης έχουν αυξηθεί. Ο
αριθμός των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία στις
αγροτικές περιοχές μειώνεται καθημερινά.
Η Τουρκία έχει πολιτιστική και παραδοσιακή πολυμορφία. Η συναρπαστική
ακεραιότητα του Ανατολικού και δυτικού κόσμου αποτελεί την ουσία του τουρκικού
τρόπου ζωής. Οι παράγοντες που βλάπτουν την υγεία του τουρκικού λαού είναι το
κάπνισμα, το αλκοόλ, η μη ισορροπημένη διατροφή, η καθιστική ζωή και το στρες.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 2016 στην Τουρκία, οι αιτίες θανάτου στις πρώτες
τρεις θέσεις: 39,8% σε ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος, δεύτεροι καλοήθεις
και κακοήθεις όγκοι με 19,7%, ακολουθούμενη από ασθένειες του αναπνευστικού
συστήματος με 11,9%. Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Τουρκία συνολικά 78
έτη, 75,3 σε άνδρες και 80,7 χρόνια για τις γυναίκες. Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες
ζουν περισσότερο από τους άνδρες.
Σήμερα, το στυλ ζωής έχει γίνει πιο άνετο από ό, τι πριν. Το γεγονός ότι η
τεχνολογία λαμβάνει χώρα σε κάθε στάδιο της ζωής μας μειώνει τη διαπροσωπική μας
επικοινωνία 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 επιβλαβών συνηθειών, οι οικονομικές ανεπάρκειες
και το στρες οδήγησαν σε αύξηση των καρδιακών και χρόνιων ασθενειών. Το
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Υπουργείο Υγείας λαμβάνει πολλά μέτρα για υγιή ζωή και χρησιμοποιεί τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για να αυξήσει την ευαισθησία της κοινωνίας. Προσπαθεί να
αποτελέσει αποτρεπτικό μέσο για τη φορολογική προσθήκη στο αλκοόλ και τα
προϊόντα καπνού και με την επιβολή προστίμων στο κάπνισμα σε εσωτερικούς
χώρους. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24640
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Το σημερινό τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει σχεδιαστεί σε δύο βασικούς
τομείς ως επίσημη και μη τυπική εκπαίδευση σύμφωνα με το εθνικό εκπαιδευτικό
βασικό δίκαιο αριθ.: 1739.
Επίσημη εκπαίδευση: είναι η τακτική εκπαίδευση στα σχολεία με προγράμματα
παρασκευασμένα σύμφωνα με το σκοπό, για άτομα μιας ορισμένης ηλικιακής ομάδας
και στο ίδιο επίπεδο. Η επίσημη εκπαίδευση περιλαμβάνει το νηπιαγωγείο, το
πρωτοβάθμιο, το δευτεροβάθμιο, το ανώτερο δευτεροβάθμιο και το ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Μη τυπική εκπαίδευση καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
διοργανώνονται μαζί με την επίσημη εκπαίδευση ή χωριστά.
Η εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία είναι δωρεάν. Τα 12 χρόνια εκπαίδευσης είναι
υποχρεωτικά, τέσσερα έτη δημοτικού σχολείου, τέσσερα χρόνια δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και τέσσερα χρόνια σχολικής ή επαγγελματικής σχολικής αγωγής. Η
προσχολική εκπαίδευση είναι για ένα έτος και ονομάζεται νηπιαγωγείο. Στο τέλος του
γυμνασίου, όλοι οι μαθητές κάνουν μια εθνική εξέταση για την είσοδο στο γυμνάσιο και
τοποθετούνται στα γυμνάσια, τα ανώτερα γυμνάσια ή τα επαγγελματικά γυμνάσια.
Όταν αποφοιτούν από το γυμνάσιο, η εισαγωγική εξέταση του Πανεπιστημίου
διεξάγεται σε όλη τη χώρα και οι μαθητές τοποθετούνται στα πανεπιστήμια που
παρέχουν εκπαίδευση στους τομείς που λαμβάνουν τις εξετάσεις (θετικά, φιλολογικά
και γλωσσικά τμήματα). Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι δωρεάν.
Τα πανεπιστήμια έχουν κοιτώνες για στέγαση. Σε αυτούς τους κοιτώνες, οι υλικές
ανεπάρκειες του μαθητή τοποθετούνται στο προσκήνιο και γίνεται η τοποθέτηση.
Παρέχονται επίσης ιδιωτικοί κοιτώνες. Υπάρχουν επίσης ιδιωτικά δημοτικά σχολεία,
γυμνάσια, ανώτερα γυμνάσια και πανεπιστήμια.
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Ο τουρκικός λαός είναι γενικά ανοικτόχρωμος. Τα χρώματα των ματιών είναι ελαφριά. Τα
μαλλιά τους είναι ίσια, αραιά και ανοιχτόχρωμα. Τα μάτια της τουρκικής φυλής είναι σε σχήμα
αμυγδάλου και τα μάτια είναι πολύ χώρια. Η τουρκική φυλή είναι συνήθως μεσαίου ύψους.
Είναι κατανοητό από την έρευνα ότι οι Τούρκοι είναι απόγονοι των ανθρώπων του Andronovo,
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του βραχυκέφαλου, του πολεμιστή και της λευκής φυλής (Άνθρωπος Andronovo). Σύμφωνα
με την έρευνα των ανθρωπολόγων, τα χαρακτηριστικά της Andronovo φυλής είναι: σκούρα
μαλλιά, χρώμα σιταριού (ανοιχτό καφέ, λευκό δέρμα), κεφάλι τριχωτό, μεσαίο μέγεθος
προσώπου, αμυγδαλωτά μάτια. Οι ανθρωπολογικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον τελευταίο
μισό αιώνα έδειξαν ότι οι Τούρκοι ήταν λευκοί.
Σύμφωνα με το στατιστικό ινστιτούτο της Τουρκίας (ΕΡΚ) με δεδομένα 2011, το μέσο ύψος
των ανδρών στη χώρα ήταν 172,6 ίντσες και 161,4 ίντσες σε γυναίκες. Το μέσο βάρος είναι
75,8 στους άνδρες και 66,9 στις γυναίκες. Η επικράτηση της παχυσαρκίας στους άνδρες είναι
15,3 τοις εκατό, ενώ είναι 24,5 τοις εκατό για τις γυναίκες. Αναφέρθηκε ότι ένα σε κάθε τρία
άτομα στην Τουρκία είναι παχύσαρκο. Η Τουρκία είναι μεταξύ των δέκα πιο παχύσαρκων
χωρών στον κόσμο. Η φυσική εμφάνιση των ανθρώπων διαμορφώνεται κυρίως σύμφωνα με
το επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι επιθυμητό να είναι σε φόρμα άνδρες και γυναίκες.
Υπάρχουν εκείνοι που πηγαίνουν στα γυμναστήρια για αυτό το σκοπό. Υπάρχουν επίσης
ελεύθερες μονάδες αδυνατίσματος της πολιτείας για όσους είναι παχύσαρκοι. Υπάρχουν
μονάδες στα δημόσια κέντρα υγείας που ασχολούνται με αυτό.
Οι γυναίκες δώσουν προσοχή στην εμφάνισή τους, ειδικά όσες ζουν στις μεγάλες πόλεις
ακολουθούν τη μόδα, και τα καλλυντικά, τα ρούχα, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, τα
κοσμήματα και τα αξεσουάρ είναι πολύ σημαντικά. Οι γυναίκες περνούν πολύ χρόνο στην
προετοιμασία, ειδικά στις προσκλήσεις. Ρούχα, τσάντες, παπούτσια, αξεσουάρ, αρμονία
μακιγιάζ είναι πολύ σημαντικό. Είναι ευκολότερο για τους άντρες. Η αρμονία του κοστουμιού
και του παπουτσιού αρκετά.
Οι άντρες δεν είναι τόσο παθιασμένοι με τα ρούχα όσο οι γυναίκες. Το τατουάζ γίνεται αρκετά
κοινό μεταξύ των νέων ανθρώπων. Τα τατουάζ δεν είναι ευπρόσδεκτα από τις παραδοσιακές
οικογένειες.

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οι κινήσεις του χεριού και του σώματος συχνά χρησιμοποιούνται από τους Τούρκους ενώ
επικοινωνούν. Το να μιλάς δυνατά δεν είναι ευπρόσδεκτο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
Συνήθως κάθε συνάντηση δεν ξεκινά στην ώρα της, αλλά για οποιονδήποτε λόγο αρχίζει αργά.
Ενώ μιλούν σε ξένους, κάνουν μια προσπάθεια να κατανοήσουν και να βοηθήσουν το άλλο
άτομο.
Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Τουρκία, αισθάνονται έκπληκτοι με τη φιλική τους
στάση του τουρκικού λαού όταν σταματούν να ζητήσουν βοήθεια για οτιδήποτε. Στην
πραγματικότητα, η μεγάλη πλειονότητα των Τούρκων ανθρώπων απολαμβάνουν την ευκαιρία
να γνωρίσουν ξένους επισκέπτες, να μάθουν για διαφορετικούς πολιτισμούς και να έχουν την
ευκαιρία να βελτιώσουν την ξένη γλώσσα τους. Δεν υπάρχει πολύς προσωπικός χώρος. Για
τους Τούρκους, είναι συνηθισμένο να συναντά ο ένας τον άλλον-συμπεριλαμβανομένων των
αντρών-με το να τους φιλάς στο μάγουλο
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Η τουρκική βρίσκεται στην ομάδα Altaic της οικογένειας των Ουράλιων γλωσσών. Τα
Μογγολικά είναι η κοντινότερη γλώσσα για την τουρκική από την άποψη του περιεχομένου.
Από την άποψη της δομής, τα Τουρκικά είναι στην ομάδα των επιθημάτων που έχουν επίθημα
των προσθέτων γλωσσών. Η ουγγρική γλώσσα είναι παρόμοια με την τουρκική από άποψη
δομής. Κάθε έντονος ήχος γράφεται σε ένα μόνο γράμμα.
Σύμφωνα με την έκθεση της Τουρκίας στο ethnologue.com που δίνει θέση σε μια
περιεκτική μελέτη των παγκόσμιων γλωσσών, 36 γλώσσες ομιλούνται μαζί με την τουρκική
στην Τουρκία. Αν και η επίσημη γλώσσα είναι η τουρκική, κάθε μειονότητα είναι ελεύθερη να
μιλά τη μητρική της γλώσσα.

 ΕΘΙΜΟΤΥΠΊΑ
Ο πατέρας είναι ο επικεφαλής του σπιτιού στην παραδοσιακή τουρκική οικογένεια. Τα μέλη
της οικογένειας ακολουθούν τις αποφάσεις του πατέρα και τις επιθυμίες του.
Η μητέρα είναι υπεύθυνη για την εσωτερική διαρρύθμιση του σπιτιού. Σε οικογένειες με
παππούδες, οι σκέψεις και οι αποφάσεις τους έρχονται πρώτες.
Καθισμένος δίπλα στους πρεσβύτερους με τα πόδια σταυρωτά, το κάπνισμα θεωρείται
ασέβεια. Κανείς δεν αρχίζει να τρώει πριν ο αρχηγός της οικογένειας καθίσει στο τραπέζι. Το
κύριο πράγμα είναι ο σεβασμός και η υπακοή στους Γηραιούς, η συμπόνια και το έλεος στους
ανήλικους.
Στο δρόμο: το να φτύνεις στο δρόμο, να πετάς σκουπίδια, να σταματάς τη μετάβαση του
λαού είναι αγενής συμπεριφορά.

Οι γέροι, οι γυναίκες και οι ασθενείς πάντα έχουν

προτεραιότητα. Το να ρεύεται κανείς δημόσια, να καθαρίζει τη μύτη του, να κλάνει, να φτύνει,
να φυσά δυνατά και να μασά τσίχλα με θόρυβο δεν είναι ευπρόσδεκτα.
Στα οχήματα: είναι αγένεια να μην περιμένεις σε τάξη. ΟΙ νεότεροι δίνουν τη θέση τους σε
ηλικιωμένες γυναίκες και ασθενείς, σε έγκυες γυναίκες. Σήμερα, μερικοί έφηβοι είναι
προσποιούνται ότι κοιμούνται ή ακούν μουσική με ακουστικά, προκειμένου να μην δώσουν
θέση.
Ψώνια: το παζάρι είναι απαραίτητο. Μπορείτε να δοκιμάσετε το φαγητό πριν την αγορά.
Σε δημόσιους χώρους: κατά τη διάρκεια του γάμου, κηδεία ή κατά τη διάρκεια της γιορτής
και να δοθεί προσοχή για να είναι πιο λεπτή, ευγενική και ευγενική. Στην κηδεία, μοιράζονται
οι sorrowfulness των κατόχων της κηδείας, δίνεται η υλική και πνευματική βοήθεια, λένε οι
λέξεις. Οι γείτονες μαγειρεύουν και παίρνουν φαγητό για το σπίτι κηδειών. Οι συγγενείς του
αποθανόντος προσεύχονται και σερβίρουν γεύματα στους καλεσμένους στην 7η, 40 η και 52
η ημέρα του θανάτου. Να είσαι πιο εύθυμος, ευγενικός και φιλόξενος, να δίνεις δώρα στους
μεγαλύτερους και τους νέους, να τους κάνεις ευτυχισμένους και να έχεις τις ευχές τους είναι
μερικά από τα εθιμοτυπικά μας.

Οι νέοι άνδρες που ενώνουν το στρατό και τη νύφη

εφαρμόζονται χέννα.
Στη γειτονιά: για να πάρετε καλά με τους άλλους, βοηθώντας, μοιράζονται τη λύπη και τη
χαρά, χαιρετισμό όταν βλέπετε τον καθένα, είναι σημαντικοί κανόνες Εθιμοτυπίας. Οι κάτοικοι
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του διαμερίσματος παίρνουν φαγητό, κέικ κλπ για τις νέες αφίξεις. Όταν δώσεις πίσω το πιάτο
του γείτονά σου θα πρέπει σίγουρα να είναι γεμάτη με κάτι. Είναι κρίμα αν το δώσεις πίσω
άδειο. Η υπερβολική αξία δίνεται στους γείτονες και ακόμη και εμείς έχουμε κάποιες παροιμίες
γι ' αυτό. "Μην αγοράζετε το σπίτι, να πάρετε ένα γείτονες". "Ακόμα και στα μικρότερα θέματα,
ένας γείτονας μπορεί να βοηθήσει ένα άλλο".
Φιλοξενία: η φιλοξενία είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Τουρκικού
πολιτισμού και οι Τούρκοι πιστεύουν ότι οι επισκέπτες τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
προσκεκλημένοι του Θεού. Σερβίρονται με ποικιλία καφέ (τσάι, καφέ, ζαχαροπλαστική, ζύμη
άζυμη ή ψημένη). Η παράδοσή μας είναι να είμαστε γλυκείς και να προσφέρουμε γλυκά.
Η επιμονή στην κατανάλωση περισσότερο, ειδικά για τους επισκέπτες είναι μεταξύ των
κοινών συμπεριφορών μας. Επιπλέον, αν ο επισκέπτης δεν θέλει να πιει τσάι, βάζει το κουτάλι
ανάποδα στο ποτήρι και δίνει ένα μη-προφορικό μήνυμα. Φεύγοντας από το σπίτι, τα
παπούτσια των επισκεπτών γυρίζουν μπροστά από την πόρτα και με την επιθυμία να έρθουν
και πάλι φεύγουν.
Επισκέπτης ασθενής: στο δρόμο για την επίσκεψη, τα λουλούδια, ο χυμός φρούτων, το
γάλα και τα φρούτα λαμβάνονται σύμφωνα με την κατάσταση του ασθενούς. Αυτή η παράδοση
μερικές φορές δημιουργεί προβλήματα σε ασθενείς με ειδικές δίαιτες. Τα ρούχα επιλέγονται
σύμφωνα με το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως πρόσκληση, τελετή, κηδεία, συνάντηση
φίλων. Το ντύσιμο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την περίσταση. Εθιμοτυπία: παρουσιάζει
διαφορές σύμφωνα με τις πεποιθήσεις, την εκπαίδευση, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση
και τα έθιμα της κοινωνίας.
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ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ

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+yemekleri+ile+ilgi
li+görseller,online_chips:geleneksel&sa=X&ved=0ahUK

Η τουρκική κουζίνα, μια από τις καλύτερες κουζίνες στον κόσμο, θεωρείται ως μία
από τις τρεις πιο βασικές κουζίνες στον κόσμο λόγω των πολυάριθμων ποικιλιών της,
της χρήσης φυσικών υλικών, της γεύσης που είναι ελκυστική για κάθε ουρανίσκο και
των επιπτώσεών της στην Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και Αφρική. Η
τουρκική κουζίνα, η ρίζα της οποίας έχει ρίζες στην Κεντρική Ασία, τον πρώτο οικισμό
των Τούρκων, έχει εμπλουτιστεί από τις συνεισφορές των εσωτερικών περιοχών της
ηπείρου και των μεσογειακών πολιτισμών από τότε που οι Τούρκοι ήρθαν στην
Ανατολία.
Ενώ η κουζίνα του ανακτόρου αναπτύχθηκε στην Πόλη, η τοπική κουζίνα στην
Ανατολία εξελίχθηκε σε διαφορετικές περιοχές δείχνοντας διαφορετικά γεωγραφικά και
κλιματικά χαρακτηριστικά. Αυτές οι κουζίνες, αφού παγιδευτούν για αιώνες, έχουν
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φθάσει σε μεγάλες πόλεις και το περιβάλλον τους ως αποτέλεσμα της αστικοποίησης
και της μετανάστευσης σε νέους οικισμούς. Αυτή η πολιτιστική κινητικότητα οδήγησε
στον εμπλουτισμό της τουρκικής κουζίνας με τη συμβολή πολλών τοπικών συνταγών.
Το κυρίως πιάτο ξεκινά συνήθως με ένα ορεκτικό σούπας ή ένα μικρό μέρος της
γευσιγνωσίας φαγητού που σερβίρεται κρύο ή ζεστό. Τζατζίκι, Ντολμά (γεμιστά
αμπελόφυλλα ή πιπεριές), πίτες, τηγανισμένο συκώτι είναι μερικά από τα ορεκτικά στα
περισσότερα εστιατόρια. Το κυρίως πιάτο αποτελείται συνήθως από κρέας ή ψάρι. Οι
Τούρκοι συνήθως τρώνε ψωμί με γεύματα και τα κύρια πιάτα σερβίρονται κυρίως με
ρύζι. Με το γεύμα σερβίρεται σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, μαϊντανό και κρεμμύδι,
ελαιόλαδο και σάλτσα λεμονιού. Το αρνί είναι το πιο προτιμώμενο είδος κρέατος και
όπως το σις κεμπάπ (κομμάτια κρέατος με μπαχαρικά) μπορείτε να μαγειρέψετε το
κρέας με διαφορετικούς τρόπους.
Το «Köfte» (κεφτέδες) που παρασκευάζεται με κιμά είναι ένα από τα αγαπημένα
γεύματα. Το κεμπάπ είναι ένα παγκοσμίου φήμης πιάτο με κρέας αρνίσιο κρέας με
ζεστές πιπεριές και μπαχαρικά από την ανατολίτικη κουζίνα με ένα οριζόντιο μπουκάλι.
Το κεμπάπ έχει πολυάριθμες ποικιλίες. Το Ίσκεντερ ή Κεμπάπ Προύσας, πήρε πρώτα
το όνομά του από τον μεγάλο Αλεξάνδρο (Ισκεντέρ) και μετά από την περιοχή στην
οποία ανήκε. Είναι ένα πολύ νόστιμο γεύμα που κόβεται σε λεπτές φέτες κρέατος και
το βάζουμε σε φρεσκοψημένες φέτες πίτας. Σερβίρεται με σάλτσα ντομάτας και ζεστό
βούτυρο και γιαούρτι.
Οι Τούρκοι παραδοσιακά ενδιαφέρονται για ζεστά πιάτα, ζουμερά φαγητά ή σπιτικά
φαγητά. Η κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών είναι αρκετά συνηθισμένη. Το ψάρι
ψήνεται στη σχάρα για να αποκαλύψει τη φυσική του γεύση. καθώς και διάφορα μύδια,
καλαμάρια, μύδια γεμιστά (μύδια παραγεμισμένα με πικάντικο ρύζι). Τα είδη ψαριών
που καταναλώνονται πιο πολύ είναι αντζούγιες, σαρδέλες, παλαμίδες, λαβράκι και
τσιπούρα.
 ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ
Ο τουρκικός λαός είναι συναισθηματικός. Καθώς ενεργούν σύμφωνα με τα
συναισθήματά τους, δεν μπορούν να μαντέψουν τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς
τους. Ο τουρκικός λαός, από τη μια πλευρά, ανυπομονεί να συμμετάσχει στην εξουσία,
ενώ από την άλλη πλευρά κάνει τη δυσκολότερη κριτική για την εξουσία. Τους αρέσει
να συμβουλεύουν. αλλά ποτέ δεν τους αρέσει να τους ενημερώνουν. Λατρεύουν τις
τουρκικές ταινίες. Μπορούν να τις παρακολουθήσουν πολλές φορές.
Όταν ο Τούρκος είναι διαχειριστής, θέλει να πάρει κάθε θεσμικό όργανο, κάθε
μονάδα και όλους υπό τον έλεγχό του. Αναμένουν απόλυτη υπακοή. Δεν μπορεί να
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ανεχθεί διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές σκέψεις. Δεν θέλουν να φύγουν από την
καρέκλα αφού έρθουν σε οποιοδήποτε γραφείο. Όταν είναι καιρός να φύγουν, θα
υποδείξουν ποιος πρέπει να τους αντικαταστήσει.
Ο τουρκικός λαός αγαπά την ψυχαγωγία. Δεν διστάζουν να οργανώσουν ένα γάμο
ή μια νύχτα χένα στον κήπο ή στο δρόμο. Νομίζουν ότι είναι δικαίωμά τους να περνούν
την πιο ευτυχισμένη μέρα τους όπως επιθυμούν. Χρησιμοποιούν κάθε ευκαιρία. Όταν
μαθαίνουν ότι υπάρχει ένας γιατρός που κάθεται δίπλα τους στο λεωφορείο, αναζητούν
λύσεις σε όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία. Ο τουρκικός λαός έχει την
τάση να έχει ιεραρχική σχέση. Σε ένα από τα δύο άτομα στα επίσημα ιδρύματα, ένα
άτομο είναι ο αρχηγός. Τα πράγματα δεν λειτουργούν σε μέρη όπου δεν υπάρχει
εξουσία.
Στην Τουρκία, οι επίσημες ώρες εργασίας είναι 8 ώρες την ημέρα για
καθημερινές, 5 ημέρες σε μια εβδομάδα. Είναι αργία το Σάββατο και την Κυριακή. Είναι
συνήθως αργία την Κυριακή για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Τούρκοι άνθρωποι συνήθως πηγαίνουν στη θάλασσα
ή στο δάσος για να κάνουν πικ-νικ ή να περνούν καλά με τους φίλους ή τα μέλη της
οικογένειάς τους, προκειμένου να ξεφύγουν από την φασαρία της πόλης και να
περάσουν καλά. Το σημαντικότερο γεύμα αυτών των πικ-νικ είναι κρέας σχάρας,
κοτόπουλο ή ψητό ψάρι με ποτά. Μια άλλη ψυχαγωγική δραστηριότητα είναι η
συναυλία, ο κινηματογράφος και οι θεατρικές δραστηριότητες που προτιμούν ιδιαίτερα
οι νέοι. Ειδικά το καλοκαίρι, οι δήμοι οργανώνουν δωρεάν δημόσιες συναυλίες και
προσκαλούν τους διάσημους καλλιτέχνες της χώρας.
Ειδικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, σύμφωνα με την οικονομική
τους κατάσταση, οι άνθρωποι αξιολογούν τις διάφορες επιλογές διακοπών στην
Τουρκία και το εξωτερικό. Οι αγορές στα μεγάλα εμπορικά κέντρα είναι μεταξύ των πιο
δημοφιλών δραστηριοτήτων των νέων. Τα Σαββατοκύριακα, εκείνοι που προτιμούν να
μείνουν στο σπίτι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους βλέποντας τηλεόραση και
επισκέπτοντας φίλους. Στα τηλεοπτικά προγράμματα, οι άνδρες τείνουν να
παρακολουθούν αθλητικά προγράμματα, ενώ οι γυναίκες τείνουν να παρακολουθούν
ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.
Ο τουρκικός λαός δεν κάνει πολλά αθλήματα και δεν μπορεί να το κάνει μέρος της
ζωής του και να το ενσωματώσει σε βιοτικό επίπεδο. Έτσι, η πλειονότητα της τουρκικής
κοινωνίας είναι υπέρβαρη. Αλλά ειδικά η νεότερη γενιά, οι γυναίκες είναι πιο ενήμερες
για το βάρος τους. Για τους περισσότερους άντρες, ο αθλητισμός σημαίνει κάτι που
κάνουν για δύο φορές την εβδομάδα. Επιπλέον, ορισμένες γυναίκες και άνδρες
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πηγαίνουν τακτικά σε ένα αθλητικό κέντρο, αλλά ο αριθμός των ατόμων που
ασχολούνται με τον αθλητισμό και το καθημερινό περπάτημα είναι ένας μικρός
αριθμός. Επίσης, από το δημοτικό σχολείο μέχρι το τελευταίο έτος του λυκείου δύο
ώρες την εβδομάδα η φυσική αγωγή είναι ένα υποχρεωτικό μάθημα.
Το καλοκαίρι, οι αθλητικοί κύκλοι των δήμων ανοίγονται για να ενθαρρύνουν τα
παιδιά και τους νέους να κάνουν αθλήματα. Επιπλέον, στη χώρα μας υπάρχουν
πολλές ομάδες και αθλητές που έχουν πετύχει σε πολλά αθλήματα όπως το μπάσκετ,
το βόλεϊ, η πάλη, το TAEK-Wondo και το κολύμπι. Το ρητό του Μουσταφά Κεμάλ
Ατατούρκ, ιδρυτή της Δημοκρατίας της Τουρκίας για το άθλημα και για την υποστήριξη
του αθλητή "ένα υγιές μυαλό σε ένα υγιές σώμα" μπορεί να το δει κανείς στον τοίχο
των αθλητικών κέντρων. Κάθε χρόνο, η ημερομηνία της 19ης Μαΐου γιορτάζεται ως
"μνήμη Ατατούρκ, νεολαίας και αθλητισμού" στη χώρα.
ΠΗΓΕΣ
http://www.gsb.gov.tr/BakanlikHizmetBirimleri/shdb/hakkinda.html
psikoloji-psikiyatri.com/erol-ozmen/turk-insaninin-ozellikleri/
https://www.forumalevle.com/soru-lar-ve-cevap-lar/498595-turk-toplumundaki-gorgu-kurallari.html
http://www.memleket.com.tr/turk-yasam-bicimi-196645h.htm
www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24572
/aktuel/turk-halkinin-boy-ortalamasi-kac-santim-349487
http://gorgu-kurallari-nelerdir.bunedir.org/
https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/medergi/16.htm
http://scholar.google.com.tr/scholar_url?url=http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/666/61
8&hl=tr&sa=X&scisig=AAGBfm0fr44UYTkfy9jFCrs85ng-WXI72w&nossl=1&oi=s
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II. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
2. ΥΓΕΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
4. ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ
7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
9. ΗΜΕΡΉΣΙΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ
10. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΆ ΙΔΡΎΜΑΤΑ
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ
 ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΉ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
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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 της Τουρκικής Δημοκρατίας. Όλα τα
ιδρύματα και οι οργανισμοί που παρέχουν υγειονομική περίθαλψη εποπτεύονται από
το Υπουργείο υγείας.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ (GHI)
Όλοι οι πολίτες της Τουρκικής Δημοκρατίας έχουν γενική ασφάλιση υγείας από το
2012. Η 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 έλεγχο εισοδήματος για να καθορίσουν
το ποσό πριμοδότησης που θα πληρώσουν. Ο έλεγχος γίνεται στο ίδρυμα κοινωνικής
πρόνοιας και αλληλεγγύης όπου ζουν. Αυτοί των οποίων το εισόδημα ανά άτομο είναι
μικρότερο από το 1/3 του κατώτατου μισθού (ήταν ακαθάριστες 2029 τουρκικές λίρες το 2018)
δεν καταβάλλουν εισφορές. Αυτοί μεταξύ 1/3 του κατώτατου μισθού και του κατώτατου μισθού,
πληρώνουν το 12% του 1/3 του κατώτατου μισθού, 81 τουρκικές λίρες. Τα εισοδήματα των
οποίων είναι μεταξύ του ακαθάριστου ελάχιστου μισθού και του διπλάσιου του ποσού
καταβάλλουν πριμοδότηση 243 λίρες.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (SSI)
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.
Χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία από:
-SGK, (οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης)
-Προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης,
-Ιδιωτικούς οργανισμούς ασφάλισης υγείας και
-Από τους ανθρώπους που εξυπηρετούνται. (Yıldırım, Yıldırım ve Karabulut, 2012:150).
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Τα ασφάλιστρα είναι βασισμένα στο εισόδημα και λαμβάνουν ένα ορισμένο ποσό
πριμοδότησης εισοδήματος. Το ποσοστό αυτό είναι 12,5% με βάση το κύριο όφελος
του ασφάλιστρου. Ο εργοδότης πληρώνει το 5% και ο εργοδότης πληρώνει 7,5%.
(Sülkü,2011:29).

2. ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
Η Δημοκρατία της Τουρκίας έγινε επισήμως μέλος του ΠΟΥ στις 9 Ιουνίου, 1949
εγκρίνοντας το καταστατικό των νοσοκομείων της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας στην
Τουρκία. Ο πληθυσμός της Τουρκίας ήταν 80.810.525 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου,
2017. Ο υψηλός πληθυσμός και ο αυξανόμενος αριθμός μεταναστών αυξάνουν το
βάρος στον τομέα της υγείας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου 2006, ο αριθμός των νοσοκομείων του
Υπουργείου Υγείας είναι 835, Σχολών Υγείας 53, ιδιωτικά 278, κρατικών ιδρυμάτων 5,
δήμων 8, ενώσεων 17, ξένων και μειονοτικών ομάδων 8, συνολικά 1204 νοσοκομεία
και 171888 κρεβάτια. 19.6 νοσοκομεία ανά 1.000.000 ασθενείς. Είναι πολύ πίσω από
τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.
Προληπτική υγειονομική περίθαλψη στη Δημοκρατία της Τουρκίας
Αυτό συμβαίνει με δύο τρόπους.
1-προσωπικές προστατευτικές υπηρεσίες υγείας:
-Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, βελτίωση της προσωπικής υγείας
(προσωπική υγιεινή, διατροφή, ανοσοποίηση κ. λπ.), επαρκής και ισορροπημένη
διατροφή, οικογενειακός προγραμματισμός, ανοσοποίηση, εκπαίδευση υγείας,
προστασία των ναρκωτικών. Εφαρμόζεται σε τρία βήματα.
2-προληπτικές υγειονομικές υπηρεσίες για το περιβάλλον
-Έλεγχος και ασφάλεια τροφίμων, εφοδιασμός με επαρκές και καθαρό νερό, έλεγχος
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έλεγχος των αποβλήτων, υγειονομική στέγαση, έλεγχος
των παραγόντων που ενδέχεται να απειλήσουν την υγεία στο περιβάλλον εργασίας.

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
1. Πάροχοι κρατικών υπηρεσιών υγείας
2. Πάροχοι ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας
3. Φαρμακεία
Πηγή :http://iibfdergi.bartin.edu.trhttps://www.turkiye.gov.tr
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1. ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Όπως απαιτείται από το νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας έχουν ταξινομηθεί από
το Υπουργείο Υγείας ως εξής.
Πάροχοι πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας:
Δημόσια ιατρικά ιδρύματα εντός της δημόσιας διοίκησης, κέντρα υγείας, ιατρεία
φυματίωσης, κέντρα οικογενειακού σχεδιασμού και μητρικής και παιδικής υγείας,
κέντρα υγείας και κοινοτικά κέντρα υγείας και οικογενειακοί Ιατροί εξουσιοδοτημένοι
από το Υπουργείο Υγείας ως οικογενιακοί γιατροί, 112 μονάδες επείγουσας υγείας,
ιατρικά κέντρα πανεπιστημίων, πολυκλινικές.
Πάροχοι δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας:
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 τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας:
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 ίδρυμα για την εκπαίδευση και την έρευνα
στο Μπεζίμ.
2. ΠΑΡΟΧΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 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.
Ιδιωτικοί πάροχοι υπηρ. υγείας:562 νοσοκομεία με χωρητικότητα 44000 κρεβατιών.
Ειδικοί πάροχοι υπηρεσιών: Ιατρική εξέταση, θεραπεία με νοσηλεία, όλες οι
λειτουργίες, αριθμός κρεβατιών εντατικής φροντίδας, πολύπλοκες λειτουργίες
(μεταμόσχευση οργάνων κ. λπ.)
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Ο τόπος ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Τουρκία
Στην Τουρκία, η ζήτηση για ιδιωτική ασφάλιση υγείας, σε σύγκριση με άλλες χώρες
είναι χαμηλή, αλλά έχει δυνατότητα να αναπτυχθεί. Εκτός από ιατρική περίθαλψη και
την ταξιδιωτική ασφάλιση, μόνο το 3% του πληθυσμού έχει ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Οι Τούρκοι πολίτες προτιμούν τη συμπληρωματική ασφάλιση υγείας περισσότερο.
Ορισμένες δαπάνες που δεν καλύπτονται από την SSI μπορούν να καλυφθούν από
συμπληρωματική ασφάλιση υγείας.
Συμπληρωματικές υπηρεσίες ασφάλισης υγείας: α) υπηρεσίες υγείας που δεν
χρηματοδοτούνται από το θεσμικό όργανο (αισθητικές παρεμβάσεις, εναλλακτικές
θεραπείες όπως ο βελονισμός κ. λπ.),
β) πρόσθετα τέλη,
γ) το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τον ασθενή, όπως διαμονή, χρέωση
ξενοδοχείου
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δ) σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών υγείας και της
ασφαλιστικής εταιρείας, τα ποσά που απομένουν στις τιμές για την εφαρμογή της
υγείας μπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο της συμπληρωματικής ασφάλισης
ασθενείας.Πηγή:

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

genel-bakis-tr.pdf

3. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Στα φαρμακεία πωλούνται συνταγογραφημένα φάρμακα, μη συνταγογραφούμενα
φάρμακα, φυτικά προϊόντα, δερμοκαλλυντικά προϊόντα, προϊόντα υποστήριξης
(βιταμίνες, ανόργανα άλατα, προϊόντα που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα,
κλπ), ορθοπεδικά υλικά και ούτω καθεξής με -10% συνεισφορά των συνταξιούχων που
αφαιρείται από τον μισθό / σύνταξη.
-Το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων είναι 20%. Τα έξοδα συμμετοχής των
φαρμάκων συλλέγονται από τα φαρμακεία και αποστέλλονται στον οργανισμό
κοινωνικής ασφάλισης (SGK). Από την ημερομηνία της συνταγής, ο ασθενής μπορεί
να λάβει το φάρμακο εντός 4 ημερών. Οι ημέρες του Σαββατοκύριακου δεν
υπολογίζονται εντός αυτών.
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Υπάρχουν 48 ιδρύματα υγείας στη χώρα μας που εξυπηρετούν τα διεθνή πρότυπα.
Η Τουρκία προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές για χειρουργικές επεμβάσεις που
γίνονται συνήθως στον τομέα του τουρισμού υγείας. -Στο παρακάτω γράφημα,
συγκρίθηκε το κόστος θεραπείας για τη γαστρική παράκαμψη, την αντικατάσταση της
καρδιακής

βαλβίδας,

την

πρόθεση

ισχίου,

την

υστερεκτομή

(-US

$)

* Η πιστοποίηση JCI εκφράζεται ως το χρυσό πρότυπο στην παγκόσμια
υγειονομική περίθαλψη. Η πιστοποίηση υγείας JCI αναπτύχθηκε με βάση τις αρχές της
συνολικής διαχείρισης της ποιότητας των συστημάτων ποιότητας των ιδρυμάτων
υγείας. Εξετάζει το μοντέλο JCI και στοχεύει στη βελτίωση του δικτύου διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001 του οικείου ιδρύματος υγείας στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου.
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ΟΝΤΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Όσοι είναι τουρίστες και έχουν προβλήματα υγείας μπορούν να υποβάλουν αίτηση
στους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς 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. Οι ασθενείς που παίρνουν διεθνή
υπηρεσία περίθαλψης καταγράφονται στο διαδικτυακό σύστημα που δημιουργήθηκε
από το Υπουργείο: http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/Login.aspx. Οι σχετικοί ασθενείς
όλων των ιδρυμάτων υγείας (δημόσιο-ιδιωτικό-πανεπιστήμιο) είναι εγγεγραμμένοι και
σε αυτό το σύστημα εκτός από τις κατά τόπους καταχωρίσεις τους.
ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Εάν οι αλλοδαποί καλούν το κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112 ή τις υπηρεσίες
υγείας ή καλούν τις γραμμές του 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 τη διεθνή γραμμή υποστήριξης 444
47 28. Όλοι οι αλλοδαποί στη χώρα μας μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη
γραμμή, ανεξάρτητα αν ο πάροχος περίθαλψης είναι ιδιωτικός ή δημόσιος.
Επείγουσες Υπηρεσίες Υγείας για διεθνείς ασθενείς
Οι υγειονομικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι έκτακτες μεταφορές ασθενών
καταβάλλονται σε ξένους ασθενείς. Ωστόσο, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 112
παρέχονται δωρεάν στους πολίτες. Σε τροχαία ατυχήματα, το άτομο δεν μπορεί να
χρεωθεί για το κόστος της θεραπείας. Ωστόσο, εάν το πρόσωπο που λαμβάνει
υγειονομική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης λόγω τροχαίου ατυχήματος έχει την
προαιρετική πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση, το μέρος που δεν καταβάλλει το ίδρυμα
μπορεί να τιμολογηθεί σε αυτή την ασφάλιση και η πληρωμή μπορεί να ζητηθεί βάσει
της πολιτικής. Η τιμή που οι διεθνείς ασθενείς πρέπει να πληρώσουν για την
υγειονομική περίθαλψη ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας. Τα ιδιωτικά ιδρύματα
υγειονομικής περίθαλψης δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται με αυτή την τιμή.
• Ειδικές περιπτώσεις:
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• Πόλεμος, καταστροφές, πείνα, κ. λπ. σε έκτακτες περιστάσεις
• οι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα μας για εκπαίδευση και οι άνθρωποι που
είναι υποχρεωμένοι να φροντίσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.
• Όσοι βρίσκονται στο καθεστώς των προσφύγων και οι προστάτες των αιτούντων
άσυλο, οι αιτούντες άσυλο, οι απάτριδες, τα θύματα εμπορίας
• αλλοδαποί που έχουν άδεια παραμονής στη χώρα μας και έχουν προσωρινό
αριθμό ταυτότητας
• αλλοδαποί που προσδιορίζονται από διάφορες διεθνείς συνθήκες
δεν καταβάλλουν τέλη για τις υπηρεσίες υγείας που θα πάρουν στην Τουρκία.

Πηγή:

http://saglikturizmi.gov.tr

 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σύμφωνα με στοιχεία 2018, υπάρχουν περίπου 4.000.000 πρόσφυγες στη χώρα.
Εκτός από αυτό, υπάρχουν και άλλοι αιτούντες άσυλο, κυρίως Ιρακινοί και Αφγανοί,
και ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 500.000.
Αυτός ο αριθμός είναι επισήμως εγγεγραμμένος και ο αριθμός των παιδιών
προσφύγων που γεννήθηκαν εδώ και αυτοί που θα γεννηθούν εδώ δεν μπορούν να
υπολογιστούν. Περίπου 550.000 εγγεγραμμένοι Σύριοι ζουν στην Κωνσταντινούπολη.
-Όλα τα βασικά ιατρικά έξοδα των Σύρων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων,
καλύπτονται δωρεάν από τη Δημοκρατία της Τουρκίας.
Το μέσο ετήσιο κόστος υγείας ενός πολίτη προς το κράτος είναι περίπου €300 με
άλλα λόγια, μπορεί να ειπωθεί ότι περίπου 3, 4 εκατομμύρια Σύριοι δαπανούν περίπου
1.000.000.000 ευρώ ετησίως.
Πηγή:

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

gereken-6-adim-var-2158949/

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
112: οι υπηρεσίες επειγόντων βοηθειών είναι μια υπηρεσία υγείας που είναι
διαθέσιμη μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και είναι ΔΩΡΕΑΝ.
112: δεν παρέχεται υπηρεσία έκτακτης ανάγκης με ασθενοφόρο, εκτός από τις
ακόλουθες περιπτώσεις.
Πόνος στο στήθος και/ή οσφυαλγία, σοβαρή δύσπνοια, τροχαία ατυχήματα με όλα
τα είδη τραυματισμών, πτώση από ύψος, περιπτώσεις έκτακτης αιμορραγίας, πνιγμός,
δηλητηρίαση, φλεγμονή, λιποθυμία, σοβαρή ασθένεια
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Εκτός από τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, τα ασθενοφόρα για τη μεταφορά των
ασθενών από το σπίτι μπορούν να ληφθούν από τον ιδιωτικό τομέα επί πληρωμή.

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

 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
Όλοι

οι

ασθενείς που

αντιμετωπίζονται

σε

τμήματα

έκτακτης

ανάγκης

αντιμετωπίζονται ως ασθενείς έκτακτης ανάγκης. Οι άνθρωποι δεν πληρώνουν κανένα
τέλος συμμετοχής ή πρόσθετα τέλη λόγω ιατρικών υπηρεσιών 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 στο πράσινο πεδίο χρεώνονται. Οι υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία επιβαρύνονται άσκοπα κατά τις εργάσιμες ώρες.
Αυτός είναι ο τρόπος για την αποτροπή περιττών αιτήσεων για υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης. Πηγή:http://www.sgk.gen.tr/

for detailed statistics bknz: https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/

MHRS (Κεντρικό Σύστημα Ιατρικών Ραντεβού)
Οι ασθενείς που θέλουν να κάνουν ένα ραντεβού από τα νοσοκομεία που συνδέονται
με το Υπουργείο υγείας μπορούν εύκολα να κάνουν ένα ραντεβού, λαμβάνοντας τα
απαραίτητα

βήματα

από

την

επίσημη

διαδικτυακή

διεύθυνση

του

MHRS

"www.hastanerandevu.gov.tr " ή www.mhrs.gov.tr. Ένας άλλος τρόπος για να κάνετε
ένα ραντεβού στο MHRS είναι το κέντρο κλήσης "ALO 182 ".
ΑΛΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
1- Ερυθρά Ημισέληνος
2- UMKE (Εθνική Ομάδα Ιατρικής Διάσωσης)
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1. Ερυθρά Ημισέληνος (KIZILAY)
Μερικοί από το προσωπικό της τουρκικής ερυθράς ημισελήνου εργάζονται
εθελοντικά και κάποιοι εργάζονται ως μισθωτοί. 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. Ιδρύει και διαχειρίζεται φαρμακεία,
κέντρα υγείας, κέντρα αποκατάστασης. Δέχεται αίμα μέσω δωρεάς αίματος.

2- UMKE (Εθνική Ομάδα Ιατρικής Διάσωσης)
Αποτελείται από προσωπικό που διαθέτει εξοπλισμό και δεξιότητες παρέμβασης.

4. 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, οι μυοπαθείς, οι ασθενείς (Αλτσχάιμερ, άνοια,
παράλυση κ. λπ.) που αδυνατούν να περπατήσουν, ηλικιωμένοι, εξαρτημένοι από το
κρεβάτι 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.
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Πώς να υποβάλετε αίτηση για την υπηρεσία οικιακής φροντίδας;
Σε κάθε επαρχία επί του παρόντος, οι υπηρεσίες παρέχονται από δημόσια νοσοκομεία.
Για να έχετε αυτήν την υπηρεσία θα πρέπει να καλέσετε 444 38 33 και να εγγραφείτε.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, πρώτα λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό. Οι
συσκευές και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται εξετάζονται. Μετράται η αρτηριακή
πίεση και η γλυκόζη αίματος. Διεξάγονται φυσικές εξετάσεις. Η περίδεση των ασθενών
με κατακλίσεις γίνεται στο κρεβάτι. Οι ασθενείς με έλκη πίεσης μπαίνουν στο
πρόγραμμα παρακολούθησης φροντίδας τραυμάτων. Σε περίπτωση ανάγκης, γίνονται
εφαρμογές καθετήρα. Η μεταφορά από το σπίτι στο ίδρυμα και πίσω πραγματοποιείται
από

«ασθενοφόρα

μεταφοράς

ασθενών

των

υπηρεσιών

οικιακής

υγείας».

Πηγή: http://gazetebir.com.tr/haber/evde-dis-tedavisi/
http://sesanltd.com.tr/saglik-bakanligi-evde-saglik-hizmetlerinden-nasil-faydalanirim/
Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19
Nisan 2011
https://www.hemsire.com/hemsirelik/evde-bakim-hemsiresi-gorev-yetki-ve-sorumluluklari-h866.html

 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Οι οίκοι ευγηρίας στην Τουρκία είναι δομημένοι ως κρατικοί και ιδιωτικοί.
Οι ιδιωτικοί ελέγχονται από το κράτος. Εκτός από τους ιδιωτικούς, στη χώρα μας
υπάρχουν επίσης παλιά κέντρα φροντίδας και αποκατάστασης.
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Απαιτήσεις εισδοχής για κρατικά γηροκομεία: ·
Να είναι 60 χρόνια και πάνω, δεν έχουν καμία ασθένεια που αποτρέπει να πληρούν
τις δικές τους απαιτήσεις, να είναι σε θέση να κάνουν ανεξάρτητα τις καθημερινές
δραστηριότητες ζωής, όπως το φαγητό, το ποτό, το μπάνιο, την τουαλέτα και ούτω
καθεξής, δεν έχουν ψυχική ασθένεια, δεν έχουν καμία μολυσματική ασθένεια, δεν είναι
εθισμένοι σε ναρκωτικά ή αλκοόλ, κοινωνική και/ή οικονομική στέρηση που πρέπει να
ταυτοποιηθεί με την έκθεση κοινωνικής εξέτασης.
Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης παρέχονται σε όλα τα γηροκομεία.
Πηγή: https://eyh.aile.gov.tr

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
-Δίνοντας προτεραιότητα στην Πολυκλινική ασθενείς με ειδικές καταστάσεις
Οι ασθενείς με τις ακόλουθες συνθήκες έχουν προτεραιότητα για κλινική εξέταση στην
Τουρκία:
Έκτακτες ανάγκες, ασθενείς με αναπηρίες, έγκυοι, στρατιωτικό προσωπικό σε
υπηρεσία, χήρες και ορφανά των μαρτύρων πολέμου και καθήκοντος, ασθενείς άνω
των 65, παιδιά κάτω των 7, τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σε υπηρεσία, κυρίως εκείνοι
που έχουν βγει από τη φρουρά, συνταξιούχοι TSK (Τουρκικές ένοπλες δυνάμεις) και
τα εξαρτώμενά τους.

Kaynak:https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/11048,oncelik-genelgesi-2016-22-

111pdf.pdf?0

Πρόβλημα αναμονής για ραντεβού για απεικονιστικές εξετάσεις
Στην Τουρκία, ιδίως στην περιοχή όπου τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία διενεργούν
εξετάσεις διαλογής (CT, MR, κ. λπ.) μπορεί να δοθούν ραντεβού με μεγάλη αναμονή.
Ενώ οι εξετάσεις ελέγχου των ασθενών έκτακτης ανάγκης που έρχονται σε
πανεπιστημιακά νοσοκομεία γίνονται αμέσως, οι ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων
μπορούν να έχουν ραντεβού μετά από μήνες. Αυτό είναι λιγότερο συνηθισμένο σε
κρατικά νοσοκομεία, αλλά όχι σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτό δεν ισχύει για όλα τα
πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην Τουρκία. Τα ιδιωτικά κέντρα επισκέψεων, τα οποία
συμβάλλουν στην υπέρβαση αυτής της κατάστασης, παρέχουν την επιθυμητή
υπηρεσία εκκαταστάσεως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για ένα ορισμένο τέλος.
Αριθμός ασθενών ανά ιατρό και η επίδραση αυτής της κατάστασης στην παρεχόμενη
περίοδο υπηρεσίας υγείας.
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Η παρακάτω εικόνα δείχνει τον αριθμό των ασθενών ανά ιατρό και τον αριθμό των
εφαρμογών μεταξύ 2009 και 2016.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αριθμοί είναι αρκετά υψηλοί, ο χρόνος που δαπανάται από
τους γιατρούς που υπηρετούν στον τομέα της υγείας μειώνεται για τους ασθενείς τους.

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

Κατά το 2018, ο αριθμός των ασθενών ανά ιατρό είναι 5635 για συνολικά 144.827
γιατρούς που εργάζονται στην Τουρκία. 86332 από αυτούς τους γιατρούς είναι στα
ιδρύματα δημόσιας υγείας. 30642 από τους γιατρούς εργάζονται σε πανεπιστήμια,
27853 στον ιδιωτικό τομέα. Για όλους τους τομείς (Υπουργείο Υγείας, Πανεπιστήμιο,
ιδιωτικό), ο συνολικός αριθμός των ιατρών ανά 100.000 άτομα είναι 181. Ο μέσος όρος
του ΟΟΣΑ είναι 345. Η Τουρκία κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.
Ο αριθμός των επισκέψεων σε ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας είναι
469.718.440 το τελευταίο έτος.

Πηγή: https://www.turksagliksen.org.tr/1-doktor-basina-dusen-hasta-

sayisi-5635_3069.html

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Οι νοσοκόμες καθορίζουν τις ανάγκες υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της
κοινωνίας (Σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση και επίβλεψη της νοσηλευτικής
φροντίδας βάσει αποδεικτικών στοιχείων).
 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
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Η πρώτη Νοσηλευτική Σχολή στην Τουρκία ιδρύθηκε το 1925 κάτω από την
Ερυθρά Ημισέληνο. Το 1960, το Υπουργείο Υγείας είχε αρχίσει να ανοίγει 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

"πρόγραμμα

νοσηλευτικού διπλώματος "
Η νοσηλευτική εκπαίδευση στα πανεπιστήμια της Τουρκίας παρέχεται σε επίπεδα
βασικού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Εκπαίδευση για βοηθό νοσοκόμα
και τεχνικό φροντίδας υγείας παρέχεται στα γυμνάσια που συνδέονται με το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας. Από το 2007 και μετά, με τη συμμετοχή άνδρών νοσηλευτών η
νοσηλευτική έχει παύσει να είναι θηλυκό επάγγελμα.
Όσοι έχουν εργαστεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα για λιγότερο από δέκα χρόνια
χρησιμοποιούν ετήσια άδεια για συνολικά 20 ημέρες ετησίως, όσοι έχουν εργαστεί επί
μία δεκαετία χρησιμοποιούν συνολικά 30 ημέρες ετήσιας άδειας.
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.
Ο αριθμός των νοσηλευτών ενεργών εργαζόμενων σε 100000 άτομα τόσο σε κράτη
μέλη της ΕΕ όσο και στον ευρωπαϊκό τομέα του ΠΟΥ φαίνεται στο γράφημα.

44

 ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΠΛΑΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
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 νοσηλευτές σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Με βάση το NANDA, ιδιωτικά έντυπα παρατήρησης νοσηλευτών αναπτύσσονται
και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις κλινικές.

Τα έντυπα αυτά θεωρούνται

αποδεικτικά στοιχεία σε πιθανές νομικές διαδικασίες.

1.https://hemsirelersitesi.net/hemsirelik-tani-listesi/
2.https://www.medimagazin.com.tr/medimagazin/tr-turkiyede-hemsirelik-mesleginin-durumu-ve-hemsirelikmesleginin-gelisimi-icin-turk-hemsireler-derneginin-onerileri-
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3.https://www.google.com.tr/search?q=hemşirelik+mesleğinin+türkiyedeki+yeri&oq=hemşirelik+mesleğinin+tü
rkiyedeki+yeri&aqs=chrome..69i57.24476j0j8&Πηγήid=chro
4.https://www.researchgate.net/publication/319109156_DerlemeReview_HEMSIRELIK_SURECININ_EVRIMSEL_GELISIMI_HEMSIRELIK_SURECIEvolutionary_development_o
f_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:hemrelyetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33

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 όλοι οι θρησκευτικοί αξιωματούχοι που θα εργαστούν σε νοσοκομεία 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.
KAYNAKLAR:
1.https://www.researchgate.net/publication/290475642_PSIKOLOJIK_YARDIM_HIZMETLERI_BAGLAMIND
A_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.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει τους ιδιωτικούς πελάτες
ασφάλισης υγείας σχετικά με το περιεχόμενο της σύμβασης και τα τεχνικά ζητήματα.
Υποχρεούται να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα
και τις ευθύνες των διαδίκων προφορικά και γραπτώς.
Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες και έγγραφα από ασφαλισμένους
και ιδρύματα, αποκτώντας τη γραπτή έγκριση του ασφαλισμένου
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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
• Τις 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 τις κατανοήσουν χωρίς
δισταγμό ή αμφιβολία.
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 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 ακολουθεί την ημερομηνία και την ώρα του ραντεβού.
• Πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα του νοσοκομειακού προσωπικού, άλλων
ασθενών και επισκεπτών.
• Πρέπει να καταβάλει τη ζημία που προκλήθηκε σε νοσοκομειακό εξοπλισμό.
• Ο ασθενής είναι υπεύθυνος για τις πιθανές συνέπειες εάν αρνηθεί τη θεραπεία.
• (Κανονισμός για τα δικαιώματα των ασθενών, 1998 · Εφαρμογή δικαιωμάτων
ασθενούς, 2009).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

9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΡΟΥΤΙΝΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Ο ασθενής νοσηλεύεται στο περιβάλλον του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το
«κεντρικό σύστημα νοσηλείας ασθενών». Ο ιατρός, ο οποίος αποφασίζει για την
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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 ιατρούς σε υπηρεσία μεταξύ των ωρών του απογευματινού ωραρίου
17.00-18.00.
Οι αποφάσεις σχετικά με την ολοκλήρωση και την απόλυση των ασθενών
λαμβάνονται από τους ασθενείς, τους συγγενείς τους και τους γιατρούς τους. Θα
πρέπει να ενημερώνονται για τη χρήση των φαρμάκων, σίτιση, εάν υπάρχουν
επισκέψεις μετά την απόλυση. Ο ασθενής θα πρέπει να δώσει ανατροφοδότηση ότι
κατανοεί τις οδηγίες απόλυσής του.

10. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
 ΔΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Η ομάδα διαχείρισης του νοσοκομείου αποτελείται από έναν επικεφαλής γιατρό,
έναν επικεφαλή νοσοκόμο και έναν διαχειριστή νοσοκομείου, γιατρό, Διαιτολόγο,
ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, φαρμακοποιό, οδοντίατρο, νοσοκόμο, μαία, τεχνικούς
(χειρουργείο, αναισθησία, ακτινογραφίες, ιατρική έκτακτης ανάγκης, φαρμακοποιό,
οδοντιατρικό εργαστήριο, οδοντιατρικές πρόθεσεις κ. λπ.)
 ΔΟΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
• (Σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία)
• Νοσηλευτής εκπαίδευσης
• Νοσηλευτής Μονάδας ποιότητας
• Νοσηλευτής τραύματος και στομίας
• Νοσηλευτής ελέγχου λοιμώξεων
• Νοσηλευτής εκπαίδευσης διαβήτη
• Κλινικός διευθυντής νοσηλευτών
• Νοσηλευτές επικεφαλής βάρδιας / υπηρεσίας
 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Διευθυντής νοσοκομείου, βοηθός διευθυντή νοσοκομείου, στατιστικολόγος,
υπεύθυνος στατιστικής, Διοικητικός Λειτουργός, υπάλληλος πληρωμής, αξιωματικός
αποθήκης, ιατρικός γραμματέας, αξιωματικός εισαγωγής ασθενούς, αξιωματικός
προμηθειών, υπάλληλος αρχειοθέτησης, Διοικητικός Λειτουργός, Ιμάμης και Γκασσάλ,
μηχανικός, Αρχιτεχνικός, τεχνικός, υπεύθυνος τηλεφωνικού κέντρου, σοφέρ, μάγειρας,
καθαριστήριο, προσωπικό ασφαλείας.
Οι αρχές εργασίας και οι ασκήσεις του νοσοκομειακού προσωπικού, εκτός από
τους άλλους εργαζομένους στον τομέα της υγείας, διεξάγονται από τις μονάδες στις
οποίες συνδέονται. Ενδοϋπηρεσιακή Εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στο
νοσοκομείο, καθώς και του προσωπικού καθαριότητας, πραγματοποιείται από
νοσηλευτές ελέγχου λοιμώξεων KAYNAKLAR
1.

https://www.saglik.gov.tr/TR,11041/yatakli-tedavi-kurumlarinda-yatan-hastalara-iliskin-uygulamalar-hakkindagenelge-2002-23.html

2.

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=311:yatakli-tedavkurumlariletme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η έννοια της παρηγορητικής φροντίδας στην Τουρκία θεωρείται ως "υποστηρικτική
φροντίδα " και "τελική φροντίδα " και θεωρείται ως ισοδύναμη με τον έλεγχο του πόνου.
Τ. Γ. Υπουργείο Υγείας, γενική διεύθυνση δημόσιων νοσοκομείων, υπηρεσίες
παρηγορητικής φροντίδας Σύνολο: 81 κρεβάτια από 4.001 κρεβάτια/ 314 κέντρα υγείας
Παρηγορητική, κατ’ οίκον και ιδρυματική φροντίδα στην Τουρκία
Παρηγορητική φροντίδα στην Τουρκία · παρέχεται στις υπηρεσίες παρηγορητικής
φροντίδας νοσοκομείων, στη μονάδα υπηρεσιών οικιακής φροντίδας και στο κέντρο
παρηγορητικής φροντίδας ιδιωτικών τομέων. Πραγματοποιούνται ως υπηρεσίες
οικιακής φροντίδας με οικογενειακούς γιατρούς και νοσηλευτή. Στην Τουρκία οι
ηλικιωμένοι και οι άρρωστοι συνήθως φροντίζουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι το
αποτέλεσμα της κουλτούρας μας. Καθώς οι γυναίκες μπαίνουν στην επιχειρηματική
ζωή, υπάρχει αύξηση στη ζήτηση για οίκους ευγηρίας, καθώς δεν υπάρχει κανείς να
φροντίζει τους ηλικιωμένους και τους άρρωστους γονείς στο σπίτι. Ωστόσο, μπορούμε
να δούμε ότι το άτομο που τοποθετεί τη μητέρα ή τον πατέρα του σε ένα γηροκομείο
επικρίνεται από την κοινωνία.Kaynak: https://khgmozellikli.saglik.gov.tr/svg/palyatif.php
Ομάδα Παρηγορητικής Φροντίδας
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Ειδικός/ιατρός (εάν είναι απαραίτητο), νοσοκόμα, ιατρικός γραμματέας, διοικητικό και
τεχνικό προσωπικό, προσωπικό καθαρισμού, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός,
τεχνικός Φυσιοθεραπευτών/φυσικοθεραπείας, διαιτολόγος.
 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
Η ευθανασία δεν εφαρμόζεται στην Τουρκία. Αν και δεν υπάρχει διάταξη για τη
νομοθεσία της T. C, οι κυρώσεις εφαρμόζονται σε αυτούς που το κάνουν.
 ΘΑΝΑΤΟΣ
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.
Αν ο θάνατος έγινε στο κέντρο υγείας.
Το νοσοκομείο οργανώνει ένα πιστοποιητικό θανάτου. Το νοσοκομείο ενημερώνει τις
υπηρεσίες κηδειών καλώντας 188. Η νεκροφόρα παίρνει τον αποθανόντα από το
νοσοκομείο και κινεί τις διαδικασίες κηδείας.
Αν συμβεί στο σπίτι
Το ALO 188 υπηρεσία κηδειών καλείται και ενημερώνεται. Για το πιστοποιητικό ταφής,
η ταυτοποίηση του αποθανόντος γίνεται από τον επαρχιακό γιατρό. Ένα όχημα
αποστέλλεται στο σπίτι. Ο γιατρός που επιστρέφει στο σπίτι ετοιμάζει το πιστοποιητικό
θανάτου, ο αποθανών μεταφέρεται στο νεκροτομείο.

Ο αποθανών πάει σε ένα

ξεχωριστό μέρος για να πλυθεί. Είναι καλυμμένος και προετοιμασμένος να θαφτεί.
Πριν καλυφθεί το πρόσωπο του προσώπου, οι συγγενείς πρώτου βαθμού επιτρέπεται
να τον δουν. Μετά το πρόσωπό είναι καλυμμένο και το βάζουμε στο φέρετρο. Το
καπάκι του φέρετρου είναι κλειστό. Οι προσευχές κηδείας γίνονται στο τζαμί. Το
φέρετρο μεταφέρεται στους ώμους στον τάφο, αλλά αν το νεκροταφείο είναι μακριά,
αναλαμβάνεται από το γραφείο κηδειών.
http://www.izmir.bel.tr/tr/CenazeIsle mleri/25/87

Αν ο θάνατος έγινε στο κέντρο υγείας.
Ξεχωρίζουν από άλλους ασθενείς μόλις αρχίσει η προθανάτια αγωνία.
* Οι συγγενείς αυτών των ασθενών ενημερώνονται αμέσως από τον κύριο ιατρό ή τον
ιατρό υπηρεσίας
* Ο γιατρός υπηρεσίας ή καθήκοντος καθορίζει την αιτία και την ώρα του θανάτου και
το σημειώνει με υπογραφή στο αρχείο.*
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Παρουσία δύο ατόμων, τα κοσμήματα που ανήκουν σε αυτό αφαιρούνται και αν έχουν
ήδη αφαιρεθεί, καταγράφονται με άλλα αγαθά και τοποθετούνται σε ασφαλές μέρος ή
παραδίδονται στην οικογένεια.
Τα ρούχα που έχουν αφαιρεθεί από τα πόδια και τα χέρια του αποθανόντος έχουν
ευθειαστεί μαζί. Εάν υπάρχουν οδοντοστοιχίες και έχουν αφαιρεθεί, γίνεται η στοματική
φροντίδα. Αν τα μάτια του είναι ανοιχτά, θα κλείσουν.
* Οι βρώμικοι επίδεσμοι αλλάζουν. Αφαιρείται η παροχέτευση, ο καθετήρας, ο
καθετήρας ούρων κ. λπ.
* Το δέρμα και οι εκκρίσεις του δέρματος καθαρίζονται. Μαξιλαράκια μίας χρήσης
τοποθετούνται μεταξύ των ποδιών.
* Το πηγούνι είναι σταθερό, τα δάχτυλα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με γάζα, και
ένα καθαρό σεντόνι τυλίγεται.
* Στα επίσημα ιδρύματα ένα έντυπο συμπληρώνεται, το ένα βρίσκεται στο στήθος και
το άλλο είναι στο σεντόνι.
* Ένα δελτίο ταυτότητας έχει τεθεί στον καρπό ή στον αστράγαλο του σώματος και
είναι καταχωρημένο για μεταφορά στο χώρο πλύσης.
* Η άδεια ταφής του αποθανόντος χορηγείται από τον κύριο ιατρό του ιδρύματος με
βάση την έκθεση του ιατρού παροχής υπηρεσιών ή του επί καθήκοντι ιατρού.
* Ο εισαγγελέας αναμένεται να φθάσει σε εγκληματολογικές υποθέσεις και υπόπτους
θανάτων. Το σώμα είναι εντελώς ανέγγιχτο. Η υπόθεση αναφέρεται στην αστυνομία.
Γίνεται αυτοψία για να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.
* Εάν δεν υπάρχουν συγγενείς, η κηδεία παρέχεται από τον Δήμο. το όνομα, το
επώνυμο, η διεύθυνση του τόπου γέννησης κοινοποιείται γραπτώς στο τμήμα του
πληθυσμού της περιοχής του ασθενούς εντός δέκα ημερών από το θάνατο.
* Οι κηδείες καθυστερούν για 1 εβδομάδα το πολύ για να παρευρεθούν οι κοντινότεροι
συγγενείς.
* Ο ιμάμης και ο gassal είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση αποτυπώματος σε χαρτόνι,
το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον αντίχειρα του δεξιού ποδιού κάθε νεκρού.
* Μετά από αυτή τη διαδικασία, ο ιμάμης και ο gassal (άνδρες – γυναίκες ξεχωριστά)
αναλαμβάνουν το πλύσιμο, τον εξοπλισμό (πλύσιμο, προετοιμασία) μιας και έχουν
μονοπώλιο σε θρησκευτικές αρμοδιότητες και με βάση τις πρόνοιες του Γενικού Νόμου
Δημόσιας

Υγείας

φροντίζουν

για

την

ταφή

σε

νεκροταφείο.

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Terminal%20D%C3%B6nemde%20Bak%C4%B1m.
pdf
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Ταφή / Τάφοι
Το άτομο που πέθανε στη χώρα μας είναι θαμμένο στον τάφο. Υπάρχουν μη
μουσουλμανικά νεκροταφεία για μη μουσουλμάνους.
Αποτέφρωση
Λόγω απουσίας κρεματορίου στην Τουρκία, η αποτέφρωση δεν είναι δυνατή.
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/410832

 ΑΥΤΟΨΙΕΣ-ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΣ
Είδη νεκροτομών
1- Ειδικές νεκροτομές 2- Εγκληματολογικές – δικαστικές νεκροτομές
Άδεια αυτοψίας: σε περιπτώσεις που απαιτούν νομική εξέταση
όπως τροχαία ατυχήματα, τραυματισμούς και δηλητηρίαση,
γίνεται αίτηση αυτοψίας από τον αρμόδιο κατήγορο. Αυτό το
αίτημα

είναι

μια

διαταγή.

Η

ιατροδικαστική

αυτοψία

πραγματοποιείται στο σώμα χωρίς την άδεια των συγγενών ή
οποιασδήποτε άλλης αρχής. Είναι πρακτικά αδύνατο για τον γιατρό στον οποίο θα
ανατεθεί να εκτελέσει την αυτοψία να αρνηθεί αυτό το καθήκον. Το γεγονός ότι οι
συγγενείς του αποθανόντος είναι εναντίον της αυτοψίας δεν αποτρέπει τέτοιες
νεκροψίες (Εγκληματολογικές νεκροτομές). Αν υπάρχει, η ιατροδικαστική ιατρική
διεξάγεται από έναν ειδικό και έναν παθολόγο. Ελλείψει αυτών, ο εισαγγελέας μπορεί
να αναθέσει σε κάθε ιατρό να κάνει νεκροψία.
Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει υποψία λοιμώδους ασθένειας, απαιτείται γραπτή
άδεια από τους συγγενείς του αποθανόντος για την πραγματοποίηση ιατρικής
αυτοψίας. Η άδεια αυτή ζητείται από τους γιατρούς που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα
του

ασθενούς. (Μια παρόμοια διαδρομή

ακολουθείται

στη διαδικασία της

μεταμόσχευσης οργάνων).
https://www.netdoktorum.net/haber/1771/otopsi-nedir-otopsi-nasil-yapilir-otopsi-cesitleri
https://patoloji.gen.tr/tag/otopsi/

 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΣ
Έλεγχοι εγκύων στη Δημοκρατία της Τουρκίας χωρίς χρέωση:
 Οικογενειακός Ιατρός (πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη) στα κρατικά
νοσοκομεία
Προαιρετικοί έλεγχοι επί πληρωμή. Ειδικά κέντρα ή νοσοκομεία Μαιευτικής και
Γυναικολογίας ή ιδιωτική Μαιευτική και Γυναικολογία.
http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/gebelik/297-gebe-zlemleri.html
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Επιλογή νοσοκομείου για τοκετό
Στη Δημοκρατία της Τουρκίας οι γυναίκες είναι ελεύθερες να επιλέξουν το νοσοκομείο
για τοκετό. Συνήθως ο γιατρός που ακολουθεί την εγκυμοσύνη προτιμάται από την
έγκυο για την εκτέλεση τοκετού. Καθώς αυξάνεται το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, οι
έγκυες γυναίκες προτιμούν την υγειονομική τους περίθαλψη σε ιδιωτικά ιδρύματα
υγείας. Ως αποτέλεσμα, θέλουν τον δικό τους γιατρό κατά τη στιγμή της γέννας.
Μαθήματα προγεννητικής και μεταγεννητικής εκπαίδευσης παρέχονται από μαιευτικά
νοσοκομεία, δήμους και ιδιωτικούς οργανισμούς.
ΤΟΚΕΤΟΣ
Η έγκυος γυναίκα συνήθως πηγαίνει στο νοσοκομείο με σύντροφο (μητέρα, αδελφή,
πεθερά, νύφη κ. λπ.) όταν οι συσπάσεις γίνονται συχνές. Η μαία πάει την ασθενή στο
τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Εάν ο γιατρός το κρίνει απαραίτητο, δίνεται μια
συνοδευτική κάρτα στους συγγενείς των ασθενών που απαιτούν συνοδεία.
Αιτήσεις για φυσιολογικό τοκετό
Την έγκυο γυναίκα που νοσηλεύεται για τοκετό υποδέχεται μαία στο τμήμα Μαιευτικής
και Γυναικολογίας και πάει στο εξεταστήριο. Μετά την ανίχνευση ότι η κολπική εξέταση
και η γυναίκα είναι στην ενεργό φάση τοκετού, δηλαδή, ο τράχηλος ανοίγει τουλάχιστον
4 εκατοστά, ο τοκετός προχωρά στο δωμάτιο με συμπλήρωση ειδικού εντύπου.
Όταν ξεκινά η διαδικασία γέννησης της εγκύου γυναίκας που παρακολουθείται στο
δωμάτιο, την παίρνουν στην αίθουσα τοκετού. Η προετοιμασία γίνεται για τη γέννηση.
Η ασθενής πάει στην κλίνη τοκετού. Η γέννηση συνήθως εκτελείται σε ύπτια θέση. Η
εργασία πραγματοποιείται από τη μαία και η ασθενής ενημερώνεται αμέσως για τυχόν
αλλαγές ή προβλήματα που συμβαίνουν κατά τον τοκετό.
Το νεογέννητο μωρό αξιολογείται από τον παιδίατρο κατά τη διάρκεια των ωρών
εργασίας ή από τον γιατρό έκτακτης ανάγκης τις μη εργάσιμες ώρες. Η μαία βοηθά τη
μητέρα να θηλάζει το μωρό της μέσα στην πρώτη μισή ώρα μετά τη γέννηση.
Παρέχεται εκπαίδευση θηλασμού. Μια υγιής μητέρα και μωρό του οποίου ο τοκετός
έχει ολοκληρωθεί, πάει στο μαιευτικό τμήμα με τη μαία που βοήθησε. Κάποιος
συνοδός μένει μαζί της.
Σε ιδιωτικά ιδρύματα υγείας, οι έγκυες γυναίκες μπορούν να έχουν προαιρετική
καισαρική τομή. Κατά την περίοδο της νοσηλείας, το μωρό είναι με τη μητέρα, ενώ
νοσηλευτές βοηθούν τη μητέρα με τη φροντίδα του βρέφους και το θηλασμό. Σε
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φυσιολογικό τοκετό η νοσηλεία είναι συνήθως 1 μέρα ενώ είναι 2 μέρες αν δεν υπάρξει
επιπλοκή μετά καισαρική τομή.
https://gebe.com/sgk-ozel-hastanede-dogum-ucretini-karsiliyor-mu
http://www.orhanelidh.gov.tr/kalite/kalite/dogum-hiz/pr/1.pdf

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
Μόλις γεννηθεί το μωρό, θερμαίνεται αμέσως και αξιολογείται από τον παιδίατρο από
την άποψη επάρκειας του αναπνευστικού-κυκλοφορικού.
Η βαθμολογία Apgar αξιολογείται σε 1 και 5 λεπτά μετά τη γέννα.
Όταν το μωρό είναι σταθερό, εκτελείται φροντίδα για μάτια, κοιλιά και στοματική.
Ένα δείγμα αίματος λαμβάνεται από τον ομφάλιο λώρο για την ομάδα αίματος του
μωρού και τη συμβατότητα RH. Αμέσως μετά τη γέννα, σε όλα τα μωρά δίνεται 1
χιλιοστόγραμμο ενδομυϊκής βιταμίνης Κ (IM). Αντισηπτικές οφθαλμικές σταγόνες έχουν
πέσει στα μάτια του μωρού. Το νεογέννητο πάει στην αίθουσα φροντίδας και
διαχωρίζεται από τη μητέρα. Το βάρος, το ύψος και η περίμετρος κεφαλής μετρώνται
και αποθηκεύονται στο αρχείο. Χορηγείται η πρώτη δόση του εμβολίου ηπατίτιδας Β.
Η μπάντα του μωρού περιλαμβάνει το όνομα και το επώνυμο της μητέρας, την ημερομηνία
γέννησης του μωρού και τον αριθμό πρωτοκόλλου της μητέρας. Τα αποτυπώματα μωρών
λαμβάνονται και τα βάζουν στο αρχείο της μητέρας. Αν το μωρό είναι εντάξει, το μωρό
τοποθετείται στο στήθος της για να θηλάζει.
Οι οικογένειες που θέλουν να κρατήσουν το αίμα του ομφάλιου λώρου μπορούν να το κάνουν
αυτό σε ιδιωτικές τράπεζες αποθήκευσης αίματος. Η τιμή ποικίλλει ανάλογα με τις οργανώσεις.
Για

φαινυλκετονουρία,

το

αίμα

πτέρνας

συλλέγεται

24

ώρες

μετά

τη

γέννηση.

Υπερηχογράφημα ισχίου εκτελείται για την ανίχνευση εξάρθρωσης ισχίου. Η δοκιμή ακοής
πραγματοποιείται πριν το μωρό φύγει από το νοσοκομείο. Γίνεται έλεγχος για συγγενή
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. Μετρώνται Ύψος, Βάρος, Διάμετρος κεφαλής.
Τα

εμβόλια

κατά

καιρούς

γίνονται

σύμφωνα

με

το

πρόγραμμα

εμβολιασμού.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

Συχνότητα παρακολούθησης παιδιού
Στις πρώτες 48 ώρες μετά τη γέννηση, την 15η ημέρα, την 41η ημέρα, στο 2ο, 3ο, 4ο,
6ο, 9ο και 12ο μήνα, μεταξύ των ηλικιών 1 και 3, μία φορά κάθε έξι μήνες και μία φορά
το χρόνο πάνω από 3-6. http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/aile_76119.pdf
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Ακόμη και αν το παιδί παρακολουθείται σε ιδιωτικό οργανισμό υγείας, είναι
υποχρεωτικό να ενημερωθεί ο οικογενειακός ιατρός και να καταγραφούν οι
εμβολιασμοί.
Υποχρεωτικοί Εμβολιασμοί
•

Hep-B: εμβόλιο ηπατίτιδας Β

•

BCG: εμβόλιο Bacille-Calmette-Guerin (TB)

•

DaBT - IPA - Hib: Διφθερίτιδας, Κοκκύτη, Τετάνου, Αδρανοποιημένο

Πολιομυελίτιδας, Αιμόφιλου Γρίπης
•

KPA: συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο

•

KKK: εμβόλιο ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας

•

DaBT - IPA: εμβόλιο διφθερίτιδας, κοκκύτη, τετάνου, αδρανοποιημένο

πολιομυελίτιδας τύπου Β (τετραπλό συνδυασμένο εμβόλιο)
•

OPA: από του στόματος εμβόλιο πολιομυελίτιδας

•

Td: εμβόλιο διφθερίτιδας τετάνου τύπου ενηλίκου

•

Hep-A: εμβόλιο ηπατίτιδας Α

Επιπρόσθετα συνιστώμενα εμβόλια για παιδιά (0-18 ετών)
Rota-ιού (RVA), abdT, abdT-IPA, ιού ανθρωπίνου θηλώματος, γρίπης (FNA),
Μηνιγγιτιδοκόκκου (KMA4)
https://www.asidunyasi.com/asi-takvimi/saglik-bakanligi-guncel

 ΕΚΤΡΩΣΗ
Οι διαδικασίες και οι αρχές που σχετίζονται με την άμβλωση και τον τερματισμό της
εγκυμοσύνης ρυθμίζονται νόμιμα στη χώρα μας. 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. Εάν η
περίοδος κύησης είναι μεγαλύτερη από δέκα εβδομάδες, η μήτρα απελευθερώνεται
μόνο εάν το παιδί είναι ή θα απειληθεί ή το παιδί θα γεννηθεί ή θα προκαλέσει σοβαρή
αναπηρία για την επόμενη γενιά και τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Εάν η
εγκυμοσύνη απειλεί τη ζωή της μητέρας, η μήτρα απελευθερώνεται ανεξάρτητα από
την εβδομάδα. Ένα άτομο που κάνει έκτρωση χωρίς αίτημα της γυναίκας, τιμωρείται
με ποινή φυλάκισης ανάλογα με την εβδομάδα της εγκυμοσύνης.
https://guzelliksirlarim.org/kurtaj-fiyatlari/
http://www.kurtajrehberi.net/kurtaj_yasalari_maliyeti.htm

55

 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
Πριν από τη μετάγγιση, ο ασθενής υπογράφει ένα έντυπο που επιβεβαιώνει αυτή τη
διαδικασία. Στη φόρμα, δίνονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα αίματος/αίματος,
τον λόγο, τι μπορεί να γίνει αν δεν δοθεί, τις παρενέργειες που μπορεί να προκύψουν
αν δοθεί, τι πρέπει να γίνει μετά τη διαδικασία. Εάν ο ασθενής είναι ανήλικος, ο γονέας
υπογράφει τη φόρμα. Και οι δύο γονείς πρέπει να υπογράψουν. Εάν μόνο ένας από
τους γονείς έχει υπογράψει, πρέπει να αποδείξει ότι το παιδί που υπογράφει μπορεί
να

φροντίσει

τον

εαυτό

του

ή

ότι

ο

άλλος

γονέας

έχει

δώσει

άδεια.

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

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Ένας δωρητής αίματος πρέπει να γεμίσει μια φόρμα 4 σελίδων πριν δωρίσει αίμα.
Πληροφορίες σχετικά με αυτό το έντυπο:
• Φόρμα πληροφοριών δωρητή αίματος
• Έντυπο καταχώρισης αιμοδοσίας που θα γεμίσει ο δότης.
• Μορφή έρευνας αιμοδοσίας.
Εκτός από τις προσωπικές πληροφορίες, υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την
προσωπική ζωή του δότη. Μετά από αυτό, λαμβάνονται οι πληροφορίες ταυτότητας
και διεύθυνσης του ασθενούς. Η καταμέτρηση αίματος, η αρτηριακή πίεση, ο σφυγμός,
ο πυρετός και το σωματικό βάρος μετρώνται από τους αιμολήπτες.
Τα αποτελέσματα της περιορισμένης φυσικής εξέτασης που διενεργείται μετά την
επεξεργασία των διαδικασιών καταχώρισης γίνεται με το σύστημα πληροφορικής. Ο
γιατρός αξιολογεί τα αποτελέσματα της φόρμας και της φυσικής εξέτασης.
Ο δότης μεταφέρεται στο δωμάτιο θεραπείας για να δωρίσει αίμα, εάν ενδείκνυται.
Οι απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις γίνονται στο αίμα που πήρε ο δότης. Οι
εξετάσεις είναι Anti-HIV (AIDS), αντι-HCV (ηπατίτιδα C), anti-Hbs (ηπατίτιδα Β),
σύφιλη, αιματολογικές εξετάσεις. Όλες αυτές οι συναλλαγές διεξάγονται στο πλαίσιο
του απορρήτου λόγω του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του δωρητή αίματος.
Τα περιφερειακά κέντρα αίματος, που ιδρύθηκan από το Υπουργείο Υγείας, είναι
υπεύθυνα για την αποστολή του αίματος στα νοσοκομεία της χώρας που χρειάζονται.
Τα περιφερειακά κέντρα αίματος παρέχουν αίμα από δωρητές. Η υπεύθυνη οργάνωση
είναι η τουρκική κόκκινη ημισέληνος. Ο ασθενής δεν πληρώνει για το αίμα/τα προϊόντα
αίματος που χρειάζεται.
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Η μετάγγιση σχεδόν ποτέ δεν απορρίπτεται στην Τουρκία. Η αιμοδοσία δεν επηρεάζει
τη νηστεία, αλλά το αίμα μπορεί να σπάσει τη νηστεία, αλλά δεν είναι πρόβλημα, καθώς
οι άρρωστοι δεν νηστεύουν. Η απόρριψη της μεταγγίσεως παρατηρείται μόνο σε
ασθενείς που είναι μάρτυρες Ιεχωβά. Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής ή οι συγγενείς
του έχουν υπογράψει έγγραφο που υποδηλώνει ότι αρνήθηκαν θεραπεία.
http://www.kanver.org/EKutuphane/KanaYapilanIslemler
www.kanver.org/EKutuphane/sss
http://www.kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/kan-bagisi-nasil-gerceklesir/52

 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
Στη Δημοκρατία της Τουρκίας διεθνής επιτυχία επιτεύχθηκε στη χειρουργική
μεταμόσχευση οργάνων.
Οι ασθενείς που περιμένουν να μεταφερθούν όργανα από πτώμα μεταφέρονται στην
εθνική λίστα αναμονής μεταμόσχευσης οργάνων. Υπάρχει επίσης μια λίστα αναμονής
έκτακτης ανάγκης. Οι υπηρεσίες μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών στη χώρα μας
διεξάγονται από το «εθνικό όργανο συντονισμού μεταμοσχεύσεων οργάνων και ιστών
υπό τον συντονισμό και την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Όταν η δωρεά οργάνων
πραγματοποιείται

σε

οποιοδήποτε

νοσοκομείο

στη

χώρα,

οι

συντονιστές

μεταμόσχευσης υποχρεούνται να ενημερώσουν το εθνικό κέντρο συντονισμού (1).
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο;
Το κέντρο αυτό επιτρέπει την αποστολή των οργάνων και ιστών των δοτών στο κέντρο
μεταμοσχεύσεων οργάνων, όπου ο καταλληλότερος ασθενής, σύμφωνα με τα κριτήρια
του επείγοντος και της συμβατότητας των οργάνων, περιμένει για μεταμόσχευση στη
χώρα. Το εθνικό κέντρο συντονισμού ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας
σε αυτό το κέντρο, ενώ περιφερειακά κέντρα συντονισμού χωρίζονται σε 7
γεωγραφικές περιοχές. Το όργανο σε οποιαδήποτε τοποθεσία κοινοποιείται για πρώτη
φορά στο περιφερειακό κέντρο και στη συνέχεια στο εθνικό κέντρο. Το εθνικό κέντρο
είναι ένα σημείο όπου οι ασθενείς έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα είναι σε λίστα. Σε
σύγκριση με τις μεταμοσχεύσεις από νεκρούς, οι ζωντανές μεταμοσχεύσεις δωρητών
είναι συχνότερες στην Τουρκία. Υπάρχουν θρησκευτικές πεποιθήσεις κάτω από αυτό.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη δωρεά από
το πτώμα αυξήθηκε με την προσπάθεια του κράτους, αλλά δεν είναι αρκετή ακόμα.
Μεταμοσχεύσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας: νεφροί, συκώτι, καρδιά,
πνεύμονες, πάγκρεας και λεπτό έντερο,
Ιστοί: καρδιακές βαλβίδες, κερατοειδής, οστά, μυελός των οστών, και ήπαρ.
57

Χειρούργοι μεταμοσχεύσεων στη σχολή ιατρικής του μεσογειακού πανεπιστημίου στην
Αττάλεια πραγματοποίησαν επιτυχώς επεμβάσεις μεταμόσχευσης που δεν απαιτούν
συμβατότητα της ομάδας αίματος χωρίς απόρριψη των ιστών για χρόνια. Έχουν
καταργήσει εντελώς τη συμβατότητα των ιστών στη μεταμόσχευση νεφρού.
Η πρώτη εγχείρηση μεταμόσχευσης προσώπου στον κόσμο εκτελέστηκε εδώ. Έχουν
καταργήσει πλήρως τη συμβατότητα των ιστών, ειδικά στη μεταμόσχευση νεφρού.(3)
(1)http://www.kalpnakli.net/ulusal-organ-ve-doku-nakli-koordinasyon-sistemi/
(2)http://www.bobreknakli.info/faydali-bilgiler/kadavra-listesine-girmek
(3)http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/iste-en-cok-organ-nakli-yapan-ekip-9017601

Ο καθηγητής Δρ Μεχμέτ Χάβσταφ, ο νέος Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης
μεταμόσχευσης οργάνων (3 Νοεμβρίου, 1975) το άτομο που πραγματοποίησε την
πρώτη εγχείρηση μεταμόσχευσης στην Τουρκία
Ο καθηγητής Δρ Μεχμέτ Χάγκσταφ που έφερε πολλά πρώτα πράγματα στον τομέα
της μεταμόσχευσης οργάνων τόσο στην Τουρκία όσο και στον κόσμο, κληρονόμησε
την Προεδρία του Συλλόγου, από τον συνάδελφό του Δρ Nancy Ascher καθηγητή των
Ηνωμένων Πολιτειών στο 27ο Διεθνές Συνέδριο μεταμόσχευσης οργάνων στη
Μαδρίτη, 03.07.2018
Το 1990, ο Χάτραθ έγινε ο πρώτος Τούρκος και μουσουλμάνος μελετητής που
διεξήγαγε μερική μεταμόσχευση ήπατος και νεφρών από ζώντα δωρητή, την πρώτη
στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.
http://www.mehmethaberal.com.tr/anasayfa.php
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