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Uafhængigheds hymnen    https://www.youtube.com/watch?v=Y75Km7dlt94 
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I. GENEREL DEL 

1. KARAKTERISTIK AF LANDET 

GEOGRAFI 
 
 
 
 
 
 
 

Det er som en bro mellem Asien og Europa. Middelhavet, Det Ægæiske Hav og 

Sortehavet omgiver vores land 

Forholdet til dets geografiske beliggenhed, Tyrkiet, er ikke kun Middelhavet, men 

også Mellemøsten, Kaukasus og et asiatisk land. Det faktiske område i Tyrkiet er 

814.578 kvadratkilometer. Gennemsnitlig højde er 1.132 km. Landgrænsens 

længde er 2.875 km, og kysten er 8333 km. Der er 76 minutter lokal tidsforskel og 

19 meridianer mellem Tyrkiens øst og vest. De fleste af landene i Tyrkiet ligger i 

Anatolien, mens en lille del er beliggende i Thrakien, hvor er forlængelsen af 

Balkan. Tyrkiet, omgivet af hav på tre sider, består af to halvøer adskilt af 

Bosporus og Dardanellerne. 

Dens naboer er Grækenland, Bulgarien, Armenien, Georgien, Nakhichevan, 

Syrien, Iran og Irak 

 

 

 STAT OG TERRITORIAL ORGANISERING 

Landets valuta er tyrkisk lira, national Anthem er uafhængighed Anthem og det 

officielle sprog er tyrkisk. Provinser styres af guvernører; distrikter styres af 

distriktsguvernører i Tyrkiet. Der er også valgt borgmestre i provinser, distrikter og 

byer 

 
 TID OG KLIMA ZONER 

Som Tyrkiet er omgivet af hav på tre sider, varierer bjerge og landformer, 

forskellige typer klima4 typer klima set i Tyrkiet. Disse; 1-kontinentalt klima, 2 - 

Middelhavsklima, 3 - Marmara (overgangsklima) og 4 - Sortehavsklima 
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Tyrkiet er geografisk opdelt i syv regioner. Disse regioner er Egeerhavet, 

Middelhavsområdet, Marmara-regionen, Sortehavsområdet, 

Central Anatolien Region, Sydøstlige Anatolien Region og Østlige Anatolien 

Region. 

 

 DEMOGRAFISKE DATA 

Tyrkiets befolkning er 80 millioner 810 tusinde 525 mennesker. Den mandlige 

befolkning er 40 millioner 535 tusind 135 og den kvindelige befolkning er 40 

millioner 275 tusind 390. Ifølge dette er 50,2% af den samlede befolkning mand 

og 49,8% er kvinde. Tyrkiets årlige befolkningsvækst er på 12,4 pr. Tusinde, den 

gennemsnitlige alder er 29,6 

Istanbul, hvor 18,6% af befolkningen i Tyrkiet er bosiddende med 15 millioner 

29.000 231 mennesker er den mest folkerige provins. Med 5 millioner 445.000 26 

mennesker Ankara er den næststørste by og med 4 millioner 279 tusind 677 

mennesker Izmir er den tredjestørste byen. 

 

 
2. LANDETS HISTORE 
At bo i Anatolien er startet siden 600.000 B.C 

Fem forskellige civilisationer blev etableret i Anatolien, Hetititterne, Phrygierne, 

Ionerne, Lydianerne og Urarterne. 

Det osmanniske rige varede fra 1299 til 1922. Dette var en teokratisk stat formet 

efter islam og tyrkiske traditioner. 36 sultaner regerede. Billedet af den osmanniske 

stat fra begyndelsen til det mest omfattende område som følger. 
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3. LANDETS POLITIK.  

Grundlæggeren af landet er den første præsident Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 

Indtil 24. juni 2018 Republikken Tyrkiet er blevet styret af et parlamentarisk 

demokrati, men siden den dato blev præsidentsystemet vedtaget. I 

præsidentsystemet er ministerrådet dannet af formanden og pålægger 

fuldbyrdelsespligten. Præsidenten deler sin lovgivningsmagt med parlamentet 

med de lovbestemmelser, han har udstedt. Den tyrkiske Grand National 

Assembly består af 600 medlemmer. 

 

4. ØKONOMI 

 
 
 

 
 VALUTA 

Den valuta, der anvendes i Republikken Tyrkiet, ny TL. Centralbanken i 

Republikken Tyrkiet er primært ansvarlig for monetære spørgsmål, regulering af 

valutakurspolitikker og sikring af seddelomløb. 

 

 SOCIAL STØTTE OG PENISIONERING. 

Regelmæssige sociale velfærdsprogrammer 

Det almindelige kontante hjælpeprogram for de kvinder, hvis mand døde, hjælpen 

til de nødlidende soldaters, handicappedes og de gamle pensioner i henhold til lov 

nr. 2022 er omfattet af betinget uddannelse og sundhed 

 

Midlertidig støtte: Varmehjælp og fødevarehjælpemidler, huslyhjælpemidler 

eller kontanthjælp under navnet på familieydelser er inkluderet i denne gruppe. Til 

pensionering 

a) Mand 60 år og mindst 7000 dage, 25 års forsikring og mindst 4500 dage, 

b) Kvinden fyldt 58 år og mindst 7000 dage, 25 års forsikring og mindst 4500 dage, 

De har ret til en pension, forudsat at de har betalt præmien. 

For officerer, Bağ-Kur og SSK er det et must for kvinder at være mindst 58 og 60 

for mænd. 

 



 
 

 TYPISKE VARER OG PRODUKTER I LANDET.  

Tyrkiet er det rigeste land i sin geografi med hensyn til landbrugspotentiale. Bomuld, 

tobak, sukkerroer, oliven, solsikke produceres i vores land. Alle former for korn, 

tropiske grøntsager og frugt, te, hasselnødder, pistacienødder dyrkes.  

 

5. RELIGION, ETNICITET, MINORITETER 

Som anført i forfatningens artikel 2 er Tyrkiet et sekulært land. Religionsfriheden er 

under garantien for Republikken Tyrkiets forfatning. Formandskabet for religiøse 

anliggender blev oprettet under formandskabet for at gennemføre de religiøse 

anliggender på en sund måde 

 

 RELIGION OG UDDANNELSES INSTITUTIONER 

Selv om 99% af befolkningen er muslim, er Tyrkiet det eneste sekulære land i den 

islamiske verden, hvor religionen accepteres som et personligt problem. I Tyrkiet 

er den gregorianske kalender i brug, og lørdag og søndag er weekenden som den 

samme som i europæiske lande. Troen på, at mangfoldigheden i det osmanniske 

rige levede i fred for mange mennesker af forskellige trosretninger, er beskyttet, og 

i dag er der 236 kirker og 34 synagoger i Tyrkiet åben for tilbedelse. 

 

6. HELLIGDAGE OG TRADITIONER I LANDET 
Helligdage og festivaler i Tyrkiet er opdelt i to såsom officielle og religiøse 

helligdage. 

På helligdage virker ikke kun offentlige institutioner, men også de fleste private 

institutioner. Med andre ord er banker og kontorer lukket. På hospitaler tjener 

sygeplejersker ofte akutpasienter 

Helligdage: 

1. januar - Det betragtes som begyndelsen af nytår. 1. januar er blevet annonceret 

som officiel ferie. 

23. april national suverænitet og børns dag; 23. april 1920 er datoen for oprettelsen 

af Republikken Tyrkiets forsamling. Denne dato er også fejret som Children's Day. 

23. april er national suverænitet og børnsdag ikke kun en ferie for tyrkiske børn, 

men også gave af Atatürk til alle verdens børn. 
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7. FAMILY 

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

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

seen in rural areas, in towns and villages. 

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

and the religious marriage after it 

 

MARRIAGE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

here. 

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

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

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

of the spouses against their families. 

 
1. maj - fejres som arbejdstager og arbejdsdag. Den officielle ferie er den 1. maj. 

19. maj Atatürk erindrings ungdom og sportsdag 

Fejres som begyndelsen af kampen for Republikken Tyrkiets grundlægger Mustafa 

Kemal Ataturk 19. maj 1919 for frihed. Denne dag er også fejret som sportsdag. 

Den officielle ferie er den 19. maj 

30. august - Det fejres som sejrsdagen i Tyrkiet fra det store angreb. 30. august er 

den officielle ferie. 

29. oktober - Denne dag er blevet fejret som "Republic Day" siden oprettelsen af 

Republikken Tyrkiet den 29. oktober 1923. Regeringskontorer er på en officiel ferie 

fra og med eftermiddagen den 28. oktober. 

Også to religiøse helligdage fejret i Tyrkiet 

Disse festivaler repræsenterer troen på islam. Da de fleste af Republikken Tyrkiet 

er muslimske, betragtes religiøse helligdage som en officiel helligdage 

Det er en ferie fejret af den muslimske verden i slutningen af fasten af Ramadan. 

Denne fest varer 3 dage. Offentlige kontorer, banker og uddannelsesinstitutioner er 

lukket i 3 dage. 

Eid al-adha, en anden fest i den muslimske verden, varer 4 dage. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ramadan fest 

Det er en form for tilbedelse, der gør 

det muligt for folk at vise empati for 

sultne og fattige mennesker. I 

slutningen af den 30. dag fejres en 3-

dages fest. Ramadan fest.  

 
Eid-al-Adha 

Det er en form for tilbedelse, hvilke 

mennesker der har råd til at købe og 

ofre et får eller lignende og dele sit kød 

med fattige mennesker. 

Festet varer i 4 dage. 
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7.  FAMILIE 

 OMSORG FOR BØRN UDENFOR ÆGTESKAB: 

I henhold til den tyrkiske straffelovs artikel 233 1) Den person, der ikke opfylder 

pligten til pleje, uddannelse eller støtte som følge af familielov, skal dømmes til 

fængsel i op til et år efter klage. 2) En fængsel på op til tre måneder til et år, enhver, 

der efterlader sin kone ægtefælle eller kvinde 

Betingelser for at være en plejefamilie: 

Vær statsborgere i Republikken Tyrkiet For permanent at opholde sig i Tyrkiet 

At være mindst en grundskole kandidat At være 25 til 50 aldersgruppe 

Under ministeriet for familie- og socialpolitik udføres staten af forældreløse børn 

indtil 18 år. Disse børn i børnehytter kan vedtages af familier med de nødvendige 

betingelser. 

Finansiel støtte ydes til fattige familier, og børn er forsynet med pleje uden at 

forlade deres familier. 

 

8. LIVSSTIL I TYRKIET 

Den tyrkiske livsstil er en levende mosaik, der bringer øst og vest sammen, det 

gamle og det nye, fortiden og nutiden i dag. Tyrkisk livsstil er mere påvirket af 

økonomiske og traditionelle. Globalisering og teknologiske fremskridt har været 

meget effektive i livsstilen. Kernfamilier, der bor i bycentre, er steget. Antallet af 

mennesker, der beskæftiger sig med landbrug og husdyrhold i landdistrikterne, 

falder dag for dag. 

I dag er livsstilen blevet mere behagelig end før. Den kendsgerning, at teknologien 

foregår i alle faser af vores liv, reducerer vores interpersonelle kommunikation, 

samtidig med at vores teknologiafhængighed øges. Dette har ført til et fald i den 

tid, der er delt med venner, familie og familie. Hertil kommer, at stigningen i 

skadelige vaner, økonomiske utilstrækkeligheder og stress har ført til en stigning i 

hjerte og kroniske sygdomme. Sundhedsministeriet tager mange tiltag for et sundt 

liv og bruger sociale medier til at øge følsomheden i samfundet. Det forsøger at 

være afskrækkende ved tilsætning af skat til alkohol og tobaksprodukter og ved at 

anvende bøder til rygning på indendørs steder. 
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 UDDANNELSE: 

Dagens tyrkiske uddannelsessystem er udformet under to hovedoverskrifter som 

formel og uformel uddannelse i henhold til National Education Basic Law No: 

1739. 

Formel uddannelse: Det er den regelmæssige uddannelse i skolerne med 

programmer udarbejdet efter formål, for personer i en bestemt aldersgruppe og 

på samme niveau. Formel uddannelse omfatter førskole-, grundskole-, 

gymnasie-, videregående og videregående uddannelsesinstitution. 

Ikke-formel uddannelse Det dækker alle de uddannelsesaktiviteter, der 

organiseres sammen med formel uddannelse eller uden. 

Uddannelse i offentlige skoler er gratis. 12 års uddannelse er obligatorisk, fire 

års grundskole, fire års gymnasium og fire års gymnasium eller 

erhvervsskoleuddannelse. 

 

 PERSONLIG FREMTONING. 

Tyrkiske folk er generelt hvedehudede. Øjenfarver er lyse. Deres hår er lige, 

sparsomt og lys i farve. Øjnene i det tyrkiske løb er mandelformede, og 

øjenkuglerne er langt fra hinanden. Den tyrkiske race er normalt af mellem højde. 

Det forstås af forskningen, at tyrkerne er efterkommere af Andronovo-folkets, 

brachycephal, warrior og white race (Andronovo Man). Ifølge forskning fra 

antropologer er Andronovo Race karakteristika: Mørk hår, hvedefarvet hud 

(lysebrun, hvid hud), brachycephal hoved, mellemstørrelse, ansigt, mandeløje. 

De antropologiske undersøgelser gennemført i det sidste halve århundrede 

viste, at tyrkerne var hvide 

Kvinder er opmærksomme på deres udseende, især de der bor i de store byer 

følger mode, og kosmetik, tøj, personlig plejeprodukter, smykker og tilbehør er 

meget vigtige. Kvinder bruger meget tid til forberedelse, især i invitationer. Tøj, 

tasker, sko, tilbehør, makeup harmoni er meget vigtigt. Det er lettere for mænd. 

Harmonisering af dragt og sko er nok. 

Mænd er ikke så besatte med tøj som kvinder. Tattoo bliver ganske almindelig 

blandt unge. Tatoveringer er ikke velkomne I traditionelle familier. 

 



 

 

 

 KOMMUNIKATIONS FORMER 

 
Tyrkisk er i den altaiske gren af den urral-altaiske sprogfamilie. Mongolsk er det 

tætteste sprog til tyrkisk med hensyn til ressourcer. Med hensyn til struktur er 

tyrkisk i gruppen af suffikser, der har et suffiks af additiv sprog. Ungarsk sprog 

svarer til tyrkisk med hensyn til struktur. Hver udtalt lyd transskriberes til et enkelt 

bogstav. 

 

Vores officielle sprog er tyrkisk. 

 

Alle mennesker bor i vores land er frie til at tale deres modersmål. 

 

Nogle af de sprog, der tales i vores land: Kurdisk, Laz, Arabisk, Armensk, Græsk, 

Albansk, Bosnisk, Georgisk, Syriansk, Ossetisk, Abaza og andre. 

 

Ifølge Tyrkiets rapport fra ethnologue.com, der giver plads til en omfattende 

undersøgelse af verdenssprogene, tales 36 sprog i Tyrkiet sammen med tyrkisk i 

Tyrkiet. Selvom det officielle sprog er tyrkisk, er hvert mindretal frit for at tale sit 

modersmål. 

 
 

 ETIQUETTE 

 
Fader er leder af huset i traditionelle tyrkiske familie. Familiemedlemmer følger 

faders beslutninger og hans ønsker og ønsker er opfyldt. 

 

Moderen er ansvarlig for indretningen af huset. I familier med bedsteforældre 

kommer deres tanker og beslutninger først. 

 

Når man sidder ved siden af de ældste med deres ben krydsede, anses rygning 

for respektløs. Ingen begynder at spise før hovedet af familien sidder ved bordet. 

Det vigtigste er respekt og lydighed mod ældste, medfølelse og barmhjertighed til 

mindreårige. 

 

 



 

På gaden: Spytte på gaden, kaste affald, stoppe overgangen af folket er uhøflig 

adfærd. Gamle mennesker, kvinder og patienter får altid prioritet. 

 

I køretøjer: Det er en uhøflig adfærd, ikke at vente i rækkefølge. Yngre dem; 

give plads til ældre kvinder og patienter, gravide kvinder. I dag optræder nogle 

teenagere, da de sover eller lytter til musik med hovedtelefoner for ikke at give 

plads. 

 

. 

På offentlige steder: Under brylluppet, begravelsen eller under festet og 

opmærksom på at være mere delikat, blid og høflig. Ved begravelsen deles 

begravelsens indehaveres sorg, materialet og den åndelige bistand er givet, og 

der er sagt trøstende ord. Naboerne laver mad og tager mad til begravelse hjem. 

Slægtninge til den afdøde beder og serverer måltider til gæsterne ved syvende, 

40. og 52. dages dødsdage. For at være mere munter, venlig og indbydende, 

at give gaver til de ældre og unge, for at gøre dem lykkelige og have deres gode 

ønsker er nogle af vores etiketter. De unge mænd, der går ind i hæren og 

bruden, anvender henna. 

Indbyggerne i lejligheden tager mad, kager mv til de nye ankomster. Når du 

giver tilbage din naboplade tilbage, skal det helt sikkert være fyldt med noget. 

Det er en skam, hvis du giver den tilbage tom. Der gives for meget værdi til 

naboen, og selv om vi har nogle ordsprog om det. '' Køb ikke hus, få en nabo ''. 

'' Selv i de mindste ting kan en nabo hjælpe en anden '' 

 

Gæstfrihed: Gæstfrihed er et af de vigtigste træk ved den tyrkiske kultur, og 

det tyrkiske folk mener, at deres besøgende skal behandles som Guds gæst. 

De serveres med et valg af kaffe (te, kaffe, wienerbrød, wienerbrød, tyndt eller 

mad). Vores tradition er at være honning-tongued og sød. 

 

Visiting patient:  

Besøge patiener: På vej til besøget tages blomster, frugtsaft, mælk og frugt i 

overensstemmelse med patientens tilstand. 

Etikette; viser forskelle i henhold til samfundets tro, uddannelse, 

socioøkonomiske status og sædvaner. 



 

 

 TYRKISK MAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGENMAD MAD 

Det tyrkiske køkken, hvis rødder er forankret i Centralasien, Turks første afvikling, 

er blevet beriget af bidragene fra kontinentets indre regioner og middelhavskulturer, 

siden tyrkerne kom til Anatolien. 

Mens paladsets køkkenet udviklede sig i Istanbul, udviklede det lokale køkken i 

Anatolien i forskellige regioner ved at vise forskellige geografiske og klimatiske 

træk. 

Hovedretten starter normalt med en suppe med suppe eller en lille del af 

prøvesmagningen, der serveres kold eller varm. Cacık (en slags kold suppe lavet 

af yoghurt og agurk), Dolma (fyldte vinblader eller peberfrugter), tærter, albansk stil 

stegt terninger lever er nogle af appetitvækkerne i de fleste restauranter. Hovedret 

består normalt af kød eller fisk. Tyrker spiser normalt brød med måltider og 

hovedretter serveres for det meste med ris. Med måltidet serveres en salat med 

tomat, agurk, persille og løg, olivenolie og citronsauce. Lammekød er den mest 

foretrukne kødtype og ligesom shish kebab (stykker af kød med krydderier på spyt) 

du kan lave kød på forskellige måder. 

 MENTALITET 

Diligence, ærlighed, tolerance, velvilje, enhed, mod, gæstfrihed, mindreåriges 

kærlighed, respekt for de ældste, loyalitet over for deres traditioner, og deres tro og 

patriotisme er det tyrkiske folks karakteristika. 

I Tyrkiet, den officielle arbejdstid på 8 timer om dagen til officielle institutioner, 5 

dage om ugen. Det er ferie på lørdag og søndag. Det er normalt ferie på søndag 

for medarbejdere i den private sektor. I løbet af denne periode går tyrkiske folk 

normalt til havet eller til skoven for at tage en picnic eller tilbringe god tid sammen 

med venner eller familiemedlemmer for at komme væk fra byens travlhed og have 

det godt. 
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Det vigtigste måltid i disse picnics er grillet kød, kylling eller grillet fisk med 

drikkevarer. En anden underholdningsaktivitet er koncerten, biografen og 

teateraktiviteterne, der især foretrækkes af unge. Især om sommeren arrangerer 

kommuner gratis offentlige koncerter og inviterer de berømte kunstnere i landet 

Især i løbet af sommerferien vurderer folk i henhold til deres økonomiske status de 

forskellige feriealternativer i Tyrkiet og i udlandet. Shopping i de store indkøbscentre 

er blandt de mest populære aktiviteter hos de unge. I weekenden bruger de, der 

foretrækker at blive hjemme, det meste af deres tid på at se fjernsyn og besøge 

venner. I tv-programmer har mænd tendens til at se sportsprogrammer, mens 

kvinder har tendens til at se film og tv-serier 

 

 Der er 81 større byer i Tyrkiet. Tourist byer i Tyrkiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ankara er hovedstad I 
Tyrkiet. 

Istanbul er den største by I Tyrkiet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nogle kristne mener, at 
Mount Ararat er det 

endelige hvilested for 
Noas Ark

Det har et månelignende 

landskab (Fairy skorstene) 
hulsandens underjordiske 

byer. 
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Bursa Çanakkale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mardin Bolu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batman Trabzon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diyarbakır Antalya is a touristic destination in 
South of Turkey. 

 

SPORT: Vores nationale sportsgrene er oliemaskning, spyd, bueskydning og 

ridning. Populære sportsgrene i Tyrkiet er; fodbold, basketball, volleyball, 

vægtløftning og brydning.    
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