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1. LANDETS KARAKTERISTIKA 

 

 GEOGRAFI 

Tyrkiet ligger mellem 26°- 45° grader østlig længde på 36° - 42° grader nordlig bredde 

på den nordlige halvkugle. Tyrkiet er en bro mellem Asien, Europa og det afrikanske 

kontinent. Tyrkiet ligger mellem Europa og Asien og udgør et overgangsområde 

mellem de forskellige kulturer og civilisationer. 

På grund af dets geografiske beliggenhed, er Tyrkiet ikke kun et middelhavsland, men 

også et mellemøstligt, kaukasisk og et asiatisk land. Tyrkiet udgør 814.578 

kvadratkilometer. Den gennemsnitlige højde er 1.132 km.  Landgrænserne udgør en 
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samlet længde på 2.875 km, og kystlinjen er 8.333 km lang. Der er 76 minutters lokal 

tidsforskel og 19 længdegrader mellem Tyrkiets østlige og vestlige grænser.  

Tyrkiets naboer er Grækenland, Bulgarien, Armenien, Georgien, Nakhichevan, Syrien, 

Iran og Irak. 

Tyrkiets højeste punkt: Mount Ararat Summit - er 5.165 meter højt. De højeste 

placerede byer er Başkale og Van beliggende i 2.460 meters højde. Hovedstaden er 

Ankara, den mest folkerige by er Istanbul. 

 

 DEMOGRAFISK DATA 

 

Tyrkiets befolkning er på 80.810.525 mennesker. Den mandlige befolkning udgør 

40.535.135 og den kvindelige befolkning udgør 40.275.390. Ifølge dette er 50,2% af 

den samlede befolkning mænd og 49,8% er kvinder. Tyrkiets årlige befolkningsvækst 

er på 1,24% og den gennemsnitlige alder er 29,6 år. 

 

18,6% af befolkningen i Tyrkiet er bosiddende i Istanbul, som med 15.029.231 

mennesker er den mest folkerige provins. Med sine 5.445.026 mennesker er Ankara 

den næststørste by og med 4.279. 677 mennesker er Izmir den tredjestørste by. 

 

 

 

 

 

 STATSLIG OG TERRITORIEL ORGANISATION 

 

Landets valuta er den tyrkiske lira, nationalsangen hedder İstiklâl Marşı 
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(Selvstændighedsmarch) og det officielle sprog er tyrkisk. Provinserne styres af 

guvernører og distrikterne styres af distriktsguvernører i Tyrkiet. Der er også valgte 

borgmestre i provinser, distrikter og byer. 

 

1881 – 1938 

Grundlæggeren af det moderne Tyrkiet og første præsident var Mustafa Kemal 

ATATÜRK 

 

 

 

                                                                                                                      

Præsident: Recep Tayyip Erdoğan                                     Præsidentielle segl.                                                                
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Nationalsangen  https://www.youtube.com/watch?v=Y75Km7dlt94  

 

 

 

 

 

 

 

 TIDS- OG KLIMAZONER  

 

Siden 30. oktober 2017 har traditionen med at stille uret 1 time frem og tilbage været 

annulleret, og sommertid blev permanent. Tyrkiet havde et tillæg på 3 tidszoner i 

forhold til GMT, altså var deres tidszone GMT +3 tidszone. Ved at gøre sommertid til 

normal tid er tidsforskellen mellem Tyrkiet og Mellemøsten og nogle afrikanske lande 

elimineret og tidsforskellen mellem Tyrkiet og de fleste europæiske lande er nu 2 timer. 

 

Tyrkiet har 4 forskellige typer klima. 1 Kontinentalklima, 2 Middelhavsklima, 3 

Overgangsklima og 4 Sortehavsklima. 

 

Fordi Tyrkiet er omgivet af hav på tre sider, og dermed har et meget varieret klima, 

varierer landskabet også meget. Fra bjerglandskaber til mange andre forskellige 

landskabsformer. 

KILDER . 

https://www.muhendisbeyinler.net/turkiyede-gorulen-iklim-tipleri/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y75Km7dlt94
https://www.muhendisbeyinler.net/turkiyede-gorulen-iklim-tipleri/
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https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim.aspx?key=C 

http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27587 

 

 

 

2. LANDETS HISTORIE 

 ANATOLIENS OVERORDNEDE HISTORIE 

 

Det første liv på den anatolske højslette kan dateres til  600.000 før vor tidsregning. 

 

 

 

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

UKEwjZpZizgPbbAhUJDCwKHfMzBtIQ_AUICygC&biw=1366& 

http://iblog.milliyet.com.tr/imgroot/blogv7/Blog333/2013/07/30/28/423626-3-4-25364.jpg 

 

 CIVILISATIONER DER HAR ETABLERET SIG I ANATOLIEN 

Fem forskellige civilisationer etablerede sig i Anatolien, Hetititterne, Phrygierne, 

Ionerne, Lydianerne og Urarterne. 

Det østlige Romerske Imperium herskede i Istanbul indtil 1453. Tyrkernes oprindelse 

kan stedfæstes til Centralasien hvor de etablerede fire store stater; Den Asiatiske stat, 

I.Göktürk Stat, II. Göktürk Stat og Uighur Stat.  

Migrering af stammer, som rejste mod vest, førte dem til i Anatolien. De etablerede 

Seljuk-staterne i Anatolien. Det Osmanniske Imperium dækker perioden fra 1299 til 

1922. Det Osmanniske Rige var en teokratisk stat formet efter Islam og de 

fremherskende tyrkiske traditioner. I alt har 36 sultaner regeret gennem alle de år.  

 

https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim.aspx?key=C
http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27587
https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+topraklarındaki+uygarlıklar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZpZizgPbbAhUJDCwKHfMzBtIQ_AUICygC&biw=1366&
https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+topraklarındaki+uygarlıklar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZpZizgPbbAhUJDCwKHfMzBtIQ_AUICygC&biw=1366&
http://iblog.milliyet.com.tr/imgroot/blogv7/Blog333/2013/07/30/28/423626-3-4-25364.jpg
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Billedet viser det Osmanniske Rige fra begyndelsen til det var mest omfattende rent 

områdemæssigt. 

 

                        

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

KILDER : 

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

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 

Forfatter:: Sami TÜYSÜZ Tuna Yayıncılık 

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

Forfatter:: Mahmut Ürküt, Ata Yayıncılık 

 

 

3. LANDETS POLITIK 

Grundlæggeren af landet Tyrkiet og dets første præsident var Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk. 

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

men på den pågældende dato blev præsidentsystemet vedtaget. I præsidentsystemet 

bliver ministerrådet dannet af præsidenten som har regeringsansvaret. Præsidenten 

deler den lovgivningsmæssige magt med parlamentet i henhold til de 

lovbestemmelser, han har udstedt. Den tyrkiske parlament består af 600 medlemmer. 

 

Præsidenten for dette nye system er den politiske leder af Retfærdigheds og 

Udviklingspartiet, Recep Tayyip Erdoğan. Præsidentvalget afholdes hvert femte år på 

samme dag som parlamentsvalget. Præsidenten kan ikke vælges mere end to 

perioder. 

Præsidenten er både leder af staten og er også den udøvende magt. 

 

4.  ØKONOMI 

Ifølge World Economic Forum rapporten fra Verdensbanken, offentliggjort i april 

2017, er Tyrkiet verdens 13. største og Europas 5. største økonomi vurderet på 
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baggrund af handelstal og beregning af købekraft i 2016 (PPP) purchasing power 

parity. 

 

Endelig beregnede OECD Tyrkiets økonomiske vækst til 6,1% i 2017. Opgørelsen 

gør Tyrkiet til en enestående aktør i forhold til handel og direkte udenlandske 

investeringer. Tyrkiet er en gateway fra Europa til Mellemøsten, Nordafrika og 

Centralasien. 

 

4-timers flyvetur fra Istanbul giver faktisk adgang til mere end 60 lande og til et marked, 

der udgør en fjerdedel af verdensøkonomien. 57.649 udenlandsk ejede virksomheder 

er aktive i Tyrkiet. Antallet af virksomheder med indenlandske og udenlandske 

partnere er 34.573. 

I 2017 var 45 af 250 af verdens største byggefirmaer, der opererer på verdensplan, 

tyrkiske virksomheder. 

Tyrkiet er det 6. mest populære turistland i verden. Ifølge data fra Kultur- og 

Turismeministeriet blev antallet af udenlandske besøgende i Tyrkiet i 2016 opgjort til 

30,9 millioner, som tilsammen skabte en samlet omsætning i turistindustrien på 18,7 

milliarder. 

 

Den 7.200 km lange kystlinje i Tyrkiet der tilsammen har 436 strande med blå flag, 

placerer Tyrkiet på en 2. plads blandt 38 lande kun overgået af Spanien med 578 

strande der er tildelt det blå flag. Der er også 22 lystbådshavne/marinaer i Tyrkiet der 

er tildelt det blå flag.  

På grund af den gunstige placering som forbindelsessted er Istanbul med 12 millioner 

besøgende årligt, iflg. Master Card 2016 Global Destination Cities Index en af de 

mest besøgte byer i Europa. 

 

 

 VALUTA 
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Møntfod 

I den tyrkiske republik hedder møntfoden ny Tyrkisk Lira (new TL.) 

 Centralbanken i Tyrkiet er primært ansvarlig for monetære spørgsmål, regulering af 

valutakurspolitikker og sikring af seddelomløb. 

 

 

 LØN OG LØNFORHOLD 

Den månedlige minimumsløn var i perioden 1.1.2018-31.12.2018 = 2.029 TL og 

nettobeløbet var 1.603 TL.  

Månedslønnen for udvalgte faggrupper, der arbejder i statsinstitutioner, var: 

 Læge: 6.064 TL 

 Sygeplejerske: 3.814 TL 

 Lærer: 3.927 TL 

 Politi: 4.457 TL 

 

 

 SOCIAL STØTTE OG PENSION. 

 

  • Sociale velfærdsprogrammer: Det almindelige kontanthjælpsprogram yder støtte til 

enker, nødlidende soldater og handicappede og giver pension til de ældre i henhold til 

lov nr. 2022. Støtten beregnes under hensyn til uddannelsesniveau og 

sundhedstilstand. 

 

 

• Midlertidig hjælp kan gives; som støtte til brændsel og fødevarer, boligstøtte. 

Kontanthjælp til familier er inkluderet i denne gruppe.  

Til pension 

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

Kvinden 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 krav at kvinder er mindst 58 år og at mænd er 

mindst 60 år. 

 

 

 

 GENNEMSNITSPRISER I LANDET 

             

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

      

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

 

KILDER: 

1.http://www.mfa.gov.tr/turk-ekonomisindeki-son-gelismeler.tr.mf 

2.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 

3.www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/.../Genel+Bakis 

4.https://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=Mz87W8afBJKHmwX5j4OoDA&q=t

avuk+ve+et+fiyatları&oq=tavuk+ve+et+fiyatları&gs_l=img 

5.https://www.google.com.tr/search?q=s%C3%BCt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0aUKEwirxdrgzoLcAhW

sw6YKHVpsCxwQ_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&source=univ&ved=0ahUKEwjVqsTexYLcAhXDKJo 

 

 TYPISKE TYRKISKE PRODUKTER 

 

På grund af geografien og klimaet er Tyrkiet et af de lande der har det største 

landbrugspotentiale. Landbrug bidrager i høj grad til Tyrkiets indtjening. De mest 

https://www.google.com.tr/search?q=s%C3%BCt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0aUKEwirxdrgzoLcAhWsw6YKHVpsCxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662
https://www.google.com.tr/search?q=s%C3%BCt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0aUKEwirxdrgzoLcAhWsw6YKHVpsCxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662
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gængse produkter der dyrkes i Tyrkiet er; bomuld, tobak, sukkerroer, oliven, solsikker, 

alle former for korn, tropiske grøntsager og frugt, te, hasselnødder, pistacienødder.  

 

Bilindustrien har placeret sig kontinuerligt i toppen af Tyrkiets eksportindtægter 

gennem de seneste 12 år. I 2017 indtjente bilindustrien 28,5 mia. dollars. 

 

Tøj og tekstiler 

I 2014 blev den tyrkiske tekstilsektor verdens 8. største eksportør af 

beklædningsgenstande med en andel på 3,4% på verdensplan. 

 

 

     

      

     

 

Hårde hvidevarer 

72% af hvidevarerne der produceres i Tyrkiet eksporteres til andre EU-lande. De fleste 

hårde hvidevarer eksporteres til de Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien og 

Spanien. Tyrkiets førende virksomheder inden for hvidevarer er Arçelik, Beko, Vestel, 

Demirdöküm, Profilo, Indesit, Ariston. 

 

Landbrug og fødevarer 

På grund af de klimatiske forhold og den frugtbare jord er Tyrkiet et land, hvor 

landbrugsproduktionen er af væsentlig betydning. Mellem 2002 og 2016 steg 

eksporten af landbrugs- og fødevareprodukter med fire gange fra 3,7 mia. til 16,2 mia. 

dollars. 

 

Lander der eksporteres mest til 

Tyrkiets top ti eksportlande er stort set alle EU-lande. Ifølge data fra Tyrkiet statistiske 

institutter er Tyrkiets største eksportlande: 

Tyskland, Storbritannien, De Forenede Arabiske Emirater, Irak, USA, Italien, Frankrig, 

Spanien og Nederlandene. 

https://1.bp.blogspot.com/-7ljZnR69GAQ/VjTGiNJC-GI/AAAAAAAAFI8/HoVeBwOcdRc/s1600/vakko-1.png
https://3.bp.blogspot.com/-MOIGktlWRS4/VjTGgpgim1I/AAAAAAAAFJg/k8tXaUVEe20/s1600/tac-1.png
https://3.bp.blogspot.com/-xa3lodyZ0do/VjTGaklk-EI/AAAAAAAAFG4/Z5fT2fdqujc/s1600/fabeks-silk-cashmere-1.png
https://4.bp.blogspot.com/-og40pRwwIKU/VjTGekstboI/AAAAAAAAFIU/GBOdYW1GhPE/s1600/sarar-1.png
https://2.bp.blogspot.com/-1wArWdJl2_0/VjTGZO1jNwI/AAAAAAAAFGE/0jVk9-PWdlA/s1600/Penti.png
https://2.bp.blogspot.com/-UKNrD2aYEMQ/VjTGdxhVLkI/AAAAAAAAFH0/W26jVCflHOs/s1600/merinos-1.png
https://4.bp.blogspot.com/-PeZvAiuI8hU/VjTGdqNqbzI/AAAAAAAAFIA/LzyVo6LR2IM/s1600/mavi-1.png
https://3.bp.blogspot.com/-NC6hZ1r-gwE/VjTGdEg13CI/AAAAAAAAFHk/bvZk3Yr3en0/s1600/koton-1.png
https://4.bp.blogspot.com/-qQvJ84dgmS4/VjTGcZmJ2nI/AAAAAAAAFHc/KqZ9aAKaAl4/s1600/kigili_k.png
https://1.bp.blogspot.com/-__QkFk5vJNU/VjTGbnLAmkI/AAAAAAAAFHE/qwt-3iVIZ68/s1600/ipekyol-1.png
https://3.bp.blogspot.com/--86SgjEBqOw/VjTGaP3awUI/AAAAAAAAFGo/DKHlSos_C1w/s1600/derimod.png
https://4.bp.blogspot.com/-PHwClEYGjrw/WA5eSHncarI/AAAAAAAAFhA/kdzQqlolwhU4x2ggr0BzVIwmLHNl4uqPwCLcB/s1600/avva-1.png
https://2.bp.blogspot.com/-WJyW3aFVPwA/VjTGZ1FDy5I/AAAAAAAAFGQ/JriiQNDHw4A/s1600/defacto.png
https://2.bp.blogspot.com/-DSw1UzjSUOU/WkUjkwjJhLI/AAAAAAAAGVs/5vIekiXY6U4aE-b-DAPqzrHRInENSc8mwCLcBGAs/s1600/lc-waikiki-logo.png
https://3.bp.blogspot.com/-2ghqHvS5Z6E/VjTGde0OEGI/AAAAAAAAFHo/kECU2F_6uJs/s1600/machka-1.png
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ttps://www.atakurumsal.com/turkiyede-en-cok-ihracati-yapilan-urunler-ve-ihracat-yapilan-ulkeler/ 

 

 

 

5. RELIGIONER, ETNICITETER, MINORITETER 

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

garanteret i Tyrkiets forfatning. Ministeriet for religiøse anliggender er underlagt 

Præsidenten for at håndtere de religiøse anliggender på en sund måde. 

De fleste af de mennesker, der bor i Tyrkiet (99,2%), er muslimer. 

Kilde (TurkStat, Tyrkiets Religionslivsundersøgelse, 2014). 

 

Trossamfund i Tyrkiet:  

Udover Hanafi-sekten, Shafi og Caferi-sekten er der også Alevism og Mevlevi 

trosretningerne. Disse kirkesamfund har deres egen måde at bede på. 

Andre religiøse grupper udgøres af  

 60.000 armenske ortodokse,  

 20.000 syrere,  

 2.270 græsk-ortodokse,  

 15.000 russisk-ortodokse,  

 7.000 protestanter,  

 25.000 katolikker,  

 5.000 Jehovas vidner,  

 3.000 kaldeere,  

 850 Mormoner,  

 5.000 Yazidis,  

 25.114 Jøder,  

 40.000 Buddhister,  

 21.259 Baha'i og  

 728 Hinduer.  

 

Endvidere tilhører 153.611 mennesker nye religioner (Neo-Confucianism og 

Neopaganism). Den samlede kristne befolkning i Tyrkiet er på 320.000 mennesker. 

2% af Tyrkiets befolkning er ateister. 1% agnostikere og deister. 15% af befolkningen 

er sekulær. 



 
13 

 

 

 ISLAM:  

I Talas-krigen der udkæmpedes mellem kineserne og araberne støttede tyrkerne 

araberne og derefter blev islam indført som religion i Tyrk 

 

 

Karakteristik af islam 

Der er ingen åndelig klasse i islam. 

Der er ikke plads til dogmer 

Alle mennesker er født uskyldige og syndefrie. 

I religionen har intet menneske, herunder profeterne, guddommelige kvaliteter. 

Bøn og tilbedelse kan ske uden behov for en formidler 

Kilden til religion er Koranen og Profetens ord og adfærd. 

 

 

Islam er baseret på fem grundlæggende principper: 

Islamisk trosbekendelse (tro på, at der ikke er nogen anden Gud end Gud og profeten 

Muhammad er Guds tjener og budbringer), 

 

At udføre Salaat, er en form for tilbedelse bestående af forskellige bønner og fysiske 

bevægelser. Personen vender sig mod den hellige kaaba efter udført ablusion (vask 

af bestemte dele af kroppen) efter kaldet til bøn fem gange om dagen. Det kan gøres 

på ethvert sted pågældende befinder sig. Fredagsbøn er en særlig bøn der 

gennemføres af mænd og kvinder i separate rum i moskeen ved middagstid. 
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Faste: Er en form for tilbedelse der finder sted og gennemføres under den 30 dage 

lange Ramadan. Der spises om morgenen, før solen står op, og der må intet spises, 

før solen går ned om aftenen.  

Som afslutning på den tredive dage lange Ramadan er der en tredages fest. 

 

Giv almisse. 

Dem, der er rige, dem der har forstået i materielle termer (80 g guld eller penge) 

donerer 1/40 af deres ejendom til de fattige hvert år. 

 

Pilgrimsrejse: Er en form for tilbedelse der finder sted, ved at man rejser til Kaaba i 

Saudi-Arabien i en bestemt måned hvert år (i eid al -adha-måneden) for de muslimer, 

der har råd til det. 

 

Principperne for troen i islam er: 

At tro på, at der er en Gud og en 

Tro på Hellige Bøger (Koranen, Tora, Psalmer, Bibel) 

 

Tro på engle:  

 Azrael; Dødens Engel,  

 Gabriel; Åbenbaringsenglen (bringer budskabet fra Allah til profeterne), 

 Mikail; Den engel, der opfylder de naturlige begivenheder med Allahs 

befaling,  

 Israfil; englen som på dagen for apokalypsen signalere opstandelsen med 

en lyd. 

 

Tro på nærværet og henvendelser fra engle i graven,  

Tro på eksistensen af værtsengle og tro på de engle, der findes på vores højre og   

venstre skuldre, der opgør vores synder og gode gerninger. 

Tro på profeter; Tro på 25 profeter i den hellige koran 

Tro på ulykke og skæbne; 

Skæbne: At tro på, at Gud ved de ting, vi vil leve og opleve i forvejen 

Ulykke; Gode eller dårlige begivenheder, der sker for os, er udenfor vores valg,  

og vi er ikke ansvarlige for disse. 
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At tro på dommens dag:  

At tro på, at der er et andet liv i en anden dimension, og eksistensen af himlen og 

helvede som et resultat af evalueringen af synd og god gerning. Profeten af  

muslimer er Hz. Muhammed. Han blev født i Mekka. Den Hellige Bibel er den 

Hellige Koran. 

 

 

 

 RELIGION OG UDDANNELSESINSTITUTIONER 

Selvom 99% af befolkningen er muslimer, er Tyrkiet det eneste sekulære land i den 

islamiske verden, hvor religionen accepteres som noget personligt. I Tyrkiet bruges 

den gregorianske kalender, og lørdag og søndag er weekend som den er i alle andre 

europæiske lande. Troen og mangfoldigheden var central i det Osmanniske Rige. 

Mange mennesker med forskellige trosretninger lever i fred og ro med hinanden og, er 

beskyttet af grundloven. I dag er der 236 kirker og 34 synagoger i Tyrkiet åben for 

services. 

 

Offentligheden har en moderne tøjstil som i de vestlige lande. Kun i små byer, og i 

nogle regioner uden for byerne og i den østlige del af landet er folkets tøj mere lokalt. 

Det er også ret almindeligt for kvinder i byen at bære hovedklæder, men det skyldes 

oftere praktiske og kulturelle årsager end det signalerer religiøse synspunkter. 

 

Påklædning under moskebesøg. Ingen adgang til moskeen med shorts og lignende. 

Kvinder dækker deres skuldre og hoveder. Sko er taget af, før de kommer ind i 

moskeen. Foran moskeen er der normalt en hylde eller en garderobe til sko. Moskeer 

er normalt lukkede for besøg når der bedes. 

 

 

Koran-kurser åbnes af lederen for religiøse anliggender for dem, der ønsker at lære 

mere om koranen og dens budskaber, for at genopfriske budskaber og mening  og få 

religiøse tolkninger udover den obligatoriske religiøse undervisning i kultur og etik der 

formidles i folkeskolen. 
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Religiøs uddannelse og træning via disse kurser afhænger af individets personlige 

ønske og dem der har myndigheden over mindreårige. 

 

I henhold til forfatningens artikel 24, for grundskoler og videregående 

uddannelsesinstitutioner skal religiøse kurser gennemføres uanset om man er en 

privatskole, eller en offentlige skole mv. Religiøs kulturuddannelse er underlagt 

statslig kontrol. I skoleåret 2012-2013 blev kurser i religion valgfrie på gymnasier og 

højere uddannelsesinstitutioner.  

Imam Hatip gymnasier er religiøse gymnasier. Der er teologiske fakulteter som man 

kvalificerer sig til via bestået universitetseksamen. Efter fire års 

universitetsuddannelse kan kandidaterne fra disse fakulteter arbejde indenfor 

forskellige områder relateret til religiøs uddannelse og religion. 

 

 

 

KILDER 

http://yeni-anayasa.blogspot.com/2007/09/madde-24-din-ve-inan-hrriyeti.html 

http://www.tas-istanbul.com/ekalliyet/musevi-sinagoglari/ 

https://www.forumacl.org/turk-tarihi/385789-turkiyede-ne-kadar-yahudi-yasiyor.html 

https://www.tarihbilimi.gen.tr/makale/turkiyede-hristiyanlik 

http://www.nkfu.com/islamiyet-dini-hakkinda-temel-bilgiler/ 

http://www.hakkindagenelbilgiler.com/turklerin-islami-kabulu-kisaca-ozet.html 

http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=126887 

       https://turk-dunyasi.cokbilgi.com/turkiyede-din-inanc-yapisi/ 

https:http://www.turkish-media.com/forum/topic/147588-turkiyenin-etnik-haritasi///www.turkcebilgi.com/islam 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-

religions-103_tr 

 

 

 

 MINORITETER OG ETNICITETER I TYRKIET  

Den etniske fordeling af befolkningen i Tyrkiet er ifølge det nationale forskningsinstitut:  

 Tyrkere 52.826.000,  

 Kurdere 15.426.000,  

 Arabere 1.839.000,  

 Cirkassanter 910.000,  

 Persere 620.000,  

https://turk-dunyasi.cokbilgi.com/turkiyede-din-inanc-yapisi/
https://www.turkcebilgi.com/islam
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-103_tr
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-103_tr
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 Aserbajdsjanere542.000,  

 Gagauzians 410.000,  

 Pomaks 331.000 

 Bulgarer 328.000,  

 Lazs 151.000,  

 Georgiere 150.000,  

 Tatarer 126.000,  

 Bosniere 101.000, 

 Armenere 76.000,  

 Karakalpakker 74.000  

 Albanere 66.000  

 Romaer 66.000,  

 Abkhazier 43.000  

 Osetier 37.000  

 Syrere 28.000  

 Grækere 14.000  

 Jøder 13.000  

 Kaldeere 300. 

 

6. LANDETS HELLIGDAGE OG TRADITIONER 

Helligdage og festivaler i Tyrkiet er opdelt i to: officielle og religiøse helligdage. 

På helligdage er offentlige institutioner lukkede, og det er mange andre institutioner 

også. Eksempelvis er banker og kontorer lukket. På hospitaler tilses og behandles 

akutpatienter. 

Helligdage: 

1. januar - betragtes som begyndelsen på det nye år. 1. januar er angivet som officiel 

feriedag. Offentlige kontorer og banker er lukket. Nogle store indkøbscentre lukker 

tidligere på grund af nytår. 

 

23. april - Den nationale suverænitetsdag og børnenes dag 
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23. april 1920 er datoen for oprettelsen af Tyrkiets nationale forsamling. Samme dato 

fejres også som Børnenes Dag. Den 23. april er som udgangspunkt ikke kun børnenes 

dag og dermed en fridag for tyrkiske børn, men også af Atatürk dedikeret til alle børn i 

verdenen. Dagen festligholdes med fester og parader i landet og rundt på skolerne. 

23. april inviteres børnene ind på præsidentens og ministrenes pladser i parlamentet 

og fortæller hvad de vil gøre i landet. Udstillinger af børn fra andre lande er en central 

del af festligholdelsen af dagen over hele landet. 

 

1. Maj er arbejdernes festdag og er en officiel festdag.  

 

https://www.google.com.tr/search?q=19+mayıs+kutlamaları&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiL5pH

D0JLcAhUM2ywKHQB_CzEQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=9mHW 

 

19. maj er dagen for erindring om Atatürks ungdom og sportsdag. 

 

Markeres som begyndelsen for kampen for frihed og etableringen af Tyrkiet af 

grundlæggeren Mustafa Kemal Ataturk.  Dagen fejres også som national sportsdag.  
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30. august - fejres som sejrsdagen i Tyrkiet for det store angreb. 30. august er en 

officiel ferie. 

 

29. oktober - Denne dag er blevet fejret som "Republikkens Dag" siden oprettelsen af 

Tyrkiet som republik den 29. oktober 1923. Regeringsansatte har officielt ferie fra og 

med eftermiddagen den 28. oktober. 

 

Der fejres også to religiøse helligdage i Tyrkiet. De organiserede festivaler knytter sig 

til troen på islam. Da de fleste i Tyrkiet er muslimer, betragtes religiøse helligdage som 

officielle helligdage. 

 

 

 Eid ul-Fitr - Ramadanfesten 

                

 

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

 

Det er en fest der i den muslimske verden afholdes som afslutning på fasten og 

Ramadanen. Denne fest varer 3 dage. Offentlige kontorer, banker og 

uddannelsesinstitutioner er lukkede i 3 dage. Dagen før festivalen kaldes Eve. Den 

officielle ferie begynder sidst på eftermiddagen og varer i 3 dage udover Eve. Under 

Ramadanen besøges familiemedlemmer, der bydes på chokolade, sødt, baklava og 

tyrkisk kaffe. Disse besøg er vigtige for at styrke samhørigheden. De ældres hænder 

bliver kysset, der gives penge og serveres slik og chokolade til børn. 

 

 

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


 
20 

 

 EID EL -ADHA 

 

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

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

 

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

fejres 70 dage efter ramadanfesten. Eid al-adha holder broderskabets ånd, 

samarbejde og solidaritet i samfundet levende. Måltider spises sammen med familie 

og naboer, og kødet der deles med fattige mennesker, styrker følelsen af samhørighed 

og solidaritet. Den person, der ofrer et dyr, giver en tredjedel af kødet til sin familie, en 

tredjedel til naboerne og resten til de fattige. 

 

 

KILDER 

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. FAMILIE 

 

STATSSTØTTE TIL FAMILIER:  

Kernefamilien i Tyrkiet består af mor, far og børn. I den udvidede familie er der normalt 

bedsteforældre. Udvidede familier ses normalt i landdistrikterne, i byer og landsbyer. 

I den traditionelle tyrkiske familie indgås ægteskabet med en officiel 

ægteskabsceremoni og en religiøs ægteskabsceremoni efterfølgende. Økonomisk 

udsatte familier, forældreløse børn, ældre mennesker, og martyrer modtager 

statsstøtte.  

 Tilskud til førskolebørn er 456 TL per måned per familie.  

 Tilskuddet er 684 TL per måned for et barn, der studerer i grundskolen, 

https://studentinturkey.com/tr/turkiyede-resmi-tatil-ve-bayramlar/
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 730M TL pr. måned for gymnasieelever,  

 821 TL pr. måned for studerende, der studerer på videregående 

uddannelser. 

 

Betingelser for at modtage statsstøtte 

For at kunne modtage statsstøtte er det et krav at man er arbejdsløs og kan 

dokumentere at man er i en position hvor man behøver hjælp.  

 

Disse situationer kan være:  

  Børn, der har brug for beskyttelse/støtte. Der har været etableret 

omsorgsforanstaltninger, men de er nu 23 år gamle og kan ikke finde arbejde eller 

forlade deres hjem eller børnehjem. 

 

Barselsydelser: 

Ydelsen til 1. barn er 300 TL, til 2. barn 400Tl, til 3. barn og efterfølgende 600 TL. 

Ydelse ved død af ægtefælle eller barn 1120,43 TL 

Ydelse ved død til tjenestemands familie, 2240,86 TL. 

 

Ved indførelse af ny lov nr. 657 § 104, stk. A, bevilliges der barselsorlov på i alt seksten 

uger før fødslen og otte uger efter fødslen. I tilfælde af flere graviditeter tilføjes to ugers 

barselsorlov til prænatalperioden. Hvis der er tale om for tidlig fødsel kan den del af 

barselsorloven, der ikke bruges før fødsel, tilføjes til barselsorlov efter fødslen. 

 

 

 

 ÆGTESKAB: 

 

Ægteskaber i Republikken Tyrkiet indgås på to måder. Den officielle og den religiøse. 

Efter den officielle ceremoni gives ægteparret et ægteskabscertifikat. Religiøst 

indgåede ægteskaber er ikke lovlige uden et officielt ægteskabscertifikat. Efter 

ceremonien deltager brudgommens og brudens slægtninge i bryllupsceremonien. 

Ved brylluppet spilles der musik, serveres mad og danses til sent. Antallet af gæster 

varierer. Underholdningen ved brylluppet varierer alt efter region.  
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Bryllupsstilen i den vestlige del af landet og bryllupsstilen i øst er forskellige, 

traditioner og påklædning er meget forskellige. 

 

Bruden foræres normalt en henna-aften dagen før brylluppet og henna males på 

brudens håndflader.  

Der synges sorgfulde sange for at få bruden til at græde. Brudgommens moder 

forventes at lægge et stykke guld i brudens håndflade, ellers åbner hun den ikke.  

Dette er en tradition, der generelt anvendes i alle regioner. Derefter bliver de muntre 

sange spillet og sunget og dansen varer til slutningen af natten. Næste dag efter at 

brudens og brudgommens frisørforberedelser er afsluttet, bliver bruden taget til 

hendes fars hus. Brudens bror eller far binder normalt et rødt bælte om brudens talje 

tre gange og beder i herrens navn om et langt ægteskab. Brudgommen tager bruden 

fra hendes fars hus og bilerne arrangerer sig i en konvoj og de kører til 

bryllupshallen. 

 

Bryllupper begynder klokken 8 om aftenen og varer til klokken 12 om natten. Efter 

kagen er blevet skåret og bruden og gommen har fodret hinanden med den bliver der 

spillet musik igen. Smykkeceremonien bliver holdt senere. Gæsterne og 

familiemedlemmerne som deltager i brylluppet, giver normalt parret penge, smykker 

og husholdningsartikler. Homoseksuelle forhold er ikke accepterede på nogen måde i 

Tyrkiet og derfor har de ikke ret til at adoptere eller være plejefamilie.  

Der er nogle obligatoriske sundhedstest i alle kommuner der skal udføres før man 

kan lave de officielle ansøgninger inden ægteskabet.  

 

 

 SKILSMISSE 

Antallet af gifte par var 569.459 i 2017. 709 per tusind er gift. Antallet af skilte par steg 

med 1,8 % i 2018 til 128.411. 1,6 per tusind er blevet skilt. Når årsagerne for skilsmisse 

for mindst et af de skilte individer bliver undersøgt, er årsagen til skilsmisse i Tyrkiet i 

50,9% af tilfældene uansvarlighed og følelseskulde. Derudover er manglende evne til 

at forsørge økonomisk årsagen i 30,2% af tilfældene og i 24,3% af tilfældene er 

årsagen modstand mellem ægtefællerne og deres familier. 

 PLEJE AF BØRN UDENFOR ÆGTESKAB  
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Ifølge artikel 233 i den tyrkiske strafferet: 1) Den person der ikke opfylder forpligtelsen 

om pleje, uddannelse og støtte fra familieretten skal idømmes fængsling i op til et år 

efter en klage. 2) Fængsling i mellem 3 måneder og 1 år af enhver der forlader sin 

ægtefælle eller kvinde som vides at være gravid.  

 

Betingelser for adoption 

• Det adopterede barn skal være mindst 18 år yngre end hans eller hendes 

adoptivforældre.  

• Barnet skal være mindst seks uger gammelt.  

• Balanceret, børneelskende personlighed.  

• Tilstrækkeligt indkomstniveau, rettigheder til social understøttelse, passende miljø og 

levevilkår til at kunne sørge for pleje og uddannelse af barnet som nødvendigt når man 

adopterer en person.  

• Personen der adopterer, må ikke være dømt for en forbrydelse der kan påvirke 

barnets position i samfundet eller være årsag til skam.  

 

Betingelser for at være plejefamilie; 

Skal være statsborgere i Tyrkiet.  

Skal opholde sig permanent i Tyrkiet. 

Skal mindst have bestået grundskolen.  

Skal være mellem 25 og 50 år.  

Provins-direktoraterne for familie- og socialpolitik modtager ansøgninger fra dem der 

ønsker at være plejefamilier. I denne henseende udfører de den nødvendige 

research, kontrol og evaluering og sammenfører plejefamilien og barnet.  

 

Konventionen om samarbejde om beskyttelse af børn og transnational adoption.  

Stater der har skrevet under på denne konvention for harmonisk udvikling af barnets 

personlighed, har aftalt at barnet skal opfostres i familiære omgivelser med glæde, 

kærlighed og forståelse.  

 Konventionens mål: 

a) At tage forhåndsregler for at sikre at transnational adoption bliver udført i 

overensstemmelse med barnets tarv og de grundlæggende rettigheder anerkendt af 

international lov; 
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b) At sikre overholdelse af disse forhåndsregler og at etablere et system for 

samarbejde mellem de kontraherende stater for at forhindre salg og 

menneskesmugling af børn;  

c) At sikre anerkendelse af adoption fra de kontraherende stater i overensstemmelse 

med konventionen.  

KILDER 

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. LANDETS LIVSSTIL 

 GENERELT 

Den tyrkiske livsstil er en livlig mosaik der sammenbringer øst og vest, gammelt og nyt, 

fortiden og nutiden. Den tyrkiske livsstil påvirkes af økonomi og traditioner. 

Globalisering og teknologiske fremskridt har haft en stor indvirkning på livsstilen. Flere 

kernefamilier bor i centrum af byerne og antallet af mennesker der arbejder med 

landbrug og dyrehold falder dag for dag.  

Tyrkiet er kulturalt og traditionelt mangfoldigt. Den fascinerende integration af den 

østlige og vestlige verden udgør essensen af den tyrkiske livsstil. 

De faktorer der skader det tyrkiske folks helbred, er rygning, alkohol, ubalanceret 

ernæring, en stillesiddende livsstil og stress. Ifølge en statistik fra 2016 er de 3 

største dødsårsager i Tyrkiet: Kredsløbssygdomme der står for 39,8 % af 

dødsfaldene, god- og ondartede tumorer der står for 19,7 % og luftvejssygdomme 

der står for 11,9 %. Den forventede levealder ved fødslen i Tyrkiet er samlet på 78 år, 

75,3 år for mænd og 80,7 år for kvinder. Generelt har kvinder levet længere end 

mænd.  

I dag er livsstilen mere komfortabel end før i tiden. Det faktum at teknologi medvirker 

i alle dele af vores liv medfører en reduktion af vores interpersonelle kommunikation 

og en øgning af vores teknologiske afhængighed. Dette har ført til et fald i den tid vi 

bruger med venner, familie og slægtninge. Derudover har stigningen i skadelige 

https://www.kosgebkredi.net/okuyan-cocugu-verilen-devlet-destegi-basvurulari-nasil-yapilir/
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21869


 
25 

 

vaner, dårlig økonomi og stress ført til en stigning i hjertesygdomme og kroniske 

sygdomme. Sundhedsministeriet træffer mange foranstaltninger for at fremme en 

sund levevis og bruger de sociale medier til at øge samfundets opmærksomhed på 

emnet. Det bruger skat og afgifter på alkohol og tobaksprodukter som afskrækkende 

midler og giver bøder for at ryge indendørs.  

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

 

 

 UDDANNELSE:  

Det tyrkiske uddannelsessystem i dag er bygget op omkring to typer uddannelse, 

formel og ikke-formel uddannelse, i overensstemmelse med Millî Eğitim Temel 

Kanunu (National uddannelseslov) nr. 1739. Formel uddannelse: Normal uddannelse 

i skoler med programmer der er udarbejdet efter formålet, for individer i en bestemt 

aldersgruppe og på samme niveau. Formel uddannelse inkluderer førskole-

uddannelse, grundskole, anden del af grundskolen, gymnasie, erhvervsskole og 

højere uddannelse.  

Ikke-formel uddannelse: Dækker over alle uddannelsesmæssige aktiviteter der er 

organiseret sideløbende med eller uafhængigt af formel uddannelse. 

Åben uddannelse i anden del af grundskolen: Det er en institution der giver mulighed 

for at dimittere fra anden del af grundskolen via fjernundervisning. En mulighed for 

borgere der har dimitteret fra grundskolen men af en eller anden grund ikke kan deltage 

i undervisningen i anden del af grundskolen.   

Åben gymnasieuddannelse: En mulighed for studerende der ikke kan deltage i ansigt-

til-ansigt undervisning på en formel uddannelsesinstitution men har gennemført 

grundskolen og ønsker at tage en åben gymnasieuddannelse.  

 Åben erhvervsuddannelse: En mulighed for studerende der ikke kan deltage i 

undervisningen på en formel uddannelsesinstitution, men har gennemført grundskolen 

og ønsker at tage en åben erhvervsuddannelse imens de er i gang med en gymnasial 

eller erhvervsuddannelse.   

 

Uddannelse i offentlige skoler er gratis. Det er obligatorisk at modtage 12 års 

uddannelse, 4 år i grundskole, 4 år i anden del af grundskolen og 4 år i gymnasium 

eller erhvervsskole. Førskole-uddannelsen varer 1 år og kaldes børnehaveklasse. I 

slutningen af anden del af grundskolen tager alle studerende en national 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24640
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adgangseksamen til gymnasium og erhvervsskole. De placeres derefter i 

videnskabsgymnasier, anatolske gymnasier, religiøse gymnasier eller på 

erhvervsskoler. Når de består gymnasiet eller erhvervsskolen kan de tage en 

universitetsadgangseksamen som holdes i hele landet. De studerende placeres i et 

universitet der tilbyder uddannelse i det område de tager eksamen i (Numeriske, 

Verbale og Sproglige afdelinger). Universitetsuddannelse er gratis.  

Universiteterne har kollegier man kan bo i.  

Private kollegier er også tilgængelige. Der er ligeledes private grundskoler, 

gymnasier, erhvervsskoler og universiteter.  

 FYSISK UDSEENDE 

Tyrkere har generelt gylden hud. Øjenfarven er generelt lys. Håret er glat, tyndt og 

lyst. Tyrkernes øjne er mandelformede og øjeæblerne er placeret langt fra hinanden. 

Tyrkere er generelt af middelhøjde. Research viser at tyrkerne stammer fra 

Andronovo-folket, den hvide, brachycephalus, krigerrace (Andronovo). Ifølge 

research udført af antropologer er karakteristikaene for Andronovo-folket: Mørkt hår, 

gylden hud (lys brun, hvid hud), brachycephal hoved, middel størrelse ansigt, 

mandelformede øjne. De antropologiske undersøgelser udført i det sidste halve 

århundrede har vist at tyrkerne var hvide.  

Ifølge data fra 2011 fra det Tyrkiske Statistikinstitut (TUIK), er den gennemsnitlige 

højde for mænd 172,6 cm og den gennemsnitlige højde for kvinder er 161,4 cm. 

Gennemsnitsvægten er 75,8 kg for mænd og 66,9 kg for kvinder. Ifølge TurkStat data 

er 15,3 % af mændene og 24,5 % af kvinderne overvægtige. Sundhedsministeriet har 

udtalt at hver tredje person i Tyrkiet er overvægtig. Tyrkiet er blandt de ti lande med 

flest overvægtige i verden. Personers tilpasset normalt deres udseende efter 

erhvervslivet. Det er attraktivt at være i god form for mænd og kvinder. Nogle bruger 

motionscentre for at komme i god form. Der er også gratis statslige slankeenheder 

for overvægtige. Derudover er der enheder i offentlige sundhedscentre der håndterer 

overvægtige.  

Kvinde er opmærksomme på deres udseende. Især dem der bor i de store byer, følger 

moden og anser kosmetik, tøj, produkter til personlig pleje, smykker og accessories for 

at være meget vigtige. Kvinder bruger meget tid på at forberede sig, især når de har 

inviteret nogen. At tøj, tasker, sko, accessories og makeup matcher er meget vigtigt. 

Det er nemmere for mænd, det er kun deres sko og jakkesæt der skal matche.   
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Mænd er ikke så besat af tøj som kvinder. At have tatoveringer er ved at blive normalt 

for unge mennesker men de er ikke velkomne i traditionelle familier.  

 KARAKTERISTISKE TRÆK VED KOMMUNIKATIONEN I TYRKIET 

Hånd- og kropsbevægelser og fagter bruges ofte af tyrkere når de kommunikerer. At 

tale højt er ikke velanset i forbindelse med en samtale. Normalt begynder møder ikke 

til tiden, men derimod for sent, af den ene eller den anden grund. Når de taler med 

fremmede, gør de sig umage for at forstå og hjælpe den anden person.  

Turister der besøger Tyrkiet, er ofte overraskede over tyrkernes venlige attitude når de 

stopper dem for at spørge om hjælp. Faktisk glæder de fleste tyrkere sig over at møde 

udenlandske gæster, lære om forskellige kulturer og få muligheden for at forbedre 

deres fremmedsprog. Der er ikke meget personligt rum. For tyrkere er det meget 

normalt at hilse på hinanden ved at kysse hinanden på kinden – også for mænd.   

Tyrkisk er den altaiske gren af den Ural-altaiske sprogfamilie. Mongolsk er det sprog 

der er tættest på tyrkisk i forhold til ordforråd. Når det kommer til struktur, er tyrkisk i 

gruppen med additive endelser. Det ungarske sprog ligner det tyrkiske når det kommer 

til struktur. Hver udtalt lyd skrives som et enkelt bogstav. 

Ifølge rapporten om Tyrkiet på ethnologue.com, en hjemmeside med omfattende 

undersøgelser af verdens sprog, tales der 36 sprog i Tyrkiet sammen med tyrkisk. 

Selvom det officielle sprog er tyrkisk, har alle minoriteter ret til at tale deres modersmål.   

    

 ETIKETTE 

Faderen er overhovedet i huset i den traditionelle tyrkiske familie. 

Familiemedlemmerne retter sig efter faderens beslutninger og hans vilje og ønsker 

opfyldes.  

Moderen er ansvarlig for den indvendige indretning af huset. I familier med 

bedsteforældre kommer deres tanker og beslutninger i første række.  

Det anses for respektløst at sidde ved siden af de ældre med benene krydset og ryge. 

Ingen begynder at spise før familieoverhovedet sidder ved bordet. Det vigtigste er 

lydighed og respekt for de ældre, barmhjertighed og medfølelse med mindreårige.  

På gaden: At spytte på gaden, smide affald og blokere folk anses som uhøflig adfærd. 

Gamle mennesker, kvinder og patienter har altid fortrinsret. Det er uacceptabelt i 

samfundet at bøvse, pille næse, prutte, spytte, pudse næse højlydt og tygge 

tyggegummi med lyd.   
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I køretøjer: Det er uhøfligt ikke at vente i kø. Yngre; bør give deres sæder til ældre, 

kvinder, patienter og gravide. Nu til dags opfører nogle teenagere sig som om de sover 

eller hører musik i deres hovedtelefoner for ikke at skulle opgive deres plads. 

Indkøb: At købslå er en absolut nødvendighed. Du er velkommen til at smage maden 

før du køber. 

Offentlige steder: Man skal være opmærksom på at være ekstra hensynsfuld, venlig 

og høflig når der er bryllup, begravelse eller fest. Til begravelse deler man sorgen, 

giver materiel og spirituel hjælp og trøster. Naboer laver mad og tager det med til 

begravelseshjemmet. Den afdødes slægtninge beder og serverer måltider for 

gæsterne på den 7., 40. og 52. dag efter dødsfaldet. At være glad, venlig og 

imødekommende, at give gaver til de ældre og yngre mennesker, at gøre dem glade 

og at ønske dem det godt er en del af etiketten. De unge mænd der melder sig som 

soldater og bruden bliver iført henna.  

I nabolaget: At komme godt ud af det med andre, hjælpe, dele glæder og sorger og 

hilse på hinanden når man ser hinanden er vigtige etiketteregler. Beboerne i 

boligblokken giver mad, kage, o.l. til de nyankommne. Når man giver naboens tallerken 

tilbage, bør den være fyldt med noget. Det er skamfuldt at give den tom tilbage. For 

megen værdi tillægges naboen og vi har endda nogle ordsprog om det: ”Køb ikke et 

hus, få en nabo.” ”I selv de mindste situationer kan en nabo hjælpe en anden.”  

Gæstfrihed: Gæstfrihed er et af de vigtigste aspekter af den tyrkiske kultur og det 

tyrkiske folk mener at deres gæster bør behandles som en gæst af Gud. De får 

serveret et udvalg af kaffe, the, kage eller mad. Deres tradition er at være veltalende 

og søde.   

Det er normalt at insistere på at man, og især gæsten, skal spise mere. Derudover, 

hvis gæsten ikke har lyst til at drikke the, holder gæsten skeen med bunden i vejret 

og slår let på glasset som en nonverbal besked. Når de skal forlade huset, vendes 

gæstens sko foran døren og der udtrykkes et ønske om at de skal komme igen.  

Besøge patienter: På vej til besøget skaffer man blomster, juice, mælk og frugt 

afhængig af patientens tilstand. Denne tradition skaber nogle gange problemer for 

patienter på specielle diæter.  

Tøj vælges på baggrund af omgivelserne eller omstændighederne, såsom 

begravelse, ceremoni, invitation eller et møde mellem venner. Påklædningen bør 
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være passende i situationen. Etikette viser forskelle i forhold til tro, uddannelse, 

socioøkonomisk status og skikke i samfundet.   

 

TYRKISK MAD 

 

                                  

 

 

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 

Det tyrkiske køkken, et af de bedste i verden, anses som et af de tre mest 

fundamentale i verden på grund af dets mange variationer, brugen af naturlige 

materialer, smagen der tiltaler enhver gane og dets indflydelse på Europa, Asien, 

Mellemøsten og Afrika. Siden tyrkerne kom til Anatolien, er det tyrkiske køkken, hvis 

rødder er fast forankret i Centralasien, det første sted tyrkerne bosatte sig, blevet 

beriget af bidrag fra de indre dele af kontinentet samt middelhavskulturerne. Imens 

madlavningen til paladset udviklede sig i Istanbul, udviklede det lokale køkken fra 
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Anatolien sig i forskellige regioner ved brug af de forskellige geografiske og klimatiske 

karakteristika. Efter at have været isoleret i århundreder er disse køkkener nu nået til 

de store byer og deres omgivelser på grund af urbanisering og immigration til nye 

bebyggelser. Denne kulturelle mobilitet har ført til berigelsen af det tyrkiske køkken via 

tilføjelsen af mange lokale opskrifter.  

Måltidet starter normalt med en forret, der består af suppe eller en lille portion mad der 

serveres koldt eller varmt. Tzatziki, dolma (fyldte vinblade eller peberfrugter), tærter og 

hakket lever i albansk stil er eksempler på forretter der findes i de fleste restauranter. 

Hovedretten består normalt af kød eller fisk. Tyrkere spiser normalt brød til deres 

måltider og hovedretterne serveres for det meste med ris. En salat med tomat, agurk, 

persille, løg, olivenolie og citron serveres sammen med måltidet. Lammekød er den 

foretrukne kødtype og ligesom shish kebab (kødstykker med krydderi på spyd) kan 

kødet tilberedes på mange forskellige måder.  

‘Köfte’ (kødbolle), som består af hakket kød, er en af deres favoritretter. Kebab er en 

verdenskendt kødret, der består af lammekød blandet med chilipeber og krydderier fra 

det øst-anatolske køkken. Der er flere forskellige typer kebab. Iskender, eller Bursa, 

kebab, som fik sit navn fra Alexander den Store og derefter fra regionen den hører til. 

Det er meget lækkert kød der skæres i tynde skiver og puttes på friskbagte pitabrød. 

Det serveres med tomatsovs, varmt smør og yoghurt.  

Tyrkerne spiser traditionelt hjemmelavede varme retter og såkaldt saftig mad.  Det er 

normalt at spise fisk og skaldyr. Fisk, muslinger, blæksprutter, fyldte muslinger 

(muslinger fyldt med krydret ris) og lignende tilberedes på grillen for at fremhæve deres 

naturlige smag. De mest spiste typer fisk er ansjoser, sardiner, bonit, havaborre og 

brasen.  

 

 

 MENTALITET 

Det tyrkiske folk er emotionelle. Eftersom de handler ud fra deres følelser, kan det 

være svært at gætte hvad deres adfærd vil resultere i. Det tyrkiske folk er på den ene 

side ivrige efter at få autoritet i landet, på den anden side kritiserer de autoriteterne 

hårdt. De kan lide at give råd men de vil ikke selv rådgives. De elsker tyrkiske film og 

de kan se dem igen og igen.  
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Når en tyrkisk mand er en leder, vil han have alle, hver institution og hver afdeling 

under sin kontrol. De forventer ubetinget lydighed og de kan ikke tåle andre 

synspunkter eller tanker. De vil helst ikke forlade deres plads hvis de har fået et 

embede og når det er tid til at forlade embedet, indikerer de selv hvem der skal 

overtage pladsen. 

Det tyrkiske folk elsker underholdning. De tøver ikke med at organisere et bryllup 

eller en henna-aften i haven eller på gaden. De mener at de har ret til at bruge den 

gladeste dag i deres liv som de har lyst til. De benytter enhver lejlighed de kan.  

Hvis de finder ud af at der sidder en læge ved siden af dem i bussen spørger de om 

hjælp til ethvert helbreds-relateret problem. Tyrkiske mennesker har normalt et 

hierarkisk forhold til hinanden.  

Tingene fungerer ikke på steder, hvor der ikke er nogen autoritet.   

I Tyrkiet er de officielle arbejdstimer for offentlige institutioner 8 timer om dagen, 5 

dage om ugen. Lørdag og søndag er fridage. Søndag er normalt en fridag for ansatte 

i den private sektor. På fridagene tager tyrkerne som regel til havet eller i skoven for 

at holde picnic og hygge sig med familie og venner samt for at komme væk fra 

travlheden og larmen i byen. Hovedmåltidet til disse picnics er normalt grillet kød, 

kylling eller grillet fisk med drinks til. Andre underholdningsaktiviteter som at tage til 

koncert, i biografen eller teatret er især populære blandt de unge. Især om sommeren 

arrangerer kommunerne gratis offentlige koncerter og inviterer kendte kunstnere til 

landet.  

       Afhængig af deres økonomi tager tyrkerne på ferie, især sommerferie, enten i 

Tyrkiet eller i udlandet. En af de mest populære aktiviteter for unge mennesker er at 

shoppe i de store indkøbscentre. I weekenden bruger dem der foretrækker at blive 

hjemme hovedsageligt tiden på se fjernsyn og besøge deres venner. Mænd ser 

normalt sportsprogrammer i fjernsynet hvorimod kvinder normalt se film og tv-serier. 

Tyrkerne dyrker ikke ret meget sport og normalt er det ikke en del af deres dagligdag 

eller levestandard. Derfor er størstedelen af den tyrkiske befolkning overvægtig. I de 

yngre generationer er kvinder generelt mere opmærksomme på deres vægt. For 

mænd er sport noget de gør to gange om ugen. Derudover går nogle mænd og 

kvinder jævnligt i sportscenter men det er et fåtal der engagerer sig i sport eller tager 

på daglige gåture. Det er obligatorisk at have to idrætstimer om ugen hele vejen 

igennem den obligatoriske skolegang.  
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Om sommeren tilbyder kommunerne idrætssommerkurser for at opmuntre børn 

og unge til at dyrke sport. Derudover er der mange hold og atleter i Tyrkiet som har 

haft succes i sportsgrene som basketball, volleyball, brydning, taekwondo og 

svømning. Tyrkiets grundlægger, Mustafa Kemal Atatürks ordsprog ’et sundt sind i en 

sund krop’ der handler om sport ses ofte på sportscentrenes vægge. Hvert år d. 19. 

maj fejrer hele landet ungdoms- og sports-dag som en mindefest for Atatürk. 

 

RESOURCES 

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/666/618&hl

=tr&sa=X&scisig=AAGBfm0fr44UYTkfy9jFCrs85ng-WXI72w&nossl=1&oi=s

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
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24572
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 ABORT 

 TRANSFUSION 
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1. BESKRIVELSE AF DET TYRKISKE SUNDHEDSVÆSEN 

 SUNDHEDSVÆSENETS FILOSOFI/PRINCIPPER  

 

Det er garanteret i Tyrkiets forfatning at Tyrkiets borgere har adgang til 

sundhedsydelser. Alle institutioner og organisationer der tilbyder sundhedspleje, er 

under tilsyn af Sundhedsministeriet.   

 

 FINANSIERINGSSYSTEMET GENEL SAĞLIK SIGORTASI (GSS) 

(GENEREL SUNDHEDSFORSIKRING)  

 

Siden 2012 har alle borgere i Tyrkiet haft den generelle sundhedsforsikring. Den 

generelle sundhedsforsikring er et forsikringssystem som både dækker ansatte og 

arbejdsløse.  

 

FORSKELLEN PÅ ANSATTE OG ARBEJDSLØSE I GSS  

Ansattes forsikringsbidrag betales af den institution hvor de er ansat. De personer den 

ansatte har forsørgerpligt overfor er også dækket af forsikringen. Arbejdsløse skal selv 

betale for forsikringen for at kunne udnytte sundhedsvæsenet. Dem der ikke arbejders 

indkomst bliver tjekket for at vurdere hvor meget de skal betale. Indkomsten bliver 

tjekket af det lokale generaldirektorat for social bistand og solidaritet. Dem hvis 

indkomst per person er mindre end 1/3 af mindstelønnen (i 2018 var den på brutto 

2029 tyrkiske lira) skal ikke betale for forsikringen. Dem hvis indkomst er mellem 1/3 

af mindstelønnen og mindstelønnen betaler en forsikringspræmie på 12% af 1/3 af 

mindstelønnen som svarer til 81 tyrkiske lira. Endelig skal dem hvis indkomst ligger 

mellem mindstelønnen og det dobbelte af mindstelønnen betale en forsikringspræmie 

på 243 lira. 

FINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET OG SOSYAL GÜVENLIK KURUMU 

(SGK) (INSTITUTIONEN FOR SOCIAL SIKRING) 

SGK er den eneste offentlige institution i Tyrkiet indenfor sundhed og socialforsikring 

og den er involveret i 80% af finansieringen af sundhedsydelser i Tyrkiet. SGK køber 

sundhedsydelser fra offentlige og private behandlingsydere. Betalingerne 

gennemføres ud fra de protokoller og kontrakter der er blevet skrevet under på forhånd.  
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Finansieringen af sundhedsydelser i Tyrkiet håndteres af:  

- SGK, (Institutionen for social sikring) 

- Statens budget, 

- Private sundhedsforsikringer og  

- Fra private kilder som personen selv kontakter. 

 (Yıldırım, Yıldırım ve Karabulut, 2012:150). 

 

FORSIKRINGSPRÆMIE 

Forsikringspræmier er indtægtsbaserede og består af en procentdel af indkomsten. 

Den udgør12.5% af den total betaling af forsikrings præmie. Den ansatte betaler 5% 

og arbejdsgiveren betaler 7,5%. (Sülkü, 2011:29). 

 

2. SUNDHED, SYGDOM, FOREBYGGELSE 

Tyrkiet blev officielt medlem af WHO d. 9. juni 1949 ved at anerkende WHO’s 

forfatning. De tyrkiske hospitaler er fyldte. Tyrkiets indbyggertal var på 80.810.525 

mennesker d. 31. december 2017. Det høje indbyggertal og det stigende antal 

immigranter øger presset på sundhedssektoren.  

Ifølge data fra marts 2006 er der 835 hospitaler som hører under sundhedsministeriet, 

53 der hører til det sundhedsvidenskabelige fakultet, 278 private hospitaler, 5 der hører 

under statslige institutioner, 8 kommunale hospitaler, 17 hospitaler styret af fonde og 

foreninger og 8 udenlandske og minoritetshospitaler. Der er i alt 1.204 hospitaler med 

171.888 senge hvilket svarer til 19,6 hospitaler per 1 million patienter hvilket er langt 

under gennemsnittet i OECD.  

 

Forebyggende sundhedspleje i Tyrkiet.  

Der er to typer:  

1- Personlige forebyggende sundhedstjenester:  

- Tidlig diagnose og behandling af sygdomme, forbedring af personlig sundhed og 

helbred (personlig hygiejne, ernæring, vaccination, osv.), passende og balanceret 

ernæring, familieplanlægning, sundhedsundervisning og beskyttelse mod stoffer. De 

gennemføres i tre trin.  

2- Miljømæssige forebyggende sundhedstjenester: 
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- Fødevarekontrol og -sikkerhed, forsyning af tilstrækkeligt rent vand, kontrol af 

luftforurening, kontrol af affald og affaldsstoffer, sunde boliger og kontrol af faktorer der 

kan true sundheden på arbejdspladsen og i arbejdsmiljøet.  

 

3. DET TYRKISKE SUNDHEDSVÆSENS ORGANISERING 

 

UDBYDERE AF SUNDHEDSTJENESTER I TYRKIET 

1. Udbydere af offentlige sundhedstjenester 

2. Udbydere af private sundhedstjenester 

3. Apoteker 

kilde: http://iibfdergi.bartin.edu.trhttps://www.turkiye.gov.tr 

 

1. UDBYDERE AF OFFENTLIGE SUNDHEDSTJENESTER 

Som der står i loven, opdeler Sundhedsministeriet udbydere af offentlige 

sundhedstjenester på følgende måde:   

Udbydere indenfor primærsektoren: 

Offentligt administrerede medicinske institutioner, lægehuse, tuberkulose-apoteker, 

centre for mor-barn sundhed og familieplanlægning, lokale sundhedscentre og 

familielæger der er godkendt af Sundhedsministeriet, 112 akutberedskaber, 

sundhedsafdelinger på universiteter og lægehuse der tilbyder flere forskellige typer 

behandlinger. 

Udbydere indenfor sekundærsektoren:  

Offentlige hospitaler som ikke er træningshospitaler, researchhospitaler, eller 

afdelinger af hospitaler der ikke står for uddannelse og research, distriktslægehuse der 

er tilknyttet disse hospitaler og tilbyder mange forskellige typer behandlinger, 

integrerede distriktshospitaler, tand- og mundsundhedscentre tilknyttet 

Sundhedsministeriet, hospitaler og lægecentre der hører under kommuner og 

offentlige institutioner og Istanbul Governorship Hospice Hospital.  

Udbydere indenfor tertiærsektoren. 

Trænings- og researchhospitaler under Sundhedsministeriet samt private hospitaler, 

lægeklinikker tilknyttet disse hospitaler, hospitaler tilknyttet disse hospitaler, institutter 

og distriktslægehuse der tilbyder mange forskellige typer behandlinger, universiteters 

http://iibfdergi.bartin.edu.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
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tandlægefakulteter og Bezm-i Âlem Valide Sultan fonden for Güreba Uddannelse- og 

Researchhospital.   

2. UDBYDERE AF PRIVATE SUNDHEDSTJENESTER  

Siden 2009 har der været en signifikant stigning i efterspørgslen efter private 

sundhedstjenester i Tyrkiet. Tilskuddet fra staten til betalingen er en af årsagerne til 

denne stigning.  

Udbydere af private sundhedstjenester:  

-562 hospitaler med en kapacitet på 44 tusind senge.  

Fordelingen af sundhedstjenester efter efterspørgsel. Udbydere af specielle tjenester 

vist i rød er henholdsvis: Lægeundersøgelse, behandling af hospitalspatienter, 

operationer, antallet af senge i intensivafdelinger, komplekse operationer 

(organtransplantation, osv.)  

 

 

Andelen der har privat sundhedsforsikring i Tyrkiet  

I Tyrkiet er efterspørgslen efter private sundhedsforsikringer lav i forhold til lignende 

lande, men der er potentiale for at den stiger. Undtagen indenfor akutberedskab og 
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rejseforsikring har kun 3% af befolkningen en privat sundhedsforsikring. 

 

Tyrkiske borgere foretrækker supplerende sundhedsforsikring. Nogle udgifter som ikke 

dækkes af SGK kan i stedet dækkes af en supplerende sundhedsforsikring.  

Tjenester dækket af supplerende sundhedsforsikring:  

a) Sundhedstjenester der ikke dækkes af SGK (æstetiske indgreb, alternativ 

behandling såsom akupunktur osv.) 

b) Ekstra gebyrer, 

c) Beløb som patienten selv skal betale såsom indkvartering, hotel.  

d) Afhængig af aftalen mellem udbyderen af sundhedstjenesten og 

forsikringsselskabet kan de overskydende beløb efter det der dækkes ifølge 

Kommuniké om Sundhedsimplementering (SUT) muligvis dækkes af den supplerende 

sundhedsforsikring.  

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

 

      3. APOTEKER 

På apoteker kan man købe receptpligtig medicin, ikke-receptpligtig medicin, 

urteprodukter, dermokosmetiske produkter, tilskudsprodukter (vitaminer, mineraler, 

produkter der støtter immunforsvaret, osv.), ortopædmateriale osv.  

- 10% af prisen på medicin til pensionister trækkes fra lønnen.  

- Ansattes andel er 20%. Udgifter til medicin indsamles af apotekerne og sendes til 

SGK. Fra den dag patienten har fået sin recept, har patienten 4 dage til at hente 

medicinen på apoteket. Weekender er ikke inkluderet i de 4 dage.   

 

 SUNDHEDSTURISME I TYRKIET  

Der er 48 sundhedsinstitutioner I Tyrkiet der opfylder internationale standarder.   

https://www.tobb.org.tr/saglik/20171229-tss-genel-bakis-tr.pdf
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Tyrkiet tilbyder konkurrencedygtige priser på operationer der normalt bliver udført 

indenfor sundhedsturismesektoren. – I grafen nedenfor er der en sammenligning af 

priserne på gastric bypass, udskiftning af hjerteventil, hofteproteser og hysterektomi. 

(-US $)  

 

     * JCI-akkreditering anses som den optimale globale standard indenfor 

sundhedspleje. JCI sundhedsakkreditering blev udviklet på baggrund af principperne 

om fuldstændig kvalitetskontrol med sundhedsinstitutionernes kvalitetssystemer. 

Akkrediteringen undersøger JCI-modellen og forsøger at forbedre ISO 9001 

kvalitetssikringsnetværket for de relevante sundhedsinstitutioner i modellen.    

 

INTERNATIONAL PATIENT I TYRKIET  

Turister i Tyrkiet som har helbredsmæssige problemer kan henvende sig til de 

offentlige og private sundhedsinstitutioner. På nogle hospitaler hvor der er et stort 

behov er der afdelinger dedikeret til internationale patienter. Internationale patienter 

som ansøger om sundhedstjenester på et statsligt hospital kan få forskud på en 

specifik del af den beregnede behandlingstakst før behandlingen begynder.  

Internationale patienter der modtager sundhedstjenester registreres i det 

webbaserede system som Sundhedsministeriet har lavet 

http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/Login.aspx. Relevante patienter fra alle 

sundhedsinstitutioner såsom offentlige, private og universiteter registreres i dette 

system.  

SUPPORTLINJE FOR INTERNATIONALE PATIENTER 

Hvis udlændinge ringer 112 eller til 184 Sabim linjen for at klage eller spørge til 

patientrettigheder, vil call-centeret viderestille samtalen til supportlinjen for 

internationale patienter via telekonference. For turister der besøger Tyrkiet, er der tolk- 

og rådgivningstjenester indenfor sundhed til rådighed på engelsk, tysk, arabisk, 

russisk, persisk og fransk 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen via den internationale 

http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/Login.aspx
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supportlinje 444 47 28.  Alle udlændinge i Tyrkiet kan anvende denne supportlinje 

uanset om udbyderen af sundhedstjenesten er privat eller offentlig.  

 

Akutberedskab for internationale patienter  

Akutberedskab og akut patienttransport skal udenlandske patienter selv betale for. 112 

nødtjenester er gratis for borgere i Tyrkiet. I forbindelse med trafikuheld kan patienten 

ikke opkræves betaling for behandlingen. Dog, hvis personen der bruger 

akutberedskabet på grund af et trafikuheld, har en ikke-obligatorisk rejseforsikring kan 

den del SGK ikke dækker blive faktureret til forsikringen. Beløbet internationale 

patienter skal betale for sundhedspleje fastsættes af Sundhedsministeriet. Private 

sundhedsinstitutioner behøver ikke rette sig efter denne beløbsfastsættelse.   

 Særtilfælde: 

 Krig, katastrofe, hungersnød, osv. ved ekstraordinære omstændigheder  

 Personer der kommer til Tyrkiet for at uddanne sig og dem de er forpligtet 

til at drage omsorg for i løbet af deres uddannelse.  

 Dem der har status som flygtninge, asylansøgere, personer der søger 

asyl, statsløse samt ofre for menneskesmugling.  

 Udenlandske statsborgere som har opholdstilladelse i Tyrkiet og har et 

midlertidigt ID-nummer.  

 Udenlandske statsborgere klassificeret i forskellige internationale 

traktater.  

 De betaler ikke for sundhedstjenester de anvender i Tyrkiet.  

Kilde: http://saglikturizmi.gov.tr 

 

 SUNDHEDSTJENESTER FOR FLYGTNINGE I TYRKIET 

Ifølge data fra 2018 er der omtrent 4 millioner flygtninge i Tyrkiet. Udover disse 

flygtninge er der andre asylansøgere, hovedsageligt iranske og afghanske og antallet 

af dem er steget med 500.000.   

Dette er det officielt registrerede antal men antallet af flygtningebørn født i landet samt 

dem der vil blive født i landet kan ikke beregnes. Omtrent 550 tusind registrerede 

syrere bor i Istanbul.  

- Alle grundlæggende udgifter til lægebehandling, inklusive medicin, af syrerne 

dækkes uden omkostninger for syrerne, af Tyrkiet.   

http://saglikturizmi.gov.tr/
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Den gennemsnitlige sundhedsudgift for en borger i Tyrkiet er på omkring 300€. Med 

andre ord kan man sige at de 3.4 millioner syrere koster omkring 1 billion euro om året.  

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

gereken-6-adim-var-2158949/ 

 

 AKUTBEREDSKAB  

112 ambulancetjenesten er en sundhedstjeneste som kun kan anvendes i 

nødsituationer og som er GRATIS. 

 112- ambulancetjenesten anvendes kun i følgende tilfælde: 

Brystsmerter og/eller smerter i siden, alvorlig åndenød, trafikuheld med enhver type 

skader, fald fra højder, akutte blødninger, drukneulykker, forgiftning, betændelse, 

besvimelse og alvorlig sygdom.  

Udover de akutte tilfælde kan de ambulancer der er pålagt at transportere patienter fra 

deres hjem anskaffes fra den private sektor som en betalt service.  

 

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

 

 NØDSSITUATION 

Alle patienter der indlægges på en akutafdeling anses som akutte patienter. De skal 

derfor ikke betale for deres behandling.  

Dog opdeles patienterne baseret på lægens vurdering i det grønne område, det gule 

område og det røde område. Patienter i det røde og det gule område modtager gratis 

behandling imens patienter i det grønne område skal betale et gebyr for at have 

anvendt akutberedskabet unødigt.  

Dette er for at forhindre at folk bruger akutberedskabet og akutafdelingen unødvendigt 

Kilde: http://www.sgk.gen.tr/  for detaljerede statistikker bknz: https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ 

 

MHRS (Centralt System for Tidsbestilling ved en Læge) 

Patienter som vil bestille en tid på et hospital der er tilknyttet Sundhedsministeriet kan 

nemt ordne det nødvendige på den officielle MHRS-hjemmeside 

"www.hastanerandevu.gov.tr" eller på www.mhrs.gov.tr. En anden måde hvorpå man 

kan bestille en tid via MHRS er at ringe til ”ALO 182” call-centeret. 

https://www.sozcu.com.tr/2018/saglik/prof-dr-murat-erdogan-suriyeli-multeciler-konusunda-atilmasi-gereken-6-adim-var-2158949/
https://www.sozcu.com.tr/2018/saglik/prof-dr-murat-erdogan-suriyeli-multeciler-konusunda-atilmasi-gereken-6-adim-var-2158949/
http://www.acilafet.gov.tr/
http://www.sgk.gen.tr/
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ANDRE NATIONALE INSTITUTIONER DER TILBYDER SUNDHEDSTJENESTER 

    1- Røde Halvmåne 

    2- UMKE (Nationalt Medicinsk Redningshold) 

 

 

1. Røde Halvmåne (KIZILAY) (Røde Kors)  

Nogle af de tyrkiske Røde Halvmåne medarbejdere arbejder frivilligt og nogle får 

løn. Det er en organisation der sørger for medicin, mad, tøj og telte til mennesker 

der er ofre for krig, jordskælv, sygdomsudbrud, brand og oversvømning i Tyrkiet og 

i udlandet. Organisationen fungerer ved hjælp af donationer og den administrerer 

apoteker, sundhedscentre og rehabiliteringscentre. Derudover modtager de blod via 

bloddonation. 

 

 

 

     2- UMKE (Nationalt Medicinsk Redningshold) 

Holdet består af sundhedspersonale som har passende medicinsk udstyr og evner 

indenfor udrykninger. 

 

 

4. HJEMMEPLEJE 
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Forordningen om hjemmepleje i Tyrkiet blev offentliggjort i 2005. Det er gratis at 

modtage hjemmepleje hvis man har brug for det. 

Hvem kan få hjemmepleje?  

- Kræftpatienter i terminalfasen, muskelpatienter og dem der er ude af stand til at 

opfylde deres egne specifikke behov (Alzheimers, demens, lammelse, osv.), ikke er i 

stand til at gå, er ældre eller er sengeliggende kan få hjemmepleje på grund af deres 

kroniske sygdom.  

 Hvordan ansøger man om hjemmepleje? 

I alle provinser i Tyrkiet håndteres hjemmeplejen af de offentlige hospitaler.  

For at ansøge om hjemmepleje skal man ringe til 444 38 33 for at registrere sig.  

 

I forbindelse med besøgene hos patienten lærer lægen om patientens sygehistorie. 

Maskiner og medicin undersøges, blodtryk og blodsukker afmåles, fysiske 

undersøgelser gennemføres og liggesår forbindes. Patienter med tryksår bliver 

inkluderet i et opfølgende sårbehandlingsforløb. Hvis der er behov for det bliver der 

udført dybdegående undersøgelser. Flytningen fra hjem til sundhedsinstitutionen og 

fra sundhedsinstitutionen tilbage til patientens hjem håndteres af 

”patienttransportambulancer for hjemmeplejen”  

 

 

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

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

kaynak:%20http://gazetebir.com.tr/haber/evde-dis-tedavisi/
http://sesanltd.com.tr/saglik-bakanligi-evde-saglik-hizmetlerinden-nasil-faydalanirim/
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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 

 

 PLEJEHJEM 

 

Plejehjem i Tyrkiet er opdelt i statslige plejehjem og private plejehjem.  

Private plejehjem kontrolleres af staten. Udover plejehjem er der også centre for 

ældrepleje og rehabilitering i Tyrkiet.  

Adgangsbetingelser for statslige plejehjem:  

Man skal være 60 år eller derovre, ikke have en sygdom der medfører at man er ude 

af stand til at opfylde sine egne behov, være i stand til at klare dagligdagsaktiviteter 

som at spise, drikke, gå i bad, gå på toilettet osv. uden hjælp, ikke have en psykisk 

lidelse, ikke være afhængig af stoffer eller alkohol samt lide afsavn socialt og/eller 

økonomisk som identificeret i den sociale undersøgelsesrapport.  

Sundhedspleje er tilgængeligt på alle plejehjem.  

Kilde: https://eyh.aile.gov.tr 

 

5. SUNDHEDSVÆSENTETS TILGÆNGELIGHED 

 

-Prioritering af patienter i særlige situationer i lægehuse der tilbyder flere 

forskellige typer behandlinger.  

Patienter med følgende omstændigheder og sygdomme prioriteres når det kommer til 

undersøgelser i lægehuse der tilbyder flere forskellige typer behandlinger i Tyrkiet.  

Kritisk situation, handicappede patienter, gravide, militærfolk i tjeneste, forældreløse 

og enker af martyrer for krig og pligt, patienter over 65, børn under 7, personale fra de 

tyrkiske væbnede styrker, især dem der har forladt garnisonen, pensionerede fra de 

tyrkiske væbnede styrker og dem de har forsørgerpligt overfor. 

Kaynak:https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/11048,oncelik-genelgesi-2016-22-111pdf.pdf?0 

 

 Problem med postdaterede tider for visualiseringsteknikker 

I Tyrkiet, især i regionen hvor universitetshospitalerne står for scanningssystemerne til 

lægeundersøgelser (CT, MR, osv.) kan patienternes tider blive udsat. Når en 

akutpatient skal scannes med det samme, kan patienter fra lægehuse risikere først at 

https://www.hemsire.com/hemsirelik/evde-bakim-hemsiresi-gorev-yetki-ve-sorumluluklari-h866.html
https://eyh.aile.gov.tr/
https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/11048,oncelik-genelgesi-2016-22-111pdf.pdf?0
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få en ny tid flere måneder senere. Dette er mindre almindeligt på statslige hospitaler 

og det sker normalt ikke på privathospitaler. Det er ikke tilfældet for alle 

universitetshospitaler i Tyrkiet. Private scanningscentre kan hjælpe med at afhjælpe 

situationen da de kan tilbyde scanningen indenfor meget kort tid for en specifik pris.   

 

Antallet af patienter per læge og effekten denne situation har på tiden brugt med 

patienten.  

Figuren nedenfor viser antallet af patienter per læge og antallet af hospitalsbesøg 

mellem 2009 og 2016.  

Eftersom disse tal er meget høje, falder den mængde tid lægen der arbejder i 

sundhedssektoren, bruger på patienten.  

 

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

I 2018 var antallet af patienter per læge 5635. Der arbejder i alt 144.827 læger i Tyrkiet. 

86.332 af disse læger arbejder i offentlige sundhedsinstitutioner, 30.642 af lægerne 

arbejder på universiteter og 27.853 arbejder i den private sektor. For alle sektorer 

samlet (Sundhedsministeriet, universiteter, privat) er det totale antal læger per 100.000 

mennesker 181. OECD-gennemsnittet er 345. Tyrkiet er placeret nederst blandt 

OECD-landene. Antallet af henvendelser til sekundære og tertiære 

sundhedsinstitutioner var på 469.718.440 i det seneste år.   

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

 

6. SYGEPLEJE I TYRKIET 

file:///C:/Users/ojncv/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/8HMW8HV7/www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do%3fistab_id=1612
https://www.turksagliksen.org.tr/1-doktor-basina-dusen-hasta-sayisi-5635_3069.html
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Sygeplejesker afgør individets, familiens og samfundets sundhedsmæssige behov. De 

planlægger, evaluerer og superviserer sygeplejen baseret på undersøgelser.  

 

 SYGEPLEJEBRANCHENS POSITION I TYRKIET  

Den første sygeplejeskole i Tyrkiet blev etableret i 1925 af organisationen Røde 

Halvmåne (Røde Kors). I 1960 begyndte Sundhedsministeriet at åbne 

sundhedsfaglige erhvervsskoler. Sygeplejeuddannelsen blev indført som en højere 

uddannelse i 1955 på Aegean Universitet. Denne skole er den første sygeplejeskole 

på universitetsniveau i Europa og Tyrkiet. 

 Der er i alt 133 skoler hvor man kan tage en ”universitetsgrad i sygepleje”. 

 

Sygeplejeuddannelsen på universiteter i Tyrkiet kan tages på bachelor- og 

kandidatniveau samt som doktorgrad. Uddannelsen til sygehjælper, 

jordemoderassistent og sundhedstekniker kan tages på erhvervsskoler tilknyttet 

Undervisningsministeriet.  Siden 2007 har sygepleje ikke være et kvindefag på grund 

af tilkomsten af mandlige sygeplejersker.  

Dem der har arbejdet indenfor sygepleje i mindre end 10 år, har 20 dages årlig 

ferie, imens dem der har arbejdet indenfor sygepleje i over 10 år, har 30 dages årlig 

ferie.  

Sygeplejersker har mulighed for at arbejde på universitetshospitaler, apoteker, 

privathospitaler, plejehjem, fabrikker, skoler, børnehaver og mange andre områder.    

Sygeplejersker der er ansat i den private sektors løn afhænger af hvor de arbejder 

imens sygeplejersker der er ansat på universitets- og statshospitaler, får løn i 

overensstemmelse med loven om statsansatte.  

Den gennemsnitslige løn for en sygeplejerske er på mellem 1600 TL og 3814 TL.  

Sygeplejersker arbejder mellem 08 og 16 om dagen og i 16 timer mellem 16 og 08 når 

de har vagt.  

Udbrændthed ses blandt sygeplejerskerne på grund af de intensive arbejdstimer, det 

høje antal patienter, den utilstrækkelige løn, familieproblemer og mangel på 

babysittere.   

 Det gennemsnitslige antal aktive sygeplejersker per 100.000 indbyggere i lande i 

Europa og EU-medlemslande ifølge WHO er på 745. Tyrkiet er placeret nederst med 

et gennemsnit på 141 sygeplejersker per 100.000 indbyggere.  
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Antallet af aktive sygeplejersker per 100.000 indbyggere i Europa, EU-

medlemslandene og Tyrkiet:  

 

 

 

 SYGEPLEJE I DAG I TYRKIET 

Registrering af sygeplejen er blevet obligatorisk i Tyrkiet efter indførslen af 

lovbestemmelser på området. Registrering af sygeplejen foregår på en computer og 

disse oplysninger har sygeplejerskerne hurtig adgang til.  

 

 SYGEPLEJESYSTEMET I TYRKIET  

Private observationsskemaer baseret på NANDA udvikles og anvendes på klinikkerne. 

Disse skemaer kan bruges som bevis i en eventuel retssag.  
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1.https://hemsirelersitesi.net/hemsirelik-tani-listesi/ 

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

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

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

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

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

Review_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:hemrel-

yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33 

 

7. ÅNDELIG OMSORG I TYRKIET 

De åndelige supportteams mission er at vejlede, motivere og yde moralsk støtte til 

patienterne, deres familie og sundhedspersonalet.  

Via et cirkulær udstedt af Sundhedsministeriet og Direktoratet for Religiøse 

Anliggender i 1995, blev religiøs og moralsk støtte et fast tilbud på hospitalerne.  

Det foretrækkes at alle de religiøse embedsmænd, som vil arbejde på et hospital, har 

en kandidat- eller doktorgrad. Det er fortrinsvis ph.d.-studerende som har studeret 

religionspsykologi, religionssociologi eller religiøs rådgivning og vejledning, som bliver 

ansat. De skal derudover gennemgå 200 timers ’special’-uddannelse før de kan 

begynde at arbejde på hospitalerne.  

 

KAYNAKLAR: 

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

URKIYE'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. PATIENTENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER 

Forsikringsselskabet er forpligtet til at informere private sundhedsforsikringstagere om 

indholdet i kontrakten og eventuelle tekniske problemer.  

Det er forpligtet til at stille al nødvendig information om parternes rettigheder og 

forpligtelser til rådighed, både mundtligt og skriftligt.  
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Selskabet har ret til at anmode om information og dokumenter fra forsikrede personer 

og institutioner, ved at få skriftlig tilladelse fra den forsikrede. 

 PATIENTENS RETTIGHEDER  

 Har ret til at blive informeret om:  

 Sygdomsforløbet. 

 Af hvem, hvordan og hvor længe det lægelige indgreb udføres. 

 Alternative behandlingsmuligheder og komplikationer. 

 Risici forbundet med afvisning. 

 Hvilke egenskaber medicinen der skal bruges har. 

 Hvordan patienten kan få lægehjælp. 

 Informationen skal gives på en måde, der er så simpel som mulig, i 

overensstemmelse med patientens sociale og kulturelle baggrund og evne 

til at forstå uden at tøve eller komme i tvivl. 

 

 PATIENTENS FORPLIGTELSER 

 Patienten skal give præcis information om hans/hendes sundhedsmæssige 

baggrund.  

 Patienten skal følge sundhedsinstitutionens regler.  

 Patienten skal overholde henvisningsrækkefølgen.  

 Det forventes at patienten samarbejder med de ansatte på 

sundhedsinstitutionen. 

 Patienten skal overholde dato og tid for alle aftaler.  

 Patienten skal respektere de hospitalsansatte, andre patienter og gæsters 

rettigheder.  

 Patienten skal dække skader denne har forvoldt hospitalsudstyr. 

 Patienten er selv ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved at nægte 

behandling.  

 (Forordning om patientrettigheder, 1998; Cirkulær om Patientens 

Rettigheder, 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 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131023-1.htm
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9. DAGLIGDAGEN PÅ HOSPITALERNE 

 Patienten indlægges via computersystemet ’det Centrale System for 

Hospitalsindlæggelse’. Lægen der skal vælge om patienten skal indlægges, bliver 

informeret og patienten bliver indført i systemet. Den daglige rutine i forbindelse med 

plejen af indlagte patienter; om morgenen klokken 7.00 er der morgenrengøring og 

pleje af patienterne. Patienterne får morgenmad og deres puls, åndedræt, temperatur 

og blodtryk tjekkes mellem 07.00 og 08.30. Der er morgenbesøg mellem 08.00 og 

09.00 og aftenbesøg udført af den eller de relevante eksperter foregår mellem 17.00 

og 18.00. Beslutninger omhandlende færdigbehandling og udskrivning af patienterne 

bliver taget af patienterne, deres pårørende og deres læger. Patienten bør informeres 

om dosering af medicin, hvad patienten må og bør spise og eventuelle øvelser 

patienten skal udføre efter udskrivningen. Patienten bør indikere at denne forstår 

instrukserne i forbindelse med sin udskrivning.  

10. LÆGELIGE OG IKKE-LÆGELIGE ANSATTE PÅ DE TYRKISKE 

SUNDHEDSINSTITUTIONER 

 LÆGEHOLDETS STRUKTUR I TYRKIET  

Hospitalets ledelsesteam består af en overlæge, en oversygeplejerske og en 

hospitalsleder. Læge, diætist, psykolog, socialarbejder, farmaceut, tandlæge, 

sygeplejerske, jordemoder, teknikere (operationsstue, anæstesi, røntgen, 

akutmedicin, farmaceut, laboratorie, tandprotese, osv.) 

 

 SYGEPLEJERSKEHOLDETS STRUKTUR I TYRKIET 

 På universitetshospitaler;  

 Uddannelsessygeplejerske 

 Kvalitetsenhedssygeplejerske  

 Sår- og stomi-sygeplejerske 

 Infektionskontrolsygeplejerske 

 Diabetesuddannet sygeplejerske 

 Oversygeplejerske 

 Servicesygeplejerske  
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 UDDANNELSESSYSTEM FOR IKKE-LÆGELIGE ANSATTE I 

SUNDHEDSSEKTOREN 

Hospitalsdirektør, underdirektør, sundhedsstatistiker, statistikansvarlig, 

kontorfuldmægtig, lønansvarlig, lagerchef, lægesekretær, den ansvarlige for 

indlæggelser, indkøbsansvarlig, arkivansvarlig, imam og gassal, ingeniør, 

cheftekniker, tekniker, den ansvarlige for omstillingsbordet, chauffør, kok, tøjvasker, 

sikkerhedspersonale. 

Arbejdsprincipperne og træningen af de ikke-lægelige ansatte håndteres af de enheder 

de er tilknyttet. Træning af rengøringspersonalet imens de er på arbejde udføres af 

infektionskontrolsygeplejersker. 

KAYNAKLAR 

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

genelge-2002-23.html 

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

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

 

 

11. SÆRLIGE OMRÅDER INDENFOR SUNDHED OG SYGEPLEJE 

 PALLIATIV PLEJE 

Palliativ pleje i Tyrkiet anses som ”understøttende pleje” og ”pleje i slutningen af livet” 

samt som smertelindring.  

Tyrkiets Sundhedsministeriums direktorat for palliativ pleje på offentlige hospitaler 

råder over i alt 4001 senge i 314 sundhedscentre fordelt i 81 provinser.  

Palliativ pleje, hjemmepleje og hospice i Tyrkiet 

Palliativ pleje i Tyrkiet; fås via hospitalernes afdelinger for palliativ pleje, via 

hjemmepleje og i palliative plejecentre i den private sektor. Det gennemføres normalt 

som hjemmepleje udført af en familielæge og en sygeplejerske. I Tyrkiet bliver ældre 

og syge som regel passet af deres børn. Dette er et resultat af kulturen i Tyrkiet. 

Efterhånden som kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet er der en stigende 

efterspørgsel efter plejehjem, da der ikke er nogen der kan tage sig af de ældre og 

syge derhjemme. Ikke desto mindre hænder det at en person der sender sin mor eller 

far på plejehjem bliver kritiseret af resten af samfundet.  

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

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=311:yatakli-tedavkurumlari-letme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=311:yatakli-tedavkurumlari-letme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
https://khgmozellikli.saglik.gov.tr/svg/palyatif.php
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Palliativt team 

Specialist / læge (om nødvendigt), sygeplejerske, lægesekretær, administrativt og 

teknisk personale, rengøringspersonale, psykolog, socialarbejder, fysioterapeut / 

fysioterapeutassistent og diætist. 

 

 EUTANASI 

Eutanasi bruges ikke i Tyrkiet. Selvom der ikke er en bestemmelse om det i Tyrkiets 

lovgivning bliver man straffet hvis man yder aktiv dødshjælp. 

 

 DØD 

Den officielle proces efter dødsfald  

I Tyrkiet er det aboslut nødvendigt at begrave den afdøde hurtigst muligt. For at opnå 

dette tilbyder staten alskens faciliteter uden beregning. 188, 

begravelsesmyndigheden, underrettes om dødsfaldet og de nødvendige ydelser vil 

blive udført. 

Hvis dødfaldet indtraf i en sundhedsinstitution;   

 Hospitalet skaffer en dødsattest. Hospitalet informerer begravelsesmyndigheden ved 

at ringe 188. Den officielle bil henter den afdøde på hospitalet og påbegynder 

begravelsesforberedelserne.  

Hvis dødfaldet indtræffer hjemme; 

Begravelsesmyndigheden skal informeres ved at ringe 188. De pårørende henvises til 

distriktslægen og en vogn og en læge sendes til den afdødes hjem. Lægen udarbejder 

dødsattesten og den afdøde flyttes til lighuset.  Den afdøde bringes til et specielt sted 

for at blive vasket hvorefter den afdøde klædes på og gøres klar til begravelsen.  

Før den afdødes ansigt bliver dækket, har førstegradsslægtningene lov til at se 

ham/hende. Derefter dækkes den afdødes ansigt og den afdøde placeres i kisten. 

Kistens låg lukkes og begravelsesbønnerne siges i moskeen. Kisten bæres på 

skuldrene til graven medmindre begravelsespladsen er langt væk, i hvilket tilfælde 

kisten transporteres i en ligvogn. 

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

 

Hvis dødfaldet indtraf i en sundhedsinstitution;  

http://www.izmir.bel.tr/tr/CenazeIsle%20mleri/25/87
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*Den afdøde adskilles fra de døende patienter.  

* Pårørende informeres straks af overlægen eller den ansvarshavende læge.  

* Den ansvarshavende læge fastlår dødsårsagen og -tidspunktet, registrerer det og 

skriver under.  

* Smykker der tilhørte den afdøde fjernes i overværelse af to personer og registreres 

sammen med andre ejendele og placeres et sikkert sted eller udleveres til familien.  

* Hans/hendes tøj tages af 

* Den afdødes arme og ben placeres fladt mod hinanden. Hvis den afdøde har 

tandproteser, fjernes de og munden rengøres. Hvis afdødes øjne er åbne, lukkes de. 

* Beskidte forbindinger udskiftes og dræn, slanger, intravenøst kateter, urinkateter osv. 

fjernes.   

* Huden renses og sekreter fra huden fjernes. Engangspuder placeres mellem benene.  

* Hagen fikseres, tæerne holdes tæt sammen med gaze og den afdøde hylles ind i et 

rent lagen.  

* I offentlige institutioner bliver der udfyldt et skema og en kopi placeres på brystet og 

en anden på lagenet.  

* Et identifikationskort placeres på den afdødes håndled eller ankel. Informationerne 

registreres og den afdøde kan flyttes til baderummet. 

* Overlægen udsteder begravelsestilladelsen ud fra den ansvarshavende læges 

rapport.  

* Ved mistænkelige dødsfald og retsmedicinske sager forventes det at anklageren 

kommer for at se den afdøde. Kroppen må ikke berøres. Sagen rapporteres til politiet 

og en obduktion udføres for at afgøre dødsårsagen.  

* Hvis den afdøde ikke har nogen pårørende står kommunen for begravelsen; navn, 

efternavn og den afdødes fødested meddeles til befolkningskontoret i det område 

patienten boede indenfor ti dage af patientens død.  

* Imamen og gassalen er ansvarlige for bevarelsen af pappet med aftryk som er 

fastgjort til hver afdødes højre storetå. 

* Efter denne proces vasker imamen og gassalen sig (kvinder og mænd adskilt), 

klargør afdøde (vasker og klargør) og indhyller afdøde i ligklædet. De håndterer de 

nødvendige religiøse opgaver og, i overensstemmelse med bestemmelserne i 

folkesundhedsloven, får afdøde begravet på en begravelsesplads. 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Terminal%20D%C3%B6nemde%20Bak%C4%B1m.

pdf 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Terminal%20D%C3%B6nemde%20Bak%C4%B1m.pdf
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Terminal%20D%C3%B6nemde%20Bak%C4%B1m.pdf
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Begravelse/grav 

En person der dør i Tyrkiet, bliver begravet. Der er ikke-muslimske gravpladser for dem 

der ikke er muslimer.  

Afbrænding (Kremering) 

Kremering er ikke muligt da der ikke findes krematorier i Tyrkiet.  

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

 

 OBDUKTION 
Typer obduktion 

1- Særlig (specifik) obduktion 

2- Retslægelig obduktion 

Tilladelse til obduktion: I forbindelse med sager der kræver en 

juridisk undersøgelse såsom trafikuheld, skader og forgiftning 

ansøger anklageren om obduktion. Denne ansøgning er en 

ordre; Retslægelig obduktion udføres på den afdøde 

uafhængig af de pårørendes eller en anden autoritets tilladelse. 

For lægen der er blevet udpeget til at udføre obduktionen, er det praktisk talt umuligt 

at afslå. At de pårørende er imod obduktionen, forhindrer ikke at den retslægelige 

obduktion gennemføres. Retslægelige obduktioner; hvis muligt gennemføres den 

retsmedicinske undersøgelse af en specialist og en patolog. Såfremt der ikke er en 

specialist og en patolog, kan anklageren udpege en hvilken som helst læge til at udføre 

obduktionen. 

I sager hvor der ikke er mistanke om smitsom sygdom skal der indhentes en skriftlig 

tilladelse fra de pårørende til den afdøde for at kunne udføre en lægevidenskabelig 

obduktion. Det er lægerne der var ansvarlige for patientens pleje der skal anmode om 

denne tilladelse. (En lignende fremgangsmåde bruges i forbindelse med 

organtransplantation).  

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

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

 

 GRAVIDITET OG FØDSEL  

Kontrol i forbindelse med graviditet i Tyrkiet 

Gratis: 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/410832
https://www.netdoktorum.net/haber/1771/otopsi-nedir-otopsi-nasil-yapilir-otopsi-cesitleri
https://patoloji.gen.tr/tag/otopsi/
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Familielæge (primærsektoren) på et statshospital.  

Valgfri betalte kontroller; specialcentre for obstetrik og gynækologi, specialhospitaler 

for obstetrik og gynækologi eller obstetrik og gynækologi i privatsektoren.  

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

 

Valg af fødselshospital 

I Tyrkiet kan kvinder frit vælge hvilket hospital de vil føde på. Normalt foretrækker den 

gravide at det er den læge der har fulgt graviditeten der står for fødslen. Efterhånden 

som det socioøkonomiske niveau forbedres vælger flere gravide kvinder at gå til 

kontrol i private sundhedsinstitutioner og de vil have deres egen læge til at stå for 

fødslen. Fødselsstiftelser, kommuner og private institutioner tilbyder prænatale og 

postnatale kurser og træning.  

 

FØDSEL 

Gravide kvinder tager normalt en ledsager med på hospitalet (mor, søster, svigermor, 

svigerinde, osv.) når fødselsveerne kommer hurtigt efter hinanden. Jordemoderen 

tager patienten med til afdelingen for obstetrik og gynækologi. Hvis lægen vurderer at 

patienten har brug for ledsagere, får de pårørende et ledsagerkort. 

Processen for normale fødsler 

 Den gravide kvinde der er indlagt på grund af veer bliver budt velkommen til afdelingen 

for obstetrik og gynækologi af jordemoderen og ført til undersøgelsesrummet. Hvis det 

vurderes på baggrund af en vaginal undersøgelse at kvinden er i den aktive fase af 

fødslen og livmoderhalsen har udvidet sig mindst 4cm føres kvinden til fødselsrummet.  

 

FORLØB 

Når kvinden i sit fødselsforløb når til at have fødselsveer flyttes hun til fødselsrummet 

og forberedelserne til fødslen gennemføres.  

Patienten flyttes til fødselsbriksen. Fødsler gennemføres normalt liggende på ryggen. 

Jordemoderen håndterer fødslen og patienten bliver informeret med det samme om 

eventuelle ændringer eller problemer der forekommer under fødslen.  

Det nyfødte barn vurderes af en børnelæge hvis den nyfødte blev født i arbejdstiden 

og af en vagtlæge hvis det er udenfor arbejdstiden. Jordemoderen hjælper moderen 

med at amme sit barn indenfor den første halve time efter fødslen. Ammetræning 

http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/gebelik/297-gebe-zlemleri.html
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tilbydes. Når fødslen er vel overstået og hvis mor og barn er sunde, flyttes mor og barn 

til obstetrikafdelingen. 

I private sundhedsinstitutioner kan gravide vælge at få foretaget et kejsersnit. I den 

periode hvor de er indlagt bliver barnet hos sin mor. Sygeplejersker hjælper moderen 

med amningen og at passe barnet. For en normal fødsel er mor og barn som regel 

indlagt i 1 dag imens de ved kejsersnit normalt er indlagt 2 dage hvis der ikke er nogen 

komplikationer. 

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

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

 

 

Barnepleje 

Når barnet er blevet født, flyttes det straks hen til varmeapparatet hvor børnelægen 

undersøger det og vurderer dets kredsløb og respiration. 

Barnets Apgar score vurderes 1 minut efter fødslen og igen 5 minutter efter fødslen.   

Når barnet er stabilt, udføres øje-, mave- og mundpleje. 

For at identificere barnets blodtype og rhesusblodtype tages en blodprøve fra 

navlestrengen. Straks efter fødslen får alle børn en indsprøjtning med 1 milligram 

vitamin K. Antiseptiske øjendråber dryppes i barnets øjne.  

Barnet bliver adskilt fra sin mor og flyttet til plejeværelset. Barnets vægt, højde og 

hovedomfang måles og gemmes i barnets journal. Den første dosis af hepatitis B 

vaccinen gives.  

På barnets armbånd er moderens navn og efternavn, barnets fødselsdato og 

moderens protokolnummer. Barnets fodaftryk tages og placeres i moderens journal. 

Hvis barnet har det godt placeres det på moderens bryst for at amme.  

Familier som ønsker at gemme blodet fra navlestrengen, har mulighed for at gøre dette 

i private opbevaringssteder for navlestrengsblod. Prisen varierer og afhænger af den 

valgte organisation. 

En hælprøve tages 24 timer efter fødslen for at undersøge barnet for phenylketonuri. 

Barnets hofter bliver ultralydsscannet for at undersøge om de er ude af led. Inden 

barnet forlader hospitalet, screenes dets hørelse med en høreprøve og det screenes 

for medfødt grå stær. Information om brug af vitamin D gives til forældrene. Når mor 

og barn er blevet udskrevet, foregår deres helbredsundersøgelser på hospitalets 

https://gebe.com/sgk-ozel-hastanede-dogum-ucretini-karsiliyor-mu
http://www.orhanelidh.gov.tr/kalite/kalite/dogum-hiz/pr/1.pdf
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ambulatorium eller i en privat institution. Barnets højde, vægt og hovedomfang måles. 

Vacciner gives i henhold til vaccinationsprogrammet.  

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 

 

Hyppighed af op følgende tjek  

I de første 48 timer efter fødslen, på den 15. dag, på den 41. dag, den anden, tredje, 

fjerde, sjette, niende og tolvte måned, hver sjette måned når barnet er mellem 1 og 3 

år og årligt når barnet er mellem 3 og 6 år. 

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

 

Vaccination 

Selv hvis barnet får foretaget sine op følgende undersøgelser i en privat 

sundhedsinstitution er det obligatorisk at informere familielægen og registrere hvilke 

vaccinationer barnet har fået. 

 

Obligatoriske vaccinationer 

• Hep-B: Hepatitis B Vaccine 

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

• DaBT - IPA - Hib: Difteri, kighoste, tetanus, inaktiv polio, hæmophilus influenzae 

• PCV: Konjugeret pneumokok-vaccine 

• MFR: Mæslinger, røde hunde, fåresyge vaccine 

• DaBT - IPA: Difteri, kighoste, tetanus, inaktiv polio type B vaccine (Firdobbelt 

kombinationsvaccine) 

• OPA: Mundtlig poliovaccine (Polio) 

• Td: Difteri - tetanus vaccine 

• Hep-A: Hepatitis A vaccine 

Øvrige vacciner anbefalet i barndommen (0-18 år)  

Rotavirus (RVA), abdT, abdT-IPA, Human Papillomavirus (HPV), influenza (FNA), 

meningokok (KMA4) 

https://www.asidunyasi.com/asi-takvimi/saglik-bakanligi-guncel 

 

 ABORT 

https://hthayat.haberturk.com/yazarlar/esra-demiroz/1030102-bebeginizin-ilk-saatleri
http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/cekus/docs/8-%20temel_yenidogan_bakimi.pdf
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/aile_76119.pdf
https://www.asidunyasi.com/asi-takvimi/saglik-bakanligi-guncel
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I Tyrkiet er procedurerne og principperne for abort og svangerskabsafbrydelse 

reguleret ved lov. Ifølge den tyrkiske straffelov; indtil den tiende uge af graviditeten kan 

moderen frit vælge om hun vil have en abort. Efter den tiende uge må man afbryde 

svangerskabet hvis barnet er eller vil være i fare eller barnet vil blive født svært invalidt 

og kan videregive denne invaliditet til kommende generationer. Hvis graviditeten er 

livstruende for moderen, kan svangerskabet afbrydes ligegyldig hvilken uge af 

graviditeten moderen er i. En person der forårsager en abort uden moderens tilladelse 

bliver fængslet i en periode der afhænger af graviditetsugen. 

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

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

 

 

 TRANSFUSION 

Før en transfusion skal patienten underskrive en formular for at bekræfte sin tilladelse 

til proceduren. I formularen er der information om blod / blodprodukter, årsagen til 

transfusionen, hvad der kan ske hvis transfusionen ikke gives, hvilke bivirkninger 

proceduren kan give, hvad patienten bør gøre efter proceduren. Hvis patienten er 

mindreårig, skal forældrene underskrive formularen. Begge forældre skal underskrive. 

Hvis kun den ene forælder kan underskrive skal denne forælder bevise at denne har 

passet barnet alene eller at den anden forælder har givet tilladelse.  

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

 

BLODDONATION 

En bloddonor skal udfylde en 4-siders formular før bloddonoren må donere blod. 

Information om formularen: 

• Informationsformular til bloddonorer  

• Registreringsformular bloddonoren skal udfylde; 

• Bloddonorspørgeskema. 

Foruden personlige oplysninger er der spørgsmål om donorens privatliv. Derefter 

registreres patientens identitet og adresse. Blodprøvetageren måler blodtryk, 

blodtælling, puls, temperatur og kropsvægt.  

Resultaterne af den begrænsede helbredsundersøgelse der udføres efter 

registreringen af bloddonoren indføres i computersystemet. Derefter evaluerer lægen 

informationen fra formularen samt resultaterne fra helbredsundersøgelsen.  

https://guzelliksirlarim.org/kurtaj-fiyatlari/
http://www.kurtajrehberi.net/kurtaj_yasalari_maliyeti.htm
http://www.atuder.org.tr/atuderData/Document/132201514201-KAN-TRANSFUZYONU.pdf
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Hvis donoren bliver godkendt, bliver donoren ført til blodprøvelokalet for at donere blod.  

Donorens blod udsættes for de nødvendige tests og undersøgelser. Disse tests er anti-

HIV (AIDS), anti-HCV (hepatitis C), HBsAg (hepatitis B), syfilis og test af blodtype. Alle 

disse undersøgelser gennemføres i overensstemmelse med fortrolighedsreglerne, af 

respekt for bloddonorens privatliv. 

Regionale blodbanker, etableret af Sundhedsministeriet, er ansvarlige for at sende 

blod til de forskellige hospitaler i landet efter behov. Regionale blodbanker leverer blod 

fra donorer. Patienter skal ikke betale for det blod/de blodprodukter de har brug for.   

Tranfusion afvises sjældent i Tyrkiet. Bloddonation påvirker ikke fasten men at 

modtage blod kan bryde fasten. Dette er dog ikke et problem da syge mennesker ikke 

faster. Det er kun patienter der er Jehovas Vidner som afviser transfusion. I de tilfælde 

skal patienten eller dennes pårørende skriver under på at de afviser behandlingen.  

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

www.kanver.org/EKutuphane/sss 

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

 

 TRANSPLANTATION, ORGANDONATION 

Tyrkiet har opnået international anerkendelse ved at udføre organtransplantationer. 

Patienter der venter på at modtage et organ placeres på den nationale venteliste for 

organtransplantation. Der findes også en akutliste. Organ- og vævstransplantation 

håndteres af det Nationale Organ- og vævstransplantations-koordineringssystem som 

er under opsyn af Sundhedsministeriet. Når en organdonation gennemføres på et 

hospital i Tyrkiet, er hospitalets transplantationskoordinatorer forpligtede til straks at 

informere det Nationale Koordinationscenter.  

Det Nationale Koordinationscenter; 

Dette center gør det muligt at sende donororganerne og -vævet til det 

organtransplantationscenter hvor den mest egnede patient, i forhold til hvor akut 

behovet er og hvor godt organet og modtageren passer til hinanden, venter. Det 

Nationale Koordinationscenter blev etableret af Sundhedsministeriet. Centeret består 

af forskellige regionale koordinationscentre som er delt op i 7 geografiske regioner. 

Når et organ bliver tilgængeligt, bliver det regionale center underrettet først og derefter 

bliver det nationale center underrettet. Det nationale center håndterer ventelisten for 

akutte patienter fra hele landet. Det er mere normalt at lave en transplantation fra en 

levende donor end fra en død i Tyrkiet. Dette er på grund af religion. Offentlighedens 

http://www.kanver.org/EKutuphane/KanaYapilanIslemler
http://www.kanver.org/EKutuphane/sss
http://www.kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/kan-bagisi-nasil-gerceklesir/52
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opmærksomhed på organdonation fra døde mennesker er steget i det seneste år som 

følge af statens indsats men det er stadig ikke nok. 

 

Transplantationer der udføres i Tyrkiet 

Nyre, lever, hjerte, lunge, bugspytkirtel og tyndtarm. 

Vævet 

 Hjerteklap, hornhinde, knogle, knoglemarv og lever.  

Transplantationskirurger ved Mediterranean Universitys medicinske fakultet i Antalya 

har i flere år succesfuldt gennemført transplantationer der ikke kræver at hverken 

blodtyperne eller vævstyperne for donor og modtager passer sammen. De har 

fuldstændig fjernet behovet for vævsforligelighed ved nyretransplantationer.  

Den første ansigtstransplantation i verden blev udført i Tyrkiet. De har fuldstændig 

fjernet behovet for vævstilpasning, især i forbindelse med nyretransplantationer. (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 

 

 

Professor Dr. Mehmet Haberal, den nye direktør for The Transplantation Society 

(International forening for transplantation), var den person der udførte den første 

transplantation i Tyrkiet d. 3. november 1975.  

Professor Dr. Mehmet Haberal, som indførte mange ting til organtransplantationsfeltet 

både i Tyrkiet og i hele verden, overtog direktørrollen i selskabet fra sin kollega dr. 

Nancy Ascher, professor fra USA, da The Transplantation Society samledes i Madrid 

til deres 27. internationale kongres, 03.07.2018. 

I 1990 blev Haberal den første tyrkiske og muslimske videnskabsmand i Europa, 

Mellemøsten og Afrika der udførte en delvis lever- og nyretransplantation fra en 

levende donor.  

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

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

