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ZNANA NIEZNAJOMA - TURCJA 
Jak wygląda słoń? 

Dla tego kto go łapie za trąbę, jest jak gumowy wąŜ do wody, jak Ŝagiel, dla tego kto dotknie 
jego ucha, jak drzewo, dla tego kto dotknie jego nogi, a dla tego kto …? 

Choć poszczególne wypowiedzi są prawdziwe, w całości nie powstaje autentyczny obraz! 
Wszyscy znamy tę historię ze słoniem i niewidomym. Wprawdzie wszystko się zgadza, o 
czym mówi kaŜdy z osobna, jednak w całości nie powstaje dokładny obraz! 

Niektórzy z Niemców starszego pokolenia wracając pamięcią do opowiadan swoich przodków 
o  I-ej wojnie światowej, przypominają sobie braterstwo broni z Turkami. Dla niektórych 
Niemców Ŝydowskiego pochodzenia w czasach II wojny światowej Turcja była krajem ucieczki 
i schronienia. Wśród nich znajdowali się słynni profesorowie uniwersyteccy, którzy w istotnym 
stopniu przyczynili się do rozwoju tureckiego systemu szkolnictwa wyŜszego i wychowania 
całego pokolenia Turków z wykształceniem uniwersyteckim. 

TuŜ po wojnie liczni studenci z Turcji gościli w Niemczech na prawie wszystkich 
uniwersytetach.  

Po tej pierwszej „tureckiej fali” na początku lat 60-tych nastąpiło istne tsunami „gastarbeiterów“ 
z Turcji. W ten sposób powstał w Niemczech nowy obraz Turka decydującego się na wyjazd 
za chlebem, mieszkańca wiejskich regionów, nie znającego Ŝycia w mieście i bez 
podstawowej znajomości języka niemieckiego . Mniej więcej w tym samym czasie w Turcji 
rozpoczął się rozwój waŜnej gałęzi przemysłu, a mianowicie turystyki. W ten oto sposób w 
kraju leŜącym nad Bosforem pojawili się pierwsi Niemcy, na początku na tak zwanej riwierze 
tureckiej. Wszystkie te kontakty to nic innego jak pojedyncze kamienie mozaiki, które trzeba 
uzupełnić, jeśli mają dać pełny obraz kraju i ludzi. 

A jak wyglądają relacje między Polakami i Turkami? Pomijając tzw. wojny z Turkami w 
czasach Imperium Osmańskiego, kontakty między oboma narodami są i były bardzo 
sporadyczne. Ale my Turcy jesteśmy dumni z tego, Ŝe po azjatyckiej stronie Bosforu jest 
polska wioska o nazwie Polonezköy, gdzie mieszkają osadnicy z Polski, którzy obecnie 
trudnią się przede wszystkim sztuką kulinarną rodem z kraju ich przodków. Adampol, bo tak 
brzmi nazwa tej wioski po polsku, jest popularnym celem turystycznym w Turcji. 
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Mapa – Turcja : www.welt-atlas.de 

1. HISTORIA TURCJI OD IMPERIUM DO REPUBLIKI; OD PAŃSTWA 
WYZNANIOWEGO DO LAICKIEGO 

By zrozumieć dzisiejszą Turcję bez ulegania stereotypom i uprzedzeniom, naleŜy przyjrzeć się 
nieco jej historii. Nie jest ona pozbawiona pewnych paradoksów. 

Wielu Europejczyków, którzy nie byli jeszcze w Turcji, ma przed oczami obraz tego kraju jak z 
„Baśni z tysiąca i jednej nocy“ lub ksiąŜek Karola Maya: harem, kobiety z zasłoniętymi 
twarzami, handel niewolnikami, zakrzywione szable, wąsaci męŜczyźni, wielbłądy, meczety, 
pismo arabskie, piasek pustyni i duŜo, duŜo więcej egzotycznych klimatów. 

Jest to taki obraz, jak gdyby czas zatrzymał się w miejscu na kilkaset lat. 

Imperium Osmańskie istniało ok. 600 lat na 3 kontynentach. Ten obraz wczorajszej Turcji to 
obraz osmańskich czasów: mieszanka narodów - począwszy od północnej Afryki przez 
półwysep Arabski, Anatolię, Kaukaz, Krym, Bałkan aŜ po Wiedeń. To cena, którą płacą 
współcześni Turcy za to, Ŝe ich kraj powstał na gruzach nieistniejącego dzisiaj Imperium. 

Dominująca była świadomość przynaleŜności do Imperium, dlatego Turek nie czuł się Turkiem 
lecz przede wszystkim czuł się muzułmaninem! 

Jeszcze dziś w regionach wiejskich i małych miasteczkach na powitanie uŜywa się 
sformułowań „Selamünaleyküm“ i „Aleykümselam“ w miejsce uŜywanego dziś „Merhaba“. 

Islamizacja azjatyckich Turków zaczęła się w X wieku , tzn. ok. 300 lat po powstaniu islamu. 
Turcy wkroczyli do Anatolii w 1071 r. Za datę powstania Imperium Osmańskiego przyjmuje się 
rok 1300. 

Imperium Osmańskie walczące po stronie państw centralnych (między innymi Niemiec) 
naleŜało w 1918 r. do państw pokonanych. Traktat pokojowy z Sévres z 10 sierpnia 1920 r., 
uznany przez sułtana, przewidywał całkowity podział i okupację terytorium przez siły alianckie 
i tym samym koniec Imperium Osmańskiego. 

Mustafa Kemal Atatürk ogłoszony przez sułtana nieposłusznym zdrajcą zaczął organizować 
wojnę wyzwoleńczo-niepodległościową.  

Dnia 23 kwietnia 1920 r. w Ankarze zostało zwołane 
Wielkie Tureckie Zgromadzenie Narodowe (Parlament) 
i traktat z Sevres został odrzucony. Po wyzwoleniu 
zajętych terenów 24 lipca 1923 r. w Lozannie 
podpisano obowiązujący jeszcze dziś traktat pokojowy 
z aliantami, a Turcja w swoich dzisiejszych granicach 
została uznana za suwerenne państwo. 29 
października 1923 r. została ogłoszona republika.  

Atatürk został wybrany na prezydenta. Kto dziś usiłuje  
tabuizować jego wizerunek, ten tylko czyni mu 
krzywdę. GdyŜ jego nastawienie wyraŜa on własnymi 
słowami w następujący sposób: „Jako spuścizny 
duchowej nie pozostawiam Ŝadnych świętych zdań, 
Ŝadnych dogmatów, Ŝadnych zamroŜonych lub 
sztywnych reguł. Moją duchową spuścizną jest i 
był ludzki rozum i nauka!“ 

Atatürk 
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Za jego czasów zaczęto przeprowadzać szereg rewolucyjnych reform: 

1924 r: 

• Zniesiono Kalifat (następcy proroka), Uchwalono nową konstytucję 

1926 r.:  

• Reforma prawa zaczęła się od wprowadzenia szwajcarskiego kodeksu cywilnego w i 
innych ustaw z kontynentu europejskiego między innymi z Niemiec i Włoch. W ten sposób 
definitywnie zniesiono obowiązujące dotąd prawo islamskie. 

• Oddzielenie religii od państwa i definitywne wprowadzenie laicyzmu (sekularyzm) 

1928 r: 

• Wprowadzenie pisma łacińskiego: szwajcarskiego kodeksu cywilnego, zrównanie praw 
kobiet przez nadanie im pełnego prawa wyborczego, W taki sposób nowa republika 
przyjmowała formy laickiego państwa narodowego o orientacji europejskiej. 

1934 

• Równouprawnienie kobiet poprzez nadanie kobietom pełnego prawa wyborczego 

Zmiany na gorsze zaczęły się po wprowadzeniu w 1946 r. systemu wielopartyjnego. Odtąd 
pojawiające się tendencje islamskie prowadzą do napięć wewnętrznych. W ostatnich 20 latach 
ich symbolem jest przypominająca uniform chusta na głowie kobiety. Kobiety na wsi lub w 
małych miasteczkach zawsze nosiły mniej lub bardziej luźno zawiązane chusty na głowach, 
czy to w celu ochrony przed słońcem, czy to ze względów religijnych, ale nigdy nie było takiej 
uniformizacji z jaką się dziś u niektórych kobiet spotykamy. Jest to wyraz walki części 
społeczeństwa przeciwko laicyzmowi, przy czym Islam jest naduŜywany jako środek walki 
politycznej. 

Wypada tutaj powiedzieć kilka słów o Islamie. Islam jest pojmowany część systemu prawnego 
obejmującego całe Ŝycie świeckie. Interpretacja i zmiana tych dogmatów prawnych jest 
niedopuszczalna. W ten sposób religia ta nie idzie z duchem czasu. Dlatego w Turcji Islam 
jest wprawdzie chroniony konstytucyjnie w ramach wolności wyznania, jednak został zniesiony 
jako system prawny i zastąpiony laicyzmem i prawem europejskim. Tym samym Turcja jest 
jak dotąd jedynym krajem świata islamskiego, który rozdziela religię od państwa i sam jest 
laickim państwem prawa. 

MoŜe teraz kilka słów o roli wojska. Wojsko ma w Turcji tradycyjnie szczególną pozycję. JuŜ w 
czasach osmańskich wszystkie nowoczesne urzędy i instytucje zostały wprowadzone i 
załoŜone z inicjatywy wojska . Obok intelektualistów wojsko było współzałoŜycielem Republiki. 
Czuje się ono powołane do nadzorowania reform i laickiego porządku państwa. Stąd teŜ 
wojsko jest niestety czasami zmuszone do interwencji. MoŜna by powiedzieć, Ŝe to z powodu 
nieudolności cywilnych polityków. Tak np. nie mielibyśmy ani Sądu Konstytucyjnego ani 
związków zawodowych, ani autonomii umów zbiorowych, ani niezawisłości sędziowskiej i 
jeszcze wielu innych rzeczy, gdyby po interwencji wojskowej w 1960 r. nie została uchwalona 
nowa konstytucja wzorowana na niemieckiej Ustawie Zasadniczej. Gdyby w 1997 r. Narodowa 
Rada Bezpieczeństwa nie nalegała na przedłuŜenie obowiązku szkolnego z 5 do 8 lat, 
bylibyśmy dziś na szarym końcu w całej Europie. 

2. UNIA EUROPEJSKA A TURCJA 

JuŜ podczas ostatnich lat istnienia ery osmańskiej młodzi Turcy zwrócili się w kierunku 
Zachodu. A wraz z utworzeniem Republiki zaczęła dominować orientacja proeuropejska. 
PoniewaŜ Turcja w odróŜnieniu do Europy przez kilkaset lat nie uczestniczyła w reformowaniu 
religii, ani w oświeceniu, musiała te wszystkie zaległości nadrobić tak szybko jak tylko to 
moŜliwe. Wprowadzenie szwajcarskiego kodeksu cywilnego nie było jednak wystarczającym 
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kamieniem milowym. Zerwaniu z islamem jako systemem prawnym towarzyszyło równieŜ 
wiele reform w sztuce i kulturze. Krótko mówiąc Turcja definitywnie zdecydowała się na 
orientację prozachodnią. 

Stąd teŜ nie dziwi fakt, Ŝe juŜ w 1963 r. Turcja podpisała układ o stowarzyszeniu z ówczesną 
EWG, od 1.1. 1996 r. jest członkiem Unii Celnej, na szczycie w Helsinkach 11.12.1999 r. 
uzyskała status kandydata do UE, a 12 czerwca 2006 r. rozpoczęły się rozmowy na temat 
przystąpienia do UE. Pytanie, jak one się zakończą, pozostaje otwarte. 

3. TURCJA W LICZBACH  

POWIERZCHNIA KRAJU 

779.452 km², z tego 23,764 km² to część europejska. 

DDLGOŚĆ WYBREśY 

(Morze Czarne, Morze Marmara, Morze Egejskie i Morze Śródziemne) 8,333 km. 

KRAJE SASIEDZKIE 

Grecja, Bułgaria, Gruzja, Armenia, AzerbejdŜan, Iran, Irak i Syria. 

 

LUDNOŚĆ 

73 milionów (szacunkowo w roku 2007). Stopa przyrostu: 1,24 % (tendencja spadkowa). 
Liczba ludności na km² : 95 

Piramida wiekowa pokazuje, Ŝe dominują młodzi ludzie. Z ok. 68 mln. ludzi w roku 2000 blisko 
20 mln. liczyło 0-14 lat, 44 mln. między 15-64 lata, a tylko niecałe 4 mln. ponad 65 lat. 

Przewaga młodych ludzi oznacza wprawdzie szansę, lecz takŜe i odpowiedzialność 
społeczną, jeŜeli uwzględnić koszty kształcenia zawodowego i tworzenie miejsc pracy. 

 

OŚWIATA I SŁUśBA ZDROWIA 

Sytuacja w szkolnictwie odpowiednich grup wiekowych w %: 

8-letnia szkoła podstawowa: 96,3 % 
szkoła II-go stopnia ogółem: 86,6 % 
szkoła średnia kształcenie ogólne: 54,8 % 
szkoła średnia kształcenie zawodowe: 31,8 % 
szkoła wyŜsza: 46,0 % 

długość Ŝycia: 74 lata 
liczba mieszkańców przypadająca na jednego lekarza: 707 
liczba mieszkańców przypadająca na jedno łóŜko szpitalne: 372 
odsetek śmiertelności niemowląt: 2,26 % 

ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE  

Osoby czynne zawodowo  24.776,000 
Osoby zatrudnione       22.330,000 



9 

Osoby bezrobotne         2.446,000 
Stopa bezrobocia 9,9 % 

Liczba zatrudnionych według sektorów: rolnictwo - 6.088,000, przemysł - 4.407,000, usługi - 
10.569,000, sektor budowlany - 1.267,000 

 

DOCHÓD NARODOWY 

Produkt krajowy brutto   575.784 milionów YTL (1YTL = 1,7 Euro) 
Wskaźnik wzrostu    6 % (2006) 
PKB na głowę     7.890 YTL (5,477 US $) 
PKB na głowę według siły nabywczej 8.489 US $ 
PKB udział według sektorów: rolnictwo 10,8 %, przemysł - 29,3 %, usługi - 59,9 

Podział dochodów pokazuje poniŜsza tabela (2005 r.) : 

Warstwy społeczne 
po 20 % ludności 

Turcja ogółem miasto wieś 

1. 20 % 6,1 % 6,4 6,1 

2. 20 % 11,1 11,5 11,3 

3. 20 % 15,8 16,0 15,9 

4. 20 % 22,6 22,6 22,6 

5. 20 % 44,4 43,5 44,2 

Tendencja dla najwyŜszej grupy jest niestety zwyŜkowa, natomiast dla najniŜszej spadkowa. 

 

Eksport / Import 

 Według Sektorόw w % Według Krajόw W % 

Eksport Towary rolnicze: 4,2% 

Górnictwo: 1,3% 

Produkty przemysłowe: 93,9% 

Inne: 0,6% 

Kraje OECD łącznie: 59,2% 

z tego EU: 51,6% 

pozostałe kraje OECD: 7,6% 

 

Import Towary rolnicze: 2,1% 

Górnictwo: 16,0% 

Towary przemysłowe: 78,9% 

Inne: 3,0% 

Kraje OECD łącznie: 57,3% 

z tego EU: 43,0% 

inne kraje OECD: 14,3% 

 

 

WZROST KOSZTÓW UTRZYMANIA (INFLACJA) 

10,6 (2004 r.); 8,18 (2005 r.); 9,60 (2006 r.) 
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KURSY WYMIANY 

US $ /YTL  1,422 (2004 r.); 1,3408 (2005 r.), 1,4294 (2006 r.) Euro/YTL  1,767 (2004 r.); 
1,6695 (2005 r.); 1,7956 (2006 r.) 

ŚWIĘTA 

• 1 stycznia   Nowy Rok 

• 23 kwietnia  Ustanowienie Parlamentu Republikańskiego i Dzień Dziecka 

• 19 maja  Dzień Sportu i MłodzieŜy 

• 30 sierpnia  Dzień Zwycięstwa 

• 29 października Dzień Republiki 

• Poza tym coroczne ruchome święta (zmiana w zakresie 10 dni) (w oparciu o kalendarz 
księŜycowy): Święto Cukru (po miesiącu postu Ramadanie) 3,5 dni (2007 r. np. 12-14 
października) Święto Ofiarowania 4,5 dni (2007 r. np. 20-23 grudnia) 

 

WAśNE NUMERY TELEFONICZNE 

StraŜ poŜarna 110 

Pogotowie ratunkowe 112, 113 

Informacja 11811 (telekomunikacja) 

Telefon alarmowy 155 (policja) 

Morska StraŜ Ratownicza 156 (Ŝandarmeria na wsi) 

Ratownictwo morskie 158 

Informacja turystyczna 170 

Informacja ws. narkotyków 171 

PoŜar lasu 177 

4. REGIONY I PRZECIWIEŃSTWA 

Przyjęło się dzielić Turcję pod względem geograficznym na 7 regionów. Ten podział 
obowiązuje zresztą w prognozach pogody w radiu i telewizji.  

Zwyczajowo wymienia się te regiony w następującej kolejności: 

1. Marmara  Egejski - 3.Śródziemnomorski – 4.Centralnej Anatolii – 5. Czarnomorski – 6. 
Wschodniej Anatolii – 7.Południowo-Wschodniej Anatolii 

Podział na 7 regionów z pewnością ma uzasadnienie geograficzne i jest przejrzysty. Wydaje 
się, Ŝe ta kolejność ma związek z rozwojem gospodarczym. Zanim poniŜej poinformujemy 
krótko o poszczególnych regionach, wypadałoby powiedzieć parę słów na temat kontrastów 
lub róŜnic natury gospodarczej, społecznej i kulturalnej. 
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JeŜeli chce się ująć te kontrasty w pewne kategorie, moŜna przyjąć kilka kryteriów, jak np. 
centrum miasta - peryferie, miasto - wieś, wschód - zachód, Azja (Orient) – Europa z 
pewnością jeszcze kilka innych w zaleŜności od potrzeb. Wszystkie są jednak ze sobą w jakiś 
sposób powiązane - niezaleŜnie od kryterium: gospodarczego, społecznego czy teŜ 
kulturalnego. 

Prawie kaŜde miasto na zachodzie Turcji jest otoczone na peryferiach osiedlami, które mają   
więcej mieszkańców niŜ w samo mi. Domostwa nie są wprawdzie tak prymitywne jak w 
niektórych miastach w krajach rozwijających się, lecz brakuje im przynajmniej w fazie ich 
powstawania jakiejkolwiek infrastruktury (nazywane są „GECEKONDU“ , co znaczy 
„zbudowane w przeciągu nocy“ ) – przed kaŜdymi wyborami komunalnymi są legalizowane! 
Ucieczka ze wsi zaczęła się po II Wojnie Światowej i trwa do chwili obecnej, choć ma bardzo 
niskie tempo. Mechanizacja w rolnictwie, bezrobocie, budowa nowych dróg i powstanie 
nowych aglomeracji miejskich na zachodzie doprowadziły do tego zjawiska. Nowoczesne 
budynki mieszkalne i biurowe, które są porównywalne z podobnymi w Europie lub Ameryce, 
stoją w prawie kaŜdym mieście właśnie obok „Gecekondu“ migrantów. Bogaci i biedni, 
nowocześni i zacofani, spódniczki mini i chusty na głowach, limuzyny i wozy konne i jeszcze 
wiele innych rzeczy stanowią obraz kaŜdego miasta. 

Na temat kaŜdego regionu otrzymać moŜna bezpłatnie i w Ŝądanym języku wyczerpujące 
broszury tureckiego Ministerstwa Kultury i Turystyki (www.kulturturizm.gov.tr), które są 
dostępne w Turcji we wszystkich biurach informacji turystycznej, a za granicą w odpowiednich 
placówkach informacyjnych. 

W Niemczech 

  

10789 Berlin, Tauentzienstr. 9-12  

Tel.: +49.30.214 3752, 214 3852 

Fax: +49.30.214 3952,  

www.türkei-kultur-info.de 

info@türkei-kultur-info.de 

 

60329 Frankfurt a.M., Baselerstr. 37 

www.reiseland-türkei.info.de 

info@reiseland-türkei.info.de 

 

 

W Polsce 

 

Ul.. Krakowskie Przedmieście 19/ 00-071 Warszawa 

Tel.: 48.22.826 62 88, 826 62 89 

Fax: 48.22.826 62 86 

www.turcja.org.pl 

info@turcja.org.pl 
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KRAJ I LUDZIE 
Tak jak w Stanach Zjednoczonych kraj przecinają wszystkie rodzaje stref geograficznych. W 
kierunku ze wschodu na zachód napotykamy surowe, pokryte śniegiem góry z długimi 
surowymi zimami; wyŜyny, gdzie wiosna z imponującym bogactwem dzikich kwiatów i 
spływającymi w doliny szumiącymi górskimi potokami przechodzi w krótkie lato wysokich gór; 
łańcuchy pagórków i stepy; pszeniczne pola po horyzont; wschodzące na niebie słońce, 
strome skały oblewające się świtem złotymi, fioletowymi, aksamitnoszarymi barwami; 
magiczne okolice z formacjami trasu i stoki gór pełne jaskiń; ciepłe, Ŝyzne doliny między 
zielonymi stokami gór zstępującymi do wybrzeŜa Morza Egejskiego, które na mapie, ze 
względu na mnogość zatok, przypomina babciną koronkową serwetkę. W tym kraju moŜna 
spotkać wszystkie cztery pory roku, topografię i przyrodę spotykaną na naszej Ziemi. W Turcji 
nie ma jedynie terenów polarnych i puszczy podzwrotnikowej. 

 

Region Czarnomorski (Artvin_Savsat2) http://www.resimmax.com/ 

W innym kierunku, tym razem z północy na południe: otoczone górami północnej Anatolii 
plantacje orzechów, kukurydzy i herbaty, zdobiące mgliste i ciepłe wybrzeŜe Morza Czarnego; 
drogi jak serpentyny, z których moŜna podziwiać zapierające dech w piersi widoki na dzikie 
Morze Czarne z jego bogatym podwodnym światem, prowadzą przez strome przełęcze i 
pastwiska w dół po południowych stokach gór, mijają plantacje owoców i docierają do 
ogromnej równiny Konya; góry Taurus, gęsty las iglasty, zmierzwione zarośla makii, krzewy 
laurowe nad Morzem Śródziemnym; w kierunku wschodnim mijamy po drodze plantacje 
cytrusów, bananów i pól bawełny.  

Ziemia ukazuje przy tym swoje bogato uformowane oblicze, we wszystkich kolorach, 
ukształtowane przez wiele cywilizacji Ŝyjących w zgodzie z naturą. Krótko ujmując: podróŜując 
przez Turcję co 2 - 4 godziny będziecie się Państwo znajdować w całkiem nowej scenerii, w 
odmiennym klimacie, na innej wysokości, pośród innej fauny i flory.  

Krajobraz ma cechy trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki.  
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Bogactwo gatunków jest większe niŜ w innych krajów połoŜonych wzdłuŜ 40 stopnia 
szerokości geograficznej. Bez wątpienia stało się tak na skutek migracji wielu rodzajów 
zwierząt i roślin w trakcie zmian geologicznych podczas formowania się skorupy ziemskiej. 

 

Adıyaman: http://www.thewallpapers.us/  

Ptaki wędrowne dwa razy do roku przypominają na trasie swej wędrówki o rytmie natury. 
Stada jaskółek i bocianów tworzą na wzgórzu Çamlıca w Stambule wspaniały widok. Flamingi 
gnieŜdŜą się w dolinach rzek w regionie egejskim i w okolicach Morza Śródziemnego. JeŜeli 
kiedyś przypadkiem będziecie Państwo którejś ciepłej wiosennej nocy na początku maja w 
Dalyan (lub na innej z tureckich plaŜ nad Morzem Śródziemnym), musicie wiedzieć, Ŝe 
będziecie dzielić wydmy z sympatycznym, bojaźliwym i prastarym Ŝółwiem morskim, który w 
tym czasie składa tutaj swoje jaja. Dlatego teŜ plaŜa musi być w nocy całkowicie zaciemniona, 
a Państwo powinni ze względu na wykluwające się niebawem małe zwierzątka unikać zabawy 
w piasku. 

 

Bursa: http://www.thewallpapers.us/  
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Turcja ze swą bogatą florą i fauną stanowi centrum genetyczne dla zbóŜ i roślin ozdobnych. 
Prawie wszystkie tulipany uprawne hodowane były w Turcji i ok. 1600 r. trafiły do Wiednia. 
Tulipan awansował w historycznym okresie ‚Lale-Devri’ (okres tulipanów) do rangi 
najpopularniejszego kwiatu Holandii i Anglii, gdzie w 1634 r. wybuchła istna ‚tulipanomania’. 

RównieŜ takie popularne gatunki owoców pestkowych jak czereśnie, morele, migdały i figi 
pochodzą z Turcji. Klasyczny obraz Adama i Ewy, okrytych słynnym listkiem figowym, 
potwierdza przekaz historyczy, Ŝe Ogród Rajski -Eden- znajdował się w Turcji! 

W Turcji co krok napotykamy nazwy znane z historii – wspaniałe miasta jak Troja, Pergamon, 
Efez, Milet, Priene, Aphrodisias, Heracleia, Caunos, Perge, Aspendos, wszystkie połoŜone na 
wybrzeŜu, ze wspaniałymi budowlami i placami, na skraju miasta tradycyjny amfiteatr, 
najczęściej na stoku góry, z imponującym widokiem na morze i plaŜę, miejsce , o którym 
miejscowi opowiadają, Ŝe właśnie tam kiedyś kąpała się Kleopatra! 

Znajdująca się w głębi kraju Anatolia przypomina o dawnych cywilizacjach. Tutaj panował lud 
Hatti, Hetyci, Frygowie, Lidyjczycy, Karyjczycy, Urartyjczycy, którzy przemieszali się z 
Egipcjanami, Persami i Asyryjczykami. Nadal Ŝyją w legendach takich, jak ta mówiąca o królu 
Midasie z oślimi uszami i klątwie powodującej to, Ŝe wszystko, czego dotknął zamieniało się w 
złoto lub o węźle gordyjskim, który Aleksander Wielki przeciął jednym cięciem miecza, co 
zgodnie z przepowiednią miało mu otworzyć drogę do panowania nad światem. 
Wspomnieniem dawnych czasów są liczne budowle, zarówno sakralne jak i świeckie: 
klasztory, grobowce lokalnych świętych, bohaterów, aktorów i poetów, meczety, mury 
miejskie, zamki, domy wysokich urzędników, cmentarze. Pagórki naszpikowane są 
niezliczonymi fragmentami ceramiki i naczyń glinianych. W murach nowszych budynków 
widnieją marmurowe kapitele i schody, kolumny i fryzy z czasów antycznych. Dzieci się bawią, 
a owce pasą na ziemi przesyconej antycznymi pozostałościami. 

 

http://fotograflar.org/ 

Czego się często nie zauwaŜa w trakcie pospiesznych wędrówek od ruiny do ruiny, od 
muzeum do muzeum, to fakt, Ŝe historia jest Ŝywa takŜe dzisiaj, w kaŜdym miejscu, zarówno 
w Turcji wiejskiej jak i miejskiej.  

Ta prawda obowiązuje oczywiście wtedy, jeŜeli jest się gotowym zaakceptować sens historii 
jako ‚way of life’ a nie w formie zbiorów skamielin i innych znalezisk. WaŜnym jest, aby 
zobaczyć zarówno wymienione wcześniej miejsca, jak i małe enklawy‚typowej Turcji’ - nadal 
jeszcze obecne tak w duŜych miastach, jak i na rozwiniętych terenach wybrzeŜa, ukryte za 
tym całym turystycznym zgiełkiem - gdyŜ one uosabiają prawdziwą Turcję. 
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Nie minęło jeszcze tak wiele czasu, od kiedy Turcy po raz pierwszy wkroczyli na arenę 
turystyki. ChociaŜ dzisiejsza Turcja dysponuje nowoczesną infrastrukturą turystyczną, 
najwaŜniejsze w kontaktach z turystami są serdeczność i uprzejmość.  

Chęć bycia zrozumianym i szanowanym przez ludzi z innych krajów, uczenia się od nich i 
poruszania na tej samej płaszczyźnie co oni, to podstawowe zasady działania gospodarzy.  

W Turcji preferuje się nawiązywanie trwałych znajomości, wymianę kartek, listów, prezentów, 
zamiast otrzymywania „odpowiedniej zapłaty“ lub obfitych napiwków! 

 

 

Didim : 
http://www.thewallpapers.us/ 

 

 

Bosfor : 
http://www.thewallpapers.us/ 

 

 

Erzurum : 
http://www.thewallpapers.us/ 

 

Erzurum: : 
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http://www.thewallpapers.us/  

 

 

Ankara: 
http://www.thewallpapers.us/  

 

Antalya: 
http://www.thewallpapers.us/  

 

 

 

Anıtkabir: 
http://www.thewallpapers.us/  

 

 

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/  

 

 

http://foto.mynet.com/ 

 

 

Adıyaman : 
http://www.thewalpapers.us/ 

 

 

lalka strój ludowy–website 
Ministerstwa Kultury Turcji 
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rzemiosło- website Ministerstwa 
Kultury Turcji 

 

rzemiosło -konewka – 
website Ministerstwa Kultury 
Turcji 

 

 

wieczór panieński : 
http://www.fotzilla.com/foto/ 

 

 

obrzezanie: www.altindag.bel.tr    
(http://images.google.com.tr) 

 

 

http://www.thewallpapers.us 

 

 

http://www.thewallpapers.us 

W zalączeniu Tutaj jeszcze kilka wskazówek dotyczących form kontaktów 
towarzyskich:  

zacznijmy od przywitania. Obejmuje ono słowo powitania, objęcie, obustronny pocałunek w 
policzek, następnie pada pytanie o samopoczucie witających się osób, ich rodzin, powodzenie 
w interesach i stanowi to waŜny rytuał.  

Oczekuje się, Ŝe omówiona zostanie szczegółowo równieŜ kondycja zdrowotna wszystkich 
obecnych, zanim przejdzie się do rozmowy na inne tematy.  

Ta ceremonia powitalna nabiera jeszcze większego znaczenia w dni świąt religijnych. Młodzi 
ludzie odwiedzają starszych członków rodziny, przyjaciele odwiedzają się nawzajem, by 
umocnić te więzi. Dzieci otrzymują pieniądze i prezenty. Zobowiązania towarzyskie są 
niezwykle waŜne. Jak wszędzie są to radosne okazje. W kaŜdym razie to celebrowanie jest 
wyrazem tradycyji społecznych. Podczas wizyty serwowane są słodycze, kawa, herbata z 
ciastem lub keksem i/lub owoce. Nawet krótka wizyta jest wystarczająco długa, by 
zaproponować herbatę, kawę lub zimny napój, co jest regułą, jeśli tylko się usiadło. 
Równoczesnie oczekuje się pewnego minimum dobrego wychowania i zadbanego wyglądu. 
Fakt, Ŝe dzieci uczestniczą w Ŝyciu dorosłych, traktuje się całkowicie normalnie. Rzadko się 
zdarza, by pozostawiać je z opiekunką.  

Od młodych ludzi oczekuje się, Ŝe będą z respektem odnosić się wobec starszych, co wyraŜa 
się w tym, Ŝe nie siada się, dopóki nie usiadła starsza osoba i proponuje się jej swoją pomoc, 
kiedy to tylko jest konieczne. MoŜe to być peszące dla zapraszających, jeŜeli nie przyjmą 
Państwo zaproszenia na posiłek w domu. Podczas jedzenia zwyczajowo gościowi kilkakrotnie 
i z naciskiem proponuje się kolejne potrawy. PoŜegnanie zajmuje prawie tyle samo czasu co 
powitanie. Z przyniesionego prezentu gospodarze zawsze się ucieszą, jednak obdarowywanie 
nie jest zawsze konieczne. 
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Kontakty biznesowe rozpoczynają się podobnie jak prywatne, jednak w większości 
przypadków bez obejmowania i całowania w policzki. Przy herbacie, kawie, napojach 
alkoholowych lub jedzeniu omawia się określoną sytuację. Nawet w trakcie całkiem 
normalnych zakupów kupujący i sprzedawca często omawiają całkiem prywatne sprawy. Spór  
stron o róŜnych poglądach ma takŜe wymiar towarzyski; często jest to po prostu przyjacielska 
utarczką, która dokładnie tak powinna być zinterpretowana. Niektóre tematy trzeba poruszać 
jednak ostroŜnie. Dotyczy to flagi narodowej, armii, kraju i religii. ChociaŜ ludzie bardzo 
chętnie udzielają odpowiedzi na tego typu pytania, są jednak bardzo wraŜliwi na tym punkcie. 
Polityka jest grą opartą o reguły i tylko nieliczni lubią tak duŜo i tak chętnie rozmawiać o 
polityce jak Turcy. 

 

Wieczór panieński: http://www.fotzilla.com/foto/13601/Abim_Kina_Gecesi 

5. RUCH ULICZNY, ŚRODKI TRANSPORTU (Połączenia lądowe, 
powietrzne i morskie) 

Mimo linii brzegowej o długości ponad ośmiu tysięcy kilometrów turecka Ŝegluga przybrzeŜna 
nie jest zbyt dobrze rozwinięta. Ze względu na połoŜenie topograficzne wody śródlądowe z 
wyjątkiem jeziora Van nie nadają się do Ŝeglugi.  

Na rzekach buduje się zapory wodne na potrzeby elektrowni wodnych. Sieć połączeń 
kolejowych nie obejmuje powierzchni całego kraju. Dobrze rozwinięta jest komunikacja 
podmiejska wokół duŜych miast. Oprócz licznych lotnisk międzynarodowych jest wiele lotnisk 
krajowych. Prywatne linie lotnicze stanowią coraz większą konkurencję dla państwowych 
Tureckich Linii Lotniczych (THY). Jakość obsługi odpowiada standardom międzynarodowym, 
a ceny są coraz niŜsze.  

Po II wojnie światowej budowa dróg stała się nadrzędnym priorytetem polityki państwowej 
pozostaje nim do dziś. W związku z tym rozwija się produkcja licencyjna pojazdów 
samochodowych wszelkiego rodzaju. Tłumaczy to dominującą pozycję autobusów w 
komunikacji lokalnej i dalekobieŜnej. Komunikacja publiczna znajduje się w rękach prywatnych 
przedsiębiorstw autobusowych.Metro i tramwaje to rzadki widok. Przewozy pasaŜerów to 
domena autobusów i taksówek. Oczywiście w Turcji są postoje taksówek, ale wiele taksówek 
porusza się poza nimi tak, Ŝe moŜna je zatrzymać jednym machnięciem ręki. Zakaz 
zatrzymywania się respektowany jest tylko wówczas, gdy w polu widzenia pojawia się policja 
drogowa.  
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Na ulicach roi się od taksówek poszukujących klientów. Pytanie, czy stanowi to ułatwienie, czy 
raczej utrudnienie komunikacji drogowej, pozostawiam otwarte. Na ulicach jeździ bardzo wiele 
samochodów osobowych, w których siedzi jedynie kierowca. Zachowanie tureckich kierowców 
szokuje Europejczyków. Zarówno światła na skrzyŜowaniach jak i znaki drogowe słuŜą niemal 
wyłącznie za dekorację. To samo dotyczy kierunkowskazów. Są uwzględniane lub uŜywane 
tylko w sytuacjach awaryjnych. Nieprzestrzeganie zakazu wyprzedzania i niezachowanie 
bezpiecznego odstępu są przyczyną większości wypadków.  

Wszystkie taksówki mają liczniki, więc nie ma potrzeby targowania się. Jednak w przypadku 
dłuŜszych tras, szczególnie poza miastem, zaleca się uprzednie wynegocjowanie ceny. 
Autobusy miejskie są własnością administracji miasta lub prywatną. W pierwszym przypadku 
bilet moŜna kupić na przystanku i skasować w autobusie, w drugim bilet sprzedaje konduktor 
pojazdu. Na wszelki wypadek trzeba mieć przy sobie gotówkę. Kartami kredytowymi, choć 
powszechnie akceptowanymi przy zakupach w sklepach, tu nie zapłacimy.  

W kaŜdym mieście jest dworzec autobusowy, z którego odjeŜdŜają autobusy 
międzymiastowe. MoŜna tu, ale takŜe w biurach przedstawicielskich na terenie miasta, kupić 
bilet. W wielu miejscach istnieją moŜliwości bezpłatnego dojazdu. Trzeba się tylko o to 
dowiedzieć, tak samo jak o rozkład jazdy, np. w recepcji hotelu. W autobusach nie wolno 
palić. W autobusach dalekobieŜnych powszechny jest bezpłatny catering.  

6. TRADYCJE – SPOSOB ODśYWIANIA SIE 

Instenieje róznica pomiędzy sposobem odŜywiania się w miescie i na wsi. Np. podczas gdy na 
wsi na śniadanie podaje się solidną zupę, w mieście pije się raczej herbatę, a ostatnio takŜe 
kawę. 

Kuchnia turecka uznawana jest obok chińskiej i francuskiej za najbardziej skomplikowaną 
urozmaiconą kuchnię świata. Ma to swoje historyczne uzasadnienie. Imperium Osmańskie 
łączyło na swoim dworze kultury kulinarne wszystkich trzech kontynentów. Jeśli 
Europejczykom przychodzi na myśl jedynie „döner”, to popełniają powaŜny błąd. To tylko 
przykład kultury koczowniczej. Przy tym „döner” to zaledwie podgatunek „kebaba”, zbiorowego 
określenia mięsnych potraw z grilla.  

W zaleŜności od kuchni regionu podstawowe składniki potraw zmieniają się od zboŜa i mąki 
po mięso, rybę i warzywa. Przyprawy i sosy słuŜą do podkreślenia aromatu głównych 
składników i nie mogą go przysłaniać. 

Do potraw pije się zwykle wodę, ayran (rozcieńczony jogurt) i powszechnie znane napoje 
bezalkoholowe. Mimo islamu pija się takŜe napoje alkoholowe. Najczęściej spoŜywane są 
obok „raki” piwo i wino, tak rodzimej produkcji, jak i importowane. Raki to 45-procentowy 
destylat z suszonych lub świeŜych winogron, z dodatkiem anyŜu. Zmieszany z wodą staje się 
mlecznobiały, dlatego zwany bywa równieŜ „lwim mlekiem”. Tylko ortodoksyjni muzułmanie 
nie piją alkoholu. Koran zaleca, by trzymać się z dala od produktów fermentacji, a więc piwa, 
wina itd. 

Picie raki jest jednocześnie wydarzeniem towarzyskim. Zaczyna się od niezliczonych zimnych 
i ciepłych przystawek (zwanych „meze“), potem przychodzi czas na danie główne (ryba lub 
mięso) i deser (owoce lub słodkości). Nowicjusze powinni uwaŜać, by nie najeść się do syta 
juŜ przystawkami. Cała ceremonia trwa wiele godzin i słuŜy oŜywionej konwersacji. W 
zaleŜności od składu grupy gawędzi się o wszystkim, nie pomijając polityki. Dlatego Ŝartem 
mówi się o pijących raki jako o towarzystwie ratowania ojczyzny pod hasłem: „Co teŜ stanie 
się z naszym krajem?“ Jeśli towarzystwo zbiera się w lokalu, w którym występuje tancerka 
wykonująca taniec brzucha, moŜe się zdarzyć, Ŝe zostanie ona poproszona o taniec na stole, 
po czym wsuwa się jej banknoty za stanik lub przepaskę na biodrach! 
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7. ŁAŹNIA TURECKA (HAMAM) 

Łaźnia turecka jest obecnie atrakcją dla turystów. Tylko nieliczni Turcy korzystają w 
dzisiejszych czasach z takiej łaźni publicznej, gdyŜ lepsze mają w domach. 

W Hamamach klientki i klienci po wypoceniu się na gorącej płycie marmurowej (Göbektaşı) 
szorowani są dokładnie przez „Tellaka” (kąpielowego) lub „Natır” (kąpielową) za pomocą 
„Kese“ (rękawicy bez palców z koziego włosia), podczas czego ich skóra czyszczona jest ze 
złuszczonego naskórka, następnie zostaje namydlona, umyta. Na Ŝyczenie klienta 
wykonywany jest masaŜ. Po takiej procedurze człowiek czuje się jak nowonarodzony. 

Dawniej Hamamy słuŜyły w określonych dniach oddzielnym wizytom kobiet i męŜczyzn nie 
tylko w celu oczyszczenia, lecz takŜe ciekawego wspólnego spędzenia czasu połączonego ze 
spoŜywaniem jadła i napojów, rozmowami, a nawet przeglądem przyszłych kandydatek na 
synową. 

 

Hamam: www.fotokritik.com/491394 

 

Hamam. www.spiritofsanitas.com/taslak/sanitas/gallery 
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TOALETA 

W tym zakresie funkcjonują wciąŜ jeszcze dwie kultury, nawet jeśli zachodnia kultura 
siedzenia coraz bardziej się rozpowszechnia. Tradycyjna turecka ubikacja nie daje niestety 
moŜliwości przyjęcia pozycji siedzącej, lecz zmusza do kucania. Takie miejsca wprawdzie 
zanikają, ale na terenach, gdzie napływ turystów nie jest zbyt wielki moŜna tu i ówdzie 
napotkać tzw. toalety „alla turca“. MoŜe w nich równieŜ brakować papieru toaletowego, jako Ŝe 
Turcy przywykli podmywać się wodą. W dobrych hotelach obok muszli toaletowej znajduje się 
bidet. Bardzo rozpowszechniona jest muszla klozetowa z wbudowanym urządzeniem 
myjącym, przy czym papier toaletowy jest czymś oczywistym. 

8. ZAKUPY, TARGOWANIE SIĘ 

Turyści poddają się iluzji, Ŝe moŜna tu negocjować wszystkie ceny, jako Ŝe Turcja jest krajem 
Orientu, w którym moŜna targować sie jak np, z handlarzami dywanów! Tak niestety nie jest.  

W duŜych miastach, tak w wyspecjalizowanych sklepach, jak i domach towarowych ceny nie 
podlegają negocjacji. Karty kredytowe są wszędzie akceptowane. W wielu miejscach 
przyjmowana jest takŜe płatność gotówką w dolarach USA lub euro. W regionach 
turystycznych zdarza się jednak, Ŝe w sklepach z dywanami, skórą lub wyrobami jubilerskimi 
moŜna się potargować. Trudno tu jednak zalecić jednoznaczne zasady postępowania. 

CO JEST CHARAKTERYSTYCZNE DLA TURKÓW? 

Mimo niebezpieczeństwa, Ŝe uogólnienia łatwo prowadzą do złych wniosków, trzeba jednak 
spróbować ująć niektóre rzeczy. 

Zacznijmy od gościnności. Im dalej zapuścić się w głąb kraju, gdzie turystyka nie odgrywa 
jeszcze Ŝadnej roli, tym bardziej niewiarygodnie szczera jest gościnność ludzi. Bez 
jakichkolwiek oczekiwań rewanŜu ludzie są gotowi podzielić się z gościem swoim dobytkiem. 
Jest gotowość podzielenia się z gościem jedzeniem, piciem a nawet noclegiem. Dlatego teŜ 
prawdopodobnie sublokatorstwo i pensjonaty nie są w Turcji zbyt rozpowszechnione, chyba 
Ŝe w miejscowościach, gdzie rozwija się turystyka. 

Gospodarze wielokrotnie pytają gościa, czy teŜ wszystkich gości po kolei o samopoczucie. 
Wprawdzie nie przy pierwszym kontakcie, ale po bliŜszym poznaniu przyjęty jest pocałunek w 
policzek między męŜczyznami i między kobietami, ale nie między męŜczyzną i kobietą, o ile 
nie są ze sobą spowinowaceni lub jeŜeli nie znają się bliŜej ze szkoły lub pracy. Zaproszenie 
na herbatę, kawę lub na jedzenie do domu jest wprawdzie jeszcze praktykowane, ale coraz 
częściej przenosi się to do kawiarni, restauracji itp. Gość jest usilnie namawiany do tego, by 
więcej jadł i pił. Słucha się chętnie i głośno muzyki takŜe w restauracjach, co bywa uciąŜliwe, 
bo między innymi nie moŜna usłyszeć, co mówi sąsiad przy stole. W trakcie rozmowy juŜ po 
krótkiej znajomości trzeba być przygotowanym na to, Ŝe będą padać czasami intymne pytania 
dotyczące sfery osobistej.  

W trakcie oczekiwania w kolejce na lotnisku, do bankomatu, na przystanku autobusowym itp. 
wielu Turków nie zwraca uwagi na zachowanie dystansu, jednak nie z ciekawości, lecz 
dlatego, Ŝe im samym taka bliskość nie przeszkadza. 

W piątek wielu Turków idzie do meczetu na południową modlitwę, ale są to jedynie męŜczyźni. 
Nie widać, by przykładano specjalną wagę do ubioru, jak u chrześcijan przy niedzielnych 
wizytach w kościele. Przed powstaniem Republiki piątek był dniem wolnym od pracy. W 
miesiącu postu, Ramadanie, wierni w ciągu dnia powstrzymują się od spoŜywania posiłków. 
Dlatego w małych miejscowościach wiele restauracji aŜ do zmierzchu nie wydaje posiłków. W 
duŜych miastach prawie się tego nie odczuwa. W konserwatywnych lokalach w czasie 
Ramadanu nie ma równieŜ wyszynku alkoholu. 
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TURYSTYKA - POZYCJA TURCJI 

1. SYTUACJA W TURCJI 

Według statystyk Turcja plasuje się na 9 miejscu na świecie co do liczby turystów 
odwiedzających kraj, a na miejscu 8, jeŜeli chodzi o dochody z turystyki. W 2006 r. było: 
19.819.000 turystów i 12,6 mld. US $ dochodów. Do września 2007 r. było 16.192.329 
turystów i 12,3 mld. US $ dochodów. 

Statystyki dot. pochodzenia i liczby odwiedzających (2006 r.) : 

Niemcy 3.761.000 
WNP  3.755.600 
Anglia  1.678.600 
Bułgaria 1.177.900 
Holandia 997.500 

DALSZE STATYSTYKI (w 1.000) (ostatnie 3 lata): 

 2004 2005 2006 

Wyjazdy z Turcji 6.200 8.246 8.275 

Turyści przyjeŜdŜający do Turcji 17.548 21.125 19.820 

Liczba łóŜek w hotelach z licencją 454 483 508 

 

STATYSTYKI DOT. NOCLEGÓW (2006 r.) 

Łączna liczba noclegów gości zagranicznych: 172.883.545 podział według rodzaju noclegu : 

Hotel 88.737.513 

Motel 859.921 

Wioska turystyczna 2.724.604 

Pensjonat 1.246.045 

Camping 411.890 

Schronisko młodzieŜowe 791.710 

Własne mieszkanie 25.849.598 

Wynajęte mieszkanie 9.510.151 

U znajomych lub rodziny 36.530.881 

W samochodzie 2.602.476 

Inne 3.618.756 

Suma 172.883.545 
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2. TURECKIE GÓRY 

Jeden rzut oka na mapę Turcji wystarczy, by stwierdzić, Ŝe kraj ten jest przewaŜnie górzysty. 
Ze wszystkich stron półwysep okalają góry. W Turcji znajduje się fragment formacji górskiej 
sięgającej od Alp aŜ do Himalajów. Kraj ten dysponuje geologicznie bardzo róŜnie 
uformowanymi regionami górskimi. Północno-anatolijski łańcuch górski przebiega równolegle 
do wybrzeŜa Morza Czarnego, góry Taurus rozciągają się wzdłuŜ wybrzeŜa Morza 
Śródziemnego. 

Wspaniałe góry i lasy są w znacznym stopniu nietknięte i prezentują się jako przepiękne 
rezerwaty przyrody z niezwykle bogatą florą i fauną. Dwa z najbardziej znanych szczytów to 
wygasłe wulkany, Erciyes obok Kayseri w centralnej Anatolii (3917m) i Ağrı (Ararat, 5137m) 
we wschodniej Anatolii. Imponujące łańcuchy górskie to góry Rize-Kaçgar z najwyŜszym 
wzniesieniem (3932m) we wschodnim regionie Morza Czarnego, Niğde-Aladağları (3756m) w 
środkowych górach Taurus i góry Cilo-Sat (4136m) obok Hakkari we wschodniej części gór 
Taurus. 

W celu wspinaczki na górę Ağrı (Ararat) i inne góry wymagające zezwolenia, cudzoziemcy 
muszą wystąpić z odpowiednim wnioskiem. 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia moŜna złoŜyć w Niemczech we właściwym dla danego 
kraju związkowego tureckim konsulacie generalnym. Konsulat prześle ten wniosek 
dalej, gdzie zostanie on rozpatrzony. 

2. Cudzoziemcy mieszkający w Turcji składają swój wniosek przez swoją ambasadę do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

3. Tureckie biura podróŜy mogą skierować wnioski do Ministerstwa Kultury i Turystyki. 

4. Alpiniści muszą wspinać się w towarzystwie licencjonowanego przewodnika górskiego. 

3. KĄPIELE TERMALNE  

PoniŜej znajduje się spis najsłynniejszych tureckich kąpielisk termalnych ułoŜony 
alfabetycznie według prowincji. 

Ankara Kızılcahamam, Ayaş, Haymana 

Adana  Haruniye 

Balıkesir Gönen 

Bingöl Kös 

Bolu Büyük Kaplıca 

Bursa Çekirge, Oylat 

Çanakkale Kestanbol 

Çankırı Çavundur 

Denizli Pamukkale, Karahayıt 

Diyarbakır Çermik 
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Erzurum Pasinler 

Đzmir Balçova, Çeşme, Şifne 

Konya Ilgın 

Kütahya Yoncalı, Harlek 

Manisa Salihli 

Muğla Sultaniye 

Rize Ayder 

Sakarya  Kuzuluk 

Samsun Ladik, Havza 

Siirt Billoris 

Sivas  Kangal 

Van Hasanabdal 

Yalova Yalova Thermal, Armutlu 

Wszystkie wymienione tutaj kąpieliska termalne zostały przetestowane przez Ministerstwo 
Zdrowia i są pod jego kontrolą. 

4. DLA NARCIARZY 

Tureckie terytorium rozpościera się w większości na połoŜonym średnio 1000 m nad 
poziomem morza półwyspie między 36 a 42 północnym stopniem szerokości geograficznej i 
jest otoczony Morzem Czarnym, Egejskim i Śródziemnym. 

Równolegle do wybrzeŜa Morza Czarnego przebiega północnoanatolijski łańcuch górski o 
wysokości między 2587m i 3932m, równolegle do wybrzeŜa Morza Śródziemnego przebiegają 
góry Taurus (Toros Sıradağları) o wysokości od 3086 m do 4136m. Wszędzie stoją wygasłe 
wulkany. Jednym z najbardziej imponujących jest liczący 3917m wysokości Erciyes w 
centralnej Anatolii i prawdziwie majestatyczny Büyük Ağrı Dağ (Ararat) we wschodniej Anatolii 
o wysokości 5137m. 

Pięć największych centrów sportu zimowego, znanych nie tylko ze względu na korzystne 
warunki śniegowe, lecz takŜe z powodu pięknego krajobrazu i połoŜenia, znajduje się w 
Uludağ w prowincji Bursa, w Kartalkaya w prowincji Bolu, w Erciyes w prowincji Kayseri, w 
Palandöken w prowincji Erzurum i w Sarıkamış w prowincji Kars. 

5. MIEJSCA KULTU  

Półwysep Anatolijski jest zasiedlony od czasów prehistorycznych. Liczne cywilizacje 
pozostawiły swoje ślady na tym terenie, obejmującym trzy kontynenty Starego Świata. W 
czasach politeizmu w Anatolii znajdowały się wszędzie świątynie i miejsca kultu religijnego. 
Wraz z rozpowszechnianiem się religii monoteistycznych powstały nowe miejsca modlitwy na 
miejscu poprzednich. Wymieniane w świętych księgach miejsca i objekty kultu na anatolijskiej 
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ziemi przyczyniają się w znacznym stopniu do zrozumienia procesów historycznych. Z tego 
punktu widzenia Anatolia przypomina otwartą uczelnię niebiańskiej wiary. 

 

http://foto.mynet.com/ 

6. RAJ W TURCJI!  

Czy wiedzą Państwo, Ŝe Ogród Rajski –Eden- znajduje się w Turcji? A mianowicie w Göbekli 
Tepe koło Şanlıurfa na południowym wschodzie Turcji. JeŜeli chcą się Państwo dowiedzieć 
czegoś więcej na temat wykopalisk niemieckiego archeologa Klausa Schmidta, to proszę 
przeczytać tytułowy artykuł w czasopiśmie SPIEGEL z dn. 3.6.06 r.: „ Poszukiwanie Edenu. 
Archeolodzy trafili na ślad biblijnego raju“ i cytowaną tam ksiąŜkę Klausa Schmidta: „ Sie 
bauten die ersten Tempel. Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger“ (Oni budowali 
pierwsze świątynie. Tajemnicze sanktuarium myśliwych z epoki kamiennej“). wyd. C.H.Beck, 
Monachium; 284 strony; 24,90 euro. 

7. PORTY JACHTOWE 

Europejscy Ŝeglarze mogą dotrzeć swoimi jachtami z Morza Północnego Renem przez 
europejski system kanałów w dół Dunaju aŜ do Morza Czarnego i przez cieśninę Bosfor i 
Morze Marmara do Morza Egejskiego i Śródziemnego. Morze Czarne powita Ŝeglarzy 
górzystym, wspaniale zalesionym i czystym wybrzeŜem, cieszącym się tak latem jak i zimą 
łagodnym umiarkowanym klimatem oraz wieloma większymi i mniejszymi portami rybackimi 
oferującymi znakomite moŜliwości postoju. 

Najbardziej znane tureckie porty jachtowe znajdują się na Morzu Egejskim i Śródziemnym: 
Đzmir, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Datça, Ayvalık, Mersin, Bozburun, Marmaris, Göcek, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Kemer i Antalya. Są one pod kaŜdym względem jak najlepiej 
wyposaŜone. Międzynarodowe lotniska w Antalyi, Bodrum, Dalaman, Đzmirze i Stambule 
gwarantują szybkie połączenia, a po wygodnym locie w krótkim czasie znajdą się Państwo na 
pokładzie jachtu i jeszcze tego samego dnia mogą wypłynąć i poŜeglować. 
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8. TURYSTYKA KONGRESOWA 

Jako skarbnica historii i kultury Turcja oferuje fascynujące moŜliwości. Ten połoŜony na dwu 
kontynentach kraj jest wprost stworzony do organizowania kongresów, targów. 

Turcja dysponuje znakomitymi hotelami i niezliczonymi przepięknymi kompleksami 
turystycznymi. Do tego dochodzi cudowny klimat i stosunkowo niskie koszty w porównaniu z 
innymi krajami. 

Między europejskimi centrami a Turcją istnieją idealne połączenia transportowe. PodróŜując 
tureckimi liniami lotniczymi THY i wieloma innymi liniami moŜna w ciągu 2–3 godzin dotrzeć 
na międzynarodowe lotnisko w Stambule, Ankarze, Đzmirze, Adanie, Trabzonie, Dalaman, 
Bodrum und Antalyi; a ze Stambułu, Đzmiru i Ankary odbywają się codziennie kilka razy 
bezpośrednie loty linii THY do wszystkich większych miast kraju. Ponadto codzienne loty 
łączą Stambuł z wieloma miejscami w USA oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Wcześniej 
moŜna wygodnie zorganizować programy zwiedzania miasta i rozrywkowe. 

• Stambuł ze swoimi architektonicznymi skarbami jest jednym z najwaŜniejszych centrów 
turystycznych Turcji.  

• Izmir, miasto palm i antycznych ruin jest bramą do regionu egejskiego. 

• Pamukkale i fascynujące miejscowości na wybrzeŜu takie jak Kuşadası, Marmaris, Bodrum 
und Fethiye nadają się zarówno dla turystów poszukujących odpoczynku jaki i dla 
biznesmenów.  

• Antalya, Side, Alanya, Mersin i wiele innych miejscowosci nad Morzem Śródziemnym gości 
cały rok turystów, którzy chcą cieszyć się słońcem, wspaniałymi plaŜami i antycznymi 
miejscami.  

• Ankara, stolica Turcji, dysponuje duŜą ilością eksluzywnych hoteli i restauracji. Z Ankary 
łatwo dotrzeć do Kapadocji, bajkowego krajobrazu z tzw. baśniowymi kominami, kościołami 
w skałach i podziemnymi miastami.  

• W Bursie, pierwszej stolicy Imperium Osmańskiego, moŜna rozkoszować się bardzo 
pięknym krajobrazem ze wspaniałymi hotelami i kąpielami termalnymi, jak teŜ uprawiać 
sporty zimowe na niedaleko połoŜonym Uludağ. 

Turcja jako gospodarz kongresów i konferencji dysponuje odpowiednim zapleczem i spełnia 
wszelkie warunki organizacyjne. Tradycyjna turecka gościnność, wyszukane lokalne potrawy i 
wina, urozmaicone moŜliwości zwiedzania i spędzania wolnego czasu gwarantują 
zadowolenie z przebiegu takich spotkań. 

9. WIZA, WJAZD, POBYT, ZATRUDNIENIE 

W celu pobytu do 3 miesięcy moŜna wjechać do Turcji bez wizy. JeŜeli chce się podjąć pracę, 
potrzebne jest pozwolenie Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego przy Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych. Pośrednictwo pracy jest zorganizowane zarówno prywatnie, jak teŜ przez 
państwo. Państwowa Agencja Pracy z siedzibą w Ankarze nazywa się ĐŞKUR, a biura 
regionalne znajdują się we wszystkich prowincjach.  
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KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 
Kształcenie zawodowe odbywa się w Turcji w systemie szkolnym tzn. w znacznym stopniu w 
gimnazjach zawodowych. Traci na tym praktyka zawodowa. Od 1997 r. obowiązuje ustawa o 
kształceniu zawodowym, która została znowelizowana w 1986 i 1997 r. Przewiduje ona dualny 
model kształcenia. Uczeń albo zawiera z zakładem umowę o wykształceniu w danym 
zawodzie i jednocześnie uczęszcza do szkoły zawodowej, albo jest uczniem gimnazjum 
zawodowego i w ostatnim roku szkolnym odbywa praktyki zawodowe w zakładzie. 

Około 2/3 gimnazjalistów uczęszcza do szkoły ogólnokształcącej, a tylko 1/3 do gimnazjum 
zawodowego. Ci pierwsi zamierzają po ukończeniu szkoły podjąć studia. Co roku około 1,5 do 
2 milionów maturzystów ubiega się o miejsce na studiach, zdaje egzaminy wstępne, ale tylko 
od 10 do 20 % jest dopuszczanych do studiów. Ciągle próbuje się odwrócić te proporcje 2/3 
do 1/3. Co się jednak nie udaje. 

RównieŜ uczniowie w branŜy handlowej i turystycznej wybierają szkolną drogę edukacji. 
Zgodnie z liczbami podawanymi przez Generalną Dyrekcję ds. Kształcenia w Handlu i 
Turystyce kształci się: 

 w 851 szkołach, w 42 zawodach, 289.536 uczniów, pod opieką 16.322 nauczycieli. 

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE śYCIA ZAWODOWEGO 

Formą zwracania się do siebie jest forma Pan/Pani, a w zaleŜności od stopnia znajomości 
moŜna przejść na „ty“. W Ŝyciu zawodowym przykłada się wagę do odpowiedniego stroju. 
Powitanie następuje za skinięciem głową i/lub uściśnięciem dłoni. Ale podawanie dłoni nie jest 
takie częste jak np. w Niemczech. 

 W gastronomii zwraca się szczególną uwagę na właściwy strój w czasie pracy. KaŜda 
restauracja ma swoje własne przepisy. TakŜe odnośnie wąsów, fryzury, biŜuterii, makijaŜu, 
piercingu itp. Najczęściej w kaŜdym zakładzie organizowane są odpowiednie kursy 
orientacyjne. 

2. PIERWSZA POMOC (JĘZYKOWA) DLA POCZĄTKUJĄCYCH! 

W 1928 r. Turcja w ramach radykalnych reform (rewolucja) Mustafy Kemala Atatürka 
wprowadziła min. alfabet łaciński, jednakŜe z pewnymi odstępstwami. Do tego czasu 
stosowany był alfabet arabski. Ten obfitujący w spółgłoski alfabet w porównaniu do 
łacińskiego nie nadawał się raczej do opisywania języka tureckiego, poniewaŜ turecki jest 
językiem bogatym w samogłoski, opartym na harmonii samogłosek. Ponadto alfabet arabski 
jest trudniejszy do opanowania niŜ łaciński. Dowodem na to jest fakt, Ŝe w momencie 
wprowadzenia nowego alfabetu mniej niŜ 10 % ludności umiało czytać. 

Kiedy porównuje się dzisiejszy alfabet turecki np. z niemieckim, zauwaŜa się wprawdzie 
róŜnice, jednak obowiązuje jedna zasada:  

 

WYMAWIA SIĘ WSZYSTKO, TAK JAK TO JEST NAPISANE ! 
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Następujących liter nie ma w alfabecie tureckim, ewentualnie wyraŜane są za pomocą innych 
liter: 

ä = e q = kû β = s w = v x = ks 

W zamian za to następujących tureckich liter nie ma w alfabecie niemieckim: 

Ç = tsch; 
polskie „cz“ 

Ğ = „objaśnienie poniŜej !“ : 
„miękkie g“ 

Ş = sch; 
polskie „sz“ 

I = „objaśnienie poniŜej !“ : „i 
bez kropki“; polskie“y““ 

A następujące litery są wymawiane w inny sposób, który zostanie szczegółowo objaśniony 
poniŜej: 

c = jak „j“ w angielskim: 
James, Jean; polskie 

„dŜ“ 

e = tak samo jak (ä) i (e) w 
niemieckim, np. „el“ = ręka i „el“ = 

obczyzna ! 

ğ = tzw. „miękkie g“ 

na końcu słowa i po tylnej samogłosce (a,ı,o,u) jest słyszalne ale wymawiane miękko, jak np. 
dağ (=góra), yağ (tłuszcz lub olej). Między dwoma tylnymi samogłoskami wymawiane jest 
równieŜ miękko i słyszalnie, jak np. „ sağ ol“ (dosłownie „bądź zdrów“, ale w znaczeniu 
„dziękuję“), „dağılın“ (=rozejdźcie się!). Między dwoma przednimi samogłoskami (e,i,ö,ü) 
wymawiane jest jak tureckie „y“, np. „değil“ (=nie), jak gdyby było napisane „deyil“. 

H = między niemieckim (h) i (ch) 

W złoŜeniach słów między dwoma samogłoskami, jak np. „ hastahane“ (=szpital), „eczahane“ 
(=apteka, dosłownie : dom z lekarstwami !) słuŜy przedłuŜeniu pierwszej głoski, tak Ŝe dzisiaj 
te słowa pisane są nawet w następujący sposób: „hastane“ i „eczane“. Natomiast kiedy 
występuje między dwoma samogłoskami jak np. w „lahana“ (=kapusta) jest wyraźnie 
wymawiane. 

ı = jako mała i duŜa litera zawsze pisane jest bez kropki, podczas gdy (i), podobne 
do niemieckiego (i) takŜe jako duŜa litera pisane jest z kropką. Nie ma swojego 

odpowiednika 

w niemieckim. Najczęściej ta głoska opisywana jest jako „krtaniowe“ „e“ jak w „alle“, „Halle“ lub 
„Kelle“ itd.; czyli jak polskie „y“ 

 

Najlepiej poprosić Turka o wypowiedzenie dwóch następujących słów: 

„ilik“ (=dziurka na guzik lub szpik kostny) 

„ılık“ (=ciepły) Powtórzyć i ćwiczyć ! 

 

j = (j) jak we francuskim: jour. Pojawia się najczęściej w wyrazach obcych, jak 
jambon“(=szynka), „jandarma“ (=Ŝandarm), und „Jale“ (imię Ŝeńskie); polskie „Ŝ“ 

r = bardziej miękko niŜ w niemieckim, głoska wymawiana czubkiem języka: „rakı“ 
(turecka wódka anyŜkowa), „renk“ (=kolor), „mermer“ (=marmur) 

s = zawsze jak „s“, jak niemieckie β. Np. „sinema“ (=kino) 
v = miękkie jak „w“, np. „ve“ (=i), „var“ (=jest/są) 
y = jak „j“ w niemieckim : Jammer!, Januar!  „yok“ (=nie ma); polskie „j“ 
z = miękkie i dźwięczne jak niemieckie „s“ przed samogłoską : Sommer (=yaz), 

Samt (=kadife), „zor“ (=cięŜkie, trudne); polskie „z“ 
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Pierwsze kontakty z tureckim, zestawienie podstawowych wyraŜeń 

Türkçe anlamıyorum = Nie rozumiem po turecku 
Türkçe bilmiyorum = Nie znam tureckiego 
Az türkçe biliyorum = Trochę znam turecki 
Đngilizce biliyor musunuz? = Zna Pan angielski? 
Almanca  „   „  ? =  „   „  niemiecki? 
Lehçe     „   „  ? =  „   „  polski? 
Fransızca  „  „  ? =  „   „  francuski? 
Đtalyanca  „  „  ? =  „   „  włoski? 
Đspanyolca “-“  ?  =    „-„  hiszpański? 
Rusça     “-“  ? =   „-„  rosyjski? 
Ben* almanım =  Jestem Niemcem/Niemką (**) 
ingilizim =  „ - „ Anglikiem/Angielką 
amerikalıyım  =   „ - „ Amerykaninem/Amerykanką 
polonyalıyım  =  „ - „Polakiem/Polką 
Đyi günler! = Dzień dobry! 
Merhaba! = Cześć! 
Günaydın! = Dzień dobry (powitanie z rana)! 
Đyi akşamlar = Dobry wieczór! 
Đyi Geceler! = Dobranoc! 
Hoşgeldin(iz)! = Serdecznie witamy (forma grzecznościowa) 
Nasılsın(ız)? = Jak się Pan/Pani czuje/Co słychać (forma 
grzecznościowa)? 
Đyiyim, teşekkür ederim! = Dziękuję, dobrze! 
Pek iyi değilim! = Niezbyt dobrze!  
Teşekkür ederim! = Dziękuję  
Lütfen! = Proszę! 
Rica ederim! =  (Ja) proszę ! 
Birşey değil! = Nie ma za co! 
Tamam! = OK! Zgoda! 
Afedersiniz! = Przepraszam!  
Özür dilerim! = Przepraszam! Proszę o wybaczenie! 
Efendim? = Słucham? 
Anlamıyorum! = Nie rozumiem! 
Almanca konuşan var mı? =  Czy ktoś tu mówi po niemiecku? 
Almanca bu ne demek? = Co to znaczy po niemiecku? 
Almanca buna ne denir? =  „    „    „  „    „    ? 
Yavaş söyle! = Mów powoli! 
Lütfen yavaş söyler misiniz!= Proszę mówić powoli! 

                                                

• *“Ben”=”ja” moŜe zostać opuszczone, poniewaŜ końcówka “-ım” (“im”) wskazuje osobę!  

Turecki jest językiem posiadającym przyrostki! Określają one osobę jak równieŜ deklinację, koniugację 
i jednocześnie postpozycję! 

• ** Nie rozróŜnia się rodzaju męskiego i Ŝeńskiego, w tureckim takŜe nie ma rodzajników! 
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Tekrar eder misin(iz)!  = Proszę powtórz(-yć)! 
Yiyecek ne var? = Co moŜna zjeść? 
Đçecek   „  „? = Czego się moŜna napić? 
Bir bardak su lütfen! = Poproszę szklankę wody! 
Afiyet olsun! = Smacznego! (przed jedzeniem),  
 „ =  Na zdrowie! (po jedzeniu) 
Şerefe! = Na zdrowie (toast)! 
Sağlığınıza!   = Pańskie zdrowie! 
Dikkat!    = Uwaga! OstroŜnie!  
Allahaısmarladık!  = Do widzenia (mówi odchodzący) /  
(częście : Alaısmarladık!) 
Güle Güle!   = „ „ (mówi pozostający) 
Evet    = Tak 
Hayır    = Nie 

 

CZAS 

Zaman / Vakit   = czas 
Sabah    = poranek 
Sabahları   =   rano 
Sabahleyin 
Öğle    =  południe 
Öğlenleri   =  w południe 
Öğleyin 
Đkindi    =    po południu   
Öğleden sonra 
Akşam    =  wieczór 
Akşamları    = wieczorami 
Gece    = noc 
Geceleri   = nocą 
Gün    =   dzień 
Her gün   =  kaŜdego dnia 
Bir gün    = pewnego dnia 
Bugün    = dzisiaj 
Dün    = wczoraj 
Yarın    = jutro 
Evvelsi gün   = przedwczoraj 
Öbürgün   = pojutrze 
Şimdi    = teraz 
Sonra    = później, potem 
Önce    = wcześniej, przedtem 
Yakında   = wkrótce 
Sık sık    = często 
Seyrek    = rzadko 
Her zaman   = zawsze 
Hemen   = natychmiast 
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Derhal 
Vakit nakittir!   = Czas to pieniądz! 

 

KIERUNEK 

Yön    = kierunek 
Đstikamet 
Sağ    = z prawej strony 
Sağa    = na prawo 
Sağdan   = z prawa 
Sağda    = po prawej stronie 
Sol    = z lewej strony 
Sola    = na lewo 
Soldan    = z lewa 
Solda    = po lewej stronie 
Doğru    = prosto 
Dosdoğru   = prosto 
Burada   = tutaj 
Orada    = tam 
Đleride    = z przodu 
Đleriye    = do przodu 
Geride    = z tyłu 
Geriye    = do tyłu 
Karşıda   = naprzeciw 
Çapraz karşıda   = na skos naprzeciw 
Karşıya   = na drugą stronę (przez ulicę) 
Yaya geçidi   = droga dla pieszych 
Kaldırım   = chodnik 
Yol    = droga 
Sokak    = ulica 
Ana cadde   = główna ulica 
Trafik lambası   = sygnalizacja świetlna 
Yakın    = blisko 
Uzak    = daleko 
Merkezi   = centralnie 

 

PYTANIA 

Kim?    = Kto? 
Kimin?    = Czyj? 
Kime?    = Do kogo? 
Kimden?   = Od kogo? 
Kimi?    = Kogo? 
Kimler?   =  Kto (liczba mnoga) ? 
Ne?    = Co? 
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Neler?    = Jacy? Co za (liczba mnoga)?  
Neden/Niçin?   = Dlaczego, po co? 
Nasıl?    = Jak? 
Hangi?    = Którzy? 
Ne kadar?   = Ile? 
Ne zaman?   =  Kiedy? 
Ne zamandır?   = Od kiedy? 
Nerede?   = Gdzie? 
Nereden?   = Skąd? 
Nereye?   = Dokąd? 
Saat kaç?   = Która godzina? 
Kaç para?   = Ile to kosztuje? 

 

LICZBY 

(0) Sıfır, 1 (Bir), 2 (Đki), 3(Üç), 4 (Dört), 5 (Beş), 6 (Altı), 7 (Yedi), 8 (Sekiz), 9 (Dokuz), 10 (On),  
11 (Onbir), 12 (Oniki), 13 (Onüç), 14 (Ondört), 15 (Onbeş), 16 (Onaltı), 17 (Onyedi) 
18 (Onsekiz), 19 (Ondokuz), 20 (Yirmi),  
30 (Otuz), 40 (Kırk), 50 (Elli), 60 (Altmış), 70 (Yetmiş), 80 (Seksen), 90 (Doksan) 
100 (Yüz), 200 (Đkiyüz), 1000 (Bin),  1000000 (Bir milyon) 

 

DNI   

Pazartesi  Poniedziałek 

Salı   wtorek 

Çarşamba  środa 

Perşembe  czwartek 

Cuma  piątek 

Cumartesi  sobota  

Pazar   niedziela 
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LINKI I ADRESY 
Policja dla cudzoziemców :  

Merkez Adresi (Centralne biuro): 
Đçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Daire Başkanlığı  
Adres: Đlkadım Caddesi No: 89 Dikmen-ANKARA  
Đkamet ve Çalışma Đzni Büro Amirliği (Biuro ds. pobytowych i wizowych) 
Tel: + 90312. 412 32 32  
Biuro Amirliği Tel: +90 312. 412 32 36  
Website: www.egm.gov.tr 

Ministerstwo Kultury i Turystyki 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Adres: Atatürk Bulvarı No: 29 
06050 Opera / Ankara 
Tel : + 90 312. 309 08 50 
http://www.kulturturizm.gov.tr 
http://www.kultur.gov.tr 
http://www.turizm.gov.tr 

Agencja Pracy ĐŞKUR 

Genel Müdürlük (Dyrekcja Generalna) 
Adres: Atatürk Bulvarı No: 133 BAKANLIKLAR 
Tel.:+90 312. 425 06 86 - 425 62 71 - 425 64 35 - 417 45 12  
www.iskur.gov.tr 

Ankara Đl Müdürlüğü  

(Kierownictwo okręgu Ankara) 
Adres: Sağlık Sok. No:1 Sıhhıye/ANKARA 
Tel.: +90 312. 431 03 28 - 431 02 30 - 431 02 34 - 431 02 36 
Fax: +90 312. 431 03 40 

Ambasada Niemiec w Ankarze 

Almanya Büyükelçiliği, Ankara 
Adres: Büyükelçilik: Atatürk Bulvarı No.114, Kavaklıdere 06690 Ankara 
Tel : (+90 312) 455 51 00 
Fax: (+90 312) 426 69 59 
E-Mail: infomail@germanembassyank.com 
web: www.ankara.diplo.de 

Niemiecki Konsulat w Ankarze 

Konsolosluk:  
Adres: Paris Cad. No. 29, K.dere 06540 Ankara 
Tel.: (Kod 0090-312) 4555 330 
Fax: 4555 333 

konsulankara@gmail.com 

Niemiecki Konsulat Generalny w Stambule 

Đstanbul Alman Başkonsolosluğu 
Tel. +(9 0 212) 3346100 
Fax. +(9 0 212) 2499920 
Adres: Đnönü Caddesi No:10 Gümüşsuyu- Đstanbul 
E-Mail: gk.istanbul@sim.net.tr 
http://www.istanbul.diplo.de 
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Niemiecki Konsulat Generalny w Đzmirze 

Almanya Federal Cumhuriyeti Đzmir Başkonsolosluğu 
Tel. +(90- 232) 488 88 88 
Fax. +(90 -232) 488 88 74  
Adres: Havuzbaşı Kaplıca Alanı No:1 Korutürk Mah. 35330 Balçova – Đzmir 
E-Mail: info@izmir.diplo.de 

Niemiecki Konsulat Honorowy w Bursie 

Almanya Fahri Konsolosluğu, Bursa 
Adres: Cemal Nadir Cad. 8/2 16371 Bursa 
Tel : (0224) 221 00 99, 222 20 97 
Fax : (0224) 221 89 48 

Niemiecki Konsulat Honorowy w Antalyi 

Almanya Fahri Konsolosluğu Antalya 
Tel. (0090-242) 314 11 01, 314 11 02 
Fax. (0242) 321 69 14 
Adres: Yeşil Bahçe Mahallesi B. Gürkanlar Apt. 1447. Sokak No: 5/14  07050 ANTALYA 

Ambasada Polska w Ankarze 

Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara 
Tel. +(90.312.) 457 20 00-01 
  467 56 19 
  467 33 65 
Tel: Faks: 467 89 63 
Adres: Atatürk Bulvarı 241 Kavaklıdere 
E-Mail polamb@superonline.com 
http://www.polonya.org.tr 

Polski Konsulat Generalny w Stambule  

Polonya Başkonsolosluğu – Đstanbul 
Tel. : +90. 212. 2906630, 31 
Fax:+90. (0212) 290 66 31 / 290 66 32 
Adres: GĐZ 2000 Plaza, Ayazağa Köyü Yolu No: 7 Kat 5    34398 Maslak – Đstanbul 
konsulat@polonyakons.org.tr 
http://www.polonya.org.tr 
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