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1.

Achtergrond

1.2

1.1

Inleiding

Van 25 oktober tot en met 29 oktober 2009 heeft het kernteam achter het
Şefkat project een bezoek gebracht aan twee grote steden (Kayseri en
Istanbul) in Turkije. Het gezelschap stond onder coördinatie van de voorzitter van Raad van Bestuur de heer Thijs Meulemans. Hij was verantwoordelijk voor onder meer het in kaart brengen van de overkoepelende
zorgstructuur in Turkije.

In het kader van het te realiseren zorghuis voor Turkse en Marokkaanse
ouderen In Nederland, wil de stuurgroep Şefkat zich meer verdiepen in de
wensen, behoeften en leefwereld van deze ouderen. Zij beoogt dit doel te
realiseren door verschillende middelen, zoals het verrichten van onderzoek
of het in gesprek treden met de doelgroep. Naast het verzamelen van onmisbare feiten en gegevens door kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, wil de stuurgroep ook meer gevoel krijgen met het land van herkomst van deze Turkse en Marokkaanse ouderen. Middels een studiereis
naar Turkije, verwacht zij meer inzicht te verkrijgen in onder meer de
volgende hoofdthema’s:


Kennis van beelden over zorg bij eerste generatie Turken;



Leren van methoden en manieren van werken in de zorg in
Turkije. Hoe wordt omgegaan met lastige thema’s zoals
wassen, de rol van de familie, het welzijn van de cliënt, etc.;



Kennis van de Turkse Cultuur, meer feeling krijgen bij de
Turken in Nederland.

Samenstelling reisgezelschap

De overige deelnemers zijn professionals met ieder een eigen rol binnen het
project.
De heer Mario de Keijzer, locatiedirecteur Woon-zorgcentrum Nieuw
Beekvliet en Zorghuis Şefkat i.o., heeft zich voornamelijk beziggehouden
met de verschillen in het zorgsysteem tussen Nederland en Turkije.
De heer Deniz Özkanlı, projectleider en Turkse Nederlander, heeft zich
vooral gericht op de verschillen op cultureel vlak en het personeelsbeleid.
Mevrouw Maria Bouanani, beleidsmedewerker van Şefkat, zelf van
Marokkaanse komaf, heeft de overeenkomsten en verschillen tussen
Turkije en Marokko in kaart gebracht. Tevens heeft zij contacten gelegd ten
behoeve van het expertisecentrum.
De heer Frans Koeman, architect van beroep, heeft zich vooral
beziggehouden met het architectonisch aspect van de verpleeg- en
verzorgingshuizen en met het programma van eisen voor het bouwen van
dergelijke voorzieningen. Tevens heeft hij zich gericht op de inrichting en
sfeerimpressies.
Mevrouw Nurgül Kaşıkçı, communicatiemedewerker Şefkat heeft vooral
zorg gedragen voor de verslaglegging en fotoreportage van de reis.

Verderop in dit reisverslag zul u de indrukken, observaties en
analyses van de studiereis aantreffen.

Het reisgezelschap is bijgestaan en rondgeleid door een beëdigde,
Nederlands sprekende reisgids mevrouw Semra Özbek Akgöl.
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2.

Programma

2.1

Zondag 25 oktober 2009
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dus een totaal aanbod heeft van verzorging, verpleging en rehabilitatie van
ouderen.

Vertrek van Amsterdam naar Istanbul Atatürk Airport. Vertrek van Istanbul
met de reisgids richting Kayseri Erkilet Airport. De groep is ’s avonds aangekomen bij Kayseri Hilton Hotel.

Staatshuis Hacı Rukiye Gazioğlu

Later in het gesprek schuift de heer Ibrahim Yapar, hoofd afdeling welzijn
van de gemeente Kayseri ook aan om iets te vertellen over de werkwijze
van de overheid. Het huis is gebouwd op een perceel van 40.000 hectaren
en bestaat uit 2 hoofdgebouwen met elk een capaciteit van 200 bedden.
Momenteel zijn er 190 van de 400 bedden bezet. De afdelingen zijn
gescheiden op een aantal eigenschappen zoals man/vrouw, gehuwd/
ongehuwd. De kamers zijn ingericht voor 2 personen of meer en hebben elk
een gemeenschappelijk douche/toilet. Er zijn diverse faciliteiten aanwezig
binnen de muren van het staatshuis. Te denken valt aan een kantine, Tvruimte, kapper, coupeuse, hammam, hobbyruimten, moestuinen, dierenpark en theehuis.

Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi, staatsverpleeg- en verzorgingshuis voor
ouderen in Kayseri en omgeving heeft een regionale functie. Het reisgezelschap wordt door de heer Mehmet Yener, directeur van het staathuis
ontvangen. Naast de directeur nemen de psycholoog en socioloog van het
staatshuis ook deel aan het gesprek. Na een beknopt voorstelrondje gedaan, waarbij de nadruk vooral ligt op de reden van bezoek, vertelt de
directeur over het reilen en zeilen binnen een staatshuis. Hij vertelt onder
andere dat Haci Rukiye Gazioğlu tevens een rehabilitatiehuis is en daarbij

De hoofdkeuken wordt gerund door enkele kokken en een diëtiste. In zijn
totaliteit is er ruim 60 man werkzaam in het huis, waaronder 2 artsen, 8
verpleegkundigen, 50 verzorgenden en één psycholoog, socioloog en
diëtist. Regelmatig worden er voor de ouderen activiteiten georganiseerd
zoals picknickjes, optredens door lokale artiesten, religieuze gesprekken en
het leren van lezen en schrijven.
Na het gesprek wordt er vragen van het reisgezelschap beantwoord en
vindt er een rondleiding plaats.

2.2

Maandag 26 oktober 2009
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Kaymek Education Centre

Privé verpleeg- en verzorgingshuis Pınar

Het reisgezelschap is op bezoek bij het gemeentelijke opleidingsinstituut
Kaymek. De groep heeft toestemming om een les bij te wonen van een
docent, zelf arts van beroep. Deniz Özkanli legt uit wat de doelstellingen
van deze studiereis naar Turkije is en vertelt iets over het Zorghuis Şefkat.
De interesse onder de deelnemers is groot. Na een deel van de les te hebben geobserveerd, stellen de leden van het reisgezelschap ook vragen aan
zowel de docent als de deelnemers.

Na de leerzame ervaring bij Kaymek, zet het reisgezelschap koers naar het
particuliere verpleeg- en verzorgingshuis Pınar van mevrouw Pınar. Deze
mevrouw is van huis uit verpleegkundige. Ze geeft aan dat er wel degelijk
eisen worden gesteld vanuit de overheid. Degene die een privaathuis wil
openen dient op zijn minst een medisch-universitair achtergrond hebben.
Daarnaast is het verplicht om een maatschappelijk medewerker in dienst te
nemen. Deze heeft als taak om de intakegesprekken te voeren met cliënt en
familie om in te schatten wat de oudere nodig heeft en hoe de familie
geïnformeerd en gesteund kan worden in hun beslissing. Dat laatste
vanwege de sociale druk om de ouders zelf te moeten verzorgen. Volgens
de overheid dient er per 6 bewoners 1 verzorgende, en per 50 bewoners 1
verpleegkundige aanwezig te zijn in een verpleeghuis.

Deze deelnemers bestaan grotendeel uit jonge mensen en zijn (potentiële)
mantelzorgers die een training van 2 maanden krijgen in het geven van
basis zorg. Diverse ziektebeelden komen aan bod in de lessen. Daarnaast
leren deze deelnemers medische basisvaardigheden op EHBO-niveau.
Eén van de redenen van deelname is het vergroten van kennis. Het valt het
reisgezelschap op dat er bijna evenveel mannen als vrouwen deze training
volgen. Dit heeft volgens hen te maken met het laagdrempelig perspectief
op het vinden van een baan in de zorg. Met de hoge werkloosheid in acht
genomen (circa 10%) en de geringe kosten die aan de opleiding zijn gebonden, creëert Kaymek voor deze mensen een nieuwe kans op de arbeidsmarkt.

De bezetting bij Pınar is momenteel niet erg hoog. De ouderen wonen in dit
privaathuis vaak met meerdere kamergenoten. Volgens mevrouw Pınar
speelt vooral de relatief behoudende cultuur in Kayseri een rol in de
onderbezetting. Ze geeft aan dat het geen kwestie van kiezen is. “Ouderen
worden niet hiernaar toe gebracht omdat de kinderen hen niet willen
verzorgen. Ze kunnen ze simpelweg niet meer verzorgen. Dit is een belangrijk nuance.” Ze geeft aan dat het een strijd is om het imago van een
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dergelijk huis te blijven oppoetsen zodat de cliënten, maar ook de samenleving waarin ze leven geen negatieve beeldvorming vormt.

worden onder begeleiding naar de moskee gebracht en de ouderen die dat
niet meer kunnen worden gefeliciteerd met deze dag. En zelfs daar worden
ze erg gelukkig van.”

De overheid biedt geen enkel steun aan dit soort verpleeghuizen. In sommige gevallen is er een maandelijkse bijdrage van de gemeente. Maar dit
geldt slechts voor de rehabilitatieafdeling van een huis. En deze heeft Pınar
niet.

Erciyes Universiteit
Onder leiding van mevrouw Sultan Taşçı, assistent directeur Erciyes
Universiteit en zelf hoogleraar, wordt het reisgezelschap welkom geheten
door het team van hoogleraren en onderzoekers op het gebied van
(ouderen)zorg en welzijn.
De universiteit biedt 5-jarige opleidingen aan op het gebied van zorg, zoals
verpleegkundige-, verloskundige- en diëtiste-opleidingen. Over het algemeen is een studie op te delen in 1 jaar oriëntatie/voorbereiding en 4 jaar
specialisatie. Gekoppeld aan de opleidingen, dienen studenten 4 maanden
lang, 3 dagen in de week stage te lopen. Wanneer men een dergelijk studietraject heeft afgerond, kan hij of zij zich breed inzetten op de arbeidsmarkt.
Te denken valt aan scholen, ziekenhuizen, rehabilitatiehuizen, verpleeghuizen en dergelijke. Daarnaast krijgt de promovendus de bevoegdheid om
een eigen kinderopvang te beginnen. Dit is een extra recht gekoppeld aan
de studie.

De marktprijs van een opname in een particulier huis wordt bepaald door
een commissie die door de gouverneur is aangesteld. Deze commissie
bepaald het minimumbedrag dat een soortgelijke instelling mag vragen. In
de praktijk ligt het bedrag tussen de 1000-1500 Turse Liras. Dit komt overeen met een bedrag tussen 450 en 700 Euro en is afhankelijk van de zorg
dat men nodig heeft.

De groep van dames vertelt ook iets over de actuele statistieken. Ze geven
aan dat 7 van de 10 ouderen onder verzorging en/of begeleiding staat van
de kinderen of andere familieleden. Er zijn in ieder geval een aantal opvallende (knel)punten naar voren gekomen middels verschillende onderzoeken
die zij hebben verricht:


Als belangrijk speerpunt geeft mevrouw Pınar aan dat je de ouderen die
redelijk actief zijn moet betrekken bij het dagelijks leven. Ze geeft als
voorbeeld het belang van de vrijdagmiddag gebed. “Sommige ouderen
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apartheid van belang (dit gegeven kan per gebied in Turkije
verschillen);
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De verwachtingen en wensen van de oudere is erg belangrijk;



Aangepaste sanitaire voorzieningen bouwen, zodat de oudere zich
gemakkelijk ritueel kan reinigen en zittend kan wassen;



Let op het opleidingsniveau van de oudere. De meeste van hen
heeft weinig tot geen opleiding genoten;



Het vrij kunnen gebruiken van de telefoon en televisie;



Is de oudere op eigen initiatief opgenomen in een verpleeghuis?;



Het gebruik van muziekinstallatie voor rustgevende achtergrondgeluiden, zoals dat van water en vogels;



Geloof speelt een steeds belangrijkere rol in het leven van ouderen. Zij vinden het prettig om Koran te lezen/te luisteren naar
recitaties of geloofsgerelateerde themabijeenkomsten bij te
wonen;



Informele communicatie door verzorgenden, dat wil zeggen niet
aanspreken als ‘meneer/mevrouw’ maar als ‘tante (teyze)/oom
(amca)’;



Veel lichamelijk contact door verzorgenden;



Belichting aan kunnen passen aan de wensen van ouderen;



Belang hechten aan bijvoorbeeld rouwverwerking door familie te
betrekken en Koran recitaties (Cenaze Mevlidi: rouwceremonie);



Ouderen willen meer uiting geven aan hun geloofgerelateerde
plichten, zoals het bezoeken van een zieke en of het deelnemen
aan een rouwceremonie.

Naast deze aandachtpunten, zijn er uit onderzoek tevens andere gegevens
naar voren gekomen inzake de inrichting van een ‘ideaal verzorgingshuis’:


Geen klinische, ‘koude’ sfeer, maar het gebruik van warme, knusse
(pastel)kleuren. Ook op terminale afdelingen;
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de Ramadan door typische lekkernijen te serveren zoals lokma
(soort soesjes met siroop);


Niet proberen de oudere te veranderen, maar geduld opbrengen;



Het besef van de dominante positie van ouderen in de Turkse
cultuur. Deze mensen zijn gewend om de ‘wijze’ van de familie te
zijn en een zeker gezag te hebben;







Het instellen van een familie-dag waarbij de oudere meegaat met
de kinderen naar huis. Dit kan bijvoorbeeld op feestdagen
(Suikerfeest, Offerfeest e.d.);
De mogelijkheid bieden voor ouderen om aan hun geloofsgerelateerde plichten te voldoen, zoals het mee kunnen doen aan het
Offerfeest;
Het knippen van de haren van vooral vrouwelijke ouderen geeft
hen het gevoel gestraft te worden. Deze ouderen willen hun haar
laten groeien (cultureel/geloof);
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De angst voor baden als gevolg van de angst voor vallen;



Het gebruik van comfortabele, brede banken gezien de wens van
de oudere om zijn of haar benen op te trekken tijdens het zitten;



Aandacht voor een goede verwarmingsinstallatie;



Aandacht voor geschikte maaltijden. De maaltijden dienen halal te
zijn. Daarnaast is het van belang om te kijken uit welke streek de
oudere komt. Is hij of zij gewend om vis te eten of vlees? Dergelijke
vraagstukken eerst doorlopen met de familie;



Typisch Turkse ontbijt met kaas, olijven en thee wordt over het
algemeen zeer gewaardeerd als ook deegwaren;



De meeste ouderen zijn gewend om in de namiddag een kopje
Turkse koffie te nuttigen;



Zoutloze maaltijden kunnen op smaak gebracht worden met verse
kruiden zoals peterselie, dille en munt;
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Aandacht voor buitenfaciliteiten en wandelroutes. De ouderen
hebben de neiging om ‘lui’ te worden en hun levenslust te
verliezen;



Turkse ouderen kennen vaak het begrip ‘op vakantie gaan’ niet;



De ouderen kunnen niets nieuws meer leren. De beste bezigheidstherapie is hun ‘oude’ hobby van vroeger oppakken, zoals haken,
breien en dergelijke;



Buitenactiviteiten organiseren zoals een picknick.



Het scheiden van mannen en vrouwen brengt soms het volgend
probleem met zich mee. De mannen krijgen hierdoor een
verhoogd libido en kunnen agressief worden. Dit is een knelpunt
gezien de cultuur;
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2.3

Dinsdag 27 oktober 2009

Staatshuis Darülaceze
In de ochtend wordt de groep ontvangen door de heer Nurullah Yücel,
directeur van het staatshuis ‘Darülaceze’. Het verpleeg- en verzorgingshuis
is gebouwd op een grond van 150.000 m2 en heeft 850 bedden tot haar
beschikking. Met deze omvang is dit het grootste staatshuis in Turkije.

Naast het verzorgingselement, hecht het management ook veel belang aan
publicaties en onderzoek. Zo heeft het huis in samenwerking met de
gemeente Istanbul haar naam gezet onder titels als ‘Living with an Alzheimer patient’ en ‘Demanslı Yıllara Değer Katan Aktiviteler (Aktiviteiten-gids
voor dementerende ouderen)’ en houdt zij zich actief bezig met kennisuitwisseling met onder andere Duitsland en Nederland. Een ander interessant
marketingmiddel dat het management heeft ingezet, is een kort drama van
30 minuten geschreven, geregisseerd en gefilmd door het personeel. In
deze film wordt het reilen en zeilen binnen het huis verteld middels een
fictief verhaal.

Tot slot bevindt zich in Avanos-Nevşehir in Anatolië een verpleegen verzorgingshuis die volgens Turkse normen en waarden
nagenoeg perfect is.

Het reisgezelschap vertrekt van Kayseri naar Erkilet Airport om de reis
vervolgens voort te zetten naar Istanbul. ’s Avonds checkt de groep in bij
Hotel Dragos Park Hotel.
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Een ander project waar de heer Yücel vol trots over spreekt is het Europese
‘Ring-project’ waarbij de essentie van het project ligt bij kennisuitwisseling
op het gebied van Alzheimer. Landen die ook meedoen met dit project zijn
Spanje, Italië en Roemenië. Dit traject heeft een boek en een film
opgeleverd.

Privéhuizen Acibadem
‘s-Middags vindt er een gesprek plaats met mevrouw Aynur Gökkaya,
directeur van privé verpleeghuis Acibadem. Ook dit particulier huis beschikt
over een relatief kleine capaciteit vergeleken met een staatshuis. Wel zijn er
naast deze vestiging nog twee huizen onder dezelfde noemer.

Het staatshuis heeft tevens banden met de volgende Nederlandse
instellingen:







Deze vestiging heeft een maximum capaciteit van 36 bedden, verdeeld over
etages, afhankelijk van ziektebeelden. Het onderscheid tussen man en
vrouw wordt niet zo strikt nageleefd als in Kayseri. Vooral niet in de
gemeenschappelijke kamers, waarschijnlijk door gebrek aan ruimte. Op de
kamers wonen de ouderen wel met kamergenoten van dezelfde sekse.

Titus college
Singels zorgcentrum
Islamitische universiteit Rotterdam
Philadelphia zorgcentrum
Deren Azheimer care centrum
Gestronde

Na een rondleiding neemt het reisgezelschap afscheid van het team van
Darülaceze.
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Een groot verschil met Kayseri is onder andere het welvaartsniveau van de
bewoners. Deze zijn over het algemeen ouders van beroemde Turken,
waardoor het aangeboden comfort vrij hoog is. De bewoners in dit
verpleeghuis ogen gelukkiger dan bewoners van het privéhuis in Kayseri.

2.4

Woensdag 28 oktober 2009

Gesprek met dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
Het reisgezelschap gaat langs bij mevrouw Işın Baral Kulaksızoğlu,
hoogleraar gespecialiseerd in geriatrisch psychiatrie bij het Universiteit van
Istanbul, faculteit medische wetenschappen. De groep valt met de deur in
huis en stelt de vraag:
“Hoe zorg je ervoor dat de Turkse gemeenschap in Nederland zich niet keert
tegen de opname van Turkse ouderen in een intramurale zorgomgeving?”

Één van de opvallende dingen is zonder meer de camerabewaking in het
huis. Er zijn zelf accounts beschikbaar voor familieleden om de oudere 24/7
te kunnen volgen op internet. De reden voor deze aanpak is onder andere
het gevoel van veiligheid en bij zowel bewoners als wel de familie. Naast
het voortdurende cameratoezicht, registreren de verzorgenden alle
dagelijkse handelingen op een rooster. Iedere bewoner heeft een
individueel rooster waarop wordt aangegeven wanneer een persoonlijke en
eventuele medische verzorging heeft plaatsgevonden.
Mevrouw Baral brengt een aantal belangrijke punten ter sprake. Indien men
hier rekening mee houdt, kan het de eventuele vooroordelen breken. Ze
geeft onder andere aan:

Een opvallend gegeven is dat de directeur aangeeft dat zorginstellingen in
Turkije weinig tot geen feeling hebben met de doelgroep van Şefkat, namelijk Turkse ouderen in Nederland. Zij geeft aan dat deze ouderen in Nederland waarschijnlijk een ander verwachtingspatroon hebben, omdat ze al
jaren in het buitenland wonen.



De groep zet haar reis voort richting Elit Hotel in Taksim-Istanbul om vervolgens het programma voor deze dag af te sluiten.
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Laat prominente figuren niet belemmerend werken. Als een vooraanstaande politieke persoonlijkheid zich keert tegen intramurale
zorginstellingen, heeft deze impact op de beeldvorming in
negatieve zin.
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Informeer mensen grootschalig wat het betekent om met een
dementerende oudere te moeten leven. Mevrouw Baral benadert
de situatie in Nederland vanuit een positieve invalshoek. Zij geeft
aan dat de Turkse mensen in Nederland op mentaal vlak zich meer
kunnen aanpassen aan hun omgeving, omdat zij door de jaren
heen zich al hebben aangepast aan het leven daar.



Pas je als organisatie ook aan en leef je in in de wensen en behoeften van de Turkse ouderen. Deze ouderen zijn over het algemeen
laagopgeleid, waardoor ze een afkeer hebben van het moderne.
Houd daar rekening mee bij de inrichting. Kies voor herkenbare,
traditionele details, zoals wandkleedjes, haakwerkjes en
nepbloemen.



Begin een goede PR campagne. Betrek hierbij imams van moskeeën. Informeer mensen over de gevaren en overtuig ze van een
goede zorg door dingen te laten voelen. Denk aan opendagen in
Zorghuis Şefkat.



Geef eventuele afdelingen geen medische namen, maar herkenbare, fijne namen.



Turkse ouderen zijn gewend om ruim en goed belicht te wonen.
Zorg dus voor ruime kamers waar ze niet het gevoel hebben ‘in een
kist’ te leven. Als je moet kiezen tussen een grote persoonlijke
ruimte of een ruime gemeenschappelijke ruimte, kies dan voor het
eerste.



Plaats ouderen met dezelfde achtergrond samen, bijvoorbeeld een
Ankara ruimte, Zwarte Zee ruimte en Anatolië ruimte. Er zijn onderling te grote verschillen.

januari 2010

Een ander interessant punt dat naar voren komt in het gesprek is de
beleving van ziektebeelden van de Turkse oudere. Baral geeft aan dat veel
somatische klachten een psychologische inslag hebben. Als een Turkse
oudere bijvoorbeeld zegt “Yüreğim yanıyor” wat letterlijk genomen “Ik heb
een brandend gevoel bij mijn hart/borst” betekent, bedoelt zij dat
metaforisch voor ik mis dit of dat. Wellicht van belang dus om een dokter
en psycholoog van Turkse komaf te hebben bij Şefkat. Wat verder ook veel
aandacht verdient volgens mevrouw Baral is de persoonlijke betrok-kenheid
van de arts bij de cliënt. Dat de arts bijvoorbeeld bij de cliënt thuis komt
voor een controle of diagnose, is in de ogen van de oudere doorgaans een
grote eer en privilege.
Mevrouw Baral geeft aan zelf in de zomer van 2010 naar Nederland te
komen voor een symposium en beloofd ook een aantal proefschriften en
onderzoeken beschikbaar te stellen voor het expertisecentrum. De heer
Meulemans nodigt haar uit om ook op bezoek te komen bij Zorggroep Elde.
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Arel Universiteit

Stichting Alzheimer

In de middag bezoekt de groep een presentatie van Nesrin Aştı, hoogleraar
bij de faculteit van medische wetenschappen bij de Arel Universiteit in
Istanbul. De universiteit heeft haar deuren recent geopend (2007). Arel
universiteit telt 5000 studenten en beschikt over 5 faculteiten, 3 instituten
en 2 campussen. Mevrouw Aştı doceert op de faculteit en is daarnaast ook
een actief lid van de Stichting Geriatrie.

Eenmaal aangekomen bij de stichting Alzheimer, wordt het reisgezelschap
ontvangen door mevrouw Fügen Kural, de directeur. De stichting, opgericht
in 2000, heeft als doel het informeren over het ziektebeeld Alzheimer. Om
deze doelstelling te bereiken, organiseert zij regelmatig bijeenkomsten of
publiceert boeken. De stichting heeft 9 vestigingen gelegen in diverse delen
van Turkije zoals Ankara, Izmir en Mersin.
Wat de directeur opvalt, is dat men zich vaak schaamt voor de eigen ouders
wanneer deze dementeren. De label is al gauw ‘die is gek geworden’ en
daardoor worden dit soort ouderen buitengesloten en geïsoleerd. De
stichting probeert vooral de familie van deze mensen te bereiken om
duidelijk te maken dat dit bij het ziektebeeld hoort.

Volgens de hoogleraar heeft men in Turkije een duidelijk beeld van de rol
van een oudere. Zij beschrijft dit als volgt. Een oudere is 65 jaar en ouder,
doorgaat heftige veranderingen wat het uiterlijk betreft en is volgens de
meesten eigenlijk uitgespeeld. Een oudere is wijs en heeft veel kennis in
pacht en deelt deze met het nageslacht.
I n Turkije bestaat slechts 6 % van de bevolking uit ouderen. Getalsmatig
spreekt men van 200.000 ouderen. Verder in haar verhaal laat mevrouw
Aştı de rest van de statistieken zien wat ouderen in Turkije betreft. Veel van
de statistieken zijn herkenbaar uit het gesprek met hoogleraar Sultan Taşçı
van de Erciyes Universiteit in Kayseri. De presentatie wordt tevens bijgewoond door een groep geïnteresseerde studenten.

Verder verlopen de contacten met de media erg stroef. De directeur geeft
aan dat er veel aandacht is aan bijvoorbeeld kinderen met kanker, maar
weinig aandacht voor dementerende ouderen. Het overleven als Stichting
Alzheimer is moeizaam. “Wanneer men een dementerende oudere heeft, is
de aandacht groot. Maar zodra de oudere komt te overlijden, schenken
dezelfde mensen geen aandacht aam en geen middelen meer in de
stichting. Dat maakt ons bestaan moeilijk.”

13

Rapport Ouderenzorg in Turkije - Zorghuis Şefkat

januari 2010

Şayeste vergelijkt de verzorgende als een soort ‘slaafje’ in de ogen van de
klant. In dit soort gevallen is het essentieel dat men opkomt voor het
personeel en dat er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd worden om
de stress en spanning weg te nemen. Hiermee verklein je tevens de kans op
burn-outs bij het personeel.

Thuiszorginstelling Aileden Biri
De thuiszorginstelling Aileden Biri wat ‘een Familielid’ betekent in het Turks,
biedt vooral ondersteunende begeleiding aan cliënten en hun familie. De
heer Ferhat Şayeste is oprichter en directeur van deze instelling. Daarnaast
zit hij in het bestuur van de Vereniging van Thuiszorginstellingen. Hij heeft
een periode in Amerika geleefd en kan naar eigen zeggen de Turkse en
Westerse zorgvraag in perspectief zien.
De cultuur die medebepalend is dat ouderen zo lang mogelijk thuis worden
verzorgd, biedt voor de thuiszorg ook kansen. Maar doordat men gewend is
om zelf zorg te verlenen, is er wel argwaan naar een dergelijke organisatie
toe. Daarnaast is het geen onbelangrijk gegeven dat er goedkope, illegale
krachten in overvloed aanwezig zijn in Istanbul, waardoor de keuze niet
meteen valt op de thuiszorg. Ondanks de hogere kosten, is er wel een zekere tendens om steeds vaker te kiezen voor professionele zorg. De heer
Şayeste vertelt dat zelfs een Franse thuiszorginstelling vestigingen wil
openen voor zowel de Turken als wel de Europeanen in Turkije. De reden
voor de groei is onder andere het feit dat vrouwen, die vaak de zorg van
ouderen op zich nemen, steeds vaker een betaalde baan erop na houden.
Dit zorgt er uiteindelijk voor dat men toch aanklopt bij een professionele
thuiszorgorganisatie.

Een ander aandachtpunt is het bewaken van de professionaliteit tussen
cliënt en verzorgende. De heer Şayeste geeft aan dat het in de praktijk voor
kan komen dat er tussen de verzorgende en de cliënt een soort familieband
ontstaat. Betrokkenheid is niet erg en zelfs nodig, vertelt hij, maar op een
gegeven moment gaat de verzorgende te ver door bijvoorbeeld ook de
administratie te regelen voor de cliënt. Dit veroorzaakt een spanningsveld
als het gaat om de cultuur die warm en open is, en het werk waarvan de
grenzen van professionaliteit bewaakt dient te worden.
Hier komt ook het belang van goed getrainde, betrokken personeel naar
voren.

De heer Şayeste vertelt ook iets over de aanpak en werkwijze binnen zijn
bedrijf. Hij geeft aan dat het intakegesprek van groot belang is. “In dat
gesprek komen de verwachtingen van de klant naar voren en krijg je als
instelling de kans om meer gevoel te krijgen met de gezinsdynamiek en de
thuissituatie.” Privacy vindt hij een punt dat te allen tijde gewaarborgd
moet blijven.
Een knelpunt dat vaak voorkomt is dat de mentaliteit van de klant
spanningen oplevert ten opzichte van het personeel. Er heerst in Turkije
namelijk het beeld van “Ik betaal ervoor, dus je doet wat ik zeg”. De heer
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Bij de werving van geschikt personeel heeft de heer Şayeste een checklist:









2.5

Hij/zij dient betrokken te zijn.
Vrouwelijke verzorgenden hebben de voorkeur, doordat ze
flexibel, en snel van begrip zijn. Daarnaast vragen de meeste
cliënten (ook mannelijke) om een vrouw.
Hij/ zij dient volwassen te zijn. De voorkeur is 30 jaar en ouder.
Hij/zij dient relevante ervaring te hebben opgedaan in de
zorgsector.
Hij/zij heeft referenties.
Hij/zij is communicatief vaardig en heeft een representatief
voorkomen.
Hij/zij kan zowel in teamverband als zelfstandig werken en heeft
een goede dosis eigen- en collectieve verantwoordelijkheid.

Donderdag 29 oktober 2009

De vrije middag, voor het vertrek naar Nederland heeft het reisgezelschap
een korte citytrip gedaan in Instanbul. De aftrap van de trip is een
boottocht langs de Bosporus. Ook beziens-waardigheden als de Blauwe
Moskee en Hagia Sophia zijn bezocht.

Momenteel is er in de stad Sakarya in het Noordwesten van Turkije een
tweejarige opleiding tot persoonlijke zorghulp. Dit komt overeen met
niveau 3 in Nederland, waarbij de verzorgende bijvoorbeeld wel simpele
medische handelingen mag doen zoals het injecteren.
Het reisgezelschap komt ’s avonds laat aan op Schiphol in Amterdam.
Hiermee komt de studiereis tot een einde.
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3.

Observaties en analyse

3.2

3.1

Overheidsbeleid

De manier waarop men tegen zorg aankijkt noemt men zowel in Istanbul als
in Anatolië vraaggericht. Echter wel met een medische inslag. Het lichamelijke is erg belangrijk. Dokter, diëtiste en dergelijke drukken een belangrijke
stempel op hetgeen men aanbied. Daarbij is het advies zwaar wegend en is
men bereid zijn best te doen om het medisch welbevinden centraal te
stellen en doorgang te laten vinden. Ook bewoners denken en handelen
vooral medisch gericht waarbij aandacht voor het lichamelijk welbevinden
voorop staat. Het krijgen van medicijnen is erg belangrijk voor de bewoners.
Door het voorschrijven van medicijnen voelen mensen zichzelf en hun
klachten namelijk serieus genomen. Krijgt men geen recept, dan wordt over
het algemeen de arts als ‘slechte dokter’ gezien.

De opvang van zware zorg behoevende ouderen, komt in Turkije in veel
gevallen te rusten op de schouders van naaste familie, veelal (schoon)dochters. Naast de traditionele opvatting van respect voor ouderen, wat
zich uit in het verzorgen van de oudere tot in de dood, speelt ook de overheid een grote rol in het tot stand houden van dit mantelzorgsysteem in
Turkije. Tijdens de studiereis heeft de groep met diverse overheidsambtenaren gesproken. Hierbij komt onder meer naar voren dat het in
Turkije voor de kinderen wettelijk verplicht is om voor de eigen ouders te
zorgen. Indien de mogelijkheid voor mantelzorg ontbreekt (in fysieke zin
dan wel dat de demente oudere geen familie meer heeft ) dan zijn er staatsinstellingen die zich daarvoor inzetten. De mantelzorg is dus een essentieel
onderdeel van het zorgsysteem. Naast de staatsverpleeg- en verzorgingshuizen, zijn er ook particuliere instellingen. Wanneer men voldoende
vermogend is, kan de oudere opgevangen en verzorgd worden via een
particuliere opvang die zowel intra als extramuraal plaatsvindt.
De overheid dan wel de gemeente is leidend als het gaat over de vanuit de
staat geleverde zorg. Er zijn geen stichtingen of andere rechtspersonen die
zoals in Nederland vanuit een door de overheid gereguleerd systeem
zelfstandig zorg leveren aan ouderen. De verpleeghuizen zijn eigendom van
de overheid en de organisatie is hiërarchisch geregeld. De kwaliteit van de
verleende zorg is verschillend, mede door het ontbreken van eenduidige
kwaliteitsnormen. De financiering van de staatszorg is een overheidszaak.
Indien de kinderen wensen af te zien van het wettelijk verplichte verzorgen
van de oudere, wordt er een vorm van alimentatie gerekend waar mede de
opvang in de staatsinstellingen wordt gefinancierd. Voor de particuliere
verpleeg- en verzorgingshuizen gaat het vooral om de middelen die men
zelf heeft.

Zorgvisie

Medicijnen zijn vrij te koop in Turkije en het gebruik is hoog. Over het
algemeen kun je medicijnen ook zonder recept krijgen. Een huisartsen
systeem of een eenduidig patiëntendossier is er niet. Je kunt als patiënt zelf
naar één of meerdere artsen toe gaan, waarbij vaak de ene arts niet weet
wat de andere doet. Binnen verpleeg- en verzorgingshuizen van de staat
heeft men wel artsen in dienst. Deze artsen hebben daarnaast ook vaak een
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eigen privé kliniek. Bij privé verpleeg- en verzorgingshuizen overlegt men
met de familie welke arts geraadpleegd zal worden.

3.3

Zorgstructuur

De coördinatie van zorg is vrij overzichtelijk
georganiseerd en hiërarchisch van aard.
De directeur is de baas en deze legt verantwoording af. De top-down communicatie of
te wel de hiërarchie komt nadrukkelijk naar
voren in de kleding dat men draagt.
Management in pakken met stropdassen.
Medisch en verpleegkundig personeel in
hagel witte uniformen en naar gelang de
ondersteunende functie in andere uniformen.

De cultuur in de huizen voor ouderen is vrij klinisch. Er zijn relatief veel
witte jassen en het aanbod verschilt nogal als men het stuk particuliere zorg
meeneemt. Er veel aandacht voor bewegen en fitness, gezond doen voor je
lichaam. Praten over problemen die je hebt doet men over het algemeen
niet en heeft men een somatische invalshoek.

Binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen
vanuit de staat, heeft men over het algemeen één directeur en enkele managers in
dienst. Daarnaast is het vanuit de overheid
verplicht om een socioloog in dienst te hebben. Deze vervult vooral de
functie van maatschappelijk werker en/of begeleider. Meestal geeft de
socioloog ook leiding aan en is eindverantwoordelijke voor het verzorgend
team.
Bij de privaathuizen is meestal de directeur ook eigenaar van het
verpleeghuis en verantwoordelijke voor de aangeboden zorg. Over het
algemeen is hij of zij vaak goed op de hoogte van de inhoudelijke vraagstukken en problemen en beheert het huis dan als zijnde een eigen onderneming. Ook bij privaatinstellingen is men verplicht om een socioloog in
dienst te hebben. De directeuren van de instellingen die door het reisgezelschap zijn bezocht, waren zelf verpleegkundige en hielpen regelmatig mee
met de daadwerkelijke verzorging van bewoners.
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3.4

Directeur

Het verpleegsysteem wat men hanteert is taakgericht, maar ook hiërarchisch van opzet. Dit gegeven kan teruggezien worden in de taken die men
mag / moet doen. Er werken veel zorghulpen (ongeveer 70 á 80 %) die
ingezet worden voor de basiszorg en het schoonhouden van de omgeving.
Het niveau van deze ‘zorghulpen’ komt ongeveer overeen met nivo 1 of 2.
Het personeel op nivo 1 en 2 is ruimschoots voor handen en doet heel
taakgericht werk. Sommige medewerkers doen bijvoorbeeld alleen de
bewoners verschonen; wassen in de Hamam; eten en drinken geven of
slechts aanwezig zijn in de huiskamers.

Gezaghebber
Hoofdverantwoordelijk

1.

Socioloog

2. Verpleegkundige

3. Verzorgende

Begeleiding bewoner

Medische handelingen

ADL, Huishoudelijk

Verpleegsysteem

Verder zijn er enkele verpleegkundigen in dienst die vooral
verantwoordelijk zijn voor de verpleeg-technische handelingen zoals
medicijnen delen, injecteren en het coördineren en structureren van de
directe zorg. Deze functie komt grotendeels overeen met nivo 4 of 5 in
Nederland. Het nivo 3 zoals het Nederlandse zorgsysteem dat kent, kent
men vooralsnog niet. Wel zijn er op dat gebied ontwikkelingen aan de gang.
Voor de verpleegkundige handelingen zijn er in staatshuizen vaak
voldoende mannelijk en vrouwelijk personeel om de bewoners volgens
gelijke sekse te verzorgen. In sommige privaathuizen verzorgt men wel de
andere sekse.

Bij zowel de privaathuizen als ook de staatshuizen valt op dat de directeur
het gezag heeft. De bewoners en het personeel vinden het belangrijk dat de
directeur autoritair is en zich regelmatig laat zien op de werkvloer.
Er is binnen de huizen van de staat relatief veel personeel. Aan ondersteunend personeel kan men gemakkelijk komen. Dit mede door de werkeloosheid van meer dan 10 %. Het ondersteunend personeel is daarnaast relatief
goedkoop. Het werven van verpleegkundig personeel gaat moeizamer. Deze
groep heeft namelijk de neiging om te werken binnen ziekenhuizen. Er is
een relatief laag ziekteverzuim.

Alle zorg wordt door de verpleegkundigen gerapporteerd in een papieren
zorgdossier; ook basiszorghandelingen zoals nagels knippen, oren schoonmaken en dergelijke. De registratie is vooral gericht op het verantwoording
afleggen ten opzicht van de familie en niet zo zeer om te werken met een
zorg- en behandelplan. Alleen verpleegkundigen zijn geautoriseerd voor
deze dossiers.

Het gebruik van camera’s die alles registeren is vrij gebruikelijk in de zorg.
Dit systeem wordt vooral toegepast om verantwoording af te kunnen
leggen aan de familie als er iets is gebeurt wat men niet kan verklaren.
Daarnaast geeft men aan dat bewoners en familie een veilig gevoel krijgen
door deze vorm van registratie. In privaathuizen krijgt de familie inlogcodes
om indien wenselijk de eigen oudere vanaf het internet te kunnen volgen.

Ondanks dat er vergeleken met Nederland relatief veel mannen in de zorg
zitten, is het zorgberoep vooral een vrouwenaangelegenheid.
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Differentiatie

3.7

Binnen Turkije maakt men wel onderscheid tussen verzorgingshuizen en
verpleeghuizen echter de scheidslijn is niet erg duidelijk. Wanneer men een
aanmelding krijgt, wordt er gekeken wat voor soort zorg er geboden kan
worden. Dit gebeurt nadat de overheid hier toestemming voor gegeven
heeft.

Extramurale dienstverlening

Thuiszorg op zich is een vrij nieuw fenomeen in Turkije. Momenteel
concentreert deze zorgvorm zich met name in de grote steden in vooral het
westen van het land. Dit lijkt vooral te maken met het moeilijk uit handen
geven van zorg en de grote werkeloosheid, zodat men de zorg vooral zelf
blijft geven.

Het aanbieden van zorg wordt pragmatisch aangepakt. Binnen verpleeghuizen wordt er ook relatief lichtere zorg gegeven. Zichtbare differentiatie
is meer gericht op de zorg die men krijgt. Bijvoorbeeld ouderen die
revalideren gaan naar een aparte unit, maar tevens ouderen die doodgaan.
Er zijn afdelingen voor dementerende ouderen, maar hier verblijven tevens
somatische zieken. Ook wonen er ouderen met psychiatrische problemen.
Zolang het goed gaat, heeft men hier geen problemen mee. Kortom, het
onderscheid is niet erg strikt. Vooral de grootte van de instelling is bepalend
in hoeverre men kan differentiëren. Hierbij dient in ogenschouw genomen
te worden dat er al een onderscheid is gemaakt tussen mannen en
vrouwen.
Mensen die in het thuisfront zorg en/of verzorgende nodig hebben huren
over het algemeen iemand in die in veel gevallen 24/7 beschikbaar is. Vaak
zijn deze ‘freelance verzorgenden’ illegalen afkomstig uit omringende
landen die voor een gering bedrag laagdrempelig in te schakelen zijn, terwijl
particuliere instellingen vaak duurder zijn. Langzaamaan komt men tot de
conclusie dat voor sommige zorgaspecten professionele deskundigheid
nodig is en doet men steeds vaker een beroep op de professionele thuiszorg. Er zijn relatief weinig tot geen georganiseerde thuiszorgorganisaties
en de kosten van deze extramurale dienstverleningsvormen komen geheel
te rusten op de cliënt of de familie.

Binnen de privaathuizen hanteert men ogenschijnlijk geen differentiatie.
Met een bewonersaantal van ongeveer 35 ontbreken er vaak de mogelijkheden om onderscheid te maken, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen.
Er wordt voornamelijk gekeken naar wat de zorgvraag is en of men deze
zorg kan bieden in het huis.

3.6

Opnamebeleid

Opvallend is dat met name ouderen, die geen kinderen hebben of er niet
mee kunnen opschieten, terecht komen in een zorghuis. Dat hoeven in
principe geen dementerenden te zijn. Het kunnen ook relatief ‘gezonde’
mensen zijn, die (gedeeltelijk) zelfstandig kunnen wonen.

Voordat er daadwerkelijk zorg wordt geboden, wordt er eerst middels een
uitgebreide analyse gekeken wat voor zorg iemand nodig heeft, maar ook
wat de regels van het huis zijn waar zorg gegeven gaat worden. Op het
moment dat er een goede match kan worden gemaakt met een geschikt
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personeelslid en de zorgvrager, dan wordt er pas zorg geleverd.

3.8

Informatievoorziening

Informatie wordt niet actief verstuurd. Het lijkt erop dat zelfs een staatshuis
met een eigen PR- afdeling hiervoor geen gerichte marketingstrategie voert.
De algehele houding lijkt “als men informatie zoekt, dan weet men ons wel
te vinden”. Sporadisch worden tv - spotjes gewijd om bepaalde zorgvormen
te onder de aandacht te brengen.

Bij de werving en selectie wordt veelal gescreend op persoonlijke
eigenschapen van een potentiële werknemer.
Ouderen en hun familie zijn over het algemeen argwanend om een
vreemde in huis te halen. Maar op het moment dat er een band is tussen
verzorger en cliënt, dan is deze vaak heftig waardoor er een soort ouderkind relatie ontstaat. Om de relatie op professioneel vlak te houden is
alertheid een noodzaak. Een ander veel voorkomend probleem waar men
tegenaan loopt is het “Ik betaal, dus ik bepaal” gedachte bij cliënten.

Echter de directeur van de Alzheimer Stichting in Istanbul geeft aan dat ze
er van alles aan doet om mensen te informeren over de ziekte Alzheimer en
dementie. Er zijn regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten, maar deze
worden minimaal bezocht. De stichting heeft eenmaal een ludieke actie
gevoerd via een befaamde bergbeklimmer om de Stichting Alzheimer te
promoten. Echter geen enkele commerciële zender (waar het de meerderheid van de bevolking naar kijkt) was bereidt om er tijd in te steken. Slechts
een enkele buitenlandse, Europese zender heeft aandacht ge- schonken aan
deze actie. Er lijkt dus weinig tot geen interesse in het thema, terwijl
dementie steeds vaker voorkomt in Turkije gezien de cijfers.

Kijkend naar de toekomst (Turkije heeft op dit moment een hoog percentage mensen in de leeftijdscategorie van 25 tot 55 jaar) kan het bijna niet
anders dan dat thuiszorg een geweldige impuls moet krijgen de komende
jaren. Echter de overheid zal hierin een stimulerende factor moeten zijn,
zowel voorwaarde scheppend als op financieel gebied. Het begrip dagverzorging zoals men dat in Nederland kent, is onbekend in Turkije.
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Vergelijkingstabel Zorg in Turkije - Nederland
Inrichting
Onderwerp

Staatshuis
Turkije

Privaathuis
Turkije

Meer
persoonskamers

2, maximaal 3
persoonskamers

Individuele
kamers

Gesloten,
niet met maar
over de cliënt

Halfopen,
niet met cliënt,
maar wel met
familie

Open,
met cliënt en
familie

Privacy
bewoners

Weinig tot geen

Cameratoezicht,
weinig tot geen

Privacywaarborg

Participatie
familie

Geen,
zeer weinig

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Vergoeding

Overheid en
individu

Individu

Overheid

Zorghuis
Nederland
Communicatie

Organisatie

Hiërarchisch,
Geen inspraak

Hiërarchisch,
weinig tot geen
inspraak

Ondernemingsraad
Vakbond

Taakgericht
Uitvoerend
Volgzaam

Taakgericht
Uitvoerend
Volgzaam

Coördinerend
Spin in het web
Samenspel van
disciplines

Veel
laaggeschoold
personeel

Hoog- en
laagopgeleid
personeel

Niveau 1-2-3

Medisch,
uitgangspunt
lichamelijk
welzijn

Medisch,
uitgangspunt
lichamelijk en
geestelijk
welzijn

Sociaal model

Indicatie

het niet hebben
van
familie/verzorger

voldoende
geld/inkomen

Overheid,
CIZ

Architectonisch

Ruim met
openlucht
faciliteiten

Beperkte
ruimte, geen
openlucht
faciliteiten

Proportionele
indeling binnen
en buiten
ruimten

Werk

Niveau

Model

Samenvattend kan gesteld worden dat er in Turkije anders wordt
omgegaan met levensvraagstukken, communicatie en aandacht
voor de mens in zijn geheel. Vooral met betrekking tot zaken die
met levenseinde te maken hebben, zijn er veel meer sociale
omgevings- en culturele factoren van belang. Deze prevaleren in
sommige gevallen zelfs boven de wens of welzijn van de cliënt.
De definitie van welzijn en hoe men de kwaliteit van het leven
ervaart is anders. Het geloof, cultuur en opvattingen van familie en
omgeving spelen een grote rol bij het aanbieden van de zorg. Met
de zorgvrager zal bijvoorbeeld vaak niet direct gecommuni-ceerd
worden dat men aan het sterven is, maar vooral met de familie.
Behandeling zijn vooral gebaseerd op lichamelijke- en niet zo zeer
geestelijke welzijn. Het lichamelijke gaat voor.
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Inzicht

3.11

Wanneer men een vergelijking zou trekken tussen de staats- en private
instellingen, dan zou men kunnen concluderen dat de huizen welke georganiseerd zijn door de staat een goed gebouw ter beschikking hebben, met
veel ruimte. Het personeel van de staatshuizen zijn daarnaast traditioneler
in het verlenen van zorg. Personeel lijkt ook “volgzamer” en vooral gedreven in het uitvoeren van opdrachten. Kijkend naar de privaathuizen valt op
dat het personeel wat ondernemender en vooruitstrevender is. In de
praktijk lijkt het niveau van de zorgverleners bij privaathuizen hoger. Ook is
de participatiegraad van de familie in de privaatverpleeghuizen veel hoger.
Verder hebben deze instellingen bij oprichting een vergunning nodig van de
overheid. Deze is tevens nodig om het huis te mogen runnen.
Ondanks de omstandigheden waar de bewoners in moeten verblijven,
namelijk vaak kleine kamers in appartementen midden in de stad, kiezen de
meeste mensen, indien het financieel haalbaar is voor een privaathuis. Het
lijkt er op dat dit gegeven vooral te maken heeft met niet in het systeem
willen zitten en het afhankelijk zijn van de staat. Men ziet de staatshuizen
als een ‘plek’ waar je niet zelf voor kiest, maar waar je noodgedwongen
moet verblijven, omdat je niemand meer hebt.

Verschillen Turkije – Marokko

Gezien de Marokkaanse achtergrond van mevrouw Bouanani, ziet zij in
eerste instantie vooral overeenkomsten tussen beide landen. Over het
algemeen is het ook in Marokko een schande om de ouders in een zorghuis
te plaatsen. Zelfs als de oudere erg ziek zijn, is het vanzelfsprekend om hem
of haar in huis te nemen en iemand in te huren voor de ondersteuning (lang
niet altijd een professional). In Marokko komt de zorgtaak ook vaak te rusten op de schouders van (schoon)dochters. Ook als men geen baan heeft,
stelt men deze vorm van ondersteuning erg op prijs. Uiteraard is dit
afhankelijk van de welvaart van een familie.

Men geeft aan vraaggericht te werken, maar uit alles valt op te maken dat
men een erg medisch model hanteert, waarbij de kwantiteit van leven
belangrijker lijkt dan de kwaliteit (vanuit westers optiek). Religie speelt niet
echt een rol in het geheel, behalve dan dat er regelmatig wordt verwezen
naar het geloof en dat je vanuit de Islam goed voor je lijf dient te zorgen en
te onderhouden. De behandelingen die artsen voor ogen hebben worden
medegedeeld en eigenlijk niet besproken met de patiënt. De gedachte
daarbij is dat je de bewoner/patiënt niet onnodig moet belasten met iets
waar deze niets mee kan. Men ziet het ook als taak om de patiënt te
beschermen tegen zware, moeilijke informatie en de patiënt te laten doen
wat je vanuit je medische deskundigheid denkt dat goed is. Men “poldert”
over het algemeen niet.

Na de geplande studiereis naar Marokko, verwacht de stuurgroep een beter
inzicht te kunnen vormen met betrekking tot de verschillen tussen de twee
landen.
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Onderwijs

4.1

In Turkije is het meest opvallende dat er geen opleiding voor nivo 3 is. Er
zijn wat initiatieven van onderwijsinstellingen, maar het niveau daarvan
sluit niet altijd aan bij de praktijk. Veel zorginstellingen hebben daardoor
een eigen interne opleidingtraject.

Opleidingsverschillen

Onderwerp

Staatshuis
Turkije

Privaathuis
Turkije

Verzorgingshuis
Nederland

Opleiding

Arts en
verpleegkundige
hoogopgeleid en
ervaring in
ziekenhuis;

Arts en
verpleegkundige
hoogopgeleid en
ervaring in
ziekenhuis;

voor iedere
functie aparte
opleidingstraject
van min. 4 jaar
tot 10 jaar

Helpende
training van 2/3
maanden

Helpende
training van 2/3
maanden

Arts
Verpleegkundige
(nivo 4/5)

Arts
Verpleegkundige
(nivo 4/5)

Arts
Verpleegkundige
(nivo 4/5)

Helpende
(nivo 1/2)

Helpende
(nivo 1/2)

Verzorgende
(nivo 3)

Er worden door een aantal instellingen cursussen en trainingen voor
mantelzorgers aangeboden, waarin ze kunnen leren ouderen te verzorgen.
Deze trainingen zijn te vergelijken met een soort EHBO+ cursus. Dit ervaart
men als zeer handig omdat de meeste deelnemers een zorgbehoevend
iemand in de familie hebben. Daarnaast kan men met een dergelijke basisopleiding aan de slag in bijvoorbeeld een zorghuis en vergroot daarmee de
kansen op een betaalde baan.
Dergelijke onderwijsinstellingen voorzien ook in de rol van een soort
arbeidsbureau voor de zorg. Ze bemiddelen de cursisten naar een baan in
de zorg. Jongeren die een universitair-medische studie volgen zien vooral
de ziekenhuizen als potentiële werkgever en niet zo zeer de ouderenzorg.

Niveau

De essentie van de opleiding ouderenzorg in Turkije is het hebben van
geduld, respect en het kunnen luisteren. De motivatie van jongeren komt
vooral voort uit de mogelijkheden tot werk in de zorg, maar ook uit de
voldoening van het “goed doen” en dienstig zijn (hizmet). Opvallend is dat
men in sommige gevallen leert om persoonlijke gesprekken over de
gezondheidstoestand van zorgvragers te vermijden. Zeker als het slecht
gaat met een zorgvrager.

Helpende
(nivo 1/2)
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Als vooropleiding heeft men niet veel nodig. Men wordt opgeleid voor een
bepaalde taak. Een vraag dat opkomt is ‘Wanneer men nivo 3 aan zou
bieden, zou men dan nog wel aan voldoende personeel komen en blijft de
opleiding in dat geval wel betaalbaar? Het systeem zoals het nu is kan
namelijk functioneren omdat men relatief goedkope arbeidskrachten taak
gericht gemakkelijk werk laat doen. Hierdoor krijgt men ook veel personeel
in huis.

Analyse training mantelzorgers
Het valt tijdens het bezoek aan het Kaymek-opleidingsinsituut onder meer
op dat de onderwijzende arts in een witte jas voor de klas staat. Het thema
van de les is onder andere ‘hoe draai je iemand in bed en hoe verschoon je
deze?’.
Als buitenstaander ziet en voelt men ook hier de hiërarchie waarin de
dokter weet hoe je mensen moet verzorgen en begeleiden. Een medische
insteek.

Het systeem is daarentegen wel dermate interessante dat er bij een groot
gebrek aan personeel in de toekomst, een dergelijk systeem in Nederland
oplossing zou kunnen bieden. Wellicht biedt dit namelijk ook een impuls als
het gaat om het aantrekken van mannelijke verzorgers in de Nederlandse
zorgsector.

Thijs Meulemans
Voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Elde
“ Met een aandeel van 6 % in de bevolkingsopbouw,

zijn ouderen een relatief kleine groep in Turkije.
Als gevolg daarvan blijven de ontwikkelingen op het
gebied van ouderenzorg achter. Van een probleem dat
er wel degelijk is, lijken velen nog niet van doordrongen. Maar waar we in
Nederland wel iets van kunnen leren is het mantelzorgsysteem en de social
society. Wat wij blijkbaar zijn vergeten is dat familie, gezin, dorp of streek
een meerwaarde kan hebben voor de ouderen die boven onze sociale
verzorgingstaat uitstijgt ”

Door de werkeloosheid en het verantwoordelijkheidsgevoel om binnen de
eigen familie zorg te kunnen bieden, wilt men graag deelnemen aan een
dergelijke cursus. Het valt op dat er vooral veel jongeren en jonge mannen
als deelnemer in de klas zitten.

24

Rapport Ouderenzorg in Turkije - Zorghuis Şefkat

5

januari 2010

Zoals al eerder aangegeven, zijn de Turken erg gevoelig voor hiërarchische
verhoudingen. Zij hebben het liefst iemand met status en autoritaire
houding als leider. Ook niet onbelangrijk is dat de leidinggevende zichtbaar
is voor zowel de medewerkers als de bewoners.

Communicatie

Ouderenzorg is nog steeds geen populair onderwerp in Turkije. Een
opvallende uiting daarvan is het aantal, dat landelijk beschikbaar zijn in
verpleeg- en verzorgingshuizen. Er is een totaal aan 19.000 plekken, terwijl
Turkije ongeveer 300.000 dementerende ouderen telt. Taboe is wellicht een
iets te sterk woord om de situatie uit te drukken. Want eigen-lijk komt het
erop neer dat men door de relatief kleine populatie van ouderen (6%), niet
echt bezig is met de voorzieningen voor de toekomstige groepen ouderen.
Geriatrische wetenschappers die het reisgezelschap heeft bezocht, hebben
geregeld hun zorgen geuit over deze ontwikkeling. Over ongeveer 30 jaar
zal Turkije namelijk grote problemen krijgen met de opvang van de
toekomsti-ge ouderen die nu de jongere populatie uitmaken. Men geeft aan
dat het hoog tijd wordt om de voorzieningen verder te ontwikkelen.

De kijk op ouderen die zorg genieten is er één van medelijden, ingegeven
door het gegeven dat ouderenzorg een noodvoorziening is. De ouderen die
zorg genieten van de overheid zijn mensen zonder familie, arm en/of lastig
om samen mee te wonen. Deze kijk op privé zorghuizen is positiever, ook
omdat deze instellingen in verschillende soorten zijn; van comfortabel tot
zeer luxueus.

Deniz Özkanli
Projectleider Zorghuis Şefkat

Een periode terug is heel even het hele verzorgingsysteem onder de
aandacht gekomen door een film genaamd ‘Beyaz Melek’ (Witte Engel)
waarin de situatie van ouderen in zorghuizen is getoond. Instellingen zoals
Stichting Alzheimer in Turkije heeft een tijdje meegeprofiteerd van alle
media aandacht. Daardoor was er bijvoorbeeld een hogere opkomst bij
persoonlijke bijeenkomsten. Een telefonisch hulplijn die in het leven is
geroepen door deze zelfde stichting voor mensen die vragen hebben over
dementie werkt nog steeds goed.

“Er zijn grote verschillen tussen de steden Kayseri en
Istanbul en de daarbij behorende kijk op het leven. Ook in
Nederland hebben we te maken met Turkse ouderen
afkomstig uit diverse delen van Turkije. Zorghuis Şefkat
dient een thuis te worden voor al deze ouderen. Om dit doel te bereiken is
een oog voor detail de sleutel tot succes. Het zit ‘m in de kleine dingen, in
de inhoud. Dat is de ziel van het huis.”

Turken vinden het over het algemeen moeilijk om te praten over geestelijke
ziektes, zoals depressie of dementie. Liever praten zij alleen over ziektebeelden. De reden hiervan is de associatie van geestelijke achteruitgang
met ‘gekte’ en ‘handicap’. Om dit soort ziekten uit de taboesfeer te halen,
kan men de samenwerking opzoeken met de geestelijke begeleiders of te
wel de imams. Imams kunnen een bijdrage leveren aan het gesprek over
ouderenzorg door er bijvoorbeeld aandacht te schenken in hun wekelijkse
preken.

Volgens een onderzoek dat gedaan is door één van de bezochte staatshuizen, komt naar voren dat de ouderen een zelf gekozen naam voor hun
eigen afdeling erg op prijs stellen. De namen die het meest worden aangehaald zijn begrippen die geborgenheid, liefde en vertrouwen uitstralen.
De feedback die het reisgezelschap dan ook heeft gekregen op de naam
‘Şefkat’ was erg positief.
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Een belangrijk leermoment is het belang om er niet automatisch van uit te
gaan dat iedere oudere Turk kan lezen en schrijven. Desalniettemin vinden
de bewoners het inspirerend en fijn om hier en daar spreuken van de
profeet Mohammed (v.z.m.) te zien in het huis. Deze uitspraken staan vaak
op mooie plakkaten en gaan over barmhartigheid en universele waarden
die door één ieder onderschreven worden.

5.1

Cultuur en Gewoonten



Men vindt het vanuit de culturele verwachtingen wenselijk om
mannen door mannen en vrouwen door vrouwen te laten
verzorgen.



Een geliefde activiteit is het lezen van en luisteren naar de Koran.
Daarbij horen dan ook de witte hoofddoeken voor de vrouwen, die
een fijn gevoel tot stand brengen.



Minder opgeleide mensen zijn angstiger voor moderniteit.
De Turkse ouderen in Nederland zijn veelal laaggeschoold.



Het delen van slaapruimte is geen probleem (wel gelijke
geslachten). Wasruimte delen is kan een probleem zijn.

De communicatie in de staatshuizen verloopt via hoofdlijnen door een
oproep/bel. Hiermee wordt er melding gemaakt van de dagindeling,
bijvoorbeeld dat het tijd is voor het ontbijt, lunch of anderszins.
In Turkije zijn grote verschillen tussen de verschillende streken. Ouderen die
oorspronkelijk uit het westen van Turkije komen zijn een grote stad en
moderniteit meer gewend, terwijl ouderen die uit het oosten komen vaak
uit dorpsgebieden afkomstig zijn. Daarnaast kunnen er ook andere
verschillen zijn, zoals: Koerdisch-Turks, Soenniet-Alewiet, religieus-seculier.
Het is van belang om rekening te houden met de diverse waarden en normen van mensen. Echter iedere groep heeft belangrijke symbolen waarvan
het de vraag is hoe en of je die een plek geeft in de eigen instelling. Er zijn
mensen die een portret van Atatürk fijn vinden, maar er is zeker ook een
groep die dat niet waardeert. Zorghuis Şefkat dient een manier te vinden
om dit soort uitingen een gebalanceerde plek te geven, zonder dat groepen
zich uitgesloten voelen.
Tussen de verschillende gebieden is er ook verschil in wat men lekker vindt.
In het Anatolisch gedeelte van Turkije houdt men niet van vis, maar meer
van vlees, terwijl in de kustgebieden men gewend is om veel vis te eten.
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Turken vinden het belangrijk om te weten waar iemand vandaan
komt in Turkije. Er zijn 7 regio’s die verdeeld zijn in 81 provincies.



Een populaire activiteit is het bijeenkomen met een imam/
geestelijke verzorger om te praten over religieuze thema’s.



Turken vinden het belangrijk om de 2 belangrijkste godsdienstige
feestdagen te vieren. Daarnaast zijn er een aantal nationale
feestdagen die ook belangrijk zijn.



Veel ouderen Turken zijn gewend om te douchen op krukjes met
een bakje om water over zich te gieten (de marmeren Turkse
Hammam principe).



Er zijn moslims die alcoholisch drank nuttigen.





De huizen zijn groot in Turkije, mensen houden van daglicht.

Het is belangrijk om Turkse tv te hebben en ook muziek vinden
Turkse mensen fijn. Er zijn wel verschillende typen muziek, maar
traditionele Turken houden toch veelal van volksmuziek of Turk
klassiek muziek.



Ouderen associëren de geur van wasmiddel/verzachter als
de geur van reinheid. Daarnaast is de ‘Kolonya’ (au de cologne)
met diverse geuren zoals citroen, tabak en roos een veelgebruikt
product in een Turks huishouden.



Aanspreektermen zijn belangrijk; amca (oom), teyze (tante).
Turkse ouderen houden niet van formeel taalgebruik.



Personeel moet genegenheid en oprechte betrokkenheid tonen.



Belangrijke voorzieningen zijn, de kapper, de kledinghersteller,
het theehuis, de hammam.



In Turkije is oud zijn vooral een verzameling van uiterlijke kenmerken en/of ziektebeelden en treedt al veel eerder op dan 65.



Mensen zijn zeer medisch gericht en gebruiken medicijnen heel
makkelijk.
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De zitplekken zouden beter wat breder gemaakt worden, omdat
veel ouderen gewend zijn om hun benen onder zich op te trekken.



Halal eten is belangrijk. Ook is er zoiets als een typisch Turks ontbijt
bestaande uit Turkse witte kaas, tomaat en komkommer, (gemarineerde) olijven en zwarte Turkse thee.
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Er wordt weinig gebruik gemaakt van de hobby voorzieningen. Er
wordt vooral tv gekeken. Dit wordt verklaard doordat mensen het
gevoel hebben dat ze niets meer hoeven te doen.

Mario de Keijzer
Locatiedirecteur Zorghuis Şefkat i.o.
“De ene Turk is de andere niet. Dit lijkt een logisch

gegeven, echter bij de ontwikkeling van Şefkat is het goed
om te blijven beseffen dat er bij het zorghuis individuen
komen te wonen met ieder een eigen verwachting en
bijzondere levensweg. De uitdaging is om een categoraal huis te zijn voor
mensen met individuele verwachtingen.”



Religie is iets wat door mensen persoonlijk beleefd wordt. Religie
hoort bij de cultuur en niet omgekeerd. Het dient te worden voorkomen dat zorgvragers, personeel en anderen elkaar gaan dicteren
wat het juiste niveau van Islam en godsdienstbeleving is. Er zijn
Turkse ouderen die niet of nauwelijks of juist heel erg praktiserend
zijn. Niet te vergeten zijn er weliswaar in kleine aantallen ook
anders gelovigen of atheïsten onder de Turken.
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Sommige oudere Turken zullen misschien niet willen dat je met
schoenen hun woonruimte betreedt. In Turkije was dat in de
meeste gevallen geen probleem.



Sommige oudere Turken willen vasten in de vastenperiode ook al
hoeven ze eigenlijk niet meer. Deze mensen worden daar wel
gelukkig van. Hetzelfde geldt voor het vrijdagmiddaggebed. Alleen
al het zeggen dat het vrijdag is en de ouderen ‘feliciteren’ met het
vrijdaggebed maakt de mensen gelukkig.

Rapport Ouderenzorg in Turkije - Zorghuis Şefkat

6

januari 2010

een moskee en een wasruimte, i.c. de hammam. Hier wordt later
verder op ingegaan.

Architectuur en inrichting
Turkse ouderen houden vaak van simpele, traditionele elementen in hun
woonomgeving. Het hoeft dus niet strak en modern ingericht te zijn. Denk
aan wandtapijten, sedjades(bidkleedjes) en bloemen.

3. Voor wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke
woonkamers is het raadzaam of noodzakelijk deze te splitsen in
een mannen- en vrouwengedeelte. Tevens dient onderzocht te
worden of (bijvoorbeeld In het geval van het Turkse gedeelte van
het zorghuis) bewoners uit Anatolië tot een zelfde woongroep zou
kunnen behoren als die uit Istanbul. Of één en ander te realiseren
is, hangt af van de aantallen, dus van de omvang van het gehele
zorghuis. Overigens lijkt de uit deze eisen voortvloeiende gewenste
differentiatie sterk op het principe van het toepassen van
leefsferen en in de meer conventionele (Nederlandse) huizen.

Turken wonen over het algemeen in grotere huizen, met veel licht.

6.1

Programma van eisen
1. Het op te stellen programma van eisen zal in grote lijnen de
Prestatie-eisen volgen zoals die in het verleden zijn vastgesteld
door het voormalig College Bouw Zorginstellingen te Utrecht. Deze
eisen spreken zich uit over minimale gebruiksoppervlaktes voor
individuele woonslaapkamers, sanitaire ruimtes, gemeenschappelijk te gebruiken ruimtes, zoals woonkamers, donorfuncties zoals
teamkamers, linnenkamers, spoelruimtes etc. Bovendien dient
hierin een keus gemaakt te worden inzake het aantal bewoners per
groep, en de relatie tussen de groepen onderling, met name uit
een oogpunt van exploitatieconsequenties. Op voorhand lijkt – uit
een oogpunt van toekomstgerichtheid en intrinsieke kwaliteit- de
keuze voor éénbedskamers met individueel daaraan gekoppeld
sanitair voor de hand liggend.

4. In kwalitatief opzicht dient het Programma van Eisen terughou-

2. In kwantitatief opzicht zal het programma van eisen onderbouwd
moeten worden vanuit demografisch onderzoek, marktonderzoek
en exploitatie-eisen in aantallen kamers en aantallen groepen.
Hierin onderscheidt dit zorgcentrum zich niet van andere (meer
conventionele) huizen. Een bijzondere toevoeging aan het Programma van eisen zal bestaan uit een religieuze sacrale ruimte, i.c.

dend te zijn waar het gaat over het maken van een Turkse of
Marokkaanse uitstraling in structurele zin. Die terughoudendheid
heeft alles te maken met de algemene noodzaak gebouwen te
maken met een flexibele en neutrale structuur. Met andere
woorden: hoe specifieker een gebouw, hoe minder bruikbaar voor
andere gebruikers dan de beoogde.
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locale” lijkt deze vorm van vloerbedekking in een zorghuis met veel
rolstoelers of rollator-gebruikers niet bruikbaar, ook al niet uit een oogpunt
van veiligheid. Substituten zouden kunnen bestaan uit materialen als Flotex
of Desso-compositions met korte pool in verschillende dessins of motieven.

Sfeerimpressie

In het algemeen is het van belang vast te stellen dat het “eigene” in dit
zorghuis niet te zoeken is in de architectuur van het gebouw maar wel in de
afwerking, de inrichting, de kleurstelling, de materiaalbehandeling, de
belichting, de geur en de toevoegingen. Een uitzondering op deze stelling
betreffen uiteraard de sacrale ruimtes en de hammam. Deze functies zijn zo
specifiek dat de kans gepakt moet worden om deze ook vorm te geven naar
de traditie.

Wanden zijn glad en strak afgewerkt, en kunnen voorzien zijn van
expressieve uitdrukkingsvolle kleuren; sterke pasteltinten in groen,
turquoise, blauw en geel zijn goed toepasbaar. Muren zijn versierd:
veelkleurige naturalistische wandschilderingen en schilderijen met
bewerkte lijsten.
Rustige strakke plafonds verdienen de voorkeur boven systeemplafonds. Uit
instal-latietechnische overwegingen zal echter de keuze niet vaak vallen op
vlakke reliëfloze plafonds; de ruimte boven de plafonds zal altijd bereikbaar
moeten blijven. Een goed substituut zou kunnen bestaan uit naadloos
verwerkte plafondplaten in een lichte kleur.
Kozijnen en deuren zijn van hout, transparant afgewerkt. Uit overwegingen
van kwetsbaarheid zijn stalen kozijnen te verkiezen, te schilderen in
uitgesproken kleuren.

Vloeren in het complex zijn kleurrijk en exuberant. Het is mogelijk harde
vloerbedek-king in verkeersruimtes toe te passen, mits voorzien van veel
motieven als versiering. Technisch is dit mogelijk: zowel in linoleumvloeren
als in vinylvloeren. Voor wat betreft de vloerafwerking in sanitaire ruimtes
geldt hetzelfde: zowel gietvloeren als tegelvloeren zijn goed uitvoerbaar
met ingelegde motieven. Vloeren in verblijfs-ruimtes zoals eigen kamers of
gemeenschappelijke woonkamers zijn in Turkije voorzien van vele los over
elkaar liggende zachte kleden in diverse volle kleuren. Hoe plezierig ook qua
sfeer, loopcomfort en akoestiek, en hoezeer bijdragend aan de “couleur
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tuin als doel voor een kleine wandeling in het groen zal aansluiten op
verwachtingen van bewoners.

Meubilering, aankleding, inrichting

Laag meubilair is gestoffeerd in kleurige tinten. Lage stoelen zijn
“oversized”, zodat je met opgetrokken knieën de stoel als sofa kunt
gebruiken.

Logistiek
De logistiek in dit huis is niet wezenlijk anders dan in een regulier
Nederlands verpleeghuis: een duidelijke scheiding in routing tussen
personen en goederen is ook hier noodzakelijk.

Stoelen en banken staan bijna altijd opgesteld in carrévorm, en bijna nooit
in een opstelling van zitjes of hoeken. Hoge stoelen in een eetkameropstelling zijn vooral praktisch uitgevoerd: harde zittingen en rugleuningen.

Frans Koeman
Architect Zorghuis Şefkat

Op tafels en kasten staan vaak boeketten van papieren bloemen of
bloemen van textiel. Over tafels liggen kleedjes. Gordijnen zijn vaak
geplooid in verschillende motieven. Goudkleurige stoffering is zeer zeker
bruikbaar.

“Je weet dat je in het midden

van Turkije bent als je 's
ochtends om vijf uur gewekt wordt door de stem van de
muezzin, de gordijnen openschuift en de stad en het landschap kunt zien in het gele ochtendlicht: geen pregnanter
beeld en geluid dan dat. Ik heb gezien hoe kleurrijk, dynamisch en nijver
deze cultuur is, en hoe onzinnig enig verbod op expressie van deze cultuur
zal zijn. De kennis van de beelden van het land en de omgangsvormen van
de mensen levert de onmisbare basis voor het ontwerpwerk op.”

Voor wat betreft de verlichting is er een voorkeur voor lichtbronnen uit
loshangende armaturen, wandarmaturen en schemerlampen; een
algemeen (laag) verlichtingsniveau uit in het plafond verwerkte inbouwarmaturen is waarschijnlijk onvermijdelijk, maar niet te verkiezen.
Geur
Regelgeving op het gebied van schoonmaakmiddelen zal toepassing van
typisch Turkse middelen wellicht bemoeilijken. In ieder geval lijkt overvloedig gebruik van rozenwater te kunnen bijdragen aan een herbergzame
en herkenbare geur en dus sfeer voor de bewoners.
Buitenruimte
Wellicht is het mogelijk –zoals we in één geval bij een zorghuis in Istanbul
hebben gezien- moestuintjes in te richten, waar bewoners (al dan niet
onder begeleiding) zouden kunnen werken. In ieder geval zal een tuin met
een geurige inrichting (basilicum, lavendel) welke herinneringen losmaakt
door bewoners gewaardeerd worden. Een buitenpaviljoen of een plek in de
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4. Nog onduidelijk is de vraag of een mortuarium tot het Programma
van Eisen zou moeten behoren, of dat de zorg voor overledenen
extern zal worden georganiseerd. In ieder geval is duidelijk dat de
mortuariumfunctie een uitgesproken religieuze component kent.

Afwijkingen t. o. v. Nederlandse verpleeghuizen

Afgezien van bovenstaande waarnemingen en aanbevelingen op het gebied
van uitmonstering, inrichtingen, toevoegingen en kleurgebruik zijn er drie
bijzondere programmaonderverdelingen die een aparte behandeling
vorderen: de gebedsruimte, de hammam en het sanitair.
1. Reiniging is afgezien van een functionele bezigheid ook van
religieus belang. Eigen sanitaire ruimtes te voorzien van het
reguliere programma (douche, wastafel, toilet, steunen, zitjes,
douchegarnituur etc.) met als uitbreiding de toepassing van een
zogenaamde kurna: een (kleine) bak van hardsteen van waaruit
water wordt geschept en over het lichaam wordt gegooid
(gegoten), zoals mandiën in Indonesië.
2. Gezien het feit dat religie een bijzonder grote rol speelt in het
dagelijks handelen en in het dagritme van de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroep is de aanwezigheid van een gebedsruimte
onontbeerlijk. De grootte is afhankelijk van de capaciteit van het
huis, de richting dient georiënteerd te zijn op Mekka. Een apart
gedeelte dient slechts voor vrouwen toegankelijk te zijn. De
gebedsruimte dient de gehele dag toegankelijk en bereikbaar te
zijn zonder hulp van verzorgenden.

5. De in dit hoofdstuk genoemde programmatische componenten
(gebedsruimte, hammam, eventueel mortuarium) zijn dermate
specifiek, dat deze zich dienen te onttrekken aan de eis dit
zorghuis structureel neutraal van opzet te maken (zie punt 4 bij
Programma van Eisen); het zijn dus de enige programmaonderdelen die structureel architectonisch zijn vormgegeven en
gematerialiseerd voor deze doelgroep.

3. De Hammam bestaat uit een ruim opgezette betegelde ruimte met
tegen de wanden geplaatste kranen Een betegelde zitrand en
stenen tafels behoren ook tot de functionele eisen. Zoals ook bij
het individuele sanitair zijn hier ook losse kurna’s (hardstenen
waterbakken) geplaatst. De hammam is gelegen nabij de
gebedsruimte; de oppervlakte is afhankelijk van de capaciteit van
het huis.
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Analyse architectuur

Zorghuis Şefkat

Doen:

Maak een rationeel te exploiteren
zorghuis met een irrationele, een
ten opzichte van de Nederlandse
vorm- en kleurcultuur afwijkende
inrichting, meubilering, kleuren geurstelling, stoffering en
verlichting;
Voeg programmaspecifieke
elementen toe, die
architectonisch afwijkend ten
opzichte van de Nederlandse
cultuur worden behandeld
(gebedsruimte, hammam en
eventueel mortuarium).

Niet doen:

Het maken van een zorghuis als
ware het in vorm en uitstraling
een Efteling- attractie;
Vermijd architectonische
platitudes als hoefijzervormige
overspanningen,“speksteen”
wanden, accoladevormige lateien,
uitbundig genuanceerde kleurige
natuursteen.
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Bijlagen

7.1

Programma studiereis
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Zie bijlagen s.v.p.

7.2

Algemene informatie

Zie bijlagen s.v.p.
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Programma studiereis Turkije

PROGRAM SUNDAY 25 OCTOBER 2009

ZGE KAYSERI – ISTANBUL

11.40 hrs

Departure from Amsterdam to Istanbul with flight number TK 1952

16.10 hrs

Arrival Atatürk Airport (local time)

18.15 hrs

Departure from Istanbul to Kayseri with flight TK 0264

19.35 hrs

Arrival Kayseri Erkilet Airport

20.00 hrs

Departure by bus to Kayseri Hilton Hotel,
Cumhuriyet Meydanı 38010 Kayseri
tel. 0090 352 207 5000

20.30 hrs

Check-in hotel
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PROGRAM MONDAY 26 OCTOBER 2009

08.15 hrs
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ZGE KAYSERI-ISTANBUL

Departure with buss to Haci Rukiye Gazioğlu Huzurevi (Municipality Resthome for elderly)
Erkilet Cad. Mithatpaşa Mah.No:331, Kocasinan
tel: 0090 352 351 30 16 (5 lines)

08.30 hrs

Introduction by the director, Mr. Mehmet Yener


Conversation with Dr. Mehmet Yener, psychologist Dr. Erkan Ateş and the sociologist of the rest home



Introduction by the Sociale Service Specialist from the Kayseri municipality



Presentation; Prof. Dr. Umit Sevig from Erciyes University, Health Science High School

10.00 hrs

Coffee break

10.15 hrs

Tour in the rest home

11.15 hrs

Departure by bus to KAYMEK, the Education Center of the Municipality Kayseri; Serçeönü Mahallesi Saray Caddesi No: 3
(Sinema Onay Yani) Kocasinan
tel: 0090 352 221 17 22
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Introduction by Mrs. Gönül, the specialist of the course center, on the certification program, elderly care program



Tour and see the classes and students who follow the course in Kaymek

12.15 hrs

Lunch

13.15 hrs

Departure by bus to the Municipality of Kayseri
Visit the Minister, Mr. Mehmet Özhaseki

14.00 hrs

15.00 hrs

Visit to the Geriatric Center of the state hospital, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Conversation with Mrs. Gülhan Azgıt and de docters of the center



Tour Geriatric Center

Departure by bus to Pinar Elderly Care Center (Pinar Özel Yaşlı Bakım ve Huzurevi)
Örnekevler Mah. Menekşe Sok., No:4 (Hayat Hastanesi Arkası), Kocasinan
tel: 0352 221 41 58 - 0535 619 60 14

17.30 hrs



Introduction by Mrs. Pinar, the owner of the center



The social service consultant and psychologist will give information



Tour

Arrival hotel and the end of the day’s program
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PROGRAM THUESDAY 27 OCTOBER 2009

ZGE KAYSERI -ISTANBUL

07.45 hrs

Departure from hotel by bus to Erkilit Airport

08.00 hrs

Check-in, flight TK 9015

09.15 hrs

Departure Kayseri-Istanbul (SAW)

10.30 hrs

Arrival Sabiha Gökçen Airport, Istanbul

11.15 hrs

Arrive to the Acibadem Geriatric Center (prive) meeting with;


Mrs. Aynur Gökkaya, General Manager



Mrs. Pinar İşçen, psychologist



Mr. Ekrem, Social service specialist

12.30 hrs

Lunch

13.30 hrs

Visit to Darulaceze Institution, Kayışdağı


Introduction and presentation by the director Dr. Nurullah Yucel



Units for elderly people
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17.30 hrs.



Visit Rehabilitation Center



Institution Tour
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Departure to Elit World Hotel Taksim
Sehit Muhtar Caddesi No:42 34435 Taksim/Istanbul
tel: +90 212 313 83 83 (Pbx)

18.15 hrs.

Check in hotel and the end of the day’s program
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ZGE – ISTANBUL

PROGRAM WEDNESDAY 28 OCTOBER 2009

08.30 hrs

Departure by bus from hotel to Arel University, Sefakoy Campus
Kemalpaşa Mahallesi, Halkalı Caddesi No:101, Sefaköy - Küçükçekmece
tel: 0212 540 96 96

09.30 hrs

Presentation (conference) bu Prof. Dr. Nesrin ASTI, Arel University, Health Sciences High School

11.30 hrs

Departure by bus to the city center

12.15 hrs

Lunch

13.45 hrs

Vist to the Alzeimer Society and Foundation, Mrs. Figen

15.30 hrs.

Conversation with Prof. Dr. Isın Baral Kulaksızoğlu
Elderly Psychiatrist, Istanbul University, Faculty of Medical Sciences tel: 0212 2190991

17.30 hrs

Arrival to hotel end of the day’s program
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ZGE – ISTANBUL

PROGRAM THURSDAY 29 OCTOBER 2009

* Replublic Day of Turkey
09.30 hrs

Check out from hotel and departure to the pier Eminönü

10.35 hrs

Ferry trip on the Bosphorus with Mrs. Semra Özbek Akgöl as tourist guide alongside;


Dolmabahçe-palace



Beylerbeyi-palace



the Yali’s



Küçüksu-palace



Kanlica



Hidiv Kasri



Beykoz



Yeniköy



Bebek



Ortaköy
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11.55 hrs

Arrival to Rumeli Kavağı and have lunch

13.00 hrs

Departure to the city center with bus

13.45 hrs

Visits to;

januari 2010

Dolmabahçe Palace,
Hagia Sophia,
Blue Mosk,
Hippodrome, Serpentine Column, Obelisk of Theodosius (if we have enough time)
17.15 hrs

Check-in, flight 1955

19.35 hrs

Departure Istanbul-Amsterdam

21.20 hrs

Arrival Amsterdam (local time)

NOTES:
There can be some little differences in the visit places and times. You will get the final program before the trip begins from Holland.
For lunch and diners there will be offered café’s and restaurants

42

Rapport Ouderenzorg in Turkije - Zorghuis Şefkat

Bijlage 7.2

Informatieboekje Turkije

INHOUDSOPGAVE

1.
2.
3.

Inleiding
Deelnemers
Informatie Turkije












januari 2010

algemeen
klimaat
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onderwijs
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4.
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ZGE KAYSERI-ISTANBUL

DOEL

In het kader van het realiseren van een zorghuis voor Marokkaanse en Turkse (islamitische) ouderen is de stuurgroep Şefkat voornemens om
een studiereis te maken naar Turkije.
Door het maken van een studie reis hopen de deelnemers meer inzicht gekregen te hebben in:



Kennis van beelden over zorg bij eerste generatie Turken



Leren van methoden en manieren van werken in de zorg in Turkije. Hoe wordt omgegaan met lastige thema‟s zoals wassen, rol van de
familie, welzijn van de cliënt, etc.



Kennis van de Turkse Cultuur, feeling krijgen bij de Turken in Nederland.
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ZGE KAYSERI-ISTANBUL

Het reisgezelschap bestaat uit;
-

Dhr. Thijs Meulemans voorzitter Raad van Bestuur

-

Dhr. Deniz Özkanli, Projectleider Şefkat

-

Mevr. Nurgül Kasikci, communicatiemedewerker Zorggroep Elde / Şefkat

-

Mevr. Maria Bouanani, Beleidsmedewerker Şefkat

-

Dhr. Frans Koeman, Architect

-

Dhr. Mario de Keijzer, locatiedirecteur Nieuw Beekvliet / Şefkat i.o.
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ZGE KAYSERİ-ISTANBUL

ALGEMEEN
















Van noord naar zuid varieert de breedte van Turkije tussen 450 tot 700 km. en van west naar oost is Turkije ca. 1.700 km.
Turkije grenst aan Bulgarije, Griekenland, Georgië, Armenië, Iran, Irak en Syrië, met in totaal 2.700 km. grens.
In totaal is de oppervlakte land 780.000 km2, daarmee is Turkije 21 keer zo groot als Nederland.
Ongeveer 97% van het land ligt in Azië (Anatolië) en ca. 3% ligt in Europa (Thracië).
Turkije wordt door natuurlijke grenzen omgeven, de Zwarte Zee in het noorden, de Egeïsche Zee in het westen, de Middellandse Zee in het
zuiden en hoge bergketens in het oosten, met een totale kustlengte van 7.200 km.
Het Europese en Aziatische deel van Turkije is door drie bruggen over de Bosporus met elkaar verbonden.
Anatolië is geografisch gezien opgebouwd uit een ring van bergen met daarbinnen een aantal plateaus, een hoog plateau, het Anatolische
hoogland en een nog hoger oostelijk gelegen Armeens of Oost-Anatolisch hoogland.
Het hoogste punt van Turkije is de Araratberg (5.166 m) in het oostelijke hoogland.
De bergketens worden gescheiden door de dalen van vijftien rivieren, waaronder de Tigris en de Eufraat.
De bergketens in Turkije zijn 60 miljoen jaar geleden ontstaan door het botsen van de Euraziatische en Arabische aardschol.
Het Pontisch gebergte in het noorden en het Taurus gebergte in het zuiden omsluiten de Anatolische hoogvlakte en hebben pieken van
meer dan 3.000 m.
In die tijd ontstonden ook veel zoetwatermeren, zoals het Tuz Gölü meer (1.650 km2).
In het Quartair werd de verbinding tussen Europa en Azië verbroken.
De toenmalige rivierdalen Bosporus en Dardanellen werden door de Egeïsche Zee overstroomd waardoor de huidige zee-engten ontstonden.
De bergen zijn in geologisch opzicht jong, in veel gebieden doet zich nog gebergtevorming voor en 80% van het land ligt in een zeer
actieve tektonische zone, waar nog vaak aardbevingen voorkomen.
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KLIMAAT





De hoge bergketens zorgen in het binnenland voor grote klimaatverschillen.
De winters zijn er, behalve aan de kust, streng en op de hoogvlaktes in Centraal Turkije ligt 120 dagen per jaar sneeuw en komen
temperaturen in de winter voor tot –30 oC.
In de zomer lopen de temperaturen op tot 30 oC en soms wel tot 50 oC.
Ook de neerslag varieert enorm, langs de Zwarte Zee bedraagt die gemiddeld 2.500 mm. per jaar en in Centraal Anatolië is dit 250 mm. per
jaar.

FLORA EN FAUNA







Ongeveer 25% van het land is bedekt met bos, bestaande uit dennen, sparren en ceders gemengd met loofhout.
In de naaldbossen groeien pioenen, orchideeën en vingerhoedskruid.
De bossen in het noorden bestaan uit oosterse beuken en sparren, met rododendron, varens en lelies.
Langs de Middellandse Zee kust groeien mediterrane plantensoorten.
Op de uitgestrekte vlakte van het Anatolische hoogland groeien veel bloeiende planten, zoals affodillen en paarse gladiolen.
In de oostelijke provincies leven nog steeds grote zoogdieren, zoals de beer, de jakhals en de wolf.

GESCHIEDENIS












Turkije was duizenden jaren het strijdtoneel en de ontmoetingsplaats voor talloze volkeren, zoals de Hettieten, Lyciërs, Frygiërs, Grieken,
Perzen, Hellenen, Romeinen, Byzantijnen, Seltsjoeken en Mongolen.
Deze hebben allemaal hun sporen achtergelaten.
Archeologen vermoeden dat de oudste stedelijke nederzetting ter wereld bijna 9000 jaar geleden in Anatolië werd gesticht.
Er zijn verschillende archeologische vindplaatsen die bewoningssporen bevatten van ca. 5500 jaar v.C.
Troje was al 3000 jaar v.C. bewoond.
De geschreven geschiedenis begint omstreeks 1800 v.C. in Klein Azië met de komst van de Hettieten, die zich van het spijkerschrift
bedienden.
Het rijk van de Hettieten had zijn grootste bloeiperiode tussen 1450 en 1200 v.C.
De Thraciërs drongen op het Europese deel van Turkije het Hettietisch Rijk binnen.
Zij zijn bekend geworden door het vervaardigen van prachtige gouden en zilveren voorwerpen.
Omstreeks 1200 v.C. drongen nieuwe volkeren Klein Azië binnen en zij verdreven de Hettieten.
De uit Thracië afkomstige Frygiërs hebben het rijk van de Hettieten waarschijnlijk ten val gebracht.
5
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Hun Koning Midas was bekend om zijn ziekelijke hebzucht.
In 1275 v.C. veroverde een Myceens leger Troje, dat belangrijk was door de gunstige ligging bij de uitgang van de Dardanellen.
Daarna vestigde zich steeds meer Grieken aan de westkust van Turkije.
Dit werd in de 11e eeuw v.C. nog versterkt omdat de Ioniërs door de Doriërs van de Peloponnesos verdreven werden en veel van hen zich
in Klein Azië vestigden.
Het westelijke kustgebied kreeg de verzamelnaam Ionië en werd later de bakermat van de Griekse wijsbegeerte (school van Thales),
geschiedenis (Herodotus), aardrijkskunde en poëzie.
Hier ontstond ook het heldendicht (epos, Homerus).
Hippodamus was de grondlegger van de systematische stedenbouw.
In de 7e eeuw v.C. veroverden de Lyciërs het grootste deel van Anatolië en enkele Griekse steden aan de westkust.
Zij zijn bekend geworden door hun koning Kroisos, die in 546 v.C. door de Perzen verslagen werd.
Vanaf 546 v.C. heersten de Perzen onder leiding van Koning Cyrus over Klein Azië.
De Griekse kuststeden sloten met de Perzen verdragen, waardoor ze hun eigen cultuur konden behouden.
Door de Perzen werden stadhouders (Satrapen) benoemd, die meestal Griekse tirannen waren.
In 500 v.C. kwamen de steden verenigd in de Ionische stedenbond in opstand.
De opstand mislukte, de steden werden onderdrukt en in 494 v.C. werd Milete volledig verwoest.
Tussen 492 en 479 v.C. was er een oorlog tussen de Grieken en de Perzen en in 479 leden de Perzen een gevoelige nederlaag.
Alexander de Grote (356-323 v.C.), leerling van Aristoteles, maakte dankbaar gebruik van het verzwakte Perzische Rijk.
In 333 v.C. versloeg hij het Perzische leger bij Issos.
Omdat het gerucht ging dat hij de grote bevrijder was, kostte het hem niet veel moeite steden en gebieden te veroveren.
Toen hij op 33 jarige leeftijd overleed had hij een rijk gesticht dat het grootste deel van de toen bekende wereld omvatte, van Griekenland
tot India.
Na zijn dood viel dit rijk snel uiteen.
De Hellenistische periode die begon met Alexander de Grote eindigde met de komst van de Romeinen.
Het Hellenisme is de periode uit de beschavingsgeschiedenis waarin de Griekse cultuur zich in Klein Azië mengde met de oosterse culturen.
Kunst en wetenschap maakten een bloeiperiode door.
Vanaf 129 v.C. beheersten de Romeinen Klein-Azië en het gebied beleefde een grote culturele en economische bloei, vooral tijdens de Pax
Romana, die onder Augustus in 27 v.C. begon.
De meeste overblijfselen uit het verleden stammen uit de Romeinse tijd.
Vanaf 47 n.C. vonden de zendingsreizen van Paulus plaats.
Hoewel de eerste Romeinse keizers het christendom tegenwerkten, omdat zij zelf Deus et Dominus (God en Heer) waren, groeide het
christendom tegen de verdrukking in.
De Armeniërs in het oosten gingen in 280 n.C. tot het christendom over.
Keizer Diocletianus (284-305) deelde het bestuur van het rijk in tweeën en werd zelf keizer van het oostelijk deel.
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Constantijn de Grote (324-337) veranderde de naam van de hoofdstad Byzantium in Constantinopel.
Na de dood van de opvolger van Constantijn de Grote, Theodosius I, werd het rijk in 395 gesplitst in het Griekssprekende Oost-Romeinse
(Byzantijnse) Rijk en het Latijnssprekende West-Romeinse Rijk met Ravenna als hoofdstad.
Het West-Romeinse Rijk viel snel ten prooi aan verschillende Germaanse stammen en in 476 werd de West-Romeinse keizer door de
Germanen afgezet en vervangen door Odoacer.
Het rijk van Odoacer was het Ostrogotische Rijk dat tot 553 bestond, want in dat jaar werd het weer veroverd door de Oost-Romeinse
keizer Justinianus.
Justinianus veroverde veel gebieden die het westelijke gedeelte van het Romeinse Rijk verloren had en in zijn tijd groeide het Romeinse Rijk
tot zijn grootste omvang en omvatte het Syrië, Palestina, Klein-Azië, Griekenland, de Balkan, Italië, Zuid-Spanje en grote gebieden in NoordAfrika.
Oost en west waren toen weer even verenigd want na de dood van Justinianus in 565 werden oost en west weer gescheiden omdat alle
gebieden in het westen verloren gingen, op Rome, Ravenna en nog een paar steden na.
Onder de naam Byzantium bleef het oostelijk deel van het rijk nog 1000 jaar bestaan.
Het Byzantijnse Rijk werd nooit meer zo sterk als ten tijde van Justinianus.
Vergeleken met de ruwe en ongeletterde middeleeuwen in West-Europa was het Byzantijnse Rijk een centrum van onderwijs, kunst, cultuur
en wetgeving.
De Byzantijnse kunst bestond uit Grieks-Romeinse en Oosterse elementen, omdat Constantinopel in het centrum van beide gebieden lag.
Ook was de Byzantijnse architectuur tot de val van het Byzantijnse Rijk in 1453 toonaangevend voor de rest van de wereld,.
Verder hebben de Byzantijnen een bijdrage geleverd aan de verspreiding van het orthodoxe christendom in Oost-Europa en Rusland.
In 1054 was er een kerkelijke breuk tussen Rome en Byzantium, het Oosterse Schisma, omdat de tegenstellingen tussen het Oosterse en
Westerse Christendom (Vaticaan) m.b.t. dogma‟s te groot werden.
Vanaf het begin van de 7e eeuw werd het rijk bedreigd door de Perzen en de Arabieren, grote delen van het rijk gingen verloren.
Omstreeks 1000 beleefde het rijk onder Basileios nog een bloeiperiode, maar na zijn dood in 1025 verzwakte het rijk snel.
De Seltsjoeken profiteerden hiervan en in 1071 leed het Byzantijnse leger een beslissende nederlaag en ging bijna heel Anatolië verloren.
De Turkse stam van de Seltsjoeken was een ruitervolk dat afkomstig was van het steppengebied in Centraal Azië.
Het lukte hen niet om Constantinopel te veroveren.
Tot het Oost-Romeinse Rijk behoorden toen alleen nog Griekenland en het noordwesten van Klein Azië.
De keizer riep de hulp van de paus in omdat de Seltsjoeken, die moslim waren, de pelgrimstochten naar het Heilige Land belemmerden.
Zo begon in 1096 de eerste van een reeks kruistochten.
De vierde kruistocht in 1204 werd een ramp voor het Byzantijnse Rijk omdat de kruisvaarders en de Venetianen Constantinopel veroverden
en plunderden.
Venetië kreeg de macht over de Adriatische Kust, de Zee van Marmora en de Zwarte Zee.
Zij stichtten het Latijnse Rijk, waaraan pas in 1261 een einde kwam.
Omstreeks 1350 bestond het Byzantijnse Rijk alleen nog uit Constantinopel en Zuid-Tracië.
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Het rijk van de Seltsjoeken viel in de 13e eeuw uiteen in zelfstandige staten.
Aan een van deze staten stond emir en legeraanvoerder Osman I (1281-1326) aan het hoofd.
Deze staat breidde zich snel uit en in 1453 moest Constantinopel zich overgeven aan de Osmaanse dynastie.
Vanaf dat moment was Istanbul de hoofdstad van het Osmaanse Rijk.
Onder sultan Selim I (1512-1520) en sultan Süleyman de Prachtlievende (1520-1566) bereikte het Osmaanse Rijk zijn grootste omvang en
bloei.
Hij ondernam diverse veldtochten en maakte van de Middellandse Zee een soort “meer” in handen van de Osmanen.
Het rijk omvatte toen behalve Klein Azië ook de Balkan, Noord-Afrika, Syrië, Arabië, Perzië en de eilanden in de Egeïsche Zee.
In 1529 werden de Turkse legers bij Wenen gestopt.
In 1533 werd Hayrettin Paşa (Barbarossa) tot admiraal benoemd.
De sultans waren alleenheersers en als kalief waren ze ook de geestelijk leider van de moslims.
Tegenover de christenen en joden namen ze een verdraagzame houding aan.
Na de dood van Süleyman II begon het rijk in verval te raken.
In 1571 werd de Turkse vloot door de Spaanse en Venetiaanse vloot verslagen.
In 1571 namen de Osmanen Cyprus en 1668 Kreta in van de Venetianen.
Veel veroverde gebieden gingen weer verloren.
Het leger van de Oostenrijkse Habsburgers drong de Turken terug naar het oosten en het zuiden van de Balkan.
De Russen hadden belang bij een vrije doortocht van de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee en versloegen in 1770 een Turkse vloot.
Turkije kon zich nog op een deel van de Balkan handhaven omdat Engeland en Frankrijk wilden voorkomen dat Rusland invloed kreeg rond
en op de Middellandse Zee.
Daarom steunden ze Turkije in de Krimoorlog van 1853-1856.
In 1830 moest Turkije toestaan dat er een onafhankelijk Griekenland kwam.
Als gevolg van de Russisch-Turkse oorlog van 1877-1878 verloor Turkije de meeste Europese gebieden.
Binnen het rijk waren er voortdurend opstanden.
In 1876 brak er in Istanbul een opstand uit onder islamitische studenten, die zich als beweging de “Jong-Turken” noemden.
Zij eisten hervormingen zoals persvrijheid, verplicht onderwijs en minder invloed van de godsdienst op de staat.
In 1908 begonnen zij een revolutie en zij wilden een moderne westerse staat stichten met een grondwet.
Zij dwongen de sultan tot het afkondigen van een grondwet en tot aftreden.
In de Eerste Wereldoorlog koos Turkije voor Duitsland en Oostenrijk, dus behoorde het tot de verliezers.
Na 1918 dreigde Turkije verdeeld te worden onder de geallieerden.
Istanbul en de zeestraten werden door Engeland en Frankrijk bezet, de westkust door Italië en Griekenland en de Koerden en Armeniërs
kregen een eigen gebied.
Bij het vredesverdrag van Sèvres moest Turkije afstand doen van alle niet-Turkse gebieden.
De Turkse generaal Mustafa Kemal die in 1915 de Dardanellen had verdedigd, organiseerde het verzet van o.a. de Jong-Turken.
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In 1920 koos het nieuwe parlement een regering onder zijn leiding en daarna verlieten de geallieerden, nadat de Grieken de slag bij Izmir
verloren, het land.
Bij de vrede van Lausanne in 1923 kregen de Turken enkele gebieden terug, alsmede het gezag over de zeestraten.
Er moesten meer dan 400.000 Turken Griekenland verlaten en meer dan 1 miljoen Grieken vertrokken uit Turkije.
Op 29 oktober 1923 ontstond de republiek onder leiding van Mustafa Kemal Paşa, die president werd.
Hij voerde grote hervormingen door zoals:
- de scheiding van kerk en staat;
- de afschaffing van het kalifaat;
- de afschaffing van het islamitische recht;
- de invoering van het Latijnse schrift;
- de invoering van de Gregoriaanse tijdrekening;
- de invoering van het burgerlijk wetboek;
- de invoering van het metrieke stelsel;
- de afschaffing van de polygamie;
- de afschaffing van de sluier en de fez;
- het invoeren van de leerplicht voor de zes- tot tienjarige.
Dit deed hij volgens de principes van het Kemalisme, t.w. nationalisme, republicanisme, staatseconomie, laïcisme (scheiding van de kerk en
staat), reformisme en populisme (afschaffen van klassensamenleving).
Deze hervormingen kon hij tot stand brengen omdat hij geen tegenstand duldde, hij regeerde met één partij die op steun van het leger en
de ambtenaren kon rekenen.
In 1934 kreeg hij de titel Atatürk (vader der Turken) en in 1938 stierf hij.
Inönü, zijn vriend, werd zijn opvolger die zijn lijn doorzette, maar later een meer democratische lijn volgde.
In de Tweede Wereldoorlog bleef Turkije lang neutraal, pas in februari 1945 verklaarde het de oorlog aan Duitsland.
In 1945 werd Turkije lid van de Verenigde Naties en in 1952 lid van de NATO.
Na de oorlog steunden de Verenigde Staten het land met kredieten, de Marshallhulp.
Naast de tot nu toe regerende partij, de Republikeinse Volkspartij, werd de Democratische Partij opgericht.
Deze partij wilde een liberalisering op economisch gebied, met o.a.:
- bevordering particulier initiatief;
- afschaffen staatsbedrijven;
- beperken staatsuitgaven;
- belastingverlaging.
Op cultureel gebied wilde de partij meer invloed geven aan de islam.
In 1950 won deze partij de verkiezingen en het land volgde een sterke westerse koers en kreeg veel steun van de Verenigde Staten.
Na de dood van Atatürk en Inönü was er sprake van een sterke opleving van de islam.
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Menderes, de minister-president, kreeg in de jaren zestig steeds meer kritiek en hij hief de persvrijheid op.
Dit leidde tot veel onlusten onder studenten.
In 1960 pleegde een groep officieren een staatsgreep.
De president en de minister-president werden gevangen gezet en de Democratische Partij werd verboden.
De Gerechtigheidspartij van Süleyman Demirel en de Republikeinse Volkspartij haalden bij de verkiezingen in 1961 de meeste stemmen,
maar geen van beide partijen had de meerderheid.
Generaal Gürsel, de leider van de staatsgreep, werd president.
Bij de volgende twee verkiezingen in 1965 en 1969 won Demirel de verkiezingen en werd hij minister-president.
In 1971 greep het leger echter opnieuw in omdat links en rechts steeds vaker met elkaar in botsing kwamen.
Onder leiding van de linkse minister-president Ecevit stuurde de regering in 1974 troepen naar Cyprus.
De Griekse militaire Junta had met een aanslag op de Cypriotische president Makarios een poging gedaan om op Cyprus een staatsgreep te
plegen.
De Turkse regering vreesde dat Cyprus bij Griekenland gevoegd zou worden.
Het noordelijke deel werd in bezit genomen, waar 18% van de bevolking Turks was.
De daar wonende Grieks-Cyprioten moesten verhuizen.
Dit noordelijk Turks deel is alleen door Turkije erkend.
De regeringen in Turkije volgden elkaar in hoog tempo op, net als in Italië.
Door de opkomst van veel kleine partijen waren diverse coalities mogelijk en ging het in de jaren 80 snel bergafwaarts met Turkije, er
dreigde een staatsbankroet, de economie zat vast, er waren onlusten, ontvoeringen, moordaanslagen en dagelijks vielen tientallen doden
door de straatgevechten tussen extreem links en rechts.
Het leger greep in 1980 voor de derde keer in, politieke partijen werden verboden, het parlement werd afgeschaft en politieke leiders
werden gevangen gezet.
De chef van de generale staf, Evren, beloofde meer democratie als het land in rustiger vaarwater terecht zou komen.
In 1982 werd een nieuwe grondwet aangenomen en ook na de verkiezingen in 1983 bleef Evren president en behield het leger toezicht op
het land.
In 1987 werd per referendum bepaald dat de vroegere politici mochten terugkeren en Özal won de verkiezingen met de Moederland partij.
Om te voorkomen dat er te veel kleine partijen zouden ontstaan werd er een kiesdrempel ingevoerd van 10% van de stemmen, waardoor
Ecevit niet in het parlement kwam.
In 1989 liet Özal zich door het parlement tot president kiezen, maar zijn populariteit daalde snel.
Bij de verkiezingen van 1991 viel de Moederland Partij sterk terug en werd de Partij van het Juiste Pad van Demirel de grootste partij.
De moslimfundamentalistische Welzijnspartij onder leiding van Erbakan haalde nu wel de kiesdrempel.
In 1993 werd Tansu Çiller de eerste vrouwelijke premier.
In 1996 sloot Turkije een tolverbond met de EU.
In 1997 werd Erbakan afgezet omdat hij publiekelijk fundamentalistische opvattingen uitte.
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De problemen met de Koerden lijken te verminderen nu deze in het zuid-oosten wonende bevolkingsgroep i.p.v. voor terrorisme voor de
diplomatieke aanpak gekozen heeft.
In 2002 behaalde de islamitische AKP bij de parlementsverkiezingen de absolute meerderheid.
De presidentsverkiezing van augustus 2007 volgde op de vervroegde parlementsverkiezingen in juli 2007.
De AKP won deze parlementsverkiezingen met 47 procent van de stemmen, tegenover 34 procent in 2002.
Van groot belang voor de republiek is de toetreding tot de EU.
Op 3 oktober 2005 zijn de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie van start gegaan.
De onderhandelingen over 8 van de 35 onderhandelingshoofdstukken zijn in december 2006 geschorst.
De verwachting is dat het gehele proces tien tot vijftien jaar zal gaan duren.

BEVOLKING








Turkije heeft ca. 72 miljoen inwoners en kent een bevolkingsgroei van 1,1% per jaar.
In maart 2007 was 28,6 procent van de bevolking jonger dan 15 jaar.
Het land heeft daarmee de jongste bevolking van Europa.
De meeste inwoners wonen en werken langs de kust.
Van de bevolking woont 75% in steden.
De grootste stad is Istanbul met ca.13 mln. inwoners, gevolgd door Ankara met ca.4,2 mln. inwoners.
In de oostelijke provincies die grenzen aan Iran, Irak en Syrië, vormen de Koerden de meerderheid.

STAATKUNDIG









Sinds 1923 is Turkije een “nationale, democratische en sociale republiek”.
Volgens de grondwet van 1982 is het parlement (Meclis) de enige wetgevende macht in Turkije.
Het parlement bestaat uit 550 volksvertegenwoordigers, die iedere vijf jaar worden gekozen door de kiesgerechtigde burgers van achttien
jaar en ouder.
Voorheen werd de president door het parlement gekozen voor een periode van zeven jaar. Na de verkiezing in 2007 van Abdullah Gül als
president, zijn de regels voor het kiezen van een president veranderd.
In augustus 2014 zal een nieuwe president niet meer gekozen worden door het parlement, maar rechtstreeks door het volk.
De president krijgt dan de mogelijkheid om vijf jaar te regeren en opnieuw herkozen te worden voor nog een vijfjarige termijn.
De uitvoerende macht berust bij de president en de ministerraad, die verantwoording moet afleggen aan het parlement.
De scheiding van bevoegdheden tussen president en ministerraad is niet geheel duidelijk.
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De president benoemt de premier en de premier kiest zijn ministers.
De AKP heeft de absolute meerderheid in het parlement
De AKP is een islamitische partij maar geen fundamentalistische, zij is modern en vóór de EU.
De regering heeft het vertrouwen van het bedrijfsleven en de financiële wereld, maar de AKP wordt door het Turkse establishment en
vooral het leger nauwlettend in de gaten gehouden.
Het leger ziet zich zelf als de bewaker van de door Atatürk ingevoerde seculiere grondslagen van de republiek.
Er zijn 81 provincies, waaronder de provincie Istanbul.
Aan het hoofd van een provincie staat een gouverneur (Vali) die door de regering benoemd wordt.
De gouverneur bestuurt de provincie met een gekozen provinciaal parlement.
De provincies zijn verdeeld in districten met aan het hoofd de Kaymakam, die wordt bijgestaan door een gekozen districtsraad.
De lokale macht is beperkt en het administratieve systeem is erg gecentraliseerd.

12
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ZGE KAYSERİ-ISTANBUL

JODENDOM














Al voor de geboorte van Christus was de stad een handelscentrum en was er al een Joodse handelskolonie.
Na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem verspreidden zich de Joden over het hele Romeinse Rijk en kwam er een aanzienlijke groep
naar Istanbul.
In de Byzantijnse tijd werden door regionale bestuurders aan Joden soms beperkingen opgelegd.
In Istanbul is de wijk Pera gedurende enige tijd een Joods getto geweest.
In de tijd van de kruisvaarders werden overal Joden vervolgd.
Deze westerse christenen discrimineerden toen iedereen die niet bij de Roomse Kerk hoorde.
In de 18e eeuw werden overal in het katholieke Europa Joden vervolgd.
Zij kregen asiel in bijvoorbeeld Amsterdam (het begin van de Gouden Eeuw) maar ook in het gastvrije Osmaanse Rijk.
In Istanbul vestigde zich een groep Sefardische Joden uit Spanje.
Ook in latere tijden was de stad vaak een veilige vluchthaven, bijvoorbeeld voor Joden die in de I9e eeuw in het Russische Rijk vervolgd
werden.
Over het algemeen zijn moslims verdraagzamer geweest ten opzichte van Joodse minderheden dan de christenen.
Vandaar dat er ook nu nog in Istanbul verschillende groepen Joden leven, zowel orthodoxe als liberale.
Er zijn nog ongeveer 30 synagogen.

CHRISTENDOM





In de eerste eeuwen na Christus waren er vijf belangrijke christelijke steden, t.w. Jeruzalem, Antiochië, Istanbul, Alexandrië en Rome.
De christenen in die plaatsen beriepen zich op het feit dat hun gemeente was gesticht door een van de twaalf apostelen.
Om politieke redenen werd Istanbul steeds belangrijker, het zwaartepunt van het Romeinse Rijk verplaatste zich in de vierde eeuw naar
deze stad.
In dezelfde periode werd het christendom staatsgodsdienst.
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De Haghia Sophia werd in de 6e eeuw het centrum van het Christendom.
De keizer zat vaak kerkvergaderingen voor om ervoor te zorgen dat christenen binnen zijn rijk hun eenheid bewaarden.
Buiten het Romeinse Rijk waren er groepen die een eigen christelijke weg gingen zoals de Monofysieten, Nestorianen, Kopten, Armeniërs en
Chaldeeën.
De meeste van deze groepen bestaan ook nu nog.
De genoemde vijf belangrijke steden erkenden eerst Jeruzalem als de eerste onder de vijf, later werd dat Rome.
Er kwam een groot conflict tussen Rome (de Latijnse Kerk) en de vier andere steden (Orthodoxe Kerken), dat in Istanbul werd beslecht.
In 1054 wilde de Patriarch (Paus) van Rome dat de Patriarch van Constantinopel zich aan hem onderwierp, maar die verscheurde in de
Haghia Sophia dat schriftelijk bevel en het schisma tussen oost en west was een feit.
Sinds die tijd ging de Latijnse Kerk haar eigen weg.
Twee eeuwen later, in 1202, beschouwden de Rooms Katholieke kruisvaarders de Haghia Sophia niet eens meer als een kerk en plunderden
ze dit mooie en rijke gebouw.
Toen weer enkele eeuwen later de Osmanen de stad veroverden (1453) troffen ze een verwaarloosd en bijna leeg gebouw aan.
Osmaanse heersers waren over het algemeen tolerant ten opzichte van christelijke groeperingen.
Soms werd van een kerk een moskee gemaakt (Haghia Sophia), vaak mocht het een kerk blijven.
Tot het begin van de 20ste eeuw leefde er in Istanbul een grote groep orthodoxe (grieks sprekende) christenen.
Atatürk voerde na de Eerste Wereldoorlog met succes een onafhankelijkheids-strijd tegen de Engelse en de Griekse bezetters.
Ten gevolge hiervan vluchtten ongeveer 300.000 Grieks Orthodoxe christenen naar Griekenland.
Istanbul is geen christelijke stad meer, hoewel er nog veel christelijke groeperingen vertegenwoordigd zijn, zoals katholieken, protestanten
en orthodoxen.

ISLAM










Mohammed, de grondlegger van de islam, werd in 570 in Mekka geboren.
Vanaf 630 probeerden de moslims hun grondgebied te vergroten en veroverden zij Noord-Afrika en Spanje.
Hun opmars werd in 732 bij Poitiers door Karel Martel tot stilstand gebracht.
Pas in de 11e eeuw kwam Turkije in aanraking met de islam.
Door de intocht van de Seltsjoeken uit Mongolië, die zich bekeerd hadden tijdens hun verblijf in Arabië, werd Turkije een islamitisch land.
De islam kreeg veel aanhang, omdat het een zeer tolerant geloof was.
Door de Jihad, de heilige oorlog, kwamen moslims overal om mensen te bekeren tot hun geloof.
Zij waren echter tolerant ten opzichte van christenen en dat was in die tijd opvallend, waardoor mensen zich aangetrokken voelden tot deze
vredelievende godsdienst en ook moslim werden.
Er is veel overeenkomst tussen het christendom en de islam.
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Christenen denken dat Jezus de zoon van God is, terwijl moslims zeggen dat hij slechts één van de profeten van God was.
De islam kent meer dan 2.000 profeten, waaronder Noach, Abraham, Mozes, Jacob, David en Jezus.
Islamieten geloven dat Mohammed zijn laatste profeet was en dus het laatste woord heeft gesproken en de mens heeft ingelicht over de
wens van God.
De islam kent de 5 zuilen, dit zijn de 5 doelstellingen in het leven van een moslim:
- geloofsbelijdenis: “Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet.”;
- vijfmaal per dag bidden: bij zonsopkomst (sabah), om 12 uur (ögle), in de middag (ikindi), bij zonsondergang (aksam) en voor het
slapen gaan (yatsi);
- aalmoezen (zakat) geven, d.w.z. een veertigste deel van het geld dat iemand in bezit heeft;
- de vastenmaand ramadan;
- het ondernemen van een hadj (pelgrimstocht) naar de Kaaba in Mekka.
Er zijn hele strenge (fundamentalistische) moslims, liberale moslims en gradaties daartussen.
Veel moslims gaan naar een bepaalde moskee, waar zij zich het beste thuis voelen.
De meeste moslims zijn soennieten en vinden niet alleen antwoorden op hun levensvragen in de Koran, maar ook in de gewoontes (soenna)
van Mohammed.
Er zijn ook enkel sjiietische groepen die de Koran letterlijk nemen.
De Koran is verdeeld in 114 hoofdstukken (soera‟s) en onderverdeeld in verzen (aja‟s).
Typisch voor Turkije zijn de Alavieten, een stroming binnen de islam die niet zo'n belang hecht aan het alleen maar gehoorzamen van regels
(bijvoorbeeld de vijf zuilen), maar die willen dat mensen zich binnen de Islam als individu maximaal kunnen ontwikkelen.
Ze vallen daarom als groep niet op in de samenleving, geloven is volgens hen een privé-zaak.
Een van de bijzondere stromingen binnen de islam is het soefisme, een mystieke stroming gebaseerd op armoede en zelfopoffering.
Een van de stichters (Mevlana) predikte in de 13e eeuw tijdens de kruistochten liefde en verdraagzaamheid tussen alle mensen van alle
volkeren en godsdiensten.
Door meditatieve rituelen als zang en dans (derwisjen) kon ieder mens dichter bij God komen.
Ook in Istanbul is het soefisme rond een Mevlana moskee vertegenwoordigd.
Toen in 1923 Atatürk de moderne staat Turkije uitriep, werd een strenge scheiding tussen staat en godsdienst ingevoerd.
Turkije is nu een van de weinige moslimlanden ter wereld waar de islam geen staatsgodsdienst is.
Atatürks doel was niet om het geloof af te schaffen, maar om het land te moderniseren door het te bevrijden van ouderwetse godsdienstige
wetten en op die manier beter op het westen aan te sluiten.
Alle wetten van de Koran verdwenen uit de Grondwet.
Gevolg hiervan was wel dat er een scheiding kwam tussen de orthodoxe moslims en de geschoolde elite die voornamelijk atheïstisch was.
Vergeleken met andere islamitische landen is Turkije erg tolerant.
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Terwijl het in landen als Tunesië bijna onmogelijk is om een moskee als niet-moslim binnen te gaan, is dit in Turkije wel mogelijk op tijden
dat er geen gebedsdiensten zijn.
Vijf keer per dag worden moslims opgeroepen tot het gebed.
Vroeger gebeurde dit door de muezzin, die op een minaret stond en zo het volk opriep tot gebed, nu gebeurt dit door middel van
luidsprekers.
Vaak worden de moslims opgeroepen met de tekst “Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet”.
Het eerste wat moslims doen voordat zij de moskee betreden is het reinigen van hoofd, handen en voeten.
Dit ritueel wassen is verplicht en kan bij de fontein op de binnenplaats (sadirvan), maar ook bij kraantjes aan de zijkant van de moskee.
Eenmaal in de moskee gaan moslims met hun hoofd in de richting van Mekka zitten, dit wordt aangegeven door een nis in de moskee (de
mihrab).
Rechts naast de mihrab is de minbar te zien, waarop de imam op vrijdag zit om de preek te geven.
In grote moskeeën is vaak een platform te zien waarop de muezzin antwoorden geeft op het gebed van de imam, een muezzin mahfili.
Verder is in sommige moskeeën een loge (hünkar mahfili) te zien waarin de sultan veilig kon bidden en de kürsü, een stoel waarop de imam
zit tijden het lezen uit de Koran.
Grote moskeeën hadden vaak verschillende bijgebouwen die hun eigen functies hadden, zoals een ziekenhuis (darüssifa), scholen
(medreses) voor algemeen en godsdienstig onderwijs, een keuken (imaret), een onderdaksruimte voor reizigers (karavanserai) en Turkse
baden (hamam).
Meestal hebben deze gebouwen hun originele functie verloren.
De moskee zelf was vaak onderverdeeld in een gebedsruimte (cami), een binnenplaats (avlu) met fontein en een mausoleum (türbe) voor
de oprichter.
Als een niet-moslim een moskee bezichtigt is het van belang dat respect getoond wordt.
Zo is het meestal niet mogelijk tijdens gebedstijden binnen te komen, er moet dan gewacht worden tot de meeste gelovigen vertrokken
zijn.
Het is noodzakelijk om voor binnenkomst de schoenen uit te doen, de schouders en knieën te bedekken, als man de hoed af te doen en als
vrouw het haar te bedekken.
Het is belangrijk om afstand tot de gelovigen te houden en respectvol om te gaan met de moskee, het flitsen met een fototoestel is
verboden.
Kortom hetzelfde respect dat katholieken vragen als niet-katholieken een katholieke kerk bezoeken.
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ONDERWIJS















Sinds het begin van de Republiek in 1923 is onderwijs een verantwoordelijkheid van de staat.
Er is een leerplichtwet die kinderen verplicht tot op hun 14e jaar naar school te gaan.
Het onderwijs tot en met de universiteit is gratis.
Het analfabetisme in Turkije bedroeg volgens het CIA World Factbook in 2004 12,6 procent.
Op scholen is het verplicht om een uniform te dragen, jongens dragen blauwe broeken, meisjes dragen blauwe rokken.
Het onderwijs in Turkije bestaat net als in Nederland uit verschillende fasen.
Het lager onderwijs duurt ca. 8 jaar.
Daarna volgt het lyceum (4 jaar), die afgerond worden met een staatsexamen.
Er zijn meer dan 200 universiteiten, 450 scholen voor hoger beroepsonderwijs en 1800 technische beroepsopleidingen.
Sommige kinderen hebben door rijke ouders de mogelijkheid om in het buitenland te studeren.
De Turkse staat doet er alles aan om het analfabetisme te bestrijden.
Zo zijn er overal in het land leeszalen en bibliotheken, waar het ook voor volwassenen mogelijk is om schrijf- en leescursussen te volgen.
Het aantal scholen, studenten en leraren is sinds het begin van de republiek in 1923 aanzienlijk gestegen, er zijn 12 keer zoveel scholen, 45
keer zoveel studenten en 46 keer zoveel leraren.
Istanbul heeft 24 universiteiten.

ATATÜRK










Mustafa is in 1880 geboren in Saloniki, een Osmaanse stad die nu in Griekenland ligt.
Zijn vader Ali Riza Efendi, een douanebeambte die naderhand een timmerbedrijf begon, stierf toen Mustafa nog een jongen was en zijn
moeder Zübeyde Hanim, voedde hem en zijn zus op.
Nadat hij eerst een traditionele religieuze school doorliep ging hij over naar een moderne school.
In 1893, toen hij 12 jaar was, ging hij naar de Militaire Hoge School waar zijn wiskundeleraar hem zijn tweede naam Kemal gaf, die
perfectie betekent, sindsdien staat hij bekend als Mustafa Kemal.
In 1905 studeerde hij af op de Militaire Academie in Istanbul.
Toen hij in Damascus geplaatst was startte hij met enkele collega‟s een illegale beweging, met als doel verzet te organiseren tegen het
despotisme van de sultan.
Zijn carrière nam een voorspoedig verloop door zijn toenemende bekendheid en zijn bevorderingen en heldendom in de uithoeken van het
Osmaanse Rijk, zoals in Albanië en Tripoli.
Toen in 1915 de Dardanellen campagne begon, werd kolonel Mustafa Kemal een nationale held door de overwinningen die hij behaalde en
door het verdrijven van de bezetters.
In 1916 werd hij op de leeftijd van 35 jaar bevorderd tot generaal.
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In de jaren daarna diende hij als commandant van verschillende Osmaanse legers, o.a. in Palestina en Aleppo.
In 1919 landde Mustafa Kemal in de Zwarte Zeehaven Samsun om de onafhankelijkheidsstrijd te beginnen.
Hij richtte een bevrijdingsleger op in Anatolië.
In 1920 werd het parlement, de Grote Nationale Vergadering, opgericht en werd Mustafa Kemal gekozen tot president.
Mustafa Kemal vocht op veel fronten en leidde zijn leger tegen rebellen en invallende buitenlandse legers.
Na zijn overwinningen bij twee grote veldslagen kreeg hij van het parlement de titel opperbevelhebber met als rang maarschalk.
Medio 1922 overwon zijn leger alle tegenstanders, in enkele weken was heel Turkije bevrijd en werd een einde gemaakt aan het Osmaanse
Rijk.
In juli 1923 tekende de nationale regering het Lausanne verdrag met o.a. Groot-Brittannië, Frankrijk, Griekenland en Italië.
Ankara werd in oktober 1923 de hoofdstad van de nieuwe Turkse staat.
Op 29 oktober werd de republiek uitgeroepen en werd Mustafa Kemal Paşa unaniem gekozen tot president van de republiek.
Het resultaat van Atatürks vijftienjarig presidentschap was een aaneenschakeling van structurele hervormingen en moderniseringen.
Hij creëerde een nieuw politiek en wettelijk systeem, schafte het kalifaat en het sultanaat af en seculariseerde de overheid en het onderwijs.
In 1934 gaf het parlement hem de naam Atatürk, dat betekent “Vader van alle Turken”.
In 1938 stierf hij op 57-jarige leeftijd.

INFORMATIE ISTANBUL-ALGEMEEN









Istanbul strekt zich uit over twee continenten, Europa in het westen en Azië in het oosten.
Het is de voormalige hoofdstad van het Romeinse, het Byzantijnse en het Osmaanse Rijk.
De stad ligt strategisch aan de Bosporus, de 30 km. lange zee-engte die de natuurlijke grens vormt tussen Europa en Azië en de
scheepsroute is tussen de Zwarte en de Middellandse Zee.
De scheepsroute was in het verleden en is ook nu nog een belangrijke handelsroute.
Het Europese deel van Istanbul op de westoever is gescheiden door de Gouden Hoorn, het oudste gedeelte van de stad ligt daar ten zuiden
van en het westerse stadsdeel, Galata (Pera), ligt daar ten noorden van.
In het oudste deel liggen net als in Rome zeven heuvels.
Het Topkapi Paleis, de Haghia Sofia en de Süleymaniye-moskee zijn ieder op een van deze heuvels gebouwd.
Aan de oostzijde van de Bosporus, die in het noorden uitloopt in de Zwarte Zee en in het zuiden in de Zee van Marmara, ligt Usküdar.
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Istanbul ligt op dezelfde breedte als Beijing, Madrid en New York.
De stad en de metropool Istanbul hebben een oppervlakte van 5.700 km2, waarvan 2.000 km2 op Aziatisch grondgebied en 3.700 km2 op
Europees grondgebied.
Het grondgebied van Istanbul is 1.800 km2, waarvan 850 km2 op Aziatisch grondgebied en 950 km2 op Europees gebied.
Er wonen ca. 12 miljoen inwoners (1990: 6,6 miljoen).
Het aantal inwoners van de stad is in dertig jaar verdrievoudigd.
Er zijn in Istanbul 1 miljoen geregistreerde voertuigen, 20% van alle Turkse auto‟s, er zijn 18.000 gele taxi‟s.
Het BRP in Istanbul is twee keer zo hoog als het gemiddelde van Turkije.
Van de 500 grootste ondernemingen in Turkije is de helft in Istanbul gevestigd.
De industrie in Istanbul bestaat uit o.a. tabak, voedingsmiddelen, textiel, leer, metaalwaren, chemicaliën en verpakkingsmateriaal.
Er zijn talrijke banken en handelsfirma‟s gevestigd.
De naam Istanbul kan etymologisch op twee manieren verklaard worden:
- Istanbul komt van het Griekse ”eis tin Poli”, d.w.z. “in de stad”;
- de naam Istanbul is een Turkse samenvoeging van Constantinoupolis met de i als toevoeging omdat de Turkse taal dit noodzakelijk
maakt (b.v. Smyrna = Izmir, Nicaea = Iznik).

GESCHIEDENIS








Sporen van de eerste bewoners in Istanbul dateren, zowel op de Europese als op de Aziatische oever, van 8000 jaar geleden. Vooral de wijk
Sultanahmet rond de Haghia Sophia en de Blauwe Moskee was 5000 jaar geleden al een dichtbewoonde buurt.
Hoewel het niet helemaal zeker is wordt er naar aanleiding van een legende vanuit gegaan dat Istanbul in 667 v.C. gesticht is door de
Griekse kolonist Byzas op de plek waar nu het Topkapi Paleis ligt.
De nieuwe kolonie kreeg van de Grieken de naam "Byzantion".
Griekenland werd in die tijd geconfronteerd met overbevolking en daarom hadden de Grieken besloten om elders stadstaten te stichten.
Dat de nieuwe stadstaat (polis) langs de Bosporus gesticht werd, was geen toeval omdat de ligging uitermate gunstig was, zowel om te
verdedigen als om handel te drijven.
De nieuwe kolonie kwam dan ook spoedig tot bloei en ontwikkelde zich tot een belangrijk handelscentrum in de Griekse wereld en
Byzantion werd zelfs een van de veertig belangrijkste stadstaten in de Griekse oudheid.
Door de gunstige ligging moest Byzantion vaak voor zijn onafhankelijkheid vechten en het gezag veranderde er regelmatig:
- Lydisch gezag (560-546 v.C.);
- Perzen (546-478 v.C.);
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Atheens gezag (478-411 v.C.);
Macedoniërs (334-281 v.C.).

Na 281 v.C. kreeg Byzantion weer autonomie, maar in 64 v.C. werd Byzantion opnieuw ingenomen en door Pompeius toegevoegd aan het
Romeinse Rijk, met als naam Byzantium.
Vanaf 64 v.C. was aan de onafhankelijkheid van de Griekse kolonie een eind gekomen en waren de inwoners onderdanig aan Rome.
De Romeinen moesten echter vaak hard optreden om opstanden te onderdrukken.
In 195 n.C. dreigde de Romeinse Keizer Septimius Serverus met een totale verwoesting van de stad, omdat de stad Pescennius Niger had
gesteund bij een opstand.
Alle muren werden neergehaald en alle soldaten en ambtenaren werden gedood.
De strategische positie van Byzantium was echter zo uniek dat de keizer opdracht gaf de stad weer te herbouwen.
Byzantium kwam pas echt tot bloei op het moment dat Constantijn de Grote in 324 alleenheerser werd over het Romeinse Rijk en hij de
hoofdstad verplaatste naar Byzantium.
Officieel heette de stad toen Roma Nova maar werd al snel bekend onder de naam Constantinopel.
Constantijn begon met ambitieuze bouwprojecten om de stad de uitstraling te geven die bij een hoofdstad hoorde.
Op 11 mei 330 werd de stad officieel ingewijd als nieuwe hoofdstad en kreeg de stad de daarbij behorende privileges.
Verschillende vooraanstaande families werden uit Rome naar Constantinopel overgebracht en de stad werd bestuurlijk hetzelfde ingedeeld
als de oude hoofdstad Rome.
Keizer Constantijn erkende het Christendom en schonk de christenen vrijheid van godsdienst, zelf liet hij zich echter pas op zijn sterfbed
dopen.
Keizer Justitianus verfraaide de stad met prachtige bouwwerken, onder andere de wereldberoemde Haghia Sophia (537), de Hagia Eirene
en delen van het Grote Paleis.
Justinianus is echter ook berucht door het neerslaan van de Nika oproer in 532, toen hij op aandringen van zijn vrouw Theodora een
opstandige menigte van ca. 30.000 mensen liet doden in het Hippodroom.
Een logisch gevolg van de in vele opzichten rijke stad was dat ze veel vijanden had, ze is dan ook belegerd door de Slaven, Arabieren,
Bulgaren, Perzen en Russen, echter zonder succes.
De ligging en de stadsmuren maakten de stad uitermate goed verdedigbaar, maar dit gold niet voor het hele Byzantijnse Rijk.
Er was nog een belangrijke oorzaak van vijandelijkheden omdat in de zevende eeuw de Islam ontstond.
Deze godsdienst verspreidde zich snel en moslims veroverden vanuit het oosten grote delen van het Byzantijnse Rijk.
Langzaam maar zeker werd er iedere keer een klein gebied veroverd, steeds door een andere aanvaller.
In 1202 reageerden 34.000 mensen op de oproep van Paus Innocentius III tot een nieuwe kruistocht naar Jeruzalem.
Door dit leger werd in 1203 in Constantinopel de Byzantijnse keizer afgezet en werd een van de Latijnse edelen op de troon gezet, Graaf
Boudewijn van Vlaanderen en Henegouwen.
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Dit wordt de Latijnse periode genoemd, waarin de stad echter slecht bestuurd werd en het eens zo machtige rijk in verval kwam.
De stad werd beroofd en veel kostbaarheden werden overgebracht naar steden als Rome, Venetië, Keulen en Aken.
De kruisvaarders plunderden onder andere de hele Haghia Sophia leeg.
Deze ongeregeldheden waren echter niet de bedoeling van Paus Innocentius, want hij wilde de Byzantijnse Keizer net hulp bieden.
Maar het ontaardde uiteindelijk in een handelsoorlog tussen Venetië en Constantinopel met als hoogtepunt de plundering van
Constantinopel in 1204 en de vestiging van een Latijns Keizerrijk van 1204 tot 1261.
In 1261 heroverden de Byzantijnen hun rijk weer met hulp van de Genuezen en werden de Latijnen uit Constantinopel gezet.
Hier stond tegenover dat de Genuezen een kolonie mochten stichten aan de noordkant van de Gouden Hoorn waar nu Galata ligt, Pera,
waarmee de Genuezen de handel in de stad overnamen.
De Paleologen (een Byzantijns adellijk geslacht) kwamen nu aan de macht en zij zouden tot aan het einde van het Byzantijnse Rijk in 1453
blijven regeren.
Onder Keizer Michael VIII Paleologus leidde de wederopbouw van Constantinopel tot een opbloei van academische en artistieke activiteiten,
de Paleologische Renaissance.
Een van de vele mooie gebouwen uit deze periode is de kerk van Onze-Heiland-In-Chora.
Tijdens deze periode werd de tweekoppige arend als keizerlijk wapen gebruikt, waarbij de twee koppen de westelijke en oostelijke helften
van het rijk symboliseerden.
Enkelen tientallen jaren later was er weer onrust in Constantinopel, toen er ruzie ontstond over wie de keizer mocht opvolgen, uiteindelijk
leidde dat van 1321-1354 tot een burgeroorlog.
Aan de oostgrens van het Byzantijnse Rijk was sinds 1301 echter een nieuw rijk in opkomst, het Rijk van de Osmanen onder leiding van
Osman I.
De Osmanen veroverden grote gebieden en in 1453 stonden ze voor Constantinopel, dat onder leiding van Mehmet II veroverd werd.
Het imperium dat zich ten tijde van Justinianus nog uitstrekte langs de kusten van de Middellandse Zee, was voortdurend ingekrompen en
verzwakt en nu uiteindelijk ingenomen.
Dit betekende het einde van het Byzantijnse Rijk en het jaartal 1453 is ook van belang voor de Westerse geschiedenis omdat historici de
verovering van Constantinopel als het einde van de Middeleeuwen beschouwen.
De Osmanen, onder leiding van sultan Mehmet II de Veroveraar, gaven de stad bij inname de nieuwe officiële naam Istanbul.
Op dezelfde dag werd ook de Haghia Sophia, eeuwen eerder geplunderd door de kruisvaarders, ingewijd als moskee.
De nieuwe heersers begonnen met het herstel van vernielde bouwwerken, zoals de stadsmuren en ze gaven de stad een nieuw karakter
door het bouwen van moskeeën, hamams (badhuizen) en fonteinen.
Tegenover de andere gelovigen die nog in de stad woonden toonden de Osmanen zich zeer tolerant, de resterende Christenen kregen
godsdienstvrijheid en kooplieden uit Genua en Venetië behielden hun rechten als burger.
Istanbul werd nu de stad van de Osmaanse cultuur.
Om de ontvolkte stad weer te bevolken werden uit verschillende delen van het Osmaanse Rijk moslims overgebracht naar de nieuwe
hoofdstad.
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Onder het bewind van Süleyman werden de meest schitterende bouwwerken van Istanbul gebouwd.
In 1569 verwoeste een brand grote delen van de stad.
Een grote aardbeving verwoeste in 1648 eveneens een groot deel van de stad.
In 1807 werd een groot deel van de stad door de Janitsaren verwoest en in 1826 vernietigde Mehmet II de Janitsaren in hun eigen kazerne.
De legendarische Oriënt Express werd in 1889 in gebruik genomen.
In 1918 werd Istanbul bezet door de Fransen en de Engelsen en in 1922 vluchtte de laatste Osmaanse sultan het land uit.
Atatürk verplaatste de staatsorganen van het oude Istanbul naar het meer centraal gelegen Ankara, dat de Turkse hoofdstad werd.

BEVOLKING








Istanbul groeide van 1 miljoen inwoners in 1960 naar een metropool van 13 miljoen inwoners in 2009.
De bevolking bestaat uit veel nationaliteiten en rassen, waardoor de stad een kosmopolitisch karakter heeft.
Verder was er in het verleden en is er ook nu nog een grote migratiestroom van het platteland naar de stad, omdat daar werk verwacht
wordt.
De inwoners van Istanbul staan bekend als vriendelijke, hard werkende en gastvrije mensen.
De mensen zijn trots op hun stad en hun geschiedenis.
Verder zijn de Turken erg trots op Atatürk, de vader van alle Turken.
Veel Turken zijn het eens met de uitspraak "Ne mutlu Turkum diyene" (hij die kan zeggen dat hij een Turk is, is gelukkig).

BESTUURLIJK





Het gemeentelijke “Executive Committee” is zowel uitvoerend als besluitvormend.
De leden worden aangewezen door de gekozen burgemeester en bestaan uit de:
- burgemeester;
- secretaris generaal;
- directeur planning en reconstructie;
- directeur stadsontwikkeling;
- directeur publieke werken;
- directeur financiën;
- directeur juridische zaken;
- directeur personeel en administratie.
De huidige burgemeester van de AKP, Kadir Topbas, is in 2009 voor de tweede keer met 44,2 % van de stemmen gekozen.
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De gemeenteraad heeft 208 leden, inclusief de burgemeester, de burgemeesters van de deelgemeenten en 1% van de leden van de
deelgemeenteraden.
Bij de stadsplanning wordt veel aandacht besteed aan het gevaar van aardbevingen, aan risicoanalyses en aan het opstellen van
rampenscenario‟s, omdat zeker is dat er eens een zware aardbeving zal plaatsvinden, eventueel gekoppeld aan een tsunami.
De oevers van de Bosporus zijn beschermd en er wordt goed gelet op illegale bouwactiviteiten.
De stad investeert veel in culturele centra, verspreid over de hele stad.
Istanbul heeft 68 riviertjes en beken met een totale lengte van 600 km en de afvoer- en buffercapaciteit is een groot probleem bij zware
regenbuien.
Recent is 200 km. waterafvoer verbeterd.
Verder is de laatste jaren veel geïnvesteerd in:
- drinkwaterinstallaties;
- drinkwater leidingnetwerken;
- waterreservoirs;
- pompstations;
- rioolwater zuiveringen;
- regenwaterkanalen.
De stad heeft een doorlopend 5 jaren investeringsplan.
Er zijn 1300 geselecteerde projecten in dit investeringsplan opgenomen, goed voor een bedrag van € 6,5 mld.

BEZIENSWAARDIGHEDEN




Hippodroom
- Het huidige hippodroom is maar een klein overblijfsel van wat eens een groot stadion was.
- In de 3e eeuw n.C. liet keizer Septimius Severus tijdens de wederopbouw van de stad dit stadion bouwen.
- Keizer Constantijn liet het aanzienlijk verfraaien met Egyptische en Griekse zuilen en obelisken.
- Het stadion had waarschijnlijk plaats voor zo‟n 100.000 mensen, maar is nu een park met als restanten de Egyptische obelisk, de
Slangenzuil en de Zuil van Constantinus Porphyrogenitus, ook wel de Bronzen Zuil genoemd.
Cisterne van 1001 zuilen
- De Cisterne is in de 4e eeuw n.C. gebouwd.
- Niet 1001, maar 264 marmeren zuilen telt de Cisterne van 1001 zuilen.
- Het ondergrondse gewelf is 64 bij 56 m. en is van baksteen gemaakt.
- Vroeger was het een met puin gevuld complex en nauwelijks toegankelijk.
- Nu is er een “winkelcentrum” te vinden, waar sieraden, tapijten, tegels en andere artikelen gekocht kunnen worden.
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Basilica Cisterne
- In 532 werd deze cisterne door Justinianus aangelegd t.b.v. de watervoorziening voor o.a. het Grote Paleis.
- Aquaducten voerden water aan over een afstand van 19 km.
- De cisterne is 140 m. lang en 70 m. breed, met een totale oppervlakte van bijna 1 ha.
- De capaciteit bedraagt 80.000 m3 water.
- Het dak rust op 336 zuilen van meer dan 8 m. hoog en de buitenmuren zijn 4 m. dik.
- Tot een eeuw na de verovering van de stad wisten de Osmanen niets van het bestaan van deze cisterne.
Haghia Sophia Museum
- De Haghia Sophia (ook vaak aangeduid als Aya Sofia) betekent letterlijk vertaald “Kerk van de Wijsheid” en is in de Byzantijnse tijd
gebouwd.
- De kerk werd gebouwd op de resten van twee oudere kerken en in 537 n.C. werd ze ingewijd door keizer Justinianus.
- Destijds was de kerk een architectonisch hoogtepunt en door goede conservatie (1400 jaar) is de kerk behouden.
- Pas later werden de minaretten en fonteinen toegevoegd, toen de Osmanen de kerk na hun verovering in de 15e eeuw ombouwden tot
een moskee.
- De koepel is 56 meter hoog.
- Het interieur wordt overheerst door de rondelen met kalligrafieprint en door de vele mozaïeken waarop heilige figuren en keizers zijn
afgebeeld.
- Er komen jaarlijks ca. 650.000 bezoekers.



Grote Bazaar - Kapali Çarsisi
- Dat handel altijd erg belangrijk was voor Istanbul, is vooral te zien aan het grote aantal straatjes en steegjes in de Grote Bazaar.
- De bazaar is in 1453 gesticht door Mehmet II, vlak nadat hij de stad veroverde en het is de grootste overdekte markt ter wereld.
- De doolhof van winkels is vaak geteisterd door brand, de laatste keer in 1953 en is ook getroffen door aardbevingen, maar het complex
is steeds weer herbouwd.
- De bazaar is 30 ha. groot en heeft 16 km. aan stegen, heeft 65 straten, 18 ingangen, 5 moskeeën, 6 fonteinen en zo‟n 4400 winkels,
waarvan 1.000 tapijtwinkels en 56 restaurants en café‟s.
- Voor een vreemdeling is het moeilijk om in deze bazaar de weg te vinden, omdat veel straten en winkels op elkaar lijken.
- Typisch zijn de zogenaamde “hans”, de achter de winkeltjes gelegen kleinschalige productieruimten.
- De Grote Bazaar trekt jaarlijks ca. 2,5 miljoen bezoekers.



Topkapi Paleis
- Het Topkapi Paleis is door Mehmet de Veroveraar tussen 1459 en 1465 gebouwd en was gedurende 400 jaar het regeringscentrum van
het Osmaanse Rijk.
- Hij benoemde het tot zijn belangrijkste residentie en omstreeks 1470 liet hij er het Çinili Köskü, een zomerverblijf, naast bouwen.
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Ook Sultan Süleyman voelde zich er thuis en liet het paleis 50 jaar later uitbreiden tot een enorm complex.
Pas in 1853 liet Abdul Mecit I het hof verplaatsen naar het Dolmabahçe Paleis.
Het complex bestaat uit vier hoven, die steeds kleiner worden, diverse paviljoens en de befaamde harem.
De eerste hof is het buitenste deel van het paleis en was vroeger vrij toegankelijk, omdat het niet echt tot het paleis behoorde.
Het bevatte de staatsmunt, een ziekenhuis, een school, een bakkerij en woongebouwen voor personeel en bewakers.
Daarnaast diende het als verzamelplaats voor de Janitsaren, vandaar dat het de naam Hof van de Janitsaren draagt.
Janitsaren waren jonge christenen die op de Balkan gevangen waren genomen en zij werden hier opgeleid tot eliteleger voor de sultan.
Voor de tweede hof ligt de Orta Kapi, ofwel de Poort van Begroeting, omdat op deze plaats vreemdelingen begroet werden, er was
toestemming nodig om binnen te komen.
Aan de rechterkant van de tweede hof ligt de paleiskeuken, te herkennen aan het groot aantal schoorstenen op het dak.
Ten tijde van Süleyman waren er iedere dag 1200 koks aan het werk om eten voor 5000 personeelsleden te bereiden.
Nu is er een collectie celadonporselein uit China te zien, waarvoor de sultans in die tijd geen belangstelling hadden.
Het rijk werd bestuurd vanuit de tegenover de keuken liggende Divan, die aan het haremgebouw grenst.
Links in de Divan was de vergaderzaal, het kabinet van de vizieren onder leiding van de grootvizier.
Hierachter was een klein kamertje “Het Oog van de Sultan”, waar de sultan achter tralies de vergaderingen kon volgen.
De Poort der Gelukzaligheid ofwel de Poort van de Witte Eunuchen is de scheiding tot de volgende hof.
Deze hof was bestemd voor de sultan en zijn intimi.
In de troonzaal, Arz Odasi, recht tegenover de poort, deed de sultan bekendmakingen.
Rechts in de hof ligt de Seferli Kogusu, de schatkamer, die vroeger een onderdeel was van de paleisschool en die beheerd werd door de
witte eunuchen.
Nu is hier een verzameling van sultanschatten te zien.
Aan de noordkant van het hof is een verzameling van miniaturen, manuscripten en een klokkententoonstelling te zien.
In het Paviljoen van de Heilige Mantel worden de relikwieën van Mohammed bewaard, die Selim I uit Egypte had meegenomen.
Dit zijn onder andere zijn mantel, zijn zwaard en zelfs tanden en baardharen.
Aan deze hof is ook de bibliotheek van Ahmet III gelegen, die in 1718 tijdens de Tulpentijd werd gebouwd.
De laatste hof van het complex bestaat uit een park met enkele paviljoens.
De Mecidiye Köskü, die door Abdul Mecit omstreeks 1850 werd gebouwd, biedt vanaf het terras een prachtig uitzicht op de Gouden
Hoorn.
De Sofa Köskü uit 1704 is het oudste houten gebouw in Istanbul.
Bagdat Köskü is gebouwd na de verovering van Bagdad in 1638.
Aan de rechterkant van de hof, tegenover het Bagdat Köskü, ligt de Sünnet Odasi, het Besnijdenispaviljoen, waar de mannelijke
opvolgers van de sultan op hun 10e levensjaar werden besneden.
Harem betekent “verboden” en dit was de harem dan ook voor iedereen behalve de sultan en zijn zonen.
De vrouwen en concubines van de sultan werden bewaakt door zwarte eunuchen uit Egypte en Soedan.
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De harem bevat een badhuis, hospitaal, keukens en zo‟n 300 kamers die via een stelsel van gangen en binnenhoven waren verbonden.
Aparte gedeelten waren er voor de vrouwen onder leiding van de valide sultane (sultansmoeder) en de vertrekken van de mannen (de
selamlik).
De vrouwen van de harem waren doorgaans blanke slavinnen die gevangen waren genomen of cadeau waren gekregen.
Ze kregen les in het verleiden, maar de meeste van hen hoefden deze lessen niet in de praktijk toe te passen.
De belangrijkste vrouw was de valide sultane, de moeder van de sultan, die gelijk stond aan de leider van de eunuchen.
De vier echte vrouwen van de sultan, de kadinefendis, stonden hieronder en als zij een zoon van de sultan baarden kregen zij de naam
haseki.
Opvallend was dat de sultan nooit zonder zijn zilveren schoenen de vertrekken binnen kwam.
Zo hoorden de vrouwen op tijd dat zij weg moesten gaan, want de sultan nam alleen genoegen met de vrouwen die de valide sultane
aan hem voorstelde.
Het Topkapi Paleis trekt jaarlijks ca. 900.000 bezoekers.



Süleymaniye Moskee
- Op de plaats waar vroeger het Eski Saray Paleis stond, het paleis dat door Mehmet II bij de verovering werd ingenomen, staat sinds
1550-1557 de Süleymaniye Moskee.
- Deze moskee is niet alleen een herinnering aan sultan Süleyman de Prachtlievende, maar tevens aan zijn architect Sinan.
- De Süleymaniye Moskee was niet alleen een gebedsplaats, maar ook bestemd als külliye (liefdadigheidsinstelling) voor armen.
- Zo waren er een ziekenhuis, scholen, een badhuis, een keuken en een verblijfsruimte voor reizigers (Karavanserai).
- De moskee herbergt de tombe van Süleyman, van zijn vrouw Haseki Hürrem, van zijn dochter Mihrimah, van zijn opvolgers Süleyman II
en Ahmet II en ook de tombe van Sinan, die door Süleyman als hoofdarchitect was benoemd.
- De moskee wordt van zijn bijgebouwen gescheiden door de “Verslaafdensteeg”.
- Deze steeg dankt zijn naam aan de cafés die naast koffie en thee ook opium en hasj verkochten.



Sultanahmet (Blauwe) Moskee
- De Blauwe Moskee is één van de grootste van de stad en ligt recht tegenover de Haghia Sophia.
- Het is de enige moskee ter wereld met zes minaretten en dit aantal wordt alleen overtroffen door de Kaba Moskee in Mekka, met 7
minaretten.
- De Sultanahmet Moskee is genoemd naar Sultan Ahmet I, die in de 17de eeuw opdracht gaf tot de bouw.
- De architect van de sultan, Mehmet Aga, begon de bouw in 1609 en het gebouw was in 1616 klaar.
- De naam Blauwe Moskee is te danken aan de blauwe gloed van de Iznik-tegels die in het interieur zijn toegepast.
- Iznik keramiek was in de vroege periode fel blauw-wit.
- De moskee is in 2 delen te verdelen, de gebedsruimte en de binnenplaats.
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De gebedsruimte bevat de minbar (waarop de imam op vrijdag predikt), de loge (gebedsruimte voor de sultan), de mihrab (een soort
uitsparing om Mekka aan te wijzen) en de muezzin mahfili (podium voor de muezzin die zingend antwoord geeft op de preek van de
imam).
Op de binnenplaats staat de sadirvan, waar rituele wassingen plaatsvinden.
Bij de Blauwe Moskee zijn de gebedsruimte en binnenplaats even groot.

Dolmabahçe Paleis
- De wijk Dolmabahçe ligt op de Europese oever van de Bosporus.
- Tot 300 jaar geleden was hier alleen een baai.
- Sultan Ahmet I, de bouwer van de Blauwe Moskee, vulde tussen 1603 en 1617 deze baai met zand en stenen.
- Hierdoor kreeg het de naam Dolmabahçe dat letterlijk betekent “gevulde tuin”.
- Onder Ahmet II (1703-1730) werden de gehouwen omsloten door een muur.
- Abdul Mecit (1839-1861) liet het huidige paleis bouwen, waarbij hij ruimte moest maken door enkele oudere paviljoens af te breken.
- Het nieuwe paleis bestond uit één hoofdgebouw, omringd door enkele aangrenzende bijgebouwen.
- Het werd gebouwd toen het Osmaanse Rijk aan zijn einde was, daarom financierde de sultan het paleis met leningen van buitenlandse
banken.
- Sultan Abdul Mecit verruilde het Topkapi Paleis met het Dolmabahçe Paleis.
- Mehmet Resad V trad in 1909 aan als sultan en liet het paleis renoveren.
- Zijn opvolger Vahdettin (1918-1922) gebruikte het twee jaar als zetel maar verhuisde daarna naar het Yildiz Paleis.
- Toen in 1922 het sultanaat werd afgeschaft, installeerde Abdulmecid zich als kalief in het Dolmabahçe Paleis.
- Uiteindelijk werd ook het kalifaat afgeschaft en in 1924 werd het paleis staatseigendom.
- Veel Turkse en Europese kunstenaars werkten mee aan de bouw, waarvan de leiding in handen was van de architect Gabaret Balyan en
zijn assistent Nikogos Balyan.
- De laatste had een Europese opleiding en was verantwoordelijk voor de grote zaal, de toegangspoorten en de privé-vertrekken van de
sultan.
- Het centrum van het paleis wordt gevormd door de troonzaal, met een hoogte van 36 meter.
- In totaal is het paleis 15.000 m2 groot met 285 kamer, 43 zalen, 6 badkamers en 6 balkons.
- De stijl is een mengeling van barok, rococo en empire, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant.
- De aankleding van het gebouw werd uitgevoerd door Séchan die ook de opera in Parijs heeft gedecoreerd.
- Het meubilair komt voor het grootste deel uit Europa en werd daar speciaal voor het paleis ontworpen en gemaakt.
- Sommige meubelstukken zijn geschonken door Europese en Oosterse landen, het meubilair in de kamers en zalen heeft dan ook
verschillende stijlen.
- Klokken vormen een belangrijk onderdeel van het interieur.
- Het paleis heeft ca. 600 schilderijen, gemaakt door 120 schilders.
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Specerijen Bazaar - Misir Çarsisi
- De ingang van de specerijenbazaar ligt aan hetzelfde “duivenplein” als de Yeni Moskee.
- Deze bazaar werd in 1660 gebouwd om inkomen te verwerven voor de liefdadigheidsstichtingen van de Yeni Moskee.
- De bron van dit inkomen waren de invoerrechten die geheven werden bij het transport van specerijen door Egypte.
- Daarom spreken de Turken nog steeds over de Egyptische Bazaar.
- De bazaar staat op de plaats van een andere overdekte markt die door de Venetianen gebruikt werd.
- Het grote aantal kruidenwinkeltjes heeft in de loop der jaren plaats gemaakt voor sieraden- en souvenirswinkels, toch zijn er nog veel
specerijenwinkeltjes.



Boeken Bazaar - Sahaflar Çarsisi
- De boekenbazaar is een gezellig plein met kleine boekwinkels en boekkramen.
- Hoewel het tegenwoordig “de boekenbazaar” heet, was het in de Osmaanse tijd verboden om hier boeken te verkopen en waren er
alleen manuscripten te koop uit angst voor de slechte invloed van het westen.
- Hier kwam verandering in toen Ibrahim Muteferrika in 1729 voor het eerst een Turks drukwerk uitbracht, het eerste Arabische
woordenboek.
- Zijn standbeeld verfraait dan ook het plein van de bazaar.
- In de bazaar zelf zijn allerhande boeken te koop, die zeker niet onderdoen voor het assortiment in het westen.
- Vooral kalligrafie is hier interessant.



Galatabrug
- Deze brug verbindt de oude stad met de wijken Galata en Beyoglu, waar de Gouden Hoorn tussen ligt.
- Al in de tijd van Beyazit II werden plannen voor een brug gemaakt, waarvoor Michelangelo werd aangetrokken, die echter nooit
uitgevoerd werden.
- In 1845 liet de moeder van Sultan Abdülmecid een houten brug bouwen die later door een metalen vervangen werd.
- In 1912 werd door een Duitse firma de huidige brug gebouwd.
- Deze pontonbrug rust op 22 drijvers en is 468 meter lang en 26 meter breed.
- ‟s Morgens tussen 2 en 4 uur wordt het middendeel van de brug geopend om schepen door te laten.
- De brug vervangt een charmante pontonbrug met een benedenniveau vol restaurants, die helaas door brand verwoest is.
- De brug vormt het drukste verkeersknooppunt in de stad tussen Eminönü en Karaköy.



Beylerbeyi Paleis
- Het Beylerbeyi Paleis werd gebouwd tussen 1861 en 1865 door sultan Abdulaziz en is gelegen aan de Aziatische zijde van de Bosporus.
- Dit paleis werd alleen in de zomermaanden gebruikt en beschikt daarom niet over verwarming.
- Het paleis is gebouwd in een luxueuze neo-classicistische stijl.
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Bouwkundig lijkt dit paleis op dat van Dolmabahce, maar dan wel aanzienlijk kleiner.
Elke kamer heeft een andere kleur en een andere kroonluchter.
Rond dit paleis lag vroeger een terrein van 16 ha. met een jachtgebied en met dieren en planten uit heel de wereld.

Archeologisch Museum
- In het Archeologisch museum zijn de collecties en overblijfselen van het Osmaanse Rijk tentoongesteld.
- De collectie loopt uiteen van friezen uit Babylonië uit de 6e eeuw v.C. tot klassieke beelden.
- Het museum begon pas in de 2e helft van de 19e eeuw een werkelijke collectie op te bouwen, toen provinciegouverneurs vondsten uit
het gehele Osmaanse Rijk begonnen toe te sturen.
- Oprichter van het hoofdgebouw is Osman Hamdi Bey, die hier zijn vondsten als archeoloog uitstalde.
- Pas in 1991 werd er een nieuwe vleugel met vier verdiepingen geopend.
- In het hoofdgebouw zijn 20 galerijen te vinden die de belangrijke klassieke collectie laten zien.
- Trots van het museum is de zaal met sarcofagen van Fenicische koningen die zijn gevonden bij Sidon in Libanon, zoals de Sacrofaag van
Alexander uit de 4e eeuw v.C.
- In andere zalen zijn bustes van Romeinse keizers te zien en van Alexander de Grote.
- Op de verschillende verdiepingen in de nieuwe vleugel zijn objecten tentoongesteld uit Istanbul en omgeving.
- Hier zijn onderdelen van kunstwerken uit Byzantijnse kerken te vinden, een deel van de verdedigingsketting uit de 15e eeuw die over de
Gouden Hoorn hing, de originele klok van de Galata-toren en een kop van de Slangenzuil in het Hippodroom, die daar als sinds de 18e
eeuw zonder kop staat.
In het Archeologisch Museum zijn tevens het Museum voor Oosterse Oudheden en het Museum van Turkse Tegels en Keramiek opgenomen.
Kayseri ligt centraal in midden-Turkije.
De huidige burgemeester van de AKP Mehmet Özhaseki, is in 2009 voor de tweede keer met 60,5 % van de stemmen gekozen.
President Abdüllah Gül, komt uit Kayseri
Uit vrijwel alle provincies zijn er directe busverbindingen met deze grote handelsstad met bijna één miljoen inwoners.
Ook de belangrijke spoorlijn vanuit Ankara naar het oosten loopt via Kayseri.
Kayseri ontleent haar naam aan Caeserea, dat onder de Trojanen de hoofdstad van Cappadocië werd.
In de derde eeuw namen de Perzen de stad in bezit.
In de zesde eeuw zijn de stadsmuren herbouwd.
De stad stond ook tijdje bekend als Eusobia. Na de verovering van de grote delen van Anatolië door de Seldjoeken in de 11de eeuw, werd Kayseri
een stad in het onafhankelijke Emiraat van de Panaoi.
De stad is vervolgens veroverd door de Seldjoeken, de Mongolen, en Karamanoglu‟s.
Het werd residentie van de Mammelukken totdat de stad in 1523 door de Ottomaanse sultan Selim I werd veroverd.
De indrukwekkende 3.916 meter hoge Erciyes-berg ligt op ca. 30 kilometer van Kayseri en is in het verleden vulkanisch actief geweest.
Het tufsteenlandschap van Cappadocië op ca. 70 kilometer, is door de vulkanische activiteiten van deze berg ontstaan.
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Eciyes is tegenwoordig een bekend skioord.
De top van de berg staat met de eeuwige sneeuw bedekt.
Volgens een bijgeloof in de buurt van Kayseri, zal de wereld vergaan wanneer de sneeuw aan de top van de Erciyes-berg smelt.
Kayseri is een belangrijke handelsstad in centraal Anatolië en haar inwoners staan bekend als bikkelharde (onder-) handelaars.
Het afdingen op de prijs van wat je koopt, is een gewoonte die uit Kayseri naar andere delen van Turkije is overgewaaid. Inmiddels weten ook
veel Europese toeristen de kunst van afdingen.
Het nieuwe W.T.C. zal de handelsgeest van de inwoners van Kayseri nog verder ontwikkelen.
De inwoners van Kayseri zijn trots op hun stad laten de stad ook aan iedereen zien.
Metroploitan Municupality The Museum of City en Mimarsinan is aan de stad geschonken door de rijke inwoner van Kayseri, Kadir Has.
Dit museum met ultra moderne audio visuele presentaties in verschillende talen is in één jaar tijd door 120 duizend mensen bezocht.
Ook op culinair gebied heeft Kayseri haar sporen in de Turkse keuken.
Het meest bekende gerecht uit dit gebied is zonder meer de manti.
In Kayseri en omgeving wordt 30 soorten manti-gerecht gemaakt.
De meest bekende zijn: „bükme mantisi‟ en „tepsi mantisi‟.
Manti wordt gemaakt met deegbladeren, die eerst ca. 2 cm. bij 2 cm. worden gesneden. Daarna wordt het klein stukje deegblad met gekruiden
gehakt, feta of aardappel gewikkeld.

Gewikkelde deegbladen worden in een pan in water ca. 15 minuten gekookt.
Na servering kan een ieder naar eigen keuze yoghurtsaus met knoflook en/of tomatensaus er aan toevoegen. Met 'sumak'-kruiden smaakt manti
het lekkerst.
De betrekkingen tussen Nederland en Turkije zijn ruim 400 jaar geleden begonnen.
Sindsdien hebben beide landen en volken, ondanks de grote afstand, elkaar beïnvloed.
Hollandse tulp is zo‟n 400 jaar geleden vanuit Turkije (in de Ottomaanse tijd) naar Nederland „overgewaaid‟.
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ZGE KAYSERİ-ISTANBUL

Elit World Hotel - Istanbul
Adres
: Şehit Muhtar Caddesi No:42 34435 Taksim Istanbul
Tel
: 0090 212 313 83 83 (Pbx)
Fax
: 0090 212 313 83 93
E-Mail
: info@eliteworldhotel.com.tr
Info Line
: 0090 212 444 0 883
Web

: www.eliteworldhotel.com.tr

Elite World Hotel, ligt in de wijk Taksim (Beyoglu) het centrum van Istanbul. 25 km. naar Atatürk Airport duurt ca. 30 minuten rijden en 50 km
naar Sabiha Gökçen Airport, ca. 50 minuten.

-

Hilton Kayseri - Kayseri
Adres
: Cumhuriyet Meydanı 38010 Kayseri
Tel
: 0090 352 207 5000
Fax

: 0090 352 207 5050

e-mail
Web:

: kayseri.hilton.com
: www.Hilton.com.tr/Kayseri
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Reizen
- Laat nooit bagage onbeheerd op de luchthaven staan en neem nooit bagage van anderen aan.
- Er is een geldig paspoort noodzakelijk dat na aankomst in Nederland nog drie maanden geldig is, een identiteitskaart wordt niet
geaccepteerd.
- Toeristen uit de Europese Unie kunnen zonder problemen een visum kopen op het vliegveld van Istanbul.
- Het visum is drie maanden geldig, kost 10 euro en dient gepast te worden betaald.
- Het uitvoeren van oudheidkundige voorwerpen is streng verboden.



Toeristenpolitie
- De toeristenpolitie is te vinden bij de Haghia Sophia en is zeer behulpzaam.
- Het bureau aan de Yerebatan Cad. 2 is geopend van 9.00 tot 18.00 uur.
- Het telefoonnummer is 0212-52 85 369.



Adressen
- Nederlandse Ambassade Turkije
Ugur Mumcu Cad. 16
06700 Gaziosmanpasa, Ankara
tel: 0090 312-460 4700
internet: www.dutchembassy.org.tr
-

Nederlands Consulaat Istanbul
Istiklal Caddesi 393, Beyoglu
tel: 0090 212-251 50 30



Noodsituaties
- Brandweer
- Medische noodgevallen
- Politie

110
112
155
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Geld
- In Turkije wordt gebruik gemaakt van de Turkse Lira, afgekort TL.
- De regering heeft per 01.01.2005 de “miljoenen” geschrapt.
- 1 Euro = 2,1575 TL (8 October 2009)
- Het is in Istanbul goed mogelijk om te pinnen (in Kayseri minder) overal zijn geldautomaten waar met een bankpas of creditcard gepind
kan worden en in steeds meer winkels, hotels en restaurants kan ook met creditcard betaald worden.
- In Istanbul zijn 3 hoofdpostkantoren (Merkez Postane) die langer zijn geopend dan de gewone kantoren, hier kan goed en tegen een
gunstig tarief geld gewisseld worden.
- Ze liggen in Sirkeci en Aksaray in het oude gedeelte van de stad en in Galatasaray in Beyoglu.
- Openingstijden zijn van maandag tot zaterdag 8.00u tot 24.00u en op zondag van 9.00u tot 19.00u.



Openbaar vervoer
- In Istanbul rijden rood-beige en groen-witte stadsbussen die volop gebruikt worden.
- Een kaartje kan gekocht worden bij een kiosk in een busstation of bij een krantenverkoper bij een bushalte.
- Voor elke reis, hoe lang deze ook duurt, is 1 kaartje nodig.
- Bussen rijden ‟s ochtends van 6.00 of 7.00u en ‟s avonds tot 21.00 of 22.00u, sommigen rijden tot middernacht, maar er zijn geen
nachtbussen.
- Iets duurder dan de bus, maar goedkoper dan de gewone taxi is de dolmus.
- Dit is een minibus of grote taxi voor kortere afstanden en met vaste prijzen.
- Het kan druk zijn bij de haltes, maar een dolmus vertrekt pas als hij helemaal vol zit, wat “dolmus” ook betekent.
- Gewone taxi‟s zijn iets duurder maar toch nog redelijk goedkoop.
- Er is meestal een meter aanwezig in de taxi.
- Omdat veel taxi-chauffeurs niet of nauwelijks Engels spreken is het verstandig om de bestemming op te schrijven en eventueel zelf op
een kaart aan te geven.
- Zorg dat de meter aanstaat, er bestaat één tarief
- Stap niet in een taxi waarin al een passagier zit.
- Het metronetwerk is in Istanbul nog niet zo lang in gebruik en er wordt nog volop aan gewerkt.
- In de oude wijken zelf zijn nog geen ondergrondse verbindingen, maar er zijn wel plannen.
- Metro‟s rijden vanaf ongeveer half 6 ‟s ochtends tot 23 uur ‟s avonds en ze gaan om de 10 tot 15 minuten.
- In tegenstelling tot de metro heeft de tram wel een netwerk door de hele stad en langs de meeste bezienswaardigheden.
- De tram rijdt van 5.00u ‟s ochtends tot middernacht en vertrekt ongeveer elke
5 minuten.
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Om de drukte in de stad en ook de tolheffingen op de diverse bruggen te ontlopen, is het handig en ook leuk om een veerboot te
nemen (pier Eminönü, Kabataş)
De belangrijkste haven aan de Europese kant is Eminonu, waar 4 pieren liggen met elk een aparte bestemming.



Klimaat
- Istanbul heeft een gematigd klimaat dat bekend staat om zijn vele wisselingen.
- Het kan er in de zomermaanden flink waaien.
- Van november tot april kan het er koel en regenachtig zijn.
- In november en december is het nat en koud, het kan dan zelfs sneeuwen en vriezen.
- Het algemene toeristenseizoen loopt van 1 april tot en met 31 oktober.
- April, mei en juni zijn de beste maanden omdat juli en augustus te warm zijn.



Tijd
- Het is in Turkije, 1 uur later dan in Nederland



Winkelen
- De winkels zijn meestal tot 20.00 uur open, de bazaars sluiten om 19.00 uur.
- De Istiklal Caddesi (Onafhankelijkheidslaan, Grande Rue de Pera) in Beyoglu is de bekendste winkelstraat van Istanbul en is de plaats
voor schoenen, kleding ook voor eten en uitgaan.
- De Grote Bazaar en de Egyptische Bazaar zijn beiden overdekt.
- De Grote Bazaar is gespecialiseerd in tapijten, sieraden, kunstnijverheid en andere souvenirs.
- De Egyptische Bazaar is gespecialiseerd in voedsel en kruiden, net als de visbazaar in Galatasaray.
- Het is op markten belangrijk om tijdens het kopen af te dingen, omdat de vraagprijs meestal 30% hoger ligt dan de werkelijke waarde.
- Als verkopers lang blijven aandringen is kalmte noodzakelijk, onderhandelen is geen spel, het moet alleen gebeuren als het serieus
bedoeld is en een aankoop overwogen wordt.
- Betalen is mogelijk in Turkse Lira, maar ook met vreemde valuta zijn de verkopers tevreden.
- Als dure producten gekocht worden met een stabiele munt, dan wordt korting gegeven.
- Bij de meeste grotere winkels en winkels vlakbij de bezienswaardigheden is het mogelijk om met creditcard te betalen, hiervoor wordt
echter soms commissie gerekend.



Eten
- Eeuwenlang onderging Turkije op culinair gebied de invloed van andere culturen, maar altijd werd er groot belang aan gegeven om
producten van eigen bodem te gebruiken.
- Turkije rekent dan ook haar keuken samen met de Franse, Italiaanse en Chinese keuken tot de beste van de wereld.
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Turken eten bij bijna elke maaltijd brood, ze beginnen er mee bij het ontbijt, en bij de voorgerechten van de maaltijden wordt ook
brood geserveerd.
Ze zijn liefhebbers van zoetigheid en dat is te merken aan de grote hoeveelheid pastahanes (banketbakkerijen) in Turkije.
Aan de zoetigheden worden allerlei bijzondere namen gegeven, zoals “nachtegaalnestje”, “vrouwennavel” en “lippen van de mooie
geliefde”.
Istanbul staat bekend om zijn baklava, dit is een driehoekige, in honing gedrenkte koek van bladerdeeg, gevuld met noten.
Het bekendst in het westen is Turks delight, dat lokum wordt genoemd en gemaakt wordt van gestolde suiker en pectine en op smaak
wordt gebracht met rozenwater, citroen of pistache en suikerglazuur.
De mezes zijn voorgerechten die bij bijna elke Turkse maaltijd worden geserveerd.
Ze zijn ideaal voor vegetariërs, omdat bijna alle koude mezes zonder vis of vlees zijn bereid.
Centraal in de Turkse keuken staat lamsvlees, dat als vele soorten kebab kan worden geserveerd, zoals sis kebab, döner kebab, adana
kebab en iskender kebab.
Kebabs kunnen echter ook van vis of groente worden gemaakt
Er zijn in Istanbul veel kebabhuizen (kebapçi of ocakbasi), die de tegenhanger zijn van de shoarmazaken in westerse landen.
De restaurants zijn meestal vanaf 12.00 uur in de middag open.
Overal in Turkije zijn theehuizen en ze zijn dé ontmoetingsplek voor mannen.
Turkse vrouwen zijn er vrijwel nooit, hoewel het voor westerse vrouwen niet verboden is om naar binnen te gaan.
In het theehuis spelen mannen vaak tavla, dit is een spel dat lijkt op het westerse backgammon.
Ondertussen drinken ze er een glaasje thee of eventueel koffie bij, die beide erg zoet geserveerd worden.
Naast het theedrinken en het spelen van tavla is er in het theehuis ook meestal wel een Turkse waterpijp te vinden, een speciale manier
om te ontspannen.

Drank
- Het Turkse kraanwater is weliswaar te drinken, maar het is verstandiger water in flessen te kopen, die overal voor weinig geld
verkrijgbaar zijn.
- Dé Turkse drank is Raki (leeuwenmelk), een anijsdrank met 45% alcohol die vaak bij de voorgerechten (mezes) wordt geserveerd.
- Het lijkt op Griekse ouzo, maar wordt aangelengd met water.
- Raki is tevens een goed middel tegen overtollige olijfolie, die in Turkije rijkelijk gebruikt wordt bij het koken.
- Daarnaast is het Turkse bier Efes Pilsen overal te koop.
- Halverwege de ochtend en na de maaltijd wordt Turkse koffie (Turk kahvesi) gedronken die in kleine kopjes geserveerd wordt en erg
sterk is.
- De gehele dag door wordt in Turkije thee (çay) gedronken die ook erg sterk is en uit een tulpvormig glaasje wordt gedronken, vaak met
veel suiker erbij.
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Badhuizen
- “Reinheid is de helft van het geloof”, blijkt Mohammed gezegd te hebben en misschien is dat de reden dat moslims zoveel waarde
hechten aan lichaamshygiëne.
- Niet alleen kennen zij vijf keer per dag een zogenaamde “kleine wassing” voordat ze de moskee binnengaan om te bidden, ook houden
zij regelmatig een “grote wassing” in de badhuizen die overal in Turkije te vinden zijn.
- Deze dienen niet alleen om schoon te worden, maar ook om te ontspannen en als ontmoetingsplek met vrienden.
- De hamams zijn meestal opgebouwd volgens een vast principe en ze lijken op de oude Romeinse thermen.
- Bij binnenkomst wordt eerst de camekan betreden, dit is de ontvangstruimte.
- In de hokjes rondom de camekan wordt omgekleed voor het baden.
- Na het omkleden wordt een tussenruimte betreden die de camekan en de stoomruimte verbindt, dit is de sogukluk.
- De hete stoomruimte, waar gemasseerd en gebaad wordt, heet hararet en is vaak versierd met marmer en mozaïeken.
- In het midden van de hararet is een grote ligplaats, die verwarmd wordt met grote vuren in de ruimte eronder.
- De massage die hierop plaatsvindt zorgt ervoor dat al het vuil van het lichaam af wordt geschrobd met een zogenaamde kese, een ruwe
handschoen van kameelharen.
- Na het schoonspoelen en masseren, kan in de camekan nog een kopje thee gedronken worden.
- Voor buitenlanders zijn er speciale hamams die voor Turken te duur zijn maar voor westerlingen relatief goedkoop.
- De badhuizen hebben gescheiden gedeelten voor mannen en vrouwen.
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ZGE KAYSERİ-ISTANBUL



Osmaanse titels
- Aga
- Bey
- Kalief
- Kadi
- Paşa
- Sultan
- Vizier
- Valide sultane



Verklarende woordenlijst
- Bedesten
overkoepeld marktgebouw
- Çeşme
Osmaanse fontein, meestal in muur
- Cisterne
waterreservoir
- Derwisj
lid van mystiek-religieus broederschap
- Fatwa
uitspraak van moslim geleerde over wat is toegestaan en
wat niet
-

leider
gouverneur van district of provincie
geestelijke leider
rechter
topambtenaar
politiek en religieus leider
minister van staat
moeder van sultan

Forum
marktplein
Hamam
badhuis
Han
werk- en opslagplaats
Janitsaren
keurtroepen van de Sultan
Karavanserai herberg
Medresse
koranschool
Şadirvan
reinigingsfontein
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Serail (Saray) Osmaans paleis
Türbe
Osmaans mausoleum
Yali
Osmaans houten oeverhuis

Woordenlijst
- één
bir
- twee
iki
- drie
üç
- vier
dört
- hallo
merhaba
- goede morgen
günaydin
- goede middag
lyi günler
- goede avond lyi akşamler
- ja
evet
- nee
hayir
- niet/geen
yok
- dank u
teşekkür ederim
- hoe duur?
kaç lira?
- duur
pahalli
- wc
tuvalet
- moskee
cami
- weg
cadde
- straat
sokak
- rekening
hesap
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