
 Turkije 
 Een culturele brug 
 tussen continenten 

 In Turkije, gelegen tussen Europa en het Midden-Oosten, zijn de 
 winters streng en de zomers heet. Je vindt er oude Byzantijnse 
 kerken naast moskeeën en ook in de natuur zie je heel wat 
 contrasten, zoals kleine afgelegen bergdorpjes tegenover de 
 uitgestrekte mediterrane kust. In Turkije geldt de scheiding van 
 religie en staat, en wederzijds respect voor verschillende 
 geloofsovertuigingen is er belangrijk. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Familie is heel belangrijk in Turkije. Familieleden en buren gaan 
 heel vaak bij elkaar op bezoek, ook onverwachts. De Turkse 
 gastvrijheid is legendarisch. Op bezoek gaan bij iemand is synoniem 
 voor thee en mierzoete lekkernijen. Vaak word je ook voor een 
 maaltijd uitgenodigd en dan is het onbeleefd om het aanbod af te 
 wijzen. 

 Hoofdstad  : Ankara 
 Taal  : Turks 
 Munt  : Turkse lira 

 Bevolking  : 
 84 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 783 562 km² 
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 School 
 Het schooljaar loopt van september tot juni. AFS-studenten worden 
 gewoonlijk ingeschreven in ‘Anatolische’ middelbare scholen, 
 gebaseerd op het Duitse gymnasium-systeem dat de leerlingen 
 voorbereidt op universitaire studies. Mogelijk kan je ook in een 
 privéschool terechtkomen. Normaal gezien volg je les in de tiende of 
 elfde graad (vierde of vijfde middelbaar). 

 Taal 
 Turks is de officiële taal in Turkije. Je moet geen Turks kennen om deel te 

 nemen aan een uitwisseling in Turkije, maar we raden je aan om een 

 basiskennis Turks te hebben vóór je vertrek. 

 Eten 
 De Turkse keuken wordt wereldwijd geapprecieerd. Het is een rijke en 

 gevarieerde mix van mediterrane invloeden en Midden-Oosterse 

 toetsen. Geliefde ingrediënten zijn aubergine, kebab, olijfolie, lam, rijst 

 en vis. In het oosten van Turkije is de keuken soms heel pikant. Als 

 ontbijt zijn vooral honing, yoghurt en thee populair. De belangrijkste 

 maaltijd is het avondmaal, wanneer alle gezinsleden samenzitten. De 

 beleefdheid zegt dat jonge mensen wachten tot de ouderen beginnen 

 te eten en dat niemand de tafel verlaat voordat de oudsten opstaan. 

 Vereiste leeftijd 
 15 – 18 jaar | 
 18 - 30 jaar 

 Duurtijd 
 Trimester of 
 schooljaar 

 Programmatypes 
 Middelbare school, 
 vrijwilligerswerk 

 Vraag aan onze 
 program 
 consultant naar de 
 mogelijkheden 
 voor jou 
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