
TÖRÖKORSZÁG 
 

Terület: 784.000 km2 (8,5xHU)  

Lakosság: 82 millió fő (2019) 

Főváros: Ankara (5,1 millió fő) 

GDP: 851 milliárd USD (2017) (6xHU) 

GDP/fő (PPP): 27.000 USD  

 

1. Két kontinens határán 

3% - Európa; 97% - Ázsia 

A Földközi- és a Fekete-tenger közti átjárást ellenőrzi. Tengerszorosok: Boszporusz és a Dardanellák. 

Köztük a Márvány-tenger. 

Fontos útvonalak: közúti, vasúti, csővezetékek. 

Külkereskedelmi partnerek: EU, Oroszország, a Közel-Kelet arab államai. 

Több millió vendégmunkást bocsát ki Európába (Németországban kb. 3 millió török él). 

A NATO legkeletibb tagja. 

Az egykori Oszmán Birodalom romjain jött létre Kemál pasa, Atatürk vezetésével. Ő modernizálta 

Törökországot az 1920-as években: 

 az állam és a vallási intézmények szétválasztása 

 latin ABC 

 európai időszámítás 

 európai mintájú államigazgatás és igazságszolgáltatás 

 a nők egyenjogúsága 

 európai öltözködés 

 iparosítási program 

Vámunióban az EU-val. 

A csatlakozási tárgyalások gyakorlatilag leálltak: 

 a 80 milliós ország túl nagy befolyáshoz jutna az EU-n belül 

 megnőne a törökök beáramlása 

 alacsony gazdasági színvonal 

 a demokrácia egyre inkább diktatúrába megy át (Recep Tayyip Erdogan elnök mostani kísérlete) 

 a kurdok kisebbségi jogainak sárba tiprása 

 az iszlám erőszakossága, elkülönülés a többségi társadalomtól 

2. Kietlen fennsíkok, termékeny partvidékek 

Mediterrán partvidék: 

sűrűn lakott, több város, élénkebb gazdaság 

olajfa, füge, szőlő, mazsola, déligyümölcsök, dohány, gyapot 

fontos kikötő: Izmír 

délen a „török Riviéra” 

Adanai-síkság: az ország éléstára (búza, gyapot, narancs, citrom) 

Anatólia: 

Az Eurázsiai-hegységrendszer tagjai: a Pontuszi-hegység és a Toros keretezik. 

Száraz, kietlen táj → juh és kecske → birkahús, gyapjú, angórakecske gyapja (moher) 

búza, árpa 



Ankara – Atatürk tette fővárossá 

Örmény-magasföld: 

Tigris és Eufrátesz → vízerőművek, öntözőrendszerek (feszültségforrás Szíria és Irak felé) 

A Fekete-tenger partvidéke: 

télen fagyos, nyáron csapadékosabb mediterrán változat 

dohány, burgonya, kukorica, rizs 

dió, mogyoró (a világtermés 75%-a → Nutella) 

Isztambul (Bizánc, Konstantinápoly): 

a legnagyobb török város 

közlekedési csomópont 

kereskedelmi, pénzügyi központ, kikötő, sok idegenforgalmi látványosság 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Tőzsér Pál 


