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Opgave 2  Wereldstad Istanbul  

Bij deze opgave hoort bron 3. 

Gebruik het kaartenkatern. 
Een wereldstad of metropool is een belangrijk mondiaal knooppunt op 
economisch, cultureel en/of politiek gebied. Istanbul claimt een 
wereldstad te zijn. 

3p 5 Geef 
 twee argumenten vóór deze claim;  
 een argument tegen deze claim.  

Istanbul trekt op mondiale schaal andere groepen mensen aan dan uit 
Turkije zelf. Dit verschil leidt in Istanbul tot sociaal-culturele polarisatie. 

2p 6 Beredeneer dat deze verschillende migratiestromen tot sociaal-culturele 
polarisatie in de stad leiden.  

Gebruik bron 3. 
De Turkse nationale overheid is bezig met de aanleg van het 
Istanbulkanaal. Dit kanaal gaat de Zwarte Zee met de Zee van Marmara 
verbinden. De burgemeester van Istanbul is echter tegen de aanleg van 
het kanaal.  

2p 7 Geef twee argumenten die de burgemeester van Istanbul kan hebben 
tegen de aanleg van het Istanbulkanaal. 

Gebruik bron 3 en het kaartenkatern. 
Niet alleen in Turkije zijn voor- en tegenstanders van de aanleg van het 
Istanbulkanaal. Ook in Rusland zijn de meningen over de aanleg van dit 
kanaal verdeeld. 

2p 8 Geef aan dat het Istanbulkanaal voor Rusland  
 vanuit economisch oogpunt kansen biedt; 
 vanuit geopolitiek oogpunt een bedreiging kan vormen. 

Wereld 
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bron 3 

De Bosporus 
De Bosporus is een smalle zee-engte 
dwars door Istanbul. In het Verdrag van 
Montreux (1936) is vastgelegd dat 
commerciële vrachtschepen uit alle 
landen vrije doorgang door de Bosporus 
krijgen. Dat geldt niet voor oorlogs-
schepen. Alleen oorlogsschepen van 
landen die aan de Zwarte Zee grenzen, 
mogen door de Bosporus varen. Per jaar 
gaan meer dan 50.000 vrachtschepen 
door de zee-engte. Voor grote 
vrachtschepen geldt eenrichtings-
verkeer, waardoor schepen soms wel 
twee weken moeten wachten voordat ze door de Bosporus mogen varen. 
In 2021 is Turkije begonnen met de aanleg van het 150 meter brede 
Istanbulkanaal, dat de drukke Bosporus moet ontlasten. Dit kanaal zal niet 
onder het Verdrag van Montreux vallen.  

Ligging van het nieuw aan te leggen Istanbulkanaal 
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