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I-DATE GENERALE 

1. Denumirea oficială: Republica Turcia 

2. Imnul: Istiklal Marsi (martie Independență) 

3. Fondator: Mustafa Kemal Ataturk 

4.Sistemul guvernării: democrația parlamentară republicană 

5. Suprafața: 783.562 kilometri pătrați 

6. Lungimea coastei: 7.200 km 

7. Frontierele de coastă: Marea Mediterană la sud, Marea Egee la vest, Marea Neagră la nord 

8.Populație: 74.724.000 (31 decembrie 2011) 

9.Capitalul orașului: Ankara 

10.Limba: turcă 

11.Religia: 99% musulmani  

12.Țările vecine: Azerbaidjan, Bulgaria, Grecia, Georgia, Irak, Armenia, Iran, Siria 

13 Monedă: Liră turcească (TL) 1TL = 100 kr 

14.Numărul orașelor: 81 

15.Victory Day: 30 august 

16.Ziua independenței: 29 octombrie 

17.Cele mai mari orașe: Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, Antalya, Konya, Bursa, Kayseri, 

Samsun, Trabzon, Erzurum, Eskisehir, Kocaeli, Diyarbakir, Sakarya, Mersin, Gaziantep 

18.Lifestyle: stilul de viață turcesc este un mozaic viu; juxtapând Occidentul și Orientul, vechiul 

și cel modern. 

19. Ospitalitatea: Ospitalitatea este o piatră de temelie a culturii turcești, iar turcii cred că 

vizitatorii trebuie tratați ca oaspeți trimisi de Dumnezeu. 

20. Bucătărie: Bucătăria turcească este renumită ca fiind una dintre cele mai bune din lume. 

21. Vremea: se spune că toate cele patru sezoane există în Turcia. 

22.Turism: Turcia are atât de multe de oferit vizitatorilor, de aceea această țară a devenit recent 

una dintre cele mai populare destinații turistice din lume. 
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II-ISTORIC 

 

 Istoria turcilor acoperă un interval de timp de peste 4000 de ani. Turcii au trăit pentru 

prima dată în Asia Centrală în jurul anului 2000 î.Hr. Mai târziu, unii dintre aceștia au părăsit 

Asia Centrală și s-au răspândit, stabilind numeroase state și imperii independente una de alta 

într-o vastă zonă a Asiei și a Europei. Aceste imperii au inclus Marele Imperiu Hun (stabilit în 

secolul al III-lea î.Hr.), Imperiul Göktürk (552-740), Imperiul Uygur (741-840), Imperiul Avar 

(6-9 Century AD), Imperiul Hazar -10 Centrul AD), Imperiul Marelui Seljuk (1040-1157) și 

multe altele 

 2.1. Turcii din Anatolia: Turcii au început să se stabilească în Anatolia la începutul 

secolului al XI-lea, prin migrații și incursiuni continue. Victoria lui Malazgirt în anul 1071 

împotriva bizantinilor a deschis literalmente porțile lui Anatolia către turci. După această dată, 

turcii au cucerit pe deplin Anatolia și au stabilit acolo statul anatolian Seljuk (1080-1308). 

Acesta a fost primul stat turc din Anatolia și a fost uneori numit, după capitala sa de mai mulți 

ani, Konya Sultanat 

 2.2 Ottomanul De Vârstă 1299-1923: Statul Seljuk a scăzut rapid odată cu invazia 

mongolă a Anatoliei, care a început în 1243. În perioada declinului statului Seljuk anatolieni și 

după dispariția sa, multe principate turcomane au fost înființate în Anatolia spre sfârșitul secolul 

al treisprezecelea. Unul dintre aceștia a fost Osmanul otoman (asemănător unui principat) numit 

după fondatorul său, un domn turc numit Osman în 1299, în împrejurimile Söğüt din Eskișehir, 

în colțul nord-vestic al peninsulei. Otomanul Beylik s-a extins rapid pe parcursul secolului al 

XIV-lea și astfel a apărut Imperiul Otoman, care a condus la un vast teritoriu pe trei continente și 

a durat 623 de ani până la sfârșitul primului război mondial. 

 Otomanul Beylik s-a extins rapid pe tot parcursul secolului al XlV-lea și astfel a apărut 

Otomanii prinși în Constantinopol în 1453, în timpul domniei sultanului Mehmet al II-lea (1451-

1481), și a căzut imperiul bizantin, care a marcat și sfârșitul Evului Mediu și începutul din epoca 

nouă. În timpul domniei sultanului Mehmet al II-lea, care și-a asumat titlul de "Cuceritorul", 

statul otoman a intrat într-o epocă de dezvoltare rapidă, care va dura până la sfârșitul secolului al 

XVI-lea. Înălțime, otomanii au condus asupra a ceea ce este astăzi Grecia, Bulgaria, Iugoslavia, 

Albania și România în Balcani, peste toate insulele din estul Mediteranei și peste ceea ce este 

astăzi Orientul Mijlociu. Granițele Imperiului s-au extins de la Crimeea la nord până la Yemen și 

Sudan în sud și de la Iran și Marea Caspică în est până la Viena în nord-vest și Spania în sud-

vestul Imperiului Otoman, care a condus un vast teritoriu pe trei continente și a durat 623 de ani 

până la sfârșitul primului război mondial. 

 Începând cu secolul al XVI-lea, însă, Imperiul Otoman și-a pierdut treptat 

superioritatea economică și militară în comparație cu Europa, care s-a dezvoltat rapid cu 

Renașterea, cu cucerirea de noi teritorii și accesul la materiile prime, precum și cu Revoluția 

industrială. Imperiul otoman nu a reușit să se adapteze la aceste noi evoluții. Astfel, echilibrul 

puterii sa schimbat în favoarea statelor europene. Mișcările naționaliste care au început în secolul 
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al XIX-lea și mișcările și răzvrătirile de autodeterminare ale națiunilor balcanice, susținute de 

puterile europene și de Rusia, au adus încet Imperiul Otoman. 

 2.3. Primul Război Mondial 1914 –1918: Slăbirea Imperiului a continuat până în 

Primul Război Mondial. Imperiul Otoman a intrat în Primul Război Mondial în 1914 pe partea 

puterilor aliate și a ieșit din război în 1918, obligat să semneze Mondos Armistițiul pe 30 

octombrie 1918. 

 În condițiile acestui armistițiu, teritoriile Imperiului Otoman au fost ocupate de Marea 

Britanie, Franța, Rusia și Grecia. Acesta a fost sfârșitul real al Imperiului otoman. 

 O mișcare națională de rezistență și eliberare a apărut ca o reacție la această ocupație 

sub conducerea lui Mustafa Kemal, un comandant militar otoman, care a mobilizat Anatolia într-

o căutare a autodeterminării turcești și a independenței naționale. El a unit unități sporadice și 

dezorganizate de rezistență în Anatolia și le-a organizat într-o armată structurată. Sub conducerea 

lui Mustafa Kemal - dat mai târziu numele de familie Ataturk sau "Părintele turcilor" - rezistența 

a devenit coezivă, iar turcii au fost capabili să lupte împotriva războiului pentru eliberarea 

națională 

 Războiul național de eliberare turcă a fost un efort de a crea un nou stat de la ruinele 

unui Imperiu, care și-a terminat viața. A durat patru ani (1919-1922) în care o mică armată de 

voluntari s-au luptat și au câștigat un război împotriva puterilor de conducere ale acestui timp. 

Victoria lui Ataturk nu era numai militară, ci și diplomatică. Victoria militară turcă a fost sigilată 

cu un succes diplomatic prin semnarea Tratatului de pace de la Lausanne la 24 iulie 1923. 

Semnat cu Marea Britanie, Franța, Grecia, Italia și alții, tratatul a recunoscut crearea și granițele 

internaționale ale unui stat turc și a garantat independența sa totală. 

 2.4. REPUBLICA TURCIE: Republica a fost proclamată pe 29 octombrie 1923. Pentru 

prima dată în secole, poporul turc sa bucurat de autoguvernare. Mustafa Kemal a fost ales drept 

primul președinte al Republicii Turcia. 

 În calitate de președinte de 15 ani, până la moartea sa în 1938, Mustafa Kemal Atatürk 

a introdus o gamă largă de reforme în sfere politice, sociale, juridice, economice și culturale, care 

au fost aproape de neegalat în orice altă țară. 

 Prima Mare Adunare Națională sub conducerea lui Ataturk a creat un nou sistem politic 

și juridic bazat pe principiile democrației parlamentare, drepturilor omului, suveranității 

naționale și divizării puterilor, proprietății private și secularismului și separării religiei și 

afacerilor de stat. A fost creat un nou sistem educațional secular, alfabetul arabic a fost 

transformat în alfabetul latin, iar noile coduri civile și penale au fost adaptate din modelele 

europene. Femeile din Turcia au obținut drepturi egale în temeiul legii, cum ar fi dreptul de vot și 

alegerea în funcție publică, ceea ce a pus Turcia în fața multor națiuni occidentale în ceea ce 

privește drepturile femeii. A fost o revoluție, de neegalat la vremea ei și chiar astăzi, pentru a 

aduce o națiune predominant musulmană în linie cu civilizația occidentală și valorile universale. 
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III- ZONELE GEOGRAFICE 

 

3.1. Regiunile geografice ale Turciei 

Turcia este în general divizată în șapte regiuni: 

• Regiunea Mării Negre, 

• Regiunea Marmara, 

• Regiunea Mării Egee, 

• Regiune Mediteraneana, 

• Regiunea Centrală Anatolia, 

• regiunea Anatolia de Est 

• Regiunea de Sud-Est Anatolia 

 

3.2. Flora Turciei 

 Anatolia este una dintre cele mai importante surse mondiale de plante care au fost 

cultivate pentru hrană, iar strămoșii sălbatici ai multor plante care acum oferă capse pentru 

omenire cresc aici. Turcia este, de asemenea, casa multor alte plante cultivate, cum ar fi 

năuturile, lămâile , caise, migdale, smochine, alune, cireșe și vișine 

 

3.3. Fauna Turciei 

 Diversitatea faunei din Turcia este chiar mai mare decât cea a plantelor sălbatice. În 

timp ce numărul speciilor din Europa în ansamblu este de aproximativ 60.000, în Turcia acestea 

depășesc 80.000. Dacă se numără și subspecii, atunci acest număr se ridică la peste o sută de mii 

 

IV ATRACTII TURISTICE IN TURCIA 

 Turcia oferă călătorilor o multitudine de destinații diferite. De la domul și minaretul 

plin de orizont al Istanbulului până la ruinele romane de-a lungul coastelor de vest și de sud, de 

la plajele din Antalya și de la stațiunile mediteraneene mediteraneene până la munții clari ai 

Mării estice a Mării Negre. 

 

4.1. Sfânta Sofia 

 Situat în Istanbul, Sfânta Sophia a fost inițial o bazilică construită pentru împăratul est-

român Iustinian I în secolul al șaselea. O capodopera a ingineriei romane, cupola masivă (31 de 

metri sau 102 picioare în diametru) acoperă ceea ce a fost de peste 1000 de ani cel mai mare 

spațiu închis din lume. Biserica a fost jefuită de către cei patru cruciați în 1204 și a devenit o 

moschee în secolul al XV-lea, când Otomanii au cucerit orașul. Hagia Sophia a fost transformată 

într-un muzeu în 1935 și este acum una dintre atracțiile de top din Turcia. 
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4.2. Chimneys Fairy Fairy 

 Cappadocia este renumită pentru formațiunile sale ciudate și minunate de rocă naturală 

și pentru un patrimoniu istoric unic. Unul dintre cele mai bune locuri pentru a vedea aceste 

formații ciudate este orașul Göreme, care este situat printre un număr mare de conuri de tuf, 

denumite coșuri de zână. Hornurile de zână au fost formate ca urmare a eroziunii vântului și a 

apei din două straturi vulcanice diferite: un strat gros de tuf (cenușă vulcanică consolidată) 

acoperit de un strat subțire de bazalt, care este mai rezistent la eroziune. Datorită ușurinței de 

sculptură în tuf, multe dintre coșurile de zână de la Cappadocia au fost scoase de-a lungul 

secolelor pentru a crea case, biserici și spații de depozitare. 

 

4.3.Librăria lui Celsus 

 Ruinele din Efes sunt o atracție turistică populară pe coasta de vest. Orașul Efes a fost 

renumit pentru Templul lui Artemis, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice, distrusă de o 

mulțime condusă de arhiepiscopul Constantinopole în anul 401 d.Hr. Unele structuri pot fi totuși 

văzute, inclusiv Marele Teatru și Biblioteca lui Celsus. Biblioteca a fost construită în jurul anului 

125 d.Hr. pentru a stoca 12.000 de suluri și a servi drept mormânt monumental pentru Celsus, 

guvernatorul Asiei. Fațada a fost reconstruită cu grijă în anii 1970, până în prezent, în 

splendoarea ei, din piesele originale. 

 

4.4 Moscheea albastră 

 Cu cele șase minarete și o arhitectură strălucitoare, sultanul Ahmed sau Moscheea 

Albastră în Istanbul imprese din exterior. În timp ce încă este folosit ca o moschee, Moscheea 

Albastră a devenit, de asemenea, una dintre cele mai populare atracții turistice din Istanbul. A 

fost construită între 1609 și 1616 și ca multe alte moschei conține mormântul fondatorului. În 

interiorul moscheii, tavanul înalt este căptușit cu cele 20.000 de plăci albastre cu diferite modele 

care dau moschei numele său popular 

 

4.5. Muntele Nemrut 

 Nemrut este un munte înalt de 2.134 m (7.001 ft) în sud-estul Turciei, în apropierea 

orașului Adiyaman. În anul 62 î.Hr., regele Antioh I Teos din Commagene a construit un 

sanctuar de mormânt flancat de statui uriașe ale lui, doi lei, doi vulturi și zei greci și persieni pe 

vârful muntelui. De la construcția lor, capetele s-au răsturnat de la cadavre și s-au așezat 

împrăștiate pe tot situl. Summitul Muntelui Nemrut oferă o priveliște minunată asupra munților 

din jur. Principala atracție este să privești răsăritul soarelui de pe terasa de est care dă capetelor 

fără corp o frumoasă nuanță portocalie și adaugă la simțul misterului locului. 
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V - OBICEIURI ȘI TRADIȚII 

 

5.1. Conducerea zilelor și exprimările comune 

Turcii se bucură să sărbătorească sau să se simtă empatic, iar expresii comune se aplică la multe 

evenimente și ocazii zilnice sau speciale. În cazul în care un prieten se îmbolnăvește, răspunsul 

ar trebui să fie "Gecmis Olsun", ceea ce înseamnă să ajungeți în curând. 

Intrați într-un magazin și puteți auzi cuvântul "Hos Geldiniz", ceea ce înseamnă binevenit. Lista 

continuă, dar vestea bună pentru străini este că turcii sunt destul de relaxați dacă vizitați țara. 

Învățarea câtorva zicale vă aduce mult respect, dar nu transpirați lucrurile mici, pentru că pentru 

turci sunteți un oaspete bun venit în țara lor. 

 

5.2. Albastrul albastru vre închide cu ochiul nevoie 

În neîncrederea directă a tradițiilor islamice, Nazar Boncugu, cunoscut și sub numele de ochiul 

rău, se află în birouri, case, în transporturi și afaceri. Turcii cred că acest talisman îndepărtează 

răul, iar în zilele noastre, precum și cu mult în cultura turcă, este unul dintre cele mai 

recomandate suveniruri de a cumpăra. 

 

5.3. Sarcina, naștere și copii: când un copil este născut 

 De asemenea, atunci când un copil se naște, prietenii și familia îi vor da adesea un ochi 

rău pentru protecție. Turcii adoră copii, așa că nu fi surprins dacă copilul tău primește atenția lor 

nedivulgată. Copiii cresc, de asemenea, mărimea familiei, reprezentând astfel un simbol al 

creșterii puterii. Sarcina este următorul lucru pe care trebuie să-l faceți după căsătorie, iar oricine 

își poate schimba paternitatea sau nu poate concepe, poate deveni ținta bârfei sau întrebată social 

în unele regiuni. 

 Din moment ce sarcina este o necesitate presupusa, multe traditii se rotesc in jurul ei, 

cum ar fi pofta sau determinarea sexului, desi, in zonele modernizate, cuplurile se indreapta spre 

profesia medicala pentru a afla sexul copilului lor. În satele mai mici, unele mame stau în interior 

timp de 40 de zile pentru a-și recâștiga sănătatea și pentru a-și ajuta noii-născuți cu un început 

bun în viață. 

 

5.4. Circumcizie 

Circumcizia este încă o cerință religioasă în multe părți ale țării, dar din fericire, practicile s-au 

îmbunătățit în ultimul secol. În istorie, nu a fost nemaiauzit pentru un bătrân local să efectueze 

ritualul pe masa de bucătărie, dar mai ales în partea de vest a țării, mai mulți oameni aleg 

proceduri spitalicești. Pentru a marca ocazia, văzută în mod tradițional ca trecerea la un bărbat cu 

sânge complet, un băiat este dat ca un ceas memorabil. 

 

5.5. Hamamul turcescu 

Această tradiție care provine din bazinele publice romane și modificată de otomani a fost 

împărțită în două. Anumite băi turcești sunt orientate spre turism, deoarece occidentalii preferă 
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să poarte costume de înot, în timp ce alții se ocupă de comunitatea locală în mod tradițional și 

acest lucru este văzut în practica săptămânală a femeilor doar o zi. 

Oamenii intră în gol sau poartă un costum de înot, să stea în saună în timp ce se dă jos cu apă 

rece. O curățare în jos cu un lofar și o mulțime de săpunuri este o bună exfoliere a pielii moarte, 

iar alegerea opțională a unui masaj corporal este de obicei oferită în băile turistice. 
 

 

5.6. Ospitalitatea: obiceiuri, mâncaruri si cadouri 

Turcii sunt ospitalieri și adesea îi invită pe prietenii aflați în apropierea casei lor pentru o 

petrecere. Vizitatorii primesc papuci, astfel încât își pot lăsa încălțămintea la ușă și se vor oferi 

cantități mari de mâncare, din care este nepoliticos să refuzi. În acest timp, un cadou nu este de 

așteptat, dar dacă intenționați să adere la cultura populară occidentală de a aduce o sticlă de vin, 

asigurați-vă că pentru a verifica dacă gazdele beau. Multe sunt teetotal sau doar bea în afara 

case.Contrary to credința populară, turcii bea doar versiunea lor de cafea pe câteva zile în timpul 

săptămânii. În schimb, băutura națională este ceai, servită negru în ochelari în formă de lalea și 

îndulcită cu zahăr în funcție de preferința consumatorului. O caracteristică comună în majoritatea 

satelor, orașelor și orașelor sunt bărbații numai ceaiuri unde se adună să bea ceai și să joace 

jocuri cum ar fi OK. Altfel, grădinile de ceai sunt populare pentru familii și femei, în special la 

sfârșit de săptămână. 

 

VI- TURKISH FOOD CULTURE & CUISINE  

Bucătăria din bucătăria turcească este una dintre cele mai apetisante și bogate bucătării ale lumii, 

iar poporul turc este cunoscut că este destul de pasionat de mâncare. Diversitatea și aroma plină 

fac bucătăria turcească din întreaga lume faimoasă, care atrage influențe din istoria ei bogată și 

fiecare regiune din țară își laudă astăzi specialitățile. Bogăția bucătăriilor turcești se bazează pe 

mai mulți factori: varietatea de produse cultivate pe teritoriile Asiei și Anatoliei, numeroasele 

interacțiuni culturale din istorie, bucătăriile palatului Seljuk și imperiile otomane și condițiile 

geografice care au modelat caracterul culturii culinare turcești. 

Arta turcă de gătit are un trecut îndelungat și profund înrădăcinat, iar bucătăria sa variază în 

întreaga țară. Cultura culinară din Istanbul, Bursa, regiunea Izmir moștenește multe elemente ale 

bucătăriei otomane. Bucătăria din Marmara, Marea Egee și Marea Mediterană este bogată în 

legume, ierburi proaspete și pești. Uleiul de masline este cel mai utilizat. Bucătăria din regiunea 

Mării Negre folosește în mare măsură pești, în special hamsii de la Marea Neagră. Este 

influențată de bucătăria balcanică și slavă și include mâncăruri de porumb. 

Pentru a obține o imagine de ansamblu a soiurilor de produse alimentare din Turcia; 

Çorbalar: Supe, servite, în general, înaintea felului principal, în special în sezonul de iarnă. 

Mezeler: Mere, în mare parte servit la rece, pe bază de ulei de măsline. 

Dolma & Sarma: Legume umplute sau frunze laminate cu orez sau carne. 

Salatalar: Salate de diferite tipuri din diferite regiuni. 

Zeytinyağlılar: Mâncăruri de legume cu ulei de măsline care sunt, de obicei, servite la rece. 

Pilavlar: Variante de orez sau bulgur pilaf. 
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Etliler: feluri de mâncare preparate în majoritate cu legume. 

Börekler: Produse de patiserie umplute sau laminate cu umpluturi din carne, brânză sau legume. 

Pideler: un fel de pâine cu brânză, legume sau carne. 

Kebaplar: Kebab-urile variază de la kebab-urile gătite într-o oală până la kebaburile îmbibate. 

 

VII- Jocuri turecești pentru copii 

 

7.1. SAKLAMBAÇ (De-a v-ați ascunselea): Acest joc este jucat de cel puțin patru persoane. 

Unul este ales ca "ebe", care înseamnă persoana care are datoria. Ebe se întoarce spre perete și 

începe să numere până la cincizeci. Alții încearcă să se ascundă cât mai curând posibil. După 

numărare, ebe spune "bine!". Și începe să vadă celelalte persoane. Dacă ebe vede pe cineva și 

spune numele lui și adaugă "sobe" cu voce tare, își pune mâna pe perete. Alții încearcă să spună 

"sobe" și își pun mâna pe perete fără a fi văzuți de el. Persoana care va fi văzută și despre care se 

va spune numele său cu voce tare devine noul ebe. Apoi noul ebe este la datorie. Jocul începe din 

nou.  
 

7.2. KÖȘE KAPMACA (PUSS IN CORNER): Acest joc este jucat cu câțiva oameni. Patru sau 

cinci, cel puțin. Este un joc în aer liber. Puteți găsi destule colțuri de clădiri sau străzi sau intrări 

de clădiri. "Ebe" se află în centru. Alții stau în colțuri. Persoanele din colț încearcă să-și schimbe 

locurile fără a fi prinse de "ebe". Dacă unul dintre ei este prins, el sau ea devine nou "ebe". Jocul 

începe din nou. 
 

7.3. YAĞ SATARIM (I SELL OIL): Acest joc poate fi jucat cu 10-15 persoane. Toți jucătorii se 

întorc și se așează pe podea. "Ebe" este determinat prin trasarea unui lot. "Ebe" deține o batistă și 

face un nod pe un capăt. "ebe" începe să meargă în spatele poporului și cântă o melodie. În 

timpul cântecului, el pune batista în spatele unuia dintre jucători. Dacă jucătorul o realizează, el 

sau ea stă și începe să-l urmărească pe "ebe" ca să-l prindă. Dacă nu poate să-l prindă pe el, el 

poate să-și stea locul, apoi el devine noul ebe. 

 

7.4.MANGALA: Jocul este, în general, jucat în găuri asemănătoare brazierilor, fie doisprezece, 

fie paisprezece dintre ele. În cele mai multe cazuri, acesta este jucat de doi jucători în modul 

următor. Fiecare jucator sapa sapte mici gauri in pamant in linii opuse unul de altul si plaseaza 

cinci pietre in fiecare gaura. 

Fiecare jucător, în rândul său, preia toate pietrele din orice gaură de lângă el și le distribuie unul 

câte unul în sens contrar acelor de ceasornic în celelalte găuri care încep la prima gaură din 

dreapta celui din care a luat pietrele. Jocul este terminat când toate cele 14 găuri sunt goale. 

Pietrele sunt apoi înlocuite cu cinci în fiecare orificiu, iar jucătorul ale cărui pietre depășesc 

numărul necesar pentru a umple găurile din linia sa câștigă 
 

VIII-VACANTE ȘI RELIGIOASUL DE VACANȚĂ ÎN TURCIA 

 

1 ianuarie 

Anul Nou (Yılbașı) - Sărbătoarea Națională - Prima zi a noului an. 
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23 aprilie 

Suveranitatea națională și ziua copiilor (Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı) - Sărbătoarea 

națională -Comemorarea primei deschideri a Marii Adunări Naționale a Turciei la Ankara 

(1920). 

  

1 mai 

Ziua Muncii și a solidarității (Emek ve Dayanıșma Günü) - Sărbătoare națională. 

 

19 mai 

Comemorarea Zilei Atatürk, Ziua Tineretului și a Sportului (Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor 

Bayramı) - Sărbătoarea Națională –  

Sosirea lui Atatürk în Samsun în 1919, începutul războiului de independență. Zi dedicată 

tineretului. 

Sărbătoarea zahărului (Ramazan Bayramı Arifesi) - Vacanță religioasă - ½ zi. 

Sărbătoarea zahărului (Ramazan Bayramı) - Sărbătoare religioasă - Festivalul de trei zile pentru 

a sărbători sfârșitul postului (Ramadan), unde se mănâncă o mulțime de dulciuri. 

 

Sărbătoarea Sacrificiului (Kurban Bayramı Arifesi) - Sărbătoarea religioasă - ½ zi. 

Sărbătoarea Sacrificiului (Kurban Bayramı) - Sărbători religioase - Festivalul de patru zile în 

care oile sunt sacrificate și carnea lor este distribuită celor săraci. 

 

30 august 

Ziua Victoriei (Zafer Bayramı) - Sărbătoarea Națională - Victorie asupra forțelor aliate în timpul 

luptei finale din Dumlupınar, în 1922, încheind războiul de independență. Dedicată forțelor 

armate. 

 

29 octombrie 

Ziua Republicii (Cumhuriyet Bayramı) - Sărbătoarea națională - Aniversarea proclamației 

Republicii Turce în 1923 

 


