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NAÇİZANE TAVSİYELER

◼ Gittiğiniz ülke hakkında kitaplar okuyun; 
coğrafyasını, tarihini, kültürel özelliklerini, ekonomik 
yapısını, Türkiye ile olan ilişkilerini, ithalatını ve 
ihracatını öğrenin. Sizden bir seminer istediklerinde 
bu bilgiler işe yarayacaktır. 



◼ Gittiğiniz şehrin önce en yüksek yerine  
(tepesine veya kulesine) çıkın oradan gözlem 
yapın.



Münih Olimpiyat Kulesi’nden Olimpiyat Köyü



Vişegrad Kalesinden Tuna Nehri (Macaristan)

(180 yıl at koşturduğumuz topraklar ve bizim Tuna)



Aziz İsvan tepesinden Budapeşte



Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın otağ kurduğu tepeden Viyana



Batum / Gürcistan



◼ Gittiğiniz şehrin turizm danışma (Tourist Information) 
bürosuna gidin ve oradaki parasız turizm broşür, 
kitapçık, cd ne varsa alın ve yakın çevredekilerden 
başlamak üzere buraları keşfe çıkın. İnternetten de bu 
yörelere ait turizm sayfalarına bakın.



◼ Şehi riçi ulaşımda metroyu değil otobüs 
veya tramvayları kullanarak seyahat 
esnasında gözlem yapın. Gerekirse farklı 
yönlere giden toplu taşım araçlarına 
binerek son durağa kadar gidip, aynı 
araçla geri dönün. (Böylece kaybolma 
endişeniz de olmaz). 

◼ Türkiye’de olmayan ilginç yer ve olayları 
(örneğin nehir ulaşımı, kanallar, tarihi yer 
ve binalar, millî parklar ve doğa koruma 
alanları) daha dikkatle gözlemleyin. 





Gittiğiniz şehrin / ülkenin bütün müzelerini gezin.

Viyana Saray Müzesi



Almanya-Münih’te Deutsche Museum (Alman Bilim ve Teknoloji Müzesi)















Bilim müzelerini, 

doğa müzelerini, 

kent müzelerini, 

botanik parklarını, 

hayvanat bahçeleri 

ve akvaryumları da 

unutmayın 





◼ Oralarda bizden, bize yakın ya da bizim 

kültürümüzden, atalarımızdan hatıra kalan 

bir şeyler var mı yok mu araştırın, varsa 

ziyaret edin, bir mezara raslarsanız fatiha 

okuyun. 



Endülüs’te  

Elhamra Sarayı 

(İspanya)



Estergon

Mohaç

Zigetvar



Galiçya Cephesi Şehitleri
Gülbaba



Macaristan’ın Pec şehrinde kiliseye 

dönüştürülmüş olan Gazi Kasım Bey Camii



Ya Budin kalesini son  nefesine 

kadar savunan ve şehit düştüğü 

yerde Macarlar tarafından 

yazılan mezartaşında 

Kahraman Düşmandı yazan 

Abdurrahman Abdi Paşa gibi 

olun, ya Viyana kalesinden içeri 

tek başına dalan Çerkez Paşa 

gibi olun, ya da en iyisi Viyana 

Üniversitesinin girişinde büstleri 

bulunan ve Batıyı Batı yapan 

bilim adamlarından biri gibi olun.



◼ Güle güle gidin, akıllı başlı olun, bizleri iyi 

temsil edin, sağlıcakla gelin. İstiklâl 

şairimiz Mehmet Akif’in dediklerini de hiç 

unutmayın;

Ne diyor Mehmet Akif bak dinle, 

‘Şark’a bakmaz, Garb’ı bilmez, görgüden yok vâyesi;
Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi!’ 

‘Al okut, Avrupa tahsîli desinler, gönder
Servetinden bölerek nâmütenâhî para ver;
Sonra bir bak ki: Meğer karga imiş beslediğin!’ 

Sakın Böyle olma !



Ol böyle!

‘Sâde Garb’ın, yalınız ilmine dönsün yüzünüz.

O çocuklarla beraber, gece gündüz didinin;

Giden üç yüz senelik ilmi tez elden edinin.

Fen diyârında sızan nâ-mütenâhî pınarı,

Hem için, hem getirin yurda o nâfi’ suları.’

Alınız ilmini Garb’ın, alınız san’atını;

Veriniz hem de mesâînize son sür’atini.

Çünkü kaabil değil artık yaşamak bunlarsız;

Çünkü milliyeti yok san’atın ve ilmin; yalnız.’



İlginiz için teşekkür eder, en derin sevgi ve 

saygılarımı sunar, hayırlı yolculuklar dilerim.

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz


