


Bu yıl 11.’si Düzenlenen JTR Mücevher Tasarım 
Yarışması, Anadolu’da yetişen ve sadece bu topraklara 
özgü endemik bitkilerden esinlenerek, yarışma 
temasını Anadolu’nun Nadir Endemikleri olarak belirledi.
 
Endemik, dünya üzerinde sadece kısıtlı bir bölgede 
yetişen bitkilerin genel tanımı olurken, 3 kıtanın kesişim 
noktası olan Anadolu, zengin iklim ve bitki çeşitliliği ile 
dünyanın en nadide bitkilerine ev sahipliği yapmaktadır.
 
Doğanın bu eşsiz parçaları, bu topraklarda dahi 
seslerini yeterince duyuramamışken, JTR Mücevher 
Tasarım Yarışması, tasarımcılardan doğanın sessiz 
çığlığına kulak vererek endemik bitkilerin büyüleyici
dünyasından esinlenmelerini ve bu doğal zenginliği 
tasarımlarına yansıtarak, günümüz modern kadınının 
kullanabileceği takı ve mücevherleri tasarlamalarını 
bekliyor.

11TH JEWELLERY DESIGN COMPETITION JEWELLERY EXPORTERS’ ASSOCIATION

Inspired by the plants that are endemic to Anatolia, the 
theme of the 11th JTR Jewellery Design Competition 
has been set as The Rare Endemics of Anatolia.

Endemism is the ecological state of a species being 
unique to a specified geographical location. As such, 
thanks to its climatic and plant diversity, Anatolia, the 
intersection of three continents, hosts tens of endemic 
plants.

These unique gifts of nature might have failed to have 
their voices heard, but the JTR Jewellery Design 
Competition expects designers to listen to the 
silent scream of the nature and be inspired by the 
fascinating world of the endemic plants to reflect this 
natural richness into their design and make them into 
jewellery and ornamentations that today’s modern 
woman can use.



Yurtdışı Eğitim Fırsatları ile Birincinin 60 bin,
ikincinin 30 bin ve üçüncünün 20 bin TL para ödülü 
kazanacağı JTR Mücevher Tasarım Yarışması’na
son başvuru tarihi 21 Aralık 2018.
 
Tasarımcılara ilham olacak endemik bitkilerin
detaylarına ilerleyen sayfalarda ulaşabilir,
başvuru hakkında detaylı bilgi için
www.mucevhertasarimyarismasi.com‘u
ziyaret edebilirsiniz.

The prize money for the winning designer is 60K 
TL, for the runner-up 30K TL, and for the third place 
designer 20K TL. Contesting designers will also 
enjoy study abroad opportunities. The application 
deadline for the competition is December 21, 2018. 

The following pages include detailed information on 
the endemic plants for the designer’s inspiration. 
For more information about application, please go to 
www.mucevhertasarimyarismasi.com

ANADOLU’NUN
NADiR ENDEMiKLERi
The Rare Endemics of Anatolia



Anatolian Gladiolus

As its name suggests, Anatolian 
Gladiolus is a flower endemic to 
Turkey.

Anatolian Gladioli grow in 
Turkish pine forests, in maquis 
shrublands, and soils with 
limestone properties. They 
are rarely-seen species in the 
Mediterranean and Aegean 
Regions of Turkey.

Anadolu Glayölü, adından da 
anlaşıldığı gibi yalnızca Türkiye’ye 
özgü, yani endemik bir türdür.

Kızılçam ormanlarında, maki ve 
kireç taşlı bölgelerde yetişiyor. 
Akdeniz ve Ege’nin bazı 
bölgelerinde ender rastlanır.

Anatolian Dianthus

Anatolian Dianthus is a perennial 
plant. They grow at altitudes of 
500 to 2.300 meters, in rocky 
terrains, stony grasslands, 
bushes, and maquis shrublands.
 
Anatolian Dianthus blossoms from 
June to July.
 
They extend to Western and 
Central Anatolia.

Çok yıllık bir bitkidir.
500 - 2200 metre yükseklikte, 
kayalık yerler, taşlık çayırlar,
çalılık ve makiliklerde yetişir.

Haziran - Temmuz arasında
çiçek açar.

Batı ve Orta Anadolu’da
dağılım gösterir.



Ankara Bellflower

It is named after its bell-shaped 
flowers.

Its Latin name, Campanula, means 
little bell. Bellflower grows in the 
high altitudes of Işık Dağı, located 
in Kızılcahamam, Ankara.

Several bellflower species 
blossom in July.  

Adını çiçeklerinin çan şeklinde 
olmasından alır.

Latince’de Campanula küçük çan 
anlamına gelir. Çan çiçeği Ankara 
Kızılcahamam da bulunan Işık 
dağın yüksek kesimlerinde yetişir.

Birçok türü bulunan bitkinin 
Temmuz ayında çiçek açar.

Antalya Crocus

Antalya Crocus grows at altitudes 
of 900 to 1.200 meters in 
dispersed oak forests in Antalya. 

They blossom from October to 
December.

Antalya’nın 900-1250 metre 
yükseklerinde, dağınık quercus 
ormanlarında yetişir.

Ekim-aralık aylarında çiçek açar. 



Yellow Licorice

The only member of the genus that 
grows in Turkey, Yellow Licorice was 
discovered in 1982-83. It takes its 
name from its yellow flowers and it 
is also colloquially known as “bitter 
licorice” or just “licorice.”
The bluish-purple flower whose 
roots are used to make sherbet is a 
separate species. 
One of Turkey’s endemic plants, 
Yellow Licorice is categorized as 
Critically Endangered species which 
may soon go extinct in the wild. 

Cinsinin Türkiye’deki tek türü olup 
1982-1983 yıllarında keşfedilmiştir. Yazılı 
kaynaklarda sarı çiçeklerinden dolayı 
Eber sarısı adı da verilen bitki için yöre 
halkı “acı meyan” anlamına acı piyan 
ya da kısaca “meyan” anlamına piyan 
adını kullanır. Kökünden şerbet yapılan 
mavimsi mor çiçekli meyan ise
ayrı bir bitkidir.
Türkiye’nin endemik bitkilerinden olan 
türün doğada kısa süre içinde yok olacak 
olan türler içerisinde olduğu ve çok 
tehlikede (Critically Endangered-CR) 
kategorisinde bulunduğu bilinmektedir.

Plumbaginaceae

They are dicotyledonous flowering 
plants with contiguous petals.
 
Found often in warm and dry 
climates, plumbaginaceae grow in 
gravelled and arid terrains.

They are one of the several 
wild and endemic plants of the 
Mediterranean basin.

Bitişik taçyapraklı iki çeneklilerden 
oluşan bir türdür.

Genellikle sıcak ve kurak yerlerde 
yetişen bitkilere verilen genel 
addır. Çakıllı ve çorak arazilerde 
yetişir.

Akdeniz havzasının doğal ve 
endemik bitkilerindendir. 



Istanbul Sweet Pea

Istanbul Sweet Pea grows in large 
populations in shrubberies on the 
Asian side of Istanbul.

One of the rarest plants of the 
world, Istanbul Sweet Pea, 
endemic to Turkey, is also one 
of the most critically endangered 
plant species.

Türkiye’nin kuzeybatısında, 
İstanbul’un Asya yakasındaki 
fundalıklarda zengin 
popülasyonları bulunur.

Dünyanın en nadir bir
bitkilerinden olan İstanbul 
Nazendesi Türkiye’ye özgü 
endemik türler içerisinde
nesli tehlike altında olan
bir diğer türdür.

Istanbul Snowdrop

Endemic to Turkey, Istanbul 
Snowdrop is a sub-species of the 
snowdrop genera of the larger 
Amaryllidaceae family.

Besides Istanbul, they also grow 
in Bolu, Bursa, and Kırıkkale. They 
are often seen on the edges of fir 
and beech forests. They blossom 
from January to April.

Nergisgiller (Amaryllidaceae) 
familyasından Türkiye’ye özgü 
endemik bir kardelen alt türü.

Türkiye’de doğal olarak İstanbul’la 
birlikte Bolu, Bursa ve Kırklareli’de 
bulunur. Göknar ve kayın ormanları 
kenarında görülür. Ocak-Nisan 
ayları çiçeklenme dönemidir.



Growing only in Cappadocia 
and Central Anatolia in Turkey, 
Cappadocia Allium blossoms in 
summer.

Its pinkish flowers turn white when 
fully grown.

Ülkemizde sadece Kapadokya ve 
İç Anadolu da yetişen Kapadokya 
soğanı Yaz mevsiminde çiçeklenir. 

Pembeye çalan çiçekler 
olgunlaştığında beyaz rengini alır.

Kazdaği FirCappadocia Allium

Kazdağı Fir is an endemic sub-species 
of the fir genera endemic to Kazdağı in 
Turkey. 
They grow up to 30 meters. Their buds 
are highly resinous. The buds on the 
tips of their lateral offshoots, or suckers, 
number from 5 to 7. The cones grow on 
the top of the offshoots from the previous 
year. They stand erect on the offshoots 
and can grow up to 15 to 20 centimeters. 
The outer scales of the cylindrical cones 
are retroflexed and often longer than the 
inner scales. The older members of the 
species have thicker and crackled barks. 

Türkiye’de yalnızca Kazdağı’nda yetişen 
endemik bir Göknar alt türüdür.

30 metreye kadar boylanabilir. 
Tomurcukları bol reçinelidir. Yan 
sürgünlerin uçlarındaki tomurcukların 
sayısı 5 - 7 arasıdır. Kozalaklar tepenin 
en üst ucunda bir yıl önceki sürgünler 
üzerinde oluşurlar. Sürgün üzerinde
dik dururlar ve 15-20 cm boylanabilirler. 
Silindir şeklinde olan kozalakların dış 
pulları, iç puldan daha uzun ve uçları 
geriye doğru kıvrıktır. Yaşlı ağaçlarda
ise kabuk kalın ve çatlaklıdır.



Love Flower grows only in the 
Gölbaşı district of Ankara.

It is colloquially called Yanardöner, 
i.e. iridescent. It takes this name 
from its beautiful and striking 
purple-red flowers.

It is endangered due to recent 
intensive farming and use of 
herbicides.

Sevgi Çiçeği, dünyada yalnızca 
Ankara Gölbaşı’na yetişmektedir. 

Mahalli adı Yanardöner olup 
bölgede Sevgi Çiçeği olarak 
anılmaktadır. Çok güzel ve çarpıcı 
mor-kırmızı çiçeklerinden dolayı 
bu isim verilmiştir.

Son yıllarda yoğun tarım ve 
herbisid uygulaması ile nesli 
tehlike altındadır. 

Grape Hyacinth is a perennial 
herbaceous plant with white 
flowers.

Their bulbs are 0.8 to 2.5 cm 
in diameter. Grape Hyacinths 
blossom from March to May.

Commonly seen in the provinces 
of Amasya, Niğde, Adana, and 
Erzincan of Turkey, they often 
grow at altitudes above 1.500 
meters.

Misk Soğanı, Beyaz renkli çiçeği 
olan, çok yıllık otsu bir bitkidir.

Bitkinin soğanları 0,8-2,5 cm 
çapındadır. Çiçeklenme dönemi ise 
Mart ve Mayıs ayları arasındadır.

Türkiye’de Amasya, Niğde, Adana 
ve Erzincan’da yaygın olarak 
görülen bitki, genellikle 1500 
metrenin üzerindeki yüksekliklerde 
yetişir.

Love FlowerGrape Hyacinth



Crocus FleischeriEuphorbiaceae

Crocus Fleischeri are perennial 
plants. They grow at altitudes of 
750 to 1.300 meters in rocky hill 
sides, oak and pine forests as well 
as maquis shrublands.

They blossom from January to 
March.

Crocus Fleischeri are endemic to 
Southern and Western Turkey.

Çok yıllık bir bitkidir.
750 - 1300 metre yükseklikte,
kayalı tepe kenarları,
quercus–pinusmakiliklerinde 
yetişir.

Ocak - Mart aylarında çiçek açar.

Güney ve Batı Anadolu’ya
özgü endemik bir türdür.

Euhorbiacea are a family of 
herbaceous, flowering plants.

The family consists of 240 genera 
and about 6.000 species. The 
tropical species are shrubs and 
trees.

Their leaves are spiral or 
decussate, and pine-like in some 
of its species. They often have 
ramified lactiferous tubes.

Çoğunlukla otsu olan bir çiçekli 
bitkiler familyasındandır. 

240 cins ve 6,000 civarında türle 
temsil edilirler. Özellikle tropik 
türleri çalılar ya da ağaçlardır.

Yapraklar sarmal ya da dekussat 
dizilişli, bazı türlerde diken 
halindedir. Çoğunlukla dallanmış 
süt boruları bulundururlar.



LiliaceaeCrown Imperial

Though a cosmopolitan family, 
the liliaceae are seen in Turkey 
with 44 genera and 430 different 
sub-species.

Zambakgiller, kozmopolit bir 
familya olsa da Türkiye’de 
endemik olarak 44 cinsi ve
bunlara ait 430 alt türü 
yetişmektedir.

Native to the province of Hakkâri, 
Crown Imperial is one of the rare 
endemic plants of Turkey.

It is colloquially known as ağlayan 
gelin, i.e. weeping bride. It is 
sacred in Christianity as it is 
believed to have drooped when 
Jesus was crucified. It blossoms 
in spring.

It is protected by the locals.

Ters Lale Hakkari ilimizde yetişen 
endemik bitkilerimizden biridir.

Ağlayan gelin ismini de alır. 
Hazreti İsa’nın çarmıha gerildiği 
sırada boynunu büktüğü inancıyla 
Hristiyan dünyasınca kutsal sayılır. 
Çiçeklerini ilkbaharda açar.

Yöre halkı tarafında koruma altına 
alınmıştır. 






