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İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif ERSOY
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ANDIMIZ
Türküm, doğruyum, çalışkanım.

İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, 
yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe 
durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

“Ne mutlu Türküm diyene!“



Mustafa Kemal ATATÜRK
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Sevgili Öğrenciler

İstanbul Milli Eğitim Müdürü

Dr. Muammer YILDIZ

Yaşadığımız şehir, birçok kültüre ev sa-
hipliği yaparak Dünya tarihini değiştiren 
olaylara tanıklık etmiş önemli şehirler ara-
sındadır. İstanbul, bu öneminin yanı sıra 
doğal güzellikleriyle de sanatçılara eser-
lerinde esin kaynağı olmuştur.

İstanbul’u keşfetme yolculuğuna çıka-
racak olan elinizdeki “İstanbul Dersi” ki-
tabı sayesinde İstanbul’un değerini eğle-
nerek öğreneceksiniz. İstanbul Dersi’nde, 
sınıflarınızdan çıkacak,  İstanbul’un sokak 
seslerini duyacak, Kanlıca’ya özgü şekerli 
yoğurdu tadacak, Mısır Çarşısı’nda farklı 
baharatları koklayacak, vapur yolculu-
ğu yaparken boğazın güzelliklerine şa-
hit olacaksınız. Tarihin izlerinde İstanbul’u 
keşfederken siz de bizler gibi heyecan 
duyacaksınız. Sizler de ürettiğiniz şiirler, 
yazdığınız oyunlar, öyküler ve yaptığınız 
resimler ile kendi İstanbul’unuzu bize an-
latacaksınız.

Yaşadığımız şehri tanıdıkça kentimizin 
güzelliklerinin farkına varacağınıza ve 
İstanbul’u benimseyerek koruyacağınıza 
inanıyorum.
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Merhaba
Beni daha önce gördünüz mü? Peki sesimi hiç duydunuz mu?

Ben İstanbul’un simgelerinden biriyim. Bu şehrin trafiğe takılmayan 
ulaşımı benden sorulur. Uzun zamandır İstanbulluları bir iskeleden diğe-
rine taşırım. İşini severek yapanlardanım. Çünkü İstanbul’u seviyorum. 
İstanbullular da benimle yolculuk etmekten zevk alırlar. Hatta bazıları 
vapur sefası yapabilmek için yolunu bile uzatır. Benimle yolculuk eder-
ken şehrin sesinden, trafiğinden uzaklaşırlar. Yolculuk ederlerken ga-
zetelerini okur, sohbet ederler. Yeni dostluklar, arkadaşlıklar kurarlar. 
Bazen de sadece İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarasını seyre-
derler. Yolculuk sırasında “Vapurla yolculuğu da özlemişim.” demeleri 
beni daha da mutlu eder. Yolculuğumuza martılar bazen de yunuslar 
eşlik eder. İstanbullular vapurda çay, salep içmekten hoşlanırlar. On-
ların mutluluğu benim de mutluluğum. Demiştim ya İstanbul’u seviyo-
rum.

Elinizdeki kitapta da sizlerle bir yolculuğa çıkacağız. Ama yolculu-
ğumuz diğerlerine pek benzemeyecek. Siz İstanbul parklarını, kulele-
rini gezerken, Eminönü’nde alışveriş yaparken, İstanbul’un doğasını, 
yemeklerini tanırken ben hep yanınızda olacağım. Eminim, hem çok 
eğleneceğiz hem de İstanbul’un güzelliklerini bir kez daha fark ede-
ceğiz. Haydi yola çıkalım.



TEMA:
İSTANBUL’U TANIYORUM

1.
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Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?
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TEMA:

KONU:1.
1.

İstanbul’un Bana Çağrıştırdıkları

İSTANBUL’U TANIYORUM

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Ailemi çok seviyorum. Birlikte yaptığımız sohbetler, geziler, pik-
nikler, alışverişler öyle tat veriyor ki bana… Geçen gün babam, 
“Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz.” dedi. Şehir kelimesi benim ilgimi 
çekti. Küçük bir araştırma yaptım. Öğrendim ki şehirde pek çok 
insan, ev, araba ve fabrika olurmuş. Hafta sonları ailemle gezip 

eğlenirken yaşadığımız o güzel anları şehrin bize sun-
duklarına  borçluymuşum, babam öyle diyor. Eğer 
şehir size güzelliklerini sunuyorsa sizin de onları gezip 
görmeniz gerekirmiş. Annem ve babam, yaşadığı-
mız şehri tanımamız için bana ve kardeşime rehberlik 
ediyor. Siz yaşadığınız çevreyi ve İstanbul’u tanıyor 
musunuz? İsterseniz siz de bize katılabilirsiniz.

Metni okuyunuz.

Aşağıda harfleri karışık olarak verilen kelimelerden örnekteki gibi anlamlı 
cümleler oluşturunuz.

1. ETKİNLİK

muroyışay adlubnatsİ 

enb yübük rib işhrde yışaormnu

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

Yaşadığım şehir 
hakkında bildiklerimin 

farkına varmayı...



16

“İstanbul” deyince aklınıza gelenleri yazınız.
2. ETKİNLİK

rumöğniyore İsbulutan 

bİnastulu rayakşaya, yorunöreğim

İstanbul
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2. Etkinlikte belirlediğiniz kavramlardan yola çıkarak İstanbul konulu bir 
resim yapınız.

3. ETKİNLİK

Yaptığınız İstanbul konulu resme nasıl bir isim 
verirdiniz?

Eskiden İstanbul için “Estombol” adı kullanılırdı. 
Bu sözcük “kente doğru” anlamına gelmektedir.

NOT: 
Haftaya yanınızda İstanbul konulu 
kartpostal getirmeyi unutmayınız!

Neler Öğrendim?

Bunları 
Biliyor muydunuz? 
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TEMA:

KONU:2.
1. İSTANBUL’U TANIYORUM

İstanbul’un Sembolleri

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

İstanbul 2010 (iki bin on) yılında Avru-
pa Kültür Başkenti seçilmiş ve yıl boyunca 
düzenlenen çeşitli etkinliklerle İstanbul’un 
tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

İstanbul tanıtım filmini izleyerek soruları cevaplayınız.

1. ETKİNLİK

İstanbul ile ilgili görüntülerden hangilerini önceden biliyordunuz?

İstanbul ile ilgili görüntülerden hangilerini ilk defa gördünüz?

Bu görüntülerden hangileri ilginizi çekti? Niçin?

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

Yaşadığım şehri 
tanıtmayı...
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Yanınızda getirdiğiniz kart-
postal örneklerini inceleyi-
niz. İncelediğiniz kartpostal-
larda İstanbul ile ilgili neler 
görüyorsunuz? Yazınız.

Ayça’nın dedesine gönderdiği kartpostalı inceleyiniz. Siz de yanınızda 
getirdiğiniz veya tasarladığınız kartpostalda İstanbul’u tanıtıp kartpostalı 
bir yakınınıza gönderiniz.

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK
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İstanbul ile ilgili en çok ilgimi ………………………………
…………………………………………………………… çekti.

Avrupa Kültür Başkenti, Avrupa Birliği tarafından düzenli olarak 
her yıl belirlenen kent veya kentlere verilen unvandır. Seçilen kentin 
kültürel yaşamını ve kültürel gelişimini sergilemesi için oldukça iyi bir 
fırsattır. Bu kentler, kendi kültürlerine ait özellikleri sergilemeleri için 
birtakım değişimler yaşamaktadırlar. 

Neler Öğrendim?

Bunları Biliyor muydunuz? 
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İSTANBUL OKUMALARI

İstanbul Neden Avrupa Kültür Başkenti Seçildi? 

İstanbul, coğrafi konumu ve binlerce yıllık kültürel mirasıyla, dün-
ya metropolleri arasında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Genç ve 
dinamik nüfusu, yaratıcı bir enerji oluşturarak, Türkiye’nin bir aynası 
olan İstanbul’u dünyanın en dinamik kentlerinden biri haline getir-
mektedir. İstanbul’da özellikle son yirmi yılda gelişen kültür bilinci, 
kültür yaşamına da yansımaktadır. 

İstanbul, her geçen gün, yalnız İstanbullular için değil, tüm dünya 
için bir çekim alanıdır. Bu İstanbul’un sadece tarihi birikimi ile değil, 
kültür sanat etkinlikleri ile de uluslararası alanda etkin tanıtımın ya-
pılması sayesinde olmuştur. Ziyaretçilerin İstanbul’a yönlendirilmesi 
ve ziyaretçilerin kentteki ortalama kalış sürelerinin uzatılması, hem 
İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunacak hem de çeşitli ticari fa-
aliyet kollarında daha fazla gelir elde edilmesini sağlayacaktır. Bu 
durumun sonucu olarak da İstanbul, ekonomik anlamda turizm ha-
reketliliğinden daha fazla yararlanabilecektir. 

İstanbul’un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmasının sağladığı 
katkılar: 
• İstanbul’un adı, 2006 yılından başlayarak dünya kültür sanat 

gündeminin merkezine yerleşti. 

• Tarihi boyunca farklı kültürleri bir arada yaşatan İstanbul, sahip 
olduğu dünya kültür mirasını tüm zenginliğiyle Avrupa’yla pay-
laştı. 

• İstanbul, kültür varlıklarımızın korunacağı ve çağdaş müzecilik 
anlayışıyla sergileneceği yeni müzeler kazandı ve kazanmaya 
devam ediyor. 
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• Katılımcı bir yaklaşımla oluşturulacak kentsel dönüşüm projeleri 
bir yandan kentin çehresini değiştirecek, öte yandan kentlinin 
yaşam kalitesini yükseltecek. 

• İstanbul yeni kültür mekanlarına kavuşacak, kentin kültür altya-
pısı güçlendirildi. 

• İstanbullular farklı sanat dallarıyla kucaklaşacak, İstanbullu 
gençler sanatsal yaratıcılıkla daha yakın bir ilişki kurma olanağı 
bulacak. 

•  Yeni iş sahaları açılacak, Avrupa’yla kültürel ilişkilerin gelişmesi-
nin yanı sıra ekonomik ilişkiler de gelişecek. 

• İstanbullu sanatçılar, yaratıcılar uluslararası alana açılacak. 

• Uluslararası projeler bir yandan Avrupa ülkelerine Türk kültürünü 
tanıtacak, öte yandan Avrupalı ve Türk sanatçılar arasında pay-
laşıma olanak sağlayacak. 

• İstanbul, 2006(iki bin altı) yılından başlayarak, Avrupa ve dünya-
nın dört bir yanından pek çok kültür sanat insanının yanı sıra pek 
çok seçkin medya temsilcisini de misafir edecek; bir dünya kültür 
başkenti olarak uluslararası alanda ününü arttıtacak. 

• İstanbul’un Avrupa Kültür Başkentliği’nden en önemli kazanımı, 
yöneten ve yönetilenlerin İstanbul için el ele çalışıp üretecekleri 
yepyeni bir yönetişim anlayışına kavuşmaları olacak. 

• Kentlilik bilinci gelişecek, İstanbullular kentlerinin sahip olduğu 
değerleri keşfederken böyle bir kentte yaşama şansına sahip ol-
dukları için gurur duyacaklar. 

(Düzenlenmiştir.)
www.seyriistanbul.com



2. TEMA:
İSTANBUL’UN DÜNÜ, 
BUGÜNÜ, YARINI
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Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?
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TEMA:

KONU:

2.
1.

İSTANBUL’UN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI
Geçmişten Geleceğe İstanbul

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Bizden önce yaşayan insanların hayat-
ları nasıldı? Ne tür eşyalar kullanıyorlar-
dı? Bu sorularımızın cevaplarını bulmak 
için araştırmalar yaparız. Arkeoloji bilimi, 
eski kültür ve uygarlıklarda yaşamış olan 
insanların alet, malzeme, ev eşyaları 
ve sanat eserlerini incelemede, bu ka-
lıntıların yer ve zamanını bulmada bize 
yol gösterir. Arkeoloji günümüz insanına 
geçmişini ve köklerini öğretir. 

Şerife ERTUĞRUL

Metni okuyunuz.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

Geçmişten günümüze 
İstanbul...
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Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Resmin üst bölümündeki boş alana ha-
yal ettiğiniz gelecekteki İstanbul’u çiziniz.
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Resmi inceleyerek res-
min düşündürdüklerini 
yandaki boşluğa yazınız.

Geçmişteki İstanbul

Günümüz İstanbul’u

ETKİNLİK

Resmin bana düşündürdükleri

İstanbul’un geçimişinde …........…………………………. 
öğrendim. 

İstanbul’da geçmişe ait ilk izler Küçükçekmece Gölü 
yakınlarında Yarımburgaz Mağarası’nda yer almaktadır.

Neler Öğrendim?

Bunları  Biliyor muydunuz? 

Gelecekteki 
İstanbul
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TEMA:

KONU:

2.
2.

İSTANBUL’UN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI
İstanbul’un Geçmişi

Makas, yapıştırıcı, renkli 
boya kalemleri

Kullanacağım Malzemeler 

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Ekler bölümünde verilen İstanbul’daki yaşamı anlatan görselleri inceleyi-
niz. Bu görselleri kesip geçmişten günümüze doğru sıralayınız. Doğru sırala-
mayı yaptıktan sonra uygun yerlere yapıştırınız.

Yaşadığınız yerin geçmişini hangilerinden öğrenebilirsiniz? Seçtiğiniz kutucukla-
rı boyayınız.

PARA KIYAFET FOTOĞRAF TAŞIT YEMEK EV

1. ETKİNLİK

Kıyafetler

Evler

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

Geçmişten günümüze 
İstanbul’u...
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Aşağıdaki İstanbul görselinde geçmiş dönemlere ait olduğunu düşün-
düklerinizi boyayınız.

2. ETKİNLİK

Ulaşım Araçları
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Bu derste ………………………………………………… 
………..………...………...………...………. öğrendim.

    İstanbul’un bilinen en eski fotoğrafları 1850 (bin sekiz yüz elli) yıllarında  
James Robertson (Ceyms Rabırtsın) tarafından çekilmiştir. 

Topkapı Sarayı                                                              Beyazıt Yangın Kulesi’nden 
Süleymaniye Cami

Neler Öğrendim?

Bunları  Biliyor muydunuz? 

NOTLAR



ADIM ADIM İSTANBUL
TEMA:3.



32

Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?
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TEMA: ADIM ADIM İSTANBUL
İstanbul’un Tarihi ve Turistik MekânlarıKONU:

3.
1.

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Sizce kule ne demektir?

KIZ KULESİ

GALATA KULESİ
BEYAZIT KULESİ

DOLMABAHÇE SAAT KULESİ

Fotoğrafları verilen tarihî İstanbul kulelerinden hangilerini gördünüz?

Fotoğrafları verilen tarihî İstanbul kulelerinden gezdiğiniz varsa 
kısaca anlatınız?

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un tarihî 
kulelerini...
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Kulelerin kendileri hakkında 
söylediklerine kulak verelim. 

Verilen metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

KIZ KULESİ: Merhaba! Beni hemen tanımış olma-
lısınız. Laf aramızda tüm kuleler arasında en ünlü-
süyümdür. Çooook çooook uzun yıllardır Üsküdar 
sahiline yakın bir ada üzerindeyim. Daha önce 
fener oldum, Boğaz’dan geçen gemilerin yolla-
rını aydınlattım. Hastane ve radyo istasyonu ola-
rak da kullanıldım. Şimdi ise yenilenerek insanların 
hoşça vakit geçirecekleri bir yer oldum. Buraya 
gelenler ve sahilden beni izleyenler birbirlerine 
benimle ilgili efsaneleri anlatırken mutlu oluyorum. 
Ben de martılar, yunuslar ve vapurlardan el salla-
yan çocuklara göz kırpıyorum.

GALATA KULESİ: Benim adım Galata Kulesi. He-
zarfen Ahmet Çelebi’nin uçuşuna başladığı kule 
olarak bilinirim. Kız Kulesi kadar olmasa da benim 
de geçmişim çok eskilere dayanıyor. Tarih boyun-
ca rasathane ve yüksek olduğum için yangın gö-
zetleme yeri olarak kullanıldım. Ne yazık ki ben de 
yanmaktan kurtulamadım. Sonra yeniden onarı-
larak bugünkü şeklimi aldım. Ziyaretçilerim, en üst 
katımdaki balkonumdan İstanbul’u izlemenin key-
fine doyum olmadığını söylüyorlar. 

ETKİNLİK
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BEYAZIT KULESİ: Adımı, bulunduğum Beyazıt 
semtinden aldım. Benim en önemli özelliğim 
yangınları gözetlemek için yapılmış ilk kule ol-
mamdır. Artık yangın gözetlemek amacıyla kul-
lanılmıyorum. Belki beni görenleriniz her akşam 
neden farklı renklerle aydınlatıldığımı merak et-
mişlerdir. O zaman aklınızda bulunsun. Mavi, er-
tesi gün havanın “açık”; yeşil, “yağmurlu”; sarı, 
“sisli”; kırmızı da “karlı” olacağını gösterir. Yarın 
havanın nasıl olacağını size soran birileri olursa 
rengime bakıp söyleyebilirsiniz.

DOLMABAHÇE SAAT KULESİ: Tik tak, 
saatime bak. Saatini takmayı unuttuy-
san Dolmabahçe Sarayı’nın hemen ya-
nında, seni zamandan haberdar etmek 

için bekliyorum. Geçerken gözün 
takılırsa saatin doğruluğu konusun-

da şüphen olmasın. Zamanı bildirmek 
dışında yerli ve yabancı turistler için ilgi 
çekici bir kuleyim. Ayrıca diğer kuleler 
kadar yaşlı değilim. Üzerimde yer alan 
barometre ile hava durumunu da ha-
ber verebiliyorum. 
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Sorular

1. Hangi kuleler geçmişte yangın gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır?

2. Hangi kuleler günümüzde hava durumunu gösteriyor?

3. Hangi kule Üsküdar sahiline yakın bir ada üzerindedir?

4. Hangi kule Hezarfen Ahmet Çelebi’nin uçuşuna başladığı kule olarak 
bilinir?

İstanbul’daki tarihi kulelerden ilgimi en çok .................................
....................……………………….. Kulesi çekti. Çünkü ……………
………………………………………………………………………………

Hezarfen Ahmet Çelebi’nin tahtadan kanat-
larla Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçması 
nedeniyle Galata Kulesi bir dönem “Hezarfen 
Kulesi” olarak da adlandırılmıştır.

Neler Öğrendim?

Bunları Biliyor muydunuz? 
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TEMA: ADIM ADIM İSTANBUL3.
İstanbul’un Tarihi ve Turistik MekânlarıKONU:2.

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Parklarda ne tür etkinlikler yapılır?

Fotoğrafları inceleyiniz. Verilen ipuçlarından yararlanarak parkların ad-
ları ve özellikleri ile ilgili boşlukları doldurunuz. 

1. ETKİNLİK

MİNİATÜRK

GÜLHANE PARKI

TAKSİM PARKI

SULTANAHMET PARKI

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un parklarını...
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Buluşma yeri denilince akla ben gelirim.
Benden sonra İstiklal Caddesi’ne de uğra derim.
İstanbul’un en eski parklarından biriyim.
Bilin bakalım ben neresiyim?

Tarihî bir meydanım, pek sevilirim.
Topkapı Sarayı komşumdur benim.
Bir zamanlar hayvanat bahçesiydim.
Bilin bakalım ben neresiyim?

Haliç kıyısında bir açık hava müzesiyim.
Mini minidir tarihî eserlerim.
Bütün ülkeyi gözlerinin önüne sererim.
Bilin bakalım ben neresiyim?

İki cami arasındaki fıskıyeli havuzum,
Yakınımdaki dikili taşlar gözbebeğim.
Sultanahmet’in dinlenme yeriyim.
Bilin bakalım ben neresiyim?

Adı: …………………………
Özellikleri:
1. ………………..…..…..…..
2. …………………..….…..…

Adı: …………………………
Özellikleri:
1. ………………..…..…..…..
2. …………………..….…..…

Adı: …………………………
Özellikleri:
1. ………………..…..…..…..
2. …………………..….…..…

Adı: …………………………
Özellikleri:
1. ………………..…..…..…..
2. …………………..….…..…
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Çevrenizdeki en yakın parkı anlatan bir dörtlük yazınız. 

2. ETKİNLİK

İstanbul’daki parklardan ………..………..……………………...………..… 
sınıf arkadaşlarımla gezmek isterdim.

İstanbul’daki parklardan ………………………………………...… ailemle 
gezmek isterdim.

İstanbul’un ilk parkı Sultanahmet’te kurulmuştur.

Neler Öğrendim?

Bunları Biliyor muydunuz? 

NOTLAR
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Aşağıda Miniatürk Parkı’na ait bir görsel bulun-
maktadır. Verilen görseli boyayınız.



İSTANBUL BENİM 
OKULUM

TEMA:4.
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Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?



43

TEMA: İSTANBUL BENİM OKULUM
Eğitim Merkezi İstanbulKONU:

4.
1.

KAMER
UN

İSTANBUL KAZAKİSTAN
TÜRKİYE

Harita adı: .............................................

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

İstanbul’da eğitim, tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. Bu sü-
reçte birçok saygın eğitim kurumu açılmış, bu kurumlarda önemli bilimsel 
çalışmalar yapılmıştır. İstanbul, bugün yüze yakın ülkeden gelen öğrenci-
lerin farklı alanlarda öğrenim görmek için tercih ettiği bir eğitim merkezdir.

1. ETKİNLİK

Dünya haritasını inceleyerek dikkatinizi çekenleri söyleyiniz. Bu haritaya 
bir ad veriniz.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un uluslararası 
bir eğitim merkezi 

olduğunu...
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2. ETKİNLİK

Fotoğrafları inceleyiniz ve fotoğraftaki kişileri tanıtan bilgileri okuyunuz.

Ben Balcan OMAROVA. İstan-
bul’a Kazakistan’dan Marmara 
Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler 
bölümünde öğrenim görmek için 
geldim. Anadilim Kazakça yanın-
da Türkçe, İngilizce ve Rusça da 
biliyorum. 

İki yıldır İstanbul’da yaşıyorum. 
Bu süreçte İstanbul’un birçok ye-
rini gezdim. Galata Kulesi’nden 
İstanbul’u seyretmek,  Kız Kule-
si’nde ise denizin ortasında olmak 
çok keyiflidir. Ama en çok tekney-
le Boğaz turu yapmaktan hoşlanı-
yorum. 

Ben Hamza Adil MFOMBAM. 
Üç yıldır İstanbul’da yaşıyorum. 
Kamerun’dan İstanbul’a gelme-
den önce İstanbul’un tarihini ve 
eğitim imkânlarını araştırdım.  İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nde Pet-
rol ve Doğalgaz Mühendisliği bö-
lümünde okuyorum. 

Bantu dilleri anadilimdir. Ayrı-
ca Türkçe, Fransızca ve İngilizce 
biliyorum. İstanbul’da Topkapı 
Sarayı,  Ayasofya Müzesi ve Sul-
tanahmet Cami gibi tarihî yerleri 
gezmeyi seviyorum. 
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Tabloyu tanıtılan kişilere uygun olarak dolduralım.

Balcan ve Hamza İstanbul’a alışve-
riş için geldiler.

Balcan ve Hamza üniversite eğitimi 
için İstanbul’dalar.

Balcan ve Hamza İstanbul’da aynı 
okulda okumaktadırlar.

BALCAN OMAROVA HAMZA ADİL MFOMBAM

İstanbul’a hangi 
ülkeden geldiniz?

Kaç yıldır İstanbul’da 
yaşıyorsunuz?

İstanbul’a geliş 
amacınız nedir?

İstanbul’da 
beğendiğiniz yerler 
hangileridir?

Neler Öğrendim?

Bunları 
Biliyor muydunuz? 

Verilen ifadelerden doğru olanlara D, 
yanlış olanlara Y harfi yazınız.

İstanbul’un nüfusunun yaklaşık ¼’i ( dört-
te biri) öğrencidir. 
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ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Dünya haritasını inceleyiniz.

TEMA: İSTANBUL BENİM OKULUM
Eğitim Merkezi İstanbulKONU:

4.
2.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un uluslararası 
bir eğitim merkezi 

olduğunu...

ETKİNLİK

 Haritadan kendinize bir ülke seçiniz. 

 Seçtiğiniz ülkede yaşadığınızı hayal ediniz.

 Eğitim için İstanbul’a geldiğinizi düşünerek “İSTANBUL’DAKİ EĞİTİM YOL-
CULUĞUM” kartını doldurunuz.

 Karttaki bilgilerden yararlanarak kendinizi sınıf arkadaşlarınıza tanıtınız.
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Neler Öğrendim?

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara kutucuklar-
daki uygun ifadeyi getiriniz.

 Bu derste, İstanbul’a insanların ……….... amacıyla 
geldiklerini öğrendim.

 Yaklaşık ……….... ülkeden öğrenci eğitim amacıyla 
İstanbul’da bulunmaktadır.

EĞİTİM EĞLENCE

ON YÜZ

Bunları Biliyor muydunuz? 
Atatürk 1899 yılında Harp Okulu’nda eğitim almak üzere İstanbul’a 

gelmiştir. 1902’de Harp Okulu’nu dereceyle bitirerek İstanbul’da Harp 
Akademisi’nde öğrenimine başlamıştır.

İSTANBUL’DAKİ EĞİTİM YOLCULUĞUM

Ülkemin adı:

Adım-Soyadım:

Yaşım:

Ülkemdeki okulumun adı:

İstanbul’daki okulumun adı:

Bu okulu seçme nedenim:

İstanbul’da gezip gördüğüm 
yerler:
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NOTLAR



SAYFA SAYFA İSTANBUL
TEMA:5.
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Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?
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Çan çan çikolata, 
Hani bize limonata? 

Limonata bitti, 
Hanım kızı gitti. 
Nereye gitti? 

İstanbul’a gitti. 
İstanbul’da ne yapacak? 

Terlik pabuç alacak. 
Terliği pabucu ne yapacak? 

Düğünlerde 
Şıngır mıngır oynayacak

TEMA: SAYFA SAYFA İSTANBUL
İstanbul SayışmalarıKONU:

5.
1.

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Bildiğiniz bir sayışmayı yazınız.

Sayışmaları nerelerde kullanırsınız?

1. ETKİNLİK

İstanbul ile ilgili sayışma örneklerini okuyunuz. 

Oooo..
İğne battı

Canımı yaktı
Tombul kuş

Arabaya koş
Arabanın tekeri

İstanbul’un şekeri
Hop hop

Bundan başka 
Oyun yok

1. Sayışma 2. Sayışma

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’da söylenen 
veya İstanbul ile ilgili 

sayışmaları...
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1.sayışmada İstanbul ile ilgili ne anlatılıyor?

2.sayışmada İstanbul ile ilgili ne anlatılıyor?

2. ETKİNLİK

Sınıfça belirlediğiniz kelimeleri kullanarak İstanbul konulu bir sayışma da 
siz yazınız. 
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Neler Öğrendim?
Sıra arkadaşınızla kitaplarınızı değiştiriniz. Yazdı-

ğınız sayışmaları birbirinize söyleyiniz. 

Bunları Biliyor muydunuz? 

İstanbul, sayışmaların yanı sıra ninnilerin de, ko-
nusu olmuştur. 

Yavruma kurdum salıncak ninni

Eyüp’ten aldım oyuncak ninni

Şimdi baban gelecek ninni

Sakın kırma yumurcak ninni.

İstanbul

Türk Ninniler Hazinesi, Amil Çelebioğlu, İstanbul, 1982, sy. 341

NOTLAR
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ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Verilen tekerlemeleri okuyunuz. En beğendiğiniz tekerlemeyi doğru bi-
çimde ve hızlıca söyleyiniz.

Tekerleme Örnekleri

 Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı sak-
lasak?

 Bu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi.

 Kırk küp, kırkı da kulpu kırık küp.

 Üç tunç tas has hoş kayısı hoşafı. 

ETKİNLİK

Tabloda verilen sözcükleri okuyunuz.  Bunları kullanarak verilen örnekteki 
gibi söylenmesi zor sözcükler ile eğlenceli tekerleme örnekleri oluşturunuz. 
Oluşturduğunuz tekerlemeleri hızlı ve doğru şekilde söylemeye çalışınız. 

TEMA: SAYFA SAYFA İSTANBUL
İstanbul TekerlemeleriKONU:

5.
2.

Kullanacağım Sözcükler Oluşturduğum 
Tekerleme

Şemsi büzüşesiceler sesi Paşa Pasajı’nda
Şemsi Paşa 

Pasajı’nda sesi 
büzüşesiceler

yaşar şaşkın şaşkın çarşısında Kasımpaşalılar çini

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un konu olduğu 
tekerlemeleri...
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lapa Çengelköy lodosu yalpalandı lapa

Kız kürkü kırkıncıya kırıldı Kulesi

böceklerden Boğaziçi bostanları bozuldu bunalarak

şiş Şişli’deki şişe şişe şişesi şişlenmiş

Neler Öğrendim? Oluşturduğunuz tekerlemelerden birine ri-
tim ekleyerek farklı şekillerde söyleyiniz.

Bunları Biliyor muydunuz? 

“Şemsi Paşa Pasajı’nda sesi 
büzüşesiceler” tekerlemesine 
konu olan Şemsi Paşa Pasajı, 
Mimar Sinan’ın eseridir. Şemsi 
Ahmed Paşa tarafından yaptırı-
lan bu pasaj Üsküdar’dadır; içinde 
cami, türbe ve medrese vardır.”
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İstanbul’da bir tane, 
İzmir’de iki tane, 

Ankara’da hiç yok.

TEMA: SAYFA SAYFA İSTANBUL
İstanbul BilmeceleriKONU:

5.
3.

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Bilmece sormaktan mı yoksa cevaplamaktan mı hoşlanırsınız? Niçin?

Aklınıza gelen bilmeceleri arkadaşlarınıza sorarak doğru cevapları bul-
malarını bekleyiniz.

1. ETKİNLİK

Bilmecenin cevabıyla ilgili tahminlerinizi yazınız.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul ile ilgili 
bilmeceler oluşturmayı...
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İstanbul’un en küçük semti neresidir?

İstanbul’un en sivri ilçesi neresidir?

İstanbul’un en güzel kokan yeri neresidir?

Hem bizde hem İstanbul’da olan şey nedir?

Hangi burun koku almaz?

Kuşlar İstanbul’da hangi ilçeye gitmek istemezler?

İstanbul’un en sarı ilçesi neresidir?

İstanbul’daki en rüzgarlı ilçe neresidir?

Şişli

Bebek

Sarıyer

Laleli

Esenyurt

Zeytinburnu

Avcılar

Boğaz

2. ETKİNLİK

İstanbul ile ilgili komik bilmecelerin cevaplarını örnekteki gibi eşleştirerek 
bulunuz.
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BİLMECEM CEVABI

BİLMECEM CEVABI

BİLMECEM CEVABI

Neler Öğrendim? İstanbul ile ilgili bilmecelerden en çok hangi-
sini beğendiniz?

Bunları 
Biliyor muydunuz? 

Eskiden uzun kış gecelerinde bir araya gelen 
insanlar birbirlerine bilmeceler sorarak hoş va-
kit geçirirlermiş. Bu bilmeceler halk kültürünün 
önemli ürünlerindendir. 

Etkinliklerden yararlanarak siz de İstanbul ile ilgili bilmeceler yazınız. Yaz-
dığınız bilmeceleri sıra arkadaşınıza sorunuz. 
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İSTANBUL OKUMALARI

İstanbul konulu bilmecelerden örnekler:

Biz altı kardeşiz
Altımızın da ayrı işi var
Derya yüzünde
Bir balık kardeşimiz var
Kim bilirse bu bilmeceyi
Yetmiş bin altın
Bir donanmış at müjdesi var.    

Lodos poyraz karışır
Tophane ile Kız Kulesi dövüşür
Sepetçiler’de kavga olur
İplikçiler’de barışır. 

Karşıda bir nesne görürüm
Uzunca zinciri var
Altı mecnunlar yuvası
Üstünde feneri var.
Bazan açılır kapanır
Dünya kadar hayranı var
Bu bilmeceyi bilenin
Gayet büyük irfanı var.

Lamba düştü “is” dedi,
Tabak düştü “tan” dedi,
Annem bana “bul” dedi. 

1

3

2

4

Cevaplar:

1. Süleymaniye minareleri ve Kız Kulesi, 2. Çamaşır, 3. Galata Köprüsü 4. İstanbul 
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TEMA: SAYFA SAYFA İSTANBUL
İstanbul KitaplarıKONU:

5.
4.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

Okuduğu İstanbul 
konulu bir kitabı 

tanıtmayı...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Dönem başında alıp okuduğunuz İstanbul konulu kitabı tekrar gözden 
geçiriniz. 

ETKİNLİK
Okuduğunuz kitap ile ilgili soruları cevaplayınız..

Okuduğum kitabın adı:
……………………

   Bu kitabın yazarı:
……………………

Okumaya ……………… 

tarihinde başladım, okumayı 
…………………… tarihinde

bitirdim.

okuduğum 
kitabın 
konusu: 

……………
…………… Kitabın yazarı 

ben olsaydım 
adının ……………

………………
……… olmasını 

isterdim. 

Bu kitabın yazarı olsaydım 
kitabın ……………….....

………………………………..
………………………………..
………………………………..

bölümünü değiştirmek 
isterdim.

Kitaptaki İstanbul ile ilgili 
mekânlardan ……………
………………………………
………………………………
………………………………
………… görmek isterim.

Kitaptaki karakterlerden en 
çok ……………………………… 
…………………… ilgimi çekti.

Çünkü ………….............
………………………………..
………………………………..
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Okuduğum Kitabın Özeti
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Okuduğunuz  kitaba farklı bir son yazınız. 

Neler Öğrendim?
Okuduğum kitapta İstanbul hakkında 
öğrendiğim üç şey:

1 

2 

3 
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İSTANBUL OKUMALARI

İstanbul Efsaneleri

Bir varmış, bir yokmuş... Allah’ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur 
saman içinde, develer telâl iken, pireler berber iken; eşek mühürdar, katır 
silahtar iken; ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken; yaranı safa, 
kızıştı kafa, ak sakal, kara sakal, berber elinden yeni çıkmış bir taze sakal... 
Kasap olsam sallayamam satırı, nalbant olsam nallayamam katırı, hama-
ma girsem sorar mıyım natırı, nadan olan bilmez ahbap hatırı.

Dereden geldim, tepeden geldim, sandığa girdim bir de ne göreyim, 
köşede bir hanım oturuyor. Şöyle ettim, böyle ettim, hanım yerinden kalktı, 
yüzüme baktı, çıktık birlikte yola, ne sağa saptık,ne sola... Az gittik, uz gittik, 
dere tepe düz gittik, altı ay bir güz gittik, bir de arkamıza baktık ki bir arpa 
boyu yer gitmişiz... Ne dönülür geri, ne gidilir ileri, sana bir masal söyleye-
yim bari gel beri...

Bir varmış, bir yokmuş. Diyârların en güzeli, efsânelerin sultanı bir şehr-i 
İstanbul varmış...

Körler ülkesinin karşısına kurulan kent. Kentin kuruluşu üzerine söylenenler 
çeşitlidir. En ünlüsü ve bilineni Megaralı göçmenlerin yolculuğu. Bir de Evli-
ya Çelebi’nin anlattığı var ki tadına doyum olmuyor...

Efsaneye göre, Koressa’nın oğlu, Yunanistan’ın Megara kentinden genç 
Byzas, yandaşlarıyla birlikte yeni bir kent kurmak ve özgürlüğünü ilân etmek 
için yola çıktı. Her şey iyiydi de kent nerede kurulacaktı? O çağda, bilin-
meyenleri bilinir kılan birisine, Delfoi kentindeki kâhine danıştı genç adam. 
Delfoi kâhini gideceği yeri tarif etti;

“Kentini kuracağın yer, körler ülkesinin tam karşısında olacak.” Byzas yola 
çıktı, aradı taradı, körler ülkesi diye bir yer yoktu. Sonunda, mola verdik-
leri bir deniz kıyısında, karşı sahile baktı ve bağırdı: “Bu insanlar kör mü, 
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burası varken orada oturulur mu?”. Delfoi kâhinini hatırladı genç adam; 
“Körler ülkesinin karşısında kuracaksın kentini.” Körler ülkesi, günümüzün 
Kadıköy’üdür!

İstanbul’dan çok yıllar önce kurulmuştur “Khalkedonia”, yani Kadıköy. 
Byzas; ordusuyla gelip soluklanmak için durduğu şimdiki Sarayburnu’nda, 
manzaranın muhteşem görüntüsünden adeta büyülenmişti. Khalkedonia’ 
nın neden “Körler Ülkesi” tanımlamasını hak ettiğini anlamıştı artık. Çünkü, 
böyle cennet benzeri bir yer dururken, tam karşıda ve korumasız bir yerde 
kent kuranlar, ancak kör olabilirlerdi! Hikâye böyle. Temelleri Sarayburnu 
sırtlarında atılan kente, kurucusunun adı olan Byzas’tan dolayı, “Byzas’ın 
kenti” anlamında “Byzantion” dendi...

 (Düzenlenmiştir.)
Focus Dergisi

Temmuz 2005 Sayısı Özel Eki

NOTLAR



İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ
TEMA:6.
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Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?
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 Gökyüzünden çekilmiş fotoğrafını gördüğünüz bu mekân ne olabilir?

 Bu mekân hangi amaçla kullanılıyor olabilir? 

 Bu mekânın içinde hangi sesleri duyabilirsiniz?

TEMA: İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ
İstanbul’daki Alışveriş MekânlarıKONU:

6.
1.

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

İstanbul’da hangi çarşıları gezdiniz?

1. ETKİNLİK
Fotoğrafı inceleyerek soruları cevaplayınız. 

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un tarihi 
çarşılarından Kapalıçarşı’yı...
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2. ETKİNLİK
Verilen metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Okuduğunuz metinde en çok neler ilginizi çekti?

Kapalıçarşı adını nasıl almış olabilir?

Dünyanın en eski ve en büyük 
kapalı çarşılarından biri Kapalıçarşı’dır. Ka-

palıçarşı, İstanbul’un görülmesi gereken benzersiz 
bir alışveriş merkezidir. Adından da anlaşılacağı gibi üstü 

kapalı olan bu mekânda kendinizi bir tünelde gibi hissedersiniz. 

Kapalıçarşı’nın altmış dört cadde ve sokağı, bir okulu, bir hama-
mı, yirmi iki kapısı ve üç bin altı yüz dükkanı bulunur. Çarşının labiren-

te benzeyen bu sokaklarında el halıları, mücevherat, hediyelik eşya-
lar, seramik ve çini ürünler satan dükkânlar yer almaktadır. Çarşının 
ana caddesi sayılan sokakta ise çoğunlukla mücevher dükkânları 

bulunur. Geçmişte bu sokaklarda yorgancılar, terlikçiler, fesçiler 
olurdu. Günümüzde ise bu meslek grupları sadece sokak ismi 

olarak kalmıştır.  Farklı dil ve kültürden ziyaretçilerini ağır-
layan Kapalıçarşı günün her saatinde hareketli ve 

kalabalıktır.
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3. ETKİNLİK

Kapalıçarşı’nın geçmişteki ve günümüzdeki hâlini anlatan görselleri in-
celeyerek soruları cevaplayınız.

Geçmişten günümüze Kapalıçarşı’da neler değişmiştir? 

Geçmişten günümüze Kapalıçarşı’da neler aynı kalmıştır?

Neler Öğrendim?
Kapalıçarşı’nın ………………………….…………... 

olduğunu öğrendim.

Bunları 
Biliyor muydunuz? 

Kapalıçarşı beş yüz elli yılı aşkın bir geçmişe 
sahiptir.

Bir sonraki derse gelirken yanınızda farklı baha-
ratlar (kimyon, kuru tarçın vb.), kumaş parçaları, 
eşarplar, lokum, kuruyemiş, kurutulmuş meyve, kuru 
bitkisel otlar, kolye, küpe gibi nesneler getiriniz. 

Ayrıca çevrenizdeki kişilere Mısır Çarşısı hakkında aşağıdaki soruları 
sorunuz.

Mısır Çarşısı nerededir? ………………………….…………...…………..……..

Mısır Çarşısı’nda neler satılır? ………………………….…………..…………..
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TEMA: İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ
İstanbul’daki Alışveriş MekânlarıKONU:

6.
2.

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Mısır Çarşısı’nın ismi nereden geliyor olabilir?

1. ETKİNLİK
Verilen metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Mısır Çarşısı Fatih’in Eminönü semtinde yer alır. 
Çarşıya Mısır’dan gelen baharatların satılması 
nedeniyle Mısır Çarşısı denilmiştir. Baharatçıların 
yanı sıra çarşıda kıyafet, hediyelik eşya, kahvaltılık 
malzeme, yaş ve kuru yemiş, kuyumcu, kahveci, 
sepetçi gibi dükkânlar vardır.

Mısır Çarşısı nerededir? ………………………….…………...…………..……..

Mısır Çarşısı’nda neler satılır? ………………………….…………..…………..

Daha önce Mısır Çarşısı’na gittiniz mi?   Evet   Hayır

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un tarihî 
çarşılarından Mısır Çarşısı’nı...

Farklı baharatlar (kimyon, kuru tarçın vb.), kuruyemiş, lokum, 
kuru bitkisel otlar, kumaş parçaları, eşarp, şal, kolye, küpe gibi 
malzemeler  

Kullanacağım Malzemeler 
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2. ETKİNLİK

Yanınızda getirdiğiniz eşyaları (baharat, kumaş, kuruyemiş vb.) sınıfın 
farklı yerlerine yerleştirerek sınıfı, Mısır Çarşısı hâline getirmeye çalışınız. Şifalı 
bitki, baharat, kuruyemiş, nadir bitki kökleri ve doğal ilaçların satıldığı yer-
de, yani İstanbul’un en eski kapalı çarşılarından olan Mısır Çarşısı’ndasınız. 
Öğretmeninizin grubunuza dağıttığı rol kartlarını okuyunuz. Elinizdeki kartta 
yazanlara uygun şekillerde davranarak Mısır Çarşısı içinde yerinizi alınız.

Neler Öğrendim?
Grup canlandırmaları sırasında Mısır Çarşısı’nda 

neler gördünüz?

Bunları 
Biliyor muydunuz? 

İstanbul’un eski dönemlerden günümüze 
kadar gelen çarşılarından biri de Beyazıt’taki 
Sahaflar Çarşısı’dır. Bu çarşıya gittiğinizde ikinci 
el değerli kitapların, el yazması eserlerin alınıp 
satıldığını görebilirsiniz.

NOTLAR
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TEMA: İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ
İstanbul’daki Alışveriş MekânlarıKONU:

6.
3.

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 “AVM” neyin kısaltması olabilir?

 Yaşadığınız yerde AVM var mı? Bir AVM’ye gittiniz mi? Buralarda neler 
satılır?

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un eski ve yeni 
çarşılarını...

1. ETKİNLİK
Mısır Çarşısı’na ait görseli boyayarak tamamlayınız.
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2. ETKİNLİK

Sıra arkadaşınızla birlikte Mısır Çarşısı ile yeni alışveriş merkezi görsellerini 
karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız. 

Neler Öğrendim?
Alışveriş merkezlerinin ……………………........ 
....... gibi amaçlarla kullanıldığını öğrendim.

Bunları 
Biliyor muydunuz? 

Eski İstanbul’un alışveriş merkezi Kapalıçarşı 
ve Eminönü Sultan Hamam’dır. Günümüzde 
ise her ilçede büyük ve küçük alışveriş merkezi 
yer almaktadır.
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Kapalı Çarşı

Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin,

Sandık odalarında;

Senin de dükkanın öyle kokar işte.

Ablamı tanımazsın,

Hürriyette gelin olacaktı, yaşasaydı;

Bu teller onun telleri,

Bu duvak onun duvağı işte.

Ya bu camlardaki kadınlar?

Bu mavi mavi,

Bu yeşil yeşil fistanlı...

Geceleri de ayakta mı dururlar böyle?

Ya şu pembezar gömlek?

Onun da bir hikayesi yok mu?

Kapalı Çarşı deyip te geçme;

Kapalı Çarşı,

Kapalı kutu

                                 Orhan Veli KANIK

İSTANBUL OKUMALARI



KÜLTÜR ve SANATIN 
BAŞKENTİ İSTANBUL

TEMA:7.
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Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?
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Görsel Sanatlarda İstanbulKONU:1.

TEMA: KÜLTÜR ve SANATIN 
BAŞKENTİ İSTANBUL

7.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

Farklı görsel sanat dallarında 
hazırlanmış İstanbul konulu 
eserleri...
İstanbul’da varlığını sürdüren 
sanat dallarını...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Sanat, bir varlığa veya duruma karşı hissettiklerimizi estetik biçimde ifade 
etme yoludur. Sanat eseri de bu çalışma sonucunda ortaya çıkan ürün-
dür. Sanatçılar eserlerinde sesleri, renkleri, sözcükleri ve çeşitli malzemeleri 
kullanırlar.

1. ETKİNLİK

Sanat eserleri inceleyerek gördüklerinizle ilgili düşüncelerinizi verilen boş-
luklara yazınız.

Ara GÜLER
Hoca Ali RIZA

Fotoğraf Sanatı Resim Sanatı
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Ersan PERÇEM

Fevzi GÜNÜÇ
“Aziz İstanbul”

19. yüzyıl 
cilt sanatı örneği

Ersan PERÇEM

Minyatür Sanatı

Hat Sanatı Cilt Sanatı

Ebru Sanatı
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2. ETKİNLİK

Yerli ve yabancı pek çok sanatçı İstanbul’dan etkilenerek eserlerinde 
İstanbul’a yer vermiştir.

İstanbul’da geçmişten günümüze varlığını sürdüren farklı sanat dallarına 
ait isimleriyle görselleri eşleştiriniz.

RESİM 

CAM İŞLEMECİLİĞİ

MİNYATÜR

FOTOĞRAF

HEYKEL

ÇİNİ

HAT

SERAMİK

EBRU
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Neler Öğrendim?
Bu derste karşılaştığım,

……………………………….….………..… adlı sanat 
dallarını biliyordum.

…………………………………………..… adlı sanat 
dallarını ilk defa duydum.

İstanbul konulu sanat eserlerinden en çok ……… 
……………………..…… ilgimi çekti.

Bunları 
Biliyor muydunuz? 

Günümüzde sanat merkezleri ve atölyelerde 
farklı sanat dallarında çalışmalar yapılmakta 
ve sergilenmektedir.

ÖĞRENCİYE NOT: 

Haftaya İstanbul’u grup arkadaşlarınızla resim-
leyeceksiniz. 

Bunun için İstanbul ile ilgili bir mekânı, kişiyi, ya-
pıyı veya durumu ifade eden görseller, yapıştı-
rıcı, çeşitli boya malzemeleri, büyük boy resim 
kâğıdı gibi malzemelere ihtiyaç duyacaksınız. 
(Fotoğraf için gazete, dergi, internet vb. kay-
naklardan yararlanabilirsiniz.)

Sınıf arkadaşlarınızla 5 grup oluşturunuz.  

Grup içinde hangi malzemeyi kimin getireceği-
ne karar veriniz.
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Görsel Sanatlarda İstanbulKONU:2.

TEMA: KÜLTÜR ve SANATIN 
BAŞKENTİ İSTANBUL

7 NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’u sanat yoluyla ifade 
etmeyi...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Grup arkadaşlarınızla bir araya geliniz.

Grubunuza İstanbul ile ilgili bir isim belirleyiniz.

Malzemelerinizi masanız üzerinde hazırlayınız.

ETKİNLİK

Getirdiğiniz malzemeleri kullanarak grubunuzla birlikte İstanbul resminizi 
tamamlayınız. Aşağıda verilen yönergeleri izleyerek çalışınız.

1. Resmi tamamlamaya başlamadan önce getirdiğiniz görselleri ince-
leyerek kullanacağınız görseli belirleyiniz. 

2. Belirlediğiniz görsele uygun neler çizebileceğinizi grubunuzla tartışınız. 

3. Görselinizi bulunduğunuz masadaki resim kâğıdına yapıştırınız.

4. Daha önce grubunuzla tartışıp planladığınız resmi, kağıdınıza grupça 
çizmeye başlayınız.

5. Size verilen süre bittiği zaman resminizi orada bırakıp grupça yan ma-
saya geçiniz.

6. Gittiğiniz masadaki resmi grupça inceleyip o resme istediklerinizi  ek-
leyiniz.

İstanbul ile ilgili bir mekânı, kişiyi, yapıyı veya durumu vb ifade 
eden bir görseller, yapıştırıcı, çeşitli boya malzemeleri, büyük 
boy resim kâğıdı.

Kullanacağım Malzemeler 
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Neler Öğrendim? Planladığınız resim ile resmin bitmiş hâlini karşı-
laştırınız.

Bunları 
Biliyor muydunuz? 

Osman Hamdi Bey, Türkiye’deki 
müzecilik ve tarihi eser korumacılık 
çalışmalarını ilk başlatan kişidir. İs-
tanbul Arkeoloji Müzesi’nin kurucu-
sudur. Osman Hamdi Bey’in en ünlü 
eseri “Kaplumbağa Terbiyecisi” 
adlı eseridir. Osman Hamdi Bey’in 
birçok eseri İstanbul Resim ve Hey-
kel Müzesi’nde sergilenmektedir.

7. Aynı şekilde çalışarak bütün masaları dolaşınız ve en son kendi ma-
sanıza dönünüz.
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İstanbul’un Eski OyuncaklarıKONU:3.

TEMA: KÜLTÜR ve SANATIN 
BAŞKENTİ İSTANBUL

7. NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

Çeşitli Eyüp oyuncaklarını...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

En sevdiğiniz oyuncağınız nedir?

Bu oyuncağınızın yapımında ne tür malzemeler kullanılmıştır?

“Babaannemin Sandığı” adlı metni okuyarak soruları cevaplayınız.

BABAANNEMİN SANDIĞI
Berna, babaannesinin tavan arasındaki sandığında ne olduğunu hep 

merak ederdi. Sonunda dayanamayıp babaannesine sordu. Babaannesi 
onu tavan arasına götürdü. Sandığı birlikte açtılar. Berna sandık açılırken 
merak ve heyecan içindeydi. Kimbilir sandığın içinde neler vardı! Sandık-
tan siyah beyaz fotoğraflar, tokalar, süslü defterler ve tahtadan yapılmış 
oyuncaklar çıktı. Berna’nın dikkatini en çok tahta oyuncaklar çekti. 

Berna:

- Bunlar çok ilginç babaanne, şimdi bunlardan hiç yok, nereden buldun?

- Babamın Eyüp’te oyuncakçı dükkanı vardı, dedi babaannesi. Oyun-
cakları kendi yapardı. İlk kez yapıp denediği oyuncağı bize getirirdi. O 
dönemde bugünkü kadar çok oyuncak yoktu ve genellikle oyuncaklar 
tahtadan yapılırdı. Yeni bir oyuncak getireceğini düşünüp babamın ak-
şamları işten dönüşünü pencerede beklerdik. Şu hacıyatmaz ve beşik en 
sevdiğim oyuncaklarımdı. Erkek kardeşim de en çok fırıldak, düdük lü testi 
ve trampetle oynardı.

Şerife ERTUĞRUL
Bu kitap için yazılmıştır.
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Berna’nın babaannesinin çocukluğunda en sevdiği 
oyuncak nedir?

Berna’nın babaannesi oyuncakları nereden alırdı?

Metinde, aşağıdaki oyuncaklardan hangilerinden 
söz edildi? İşaretleyiniz.”

Kare Çınçın

Trampet

Fırıldak

Beşik

Saltanat Kayığı

Düdüklü Testi

Şeytan Minaresi Kuşlu Araba Hacıyatmaz
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Bu oyuncaklardan hangileri günümüzdeki oyuncaklara benziyor?

Eyüp oyuncakları arasında  ………………………… 
……………….. gibi oyuncakların bulunduğunu 
öğrendim.

Bunları Biliyor muydunuz? 

EYÜP OYUNCAKLARI

Eyüp oyuncakları, Eyüp’te üretilmiş ve satılmıştır. Bu dükkânlar, İs-
kele Caddesi üzerindeki Oyuncakçı Çıkmazı adlı sokakta karşılıklı iki 
sıra halinde bulunurdu.

Oyuncakların yapımında Tahtakale’nin tahta atıklarından, so-
bacıların atık tenekelerinden, Sütlüce Mezbahası’ndan atılan deri 
parçalarından, Kağıthane ve Alibeyköy derelerinin biriktirdiği kilden 
yararlanılırdı. Oyuncakların süsleme işinde toprak boya, sarı yaldız,  
yumuşak dalgalı şeritler ve benekler kullanılırdı. Düdük, kursak, ah-
şap topaç, davul, darbuka, beşik, def, sandal, araba vb. üretilir-
di. Zamanla yeni oyuncak türlerinin çıkışıyla bu oyuncakları yapan 
dükkânlar birer birer kapandı.

 (Derlenmiştir.)

Neler Öğrendim?
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Hacıyatmaz yapımı için gereken malzemeler:

Karton

Ortadan kesilmiş bir pinpon topu

Dengesini sağlamak için oyun hamuru

Yapıştırıcı

Makas

İstanbul’un Eski OyuncaklarıKONU:4.

TEMA: KÜLTÜR ve SANATIN 
BAŞKENTİ İSTANBUL

7. NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

Hacıyatmaz yapmayı...

Karton, ortadan ikiye kesilmiş pinpon topu, denge sağlamak 
amacıyla oyun hamuru, yapıştırıcı, makas, çeşitli renklerde 
gazlı (keçeli) boya kalemleri.

Kullanacağım Malzemeler 

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Hacıyatmaz yapımı için gerekli malzemeleri hazırlayınız. Yapım aşamala-
rını sırasıyla takip ederek hacıyatmaz yapınız.

ETKİNLİK

Hacıyatmaz ne tarafa iterseniz itin, 
devrilmez. Her yana yatar ama yeni-
den ayağa kalkar. Çünkü altı yuvarlak-
tır. Büyük ve ağır olan alt bölümün üs-
tünde küçük ve hafif üst bölüm vardır.”
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Hacıyatmaz Yapımı:

Kesik pinpon topunun tabanına oyun hamurunu yapıştırınız.

Kartonu kesik pinpon topunun genişliğinde rulo hâline getiriniz. 

Rulonun açık uçlarına kesik pinpon topunu yapıştırınız.

Rulonun üzerine deniz ve vapur çizimi yapınız.

Neler Öğrendim?
İstanbul oyuncaklarının ………………………......

…........................................... yapıldığını öğrendim.

Bunları 
Biliyor muydunuz? 

Günümüzde Fener-Balat’taki ev kadınlarına, 
oyuncak yapımını öğreterek Eyüp oyuncakçılığını 
canlandırma girişimleri vardır. Eyüp Belediyesi’nin 
düzenlediği Eyüp Oyuncakçılığı Atölyesi’ne katılıp 
Eyüp oyuncaklarından birini kendiniz boyayabilir-
siniz. Eyüp oyuncaklarıyla ilgili daha geniş bilgiye 
http://www.eyupoyuncaklari.com  sitesinden ula-
şabilirsiniz.
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Aşağıda Eyüp oyuncaklarından örnekler görüyor-
sunuz. En çok hangisi ilginizi çekti?

Kare Çınçın

Trampet

Saplı Davul

Fırıldak

Beşik

Canbaz

Saltanat Kayığı

Düdüklü Testi

Kağnı

Şeytan Minaresi Kuşlu Araba Hacıyatmaz



İSTANBUL’DA 
YAŞIYORUM

TEMA:8.
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Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?
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1. ETKİNLİK

Fotoğraflarda İstanbul’da ünlü bir yiyeceğin yapım aşamaları gösteril-
mektedir. Ancak fotoğrafların sıralanmasında yanlışlık yapılmıştır. Doğru sı-
ralamayı yapınız.

Doğru sıralama:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Sizce İstanbul’un en ünlü yiyeceği nedir?

Yaşadığınız ilçenin en ünlü yiyeceği nedir? Resimleyiniz.

TEMA: İSTANBUL’DA YAŞIYORUM
İstanbul’un LezzetleriKONU:

8.
1.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’a özgü yiyecek 
ve içecek türlerini...

1 2 3 4 5
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Resimlerin sıralamasından yola çıkarak yiyeceğin hazırlanışını yazınız.

2. ETKİNLİK

Verilen ipuçlarını kullanarak İstanbul’un meşhur lezzetlerini bulunuz ve eş-
leştiriniz.

Eminönü’nde tekne içinde pişirilip satılır.

Çengelköy’de salatalığa “hıyar” derler.

Kış akşamlarının Vefa’da satılan sıcak içeceğidir.

Beyoğlu’nun kakaolu, fındıklı tatlısıdır.

Kanlıca’da yoğurt pudra şekeri ile yenir. 
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Eşleştirmelerinizden yararlanarak tabloyu doldurunuz.

İLÇE YİYECEK

Eminönü Balık ekmek

3. ETKİNLİK

İstanbul’a özgü yiyecekler ve içlerinde kullanılan malzemeler verilmiştir. 
Aşçımız verilen malzemelerden ne yapabilir?

Akide Şekeri - Sultanahmet Köftesi - Sarıyer  Böreği - Eyüp Simidi

şeker, limon suyu, 
çeşitli baharat 
veya bitkiler

susam, pekmez, 
un, su, maya, tuz

kavrulmuş soğan, 
fıstık, üzüm, ince 

yufka

kıyma, ekmek, 
baharat
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Neler Öğrendim?
……………….…………………………………………
………….……………. gibi yiyecek ve içeceklerin 
İstanbul’a özgü olduğunu öğrendim. 

Bunları 
Biliyor muydunuz? 

İstanbul’un en leziz festivali olan “Lezzet Festiva-
li” her yıl yüzlerce kişiye Türk ve dünya mutfakların-
dan farklı tatlar tattırıyor. İstanbul’un en iyi aşçıları 
en özel tatlarını bu festival için hazırlıyor. İstanbul 
mutfağı dünyanın ünlü mutfaklarındandır. İmpa-
ratorluk başkenti olan kente ülkenin her yanından 
gelen malzemeler, ustalar ve lezzetler Osmanlı 
Türk Mutfağı’nın ortaya çıkmasına neden olmuş-
tur. İstanbul Mutfağı’nın ana yemeklerini kuzu, ko-
yun ve dana etine sebze ilave edilerek yapılan 
yemekler oluşturur.

NOTLAR
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TEMA: İSTANBUL’DA YAŞIYORUM
İstanbul’da Spor YapıyorumKONU:

8.
2.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

• İstanbul’da yapılan 
çeşitli spor dallarını...

• İstanbul’un spor 
mekânlarını...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Soruları cevaplayınız.

Yakın çevrenizde spor yapılabilecek yerler ve spor merkezleri var mı? 
Varsa bunlar nelerdir?

Buralarda ne tür sporlar yapılıyor?

Yaptığınız bir spor türü var mı?

Hangi tür sporları yapmak isterdiniz?

Stadyum denince 
aklınıza neler 

geliyor?
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Şükrü Saraçoğlu  Stadı

Abdi İpekçi Spor Salonu

Sinan Erdem Spor Salonu  

ETKİNLİK

İstanbul’daki çeşitli spor faaliyetleri tanıtılmıştır. Verilen bilgilerden yola 
çıkarak bu faaliyetlerle ilgili bilgi kartlarını doldurunuz.

Avrasya Maratonu
Avrasya Maratonu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenlenmektedir. 
Türkiye’de uluslararası nitelikteki en önemli 
maraton yarışıdır. Maratonda koşu yanın-
da halk yürüyüşü de yer alır. 

Yarışmacılara  göğüs numaralarıyla aynı numarada olan birer zaman-
lama çipi verilir. Yarışmacıların yarış başlamadan önce çipi ayakkabı 
bağına bağlamaları gerekmektedir. Trafiğe kapatılan parkur genellikle 
düz ve asfalttır. Bir kıtadan diğer kıtaya koşulan dünyadaki tek koşu 
parkurudur. Yarışlar İstanbul’un Asya kıtasında başlayıp Avrupa kıtasın-
da sona erer. 

İnönü Stadı

Olimpiyat Stadı  

Arena Stadı

İstanbul’da birçok büyük stadyum vardır. İstanbul’daki bazı spor 
mekânlarının fotoğraflarını inceleyiniz.
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ta-
rafından başlatılan Asya’dan Avrupa’ya 
Boğaziçi Yüzme Yarışları günümüzde de 
yoğun ilgi görmektedir. Boğazdaki bu ya-
rış, dünyanın ilk ve tek kıtalararası yüzme 
yarışıdır. Yarışa dünyanın değişik ülkelerin-
den her yaştan yüzlerce amatör yüzücü 
katılmaktadır. 

Boğaz’ı Yüzerek 
Geçme Yarışı

Haliç Kürek Yarışı

İstanbul 
Boğazı Yelken 

Yarışları

Haliç’te “Dragon Tekne Yarışmaları” 
ve “Altınboynuz Gece Kürek Yarışları” 
yapılır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Türki-
ye Kano Fedarasyonu işbirliği ile Haliç 
İmrahor Parkı’nda ulusal ve uluslarara-
sı firmaların katılımıyla gerçekleştirilir.

Boğazda yelken yarışları İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi spor bi-
rimi ve Yelken Kulübü’nün işbirliği 
ile düzenlenir. Yarış, Fenerbahçe-
Caddebostan sahilleri arasında yer 
alan Kalamış Koyu’nda gerçekleşir.

Zor bir parkurda yapılan Boğaziçi Yüzme Yarışı, güvenlik için bazı özel 
yarışma kuralları ve prensipleri uygulanarak yapılmaktadır. Yüzücüler 
yarışa Kanlıca Vapur İskelesi’nden başlayıp Kuruçeşme Parkı önünde 
yarışı tamamlarlar. Yüzücülerin emniyetinin sağlanması için İstanbul Bo-
ğazı deniz trafiğine kapatılır. Bu organizasyonda aynı zamanda kano 
yarışları da düzenlenmektedir. 

Dragon Tekne Yarışmaları iki gün sürer. Yarışmalar, Valide Sultan Köprü-
sü ile Feshane Kültür Merkezi arasında yapılır. 
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Stadyum, takım oyunları ve atletizm karşılaş-
maları gibi etkinliklerin yapılabilmesi, izleyicile-

rin oyunları izleyebilmesi için elverişli bölümleri olan alandır. Eski 
Yunan’da koşu için yapılan stadyumlar, ilk zamanlarda dar ve faz-
la uzun olmayan pistten oluşuyordu. Bu pistin kenarlarında seyirci-
lerin oturduğu basamaklar bulunuyordu. Karşılaşmalara olan ilginin 
artmasıyla stadyumların boyutları değişti. İlk modern stadyumlar 
açık hava stadyumlarıydı. Daha sonraları tamamen kapalı stad-
yumlar yapıldı. Günümüzde inşa edilen stadyumların ana mekânını 
dikdörtgen şeklinde çimlendirilmiş bir saha ile bu sahanın etrafında 
yer alan pistler oluşturur. Sahanın kenarlarında seyircilerin yarışma-
ları seyretmesi için tribünler bulunur. Ayrıca stadyumlarda sporcula-
rın soyunma odaları, revir, çalışma ve toplantı salonları, yayın ekip-
lerinin maçları takip ettiği kısımlar, restoranlar,  büfeler ve gişeler yer 
alır.

Avrasya 
Maratonu 
Bilgi Kartı

Yelken Yarışı
Bilgi Kartı

Boğaz’da Yüzme
Bilgi Kartı

Kürek Yarışı
Bilgi Kartı

Spor Türü: …….

Parkur Nerede 
Başlar: …………

Parkur Nerede 
Biter: …………...

Spor Türü: …….

Parkur Nerede 
Başlar: …………

Parkur Nerede 
Biter: …………...

Spor Türü: …….

Parkur Nerede 
Başlar: …………

Parkur Nerede 
Biter: …………...

Spor Türü: …….

Parkur Nerede 
Başlar: …………

Parkur Nerede 
Biter: …………...

Neler Öğrendim?
Avrasya Maratonu hakkında yazılanları tekrar 

okuyunuz. Bu bilgilerden yararlanarak okul bahçe-
nize maratonun parkurunu çiziniz. Maratona katıl-
mak için kendinize numara kartları hazırlayınız. 

Bunları Biliyor muydunuz? 



YAŞAYAN İSTANBUL
TEMA:9.
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Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?
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TEMA: YAŞAYAN İSTANBUL
İstanbul’daki Bitki ve Hayvan 
Türleri

KONU:

9.
1.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’a özgü yiyecek 
ve içecek türlerini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Siz hiç 600 yaşında bir 
ağaç gördünüz mü? 

İstanbul’da yaşayan en eski ağaçlardan biri olan Eyüp Sultan Çınarı’nı 
Eyüp Sultan Camisi’nin dış avlusunda görebilirsiniz. Eyüp Sultan Çınarı’nın 
yaşı 600 civarında ve boyu 20 metre uzunluğundadır.

İstanbul’un Eski 
Ağaçları
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1. ETKİNLİK

İstanbul’da yaşayan ağaçlar ve bu ağaçlara ait yaprak örnekleri veril-
miştir. Hangi yaprağın hangi ağaca ait olduğunu tahmin edip okla göste-
riniz.

Topkapı Sarayı, Eyüp Sultan 
Cami, Gülhane Parkı ve 

Sultanahmet Meydanı’nda 
çok eski çınar ağaçlarını 

görebilirsiniz.

İstanbul’un en yaşlı 
servilerine Fenerbahçe 

Parkı’nda rastlayabilirsiniz.

Beykoz ve Yıldız Korusu’nda 
meşeleri görebilirsiniz.

Anadolu Hisarı ve Küçük 
Çamlıca Korusu’nda 
fıstık çamı örneklerine 

rastlayabilirsiniz.
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2. ETKİNLİK

Numaraları takip ederek noktaları birleştiriniz. Bakalım ne çıkacak? 

13
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7
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3. ETKİNLİK

Eyüp Sultan Çınarı yaklaşık 600 yaşındadır. İnsan ömrünün de 70 yıl ol-
duğunu düşünürsek acaba bu tarihî ağaç kaç insanın yaşındadır? İnsan 
figürlerini boyayarak gösteriniz. 

Neler Öğrendim?
Okul bahçenizde sınıf arkadaşlarınızla birlikte 

çok eski bir ağacını canlandırınız. Herkes bu ağa-
cın bir parçası olsun. Daha sonra, bu canlandır-
mada görev almayan arkadaşlarınızdan asırlık 
çınar ağacının gövdesini el ele tutuşarak sarma-
ya çalışmalarını isteyiniz. 

Bunları 
Biliyor muydunuz? 

EYÜP SULTAN ÇINARI

Yer: Eyüp Sultan Cami’nin dış avlusu, Eyüp. Cinsi: Doğu Çınarı. Çapı: 2 
metre 87 santim. Boyu: 20 metre 50 santim. Yaşı: 600 civarında.

İstanbul’da botanik bahçeleri-arboretumlar 
bulunmaktadır. Bu bahçelerin en eskisi olan 
Süleymaniye Botanik Bahçesi’ni ve Büyük-
dere - Kemerburgaz yolu üzerindeki Atatürk 
Arboretumu’nu ziyaret ederek İstanbul’un çeşitli 
ağaçlarını ve bitkilerini gözlemleyebilirsiniz.
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TEMA:YAŞAYAN İSTANBUL
İstanbul’daki Bitki ve Hayvan TürleriKONU:

9.
2.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’daki bitki ve 
hayvan türlerini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

İstanbul’da Sakızağacı, Sıraselviler, Fulya, Laleli, Narlıkapı, Fındıkzade, 
Gülhane gibi ağaç ve çiçek isimlerini taşıyan birçok sokak, mahalle ve 
semt bulunuyor. İstanbul’da ağaç ve bahçe isimlerine sık rastlanmasının 
nedeni ne olabilir?

Çevrenizde hangi canlıları görüyorsunuz?

İstanbul’un sembolü olan canlılar nelerdir?

İstanbul’un sembolü olan canlıların İstanbul’a katkıları neler olabilir?
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TİTSİVAR

ARKACA

LÜMBÜS

ŞEME

ÜLFER

KİPİR

LÜG

GERUVAN

MALPATU

SEÇER

TİLİK

ARTIM

ALEL

İNSCAP

GÜNCİVER

VİRES

NARÇI

BLÜBLÜ

KANKAL

RAKANFİL

1. ETKİNLİK

İstanbul’da yaşayan bazı bitki ve hayvan türlerinin adları karışık olarak 
verilmiştir. Harflerin yerini değiştirerek doğru kelimeyi bulunuz.

Örnek: KISFIT   ÇIMA   F_I _S _T _I _K   /   Ç _A _M _I 
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2. ETKİNLİK

İstanbul’daki bitki ve hayvan türlerini tabloya yazınız.

İstanbul’daki Bitki ve Hayvanlar

Çiçekler Ağaçlar Kuşlar Balıklar Diğer hayvanlar

Neler Öğrendim?
Bugün …………………………………………………

……………………………………………… öğrendim.

Bunları 
Biliyor muydunuz? 

İstanbullular yaşadıkları çevrede ağaçları koru-
muş, koruyamadıkları için de üzülmüşlerdir. Sahil 
yolu açılırken Bakırköy halkı bin iki yüz yıllık sakız 
ağacını kestirmemek için yaklaşık bir ay direnmiş-
tir. Şehremini halkı ise Millet Caddesi açılırken beş 
yüz yaşındaki çınarın kesilmesini önlemek ama-
cıyla yolu kapatmış ve tam üç ay açmamıştır. 
(Beşir ve Ayvazoğlu, Şehir ve Kültür)
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İstanbul’daki Bitki ve Hayvan TürleriKONU:3.
TEMA: YAŞAYAN İSTANBUL9. İstanbul’daki bitki ve 

hayvan türlerinin karşı 
karşıya olduğu tehlikeleri...

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

kuklalar, makas, boya kalemleri, 
pipet, yapışkanlı bant

Kullanacağım Malzemeler 

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

“Nesli tükenmek” denilince aklınıza 
gelenleri kavram haritasına yazınız. 

Nesli
Tükenmek
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1. ETKİNLİK

İstanbul’da tehlike altında olan türler ile ilgili metinleri okuyup soruları ce-
vaplayınız. 

Ben çok özel bir çiğdemim, farkında mısınız? Çün-
kü dünyada yalnızca İstanbul ili sınırları içerisinde; 
çok küçük bir alandaki kuru çalılık ve açıklıklarda 
yetişirim. Bu yüzden bana “İstanbul çiğdemi” der-
ler. Çok da güzel olduğum söylenir. Mart ve nisan 
ayında sarı renkli çiçeklerime bakmaya doyamaz-
sınız. Ne yazık ki doğal ortamım tahrip edildiği için 
neslim çok yakında tükenecek.

Ben Polenezköy’de yaşayan şanslı kırk sekiz geyikten bi-
riyim. Orman İdaresi’ne bağlı bu özel üretim sahasında 
geyiklerin yanı sıra on karaca da yaşıyor. Hepimiz bu-
rada hayata “merhaba” dedik ve çok özel bakımla 
yetiştirildik. Biz şanslıyız; çünkü yaşama alanlarımız olan 
ormanlar tahrip edildiği için doğal ortamda yaşasaydık 
orada ürememiz mümkün olmayacaktı. Yakında doğaya 
bırakılacağız ama hepimiz korku içindeyiz. Çünkü biliyoruz ki 
kaçak avcılar yaşamamıza izin vermeyecekler. Kaçak avcılar-
dan kurtulabilsek bile yiyecek bulup bulamayacağını bilmiyoruz.

İstanbul çiğdemi neden tehlike altında?

Çiğdemin yok olması nasıl önlenebilir?

Geyikler neden tehlike altında?

Geyiklerin yok olması nasıl önlenebilir?
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Ben İstanbullu yavru bir lüferim. Marmara benim yu-
vam. Ancak bu sularda daha ne kadar yaşarım bi-
lemiyorum. Nisan ayını görebilsem bile ekime kadar 
yaşar mıyım, meçhul! Güya bu altı ay süresince av-
lanmak yasak. Yasağa uymayan balıkçılardan ya-
kamızı kurtarabilsek bile gemilerin petrol atıkları gün 
yüzü göstermeyecektir bize. Hâlbuki neslimizin devamı, 
bizim bu altı ay içinde büyümemize ve üreyebilmemize bağlı.

Lüferler neden  tehlike altında?

Lüferlerin yok olması nasıl önlenebilir?

2. ETKİNLİK

• Ekler bölümünde verilen çizimlerden bir tanesini seçerek boyayınız.

• Boyanan çizimi bir makas yardımıyla kesiniz. 

• Kesilen parçanın arkasına pipet koyarak yapıştırıcı bant ile sabitleyiniz.

• Aynı canlıyı seçen arkadaşlarınızla bir araya geliniz. Kendinizi, yaptığınız 
bu kuklanın yerine koyunuz. Bu canlının duygularını onun ağzından ko-
nuşarak dile getiriniz.

Neler Öğrendim?
Tehlike altında olan canlılar adına İstanbullula-

ra ne söylemek isterdiniz?

Bunları Biliyor muydunuz? 
Boğaziçi Hayvanat Bahçesi, Kuş Cenneti ve Botanik Parkı 1991 (bin do-

kuz yüz doksan bir) yılında, soyları tükenmekte olan hayvanların bakım-
larını üstlenmek ve soylarının devamını sağlamak amacıyla Darıca’da 
kurulmuştur. Çalışmalara kuşlarla başlanmış, daha sonra diğer hayvan-
lar ve bitkiler de eklenmiştir. 
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9. Tema Konu: 3





GEZİ RAPORU

Öğrencinin 

Adı ve Soyadı : …………………………..

Sınıf ve No : ………………..

İmza :

Gezi Tarihi: 

Gezilen Yer:

Gezinin Amacı:

• GEZİ ÖNCESİ BEKLENTİLERİN NELER?



GEZİ SONRASI DÜŞÜNCELERİN NELER?

Gezi öncesi beklentileriniz ile gezi sonrası düşünceleri-
ni karşılaştır.

• Gezide en çok 

ilgimi çekti.

• Bu geziye katılmak bana  

 kazandırdı. 



VELİ İZİN BELGESİ
(Gezi için)

   ……………………………………..Okul Müdürlüğüne

                                                       …………………….

Velisi bulunduğum okulunuz ………………. Sınıfı ……………………… numaralı öğrencisi 
………………….....  …………..……………….’in ……. / ..….. / ……... tarihinde, öğretmeni 
……………………………….. refakatinde ……………......………………………………… 
gezisine katılmasına izin veriyorum.

Adres :………………………….………………………….………………………….……………
…………….………………………….………………………….

Telefon : ………………………….

 …….. / ……... / ………….

 ………………………………………

 Veli
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