


Künye
Editör: 

Şerife ERTUĞRUL

Program Geliştirme Uzmanları: 
Dr. Filiz GÖKTÜRKER, Özlem ALAKUŞ

Program Koordinatörleri: 
Ayşegül GÖKMENER, Dr. Filiz GÖKTÜRKER

Çalışma Komisyonu: 
Şerife ERTUĞRUL, Özlem ALAKUŞ, Dr. Filiz GÖKTÜRKER, Ayşegül GÖKMENER, 

Cevdet BAYRAM, Nihat KAVÇIN, Mahmut AYTEKİN

Programa Katkıda Bulunanlar: 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ, Meltem CEYLAN ALİBEYOĞLU, 

Nilay YILMAZ,  Zehra ÜNÜVAR, Yard. Doç. Dr. Alidost ERTUĞRUL

Redaktör: 
Sibel KARAOĞLANOĞLU

Nilay YILMAZ

Fotoğraflar: 
Hakan KURT, Ayhan UÇAK

Görsel Tasarım: 
Feyza ERYÜKSEL

TEŞEKKÜRLER…
Beyoğlu Belediyesi, Şişli Belediyesi , Adalar Belediyesi , Küçükçekmece 

Belediyesi , İstanbul Arkeoloji Müzeleri , İTÜ Bilim Merkezi , Santral İstanbul Enerji 
Müzesi,  Boğaziçi Üniversitesi  Kandilli Rasathanesi ,  İki Nokta Bilişim Teknolojileri 

A.Ş  , İstanbul Kapalı Çarşı Esnaflar Derneği , Sapphire  AVM, İstanbul  Milli 
Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişi Şenyurt YENİPINAR,  Sanatçı (Türk El Sanatları) 

Muhammet Mağ’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.



3

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 hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şuhedâ fışkıracak toprağı sıksan, şuhedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI
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ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet 

muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek iste-
yecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde buluna-
cağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, 
çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kas-
tedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin 
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapte-
dilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin 
her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha 
vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve 
dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, 
şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, 
fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk 
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarların-
daki asil kanda mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemal  ATATÜRK



Mustafa Kemal ATATÜRK
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Sevgili Öğrenciler

İstanbul İl 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
Evlerinizin çatısında, vapurların yakınında beni görmüşsünüz-

dür. Vapur yakınlarında ne işim mi var? Denizdeki balıklar ve 
yolcuların verdiği simitler benim besin kaynağım. İstanbul’u is-
tediğim zaman tepelerden seyredebildiğim için kendimi çok 
şanslı hissederim. Bu şehir uçarken bir başka güzel görünü-
yor. Elinizdeki kitapta sizin yanınızdan ayrılmayacağım. Bazen 
“Bunları biliyor musunuz?” diyeceğim, bazen de “İstanbul’u 
anlatan bu kitap bensiz olmazdı.” deyip size şehri anlataca-
ğım. İstanbul’un geçmişini, saraylarını, su yapılarını, çevre so-
runlarını, İstanbul atasözlerini öğrenirken beni mutlaka göre-
ceksiniz.



TEMA:
İSTANBUL’U TANIYORUM

1.
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Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?



TEMA:

KONU:
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1.
1.

Farklı Yazı Biçimlerinde İstanbul 

İSTANBUL’U TANIYORUM

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Adımın farklı biçimlerde yazıldığına dikkat ettiniz mi?

ETKİNLİK

“İstanbul” kelimesini farklı yazı biçimlerinde ve farklı renklerde tasarlayınız.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul kelimesini farklı 
yazı biçimlerinde ifade 

etmeyi...

Yaptığınız tasarımı karton bardak üzerine çiziniz. Bir 
sonraki derste İstanbul bardağınızı yanınızda getiriniz.

"İstanbul" kelimesinin farklı yazı biçimlerinde tasarımı tekstil, takı, 
ev ve hediyelik eşya gibi ürünlerde kullanılmaktadır.

Bunları Biliyor muydunuz? 

MARTI
MARTI

Neler Öğrendim?



TEMA:

KONU:
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(Kız Kulesi, 
Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi)

2.
1.

İstanbul’un Tanıtımı

İSTANBUL’U TANIYORUM

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’u tanıtan bir film 
hazırlamayı...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Cümlelerdeki boşlukları parantez içinde verilen kelimelerden birini seçerek ta-
mamlayınız.

İstanbul …………………………..…. bir şehirdir. 

İstanbul’da ………………………………. vardır. 

……………………… İstanbul’un tarihî mekânlarından biridir. 

(güzel, kalabalık, tarihî )

(deniz, tepe, ada)

ETKİNLİK

İstanbul’u tanıtan üç dakikalık bir film çekece-
ğinizi hayal ediniz. Filminizin senaryosunu hazır-
larken İstanbul’un neden gezilip görülmesi gere-
ken bir şehir olduğunu vurgulayınız. Hazırladığınız 
senaryoyu grup arkadaşlarınızla canlandırınız.

İstanbul ile ilgili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  öğrendim.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün internet si-
tesinde yer alan tanıtım filmini izleyebilirsiniz. 

Neler Öğrendim?

Bunları Biliyor muydunuz? 

http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/belge/1-47124/istanbul-tanitim-filmi.html



TEMA:

KONU:
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3.
1.

İstanbul’un Konumu

İSTANBUL’U TANIYORUM
NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un komşularını...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Yön, bir yerin başka bir yere göre konumudur. Dört 
ana yön vardır. Bunlar kuzey, güney, doğu ve batıdır.

Siz de sınıfta oturduğunuz yere göre kuzey, güney, 
doğu ve batı yönlerinizde bulunan arkadaşlarınızın 
isimlerini yazınız.

KUZEY

GÜNEY

BATI DOĞU

A4 beyaz kâğıt, renkli boya 
kalemleri

Kullanacağım Malzemeler 
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1. ETKİNLİK

Marmara Bölgesi haritasını inceleyiniz. Daha sonra cümlelerdeki boşlukları ve-
rilen ifadelerden uygun olanıyla tamamlayınız.

İstanbul, Marmara 
Bölgesi'ndedir. 

KUZEY GÜNEY BATIDOĞU

   Karadeniz İstanbul’un  yönündedir. 

   Kocaeli İstanbul’un  yönündedir. 

   Marmara Denizi İstanbul’un  yönündedir. 

   Tekirdağ İstanbul’un yönündedir.

KARADENİZ

MARMARA
DENİZİ
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İstanbul, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlar. 

Boğaziçi ya da Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçerken yukarıdaki ta-
belalar hiç dikkatinizi çekti mi? Sizce bu levhalar ne anlama geliyor?

2. ETKİNLİK

Karadeniz Marmara Denizi Kocaeli Tekirdağ

İstanbul Avrupa Yakası İstanbul Asya Yakası
İstanbul’un konumunu sınıf arkadaşlarınızla oluşturmak için aşağıdaki yöner-

geleri uygulayınız.

 6 kişilik gruplar oluşturunuz.

 Karadeniz, Marmara Denizi, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul Avrupa Yakası, İstan-
bul Asya Yakası yer isimlerinden birini seçiniz.

 Seçtiğiniz kelimeyi beyaz kâğıda renkli kalemle yazıp yakanıza takınız.

 Yakanıza taktığınız kelimenin İstanbul haritasındaki konumunu açıklayınız 
ve İstanbul haritasındaki konumuna göre yerleşiniz. Örneğin Karadeniz için 
İstanbul’un kuzeyini, Kocaeli için İstanbul’un doğusunu gösterecek şekilde grup 
içinde konumlanınız.

 İstanbul’un komşularını grup içindeki arkadaşlarınıza ana yönleri kullanarak 
tanıtınız.
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İstanbul’un komşularını yuvarlak içine alınız.

Ankara       Kocaeli       İzmir       Karadeniz       Tekirdağ

Marmara Denizi       Antalya 

Marmara Bölgesi’nde, iki deniz kıyısında, bir boğaz 
çevresinde, iki kıta üzerinde bir tek İstanbul vardır.

Neler Öğrendim?

Bunları Biliyor muydunuz? 

NOTLAR



İSTANBUL’UN DÜNÜ, 
BUGÜNÜ, YARINI

TEMA:2.
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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
İstanbul’un Tarihsel Dönemleri

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un tarihsel 
dönemlerini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

İstanbul’un tarihi; Tarih Öncesi Dönem, Byzantion (Bizantion) Dönemi, Bizans 
İmparatorluğu Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi 
olmak üzere beş farklı dönemde incelenir. 

1. ETKİNLİK

Verilen öyküyü okuyunuz. Öyküyü okurken sizden istenenleri tahmin ederek 
işaretleyiniz.

Merhaba, ben İsto. Aslında ben bir istav-
rit balığıyım.  Ama arkadaşlarım  İsto diyorlar 
bana kısaca. Benim adımı daha önce duy-
muşsundur. İstanbul’un en ünlü balıklarından 
biriyim. Ben ve akrabalarım binlerce yıl   önce-
sinde de bu denizdeydik şimdi de buradayız.

Nereden mi biliyorum çok önceden  de bu-
rada olduğumuzu?  Bizim ailede hikâye anlatma geleneği vardır. Uyumadan 
önce ailenin en yaşlı üyesi hepimizi etrafına toplar ve büyük büyük babaları-
mızın başlarından geçenleri bize anlatır. En çok da insanlarla olan maceraları  
ilgimi çekiyor.  Bu anlatılanlar beni öyle  etkiliyor ki rüyalarım bile bu maceralar 
üzerine. Bazen binlerce  yıl öncesine gidiyorum, bazen de bugünlere yakın bir 
zamanda oluyorum. Uyanınca da aklım karışıyor. 

Son aylarda gördüğüm rüyalardan beşini çok iyi hatırlıyorum. Ben sana rüya-
larımı anlatsam, sen de bana rüyalarımın hangi dönemde geçtiğini bulmamda 
yardımcı olur musun?

İSTO HANGİ DÖNEMDE?
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Bir başka rüyamda ise beni yakalayan bir mar-
tının ağzındaydım. Gökyüzünden İstanbul’a 
bakmak çok güzeldi ama beni yer diye de çok 
korkuyordum. Ama neyse ki bu bir rüyaydı. İn-
sanlar limanlarda balık tutuyor, günümüzdeki-
lere benzemeyen basit deniz araçlarına balık-
ları yüklüyorlardı. Sanıyorum ki bu yiyecekleri 
tanrılarına sunuyorlardı. Tapınaklarıyla sokak-
larıyla bir önceki rüyamdan oldukça farklıydı 

burası. Küçük bir şehir kurmuştu insanlar. Kullandıkları paranın üzerinde de be-
nim resmim vardı. Sence ben bu rüyamda İstanbul’un hangi dönemindeyim?

Tarih Öncesi 
Dönem

Byzantion 
Dönemi

Osmanlı 
Dönemi

Bizans 
Dönemi

Cumhuriyet 
Dönemi

Tarih Öncesi 
Dönem

Byzantion 
Dönemi

Osmanlı 
Dönemi

Bizans 
Dönemi

Cumhuriyet 
Dönemi

Bundan birkaç gece önce gördüğüm rüya şöy-
leydi: Denizde arkadaşlarımla yüzüyordum. Der-
ken suya iki çocuk yaklaştı. Üzerlerinde şimdikine 
hiç benzemeyen, hayvan postundan yapılmış 
giysileri vardı. Karınlarının çok aç olduğu bel-
liydi. İlkel, taştan yapılmış aletlerle bizi yakala-
maya çalışıyorlardı.  Sence bu rüyamda ben 
İstanbul’un hangi dönemindeydim? 
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Başka rüyamda ise beni yakalayan bir 
çocuk, kovasına atıp çok kalabalık bir yere 
götürmüştü. Duyduğum kadarıyla burası-
nın adı hipodrommuş. İnsanlar buraya at 
arabası yarışlarını izlemek için geliyorlarmış. 
Hipodromlarda ayrıca toplantılar ve eğ-
lenceler de düzenleniyormuş. 

Şehir artık çok daha büyük ve gelişmiş. Kiliseleri, meydanları, geniş yolları ile 
burası büyük bir imparatorluğun başkenti. 

Sence ben bu rüyamda İstanbul’un hangi dönemindeyim?

Tarih Öncesi 
Dönem

Byzantion 
Dönemi

Osmanlı 
Dönemi

Bizans 
Dönemi

Cumhuriyet 
Dönemi

Bir başka rüyamda ise yine insanları 
izliyordum. Şık giyimli bayanlar, yalıları-
nın önlerinden süslü saltanat kayıkları-
na biniyorlardı. Belli ki bir mesire yerine 
gidiyorlar. İstanbul bu dönemde başka 
bir imparatorluğun başkenti. Bu impa-
ratorluğun yönetimi için de Topkapı 
Sarayı inşa edildi. Boğazın her iki ya-
nında birbirinden güzel camiler, med-

reseler, saraylar, köşkler ve çarşılar bulunuyor.

Sence ben bu rüyamda İstanbul’un hangi dönemindeyim?

Tarih Öncesi 
Dönem

Byzantion 
Dönemi

Osmanlı 
Dönemi

Bizans 
Dönemi

Cumhuriyet 
Dönemi
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Son rüyamda ise insanlar sanki bizi yakalamak 
için değil de keyifle vakit geçirmek için geliyorlar 
deniz kenarına.

 Tramvaylar, arabalar, işlerine yetişmeye çalı-
şanlar, yüksek binalarla çok büyük ve hareketli bir 
şehir burası. Hatta rüyamda seni bile gördüm. Va-
purdan bize simit atıyordun. 

Peki sence ben bu rüyamda İstanbul’un hangi dönemini görmüş olabilirim?

2. ETKİNLİK

İstanbul’un tarihsel dönemlerinin harfleri eksik verilmiştir. Harfleri doğru sırayla 
kutulara yazınız. Daha sonra numaralandırılmış harfleri sırayla yazarak şifreyi bu-
lunuz.

Şifre:

n c srT

B y z

B

s

C m h r y t

m n l

z n s

n t n

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12

6

2

7

8

39 13

16 4

1 10

15 5 14
h

Tarih Öncesi 
Dönem

Byzantion 
Dönemi

Osmanlı 
Dönemi

Bizans 
Dönemi

Cumhuriyet 
Dönemi
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İstanbul’un tarihsel sürecinin …………………………
……………………… dönemiyle başladığını, şimdi ise 
…………………………………………………………. 
döneminde olduğunu öğrendim.

Neler Öğrendim?

İstanbul 330’dan 1922 yılına kadar farklı imparatorluklara 
başkentlik yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla 
Ankara başkent olmuştur. Geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de İstanbul pek çok alanda dünyanın en önemli şehirleri 
arasında yer almaktadır.

Bunları Biliyor muydunuz? 

NOT:
Bir sonraki derste İstanbul’un tarihsel 

dönemlerinden birini grup arkadaşlarınızla 
canlandıracaksınız. Bir sonraki ders için 

canlandıracağınız dönemi anlatan çeşitli 
eşyalar getiriniz. 

İsto'yu boyayınız.
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TEMA:

KONU:

2.
2.

İSTANBUL’UN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI
İstanbul’un Tarihsel Dönemleri

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un tarihsel 
dönemlerini...

Tarihsel dönemleri yansıtan eşyalar
Kullanacağım Malzemeler 

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

İstanbul’un tarihsel dönemlerine ait ipuçlarından yararlanarak dönemlerin 
adlarını yazınız. 

Eğlence için 
hipodromda at 

yarışları düzenlenirdi.

İnsanlar hayvan 
postundan kıyafetler 

giyerdi.

İnsanlar limanlarda 
balık avlar ve 

satarlardı.

İnsanlar yüksek 
binalarda yaşarlar.

Erkekler başlarına fes 
takardı.

ETKİNLİK

İstanbul’un tarihsel dönemlerinden birini grupça canlandırınız.

 Bu derste İstanbul’un  tarih-
sel döneminde  canlandırdım.Neler Öğrendim?

28 Mart 1930’da Konstantinopolis adı değişmiş ve şehrin resmi adı İstanbul 
olmuştur.

Bunları Biliyor muydunuz? 



ADIM ADIM İSTANBUL
TEMA:3.
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Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?
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TEMA: ADIM ADIM İSTANBUL
İstanbul SaraylarıKONU:

3.
1.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un saraylarını...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Daha önce hiç saray gördünüz mü?

Sizce sarayların diğer yapılardan farkı nedir?

ETKİNLİK

Rehberi olduğunuz sarayın bilgilerini okuyunuz. Grubunuza rehberlik sırası gel-
diğinde grup arkadaşlarınızla ziyaretçileri gezdirerek bilgilendiriniz. Ziyaretçilere 
sarayın ziyaretçi defterine görüşlerini yazabileceklerini söyleyiniz.

Topkapı Sarayı

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan 
Mehmet, devletin eğitim ve yönetim mer-
kezi olarak bir saray yapılmasını istedi. Sa-
ray, 1460-1478 yılları arasında günümüzde 
Fatih ilçesine bağlı olan Sarayburnu mevki-
inde inşa edildi. Osmanlı sultanları bazı dö-
nemlerde burada yaşamışlardır. Sarayda 
çeşitli avlu, bahçe, daire, bina ve köşkler 
yer almaktadır. Saray; mukaddes emanet-
ler, imparatorluk arşivleri ve saltanat ha-
zinesini barındırmasından dolayı 1924’te 
Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile müzeye 
dönüştürülmüştür. 
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Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı, adından da anlaşılaca-
ğı üzere Beşiktaş sahilinin doldurulmasıyla oluşan 
bölgede inşa edilmiştir. Sultan Abdülmecid, Top-
kapı Sarayı devlet törenlerindeki ihtiyacı karşıla-
yamadığı için 1839-1861 yılları arasında Dolma-
bahçe Sarayı’nı yaptırmıştır.

Saray üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler 
yönetim işleri, padişah ve ailesinin özel yaşamı, 
padişahın devletin ileri gelenleriyle bayramlaş-
ması ve bazı önemli devlet törenleri için kullanıl-
mıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk, yaşamının son yıllarını burada geçirmiş, 

sarayı cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanmıştır. 1938 yılında burada haya-
ta gözlerini yummuştur.

Beylerbeyi Sarayı

Beylerbeyi  Sarayı, Sultan Abdülaziz’in isteğiyle günümüzde Üsküdar ilçesinin 
Beylerbeyi semtinde 1861-1876 yılları arasında yaptırılmıştır. Saray, padişahların 

sayfiye (yazlık) mekânı, yabancı dev-
let başkanlarının konukevi olarak dü-
şünülmüştür. Saray iki ana bölümden 
oluşur. Bu bölümlerden birinde padi-
şahın ailesi yaşarken diğer bölümde 
devlet konukları ağırlanmıştır. 

Sarayın süslemeleri Dolmabahçe 
Sarayı ile benzerlik taşır. Süslemelerde 

sarayın denize yakın olmasından dolayı deniz ve gemi desenlerine rastlanmak-
tadır.
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Yıldız Sarayı

Yıldız Sarayı, 1800’lü yıllarda III. 
Selim’in annesi için “Yıldız” adıyla yap-
tırdığı köşkten dolayı bu adı taşır. Ekle-
nen köşk ve yapılarla imparatorluğun 
önemli bir yönetim merkezi ve konukevi 
olarak kullanılmıştır. Saray, günümüzde 
Beşiktaş ilçesinde boğazı gören bir ko-
ruluk içerisinde yer almaktadır. Saray, 
gösterişli süslemelere sahiptir. Ayrıca tö-
ren salonu, dört yüz altı metrekarelik tek 
parça Hereke halısıyla kaplıdır. 

Günümüzde saray ziyaretçilere açık olup sarayın bazı bölümleri geleneksel 
Türk el sanatları kursu ile konferans ve seminerlere ev sahipliği yapmaktadır.

Topkapı Sarayı

Dolmabahçe Sarayı

Saray Gezi Notlarım

Saray Gezi Notlarım

"Saray Gezi Notlarım" kartlarını sarayın yeri, yapım yılı, kullanım amacı, 
mimari özelliği vb. bilgilerle doldurunuz.
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Beylerbeyi Sarayı

Yıldız Sarayı

Saray Gezi Notlarım

Saray Gezi Notlarım

Topkapı Sarayı ile ilgili  öğrendim.

Dolmabahçe Sarayı ile ilgili  öğrendim.

Beylerbeyi Sarayı ile ilgili  öğrendim.

Yıldız Sarayı ile ilgili  öğrendim.

Neler Öğrendim?

Aydınlık ve ışık anlamına gelen Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ile aynı 
zamanda yapılmıştır. Günümüzde Beşiktaş ilçesinde yer alan Çırağan Sarayı 
Devlet Konukevi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Bizans döneminden kalan 
Tekfur Sarayı, günümüzde kısmen ayakta olup Edirnekapı-Ayvansaray 
bölgesinde bulunmaktadır.” 

Bunları Biliyor muydunuz? 
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TEMA: ADIM ADIM İSTANBUL
İstanbul’un Tarihî MekânlarıKONU:

3.
2.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un 
ibadethanelerini...

İBADETHANE

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

İbadethane kavramının size çağrıştırdıklarını aşağıdaki kavram haritasına ya-
zınız.

1. ETKİNLİK

İstanbul’da farklı dinlere ait çok sayıda ibadethane bulunmaktadır. Bu durum 
İstanbul’un çok kültürlü yapısının bir sonucudur.  Aşağıda İstanbul’daki bazı iba-
dethaneler tanıtılmıştır.  

Sultanahmet Cami
1609-1616 yılları arasında İstanbul’un Fatih 

ilçesindeki tarihî yarımadada yaptırılmıştır. 
Adını devrin padişahı Sultan I. Ahmet’ten alır. 
Cami, mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği 
için yabancılar tarafından “Mavi Cami (Blue 
Mosque)” olarak adlandırılır. Sultanahmet, 
İstanbul’un altı minareli ilk camisidir.

Fotoğraf: Alidost ERTUĞRUL
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İbadethanelerle ilgili verilen anahtar kelimeleri kullanarak cümleler oluşturunuz. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ahrida (Ohri) Sinagogu

Saint (Aziz) Antoine
(Sen Antuan)

İstanbul’un Fatih ilçesinin Balat semtindedir. 
1400’lü yılların başlarında yapılmıştır. Sinagog, 
tuğla ve yığma taştan inşa edilmiştir ve dua 
kürsüsü Nuh’un gemisi şeklindedir. Günümüz-
de İstanbul’daki en eski sinagogdur. 

1912’de ibadete açılan Saint Antoine (Aziz 
Antuan) Kilisesi, Beyoğlu İstiklal Caddesi üze-
rindedir. Dışı kırmızı taş tuğlalarla örülmüş-
tür. Kilisenin içinde kiliseye adını veren Aziz 
Antuan’ın camekân içinde bir heykeli bulun-
maktadır. 

Mavi Cami 
(Blue Mosque) En eski sinagog Kırmızı taş tuğlalar

İstiklâl Caddesi Altı minare
Gemi şeklinde 

dua kürsüsü

Fotoğraf: Alidost ERTUĞRUL

Fotoğraf: İzzet KERİBAR-  
Türkiye Hahambaşılığı Arşivinden
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İstanbul’da ……………………………………………………….. 
gibi farklı ibadethanelerin bir arada olduğunu öğrendim.

Neler Öğrendim?

Külliye, bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret 
(aşevi), sebil, kitaplık, tabhane (konukevi) çarşı, okul, darüşşifa (hastane) 
gibi yapıların bütünüdür. İslam toplumunun oluşumunda şehirlerde mahalle 
hayatı külliyeler çevresindeki mimari yapıda yoğunlaşıyordu. Külliye, 
İslam toplumunun vakıf hukuku sistemi ve hayrat kavramını geliştirmesiyle 
ortaya çıktı. Merkezindeki yapı camidir. Cami en az cuma namazlarındaki 
zorunlu toplanma yeri olması yanında bir forum ve ilim, tören ve müzakere 
merkeziydi. Külliye bu merkezi tamamlayan yapılardan oluşur. İstanbul’daki 
külliyeler şöyledir: Atik Ali Paşa Külliyesi (Çemberlitaş), Eyüp Sultan Külliyesi, 
Fatih Sultan Mehmet Külliyesi, Haseki Külliyesi, Kılıç Ali Paşa Külliyesi, Laleli 
Külliyesi, Mahmud Paşa Külliyesi, Mihrimah Sultan Külliyesi (Edirnekapı ve 
Üsküdar), Nuruosmaniye Külliyesi, Piyale Paşa Külliyesi (Kasımpaşa), Sinan 
Paşa Külliyesi (Beşiktaş), Yavuz Sultan Selim Külliyesi (Fener), Sultanahmet 
Külliyesi, Süleymaniye Külliyesi (Süleymaniye), Şehzade Külliyesi, Yeni Cami 
Külliyesi, Yeni Valide Külliyesi (Üsküdar), Zal Mahmut Paşa Külliyesi

Bunları Biliyor muydunuz? 

NOTLAR
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İSTANBUL OKUMALARI

İstanbul’daki Tarihî Camilerden Bazıları
Şehzade Mehmet Cami 

İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde yer 
alan cami, Kanuni Sultan Süleyman ta-
rafından oğlu şehzade Mehmet adına 
yaptırılmıştır. Cami 1548 yılında tamam-
landı. Yapımı dört yıl sürdü. Cami, Mimar 
Sinan tarafından yapıldı. Mimar Sinan’ın 
“çıraklık eserimdir” dediği camidir.

18,42 metrelik kubbesi 4 büyük yarım 
kubbeye yaslanır. Şadırvan avlusu 12 sü-
tunda 16 kubbelidir. İkişer şerefeli çift mi-
naresi vardır. İmaret(aşevi) ve medrese, 

tabhane(konukevi), türbeler cami bahçesinde ve arka sokaktadır. Bu özelliği ile 
külliye niteliği taşır. 

Fatih Cami

İstanbul’un Fatih ilçesinde Fatih Sul-
tan Mehmed tarafından yaptırılmış olan 
cami ve külliyedir. Külliye 16 adet medre-
se, darüşşifa (hastane), tabhane (konu-
kevi), imarethane (aşevi), kütüphane ve 
hamam bulunmaktadır. Şehrin yedi tepe-
sinden birinde inşa edilmiştir.

Yapımına 1462 yılında başlanmış ve 
1470 yılında tamamlanmıştır. Mimarı Atik 
Sinan’dır. Başta Fatih Sultan Mehmed’in 
türbesi olmak üzere, Osmanlı tarihinin bir-
çok önemli isminin mezarı buradadır. 
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Rüstem Paşa Cami 

İstanbul'un Tahtakale semtinde, 
Hasırcılar Çarşısı içinde yer alır. Kanu-
ni Sultan Süleyman’ın sadrazamların-
dan ve aynı zamanda kızı Mihrimah 
Sultan’ın kocası olan Damat Rüs-
tem Paşa için Mimar Sinan’a 1561 
yılında yaptırıldı. Camiye iki yandan 
merdivenle çıkılır. Planı dikdörtgen-
dir, merkezi kubbe kemerlerle dört fil 
ayağına ve sütunlara oturur. Son ce-
maat yeri altı sütunlu ve beş kubbe-
lidir. Rüstem Paşa Cami’nin kubbe 
eteklerine kadar her tarafı çinilerle 
kaplıdır. Özellikle lale motifli çiniler, 
Osmanlı çini sanatının en başarılı ör-
neklerinden sayılır. Caminin şadırva-
nı sol taraftadır.

Şakirin Cami

İstanbul’un Üsküdar semtinde, Ka-
racaahmet Mezarlığı girişinde yer 
alan camidir. Semiha Şakir Vakfı ta-
rafından yaptırılarak Diyanet İşleri 
Başkanlığına devredilen cami, 2009 
yılında hizmete açıldı. Mimari proje 
tasarımını Hüsrev Tayla’nın yaptığı 
yapı, iç dekorasyonunu mimar Zey-
nep Fadıllıoğlu‘nun yapması nede-
niyle “bir kadın tarafından tasarlan-
mış ilk cami” olarak tanınır.
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TEMA: ADIM ADIM İSTANBUL
İstanbul’un Farklı Su YapılarıKONU:

3.
3.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un su 
kemerlerini, çeşmelerini 

ve sebillerini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Verilen metni okuyunuz. 

Su, diğer bütün şehirler gibi İstanbul için de en önemli ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı kar-
şılamak için tarihin her döneminde çözümler aranmış, şehre kemerler, sarnıçlar, 
çeşmeler ve sebiller inşa edilmiştir. 

SU KEMERİ 

SU SARNICI 

TARİHÎ ÇEŞME

Şehrin dışındaki su birikim alanlarından İstanbul’a 
su getirmek amacıyla Roma ve Bizans dönemlerinde 
bazı kemerler yapılmıştır. Mimar Sinan bu kemerleri 
geliştirmiş ve yenilerini inşa etmiştir.

Kemerlerle getirilen su, sarnıçlarda biriktirilir, oradan 
da farklı yerlerdeki çeşme, sebil ve su depolarından 
halka ulaştırılmıştır. Halka içme suyu sebillerden, kulla-
nım suyu ise çeşmelerden dağıtılmıştır. Bazen sebiller-
de mevsimine göre şerbet de dağıtılırdı.

İstanbul’da tarihî çeşmeler büyük meydanlarda, sa-
ray ve konakların bahçelerinde yer alır. Aynı zaman-
da eski yerleşim yerlerinin neredeyse her sokağında 
çeşme, sebil ve su haznesi bulunmaktaydı. Bu çeş-
melerden bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Çeş-
melerin birçoğunda kitabeler yer alır. Bu kitabelerde 
çeşmenin kimin adına yaptırıldığı, kim tarafından ya-
pıldığı, yapım yılı gibi bilgiler hat sanatıyla yazılmıştır.

Fotoğraf: Alidost ERTUĞRUL

Fotoğraf: Alidost ERTUĞRUL
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Sizce eskiden İstanbul’da çeşmeler neden yaygındı? Sebeplerini yazınız.

Günümüzde İstanbul’da çeşmeler neden eskisi kadar yaygın değildir? Sebep-
lerini yazınız.

Su birikme 
alanlarında su 

toplanır.  

1. ETKİNLİK

Etkinliğe Hazırlık bölümünde okuduğunuz metinden yararlanarak suyun 
İstanbul’a ulaşım öyküsünü akış şeması ile gösteriniz.

2. ETKİNLİK

İstanbul’daki ünlü kemerler, çeşme ve sebiller tanıtılmıştır. 

Unkapanı (Bozdoğan) Kemeri

Roma döneminde İstanbul’a su taşımak amacıyla inşa edilen ilk yapıdır. İki 
katlı olan kemer taştan örülmüştür. Günümüzde su taşıma amacıyla kullanılma-
yan yapının altından cadde geçmektedir. Kemer, Fatih semtinde yer almakta-
dır.  

Topkapı III. Ahmet Çeşmesi

1729 yılında İstanbul’da Topkapı Sarayı’nın giriş kapısı ile Ayasofya arasında  
yer alan çeşme, III. Ahmet tarafından inşa ettirilmiştir. Köşeleri yumuşatılmış bir 
dikdörtgen yapıya sahip olan çeşme ahşap çatısı, kubbeleri, çinileri, hat süsle-
meleri ve çiçek motifleriyle dikkat çeker.

Sultan II. Mahmud Sebili 

Çemberlitaş’ta, Divanyolu Caddesi üzerinde yer alır. Yapımı 1840 yılında ta-
mamlanmıştır. Bütünüyle mermerle kaplı ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Pencere-
lerindeki demir parmaklıklar ve kubbesi oldukça dikkat çekicidir.
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UNKAPANI KEMERİ 

Adı: 

Tarihi:   

Özelliği: 

Adı: 

Tarihi:   

Özelliği: 

Adı: 

Tarihi:   

Özelliği: 

III. AHMET ÇEŞMESİ SULTAN II. MAHMUD  
SEBİLİ

İstanbul’a suyun halka ulaşması amacıyla ……………... 
………………….….. yapılarının inşa edildiğini öğrendim.

Neler Öğrendim?

• Taksim semtinde eskiden İstanbul’a gelen sular 
buradan bölünerek dağıtılırmış. Bu nedenle semte 
Taksim adı verilmiş. 

Bunları Biliyor muydunuz? 

Fotoğraf: Alidost ERTUĞRUL Fotoğraf: Alidost ERTUĞRUL



İSTANBUL BENİM 
OKULUM

TEMA:4.
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Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?
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Sizce bu okullar günümüze kadar nasıl gelmiştir?

Hiç 100 yaşını geçmiş bir okul gördünüz mü?

İstanbul’da 100 yılını aşmış okulların bulunması neyin gös-
tergesidir?

Sizce bu okullar günümüze kadar nasıl gelmiştir?

TEMA: İSTANBUL BENİM OKULUM
İstanbul’un Köklü Eğitim KurumlarıKONU:

4.
1.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un köklü eğitim 
kurumlarını...  

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

ETKİNLİK

Kuruluşları çok eski zamanlara dayanan eğitim kurumlarının fotoğraflarını in-
celeyiniz ve açıklamaları okuyunuz. 

Kocamustafapaşa İlköğretim Okulu 1875 yı-
lında, Süleyman Paşa tarafından, Kırkiki Yıl As-
keri Rüştiye adıyla Fatih ilçesinde kurulmuştur. 

Okul, kurulduğu tarihten bugüne kadar farklı 
isimlerle hizmet verdikten sonra Kocamustafa-
paşa İlköğretim Okulu ismini alıp sekiz yıllık zo-
runlu temel eğitime geçmiştir.

Okul mezunları arasında cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan gibi devlet 
adamları da vardır.

KOCAMUSTAFAPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
KOCAMUSTAFAPAŞA 
İLKÖĞRETİM OKULU 
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1481 yılında Galata Sarayı Hümayun Mekte-
bi adıyla kurulan kurum, Enderuna (saray mek-
tebi) üst düzeyde eğitimli görevlisi yetiştirmiştir.

1 Eylül 1868’de Sultan Abdülaziz ‘in katıldığı 
bir törenle Mekteb-i Sultani adını alır. 

1924 yılında kurumun adı, Galatasaray Lisesi 
olarak değişmiştir. 

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Galatasaray Lisesi’nin eğitim dili 
Fransızca ve Türkçedir. Galatasaray Lisesi, Fransa’daki lise eğitimine denk ve 
aynı kalitede öğrenci yetiştiren bir eğitim kurumudur.

Galatasaray Lisesi köklü geçmişi, sürekliliği ve çağdaş öğretime geçişteki 
öncülüğü ile tanınır. Ülkemizin önemli devlet adamları, bilim insanları, ilk sağ-
lık görevlileri ve sanatçıları Galatasaray Lisesi’nde yetişmiştir.

Eğitime büyük önem veren Atatürk’ün liseyi birkaç kez ziyaret etmesi de 
kuruma verdiği önemi ortaya koymaktadır. 

GALATASARAY LİSESİ

GALATASARAY LİSESİ 

Bu okul günümüze kadar hangi isimleri almıştır? 

Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu medrese-
nin devamı olan kurum, İstanbul Darülfünunu 
(fen bilimleri okulu) adıyla faaliyet gösterirken 
1933’ten sonra İstanbul Üniversitesi adını almıştır. 

İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin ve İstanbul’un 
ilk üniversitesidir. Üniversite aynı zamanda 
Türkiye’nin en çok öğrenci ve öğretim görevlisi-
ne sahip üniversitesidir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
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İstanbul Üniversitesi mezunları arasında bilim adamları, siyaset bilimcileri, 
doktorlar ve sanatçılar bulunmaktadır. Üniversite eğitimine önem veren Ata-
türk, İstanbul Üniversitesi’ni ziyaret ederek burada ders dinlemiştir.

İstanbul Üniversitesi’nin tarihî önemi nedir?  

Öğrendiklerimizi hatırlamak için top oyunu oynayacağız!

Top size ulaştığında konu ile ilgili aklınıza geleni bir cüm-
leyle söyleyerek topu herhangi bir arkadaşınıza atınız. 

Neler Öğrendim?

Dünyanın en eski üçüncü teknik üniversitesi 
olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 1773’ten beri 
mühendislik bilim dallarında eğitim vermektedir. 

Bunları Biliyor muydunuz? 

NOTLAR
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TEMA: İSTANBUL BENİM OKULUM
İstanbul’un Köklü Eğitim KurumlarıKONU:

4.
2.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un köklü eğitim 
kurumlarını... 

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Binalar insana benzer. Binalar da doğar, gelişir ve yaşlanır. Siz de fotoğraflarını 

gördüğünüz eğitim kurumlarının birer insan olduğunu hayal ediniz.

ETKİNLİK

Eğitim kurumlarını birer insan olarak hayal ettiğinizde zihninizde neler canlan-
dı? Bu kurumlar nasıl görünürlerdi? Nasıl bir kişiliğe sahip olurlardı? Yaşları, cinsi-
yetleri ve meslekleri ne olurdu? Zihninizde canlananları yazıp resmini çiziniz.

Zihnimde canlananlar:KOCAMUSTAFAPAŞA 
İLKÖĞRETİM OKULU
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Zihnimde canlananlar:

Zihnimde canlananlar:

GALATASARAY 
LİSESİ

İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ
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Binalar insanlardan farklı olarak çoook uzun yıllar ha-
yatlarını sürdürebilirler. Hatta ölümsüz bile olabilirler. 

Binaların uzun yıllar varlığını sürdürebilmeleri için bize dü-
şen görevler nelerdir? Yazınız. 

Neler Öğrendim?

Günümüzde çevremizde gördüğümüz saray, cami, anıt, kule gibi tarihî 
yapılar yanında tarihî geçmişe sahip eğitim kurumlarımız da “korunması 
gerekli kültür varlıkları” olarak kabul edilmiştir.

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları şunlardır:

a. Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19. yüzyıl sonuna kadar yapılmış 
taşınmazlar,

b. Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar,

c. Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları,

d. Millî tarihimizdeki önlemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu 
olmaksızın Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük 
tarihî olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa 
Kemal ATATÜRK tarafından kullanılmış evler.

Bunları Biliyor muydunuz? 

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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TEMA: SAYFA SAYFA İSTANBUL
İstanbul’un Deyim ve AtasözleriKONU:

5.
1.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul ile ilgili deyim 
ve atasözlerini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Günlük hayatta bir durumu anlatmak veya birisine ders vermek amacıyla de-

yim ve atasözlerinden yararlanılır.

Deyim ve atasözlerinden en çok kullandıklarınız ya da duyduklarınızdan iki 
tanesini yazınız.

ETKİNLİK

Verilen kelime ve resimlere bakarak istenen atasözleri ve deyimleri bulunuz. 

ALAN GEÇTİ

Tahminim:

Sözcüklerinin 
Sıralanışı:
Anlamıyla
ilgili  Tahminim:

Gerçek Anlamı:

Günlük 
Hayatta Nasıl 
Kullanabileceği:
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ÜSTÜ

Tahminim:

Sözcüklerinin 
Sıralanışı:
Anlamıyla
ilgili  Tahminim:

Gerçek Anlamı:

Günlük 
Hayatta Nasıl 
Kullanabileceği:

OLDU

Tahminim:

Sözcüklerinin 
Sıralanışı:
Anlamıyla
ilgili  Tahminim:

Gerçek Anlamı:

Günlük 
Hayatta Nasıl 
Kullanabileceği:

6
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ÇIKINCA

Tahminim:

Sözcüklerinin 
Sıralanışı:
Anlamıyla
ilgili  Tahminim:

Gerçek Anlamı:

Günlük Hayatta Nasıl 
Kullanabileceği:

Günlük hayatımda atasözleri ve deyimler kullanırım. 

Etkinlikteki İstanbul ile ilgili atasözleri ve deyimleri 
daha önce de duymuştum. 

EVET HAYIR

EVET HAYIR

Neler Öğrendim?

Bunları Biliyor muydunuz? 

İstanbul’un semtlerinden ve özelliklerinden yola çıkılarak söylenmiş 
atasözü ve deyimlerden bazı örnekler: 

• Oturduğu ahır sekisi, çağırdığı İstanbul türküsü.

• Zeyrek’ten başka yokuş, serçeden başka kuş bilmez.

• İstanbul’un yazı kışı yoktur, lodosu poyrazı vardır.

• Rumeli’nin bozgunu, Anadolu’nun salgını, İstanbul’un yangını.
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TEMA: SAYFA SAYFA İSTANBUL
Efsane İstanbulKONU:

5.
2.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un kuruluş 
efsanesini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK
Kâhin kime denir? Verilen sorulara göre anlamını tahmin etmeye çalışınız.

KÂHİN

Nasıl 
biridir?

İnsanlar 
kâhine neler 

danışır?
Neleri bilir?

ETKİNLİK

“Kâhin, ülke, genç yönetici, deniz kıyısı” sözcüklerinin yer aldığı küçük bir öykü 
düşünün.

Yanındaki arkadaşınızla fikirlerinizi birleştirip ortak bir öykü oluşturunuz. 

Şimdi “Körler Ülkesi” adlı bir efsane okuyacaksınız ve bu efsane “kâhin, ülke, 
genç yönetici, deniz kıyısı” sözcüklerini barındırıyor.

KÖRLER ÜLKESİ

Koressa (Koresa)’nın oğlu, Yunanistan’ın Megara kentinin yöneticisi genç 
Byzas (Bizas), yandaşlarıyla bölgedeki baskılardan kurtulmak, yeni bir kent 
kurmak ve özgürlüğünü ilân etmek için yola çıktı. Ancak Byzas’ın bu kenti 
nerede kuracağına dair hiçbir fikri yoktu.
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Okuduğunuz paragrafa göre soruları cevaplayınız.

   Byzas niçin yeni bir kent kurmak istiyor?

Bu verdiğiniz cevabı kanıtlayan cümleleri yüksek sesle okuyunuz.

   Byzas nereye gideceğini biliyor mu?

Efsanenin ikinci paragrafını okuyunuz.

Okuduğunuz paragrafa göre soruları cevaplayınız.

   Byzas hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle hissetmenizin gerekçesi nedir?

   Sizce kâhin ona ne söylemiş olabilir?

Okuduğunuz paragrafa göre soruları cevaplayınız.

   Sizce “körler ülkesi” ifadesi ile kâhin nereyi anlatmıştır?

Byzas; o çağlarda önemli kararlar vermek isteyen ama ne yapacağını 
bilmeyen herkes gibi bilinmeyenleri bilinir kılan birisine, Delfoi kentindeki 
kâhine danıştı.

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. 

Efsanenin üçüncü paragrafını okuyunuz.
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Kâhinin kullandığı “körler ülkesi” ifadesini açıklayınız.

Şimdi son paragrafı okuyunuz.

Byzas, ordusuyla gelip soluklanmak için durduğu bir deniz kıyısında, karşı 
sahile baktı. Manzaranın muhteşem görüntüsünden adeta büyülenmişti: 
“Bu insanlar kör mü, burası varken orada oturulur mu? Böyle cennet ben-
zeri bir yer dururken, tam karşıda ve korumasız bir yerde kent kuranlar, an-
cak kör olabilirler”. dedi.

Delfoi kâhinini hatırladı genç adam. Kâhin ona: “Körler ülkesinin karşısın-
da kuracaksın kentini.” demişti. Byzas, bu yerin neden “Körler Ülkesi” ta-
nımlamasını hak ettiğini anlamıştı artık. Ve buranın tam karşısına kurduğu 
kent Byzantion (Byzas’ın kenti) olarak anılır oldu.

Okuduğunuz “Körler Ülkesi” efsanesine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Efsanedeki olay neydi?

Sence böyle bir olay gerçekten 
yaşanmış mıdır?

Byzas’ın yerinde olsan sen neler 
yapardın?

Neler Öğrendim?

Bunları Biliyor muydunuz? 

"Körler Ülkesi" dışında, İstanbul’un kuruluşuyla ilgili çok sayıda 
efsane bulunmaktadır. Bu efsane ilginizi çektiyse Kız Kulesi, 
Ayasofya, İstanbul Boğazı ile ilgili efsaneleri de araştırabilirsin.
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TEMA: SAYFA SAYFA İSTANBUL
İstanbul KitaplarıKONU:

5.
3.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

Okuduğu İstanbul 
konulu bir kitabı 

tanıtma...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Dönem başında alıp okuduğunuz İstanbul konulu kitabı tekrar gözden 
geçiriniz. 

ETKİNLİK
Okuduğunuz kitap ile ilgili aşağıdaki 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. 

Okuduğum kitapta İstanbul hakkında 
öğrendiğim üç bilgi:

1 

2 

3 

Neler Öğrendim?
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İSTANBUL OKUMALARI
İstanbul Destanı

İstanbul deyince aklıma martı gelir.

Yarısı gümüş, yarısı köpük

Yarısı balık, yarısı kuş.

İstanbul deyince aklıma bir masal gelir,

Bir varmış, bir yokmuş.

…

İstanbul deyince aklıma,

Tophane'de küçücük bir sokak gelir.

Her Allah'ın günü kahvelerine

Anadolu'dan bir sürü fakir fukara gelir.

Kimi dilenecek dilenmesine, utanır,

Kiminin elinde bir süpürge peyda olur uzun

Dudaklarında kirli, paslı bir tebessüm,

Çöpçü olmuştur bugüne bugün.

…

İstanbul deyince aklıma,

Stadyum gelir.

Güne, güneşe karşı yirmi beş bin kişi

Hepsinin dudağında İstiklal marşı.

Bulutlar atılır top top, pare pare

Yirmi beş bin kişilik bir aydınlık içinde eririm

Canım ağzıma gelir sevinçten hilafsız,

...

Bedri Rahmi EYÜBOĞLU



İSTANBUL’DA 
ALIŞVERİŞ

TEMA:6.
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Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?
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TEMA: İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ
İstanbul’da TicaretKONU:

6.
1.

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Ticaret kelimesinin anlamını önce tahmin ediniz. Daha sonra ticaret kelimesi-
nin anlamını Türkçe sözlüğe bakarak yazınız.

Tahminim:  

Anlamı:  

1. ETKİNLİK

Verilen metni okurken aşağıdaki soruların cevabı olan cümleleri soru numara-
sıyla belirterek çiziniz.

Sorular

1. Ticaretin oluşmasını sağlayan temel nedir?

2. Takas nedir?

3. Takas yönteminde kullanılan değişim araçları nelerdir?

4. Tüccarların ticaretteki rolü nedir?

5. Neden paraya ihtiyaç duyulmuştur?

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

• Ticaretin başlangıcını...
• İstanbul için para tasarlamayı...
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Ticaretin Başlangıcı

İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaçlarını karşılaması gerekliydi. Zaman-
la insanlar, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan ürünü depolayabileceğini dü-
şünerek ailesi ve yakınları dışındakiler için de üretim yapmaya başladılar.  İhtiyaç 
fazlası olan ürünlerin ihtiyacı olanlara ulaşması sırasında gerçekleşen bu faaliyet-
ler, ticaretin oluşmasında temel oluşturur.

Ticaret, ürünlerin değiş tokuşu esasına dayanır. Ürünün el değiştirmesi sırasında 
alınan ürüne karşılık eş değerde bir ürün verilir. “Takas” olarak adlandırılan bu 
yöntemde önceleri hayvan, kürk ve değerli taşlar gibi değişim araçları kullanı-
lırdı. Zamanla üretilen ürünlerin hangi miktarda ve hangi ürünlerle değiştirilmesi 
konusunda sorunlar ortaya çıktı. Böylece takasta kullanılan değişim araçları, ye-
rini "para" denilen yeni bir değişim aracına bıraktı.

 Nüfusun artmasıyla daha çok ve çeşitli ürüne ihtiyaç duyuldu. Bu ihtiyacı kar-
şılayan tüccarlar, ticaretin daha fazla alana yayılmasını sağladılar. Üreticiler 
arasında yapılan alışverişe aracı olan tüccarlar sayesinde para, herkesin kabul 
ettiği bir değişim aracı oldu. Böylece güvenle alışveriş yapılmaya başlandı.

Düzenlenmiştir.
(Loncadan Oda’ya, İTO Yay.)

2. ETKİNLİK

Kâğıt ya da madeni paraları inceleye-
rek üzerinde bulunması gerekenleri belir-
leyiniz. Belirlediğiniz sembollerden yola 
çıkarak İstanbul için bir para tasarlayınız.

Görseller, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından sağlanmıştır.
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Benim İstanbul Param

Ön Yüz Arka Yüz

Ticaretin    sayesin-
de geliştiğini öğrendim.

Neler Öğrendim?

Paralar demir, bakır, gümüş 
ve altın gibi madenlerden 
basılırdı. Paranın basıldığı ma-
den türü, ülkenin zenginliğinin 
göstergesiydi. Paranın üzerin-
de toplum için önemli sem-
boller yer alırdı. 

Bunları Biliyor muydunuz? 
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TEMA: İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ
İstanbul’da TicaretKONU:

6.
2.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un ticaret yollarını...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Sizce ticaret hangi yollarla yapılır? 

Ticaret Yolları

1. ETKİNLİK

Verilen metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Tarihinin en eski dönemlerinden itibaren İstanbul’un Avrupa ve Asya kıtalarını 
birbirine bağlaması ticari bir hareketliliğe sahip olmasına neden olmuştur. Bu iki 
kıta arasında hareket eden tüccarlar İstanbul’da nüfusun kalabalık olması ve 
üretim imkânlarının kısıtlı olması nedenleriyle birçok tüketim malzemesinin tica-
retini yapmışlardır. Eskiden Haliç bölgesi İstanbul’un gemi yükleme, boşaltma, 
inşaat ve bakım gibi işlerinin yapıldığı önemli bir merkezdi. Haliç önünde demir-
leyen gemilerden malların boşaltılarak yeni malların yüklenmesi küçük tekneler 
ve hamallar aracılığıyla yapılıyordu. Günümüzde ise Haydarpaşa ve Ambarlı 
limanları deniz ticaretinde aktif bir rol oynamaktadır. Ayrıca tren garları, tır am-
barları ve havalimanları sayesinde İstanbul’da rahatlıkla iç ve dış ticaret yapıl-
maktadır. İstanbul’a gelen tonlarca mal devasa makineler ve vinçlerle gemi, 
kamyon, tır, tren ve uçak gibi araçlara yüklenerek farklı ülkelere taşınmaktadır.

Derlenmiştir. 
(1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 2010/9, Atlas Dergisi 2005 Yılı Özel Sayı)
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İstanbul geçmişte ve günümüzde neden ticaret merkezi olmuştur?

Geçmişte ticareti yapılan mallar nasıl taşınıyordu? Bu mallar günümüzde na-
sıl taşınıyor?

Ticareti yapılan mallar gidecekleri yerlere hangi yollarla ulaştırılıyor?

2.  ETKİNLİK

İstanbul’da bir tüccar olduğunuzu hayal ediniz. Ticaretini yapmak istediğiniz 
bir ürün belirleyerek verilen tabloyu doldurunuz. 

Ürünün adı nedir?

Hangi ülkeye gönderilecek?

Hangi yolla gönderilecek?

Fotoğraf: Ara GÜLER



70

İstanbul’da ticaretin     
yollarıyla yapıldığını öğrendim. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde tüccarlar, toplum-
da yüksek bir konuma ve saygınlığa sahipti. Bu durum 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ticarete verdiği önemin bir 
ifadesidir. Bu dönemde ticareti hareketlendirmek için 
tüccarlardan daha az vergi alınıyordu.

Neler Öğrendim?

Bunları Biliyor muydunuz? 

Tablodaki verilerden yararlanarak ticaretin yapım aşamalarını resimleyiniz. 
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İSTANBUL OKUMALARI

İstanbul’da Çağlar Boyu Ticaret ve Paralar

Tarihî çağlar boyunca ticarette değiş –tokuş yöntemleri yanında maden kül-
çeleri, silahlar, takı parçaları, demir şişler, bazı ülkelerde deniz kabukları, bon-
cuklar vb. gibi çeşitli nesneler,  halklar tarafından verilen önemlerine göre öde-
me aracı  “para”  olarak kullanılmıştır.

 Para,  belli bir ağırlığa ve ölçüye sahip, üzerinde taşıdığı onu bastıranı (hüküm-
dar veya devleti) temsil eden sembol, resim ve yazı ile geçerli olan, yuvarlak 
biçimli madendir. Sikkenin dünyada ilk kez Anadolu’da Lydia( Lidya) krallığı ta-
rafından basılmış oldukları kabul edilmektedir. Bu buluş ticareti kolaylaştıran bir 
araç olarak zamanla başta batı Anadolu olmak üzere tüm Akdeniz dünyasına 
yayılarak benimsenmiştir.

(RESİM.1 – Antik çağda sikke basımını gösterir temsili çizim.) 

(RESİM.2- Lydia(Lidya)  kralı Kroisos(Kıroisos) dönemi altın sikke.)
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Son arkeolojik araştırmaların verdiği bilgilere göre İstanbul’da yerleşim tarihî 
çok uzun yıllara dayanır. Bu bilgilere göre İstanbul, bulunduğu coğrafi konumu 
nedeniyle yüzyıllar boyunca önemini korumuş bir kent olmuştur.

Önemli kara ve deniz yolları üzerindeki yeri, elverişli limanları, savunmaya el-
verişli konumu, balıkçılık ve verimli tarım topraklarına sahip olması gibi özellikleri 
ile gelişerek bir şehir devleti haline gelen ve Byzantion döneminde adını taşıyan 
kent, sikke (madeni para)  basımına başlamıştır.

 Gümüş madeninden basılan bu ilk paraların üzerinde kentin kuruluş efsanesi-
ni anlattığı düşünülen ve kentin simgesi olan anlatımlar yer almaktadır. Efsane-
ye göre İo isimli “beyaz ve sevimli bir inek” peşindeki sığır sineğinden kaçarken 
Trakya’dan geçip bugünkü İstanbul Boğazı’ndan Asya yakasına atlar. Bu efsa-
ne kentin paralarında ön yüzünde yunus balığı üzerinde İo’yu temsil eden inek 
tasviri ile anlatılır, sikkenin arka yüzünde ise yel değirmeni kanatları şeklinde çu-
kurluklar mevcuttur. 

(RESİM.3: Byzantion(Bizantion)  kenti gümüş sikkeleri )

İstanbul boğazındaki diğer önemli antik kent ise bugünkü yeri Kadıköy 
olarak bilinen ve kuruluşu Byzantion(Bizantion) ile aynı yüzyıla dayanan 
Kalkhedon(Kalkedon) kentidir. Bu kentin de Byzantion(Bizantion)  ile benzer şe-
kilde bastığı gümüş paraların ön yüzünde buğday başağı üzerinde boğa bulu-
nur. Bu resimle kentin sahip olduğu verimli toprakları anlattığı düşünülmektedir. 
Paraların arka yüzünde ise yine benzer şekilde yel değirmeni kanatları biçiminde 
çukurluk vardır.
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(RESİM.4: Kalkhedon(Kalkedon) kenti gümüş sikkesi: 

Şehirde yapılan günlük alışverişe yönelik ve küçük “bozuk para” ihtiyacını kar-
şılayan bu sikkelerde kentin ekonomisinde denizciliğin ve balıkçılığın önemini 
gösteren gemi ve balık tasvirlerine sıkça rastlanmaktadır.

(RESİM.5, 6: Byzantion(Bizantion) kentinin Roma döneminde basmış olduğu bronzdan 
sikke örneğinin arka yüzünde yelkenli bir gemi tasviri bulunur. Aynı döneme ait iki bronz 
örnekte ise aralarında bir yunus balığı bulunan iki balık yer almaktadır. Bu balıkların ton 
balığı veya palamut balığı olabileceği düşünülmektedir. )

İstanbul Boğazının balıkların göç yollarında olmaları sebebiyle bu balıkların av-
larının yapıldığı anlaşılmaktadır. Özellikle Haliç’te zengin ve bereketli balık avlan-
malarının yapıldığı, balıkların hem iç pazarda tüketildiği hem de diğer kentlere 
satıldığı kazılardan öğrenilmektedir. Haliç’e bu nedenle “Altın boynuz” denildiği 
de düşünülmektedir.

Byzantion(Bizantion) şehir devleti olarak kendi sikkelerini basmaya Roma im-
paratoru Gallienus(Gallienus) dönemi sonuna kadar devam eder. 

307 yılında imparator olan I.Constantin(Konstantin), Byzantion’(Bizantion)’u 
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yeniden imar ettirerek devletin merkezini buraya nakleder ve kente Constantino
polis(Konstantinopolis) adı verilir. 

(RESİM 7, Bronz sikke örnekleri, ön yüzünde imparator I.Constantinus(Konstantinopolis’
in ismi ve sağa dönük başı, diğer sikkenin arka yüzünde iki kuleli sur kapısı resmi bulunur.)

Bizans imparatorluğu dönemine ait sikkelerde imparatorların temsili resimleri ve 
Hristiyanlıkla ilgili tasvir ve yazılar yer alır.

(RESİM.8,9,10; ön yüzde imparatorun temsili resmi, kartallı asa tutar vaziyette gösteril-
miştir, arka yüzünde değeri, basıldığı yıl ve basıldığı darphane ismi bulunur.)

İstanbul’un coğrafi konumu gereği çağlar boyunca deniz ticaretinin kentin 
ekonomisinde önemli yer oynadığı görülmektedir. Müzemiz tarafından Marma-
ray projesi kapsamında Yenikapı alanında yapılmakta olan kazı çalışmaların-
da, antik liman ve deniz ticaretine ait önemli buluntu ve bilgiler elde edilmiştir. 
İstanbul’un yakın çevresiyle birlikte çeşitli sahil kentlerinden limana gelen ve bü-
yük olasılıkla bir fırtına sonucu taşıdıkları yüklerle batmış durumda bulunan batık 
teknelerde amfora adı verilen pişmiş toprak kaplar içerisinde zeytinyağı, çeşitli 
içecek ve tahıllar, balık sosları, reçine gibi maddeler taşındığı anlaşılmaktadır.
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RESİM.11:,Metro,Sultanahmet kazıları Sergisi’nden

Limanda yapılan ticari faaliyete ait diğer bir buluntu ise bir terazi düzeneğidir. (RESİM.12).   

İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed tarafından fethiyle şehir devletin başkenti olma 
önemini korumuştur. Fatih Sultan Mehmed’den itibaren baş darphane olarak pa-
dişahlar adına altın, gümüş ve bakırdan sikkeler basılmıştır. 
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(RESİM:13 ; Fatih Sultan Mehmed’in bastırmış olduğu 3.5 gr. ağırlığındaki altın sikkesi, 
ön yüzünde “ Murad Han oğlu Sultan Mehmed, “Zaferi Aziz olsun!”, Konstantiniyye’de  
882 (senesinde) darb edildi” yazısı ve arka yüzünde ise “Altın bastıran, karada ve de-
nizde zafer, yücelik sahibi”  yazısı Arapça olarak yer alır.)

Bu örneklerde dönemin geleneği ve padişahın isteğine göre ön yüzde genel 
olarak sikkeyi bastıran padişahın adı ve tuğrası, arka yüzde Hicri takvimle basıl-
dığı sene, darphane ismi, dualar ve ünvanlar yazılı olarak bulunmaktadır. 

(Düzenlenmiştir.)

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Envanteri

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ



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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TEMA: KÜLTÜR ve SANATIN 
BAŞKENTİ İSTANBUL
Çevremdeki Kültür Sanat EtkinlikleriKONU:

7.

1.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

Yakın çevremde gerçekleşen 
kültür sanat etkinliklerini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Her yıl İstanbul’da sergi, konser, tiyatro, film gösterimi gibi pek çok alanda sa-
nat etkinlikleri düzenlenmektedir. 

Yaşadığınız ilçenin kültür 
sanat merkezi var mı? 

Yaşadığınız ilçenin kültür sanat 
merkezi varsa burada hangi sa-
nat etkinlikleri düzenleniyor?

Bu etkinliklerden herhangi birine katıldınız mı? Katıldıklarınızı yazınız.

Yaşadığınız ilçe dışında katıldığınız sanat etkinlikleri varsa belirtiniz.
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ETKİNLİK

14 Nisan 15 Nisan 16 Nisan 17 Nisan

Kısa Film 
Gösterimi

11.00 - 11.15
13.00 - 13.15 İstanbul 

Fotoğrafları 
Sergisi

10.00 – 18.00

Kukla Yapımı 
Atölye Çalışması

11.00 - 12.00

Hezarfen Ahmet 
Çelebi Çizgi Film 

Gösterimi
11.00 - 12.00

Çocuk Tiyatrosu
15.00 -16.30

Halk Oyunları 
Gösterisi

15.00 - 16.00

11 Nisan 12 Nisan 13 Nisan

Çevre ve 
İstanbul 

Konferansı
10.00 - 12.00

İstanbul’da 
Bilim Serüveni 

Belgeseli 
11.30 - 12.00

“Karagöz 
ve Hacivat 

İstanbul’da”
Gölge Oyunu
13.00  - 14.00

İstanbul Şiirleri 
Dinletisi

16.00 - 17.00

Ritim Atölyesi
13.00 - 15.00

ET
Kİ

NL
İK

PR
OG

RA
M

I

11-17Nisan
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Bir kültür merkezinin 11 – 17 Nisan tarihleri arasındaki kültür sanat programı 
verilmiştir. Bu programı inceleyerek katılacağınız etkinlikleri program üzerinde 
işaretleyiniz.

Katılmaya karar verdiğiniz etkinlikleri sıra arkadaşınızla karşılaştırınız. Ortak et-
kinlikleriniz varsa şeklin orta kısmına yazınız.

Katılacağınız kültür sanat etkinliklerini seçerken nelere 
dikkat ettiniz?

Kültür sanat etkinliklerini tanıtmak için sizce neler yapıl-
malıdır?

İstanbul’un ilçelerinde belediyelerinin açtığı kültür merkezlerinde pek çok 
sanat etkinliği düzenlenmektedir. Ayrıca İstanbul’da kültür sanat etkinlikleri 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Haliç Kongre ve Kültür Merke-
zi, Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Tarık 
Zafer Tunaya Kültür Salonu gibi merkezlerde sergilenmektedir.

Neler Öğrendim?

Bunları Biliyor muydunuz? 

Benim Etkinliklerim Ortak Etkinliklerimiz Arkadaşımın Etkinlikleri
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TEMA: KÜLTÜR ve SANATIN 
BAŞKENTİ İSTANBUL
İstanbul FestivalleriKONU:

7.

2.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’da gerçekleşen kültür 
sanat festivallerini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Festival, farklı sanat dallarında hazırlanmış faaliyetlerin belirtilen tarihlerde ve 
yerlerde sunulması şeklinde düzenlenen gösteri dizisidir. İstanbul pek çok konu-
da kültür sanat festivallerine ev sahipliği yapmaktadır. 

İstanbul’da düzenlenen bir festivale katıldınız mı? Katıldıysanız konusunu yazı-
nız.

1. ETKİNLİK

İstanbul’da düzenlenen kültür sanat festivallerinin afişlerinden örnekler veril-
miştir. Afişleri inceleyiniz.

Renkli boya kalemleri
Kullanacağım Malzemeler 

kukla festivali

lale festivali
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müzik festivali

film festivali

tiyatro festivali

uçurtma festivali

Afişlerde dikkatinizi neler çekti?

Afişlerden hangisini beğendiniz? Niçin?

Bu festivallerden hangisine gitmek isterdiniz? Neden?
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2. ETKİNLİK

Bir festival düzenlediğinizi hayal ediniz. Festivalinizin konusunun ne olacağına  
karar veriniz. Festivalinizi tanıtan bir afiş hazırlayınız.

İstanbul dersinin şenlik haftasında sergilemek 
üzere oluşturduğunuz afişin büyük boyunu ha-
zırlayabilirsiniz.

İstanbul   Festivali
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 gibi farklı sa-
nat dallarında festival düzenlenebileceğini öğrendim. 

Bir festivali tanıtan afişte  gibi 
bilgilerin yer aldığını gördüm.

İstanbul konulu sanat eserlerinden en çok  
ilgimi çekti.

İstanbul 2010 Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında ilk kez çocuk ve 
gençlere yönelik İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali düzenlenmiştir. 
Bienaller iki yılda bir düzenlenen sanat etkinlikleridir.

Neler Öğrendim?

Bunları Biliyor muydunuz? 

İSTANBUL OKUMALARI

6. Uluslararası İstanbul Lale Festivali
Yer: Çeşitli Mekanlar
Tarihler: 12.04.2011 - 30.04.2011

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası İstanbul 
Lale Festivali "En Güzel Lale İstanbul'da Yetişir" ve "İstanbul'da Lale Zamanı" slo-
ganı ile başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Uluslararası İstanbul 
Lale Festivali, 6. kez İstanbullunun karşısında 6. Uluslararası İstanbul Lale Festivali 
1-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında İstanbul'un dört bir tarafında etkinlikler düzenlenecek.

Bu yıl da İstanbul ve İstanbullular lalesine kavuşurken; Emirgan korusu, Taksim 
Meydanı, Hidiv Korusu, Göztepe Gül Bahçesi, Büyük Çamlıca Korusu, Sultanah-
met Meydanı ve Gülhane Parkı festival süresince çeşitli etkinliklere sahne ola-
cak.
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Lale Festivali'nin Etkinlikleri

İstanbul'da festival kapsamında Emirgan Korusu, Yıldız Korusu, Yedikule Soğanlı 
Bitkiler Parkı, Hidiv Korusu, Beykoz Korusu, Göztepe Gül Bahçesi, Büyük Çamlıca 
Korusu ve Küçük Çamlıca Korusu'nda lale bahçeleri oluşturldu.

6. Uluslararası İstanbul Lale Festival programı kapsamında 01-30 Nisan tarihleri 
arasında; "Sarayda Lale Zamanı Sergisi", "Lale Heykelleri Sergisi". "En Güzel 50 Lale 
Fotograf Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi", "Emirgan Korusu Etkinlikleri", "Göztepe 
Gül Bahçesi Etkinlikleri", "Hidiv Korusu Etkinlikleri", "Büyük Çamlıca Korusu Etkinlik-
leri" ve "Sultanahmet Meydanı Etkinlikleri" ile 30 Nisan'a kadar devam edecek.

Festival kapsamında, bu baharda da parklarda bahçelerde, pencere önle-
rindeki saksılarda Laleler Açacak.

İstanbul'un Neresine Ne Kadar Lale Dikildi

Gülhane Parkı'na 23 türde 594 bin, Emirgan Korusu'na 48 türde 1 milyon 370 
bin, Yıldız Korusu'na 36 türde 802 
bin, Soğanlı Bitkiler Parkı'na 72 
türde 480 bin, Beykoz Korusu'na 
17 türde 450 bin, Göktepe Gül 
Bahçesi'ne 13 türde 132 bin, Bü-
yük Çamlıca'ya 21 türde 210 bin, 
Küçük Çamlıca'ya 14 türde 191 
bin, Fethi Paşa Korusu'na 16 türde 
86 bin, Hidiv Çubuklu Korusu'na 
28 türde 499 bin lale dikildi.

İstanbul'un Neresine Ne Kadar Lale Dikildi

Gülhane Parkı'na 23 türde 594 bin, Emirgan Korusu'na 48 türde 1 milyon 370 
bin, Yıldız Korusu'na 36 türde 802 bin, Soğanlı Bitkiler Parkı'na 72 türde 480 bin, 
Beykoz Korusu'na 17 türde 450 bin, Göktepe Gül Bahçesi'ne 13 türde 132 bin, Bü-
yük Çamlıca'ya 21 türde 210 bin, Küçük Çamlıca'ya 14 türde 191 bin, Fethi Paşa 
Korusu'na 16 türde 86 bin, Hidiv Çubuklu Korusu'na 28 türde 499 bin lale dikildi.



İSTANBUL’DA 
YAŞIYORUM

TEMA:8.
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Akıl Haritam

NE BİLİYORUM?

NE ÖĞRENDİM?

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

NASIL ÖĞRENDİM?
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TEMA: İSTANBUL’DA YAŞIYORUM
İstanbul’un Yaşam AlanlarıKONU:

8.
1.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul eski sokaklarını...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Verilen fotoğrafları inceleyerek geçmiş ve günümüze ait sokakları karşılaştırınız.
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ETKİNLİK

Halide Edip Adıvar’ın Sinekli Bakkal eserinden bir bölüm verilmiştir. 1930’lu yıllarda 
İstanbul’un Sinekli Bakkal Sokağı’nda gündelik yaşamı anlatan metni okuyunuz.

Halide Edip Adıvar’ın Sinekli Bakkal eserinden uyarlanmıştır.

Bu dar, arka sokak, bulunduğu semtin ismini almıştır: Sinekli Bakkal. Evler 
hep ahşap ve iki katlı… Yıpranmış çatılar, karşıdan karşıya birbirinin üstüne 
abanır gibi uzanmış eski zaman saçakları… Köşenin başında durup ba-
karsınız her pencerede kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları… 
Sandıklarda al, beyaz, mor sardunya, küpe çiçeği, karanfil… Gaz sandık-
larında grup hâlinde fesleğenler… Ta köşede bir mor salkım çardağı, al-
tında etrafın en işlek çeşmesi… Bütün bunların arkasında tiyatro dekorunu 
andıran beyaz, uzun, ince minare… Sokakta ayağı takunyalı, başı yaz-
ma örtülü, eli bakır kovalı kadınlar çeşmeye gider gelirler. Saçları iki ör-
gülü kız çocukları, kapı eşiklerinde sakız çiğnerler. Şalvarı yırtık, yalınayak, 
başıkabak oğlanlar kırık taşlar arasındaki su birikintileri etrafında çömelmiş 
kâğıttan gemi yüzdürürler.

Anlatılan sokakta en çok ilginizi çeken bölümü resimleyiniz.
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Eskiden İstanbul sokaklarında   

 olduğunu öğrendim.

Cadde ve sokak isimlerinin zemininde, 
tüm ilçelerde ana zemin rengi olarak kırmı-
zı kullanılır.  İlçe adının olduğu şeritte rengin 
tonu ilçeye göre değişir. Bu iki bölüm ara-
sında, beyaz bir şeritten oluşan ve mahalle 
adını taşıyan bir ara bölüm yer alır.

Neler Öğrendim?

Bunları Biliyor muydunuz? 
Sokak ya da 
cadde ismi

Sokak kapı 
numaraları

Mahalle İsmi

İlçe İsmi (Her ilçe için özel renkte)
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TEMA: İSTANBUL’DA YAŞIYORUM
İstanbul’un Yaşam AlanlarıKONU:

8.
2.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un farklı evlerini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Metni okuyunuz.

Evler, canlıların rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için yaptıkları barınaklarıdır. 
İlk çağlarda evler insanların sadece kendilerini ve ailelerini doğanın yıpratıcı 
etkilerinden ve yabani hayvanlardan korumak için kullandıkları, çoğunlukla 
sadece uyumak için içine girdikleri sığınaklardır. İlk çağlarda insanlar ev ola-
rak ağaç kovukları veya mağaraları kullanırlardı. Gelişen dünyayla ev kültürü 
de değişmiş; bugün ev sadece insanın hayatını sürdürdüğü bir yer olmaktan 
çıkmış ve daha fazla insanla olduğu bir yaşam alanı hâline gelmiştir. Bununla 
birlikte evlerin görünümüne daha fazla önem verme fikri ortaya çıkmış ve 
buna bağlı olarak iç mimarlık ve dekoratörlük gibi meslekler ortaya çıkmıştır.

Evlerin döşenmesi dünyanın her yerinde değiştiği gibi aynı ülkenin çeşitli 
bölgelerinde bile farklılık gösterebilmektedir. Türkiye’de de batı bölümlerinde 
ev döşemesinde koltuk, masa, merkezî ısıtma kullanılırken doğudaki birçok 
evde minderler, yer sofrası ve şömine kültürü hâlâ devam etmektedir.

Evlerin geneli ele alınacak olursa ülkelerin gelişmiş kısımlarında apartman-
lar, toplu konutlar tercih edilirken kırsal kesimlerde tek ya da iki katlı ev gelene-
ği sürmektedir. Türkiye’de özellikle büyük şehirlerde hızlı bir kentsel dönüşüm 
projesi uygulanmaktadır. Proje kapsamında plânsız büyümüş kesimlerdeki 
çarpık yapılaşma kaldırılarak toplu konutlarla dönüşüm sağlanmak hedef-
lenmektedir. Görüldüğü gibi ev kavramı dört duvarlı, saz çatılı sığınaklardan 
yüzlerce kişinin barındığı apartmanlara kadar geniş bir olguyu kapsayan ya-
pılardır.
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• Alt katı taştır.

• Üst katı ah-
şaptır.

• İç bahçesi 
vardır. 

• Saray veya konak 
bahçesinde yer 
alır.

• Süslü evlerdir.

• Bahçeli ve güzel 
manzaralıdır.

• Su kıyısında 
bulunur. 

• Ahşaptan ya-
pılmıştır.

• Önünde de-
niz, arkasında 
bahçe vardır.

• Çok katlıdır.

• Birden fazla 
aileyi barındı-
rır.

• Yapımında 
beton kulla-
nılır.

1. ETKİNLİK

Fotoğrafları verilen “Konak – Yalı – Köşk – Apartman” tipi İstanbul evlerini ipuç-
larından yararlanarak tahmin ediniz. 

2. ETKİNLİK

Verilen metni okuyarak tabloyu doldurunuz.

Kubbeler ve minarelerle simgelenen İstanbul görünümü, gökdelenlerle değiş-
mektedir. 1992 yılında tamamlanan Maya İş Merkezi 100 metre, 1993 yılında 
tamamlanan Sabancı İş Merkezi 141 metre, 2000 yılında tamamlanan İş Bankası 
Kule-1 181 metre yükseklikledir.  236 metre yükseklikteki Sapphire ise 2011 yılında 
hizmete girmiştir.

Konak Yalı Köşk Apartman
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İstanbul’daki Mimari Yapılar ve Yükseklikleri

Adı

Maya
İş Merkezi

Sabancı
İş Merkezi

İş Bankası
Kule -1

Sapphire

Yüksekliği

İstanbul’daki en kısa gökdelen hangisidir?

İstanbul’daki en yüksek gökdelen hangisidir?

İstanbul’daki en yüksek ve en kısa gökdelenlerini arasındaki fark kaç metredir?

İstanbul’daki yapılarda geçmişten günümüze sizce nasıl bir 
değişim gerçekleşmiştir?

İstanbul’da gökdelenlerin yapılmasının sebepleri sizce neler 
olabilir?

İstanbul’daki en yüksek gökdelene çıktığınızı hayal ediniz. 
Buradan aşağıya baktığınızda neler görebilirsiniz?

Neler Öğrendim?

Soruları cevaplayınız.
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İstanbul’un tarihî semtlerinden batıya ve kuzeye gidildikçe büyük bir fark-
lılaşma görülür. En yüksek gökdelenler ve ofis binaları Avrupa Yakası’nda 
özellikle Levent, Mecidiyeköy ve Maslak’ta toplanırken Anadolu Yakası’nda 
ise Kadıköy ilçesindeki Kozyatağı Mahallesi dikkat çeker.

Bunları Biliyor muydunuz? 

İSTANBUL OKUMALARI

ÇENGELKÖY

Boğazın her yeri bir parça değişmiş şimdi,

Yine Çengelköyü lakin öyle!

Bahçeler, bağlar, ağaçlar, evler...

Yine sessiz, yine sakin öyle!

Elli yıl köyden uzak kalmışken

Tanıdım: İşte benim doğduğum ev!

İşte, en eski mahallem, sokağım!

Geçiyor aynı sokaktan hâlâ

Kendi halinde vakur insanlar...

İşte hiç fasılasız dört mevsim

Köye lezzet dağıtan bostanlar!

İşte tılsımlı o bağlar ki bütün dünyada

Yoktur eşi!

...
Orhan Seyfi ORHON
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TEMA: İSTANBUL’DA YAŞIYORUM
İstanbul'da Eğleniyorum, 
Dinleniyorum

KONU:

8.
3.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’un eğlenme ve 
dinlenme yerlerini...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

İstanbul’un eğlenme ve dinlenme yerlerinden hangilerini görmek isterdiniz? 
Görmek istediğiniz bu yerlere kiminle giderdiniz? Oralarda neler yapmak isterdi-
niz? 

1. ETKİNLİK

İstanbul’un eğlenme ve dinlenme yerlerini tanıtan metinleri okuyunuz. Her me-
tinin altında bırakılan boşluğa metinle ilgili bir soru yazıp cevaplayınız. 

İstanbul Boğazı Karadeniz ve Mar-
mara Denizi'ni birbirine bağlar. İstanbul 
Boğazı’nın keyfini çıkarmanın en iyi yolu 
şehir hatları vapuruyla boğaz turu yap-
maktır. Bir yandan vapurla birlikte uçan 
martılara simit atabilir, bir yandan da 
Boğaz kıyılarını süsleyen yalıları izleyebi-
lirsiniz.

Soru: 

Cevap: 

İstanbul Boğazı’nda Vapur Keyfi



97

Altın Boynuz olarak da bilinen Haliç, doğal bir li-
mandır. Haliç, İstanbul Boğazı’nın bir boy küçüğü-
ne benzer. Üzerinde 3 tane köprü bulunur. Eskiden 
kirlenmiş olmasına rağmen şimdi temizlenmiştir. Tu-
ristlerin de oldukça ilgisini çeken Haliç manzarasını 
Eyüp’teki Pier (Piyer) Loti Tepesi’ne teleferikle çıka-
rak seyredebilirsiniz. 

Sarıyer İlçesine bağlı Belgrad Ormanı’nda aileniz-
le keyifli bir piknik yapabilirsiniz. Temiz havayı solu-
yup ormanın kokusunu alabilirsiniz. Akan suların ve 
cıvıldayan kuş seslerinin eşliğinde yürüyüş yapabilir-
siniz. Orman içindeki yürüyüş yollarından ayrılmayın 
çünkü kaybolabilirsiniz.

İstanbul’un Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası, Sivri-
ada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası adlı 9 adası vardır. Adaya ancak 
vapur ile gidebilirsiniz. Adalarda dolaşırken otomobiller yerine faytonları ve bisik-
letleri göreceksiniz. Yaz aylarında plajlarda denize girebilirsiniz.

Soru: 

Cevap: 

Soru: 

Cevap: 

Soru: 

Cevap: 

Haliç Kıyısında İstanbul Sefası

Belgrad Ormanı’nda Yürüyüş Yapın

İstanbul’u Renklendiren Adalar

Fotoğraf: Alidost ERTUĞRUL



98

Üsküdar ilçesi sınırları içinde yer alan Büyük Çam-
lıca Tepesi temiz havası, doğal ve manzaralı konu-
muyla şairlere, müzisyenlere, ressamlara ilham kay-
nağı olmuştur. Büyük Çamlıca Tepesi’nden İstanbul 
manzarasını seyrederken siz de İstanbul’a hayran 
kalacaksınız. Ancak kocaman antenleri görünce 
şaşırmayın.

Küçükçekmece Gölü adını üzerinde köprü olmadı-
ğı zamanlarda karşıya geçmek için kullanılan “Çek-
mece” adlı küçük sallardan alır. Küçükçekmece 
Gölü’nde yapılan çalışmalar sırasında bir zamanlar 
burada İstanbul’un en eski ve en büyük antik liman-
larından birinin olduğu belirlendi. Güzel havalarda 
ailenizle göl kenarında dolaşabilir ve gölde yaşayan 
canlıları yakından görebilirsiniz.

Beykoz İlçesinden geçerek Anadolu yakasın-
dan İstanbul’a dökülen Göksu Deresi eskiden beri 
İstanbul’un gezi ve dinlence yeridir. Göksu Deresi’ni 
ziyaret ettiğinizde sandallarla gezebilirsiniz. Ayrıca 
bülbül ve kanarya türü kuşları ve bu kuşların barın-
maları için yapılan kuş evlerini görebilirsiniz. 

Soru: 

Cevap: 

Soru: 

Cevap: 

Soru: 

Cevap: 

Büyük Çamlıca Tepesi’nden İstanbul’u Seyredin

Küçükçekmece Gölü Kenarında Dolaşın

Göksu Deresi
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Beşiktaş ilçesinde bulunan Yıldız Korusu, Yıldız 
Sarayı’nın bahçesidir. Koruyu gezerken dikkatli bak-
tığınızda ağaçların arasından sincapları ve papa-
ğanları görebilirsiniz. Dinlenmek için mola verdiğiniz-
de korudaki köşklerde yemek yiyebilirsiniz.

Soru: 

Cevap: 

Yıldız Korusu

2. ETKİNLİK

Eğlenme ve dinlenme yerlerinin tanıtıldığı metinlerde adı geçen ilçeleri renkli 
kalemlerle vurgulayıp İstanbul İlçeleri haritasında işaretleyiniz.

1 Çatalca

2 Silivri

3 Büyükçekmece

4 Arnavutköy

5 Başakşehir

6 Beylikdüzü

7 Eyüp

8 Esenyurt

9 Avcılar

10 Küçükçekmece

11 Bakırköy

12 Bahçelievler

13 Bağcılar

14 Güngören

15 Esenler

16 Sultangazi

17 Zeytinburnu

18 Bayrampaşa

19 Fatih

20 Gaziosmanpaşa

21 Beyoğlu

22 Kâğıthane

23 Şişli

24 Beşiktaş

25 Sarıyer

26 Üsküdar

27 Kadıköy

28 Ataşehir

29 Ümraniye

30 Beykoz

31 Sancaktepe

32 Kartal

33 Sultanbeyli

34 Çekmeköy

35 Şile

36 Pendik

37 Tuzla

38 Maltepe

39 Adalar
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1. Etkinlikte oluşturduğunuz sorulardan yararlanarak sınıf 
içinde örümcek ağı oluşturunuz. Örümcek ağı oluşturmak 
için verilen yönergeleri izleyiniz.

Öğretmen kalın bir ipin ucundan tutarak ilk soruyu sorar 
ve bir öğrenciye ip yumağını atar.

İp yumağını yakalayan öğrenci soruyu cevaplar, yeni 
bir soru sorar ve ip yumağını başka bir öğrenciye atar.

İp yumağını yakalayan bütün öğrenciler bir eliyle ipe tu-
tunmuş olur ve böylece bütün sınıf soruları cevaplama-
ya devam ettikçe büyük bir örümcek ağı oluşur.

Neler Öğrendim?

İstanbul’un  eğlenme ve dinlenme yerlerinden birine adını veren Fransız 
yazar Pierre Loti (Piyer Loti) seyrettiği İstanbul’dan ilham alarak roman ve 
kitaplar yazmıştır. 

Bunları Biliyor muydunuz? 

HATIRLATMA:
Bir sonraki ders için atık malzemeler yapıştırıcı, ma-

kas, karton  koli getirmeyi unutmayınız.

Not: Bu malzemelerle televizyon yapacaksınız.



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’da Kirlilik Çeşitleri ve 
Çözüm Yolları

KONU:

9.
1.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

• İstanbul’da toprak, su, 
hava, ses kirliliğini...

• Kirlilik çeşitlerinin çözüm 
yollarını...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Atık malzemeler, yapıştırıcı, makas, karton koli

İstanbul’un doğal güzelliklerini tehdit eden etmenler neler olabilir?

Kullanacağım Malzemeler 

ETKİNLİK

Verilen yönergeleri takip ediniz.

“Toprak, Su, Hava ve Ses” adında öğrenme grupları oluşturunuz.

Eğer toprak grubundaysanız sayfa 104, su grubundaysanız sayfa 105, hava 
grubundaysanız sayfa 106, ses grubundaysanız sayfa 107’de verilen gazete 
haberini okuyunuz. 

Okuduğunuz haber ile ilgili soruları cevaplayıp grup arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Grup arkadaşlarınızla İstanbul’da yapılan Çevre Toplantısı’nda duyurmak 
üzere bir haber hazırlayınız. Hazırladığıız haberi "Neler Öğrendim?" bölümün-
deki boşluğa yazınız. 

Atık malzemelerden yapılmış televizyon ekranından yararlanarak grubunuz-
la oluşturduğunuz haberi sununuz. 
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• Okuduğunuz habere bir başlık yazınız.

• Haberde ne anlatılmak isteniyor?

• Haberdeki toprak kirliliğinin sebebi nedir?

• Haberdeki toprak kirliliğinin çözüm yolu nedir?

• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sen olsaydın toprak kirliliğini 
çözmek için neler yapardın?

Zararlı böceklerin yetiştirilen bitkilere ve insanlara zarar vermesini önlemek 
için kullanılan tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı toprak kirliliğine neden olu-
yor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin haşere ile mücadele çalışmalarını ve bu amaçla alınan 157 
aracı Dolmabahçe’de düzenlenen törenle basına tanıttı. 

Halk sağlığını tehdit eden her türlü kemirgen ve haşereye yönelik çalış-
malar sürdürdüklerini anlatan Kadir Topbaş, “İstanbul’daki haşereyle mü-
cadele çalışmalarını alışılagelmiş yöntemlerin dışında bilimsel yöntemlerle 
yapıyoruz. Her alanda olduğu gibi bu mücadelede de en son teknolojiyi 
kullanıyoruz. İstanbul’da mazot yakarak haşereyle mücadele etme dönemi 
bitti. Bu tarz mücadele insan sağlığına çok zararlı ve uçan haşereye karşı 
ancak yüzde 10 başarı sağlıyor. Bu nedenle toprak ve insan sağlığını teh-
dit etmeyen biyolojik ilaçlama yaptığımızın altını özellikle çizmek istiyorum.” 
diye konuştu. 

Kirlenen toprak tekrar kullanılamaz. Toprağın temizlenmesi de mümkün ol-
madığı için binlerce yılda oluşan toprağın kirlenmesini önlemeliyiz. Canlıların 
yaşamlarını sürdürebilmeleri için toprağa gereksinimleri vardır. Bu nedenle 
toprak kirliliğine neden olan tüm olumsuzluklarla mücadele etmeliyiz.

http://www.zaman.com.tr adresinden uyarlanmıştır.

TOPRAK GRUBU
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İstanbul Boğazı, her gün yoğun yolcu ve deniz trafiğinin yükünü taşıyor. 
Boğaz’ın kirlenmesi kimyasal kirlenme ve İstanbulluların duyarsız ve de dikkatsiz 
davranmalarından kaynaklanıyor. Boğaz’da plastik poşet, pet şişe, klozet ka-
pağı gibi her çeşit atık var. Bu atıklar Boğaz’daki akıntılarla sahillerde birikiyor 
ve kirlilik oluşuyor. 

“Boğazımıza Takılanlar” projesi ile 2008 yılından beri gönüllüler 10 günde bir 
Kalamış Marina’dan hareket ederek Boğaz’daki çöpleri topluyorlar. Denize iki 
tekneyle çıkıyorlar. Her teknede kaptan dışında dört, toplam sekiz personelle 
gönüllü olarak görev yapıyorlar. 2010 yılının sonunda toplam 30 aktivite ger-
çekleştirmiş olacaklar. Ortalama her 10 günde bir beş saat süreyle denize çı-
kıyorlar. Kalamış Marina’dan hareket edip Üsküdar, Beylerbeyi, Beykoz, İstinye 
Koyu, Bebek Koyu, Ortaköy ve Beşiktaş gibi boğazın farklı alanlarına gidip çöp 
toplayıp dönüyorlar. 2008-2009 yılında 32 aktivitede yaklaşık 900 kilo, bu yıl ger-
çekleşen 14 aktivitede ise yaklaşık 700 kilo su üstü atık toplanmış. 

Projenin çıkış noktasını İstanbul Boğazı’nın güzelliklerini koruyabilme ve temiz-
liğine katkı sağlayabilme çabası oluşturuyor. Önemli olan denizleri kirletmeme 
bilincini tüm İstanbul halkına yaymak ve Boğaz’a çöp atmama duyarlılığını 
herkese kazandırmaktır.

http://www.cumhuriyet.com.tr adresinden uyarlanmıştır.

SU GRUBU

• Okuduğunuz habere bir başlık yazınız.

• Haberde ne anlatılmak isteniyor?

• Haberdeki su kirliliğinin sebebi nedir?

• Haberdeki su kirliliğinin çözüm yolu nedir?

• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sen olsaydın su kirliliğini çöz-
mek için neler yapardın?
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İstanbul’da yaptığı doğalgaz yatırımları ve altyapı çalışmalarıyla İstanbul’un 
havasını temizleyen İGDAŞ, İstanbul’u en güzel yansıtan fotoğrafları seçmek 
ve sergilemek için En “Havalı” Kareler temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. 
Fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, Dünya Çevre Günü’nde 
sergilenecek.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu danışmanlığında İGDAŞ tarafından 
düzenlenen fotoğraf yarışmasının İGDAŞ’ın İstanbul’a verdiği hizmetin sonuç-
larını bir kez daha ortaya koyacağını belirten İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, 
“İstanbul’un havasının kirli olduğu yılları hatırlamak için fazla eskiye gitmeye 
gerek yok. 1990’lı yılların başında İstanbul’da nefes almak bile imkânsızdı. Ha-
berlerde hava kirlilik oranları veriliyor ve halk mecbur kalmadığı sürece soka-
ğa çıkmaması konusunda uyarılıyordu. 1990’lı yılların başlarında kış aylarında 
zararlı gaz oranı ortalama 250 birim iken İGDAŞ’ın çalışmaları ve doğalgaz kul-
lanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bugün bu oran, 7 birime düşürüldü. Bilindiği 
gibi Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği üst değer 125 birimdir. İstanbul’un ha-
vasını temizlemek için yılmadan çalıştık ve doğalgazı İstanbul halkının hizme-
tine sunduk. İstanbullular, doğalgazı tercih ederek şehrin havasının temizlen-
mesinde bizlere yardımcı oldular. Şimdi onların çektiği fotoğraflar ile İstanbul’u 
görmek istiyoruz.” dedi.

http://www.ibb.gov.tr/tr  adresinden uyarlanmıştır.

HAVA GRUBU

• Okuduğunuz habere bir başlık yazınız.

• Haberde ne anlatılmak isteniyor?

• Haberdeki hava kirliliğinin sebebi nedir?

• Haberdeki hava kirliliğinin çözüm yolu nedir?

• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sen olsaydın hava kirliliğini 
çözmek için neler yapardın?
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SES GRUBU

• Okuduğunuz habere bir başlık yazınız.

• Haberde ne anlatılmak isteniyor?

• Haberdeki ses kirliliğinin sebebi nedir?

• Haberdeki ses kirliliğinin çözüm yolu nedir?

• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sen olsaydın ses kirliliğini çözmek 
için neler yapardın?

E-5’in kenarına gül ve lalelerden oluşan bitki perdeleri kuruluyor. Gürültüyü eme-
cek olan bu perdeler, 2 bin 800 kilometre yolda yeşil dalga koridoru oluşturdu.

İstanbul trafiğine kayıtlı 3 milyona yakın aracın dolaştığı İstanbul’da gürültü 
sorununun çözümü için önemli bir projeye imza atıldı. E-5’in kenarında 3-4 tür 
sarmaşık, askı çiçekler, yamaçlarda gül ve lalelerle bir koridor oluşturuldu. Park 
ve Bahçeler Müdürü Mehmet İhsan Şimşek, bitkilerin gürültüyü yapraklarıyla 
kırdığını belirtti. Sistemin işleyişi seslendirme odalarına benziyor. Bitkilerin bir ses 
duvarı oluşturduğunu kaydeden Şimşek’in verdiği bilgiye göre 7-8 metre geniş-
liğinde bir yeşil perde, gürültüyü 10 desibele kadar azaltıyor. 

Ses kirliliği azalacak 

Şimşek, TEM ve E-5 yamaçlarını gül, acem halıları ve diğer çiçeklerle donattık-
larını söyledi. İl sınırları içindeki tüm kavşaklarda çalışmaların devam ettiğini dile 
getiren Şimşek şu bilgileri verdi: “Kent genelindeki yeşil oranının artırılmasının 
birçok olumlu etkisi var. Almanya ve İtalya’da yol ağaçlandırılmasına önem 
veriliyor. Genellikle bu ülkelerde yol kenarlarında 2-3 sıra boylu ağaçlar bulunu-
yor. İstanbul’da ağaçlandırma konusunda ciddi çalışmalar yürüttük. 2004’ten 
bugüne 723 bin ağaç diktik, 1 milyon 600 bin sarmaşık, 104 milyon çiçek, 45 
milyon lale dikimi yaptık. Yaptığımız çalışmalar sayesinde kent genelinde kişi 
başına düşen yeşil alan miktarını 4 metrekareden 6,5 metrekareye çıkardık.”  

http://www.stargazete.com adresinden uyarlanmıştır.



108

• Çevre Toplantısı'nda duyurmak üzere hazırladığınız haberi 
verilen boşluğa yazınız.

• İstanbul’un kirlenmesine dikkat çekmek için slogan üretiniz.

Neler Öğrendim?

Yoğun deniz kirliliği yaşayan Haliç, Çevre Koruma Projesi 
kapsamında eski güzel günlerine geri dönmüştür. Haliç’in et-
rafındaki yeşil alan yaklaşık üç katına çıkarılmıştır. Piknik alan-
ları, açık spor alanları, yürüme ve bisiklet yolları, oturma birim-
leri, çocuk oyun grupları ile Haliç İstanbulluların keyifli anlar 
yaşayacakları bir merkeze dönüşmüştür.

Bunları Biliyor muydunuz? 
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TEMA: YAŞAYAN İSTANBUL
İstanbul’da Çevreye Duyarlı 
Enerji Kaynakları

KONU:

9.
2.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?
• İstanbul’da çevreye 

duyarlı enerji kaynaklarını...
• Çevreye duyarlı enerji 

kaynakların faydalarını...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Verilen metni okuyunuz. 

Yer altındaki ağaç ve hayvan kalıntıları uzun zaman 
içinde çürüyerek kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil ya-
kıtlara dönüşmektedir. Bindiğimiz araçlar, evimizi ısıtan 
kömür sobası ve kaloriferler fosil yakıt kullanırlar. Ancak 
bu yakıtlar yenilenemediği için yakın zamanda tükenme 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle güneş, rüzgâr, su 
ve canlılardan elde edilen tükenmeyecek enerji kay-
naklarının bulunması yaşamımızı sürdürmemiz için çok 
önemlidir. 

1. ETKİNLİK

Eklerde verilen çizimleri boyayınız. Boyadığınız çizimleri keserek oluş sırasına 
koyup sayfa 110'daki ilgili bölümlere yapıştırınız. Çizimlerde anlatılmak isteneni 
kısaca açıklayınız.
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http://www.learn-energy.net/kidscorner/tr/u11/u11.html adresinden uyarlanmıştır.
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2. ETKİNLİK

Verilen metinleri okuyunuz. 

Yenilenebilir enerji, güneş ışığı, rüzgâr, akan su ve canlılardan elde edilir. Ye-
nilenebilir enerji kaynakları birbirlerine dönüştürülebilir. Örneğin; rüzgâr enerjisi 
elektrik, güneş enerjisi ile ısınma sağlanabilir. İşte İstanbul’da yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımına ilişkin bazı proje haberleri:

Boğaz’dan Elektrik 

Yenilenebilir enerji ürünlerinin kullanılmasıyla birlikte İstanbul Boğazı’ndan 
enerji sağlanabilecek. Dalga ve akıntı enerjisinden elektrik üretimi sağlana-
cak. İstanbul Boğaz’ı yıllardır akıyor ve buralara özel geliştirilmiş pervaneler 
koyarak elektrik almak mümkün.

Çöpler Değerlendirilecek

İstanbul Katı Atık Sahalarındaki “Çöp Gazının Elektriğe Dönüştürülmesi” 
Projesi, elektrik üretiminde önemli bir yenilik oldu. İstanbul’da çürük doma-
tes, biber, patlıcan, portakal ve elma gibi sebze ve meyvelerle artık biyo-
gaz üretilecek. Çürüme sonucu ortaya çıkan biyogaz ise gaz motorlarında 
yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülecek. Böylece 5 bin konutun elektrik 
ihtiyacı karşılanabilecek. Günde 15 bin ton çöpün toplandığı İstanbul’da 
çöp gazından enerji üretiliyor. Bu türden arıtma ve dönüştürme tesisleri etkili 
bir çevre koruma işlevi görüyor. 

Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Üretimi Başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çatalca İlçesi’nde İSKİ ile birlikte rüzgâr sant-
rali yapmayı hedefliyor. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi 30 adet rüzgâr 
tribünü ile sağlanacak. Rüzgâr enerjisinden elektrik elde edilmesi zehirli gaz-
ların temizlenmesini sağlayacak 200 bin ağaca eştir.
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İstanbul’da trafiğe kayıtlı iki milyon sekiz yüz bin araç bulunuyor ve 
bu sayıya her gün altı yüz yeni araç ekleniyor. Bunun sonucunda ise 
milyonlarca insan zehirli gazları solumak zorunda kalmaktadır.

Bunları Biliyor muydunuz? 

İstanbul’da Güneş Enerjili Kavşaklar

Güneş enerjisi ile çalışan trafik ışıklarının kurulması Atatürk Havalimanı’nda 
tamamlandı. Böylelikle enerji tasarrufu sağlanacak ve elektrik kesintisinden 
kaynaklanan karışıklık önlenecek. Ayrıca otobüs duraklarının aydınlatılma-
sında da güneş enerjisinden yararlanılacak. Güneş enerjisi ile çalışan bu du-
raklara konulan ekranlarda otobüslerin varış ve hareket süreleri görülüyor.

Okuduğunuz metinlerden yararlanarak aşağıda verilen ifadelere uygun soru 
cümleleri yazınız.

1. Soru: 
Cevap: Yenilenebilir enerji; güneş ışığı, rüzgâr, akan su ve canlılardan elde edi-
len enerjidir.

2. Soru: 
Cevap: İstanbul Boğazı’ndan elektriği boğaza özel geliştirilmiş pervaneler üretir.

3. Soru: 
Cevap: İstanbul’daki çöp gazı ile elektrik enerjisi elde ediliyor.

4. Soru: 
Cevap: Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 30 adet rüzgar tribünü ile  saglana-
cak.

5. Soru: 
Cevap: Istanbul’da otobüs durakları günes enerjisi ile aydınlatılacak. 

Bugün öğrendiğiniz bilgilerinizin yaşamınıza katkısı ne-
ler olabilir?Neler Öğrendim?
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TEMA: YAŞAYAN İSTANBUL
İstanbul’da Kentsel Atıklar ve 
Geri Dönüşüm

KONU:

9.
3.

NELERİ ÖĞRENECEĞİM?

İstanbul’da üretilen çöp 
ve atıklar ile geri dönüşüm 
arasındaki ilişkiyi...

ETKİNLİĞE HAZIRLIK

Çöp ve atık kelimelerinin anlamlarını tahmin ediniz.  Bu kelimelerin 
anlamlarını sözlükten bulup yazınız. Çöp ve atık için birer örnek veriniz.

Çöp ve atık arasındaki farklar nelerdir?

Çöp

Atık

Tahminim: 

Sözlük Anlamı: 

Bir çöp örneği: 

Tahminim: 

Sözlük Anlamı: 

Bir atık örneği: 

1. ETKİNLİK

Eser’in bir haftada ürettiği çöp miktarı tabloda verilmiştir. Tablodaki verilerden 
yararlanarak soruları cevaplayınız.

Günler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Çöp 
Miktarı

Gram (gr)
400 225 600 525 338 600 487



114

Eser’in bir haftalık çöp miktarını hesaplayınız.  

Eser’in bir haftada ürettiği çöp miktarından yararlanarak dört kişilik bir 
ailenin bir yılda ürettiği çöp miktarını hesaplayınız.

İstanbul’da üretilen bu çöplere ne oluyor?

2. ETKİNLİK

İstanbul’da Geri Dönüşüm Yöntemleri 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 
bünyesinde kurulan İSTAÇ AŞ İstanbul’da çöplerin çevre ve insan sağlığına za-
rar vermeden toplanması, depolanması, ayrıştırılması, geri dönüşümü ve imha 
edilmesini sağlamaktadır.

Verilen haritayı inceleyerek harita üzerinde İstanbul’daki tesisleri aşağıdaki 
sembollerle işaretleyiniz. 

Geri Kazanım Tesisi: Depolama Tesisi: Aktarma Tesisi:
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3. ETKİNLİK

Hangi Atık Hangi Kutuya?

Kâğıt, karton, cam, metal, plastik gibi katı atıkların geri kazanılması için ayrı 
kutularda depolanması gerekmektedir. Verilen atıkları oklar yardımıyla doğru 
kutulara atınız.
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Kâğıt: 1 ton kullanılmış kâğıt atığının geri dönüşümü sonucunda 
16 adet yetişmiş çam ağacının kesilmesi önlenmektedir. 

Cam: 1 ton cam ambalajın üretilmesinde yaklaşık 100 litre yakıt 
tüketildiğinden cam atıklarının geri dönüşümü yakıt tasarrufu sağ-
lamaktadır.

Bunları Biliyor muydunuz? 

Çevrenizde gördüğünüz geri dönüşüm kutularını ince-
leyiniz ve katı atıkların depolanması için bir geri dönü-
şüm kutusu tasarlayınız. 

Neler Öğrendim?

NOT:
http://www.istac.com.tr/index.php?categoryid=57  

adresini ziyaret ederek katı atıklar ile ilgili 
oyunları oynayabilirsiniz.

NOTLAR
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9. Tema Konu: 2





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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