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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,
Medeniyyet 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 feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdu-
mun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret 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.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

İSTİKLÂL MARŞI

Mehmet Âkif Ersoy
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Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin 

en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait 

bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 

ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 

bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde 

iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. 

Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle 

tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk 

istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 

asil kanda mevcuttur.  

GENÇLİĞE HİTABE

Mustafa Kemal ATATÜRK
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1
ŞEHİRLERİN

HİKAYESİ

1. Birlikte yaşamanın 
gerekliliğini fark eder. 

2. Şehri meydana getiren 
unsurlardan yola çıkarak 
şehrin ne olduğunu bilir. 

3. Medeniyetlere yön vermiş 
şehirleri araştırır.

4. Şehrin insana, insanın 
şehre olan etkisini tartışır. 

TEMA
3

TEMA

ŞEHRİMİ 
TANIYORUM

1. Yaşadığı ilin coğrafi 
konumunu ve coğrafi 
özelliklerini araştırır.

2. Yaşadığı şehirdeki insan 
doğa etkileşimini açıklar. 

3. Yaşadığı şehrin 
demografik yapısını açıklar.

4. Yaşadığı şehirde 
karşılaşılabilecek doğal 
afetleri araştırır. 

5. Yaşadığı ilin dünden 
bugüne idari yapısını tanır. 

6. Yaşadığı şehrin kuruluş ve 
gelişim sürecini araştırır. 

7. Yaşadığı şehre komşu ve 
kardeş şehirlerin benzer ve 
farklı yönlerini araştırır. 

2
TEMA

ŞEHİRDE
YAŞAM

1. Şehirdeki sosyal yaşamı 
fark eder. 

2. Medeni   yaşantının 
kurallara uymakla mümkün 
olabileceğini kavrar. 

3. Şehrin fırsat ve riskler 
içerdiğini fark eder. 

4. Engelsiz yaşam alanlarının 
önemini kavrar. 

5. Şehrin sadece insanlardan 
oluşmadığını, diğer canlılara 
karşı şefkatli ve duyarlı 
olmanın gerekliliğini kavrar.

Kitabımızı Tanıyalım Kazanımlarımıza Bakalım
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5
TEMA

ŞEHRİMDE 
BEN

1. Yaşadığı şehrin kültür ve 
sanat imkânlarını bilir.

2. Yaşadığı şehrin tarihî ve 
kültürel mekânlarını inceler.

3. Şehrin yetiştirdiği tarihî 
şahsiyetleri, sanat, 
edebiyat, müzik, spor ve 
bilim insanlarını tanır. 

4. Yaşadığı şehrin somut 
olmayan kültür varlıklarını 
keşfeder. 

5. Yaşadığı şehre özgü dil 
özelliklerini fark eder.

6. Yaşadığı şehre özgü 
yerel yayıncılığın zaman 
içerisindeki gelişimini ve 
bugünkü durumunu 
araştırır.

7. Yaşadığı şehre özgü 
müzik kültürünü tanır. 

8. Yaşadığı şehrin önemli 
günlerini bilir. 

9. Yaşadığı şehrin çocuk ve 
gençlere sağladığı 
hizmetleri araştırır. 

10. Yaşadığı şehirdeki 
geleneksel ve güncel spor 
imkânlarını ve faaliyetlerini 
araştırır.

Kitabımızı Tanıyalım Kazanımlarımıza Bakalım

1. Şehrin gelişiminde etkili 
olan ekonomik unsurların 
önemini kavrar.

2. Şehre özgü üretim 
alanlarını ve zanaatları tanır.

3. Yaşadığı şehrin turizme 
katkılarını fark eder.

4. Yaşadığı şehrin ulaşım ve 
iletişim imkânlarını araştırır

4
TEMA

ŞEHRİM 
ÇALIŞIYOR
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 Merhaba Ben Porçik,

  Antalya’da bahçenizde, sokaklarınızda beni görebilirsiniz. A
kdeniz 

ülkelerinde yetişen b
ir ağacın turuncu re

nkli, yuvarlak, kabuğu güzel 

kokulu bir meyvesiyim. Suyum da çok tatlıdır. C vitamini yönünden 

zenginimdir ve sizleri kışın soğ
uk algınlıklarından korurum. Bu güzel 

şehirde yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bu 

şehir havasıyla, suyuyla ve doğasıyla adeta bir cennettir.

Atatürk’ün dediği gibi “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel 

yeridir.”
  Bu kitapta sizleri yalnız bırakmayacağım. Antalya’mızı eğlenerek, 

gezerek, düşünerek, etkinliklere katılarak birlikte öğreneceğiz. 

Antalya’nın tarihini,  turizmini, eserlerini, sanatını, ünlülerini vb. 
birçok 

özelliğini sizlere ben anlatacağım. Bazen sizlere kılavuz, bazen 

arkadaş olacağım. Bazen de siz bana yardımcı olacaksınız.

Keyifli bir serüvene ç
ıkmaya hazır mısınız? Haydi,  o zaman “Şehrimiz 

Antalya”  kitabıyla Antalya’mızı daha iyi tanıyalım!
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TEMA   

Ş e h r i m i z

SEHIRlerin  hikayesi1



1. KONU

1. TEMA

BİRLİKTE YAŞAMANIN 
GEREKLİLİĞİ

NELER 
ÖĞRENECEĞİM

Birlikte yaşamanın gerekliliğini 
öğreneceğim.

?ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

BİRLİKTE YAŞAM

Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içindeki 
yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya sürüklenen 
sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu günler geçtikçe 
yaşadıklarını sandığın birinden çıkan deftere not eder. Şimdi onun yazdığı notlara göz atalım :  

• Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. Galiba 
uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalacağım.

• Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir mağarayı 
barınabileceğim şekilde düzenledim. 

• Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın girişini 
büyük ağaç dalları ile kapattım.

• Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim.

• Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek için 
kuruttum.  
 

Görsel 1.1.1

Görsel 1.1.2 Görsel 1.1.3

14



Pek çok insanın katkısıyla
sütüm içmeye hazır. 

Peki ya öyle olmasaydı?

 Terziler olmasaydı
kıyafetlerimi nasıl dikerdim? 

Arkadaşlarımla ne 
kadar çok şey paylaşıp 

eğlenceli 
vakit geçiriyorum. 

Ya onlar olmasaydı?

Öğretmenim olmasa bu 
kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim?

Bu yollar yapılmasaydı, 
araba ya da şoför olmasaydı

 okula nasıl ulaşırdım ?

ET KİNLİK
Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına 

mücadele etmek zorunda kalmış.  Kendi yaşamımızı 
düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu 
ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa birilerinin desteğiyle mi 
karşılıyoruz?

Görsel 1.1.4
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Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok 
ihtiyacımız vardır. Yemek yemek, giyinmek, barınmak, eğitim 
görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan 
yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza 
karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle topluluk hâlinde 
yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy olabileceği gibi bir şehir de 
olabilir. Nerede yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve 
iş birliği içinde oluruz. 

Günlük hayatımızı düşünelim. 
Sabah kahvaltısında tükettiğimiz 
yiyecek ve içecekler farklı kişiler 

tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz 
ekmek, soframıza gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın 
ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun 
da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için 
birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek 
için de çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, 
bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça zordur.

Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş bölümü 
içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı 
kolaylıkla karşılayabiliriz.

Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası 
iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca 
ailemiz, arkadaş, akraba ve komşularımız 
başta olmak üzere toplum ile iletişim 
hâlinde oluruz. Sosyal çevremizi oluşturan 
insanlarla sağlıklı ilişki kurmak için doğru bir 
iletişim kurmak gerekir. Bu iletişim karşılıklı 
sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir 
iletişim bizlere yardımlaşma ve dayanışma 
duygularını aşılar. Böylece çevremizdeki 
insanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak 
mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırız.

Görsel 1.1.5

Görsel 1.1.6

Görsel 1.1.7

Görsel 1.1.8
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2. KONU

1. TEMA

ŞEHRİ TANIYORUZ 

“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? Hiç 
düşündünüz mü?” 

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun 
cevabıyla birlikte insanların yerleşik yaşama nasıl 
geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini 
öğrenelim. 

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar 
insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürüyorlardı. 
Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, 
hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını 
doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda 
yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek 
bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar 
ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. 

Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama 
geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece 
arazilerini kolayca sulayabildiler.

Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını 
karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin 
kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. 
Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere 
dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından 
fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini 
saldırılardan korumak için köylerin etrafını çevirdiler. 
Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O 
köylerdeki insanlardan da kendi ihtiyaç duydukları 
ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.

İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları 
zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan çıkarak 

şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de ülkemizde 
Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e 
yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.

ŞEHRİ TANIYORUZ
Şehri meydana getiren unsurları 

öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİMŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

Görsel 1.2.3 : Çatalhöyük - Konya Görsel 1.2.4 : Hattuşa - Çorum

Görsel 1.2.2

Görsel 1.2.1
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Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları 
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının 
karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler 
ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış 
saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral 
ya da meclis tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi 
insani ihtiyaçların en uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan 
ve Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, 
ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel ve 
benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu 
şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne 
çıkmasını sağlamaktadır.

Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki 
görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler 
ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin 
kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi 
Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması 
şehir nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur. 
Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde 
yaşamaktadır.

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler 
giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava, kara 
veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri 
şehirler ekonomik olarak da ön plana çıkmaktadır. 
Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak 

Görsel 1.2.5 : Efes - İzmir

Görsel 1.2.6 : Truva - Çanakkale

Görsel 1.2.7 : Ulu Cami - Bursa
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gösterilebilir. Tarihî geçmişi itibariyle köklü bir 
medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin 
başkenti olan şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. 
İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle 
ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki 
tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da 
insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, ormanları, 
gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem 
yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek çok 
şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi 
şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek pek 
çok şehirden yalnızca birkaçıdır.

Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; 
eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok 
katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok 
sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim 
olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, 
park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana 
getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli 
bir mekânı ifade etmektedir.İnsan, yaşadığı bu mekânı 
yani şehri düzenler ve şekillendirir.

İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak 
seçer. Daha sonra buranın çevre düzenlemesini, 
altyapısını yapar. Çünkü şehirler insan eliyle yapılan ve 
geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir birbirini tamamlar 
ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam 
ve değer katan insanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler 
bunu bize en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın 
Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan 
Rumların Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir 
yerleşim yeri hâline gelmiştir.

Görsel 1.2.8 : Mevlana Türbesi - Konya

Görsel 1.2.10 : Kayaköy - Muğla

Görsel 1.2.11 : Galata Köprüsü - İstanbul

Görsel 1.2.9 : Kapadokya - Nevşehir
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3. KONU

1. TEMA

         ŞEHİR  
              VE MEDENİYET

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

Medeniyetlere yön vermiş  
şehirleri öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

ŞEHİR VE MEDENİYET
“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir toplumun 

maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. 
Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni Arapçada şehir anlamına gelen 
ve kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan Medine şehrine dayanmaktadır. Medine, 
peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde zamanının sosyal ve kültürel bakımdan en ileri 
şehirlerinden biri kabul ediliyordu.

Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler 
adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların 
bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir 
araya getiren mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan 
şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların kendilerini ifade etmelerine 
imkân vermektedir.

Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir 
medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır. 
Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana getiren 
anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve 
içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.

Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. 
Çünkü şehirler,bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri temsil eden şehirlere göz atalım...

Kurtuba : Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da 
kurulmuştur. Müslümanların İspanya’ya gelişiyle Endülüs 
Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu dönemde Avrupa’nın 
en önemli eğitim, bilim, kültür ve sanat merkezidir. Burada 
açılan medreselerde dünyanın farklı bölgelerinden, farklı 
inançlara mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetişmiştir. 
Kurtuba, döneminin en iyi eğitim veren okullarına ev 
sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, 
Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan bilimsel 
çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi Devleti 
Dönemi’nde yapılan Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.

Medine : “Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, 
kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gelmektedir. 
Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın 
önemli şehirlerinden biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed 
ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında Medine’ye hicret 
etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar Medine 
şehri içinde dönüm noktası olmuştur. Mekke’den gelen 
“muhacirler”, Medineli Müslümanlardan oluşan “ensarlar” ve 
Yahudiler hicretle beraber Medine’de bir arada yaşamaya 

başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara sahip insanların bir arada rahat yaşaması diğer İslam 
şehirlerine örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin 
şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlanması, merkezinde 

Görsel 1.3.1 : Kurtuba Ulu Cami

Görsel 1.3.2 : Mescid-i Nebevi
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caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi ve 
hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine 
yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve 
sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin kabrinin burada 
olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

Paris : MÖ 3. yüzyılda Seine(Sen) Nehri etrafına kurulmuş 
olan Paris, Notre Dame (Notır Dam) Katedrali’nin yapılmasıyla 
Fransa’nın merkezi hâline gelmiştir. Sanayi Devrimi sonrası 
hızla göç alan şehirde Sorbonne (Sorbon) Üniversitesi’nin 
kuruluşu Paris şehrini bir bilim merkezi hâline getirmiştir. 
Paris, bütün Avrupa’ya hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin 
yayılmasında öncülük etmiştir. 1789 Fransız İhtilali, 1830 ve 
1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, 
kültür, sanat alanlarında dünyanın önde gelen merkezlerinden 
biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris, turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

İstanbul : İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. 
İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik 
yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada 
yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir 
arada yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı 
kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, 
sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber İstanbul 
bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir 
ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim 
insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı 
haklar sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada 

yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan 
yana bulunmaktadır. 

Görsel 1.3.3 : Eiffel (Eyfel) Kulesi

Görsel 1.3.4 : İstanbul Boğazı
          Kız Kulesi                               

Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, 
Londra, Viyana, Şanghay, Dakar gibi şehirlerin kültürel 
özelliklerini yansıtan görseller bulunuz. Bu görselleri 
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

ET KİNLİK
Görsel 1.3.5
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KONYA

İSTANBUL

ŞANGHAY
MEDİNE

PARİS

LONDRA

BAĞDAT
VİYANA

ROMA

MEKKE

KURTUBA

DAKAR

ESKİŞEHİR

MEDENIYETLERE 
YÖN VEREN ŞEHIRLER

Görsel 1.3.6
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4. KONU

1. TEMA

ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

Şehrin insana, insanın şehre 
olan etkisini öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve 
düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu 
ve düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanları etkiler. Belki de bu nedenle insanları 
tanımak istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan 
biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir 
uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam 
biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları şehirlerin 
kültürel dokusundan etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal 
yapısından ve ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları 
ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren 
insanlar, o çevrenin hayat standardıyla yetişir. 

İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. 
Evinden dışarıya adım attığında şehirle ilişki kurmaya 
başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine 
ara vermiş olur. 

Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî 
yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de ilişki içindedir. 
Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, 
alışveriş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet mekânları 
farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. 
Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, 
çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli 
arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak 
ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı karaktere sahiptir. 
Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan 

sokaklar… Sokakların yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı da belirler. 

ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

Görsel 1.4.1

Görsel 1.4.2

Görsel 1.4.3
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Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. 
Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. 
Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur.

Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta karşılaşılan 
insanlarla selamlaşmak, onlara hatırlarını sormak iletişimi başlatır. 
Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen birini tanımıyor olsak 
da selamlaşmak, hem onu hem bizi mutlu edecek, hem de sokağı 
sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böylece sokak bizim için güvenli bir 
alan hâline gelecektir.

Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerlediğimizde bizi genellikle 
bir çarşı karşılar. Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal hayatın merkezidir. 
Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan alışveriş merkezleri çarşılara ilgiyi 
azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ sürdürmektedir. Hemen her türlü 
ürünün satıldığı bu çarşılara herkesin yolu düşer. Şehirde üretilenler, 
insanların ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı 
şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıların çok olması 
tesadüf değildir.

Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların 
yapısını da belirler. Düz damlı kerpiç evler, cumbalı ahşap 
evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa açılan ya da 
yüksek duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler o şehrin doğal 
koşulları kadar insanların yaşam biçimini de yansıtır.

İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin 
boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini belirlemektedir. Çünkü 
şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. 
Büyük İslâm düşünürü ve ilk sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli 
“Şehirde geniş ve mükemmel bir surette medeni yaşayan 
kimse”dir. Geniş ve mükemmel surette yaşamak ise şehirde 
yaşamanın gereklerini yerine getirmekle sağlanabilmektedir.

Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara 
karşı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından 
miras olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir 
olarak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar 
vermeden yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, 
trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı 
sağlamakla mümkün olur.

Ş e h r i m i z

TEMA 2 SEHirde yasam

Görsel 1.4.4

Görsel 1.4.5

Görsel 1.4.6
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Ş e h r i m i z

TEMA 2 SEHirde yasam
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ŞEHİRDE YAŞAM 

1. KONU

2. TEMA

ŞEHİR VE
 SOSYAL YAŞAM

ŞEHİR VE SOSYAL HAYAT

Şehirdeki sosyal yaşamı 
öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.”  
Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik yaşamlarını 

sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. 
Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel, kahvehane, park 
gibi yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, ibadet 
etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin siyasi, 
ekonomik, dinî, kültürel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin 
yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden 
ayırt etmemizi sağlar.

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler 
yaşamaktadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 
2018 yılı verilerine göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde 
yaşayanların oranı %6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel 
yerleşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde 
ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim,eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç 
edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.

Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.

Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.

Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.

Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.

Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.

Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.

Görsel 2.1.1
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Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, 
altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine 
karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması da bir başka 
bir önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır.

“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile 
birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise 
bireylerin yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından aldığı 
destek ve katkıdır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan 
önemli unsurlardandır.

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ileiletişim kurmaktadır. 
Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır. Bu 
ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları, 
dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek dayanışma 
ve yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, 
dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma 
ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.

Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği 
bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve 
yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar 
sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden 
gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşıya 
kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal 
dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket 
edebilmek, “millet” olmanın bir gereğidir. 
Bu dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik 
duygusunu birçok örnek olayda görmek 
mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal 
afetlerde insanların birbirlerine yardım etmesi 
bunun bir göstergesidir. Türk milleti 1999’da 
Marmara’da, 2011’de Van’da meydana gelen 
depremlerde büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir. Türk milleti sadece 
doğal afetler karşısında değil toplumsal olaylar karşısında da bu dayanışma ve yardımlaşmanın 
en güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimine karşı milletimizin 
kahramanca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.
 

Görsel 2.1.2

Görsel 2.1.3
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ŞEHİRDE YAŞAM 

2. KONU

2. TEMA

MEDENİ YAŞANTININ
          GEREKLERİ

Medeni yaşantının kurallara 
uymakla mümkün olabileceğini 

öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde 

geçen medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte 
“şehirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı 
yerlerdir. Şehirde belirli bir düzeni içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi 
gerekmektedir. Medeni bir yaşantı sürdürebilmek, şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde 
yaşayan insanlar, şehir hayatını düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına uymak durumundadır. 
Bu kurallar, insanların bir arada bulundukları her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, 
park, alışveriş merkezi, ibadethane ve toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları 
yerlerdendir. Bu mekanlarda belirli kurallara uygun davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan 
insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket 
kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor:

Ben Melike,

 ailemle birlikte 4 katlı bir apartmanda 

yaşıyoruz. Evimize girerken ayakkabılarımı kapı 

önünde bırakmamaya dikkat ederim. Televizyonun 

sesini komşularımızı rahatsız edecek şekilde açmam. 

Ayrıca çöplerimizi kapı önüne koyarken apartman yöne-

timince belirlenen saatlere uymaya özen gösteririm. 

Toplu taşıma araçlarını kullanırken diğer yolcuları 

rahatsız etmemek için yüksek sesle konuşmam. Bu 

araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya çocuklu 

yolculara yer veririm. 

Görsel 2.2.1
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İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı 
mekanlardan oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani 
şehirlerde farklı özelliklere sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı 
göstermeli, bu farklılığın şehrimizi zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları 
düşünerek Melike’nin söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?

ET KİNLİK

 
 

İbadethaneler, insanların dinî inançlarının gerektirdiği şekilde 
ibadet ettikleri yerlerdir. İbadethanelere giderken temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz. 

İbadethanelerde yüksek sesle konuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak 
davranışlarda bulunmamalıyız.

ŞEHİR YAŞAMINDA UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR

Görsel 2.2.2

Görsel 2.2.3

 
 

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin gerçekleştiği 
mekanlara zamanında gitmeli, cep telefonumuzu kapatmalıyız. Gösteri sırasında diğer 

insanları rahatsız edici her tür davranışlardan kaçınmalıyız.
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Görsel 2.2.4

Görsel 2.2.5

Görsel 2.2.6

 
 

Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer bitkilere zarar 
vermemeliyiz. Diğer insanların rahatsız olacağı şekilde müzik dinlemek, gürültü yapmak  

 gibi davranışlardan kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp kutularına atmalıyız.

 
Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyinmeli, sessizce töreni 

izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi alkış gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. Törene vaktinde 
gitmeliyiz. Tören akışını bozacak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.

 
Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken rafları ve tezgahı dağıtmamalı, 

görevlilere karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz bittikten sonra kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı, 
engelli, hamile ya da çocuklu kimselere öncelik vermeliyiz.
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ŞEHİRDE YAŞAM 

3. KONU

2. TEMA

ŞEHRİN  
FIRSATLARI VE RİSKLERİ

Şehrin fırsatlar ve riskler  
içerdiğini öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

ŞEHİRDE SIRADAN BİR GÜN
Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış bile. 

Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan ekmek 

pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetinden dönen 

doktor, güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.

Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor. 

Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Şehirde pek çok okul var, 

tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. Neyse ki bir yere ulaşmak için 

kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba köşede çarpışmış ve 

iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine vaktinde ulaşamayacakları 

için kaygılı.

Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. 

Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar 

tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen gökyüzü 

gri bir bulutla kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, 

müzenin önünde içeri girmek için bekliyor.

Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, 

bir aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor. 

Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak 

en yakın hastaneye götürüyor.

Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul bahçesini 

dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer arayışında. 

Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini açıyor ya da kapalı 

alanlara kaçıyor. Aniden bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını çalıyor. Etraftakiler onu 

kovalarken ortalık karışıyor. Polis çağrılıyor.

Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların bile 

ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç 

yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını toplamak 

zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. Sokaklar su altında kaldı. İnsanlar su 

birikintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları belediye 

işçileri açmaya çalışıyor. 
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ
Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki 

iş imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kalitesinin yüksek oluşu insanları 

şehirde yaşamaya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. Bunun yanında sağlık hizmetlerinden 

faydalanabilme, devletin ve belediyelerin sağladığı hizmetlere erişimin kolay oluşu, çocuklara 

daha iyi eğitim sunma gibi nedenler sebebiyle insanların birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih 

etmektedir. Bütün bunlar, insanların gözünde şehirleri daha önemli hâle getirmektedir. 

Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmaktadır. Fakat çok 

sayıda insanın bir arada yaşaması ve plansız şehirleşme, birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır. 

Bu sorunlardan bazıları; doğal afetlerle başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik sorunu, şehre uyum 

problemleri ve çeşitli suçlarla karşılaşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin en güzel yolu şehirde 

yaşarken karşılaşabileceğimiz sorunların farkında olmaktır. Aynı zamanda bu sorunlara kişisel 

ve toplumsal olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz üzerine düşünmektir.

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden 
söz edildiğini tespit ediniz. Bunlara başka neler 
ekleyebilirsiniz?

ET KİNLİK

RİSKLER FIRSATLAR

Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir 

mağazaya sığınan yaşlı kadın: “Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle 

olur.”diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, 

çalışanlar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler 

yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış 

bile. Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli 

olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı 

uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.
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EĞİTİM FIRSATLARI

ŞEHRİN
FIRSATLARI

SAĞLIK FIRSATLARI

İŞ FIRSATLARI
ULAŞIM FIRSATLARI

SANAT, SPOR VE SOSYOKÜLTÜREL FIRSATLARI

• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime 
kadar insanların isteklerine ve yeteneklerine göre 
birçok farklı eğitim kurumuna erişme imkânı 
sunar (meslek liseleri, güzel sanatlar lisesi, sınavla  
öğrenci alan liseler, özel okullar, üniversiteler).

• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, 
atölye,laboratuvar gibi imkânlar kırsal bölgelerde-
ki eğitim kurumlarına göre daha fazladır.

• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs,
sosyal ve sportif faaliyetlere katılma imkânı vardır.

• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum 
gibi etkinlikler de şehir merkezlerinde
gerçekleştirilmektedir.

• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir 
merkezlerine daha yakındır.

• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri
genellikle şehir merkezlerindedir.

• Ticari faaliyetler daha çok şehir
merkezlerinde yürütülmektedir.

• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet 
göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre daha 
kolay iş bulabilmektedir.

• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir merkezlerindedir.

•  Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüplerine katılabilme
 imkânı vardır.

• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı vardır.

• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde bulunmaktadır.

• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok şehir merkezlerindedir.

• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın                          
kullanılmaktadır. 

• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları 
oldukça gelişmiştir. 

• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası 
ulaşımı kolaydır.

• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp 
fakülteleri şehir merkezlerindedir.

• Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık 
personeli sayısı kırsala göre çok daha fazladır.

• Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde 
daha kolay ulaşılabilir.

• Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal                          
bölgelerdekilere göre daha donanımlıdır.

Görsel 2.3.1
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ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER
Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, 

trafik kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır. Deprem, sel, 
heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli önlemler 
alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus fazla olduğundan daha 
fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek 
insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler 
alarak can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

DEPREM
Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece 

deprem kuşağı üzerindedir. Bazı büyük şehirlerimizin 
birinci derece deprem bölgeleri üzerinde kurulduğu, 
nüfusumuzun yarıdan fazlasının buralarda yaşadığı 
bir gerçektir. Depremlerin oluşturacağı hasarları 
azaltmanın en etkin iki yolu depreme dayanıklı 
yapılar inşa etmek ve toplum olarak depreme karşı 
alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.

Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:

• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya 

döşemeye sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek 
şekilde yerleştiriniz.

• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.
• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız ve koşuşmayınız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu 

sallantı duruncaya kadar değiştirmeyiniz.
• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere, 

asansörlere panikle koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntı ve camlardan, elektrik direk ve tellerinden 

uzakta, güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz.
• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve enerji nakil 

hatlarından uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere 

karşı hazırlıklı olunuz.
• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi girmeyiniz. 

Aile bireylerinizi bir arada tutunuz ve açık bir yerde bekleyiniz.
• Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli 

eşyalarınızı, kalın giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.
• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız.

Görsel 2.3.2
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SEL
Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biridir. 

Bazı sel olayları birkaç gün içinde meydana 
gelirken ani sel baskınları birkaç dakika içinde 
yaşadığımız çevrenin sular altında kalmasına 
sebep olabilir. Sel felaketleri maddi zarara yol 
açmakta hatta bu felaketler sonucu can kayıpları 
da yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme sonucu 
dere yataklarının doldurulup imara açılması, nehir 
yataklarının değiştirilmesi ve altyapı yetersizlikleri 
sel felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. 
Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak 
bulunduğumuz çevrede selin ortalama yüksekliğinin 
ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil durum eylem planları hakkında önceden bilgi 
edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını, sığınabileceğimiz yerleri öğrenip tahliye için 
hazırlıklı olmalıyız.

TRAFİK
Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu 

her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte, 
on binlercesi de yaralanmaktadır. Türkiye’de ve 
dünyada meydana gelen trafik kazalarında en 
büyük kusur insana aittir. İnsanlar trafikte sürücü, 
yaya, yolcu kimlikleri ile farklı roller üstlenmektedir. 
Bu yüzden özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsak 
hepimiz trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine 
karşı sorumluluklarını bilen bireyler olmalıyız.

Trafikte yaya olarak uymamız gereken kurallar:
• Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz.
• Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.
• Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, daha sonra yine sola bakıp öyle geçmeliyiz. 

Kesinlikle yaya geçidini kullanmalıyız.
• Duran bir taşıtın önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
• Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
• Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.
• Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle karşıdan karşıya geçmemeliyiz.
• Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
• Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.
• Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola çıkmalı ve yolun solundan yürümeliyiz.

ŞİDDET
Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki 

insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı 
olarak yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı 
saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve 
sosyal hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en 
iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi hâlletmektir. 
Aldığımız bütün bu önlemlere rağmen fiziksel ve 
ruhsal olarak bir şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. 
Böyle durumları ailemizle, okul yönetimiyle, 
öğretmenlerimizle veya rehberlik servisiyle mutlaka 
paylaşmalı, onlardan yardım istemeliyiz.

Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı ve 
güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak şiddete gerek kalmadan 
çatışmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.

Görsel 2.3.5

Görsel 2.3.4

Görsel 2.3.3
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ŞEHİRDE YAŞAM 

4. KONU

2. TEMA

ENGELSİZ YAŞAM
Şehirdeki engelsiz yaşam  

alanlarının önemini öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

 “Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. Sadece 
bacaklarımı kullanamıyorum, o kadar. Bu yüzden bir 
tekerlekli sandalyem var. Ülkemizde yürüyemeyen, 
konuşamayan, işitemeyen, göremeyen ya da zihinsel 
engeli olan milyonlarca insanın olduğunu biliyor 
musunuz? Siz de şaşırdınız değil mi? Çünkü etrafta 
çok fazla engelli görmüyorsunuz. Peki, neden?”

ENGELSİZ YAŞAM

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?

ET KİNLİK
Görsel 2.4.1
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Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Engelli bireyler özel mekanlarını belli bir oranda kendi 
ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak yaşadıkları mekandan 
dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekanlara ulaşabilme ve bu 
mekanları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan 
yurttaşlarımızla aynıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekanlarına 
ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de bir başkasının 
yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, 
parklara, ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için öncelikle 

ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en başta 
belediyelerin görevidir.

Şehirlerin mimari planlamasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılamaktır. Kısacası tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekanlar söz konusu 
olduğunda kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler 
de bu kullanıcı kitlesi dahilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel yeterlilik geçici bir 
durumdur. Engelsiz yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının 
bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya da 
kol veya bacağı kırılmış bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir 
kişinin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.

Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine 
imkan tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği 
saatte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde 
çay yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini 
yerine getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce 
yapabilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi 
gerekir. 

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:
Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli sandalye veya bebek arabası gibi 

araçların sığacağı boyutta olmalıdır. 
Kaldırımdaki rampalar bu araçların iniş çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde 

olmalıdır. 
Yaya kaldırımında güzergahın görme engelliler tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını 

sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.
Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabileceği görsel ve sesli uyarı sistemleri 

olmalıdır.
Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde bebek arabasıyla ya da engelli aracıyla 

ulaşım araçlarına rahatça binilebilmelidir.
Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.
Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için plaj, spor salonu, sinema, 

tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Görsel 2.4.4 : Ankara Görsel 2.4.5 : Antalya

Görsel 2.4.6 : Manisa Görsel 2.4.7 : Muğla

Görsel 2.4.3 : İzmir

Görsel 2.4.2
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ŞEHİRDE YAŞAM 

5. KONU

2. TEMA

ŞEHİRDEKİ DİĞER 
CANLILAR

Şehirdeki diğer canlılara karşı 
şefkatli ve duyarlı olmanın  
gerekliliğini öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR

Şehir sadece insanlardan, binalardan, 
yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, 
çiçekleri, insanları ve hayvanlarıyla bir bütündür. 
Şehirde insanlar kadar diğer canlıların da yaşama 
hakkı vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıların 
haklarını gözetmeli; onlara karşı merhametli ve 
duyarlı olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı 
olmak, yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının 
ve çeşitliliğinin korunmasıyla mümkündür. 
Bilim insanları, insan hayatının devamı için 
doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehrimizde 
yaşayan diğer canlıları da düşünerek hareket 
etmeliyiz.

Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer 
canlılara karşı duyarlılıklarının birçok örneği vardır. Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol 
yapımı sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek 
için yol projesini değiştirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 
aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma altına 
alarak bu ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinde 
hayvan barınakları kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvanlarının 

bakım, barınma ve 
sağlık hizmetleri 
karşılanmaktadır. 

Atalarımız sıcak 
günlerde kuşların su 
içmesi, kanadı kırık 
leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan kurtlara et 
verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı 
atların iyileştirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. 
Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların güneş 
alan ve rüzgar vurmayan cephelerinde, insanların 
ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

Görsel 2.5.1

Görsel 2.5.2

Görsel 2.5.3
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1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün 
çatısına zarar verdiği için çınar ağacının dallarının 
kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın dallarının 
kesilmesinin yerine binanın tramvay rayları üzerinde 
biraz ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olaydan 
dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak 
anılmaktadır.

Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve 
duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksine 
şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. 
Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı ve 
şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı 
göstermeliyiz. 

Görsel 2.5.4

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız 
uygulamaları söyleyiniz.

ET KİNLİK
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Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların rahat 
yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin 
önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır.

Bu kanuna aykırı davranmak suçtur ve bu suçu işleyenler cezalandırılmaktadır.

Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim için sadece bir hava değişikliği
anlamına gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta. Buradaki bitki ve
hayvanları korumalı, onlara zarar vermemeliyiz.

Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark
edip yiyecek ve o yere tekrar gelecektir.

Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların
soğuktan korunmasına biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması 
için evde kullanmadığımız battaniyeleri içine yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için daha 
sıcak bir yuva yapabiliriz.

Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz.
 Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir.

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz? 
Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu iş için en 
ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su bırakarak 
birçok canlının hayatını kurtarabiliriz.

Görsel 2.5.5
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Ş e h r i m i z

SEHRiMI TANIYORUMTEMA 3
41



1. KONU

3. TEMA

ANTALYA’NIN GENEL COĞRAFYASI 
Antalya ilinin güneyi Akdeniz, kuzeyi de Toros Dağları ile çevrilidir. Doğusunda Mersin, Konya, 

Karaman; kuzeyinde Isparta ve Burdur; batısında Muğla illeri ile komşudur.   İlin yüzölçümü 20.815 
km² kadardır. Bu alan Türkiye yüzölçümünün %2,6’sını oluşturur. Akdeniz Bölgesi’nin batısında 
bulunan Antalya ili, bölge yüzölçümünün  %17,6’sını kaplar. İl coğrafî özellikleri bakımından 
büyük bir zenginliğe sahiptir.                        

DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM
1. Antalya Türkiye’nin hangi bölgesinde yer almaktadır?
2. Antalya ve çevresinde en çok bilinen bitki türleri nelerdir? 

COĞRAFİ KONUM 
VE ÖZELLİKLERİ

ŞEHRİMİ TANIYORUM

Yaşadığım şehrin coğrafi       
konumunu ve özelliklerini      

öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

Görsel 3.1.1
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Görsel 3.1.5 : Akdağlar

Görsel 3.1.4 : Geyik Dağları

Dağlar : Akdağ, Katrancık Dağı, Susuz Dağları, Kohu Dağları, Alaca Dağ, Bey Dağları, 
Tahtalı Dağı ve Geyik Dağları Antalya’nın başlıca dağlarıdır. Saklıkent Kayak Merkezi, Bey Dağları 
üzerinde yer alır. Ayrıca Tahtalı Dağı üzerinde teleferik tesisi bulunur. Antalya’nın yaklaşık %70’ 
inden fazlasını dağlık alanlar oluşturur. Dağlar denize paralel uzandığı için,  bazı özellikler ortaya 
çıkar.  Bunlar :

1- Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı zorlaştırır. Ulaşım önemli geçitlerle sağlanır. (Çubukbeli 
gibi) Antalya’nın başka illerle demiryolu ulaşımı yoktur.                                                         

2- Kıyı ile iç kesimlerin iklimini etkiler. Deniz etkisi (ılık ve yağışlı havalar) kıyıda kalır. Kıyıda 
Akdeniz iklimi yaşanırken, iç kesimlerde daha soğuk iklim görülür. Buna bağlı olarak yetiştirilen 
tarım ürünleri de değişir.                                                                                                                                                                                  

3- Nüfus yoğunluğunun kıyıda toplanmasına neden olur. İç kesimlerde nüfuslanma azalır.

Görsel 3.1.6 : Bey Dağları - Saklıkent

Görsel 3.1.3 : Tahtalı Dağı

Görsel 3.1.2
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Ovalar-Platolar : Ovalar kıyı ve iç ovalar olarak ikiye ayrılır. İlin batısında Kumluova, 
Demre, Finike ovaları; ilin doğusunda  Antalya, Serik, Manavgat ve Alanya ile devam eden kıyı 
ovaları bulunur. İç kısımlarda ise Elmalı, Korkuteli en önemli ovalardır. Antalya’nın hem batı hem 
de doğusunda iki önemli platoluk alan vardır. Batıda Teke, doğuda ise Taşeli Platosu bulunur.

Görsel 3.1.7 : Taşeli Platosu Görsel 3.1.8 : Antalya Ovası

Antalya’da dağların denize paralel olma özelliği, Türkiye’de 
başka hangi bölge ve illerde görülür? Araştırıp yazınız.

ET KİNLİK

Görsel 3.1.9 : Demre Ovası
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Akarsu-Göller : Eşen, Demre, Alakır, Düden, Aksu, Köprüçay, Manavgat, Alara ve 
Dim Çayı Antalya’nın başlıca akarsularıdır. Bazı akarsular üzerinde şelaleler (Düden, Kurşunlu, 
Manavgat vb.) görülmektedir. Antalya’nın önemli bir doğal gölü yoktur. Ancak Antalya - Burdur 
arasında Söğüt Gölü, Elmalı’da Karagöl ve Avlan Gölü ile Kaş’ta Ova Gölü küçük göl olarak 
sayılabilir. Oymapınar, Alakır, Korkuteli başlıca baraj gölleridir. 1970’li yıllarda Karagöl ve Avlan 
Gölü tarım arazisi kazanmak amacıyla yaklaşık on yıllık bir süreçte kurutulmuştur. Sonraki yirmi 
yıllık süreçte bu bölgede önemli su sıkıntıları yaşanınca 1997 yılından itibaren Avlan Gölü’nde 
yeniden su tutulmaya başlanmıştır.

Görsel 3.1.10 : Kurşunlu Şelalesi

Görsel 3.1.12 : Oymapınar Baraj Gölü

Görsel 3.1.16 : Avlan Gölü

Görsel 3.1.15 : Dim Çayı

Görsel 3.1.11 : Köprü Çay

Görsel 3.1.13 : Manavgat Şelalesi

Görsel 3.1.17 : Aksu Çayı

Görsel 3.1.14 : Boğaçay
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ET KİNLİK
Harita üzerinde numaralandırılarak verilmiş dağ, akarsu ve 
platoların isimlerini yazınız.

Teleferik, birbirinden uzak, engebeli ve yükseklikleri farklı 
iki yer arasında, havada gerilmiş olarak bulunan çelik halat 
üzerinde bağlanarak yol alan asılı taşıta verilen genel isimdir. 
Bazen geçmesi zor bir akarsuyun iki kıyısı arasında da 
kurulabilir. Antalya’da daha çok turizm amaçlı kullanılmaktadır. 
Tünektepe(Konyaaltı Sarısu), Tahtalı(Kemer) ve Saklıkent’te 
teleferik tesisleri bulunmaktadır.   

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

Görsel 3.1.18 
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AKSEKİ 

KORKUTELİ 

Çimi Yaylası 

Sölüce Yaylası 

Subaşı Yaylası
ELMALI 

Üçoluk Yaylası
KEMER ALANYA

Tokar Yaylası

SERİK
Ovacık Yaylası

DEMRE

Yatık Ardıç 
Yaylası

MANAVGAT

Beloluk Yaylası

GÜNDOĞMUŞ 

Söbüçimen
Yaylası 

KAŞ
Gömbe Yaylası

KUMLUCA

Beydağı Yaylası

FİNİKE 
Ördübek Yaylası 

ANTALYA

Feslikan Yaylası

GAZİPAŞA

Belbaşı Yaylası

İBRADI 
Sülek Yaylası 

Yaylalar : Toroslar üzerinde pek çok yayla bulunmaktadır. Yaylacılık faaliyetleri çok 
uzun yıllardır Antalya ve çevresinde yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Yaylacılık; geleneksel 
kültürümüzde, özellikle de yörüklerde önemli faaliyetlerden biridir. Önceleri asıl amaç, yaz 
döneminde göçebe hayvancılık yapmaktı. Günümüzde ise yerleşik düzene geçiş ile bu faaliyet 
ortadan kalkmak üzeredir. İnsanlar yazın sıcaklardan, çevresel problemlerle dolu şehirlerden, 
belli bir süre de olsa uzaklaşmak istemektedir. Temiz bir doğayla iç içe olmak, çeşitli spor 
etkinlikleri yapmak ve daha sağlıklı kalabilmek için yaylalara çıkmaktadır. Şehrin stresinden 
ve kalabalığından kaçmak için son yıllarda yayla turizmi faaliyetleri hızla gelişmektedir. Aynı 
zamanda pek çok yaylamızda düzenlenen şenlikler, festivaller ve  çeşitli spor aktiviteleri insanları  
yaylalara çekmektedir. 
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Porçik arkadaşına kavuşmak için Feslikan Yaylası’na 
gitmek istiyor. Ancak yolu bulamıyor. Porçik’e 
yardımcı olunuz.

ET KİNLİK

İklimi : Kıyı kesimlerde Akdeniz iklimi (yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağmur yağışlı)  
görülür. En yağışlı dönem kış mevsimidir. İç kesimlerde Akdeniz ikliminden karasal iklime geçiş 
şartları yaşanır, yükseltinin de artması ile sıcaklıklar azalırken kar yağışı görülür. Kıyı kesimde 
don olayları pek görülmez. Yılda 300 günden fazla güneşli gün, %60’ın üzerinde nemlilik yaşanır.

Görsel 3.1.20

Görsel 3.1.21

Görsel 3.1.23

Görsel 3.1.22

Görsel 3.1.24
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Bitki Örtüsü : Makiler (bodur ağaç ve çalılar) ve çamlar (kızılçam, karaçam, sedir)
Antalya’nın başlıca bitki örtüleridir. Dağların üst kısımlarına doğru çayırlar görülür. Maki Akdeniz 
ikliminin bitki örtüsüdür. Her mevsim yeşil kalır ve yaprak dökmez. Makiler  kuraklık şartlarına 
dayanıklı ve küçük yapraklıdır. Yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın azalmasına bağlı olarak bitki 
örtüsü değişir. Makilerin yerine çam türleri başta olmak üzere düşük sıcaklığa dayanıklı ağaçlar 
görülür.

Görsel 3.1.25 : Kocayemiş

Görsel 3.1.28 : Zakkum 

Görsel 3.1.31 : Mersin

Görsel 3.1.26 : Sandal

Görsel 3.1.29  : Menengiç 

Görsel 3.1.32 : Pırnal Meşesi

Görsel 3.1.27 : Funda

Görsel 3.1.30 : Sakız  

Görsel 3.1.33 : Defne

Görsel 3.1.34 : Zeytin (Delice)

Görsel 3.1.37 : Erguvan

Görsel 3.1.35 : Keçi Boynuzu

Görsel 3.1.38 : Katran Ardıcı

Görsel 3.1.36 : Kızılçamlar

Görsel 3.1.39 : Sedir (Koca Katran)
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Endemik bitki, dünyada yalnızca belli ekolojik şartlarda belirli 
alanda yetişebilen, dünyanın başka yerinde bulunma ihtimali olmayan; 
yöreye özgü, ender bitki türüdür.

Antalya ve çevresinde 800’den fazla endemik bitki bulunmaktadır. 
Bazı endemik türler isimlerini, bulundukları il ve ilçeden almaktadır. 

Örneğin: Antalya Orkidesi, Antalya Yapışkanotu, Şakayık, Antalya 
Çançiçeği, Likya Kaş Orkidesi, Elmalı Yapışkanotu, Alanya Kayagülü, 
Akseki Orman Maydonozu, Serik Armudu, Mahmutlar Geveni gibi.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

Görsel 3.1.42 : Kaya Gülü Görsel 3.1.43 : Şakayık

Görsel 3.1.40 : Antalya Orkidesi Görsel 3.1.41 : Antalya Çan Çiçeği
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5 6 7

2 3 4

8

MAKİLER ENDEMİK BİTKİLER

ET K İNLİK
Aşağıdaki zar�arın içinde makiler ve endemik bitkilerin özellikleri karışık bir 
biçimde verilmiştir. Zar�ardaki numaraları ilgili posta kutusundaki boş kutucuk-
ların üzerine yazarak postacı Porçik’e yardımcı olunuz.

1

Akdeniz ikliminin
 karakteristik 
bitkileridir.

Antalya çevresinde 
800’den fazla türü 

olan bitkilerdir.

Her mevsim yeşil 
kalır, yapraklarını 

dökmez.

İsimleri bazen 
görüldükleri 
il ve ilçeden 

gelir. 

Yaz kuraklığına 
dayanıklı

bitkilerdir.

Bodur ağaç 
ve çalı 

bitkileridir.

 Dar alanlarda 
görülen özel ve 

ender türde 
bitkilerdir.         

Dünyada, belli 
ekolojik şartlarda 
yetişen bitkilerdir.

Görsel 3.1.44 
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KELİMELER DAĞ OVA ve 
PLATO AKARSU İKLİM BİTKİ

Aksu
Elmalı
Kurak
Bey
Dim
Zakkum
Teke
Kışlar ılık
Tahtalı
Zeytin
Yağışlı
Serik
Yazlar sıcak
Köprü
Finike
Geyik
Keçiboynuzu
Alara

Aşağıdaki tabloda Antalya’nın fiziki yapısı, iklimi ve 
bitki örtüsü ile ilgili anahtar kelimeler verilmiştir. Bu 
kelimeler için uygun kavramın bulunduğu sütunu 
işaretleyiniz.

ET KİNLİK

Tahtalı Dağı, Antalya Körfezi’nin kuzey-güney paralelinde 
uzanan ve aynı adla anılan “Tahtalı Dağlar” silsilesinin en büyük 
üyesidir. Deniz seviyesinden birdenbire yükselerek 2366 metreye 
ulaştığı için hemen her yönden görkemli biçimde seyredilebilir. 
Yörede denize bu kadar yakın olup 2300 metreyi geçen başka 
dağ yoktur.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?
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2. KONU

3. TEMA

DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM
1. Antalya’da deniz turizminin uzun sürmesinin nedenleri neler 

olabilir? 
2. Antalya’nın sahil  ve yayla ilçelerinde kışlık kıyafetler neden 

farklı aylarda giyilmeye başlanır?

İNSAN DOĞA 
ETKİLEŞİMİ

ŞEHRİMİ TANIYORUM

Yaşadığım şehirdeki insan doğa 
etkileşimini öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

ANTALYA’DA DOĞA VE İNSAN

Görsel 3.2.1 : Fotoğraf : Tahir AKAY

Coğrafi yaşamın iki ögesi olan doğa ve insan, sürekli etkileşim halindedir. Bazen doğa koşulları 
insan yaşamına yön verirken bazen de insan, ihtiyaçları doğrultusunda doğaya müdahalelerde 
bulunur. Akdeniz iklimi sıcak ve güneşli iklimlerden biridir. Sıcaklık artışı ve yağışın kesilmesi 
ile yazın kuraklık görülür. Bu durum Antalya için tarımda sulama ihtiyacını artırır ve orman 
yangınları konusunda bir tehlike oluşturur. Hava en sıcak dönemlerinde 34°C ile 45°C arasında 
değişirken, en soğuk dönemlerinde 8°C ile 10°C’dir. Yıllık ortalama sıcaklık yaklaşık 20 °C’dir. Kıyı 
kesimlerde kar yağışı ve don olayları çok nadir görülürken iç kesimdeki ilçelerde yoğundur. Kıyı 
kesimlerde yaşanan don olayları seracılık faaliyetlerini; fırtına, küçük çaplı hortumlar da insan 
yaşamını ve üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir.  İklimin Antalya’da tarım ürünleri ve 
seracılık faaliyetleri üzerinde olumlu etkisi daha büyüktür. Daha fazla ürün daha kısa zamanda 
elde edilebilmektedir.  Ayrıca yer şekillerinin güzelliği ve şehrin Akdeniz kıyısında olması 
turizmde de avantaj sağlar.

Sıcak iklim insan yaşamı için en ideal iklimdir. İklim, insanların sıcakkanlı ve sevecen olmasına 
etki eder.  Havaların ısınması ile insanlar tatile çıkar ve denize girerek sosyal aktivitelerini arttırır. 
Yemek kültürlerinde değişiklik yaparak daha hafif yiyeceklere doğru odaklanırlar. Antalya 
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çevresinde yöresel olarak zeytinyağlı, yoğurtlu yemekler tercih edilirken; örneğin Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde etli ve yağlı yiyecekler tüketilir. Havanın sıcak ve nemli olması insanların daha ince 
ve pamuklu kıyafetler tercih etmesine sebep olur. Evlerde sıcaklığa karşı soğutucu aletler 
kullanılır. Sıcak havalarda ortaya çıkan haşerelerden korunma yollarını insanların keşfetmeleri 
kaçınılmaz olur.

Antalya’nın büyük oranda dağlık ve engebeli olması, dağcılık ve kış sporları yapılmasının 
yanında sıcak yaz döneminde yaylacılık faaliyetleri açısından da avantaj sağlar. Ancak ulaşım ve 
yerleşme konusunda sıkıntı yaşanabilir. Akdeniz kıyı kuşağı boyunca dağlar kıyıya paralel uzanır 
ve  bölge engebeli bir araziye sahiptir. Bu arazi yapısı başta ulaşım olmak üzere ticaret, tarım ve 
diğer ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluklara rağmen bölgede eğimli 
arazilere tünel ve köprüler inşa edilmiş, tarım ürünlerini yetiştirebilmek için dağ yamaçlarında 
taraçalama yöntemi ile alan kazanılarak olumsuz etkiler azaltılmıştır. İlin diğer iller ve bölgelerle 
demiryolu bağlantısı yoktur. Yer şekilleri, (dağ, ova, platolar) tarım ve hayvancılık ürünleri ile 
birlikte çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere olanak sağlar. Ayrıca iklimi de etkileyerek 
doğal ve tarımsal bitki çeşitliliğini artırır. İl genelinde yer altı ve yer üstü su zenginliği su ihtiyacını 
karşılama ve su ürünleri elde etme imkanı sunar.  

Verilen doğal unsur bilgilerini, Antalya’da yapılan ekonomik, 
sosyal ve kültürel faaliyetlere olumlu olumsuz etkileri 
bakımından “X” işareti ile belirtiniz.

ET KİNLİK

Kış sporları yapılır. (Dağlık alanlar)

OLUMLU OLUMSUZ

Sera ürünleri soğuktan etkilenir. (Don olayı)

Sulama ihtiyacı artar. (Yaz kuraklığı)

Çeşitli tarım ürünleri üretilir. (Ovalar)

Su ürünleri elde edilir. (Akarsular ve Akdeniz)

Görsel 3.2.2 Görsel 3.2.3

Görsel 3.2.4 Görsel 3.2.5

54



Antalya’daki insan ve doğa etkileşimiyle ilgili verilen 
ifadeleri uygun şekilde işaretleyiniz.

ET KİNLİK

Kuraklığa 
karşı 

sulama 
sistemlerinin
 kurulması

Doğanın-İnsana 
Etkisi

İnsanın-Doğaya 
Etkisi

Doğanın-İnsana 
Etkisi

İnsanın-Doğaya 
Etkisi

Doğanın-İnsana 
Etkisi

İnsanın-Doğaya 
Etkisi

Don 
olayına 
karşı 

seralarda
 soba 

yakılması

Doğanın-İnsana 
Etkisi

İnsanın-Doğaya 
Etkisi

Doğanın-İnsana 
Etkisi

İnsanın-Doğaya 
Etkisi

Deniz yolu 
ulaşımı için 

liman 
yapılması

Doğanın-İnsana 
Etkisi

İnsanın-Doğaya 
Etkisi

Ulaşım
 amaçlı 
dağlara 
tüneller

 yapılması 

Dağcılık 
ve

 kış sporlarının 
yapılması                                   

Antalya’nın 
doğusunda

 tropikal 
meyvelerin 

yetiştirilmesi

Doğanın-İnsana 
Etkisi

İnsanın-Doğaya 
Etkisi

Doğanın-İnsana 
Etkisi

İnsanın-Doğaya 
Etkisi

Yazın hafif 
yiyeceklerin 

yenmesi

Kentleşmenin 
getirdiği

çevre 
kirliliği

Doğanın-İnsana 
Etkisi

İnsanın-Doğaya 
Etkisi

Doğanın-İnsana 
Etkisi

İnsanın-Doğaya 
Etkisi

Teleferikle 
dağlık 

alanlara 
ulaşım 

sağlanması

Sağanak 
yağışla oluşan 

heyelanın
 ulaşımı 

engellemesi

Görsel 3.2.6
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KRAL YOLUNDAN DORUKLARA

Güneşin doğayı en sevdiği yerlerden biri Antalya. Sanki güneş, çiçeklerin ağaçların rengi 
daha canlı olsun; deniz daha parlak, daha derin görünsün; insanlar bu şehri daha bir sevsin diye 
arkasını sıvazlıyor her şeyin, sıcaklığı ile.

Defne de güneşle birlikte içi kıpır kıpır bir heyecanla uyandı. İlginç bir gün onları bekliyordu. 
Çünkü tur rehberleri çantalarına hem mayolarını hem de montlarını almalarını istemişti. Süper bir 
maceraya çıkacaklarını da söylemişti. Defne bayılırdı maceraya, hemencecik giyinip hazırlandı. 
“Bu sıcakta bu mont da neyin nesi?” diye söylenerek tıkıştırdı sırt çantasına.

Arkadaşlarının yanına gittiğinde her kafadan bir ses çıkıyordu. Herkes merak içindeydi. 
Otobüste rehberleri “Likya Kral Yolu” olarak adlandırılan bir yoldan yürüyeceklerini anlattı.

 
   Otobüsten indikleri yer Olimpos’tu. Defne ağaçları ve zakkumların arasından yavaş yavaş 
antik harabelerin olduğu yere doğru yürümeye başladılar. Önce korsan koyu, sonra ticaret 
merkezi olarak kullanılan bir kentti burası. Bir derenin etrafına kurulmuş bir şehirdi. Defne’nin 
Japon arkadaşı Hoshi (Hoşi), kendini kaybetmiş gibi fotoğraf çekiyordu. Derenin kenarında çok 
büyük bir ağaç gördüler. Hoshi, Defne’ye ağacın dalına çıkıp kendisine poz vermesi için ısrar 
edince arkadaşını kıramadı. Harika fotoğraflar çektiler, çok eğlenceliydi. Kahkahalarla tekrar 
yola çıktıklarında bir an etraflarına bakındılar. Kimse yoktu. Daha hızlı yürümeye başladılar, 
kulaklarını etrafı dinlemek için dört açtılar ama nafile. Sadece cır cır böceklerinin sesi, kuşlar 
ve belli belirsiz hışırtılar duyuluyordu. Arkadaşlarından hiç iz yoktu. Ne çabuk gitmişlerdi. 
Korktuklarını birbirlerine hissettirmemeye çalışarak ama birbirlerine daha da sokularak 
yürümeye, arkadaşlarına seslenmeye başladılar. Hoshi’nin yüzü sapsarı olmuştu. İkisi de panik 
içindeydiler. Ne yapacaklardı şimdi? Defne koşarken bir anda çalıların arasından bir şey fırladı. 
Ona basmayayım derken yere yuvarlandı. İkisi de birbirlerine sarılıp bağırmaya başladılar. Birden 
karşılarında tur rehberlerini gördüler. Kucağında bir tavşan vardı. Akıllarını alan şeyin bu sevimli 
tavşan olduğuna inanamadılar.

Sahile vardıklarında arkadaşlarını kral mezarlarının yanında masmavi bir koya bakarken 
buldular. Bir grup çocuk denize doğru koşmaya başlayınca tur rehberi hemen önlerine geçti. 
Bu bölgede türleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta kaplumbağalarının  
yumurtalarının olduğunu, kumlara basarken çok dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Kumsaldaki 
tümsekleri okşayarak geçtiler oradan.

 
  Yola sahilden devam ettiler. Geldikleri yer Çıralı’ydı. Kumsalın, denizin güzelliğine hayran 
kaldılar. Deniz öyle temiz, öyle berraktı ki denizin dibindeki kumları görebilirdiniz. Kumlar 
güneşle beraber sanki parlıyordu. Yaşadıkları korkuyu bu şahane denizin sularına bıraktılar. 
Deniz, kum, güneş, nefis yemekler herkesin keyfini yerine getirdi.

Görsel 3.2.7

Görsel 3.2.8
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Görsel 3.2.9

Görsel 3.2.10

İyice dinlendikten sonra sahilden tırmanmaya başladılar. Narenciye ağaçlarından yayılan 
kokuları içlerine çeke çeke 300 metre kadar yürüdüler. Yanartaş denilen bir bölgeye geldiler. 
Burası Homeros’un İlyada Destanı’nda sözünü ettiği gibi binlerce yıldır hiç sönmeyen alevlerin 
olduğu yerdi. Efsaneye göre: Likya’lı Kahraman Bellerophon’un (Belerofon), kanatlı atı Pegasos’un 
(Pegasus) sırtında ağzından ateş püskürten canavar Kimera ile savaşıp, onu öldürdüğü yerdi. 
Yöresel inanışa göre canavarın ağzından çıkan ateş bugün hala yanmaktaydı. İnanılmaz bir 
şekilde kayaların, taşların arasından ateşler çıkıyordu. Sanki dağ için için yanıyordu. Herkesin 
şaşkın bakışları karşısında rehber, olayın yeryüzüne çıkan doğal gazın, havanın oksijeniyle 
birleşerek yanması olarak, bilimsel de bir açıklaması olduğunu söyledi. Gece çok daha büyülü 
bir görünüşü olduğunu da eklemeyi unutmadı.

Herkes daha şaşkınlığını üstünden atamamıştı ki tur rehberleri, herkesi toplayarak sıcak 
havadan sıkılan var mı, diye sordu. 30-35 derece sıcaklık serin denize rağmen bunaltıyordu. 
Herkesi otobüse bindirip gün batımını izleyebileceğiniz en yüksek yere gidiyoruz dedi. Otobüsle 
bir dağa tırmanmaya başladılar. Yukarı çıktıkça hava serinliyordu. En son bir yere geldiklerinde 
rehber herkese montlarını giymelerini söyledi. Yola teleferikle devam edeceklerdi. Teleferik 
yavaş yavaş yükselirken insanın yüreği ağzına geliyor, kulakları uğuldamaya, nefesi kesilmeye 
başlıyordu. Teleferiğin camından uçsuz bucaksız sedir ormanları görünüyordu. İnsan ruhunun 
doğaya, heyecana doyduğu anlardan biriydi. Zirveye vardıklarında hava buz gibiydi. Montlarını 
almakla ne kadar iyi ettiklerini düşündü Defne. Etrafta  kıştan kalma kar kalıntıları bile duruyordu. 
Otobüsten inenler gözlerine inanamıyor, yarım saat önce denizde yüzüp yaz günlerinin tadını 
çıkarırken şimdi 2365 m yükseklikte üşüyor, kışı yaşıyorlardı. Bu Antalya ne muhteşem ne tuhaf 
bir yerdi. Her an bir sürprizle karşılaşabileceğiniz, yaşamın tüm tatlarını yakalayabileceğiniz bir 
yer.

Hep beraber Tahtalı dağının seyir terasında, aşağıda masmavi deniz, yemyeşil ormanların 
arasındaki dağın zirvesinde güneşin batışını izlediler. Neredeyse güneş bile gitmek istemiyordu 
bu kentten. Tüm kızıllığıyla kaybolurken şehrin rengini aya ve yıldızlara emanet ediyordu. 

Doğanın ihtişamı karşısında insanın dili tutuluyor; diğer duyularıysa bu anı ölümsüzleştirmek 
için görüntüleri, sesleri, kokuyu, soğukluğu hafızasının en derinlerine gömmeye çalışıyordu.

Nevcihan ÖNAY ÖYKEN
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Metinde çocukların gezdikleri turistik yerlerin adlarını 
bulup yuvarlak içine alınız.

ET KİNLİK

Kurşunlu Etenna Olimpos Erymana(Ormana)

Kaleiçi Tahtalı Perge Çıralı

Aspendos Termesos Yanartaş Demre

Antalya’da aynı gün içinde hem denize girilmesi hem 
kartopu oynanması hakkında ne düşünüyorsunuz?  Kısaca 
yazınız.

ET KİNLİK
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Yörük kelimesi, “Yürüyen Türk” anlamında kullanılmaktadır. 
Yörükler, “yürüdüm” yerine “yörüdüm” derler. Dolayısıyla, 
yörükler için “Yürüyen Türkler” denilmektedir.

Yörükler; savaş sanatında becerikli, sağlam yapılı ve 
misafirperver insanlardır. Mevsime göre yazın yaylalara çıkan, 
kışın ovalara inen topluluklardır. En geç mayıs ayı başında 
eşyalarını develere yükler; sahip oldukları sığır, koyun, keçi 
gibi hayvanlarını alarak yaylaların yolunu tutarlar. Yörüklerin 

en büyük yardımcısı develeridir. Halk arasında yörüğün evi “deve sırtı” olarak bilinmektedir. 
Sonbaharda yağmurlar düşmeye başlayınca sahillere geri dönerler.

Birçok kaynakta Türkler’in (yörüklerin) Anadolu’ya 
çok daha öncelerden geldikleri anlatılmaktadır. Büyük 
Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Malazgirt Savaşı’yla birlikte 
Anadolu’ya girmesi, milat olarak kabul edilmiştir. Daha 
sonra, Osmanlı İmparatorluğu tarafından sadakatleri ve 
kabiliyetlerinden dolayı Balkanlara yerleştirilmiştir. Bu 
Türkmen Obaları, uzun süre bütünüyle konargöçer yaşam 
tarzlarına devam etmişler, yerleşik ve yarı yerleşik hayata 
geçişi sağlayamamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son dönemlerinden itibaren yörükler için konargöçer hayat tarzı, yerini yerleşik ve yarı yerleşik 
hayata bırakmaya başlamıştır. Günümüzde Toroslarda az da olsa konargöçer yaşam tarzını 
devam ettirmektedirler.

Yörükler hayvan besiciliği ile ülke ekonomisine 
katkı sağlar. Hayvanlarına “ötgün” denen çan 
takarlar. Bu çanlar hayvanların her hareketinde 
ses yaparak yerini belli eder. Yaylaya çıkınca 
genelde üç direkli çadırlarda yaşarlar. Çadırlar 
keçi kılından kalın ve sık dokunur. Eteklerine taş 
toprak bastırılır. Kıl çadırının yanında keçe, çul, 
kepenek ve kilimleriyle Türk milli kültürüne ait 

ögeleri koruyarak milli kültürümüzün yaşatılmasında önemli bir yer tutar.
Yaz boyunca hayvanlarından süt sağar, peynir yaparlar; bunları hayvan derisinden yapılan 

tulumlara basarlar. Kestiği hayvanların etinden kavurma yapar, güğümlere basarlar. Hazırladıkları 
peynir, kavurma, tereyağı gibi gıdaları satarlar ya da takas yoluyla un, tuz, elbise ve diğer 
ihtiyaçlarını karşılarlar. Ayrıca az miktarda sebze ekerler.

Günümüzde Antalya merkezde gerçekleştirilen 
“Uluslararası Antalya Yörük Festivali”nde ve Kumluca’da 
her yıl ilkbaharda yapılan şenliklerde  “Yörük Göçü” 
canlandırılarak görsel şölene dönüştürülür.

Atatürk 1930’daki Antalya gezisinde Aspendos 
Tiyatrosu’nu ziyaret etmiş ve daha sonra yemeğini 
tiyatro dışında kurulan bir yörük çadırında yemiştir. 
Bu sırada şu sözü söylemiştir: “Efendiler! Gidip Toros 
Dağları’na bakınız. Eğer orada bir tek yörük çadırı 
görürseniz ve o çadırda duman tütüyorsa şunu çok iyi 
biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi asla yenemez.”

YÖRÜK KÜLTÜRÜ

ARAŞT IRALIM - ÖĞRENELİM
Antalya yörük kültürünü tanıyalım.
https://yorukmuzesi.org/

Görsel 3.2.11

Görsel 3.2.12

Görsel 3.2.13

Görsel 3.2.14

59



3. KONU

3. TEMA

DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM
1. Antalya’nın günümüzdeki nüfusunu tahmin ediniz.
2. Antalya’ da nüfus artış hızının Türkiye ortalamasının üstünde 

olmasının nedenleri neler olabilir?

DEMOGRAFİK YAPI

ŞEHRİMİ TANIYORUM

Yaşadığım şehrin demografik 
yapısını öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

ANTALYA’DA NÜFUS VE ÖZELLİKLERİ 

Nüfus ve nüfusa ait özellikler; bir ülkenin kalkınması, dünya genelinde etki alanını 
genişletmesinde potansiyel bir güçtür. Nüfusun potansiyel gücü, nüfus miktarı ve nüfusa ait 
niteliksel özelliklerle ilişkilidir. Bu bakımdan nüfusa ait kavramların bilinmesi önemlidir. Ayrıca il 
hatta ülke içinde yapılacak tüm ekonomik, sosyal, kültürel yatırımlar nüfusa göre planlanmaktadır.  

       Nüfus, sınırları belli alanda ve belli zaman aralığında yaşayan insan sayısıdır. Bu da belirli 
zamanlarda yapılan nüfus sayımları ile tespit edilir. Sayımlarda belirgin özellikler dikkate alınır. 
Antalya, binlerce yıldır nüfus ve yerleşmenin merkezi olmuş bir şehirdir. Nüfusun dağılışında 
doğal ve beşeri (insan ve faaliyetleri) unsurlar etkendir. Antalya iline ait nüfusun yapısal 
(niteliksel) özellikleri aşağıdaki şemada verilmektedir.

ANTALYA 
NÜFUSUNUN YAPISAL 

ÖZELLİKLERİ

Nüfusun 
Cinsiyet 
Dağılımı

Nüfus 
Artış 
Oranı

Nüfusun   
Kır ve                
Şehir 

Dağılımı

Nüfusun
Yaş

Gruplarına 
Dağılımı

       

Nüfusun
 Eğitim 
Durumu

       

Nüfusun
 Ekonomik 

Faaliyet
 Kollarına 
Dağılımı

       
Görsel 3.3.1
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ANTALYA’DA NÜFUS ARTIŞI VE CİNSİYET DAĞILIMI
Nüfus artış oranı, son yapılan nüfus sayımından bir önceki sayım miktarının düşülmesi ile 

elde edilir. Bulunan rakam önceki sayım miktarına yüzdelik olarak oranlanır. Nüfus sayımlarında 
toplam nüfusun içindeki kadın ve erkek oranı belirlenir.

ANTALYA NÜFUSUNUN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
Yapılan nüfus sayımı sonucunda nüfusun beşer yıl aralıklı yaş dağılımı belirlenir. Aşağıdaki 

tabloda sizin ve aile fertlerinizin hangi yaş grubu içinde olduğunu işaretleyiniz. 

Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi
BEN VE AİLEM 

HANGİ GRUPTA YER 
ALIRIZ?

20
18

0-4 Yaş 176.008 % 7,25
5-9 Yaş 178.470 % 7,36

10-14 Yaş 176.734 % 7,28
15-19 Yaş 167.752 % 6,92

20-24 Yaş 167.598 % 6,90
25-29 Yaş 177.368 % 7,31
30-34 Yaş 197.113 % 8,12
35-39 Yaş 214.610 % 8,85
40-44 Yaş 198.384 % 8,18
45-49 Yaş 181.988 % 7,50
50-54 Yaş 155.050 % 6,39
55-59 Yaş 132.801 % 5,47
60-64 Yaş 103.821 % 4,28
65-69 Yaş 75.207 % 3,10
70-74 Yaş 51.457 % 2,12
75-79 Yaş 34.910 % 1,44
80-84 Yaş 20.213 % 0,84
85-89 Yaş 12.727 % 0,52
90+ Yaş 4.145 % 0,17

Antalya Nüfusunun 2018 Yılı Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

TÜİK Verileri

Nüfus ve Artış Oranı

YIL ANTALYA NÜFUSU 
TOPLAM

NÜFUS ARTIŞ 
ORANI

2018 2.426.356 % 2.62
2017 2.364.396 % 1.54
2016 2.328.555 % 1.75
2015 2.288.456 % 2.96
2014 2.222.562 % 2.98

TÜİK Verileri

Nüfus Cinsiyet Dağılımı

YIL ANTALYA NÜFUSU 
TOPLAM

KADIN ERKEK

2018 2.426.356 1.204.270 1.222.086
2017 2.364.396 1.171.814 1.192.582
2016 2.328.555 1.153.619 1.174.936
2015 2.288.456 1.132.380 1.156.076
2014 2.222.562 1.099.565 1.122.997

TÜİK Verileri
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ANTALYA NÜFUSU EĞİTİM DURUMU
Aşağıda Antalya nüfusunun eğitim durumuyla ilgili tablo görülmektedir. Bu tabloya yaklaşık 

45.000’den fazla açıköğretim ve 85.000’den fazla üniversite öğrencisi dahil değildir.

 Antalya’da 80 il ve 74 farklı ülkeden öğrenci eğitim görmektedir.

ANTALYA NÜFUSU KIR/KENT DAĞILIMI
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus kent nüfusu, köy ve beldelerde yaşayan nüfus kır 

nüfusu olarak isimlendirilir. Aşağıdaki tablo 2012 yılı TÜİK verilerinde Antalya’nın kır ve kent 
nüfusunu göstermektedir.

Günümüzde kent nüfusu, kır nüfusunu büyük ölçüde geçmiştir. Bunda kent-kır yaşamının itici 
ve çekici özellikleri önemli rol oynar. Kır yaşamında kırsal alandaki sosyal, kültürel ve ekonomik 
imkanların yetersizliği nüfusun az olmasına neden olur. Kent yaşamında ise iş imkanları, eğitim, 
sosyal, kültürel faaliyetlerin gelişmiş olması, ulaşım ve iletişimde gelişmişlik nüfusun kentlerde 
toplanmasını sağlar.

06.12.2012 Tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 Sayılı Kanun’da Antalya 
Büyükşehir Belediyesinin sınırları ilin mülki idare sınırlarına dönüştürülmüştür. Bu karar 
30.03.2014 tarihindeki Mahalli İdareler Seçimi ile yürürlüğe girmiş ve Antalya ili sınırları içinde 
kırsal nüfus kalmamıştır.

Okuma yazma bilen 
oranı (%)

İlkokul  
öğrenci sayısı

Ortaokul  
öğrenci sayısı

Ortaöğretim  
öğrenci sayısı

2017 98,8 135.816 151.666 166.203
2016 98,68 132.246 150.324 168.895
2015 98,5 144.283 140.326 165.369
2014 98,52 143.211 138.819 157.558

Yıl Kent Nüfusu / Yüzde Kır Nüfusu / Yüzde Toplam Nüfus / Yüzde
2012 1.492.674          %71 599.863         %29     2.092.537         % 100

İnsanların yaşam alanının kent veya kır olmasında 
etkili olan nedenleri araştırarak yazınız.

ET KİNLİK

www.tuik.gov.tr – www.antalya.gov.tr verileri
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NÜFUS DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Antalya’da nüfus dağılışını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bu faktörlerin bir ya da birkaçının 

etkin oluşu nüfusun kalabalık veya az olmasını belirler. 

Kavram haritasını inceleyiniz. Sizin yaşadığınız yerde nüfusun 
az veya çok olmasını etkileyen faktörleri belirtiniz.

ET KİNLİK

ANTALYA’ DA                          
NÜFUSUN DAĞILIŞINI              

ETKİLEYEN FAKTÖRLER

FİZİKİ 
  FAKTÖRLER

Sanayi

Sosyal
Kültürel
Etkenler

Ticaret

Turizm

Tarım
Su 

Kaynakları

Toprak

Bitki
Örtüsü

Yer
Şekilleri

İklim

Madencilik

Ulaşım

BEŞERİ 
  FAKTÖRLER
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ANTALYA NÜFUSUNUN EKONOMİK FAALİYETLERE GÖRE 
DAĞILIMI

İnsanların geçinmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı tüm etkinliklere ekonomik 
faaliyetler denir.  Nüfusun çalışan kısmının ekonomik faaliyetlere dağılımı gelişmişlik düzeyi 
göstergesidir. Antalya’da nüfusun önemli kısmı; tarım, turizm, ticaret, sanayi ve çeşitli hizmet 
alanlarında çalışmaktadır.

ANTALYA’DA GÖÇ

Örnek: Ben İpek. Ailemde babam ve annem çalışıyor. Ben ve küçük kardeşim Eren 
ise okula gidiyoruz. Babamın Akdeniz Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyesi var. Annem ise 
öğretmendir. Babam sanayi, annem ise hizmet alanlarında çalışmaktadır.

Çalışan aile bireylerinizin hizmet alanlarını aşağıdaki 
örneğe benzer bir şekilde yazınız.

ET KİNLİK

Görsel 3.3.2
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ANTALYA’NIN ALDIĞI-VERDİĞİ GÖÇ VERİLERİ
YIL ALDIĞI GÖÇ VERDİĞİ GÖÇ GÖÇ FARKI

2018 95.920 80.349 15.571
2017 87.232 72.178 15.054
2016 79.203 73.119 6.084
2015 96.441 68.374 28.067
2014 93.057 64.631 28.426

  DEPREM                 

  KURAKLIK                 
  HEYELAN                  

  EROZYON                  
  ÇIĞ                   

ANTALYA’DA GÖÇ

İnsanların doğal, siyasi, ekonomik, dini ve 
sosyal nedenlerle hayatlarının bir kısmını ya 

da tamamını geçirmek için yaşamlarını 
sürdürdükleri yerden başka bir yere 

yerleşmek koşuluyla yer değiştirmesi hareke-
tine göç denir. Göçler yön ve süre bakımından 

değişik özellikler gösterir.

GÖÇ NEDİR ?                                                      

GÖÇLERİN 
YÖNÜ                                                        

GÖÇLERİN 
NEDENLERİ                                                        

İç Göç 
(Köy, İlçe ve   

Şehir arasında)                                                                                 
                           

 Dış Göç 
(Ülkeden 
Ülkeye)                                    

GÖÇLERİN 
SÜRESİ

Kısa süreli                                    
(Mevsimlik
 işçi göçü)

Kalıcı 
(sürekli)

Orta ve Uzun süreli 
(Üniversite eğitimi, 

memurluk          
gibi.)

 DOĞAL

EKONOMİK SOSYAL

SİYASAL

 SEL

  GELİR DAĞILIMI                         
  İŞ İMKANLARI                                

  ULAŞIM                 
DOĞAL KAYNAK  
İMKANLARI                            

  TARIMSAL     
    SORUNLAR                     

  SAĞLIK        

  EĞİTİM                            

  SAVAŞ                           

  TERÖR                            
  İLTİCA                            

  ETNİK KÖKEN                            

 KÜLTÜR                
İNANÇ                            

  TÖRE(GÜVENLİK)                            
  EĞLENME                         

TÜİK Verileri
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Antalya’da göçün nedenleri neledir?

ET KİNLİK

ANTALYA NEDEN GÖÇ ALIR? ANTALYA NEDEN GÖÇ VERİR? 

Yaşadığınız şehre göç eden bir aile bireyi ile röportaj 
yaparak sınıfta okuyunuz.

ET KİNLİK

Adınız Soyadınız 

Kaç Yaşındasınız?

Mesleğiniz Nedir?

Ailede Kaç Kişisiniz?

Kaç Yılında Antalya’ya Yerleştiniz?

Antalya’ya Nereden Göç Ettiniz?

Göç Etme Nedeniniz Nedir?
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4. KONU

3. TEMA

DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM
1. Doğal afet nedir?  Bildiğiniz doğal afetleri söyleyiniz. 
2. Şimdiye kadar yaşadığınız  veya tanık olduğunuz bir doğal 

afet var mı? Anlatınız.

DOĞAL AFETLER

ŞEHRİMİ TANIYORUM

Yaşadığım şehirde           
karşılaşabileceğim doğal afetleri 

öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

DOĞAL AFETLER
Doğal afet, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen, mal ve 

can kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı doğa olaylarına verilen isimdir. 
Ana kökeni hava olayları, yerkabuğu olayları ve su kaynaklı olaylar olarak üçe ayrılır. Bu olaylar 
kendi içinde farklılık gösterir. Doğal afetler insan yaşamını olumsuz etkiler. Bu olayların oluşum 
nedenlerini ve olaylardan korunma yollarını bilmek yaşamımızı daha güvenli sürdürebilmek için 
önemlidir.

Antalya ve çevresinde görülen doğal afetler tarım, turizm, ticaret, ulaşım başta olmak üzere 
sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi aksatır. Örneğin; şiddetli rüzgarlar çatıların uçmasına, ağaçların 
devrilmesine neden olurken limanda gemilerin yükleme boşaltma yapmasına da engel olur. 
Şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve taşkınlar tarım alanlarına, seralara zarar verir. Sıcaklığın 
sıfırın altına düşmesi tarım ürünlerinin verimini azaltır. Ayrıca Antalya 2. derece deprem alanında 
kalmaktadır.     

Görsel 3.4.1 Görsel 3.4.2
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Şiddetli Yağışlar 
(Yağmur, kar, dolu)

Hava Olayları
(Meteorolojik)

Bu afetlerin
 asıl nedeni, 

hava olaylarında 
yaşanan

 uç değerlerdir.

Şiddetli Rüzgarlar                     
(Fırtına, hortum)

Yıldırımlar                              
(Orman yangını)

Aşırı Sıcak ve
 Soğuklar (Don)

Akarsu kenarlarına yerleşme önlenmelidir.
Bitki örtüsü yağmurun hızını kestiği için, ormanların 
korunması gerekir.

 Fırtına uyarıları Antalya Valiliği ve Meteoroloji Müdürlüğünden
takip edilmelidir.

Yıldırım riski olan havalarda      ağaç , bayrak ve telefon direği 
gibi yüksek objelerden uzak durulmalıdır.

Don olayları özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde 
tarım faaliyetleri ve bitkiler için zararlı sonuçlar verebilece-
ğinden hava tahmin raporları takip edilmelidir.

Ev eşyaları ve bahçe eşyaları emniyete alınmalıdır.

Yüksek bina ve yapılarda paratoner ( yıldırımsavar) 

Güneş çarpmasından korunmak için gölgede bulunulma-
lıdır ve ağır iş ya da spor yapılmamalıdır.

Deprem

Yer Kabuğu 
Olayları

(Jeolojik)

Bu afetler 
doğrudan 
doğruya

kaynağını yer
 kabuğu ya da 

yerin 
derinliklerinden 

alan 
doğal afetlerdir.

Heyelan (Yer göçmesi, 
kaya düşmesi)

Erozyon

Mevcut binaların sağlamlığı arttırılmalı ve konutlara 
deprem sigortası yaptırılmalıdır.

Yerleşim bölgesi seçerken gevşek toprağa meyilli araziler 
tercih edilmemelidir.

Akarsu yatakları duvarlar örülerek kontrol edilmelidir.

Mevcut bitki örtüsü korunmalıdır.

Dik yamaç şeklinde olan yerlerde teraslama çalışmaları 
yapılmalıdır.

Çok eğimli arazilere teraslama (araziyi merdiven basamağı 
şeklinde yapma) yapılmalıdır.

Sel ve Taşkın

Su Kaynaklı 
Olaylar

(Hidrolojik)

Aşırı yağış veya 
aşırı sıcaklıktan 
dolayı görülen 

doğal 
afetlerdir.

Kuraklık 
( Orman yangını)

Çevredeki yeşil alanlar korunmalı ve arttırılmalıdır.

Akarsu yatağına bina yapmaktan kaçınılmalıdır.

Kuraklığa karşı sulama projeleri geliştirilmelidir.

Küresel ısınmaya karşı küresel çözümler üretilmelidir.

KORUNMA YOLLARIDOĞAL AFETKÖKENİ

DOĞAL AFET KORUNMA YOLLARI

KORUNMA YOLLARIDOĞAL AFET

KÖKENİ

KÖKENİ

kullanılmalıdır.

DOĞAL AFETLER 
VE 

DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI

Görsel 3.4.3
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Antalya’da yaşanmış olan doğa olayları ile ilgili bir 
araştırma yapınız. Ulaştığınız bilgilerden yola çıkarak boş 
alana kendi gazete sayfanızı oluşturunuz.

ET KİNLİK

BENİM GAZETEM 
ANTALYA’DAN HABERLER 

Gazete, dergi, televizyon haberleri ve internetten faydalanarak 
Antalya’ da yaşanmış olan doğa olayları ile ilgili bir araştıma 
yapınız. Ulaştığınız bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki boş 
alana kendi gazete sayfanızı oluşturunuz.

TARİH:.................................

.......................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

FOTOĞRAF

FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

BAŞLIK
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Aşağıdaki basketbol toplarının yanında Antalya’da görülen 
doğal afetlerden korunma yolları ile ilgili bazı bilgiler 
verilmiştir. Basketbol toplarıyla atış yapmak isteyen 
çocuğun, basket atabilmesi için topların üzerindeki 
numaraları potaların altına yazınız.

ET KİNLİK

SEL VE TAŞKINLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ŞİDDETLİ RÜZGARLAR ORMAN YANGINI

Ormanlara cam ve kırıkları atılmamalıdır.

Araçlar mümkünse garaja park edilmelidir.

Ormanda ateş yakılmamalı ve sigara izmariti atılmamalıdır.

Ağaçlandırma faaliyetleri yapılmalıdır.

Bina ve ağaçlardan uzak durulmalıdır. 

Su yataklarına setler yapılmalıdır.

Uyarılar meteorolojiden takip edilmelidir.

Toprak özellikleri dikkate alınarak imar yapılmalıdır.

Hasat sonrasında tarlalarda kalan anız, atık ve çöpler yakılmamalıdır.

Görsel 3.4.4
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5. KONU

3. TEMA

DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM
1. İli ve ilçeyi kim yönetir? Yaşadığınız yeri yöneten kişinin adını 

söyleyiniz.
2. Antalya’nın kaç ilçesi vardır? Bildiklerinizi söyleyiniz.

İDARİ YAPI

ŞEHRİMİ TANIYORUM

Yaşadığım şehrin dünden bugüne 
idari yapısını öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

ANTALYA’NIN İDARİ YAPISI
• Antalya’da 19 ilçe bulunmaktadır. 

• İl merkezinde Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu, Döşemealtı ilçeleri yer alır. 

• Doğudaki ilçeler Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradi, Akseki ve Gündoğmuş’tur. 

• Batıdaki ilçeler Kemer, Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Korkuteli ve Elmalı’dır. 

• Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa, Aksu, Serik, Manavgat, 
Alanya ve Gazipaşa denize kıyısı olan ilçelerdir. 

• İl merkezinde yönetim valilik kanalı ile gerçekleştirilir. İlçelerde ise kaymakamlıklar yer 
alır. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde çeşitli kamu ve özel kurumlar bulunur.

ARAŞT IRALIM - ÖĞRENELİM
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan ilçelere
ait haritaları inceleyelim. 
http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR,175499/haritalar.html

Görsel 3.5.1
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Konyaaltı
Bugün Konyaaltı olarak adlandırılan bölgenin 

yakın tarihimize kadar, Antalya’nın falezler 
üzerinde yer almasından dolayı KOYALTI 
biçiminde anıldığı ve halk dilinde söylene 
söylene Konyaaltı’na dönüştüğü belirtilmektedir. 
Konyaaltı, Antalya’nın batı ucunda yer alan bir 
semttir. Yaklaşık 7,5 km uzunlukta bulunan aynı 
ada sahip bir plaja sahiptir. Antalya’nın limanı 
Konyaaltı’nda bulunmaktadır.

Tünektepe, Saklıkent Kayak Merkezi, Tübitak 
Gözlem Evi, Topçam Mesire Alanı ve Akdeniz 
Üniversitesini içinde barındıran bir ilçemizdir.

Muratpaşa
2009 yılında ilçe statüsü alan Muratpaşa’da 

Antalya Müzesi, Yivli Minare, Kaleiçi, Karatay 
Medresesi, Muratpaşa Camii, Üç Kapılar gibi tarihi 
yerlerin dışında Karaalioğlu Parkı, Atatürk Kültür 
Parkı, Antalya Devlet Tiyatrosu, Lara Plajı ve yat 
limanı bulunmaktadır. Lara plajı, Türkiye’ye ait 
en uzun kumsal olarak bilinmektedir ve turizm 
açısından her geçen gün daha da gelişmektedir. 
Plajın hemen arkasında ufak bir orman yer 
almaktadır.

Kepez
Kepez Antalya’nın merkezinde bulunan 5 

ilçeden biridir. Kepez Belediyesi sınırlarında 
bulunan Düden Şelalesi yerli ve yabancı 
turistlerin akınına uğrar. Şehir merkezine ulaşımı 
sağlayan hafif raylı sistemi de mevcuttur. Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs 
Terminali Kepez’de bulunmaktadır. İlçede 
hayvanat bahçesi ile piknik ve mesire alanları 
vardır. Antalya’nın Masadağı ve Kepezüstü 
bölgelerinden kent manzarası izlenebilmektedir. 
Kepezüstü’nde İzmir-Buca’dan sonra Türkiye’nin 
en büyük ikinci Atatürk maskı bulunmaktadır.

2.426.356Nüfus

ANTALYA’ NIN KİMLİK KARTI

Yüz ölçümü
Rakım
Plaka Kodu
Telefon Kodu

20.815 km
39
07
242

ANTALYA İLÇELERİ

Görsel 3.5.2

Görsel 3.5.3

Görsel 3.5.4
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Manavgat
Manavgat, 2283 km2 yüzölçümüyle Antalya 

ilinin en büyük 2. ilçesidir. Manavgat Şelalesi, 
Türkiye’nin en düzenli akan Manavgat Irmağı 
üzerindedir. İlçe sınırlarında Manavgat Nehri 
üzerinde Oymapınar Barajı ve Manavgat Barajı 
adında iki tane hidroelektrik santrali vardır.

Manavgat ve çevresi ilk çağdan itibaren 
önemli bir yerleşme alanı olmuş; Side ve 
Selge gibi antik kentlerde bu medeniyetlerin 
kalıntılarına rastlanabilmektedir. Rafting alanı 
olan Köprülü Kanyon’un Oluk Köprü bölümü 
turist çeken yerler arasındadır.

Serik
Antalya’nın doğu ilçelerinden biri olan Serik, 

yaz aylarında turizm faaliyetleri ile artan bir 
nüfusa sahiptir.

Çağdaş tesisleri ve golf sahalarıyla anılan Belek, 
ilçenin önemli turistik yerlerindendir. Aspendos 
Antik Tiyatrosu, Sillyon ve Zeytintaşı Mağarası 
da ören yerleri olarak Serik’e özel bir kimlik 
kazandırmaktadır. Kış aylarında ise insanların 
yoğun şekilde tarım faaliyetlerine devam ettiği 
görülmektedir.

Döşemealtı
Döşemealtı, Antalya ilinin merkez ilçelerinden 

biridir ve 2009 yılında ilçe olmuştur. Türkiye’nin 
en eski iskân yerlerinden biri olma özelliğine 
sahiptir. Yörükler tarafından göç yolu olarak 
kullanılan ve döşeme taşlardan oluşan bu 
yol Döşemealtı Platosu’na adını vermiş; bu 
nedenle yöre halkı “döşeme” yolun altında kalan 
düzlüğü “Döşemealtı” olarak adlandırmıştır. 
Döşemealtı el dokuması halılarıyla ünlü bir ilçedir.

Karain Mağarası, Termessos Antik Kenti, 
Kırkgöz Han ve Döşemealtı’na ismini veren antik 
yol ilçenin turist çeken yerlerinden bazılarıdır.

Aksu
Yerli halk tarafından “Karanlık Sokak” olarak 

bilinen Aksu ilçesi; Kurşunlu Şelalesi, Perge Antik 
Kenti ve Kundu Turizm Bölgesi ile ünlüdür. Anfaş-
Expo Fuarcılık Merkezi de ilçe ekonomisine 
katkıda bulunan yerlerden biridir.

Görsel 3.5.5

Görsel 3.5.6

Görsel 3.5.7

Görsel 3.5.8
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İbradı
İlçenin adının Arapça ‘’ibrad’’ yani “soğuk yer” 

manasındaki sözcükten geldiği düşünülmektedir.
İbradı 1991 yılında Akseki’den ayrılmıştır. İlçenin 
dağlık bir bölgede bulunuşu hayvancılık faaliyetlerini 
geliştirmiştir. Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat’ın 
İbradı’yı yazlık konaklama yeri olarak kullandığı 
söylenir. İbradı’nın turizm açısından değer taşıyan 
en önemli varlığı Altınbeşik Mağarası’dır. Harç 
malzemesi kullanılmadan yapılan Düğmeli Evler 
turistik açıdan dikkat çeken bir mimariye sahiptir.
İbradı merkezinde 7 adet tarihi konak koruma altına 
alınarak turizme kazandırılmıştır.

Gündoğmuş
Geyik Dağı eteklerine kurulmuş dağlık bölgede 

yer alan bir ilçedir. Hayvancılık ve arıcılık, ilçe 
ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Gelir 
kaynaklarının azlığı sebebiyle dışarıya sürekli göç 
veren bu ilçemizde son yıllarda ekonomik faaliyet 
olarak yayla turizmine önem verilmeye başlanmıştır. 
İlçe merkezinde Cem Sultan’ın Silifke Valiliği 
döneminde yapıldığı sanılan Cem Paşa Cami ilçenin 
kültürel değerlerindendir.

Alanya
Alanya ilçesi tarih boyunca Roma, Bizans, 

Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorluklar için 
Akdeniz’de önemli bir kale vazifesi görmüştür. 
Selçuklu zamanında, I. Alâeddin Keykubad 
yönetimi altındaki bölge, jeopolitik bir önem 
kazanmıştır. Şehrin bugünkü sembollerinden 
Kızıl Kule, tersane ve Alanya Kalesi bu dönemde 
yapılmıştır. Ayrıca Dim Mağarası, Damlataş 
Mağarası, Sapadere Kanyonu da ülke turizmine 
katkı sağlamıştır. Kentin adı;  Sultan Alaaddin’in 
şehri anlamına gelen “Alâiye” olarak konmuştur. 
1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün buraya 

yaptığı ziyaret ile şehir, isminin son halini almıştır. “Güneşin Gülümsediği Yer” olarak anılan 
Alanya muz ve avokado üretimde önemli bir paya sahiptir.

Akseki
Torosların incisi Akseki, kardelen çiçeğinin ana 

yurdu olarak bilinir. Rakımı 1050 metre olan bu 
ilçemiz dağlık ve engebeli bir görünüme sahiptir. 
Hayvancılık, arıcılık; sahlep, peynir, tereyağı, kekik 
ve andız yağı ticareti Akseki’de yoğun olarak 
görülmektedir. Türkiye’nin ilk folklor müzesi 
Sarıhacılar Mahallesi’nde bulunmaktadır.

Etkileyici bir tabiata sahip Akseki ilçesi birçok 
bitki türü ile beraber dağ keçileri için uygun bir 
yaşam ortamı sunmaktadır.

Görsel 3.5.9

Görsel 3.5.10

Görsel 3.5.11
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Kumluca
Kumluca 1958 yılında Finike’den ayrılarak 

ilçe olmuştur. Verimli bir ova üzerinde bulunan 
Kumluca ilçesi tarım faaliyetlerine ve seracılığa 
önem vermektedir.

Adrasan ve Olympos (Olimpos) Kumsalları 
turizm potansiyelinin maksimuma ulaştığı turizm 
alanlarıdır. Kumluca gür ormanları ve doğal köy 
yaşantısı ile her geçen gün turistlerin daha fazla 
dikkatini çekmektedir.

Finike
Temel ekonomik geçim kaynağı iç turizm ve 

tarım olan Finike ilçesi Antalya’nın batısında yer 
almaktadır. 1914 yılına kadar Elmalı ilçesine bağlı 
kalmış ve bu tarihte ilçe olmuştur. İlçede yetiştirilen 
tarım ürünleri arasında portakal ve mandalina 
ön plana çıkmaktadır. Arykanda (Arikanda), 
Limyra (Limira) Antik Kentleri ve Suluin Mağarası 
turizm bakımından ilgi çeken yerlerdendir. Yakın 
tarih içinde Finike Limanı’na ek olarak yapılan 
marina ile yat turizminde söz sahibi olmaya 
başlamıştır. 10 km’lik kumsalı ile ülkenin en uzun  
plajlarından birine sahiptir.

Gazipaşa
Ana hatlarıyla tarihsel serüveni MÖ 2000’lerde 

başlayan Gazipaşa; Antalya’nın en doğusunda 
bulunur. Narenciye ve muz tarımına uygun 
topraklara sahiptir. Gazipaşa Akdeniz sahilinin 
caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının 
yumurtalarını bıraktığı 17 merkezden biridir.

Ayrıca ören yerleri bakımından da zengin 
sayılabilecek bir ilçemizdir. Serde, Selinus, 
Nephelis (Nefelis) gibi antik kentler bu yerlere 
örnek olarak gösterilebilir.

Kemer
Türk turizminin en önemli merkezlerinden biri 

olan Kemer; deniz, orman ve dağların birleştiği bir 
noktada bulunmaktadır. İlçenin dikkat çeken yerleri 
arasında Çıralı Sahili, Phaselis (Faselis) Antik Kenti, 
Beldibi ile Molla Deliği Mağarası görülmektedir.

Her yıl yaz aylarında Altın Nar Kültür ve Sanat 
Festivali düzenlenmektedir. Kemer bölgesi turistik 
dönem boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği 
yapmaktadır. Phaselis Sanat Etkinlikleri, Kemer 
Off-Shore Yarışları (sürat tekne yarışları), Dünya 
Ralli Şampiyonası Türkiye ayağı (WRC Rally of 
Turkey), Kemer Karnavalı gibi değişik etkinlikler 
ile bölgeye sosyal ve turistik açıdan büyük katkılar 
sağlamaktadır.

Görsel 3.5.13

Görsel 3.5.14

Görsel 3.5.15

Görsel 3.5.16
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Elmalı
Elmalı, Muğla iline sınırı olan bir ilçedir. Ekonomisi 

tarım ve hayvancılığa bağlıdır. Kaş, Finike, Kumluca 
ve Fethiye’den gelen yolların kavşağı durumunda 
olması; ekonomisinin gelişmesini sağlamıştır. 
Türkiye’deki elmanın %12’si ilçede üretilir. Bakırcılık, 
demircilik, kuyumculuk, halı-kilim-çuval-heybe 
dokumacılığı, taş işlemeciliği, kahve değirmeni ve 
ahşap işçiliği gibi el sanatları ile ünlüdür. Tarihi Elmalı 
Yeşilyayla Güreşleri, Gömbe Festivali, Tekke Köyü 
Abdal Musa Şenlikleri ve Hıdrellez Şenlikleri ilçenin 
önemli faaliyetlerindendir. Ayrıca Elmalı Müzesi ile 
tarihi Ömer Paşa Cami, kültürel mirası öğrenme ve 
koruma bilincinin geliştirilmesi açısından önemli 
katkılar sağlamaktadır.

Kaş
Akdeniz’in dokusu bozulmamış ilçelerinden biri 

olan Kaş Antalya’nın en batısında yer alır. Dünyanın 
en önemli su dalış merkezlerinden biridir. Kano, 
doğa yürüyüşleri, mavi yolculuk ve yamaç paraşütü 
gibi etkinliklerin ilçe için önemi büyüktür.

Antiphellos (Antifelos), Patara, Xanthos 
(Sentos) gibi antik kentler ve Mavi Mağara, 
Kaputaş Plajı ilçenin önemli turistik yerlerindendir.

Demre
Demre, Antalya Körfezi’nin batısında Teke 

Yarımadası’nın güneyinde yer alan bir ilçedir. 
Şehrin MÖ 5. yy’da  kurulduğu tahmin edilmektedir. 
İlçenin ekonomisi %90 tarıma dayalıdır. Türkiye’nin 
en çok sivri biber üreten yerlerinden biridir. 

Demre tarihi geçmişi ve coğrafi konumu 
itibari ile önemli bir konumda yer alır.  İlçede 
tüm dünyada Noel Baba olarak benimsenen Aziz 
Nikolas’ın mezarının da bulunduğu St. Nicholas  
(Sen Nikolas) Kilisesi, Myra (Mira) Antik Kenti ve 
Tiyatrosu, Andreake Antik Kenti, Kaya Mezarları 
ve bugün Kaleköy olarak bilinen Simena Antik 

Kenti bulunmaktadır.  Belde; Kekova Adaları, Batık Kent’in tertemiz denizi ve iklimi ile turizm 
açısından şanslı bir yerleşim yeridir. 

Korkuteli
Osmanlı şehzadesi Sultan Korkut yazlarını bu 

ilçede geçirmiştir. Bu yüzden bu ilçe “Korkut’un ili” 
anlamındaki Korkuteli ismini almıştır.

Halkın başlıca geçim kaynağı tarım, meyvecilik, 
hayvancılık ve arıcılık ile orman işçiliğidir. Bölgede 
son yıllarda yaygınlaşan kültür mantarı üretimi de 
ilçe ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. 
İlçede çok hızlı gelişen bu sektör ülke genelinde 
büyük bir paya sahiptir. El dokumacılığı ve ağaç 
oymacılığı konusunda Korkuteli ilçesi ön plandadır.

Görsel 3.5.17

Görsel 3.5.18

Görsel 3.5.19
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D Ş Ü M A N A V G A T D

G Ö G P C A K S E K İ E

A H Ş S U R S E Z S Y M

Z İ S E L E U E Z I K R

İ İ D R M M P  D T D Ü E

P N F İ U E E L M A L I

A Y A K K K A N I R N E

Ş N G Ü K A Ş L Z B E F

A L Ş E Y H R İ T İ A İ

N A Y N A L A T A I L N

Y K O R K U T E L İ A İ

D K Ş U M Ğ O D N Ü G K

M U R A T P A Ş A I R E

KUMLUCA GAZİPAŞA

MANAVGAT

10 HARF

GÜNDOĞMUŞ DÖŞEMEALTI

KONYAALTI

MURATPAŞA

KORKUTELİ

9 HARF8 HARF 7 HARF

KAŞ AKSEKİ

ALANYA

ELMALI

AKSU DEMRE

KEMER

KEPEZ

SERİK FİNİKE

İBRADI

5 HARF4 HARF3 HARF 6 HARF

Aşağıdaki bulmacada verilen Antalya’ nın 
ilçelerini bulup çiziniz. (Çapraz, aşağıdan yukarı veya 
yukarıdan aşağıya, soldan sağa veya sağdan sola.)

ET KİNLİK
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Korkuteli 
Muratpaşa
Kepez 
İbradı
Kaş                               
İbradı
Muratpaşa                  
Kaş                    
Korkuteli           
Alanya
Alanya 

Resfebe; harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir 
kelimeyi bulmaya dayanan zeka oyunudur. Aşağıda verilen 
örnekten hareketle Antalya ilçelerinin resfebelerini bulup 
alt bölümlere yazınız.

ET KİNLİK

Örnek Çözüm;
1. Bir “çanta” resmi var ama dikkat ederseniz üzerinde – Ç harfi verilmiş. Bu nedenle 

çanta kelimesinden Ç harfini çıkardığımızda “ANTA” olarak yazmalıyız.
2. “L” harfi var.
3. Bir “ay” resmi var. Dikkat ederseniz ay resimde ters verilmiştir. Bu nedenle ay kelimesini 

tersten “YA” olarak yazmalıyız.
4. Şimdi normal harflerle, resimlerden elde ettiğimiz harfleri birleştirelim.

................................... ................................... ...................................
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6. KONU

3. TEMA

DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM

1. Yaşadığınız şehrin adını siz koymuş olsaydınız ne olurdu?
2. Antalya’ya ilk adını veren Bergama Kralı kimdir?

ŞEHRİN KURULUŞU 
VE GELİŞİMİ

ŞEHRİMİ TANIYORUM

Yaşadığım şehrin kuruluş ve 
gelişim sürecini öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

Antalya 
14. yy. sonlarına 
doğru Yıldırım Beyazıt 
dönemi’nde Osmanlı 
Devleti’ne bağlı bir 
sancak oldu. II.Beyazıt’ın 
oğlu Şehzade Korkut bir 
dönem Sancak Beyliği 

yaptı. Coğra� keşi�erle      
ticaret canlılığını 

yitirdi.

Anadolu 
Selçuklu Devleti 5 
Mart 1207’de Antalya’yı 
fethetti. Antalya’dan İç 
Anadolu’ya kadar birçok 
kervansaray yapıldı. 
Selçuklular şehre               
medreseler, camiler, 
çeşmeler, han ve                    

hamamlar yaptı.

Batı 
Akdeniz 
sahillerinde ve iç 
bölgelerde küçük bazı 
yerleşim merkezleri 
ortaya çıktı. Bergama 
kralı Attalos bu bölgede 
kendi adını verdiği 

Antalya’yı kurdurdu.

Birçok 
yeni şehir kuruldu. 
Romalılar mimari 
eserler, tiyatrolar, 
tapınaklar yaptı. Roma 
ikiye bölündü ve Antalya 
Doğu Roma’nın (Bizans) 
egemenliğine geçti. 
Şehir önemli bir ticaret 

merkezi oldu.

1243 
Kösedağ Savaşı ile 
Anadolu  Moğol 
egemenliğine girdi. 
Selçuklu valileri 
bağımsızlıklarını ilan 
edip beylikler kurdu. 
Antalya’da Tekeoğulları 
Beyliği kuruldu. Birçok 

mimari eser yapıldı.

1. Dünya 
Savaşından sonra 
Antalya İtalya tarafından 
işgal edildi. Halk Mustafa 
Kemal’in önderliğinde 
Kurtuluş Savaşı’na destek 
oldu. Cumhuriyet’in İlanı 
sevinçle karşılandı. TBMM 
1924’te sancakları vilayete 

dönüştürünce Antalya 
vilayet oldu.

İnsanlar 
mağarada yaşar-
lardı, avcılık ve 
toplayıcılıkla geçinirdi. 
Zamanla toprağı ekip 
biçti, bazı hayvanları 
evcilleştirdi. Tarım ve 
hayvancılık temel 

geçim kaynağı oldu.

MÖ 10.000-
 MÖ 4.000

MÖ 4. yy.-
MÖ 1. yy. Bergama

 Dönemi 

MÖ 1. yy.-
 12. yy.

1392-
1920

Osmanlı 
 Dönemi 

1290-
1392

1923’TEN 
GÜNÜMÜZE

1207-
1290 Selçuklu

 Dönemi 

Tarih
 Öncesi
 Dönem

Roma
 Dönemi 

Beylikler
 Dönemi 

Cumhuriyet
 Dönemi 

1 3 5 7

2 4 6

ANTALYA TARİHÇESİ
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İlk gittiğim yerde yaşayan insanlar topluluk halinde geziyor, yabani hayvanları yiyor, 
hayvanların derisinden yapılmış çarık (ayakkabı) ve elbise giyiyorlardı. Vahşi hayvanların 
saldırılarından, soğuktan veya sıcaktan korunmak için mağaraları ev olarak kullanıyorlardı. 
Kendiliğinden yetişen bitki ve meyveleri toplayıp karınlarını doyuruyorlardı. Karain 
Mağarası’nda bekleyen zaman makineme binip o dönemden ayrıldım.

Sizce ben zaman makinemle Antalya’nın hangi dönemindeyim?

Yaşadığım yerin tarihini merak ediyorum. Antalya’nın 
tarihi dönemlerine yolculuk yapmak için bir zaman 
makinesi icat ettim. 
Zaman makinesiyle hangi dönemlere gittiğimi, 
anlattıklarımdan yola çıkarak tahmin edebilir misiniz?

ET KİNLİK

....................................................................... DÖNEMİ

Görsel 3.6.1
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Zaman makinesi MÖ II. yy. da durdu. Beni Bergama Kralı II. 
Attalos karşıladı.  Kendine bağlı kabileleri, hükümranlık hudutlarını 
genişletmek ve yeni liman şehirleri kurmak amacıyla askerlerini 
güney yönünde göndererek: “ Gidin, bana bu yeryüzü üzerinde öyle 
bir güzel yer bulun ki, bütün kralların gözü kalsın bu yerde. Kimse 
gözünü bu yerden ayıramasın. Orada liman şehirleri kuracağım.” 
dedi. Askerlerle birlikte ben de kralın emrine uydum. 

Bunun üzerine Bergama’dan ayrılıp aylarca, Ege sahillerini karış karış dolaşıp Kral 
Attalos’un istediği güzellikte bir yer aradık. Sonunda daha güneye inerek, Akdeniz 
sahillerine geldik. Bugünkü Antalya şehrinin bulunduğu körfeze geldiğimizde bir süre 
gözlerimizi bu eşsiz güzellikteki manzaradan ayıramadık. Kabile başkanı: “Şükürler olsun 
sana Zeus, nihayet Attalos’un şehrini bulduk!” diye haykırdı. Daha sonra Bergama Kralı II. 
Attalos, burada bir şehir kurdu ve şehre kendi adını verdi. Attalos’la başlayan isim serüveni, 
Adalya’ya sonra Antaliye’ye, en son Antalya’ya dönüştü.

Sizce ben zaman makinemle Antalya’nın hangi dönemindeyim?

....................................................................... DÖNEMİ
Görsel 3.6.2
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 Zaman makinesiyle uçsuz bucaksız mavilikle bütünleşen Antalya 
İskelesi’ne indim. Gemiler mal getirip götürüyordu. Bu iskelede 
ticaret yapılıyordu. Bu eşsiz şehrin çevresinin surlarla çevrilmiş 
olduğunu gördüm. İlk yerleşim yeri olan bu yerin, Kaleiçi olduğunu 
öğrendim. Şehre girerken ihtişamlı bir kapı önünde Kral Hadrianus’u 
gördüm. Bu eşsiz yapı günümüzdeki “Üçkapılar” mış. Bu dönemde 
imparatorluk ikiye bölünmüştü.   

                                   Sizce ben zaman makinemle Antalya’nın hangi dönemindeyim?

Zaman makinemle yük taşıyan kervanların konaklaması için yapılan 
bir kervansaraya indim. Antalya’da bulunan bu kervansarayların İç 
Anadolu ile ticareti geliştirmek için yapıldığını öğrendim. Kervana ben 
de katıldım ve ilk gün kervanla birlikte, Kırkgöz Han’da konakladık. 
İkinci gün Çubukbeli’ni geçtik ve Susuz köyünde Susuz Han’da 
konakladık. Bu şekilde Anadolu’nun bir ucundan öbür ucuna gittik. 
Bu dönemde Sultan l.Gıyaseddin Keyhusrev, ordusuyla Antalya’yı 
kuşattı ve 5 Mart 1207’de Antalya’yı fethetti.

Sizce ben zaman makinemle Antalya’nın hangi dönemindeyim?

....................................................................... DÖNEMİ

....................................................................... DÖNEMİ

Görsel 3.6.3
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Zaman makinemle kendimi bir savaşın ortasında buldum. 
Kösedağ’da yapılan bu savaşın galibi olan Moğollar bir dönem 
Anadolu’ya egemen oldu. Moğol baskısı ve Selçuklu Devleti’nin 
otoritesi de azalınca bazı Selçuklu valileri bağımsızlık ilan etti. 
Böylece Anadolu’da yeni bir dönem başladı. Antalya bu dönemde 
önce Isparta’da kurulan Hamitoğulları Beyliği’ne bağlandı. Daha 
sonra Antalya’da Tekeoğulları Beyliği kuruldu. Bu dönemde Antalya 
ve çevresine birçok cami, medrese, çeşme, han, hamam yapıldı. 
Mimar Balaban Bey yivli minareli bir cami inşa ediyordu.

Sizce ben zaman makinemle Antalya’nın hangi dönemindeyim?

Zaman makinemle bu sefer farklı bir limana indim. Bu limanda 
da çok gemi gördüm. Ticaret ne kadar da canlıydı. O zaman Sultan 
ll.Bayezıt, şehzadesi Korkut’a Antalya’da sancak beyliği görevini 
verdi. Sonra haberini aldım ki, Şehzade Korkut öldürülmüş. Zamanla 
Avrupalıların yaptığı coğrafi keşiflerin etkisiyle Antalya’daki 
ticaretin canlılığını yitirdiğini gördüm ve üzüldüm.

Sizce ben zaman makinemle Antalya’nın hangi dönemindeyim?

....................................................................... DÖNEMİ

....................................................................... DÖNEMİ

Görsel 3.6.4
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Zaman makinemle Antalya’ya geldiğimde gördüm ki bir kargaşa 
var. Meğer Antalya İtalyanların payına düşmüş. Ülkeyi yönetenlerin 
bu duruma tepkisiz kaldığını gören halk neye uğradığını şaşırmış, 
kendi imkanlarıyla mücadele ediyordu. Bu düşünceyle gezerken 
yolum bir telgrafhaneye düştü. Telgrafhanedeki (telgraf çekilen 
yer) insanlar harıl harıl çalışıyordu. Öğrendim ki bu insanlar 
verilen mücadeleyi tüm ülkeye ve dünyaya duyuruyordu. Bütün 
bu mücadelelerin ve Mustafa Kemal’in liderliği sonunda başarıya 

ulaşıldı. Tüm ülkeyle birlikte Antalya da kurtuldu. Cumhuriyet’in ilanını  halk sevinçle 
karşıladı. 1924’te Antalya vilayet oldu. Gönül rahatlığıyla zaman makineme bindim ve o 
dönemden ayrıldım.

Sizce ben zaman makinemle Antalya’nın hangi dönemindeyim?

Porçik’le zaman makinesinde yolculuk yapsaydınız 
Antalya’nın hangi dönemine gitmek isterdiniz? Nedenini 
açıklayınız. 

ET KİNLİK

....................................................................... DÖNEMİ
Görsel 3.6.5
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Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

ET KİNLİK

1- Kral Attolos’un yaşadığı dönem.

2- Kaleiçi’nin ilk yerleşim yeri haline geldiği dönem.

3- Şehzade Korkut’un sancak beyliği yaptığı dönem. 

4- Antalya’yı fetheden ilk Türk devleti. 

5- Bir dönem Antalya’ya verilen isimlerden biri. 

6- Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan yaşadığımız şimdiki dönem.

NOT: Numaralı harfleri aşağıya yerleştiriniz.

ANTALYA VE ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ
BİR YERE GEZİ DÜZENLEYİNİZ.

GEZİYORUM!

1 2 3 4 5 6 7

1- B R G 1 M

2- R M 7

3- O S M A 2 L

4- E 5 Ç U K L U

5- A D L 6 4

6- C M U R Y 3

1

7

2

6 4

3

5

86



7. KONU

3. TEMA

DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM

1. Komşu illerden iki tanesini söyleyiniz.
2. “Kardeş Şehir” kavramından ne anlıyorsunuz?

KOMŞU VE KARDEŞ 
ŞEHİRLER

ŞEHRİMİ TANIYORUM

Yaşadığım şehrin komşu ve 
kardeş şehirlerini öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

ANTALYA’NIN KOMŞU İLLERİ VE KARDEŞ ŞEHİRLERİ
Antalya ili kuzeyinde Isparta ve Burdur; doğusunda Mersin, Karaman, Konya; batısında Muğla 

illeri ile çevrilidir. Komşu illerle Antalya arasında benzerlik ve farklılıklar göze çarpar. Göze çarpan 
bu unsurların başında coğrafi özellikler (yerşekilleri, iklim, bitki örtüsü, doğal afetler vb.) gelir. 
Ardından nüfus özellikleri; ekonomik faaliyetler, (tarım, hayvancılık, sanayi, madencilik, turizm, 
ulaşım, ticaret) tarihi, sosyal ve kültürel özellikler karşımıza çıkar. 

Konya ile Antalya arasında iklim ve bitki örtüsü farklı iken, Muğla ve Mersin ile Antalya arasında 
aynı iklim ve bitki örtüsü özellikleri görülür. Ayrıca Mersin ve Konya’da iller arası demiryolu 
ulaşımı varken Muğla ve Antalya’nın yoktur. Demiryolu ulaşımı Burdur, Isparta  ve Karaman’da 
da mevcuttur. 

Turizm Antalya’da çok gelişmiş bir ekonomik faaliyettir. Bu gelişmişlik Muğla, Konya ve 
Mersin’de de görülür. Diğer komşu illerimiz yoğun bir turizm etkinliğine sahip değildir. Antalya 
tüm komşu illerinden daha fazla nüfusa sahiptir. Konya ve Mersin nüfusu Antalya’ya yakınken; 
Karaman, Isparta, Burdur ve Muğla’nın nüfusu bir milyonun altında kalır. Bu örnekler Antalya ile 
komşu illerimizin benzer ve farklı yönleri açısından çoğaltılabilir.  

Kardeş Şehir : Coğrafi 
olarak birbirinden uzakta 
olan yerleşim yerlerinin 
sosyal, kültürel ve ekonomik 
paylaşımlar anlamında 
birliktelik kurmasıdır. İki 
şehir belediyesinin sosyal, 
kültürel ve ekonomik gelişimi 
yükseltmek amacıyla proje 
ve programlar yürütmesidir.  
Kardeş şehir uluslararası 
alanda “sister city” (sistır siti) 
adıyla bilinir. ABD şehirleri 
ile dünya ülkelerinin şehirleri 
arasında 1950’lerden itibaren 
barış ve karşılıklı anlayışın 
geliştirilmesi amacıyla 
ortaya çıkmıştır. Avrupa’da da aynı yıllarda Fransa ve İngiltere şehirleri arasında dostluğun 
geliştirilmesi amacıyla “twinning” (tivining) adı verilen kardeşlik ilişkileri kurulmuştur. Dünya 
Kardeş Şehirler Birliği Teşkilatı’nın merkezi Amerika’dadır. Antalya ve ilçelerinin de önemli 
sayıda kardeş şehirleri vardır.

Görsel 3.7.1
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ANTALYA KOMŞU İLLER VE ÖZELLİKLERİ EŞLEŞTİRME ETKİNLİĞİ
A. Aşağıdaki tablo üzerinde belirtilen boşluklara, haritadan yararlanarak illere ait plaka kodlarını yazınız.

İL ISPARTA BURDUR KONYA MUĞLA MERSİN KARAMAN 

PLAKA 
KODU 

 
………… 

 
………… 

 
………… 

 
………… 

 
………… 

 
………… 
 

 
B. Aşağıdaki görsellerin Antalya’nın hangi komşu iline ait olduğunu belirleyerek verilen boşluğa yazınız.

...........................

...........................

...........................

........................... ...........................

........................... ...........................

......................................................

.................................................................................
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ANTALYA KOMŞU İLLER VE ÖZELLİKLERİ EŞLEŞTİRME ETKİNLİĞİ
A. Aşağıdaki tablo üzerinde belirtilen boşluklara, haritadan yararlanarak illere ait plaka kodlarını yazınız.

İL ISPARTA BURDUR KONYA MUĞLA MERSİN KARAMAN 

PLAKA 
KODU 

 
………… 

 
………… 

 
………… 

 
………… 

 
………… 

 
………… 
 

 
B. Aşağıdaki görsellerin Antalya’nın hangi komşu iline ait olduğunu belirleyerek verilen boşluğa yazınız.

...........................

...........................

...........................

........................... ...........................

........................... ...........................

......................................................

.................................................................................

48

1515
32

42

70

33

Aşağıdaki tablo üzerinde belirtilen boşluklara, 
haritadan yararlanarak illere ait plaka kodlarını yazınız.

Aşağıdaki verilen komşu illere ait görselleri inceleyiniz. 
Ait oldukları ilin adını yazınız.

ET KİNLİK

ET KİNLİK
 

ANTALYA KOMŞU İLLER VE ÖZELLİKLERİ EŞLEŞTİRME ETKİNLİĞİ
A. Aşağıdaki tablo üzerinde belirtilen boşluklara, haritadan yararlanarak illere ait plaka kodlarını yazınız.

İL ISPARTA BURDUR KONYA MUĞLA MERSİN KARAMAN 

PLAKA 
KODU 

 
………… 

 
………… 

 
………… 

 
………… 

 
………… 

 
………… 
 

 
B. Aşağıdaki etkinlikte boş bırakılan yerlere, harita üzerinde gördüğünüz har�eri uygun şehir üzerinden 
bularak yerleştiriniz.

...........................

...........................

...........................

........................... ...........................

........................... ...........................

......................................................

.................................................................................

Görsel 3.7.2

Görsel 3.7.3
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MURATPAŞA

 KONYAALTI

SERİK

KEMER

BARANOVİCHİ-BELARUS C.                      

BEYŞEHİR/ KONYA

LAPTA/ KKTC                                 
SCHWABACH/ ALMANYA

GUİLİN/ ÇİN HALK C.         
       AKSU / ISPARTA                      

    SARI VELİLER/ KARAMAN

Harika olur !

Merhaba ! 
Yeni  bir kavram ile

 karşındayım. 
               “ Kardeş Şehir “ 

Kardeş Şehir : Coğra� olarak                    
birbirinden uzakta olan 
yerleşim yerlerinin sosyal, kültürel ve 
ekonomik anlamda birliktelikleridir. 
Biraz örneklendirmemi ister misin? 

Daha önce hiç                  
duymamıştım.

ETK İNLİK
Antalya’nın diğer ilçelerini ve onların kardeş 
şehirlerini araştırıp yazınız.

Antalya’nın diğer ilçelerini ve onların kardeş şehirlerini 
araştırıp yazınız.

ET KİNLİK
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 1- İlimizin komşu illerinden hangilerinin denize kıyısı vardır?

Aşağıdaki cümlelerin doğru  olanlarına ( D ) ; yanlış olanlarına ( Y ) yazınız.

Aşağıda verilen test sorularında doğru seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıda verilen kelimeleri uygun olan boşluklara yerleştiriniz.

                Akdeniz   -   Kepez   -   İbradı   -   Karasal      

3- İlimizin nüfus olarak en kalabalık ilçesi……………………………………………………………................... en tenha                                             
ilçesi ……………………………………………………………….’dır.

5- İlimizin yüzölçümü en büyük ilçesi Korkuteli , en küçük ilçesi Muratpaşa’dır.                         (     )

 6- Saklıkent kayak merkezi Beydağları üzerinde yer alır.                                                              (     )

7- Karain Mağarası Akseki ilçesi sınırları içindedir.                                                                                    (     )

2- Maki bitki örtüsünde yer alan bitki türlerinden bildiklerinizi yazınız.

4- İlimizin kıyı kesimlerinde …………………………………………………...........................................iklimi , iç kesimlerinde 
……………………………………………iklimi görülür.

Cevap: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

3.TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

8- Antalya ilinin coğra� özellikleri hakkında aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Dağlar kıyıya paralel uzanır.
B) Nüfus yoğunluğu genelde kıyı bölgelerde fazladır.
C) Birçok yaylası vardır. 
D) Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasından düşüktür.

9- Aşağıdakilerden hangisi Antalya’nın su 
kaynaklarından biri değildir?

A) Aksu Çayı
B) Manavgat Çayı
C) Fırat Nehri
D) Köprüçay

10- Aşağıda  verilen dağlık alanların hangisi Antalya’nın yer şekilleri 
içerisinde yer alır?

A) Bey Dağları         B) Uludağ         C) Ağrı Dağı  D) Kaz Dağı

Cevap: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

3.Tema Kazanımları Öz Değerlendirme Formu (ŞehrimiTanıyorum) 
 

KAZANIMLAR Evet Kısmen Hayır 

1. Yaşadığım ilin coğrafi konumunu ve coğrafi özelliklerini bilirim.    
2. Yaşadığım şehirdeki insan doğa etkileşimini açıklarım.    
3. Yaşadığım şehrin demografik yapısını açıklarım.    
4. Yaşadığım şehirde karşılaşılabilecek doğal afetleri bilirim.    
5. Yaşadığım ilin dünden bugüne idari yapısını tanırım.    
6. Yaşadığım şehrin kuruluş ve gelişim sürecini bilirim.    
7.Yaşadığım şehre komşu ve kardeş şehirlerin benzer ve farklı yönlerini bilirim.    
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Ş e h r i m i z

TEMA 4  sEHRIM cALISIYOR
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1. Ailenizdeki ve çevrenizdeki insanlar hangi işlerle uğraşıyorlar?
2. Antalya’ da en çok hangi ekonomik faaliyetler yapılır?

DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM

1. KONU

4. TEMA

EKONOMİK UNSURLAR

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Yaşadığım şehrin gelişiminde 
etkili olan ekonomik unsurları 

öğreneceğim.

?

Antalya verimli ovaları, gelişmiş sulama imkanları ve ılıman iklim 
koşulları ile tarımsal faaliyetler için oldukça uygundur. Ayrıca bölgede 
seracılık da yapılır. Her mevsim çeşitli tarım ürünleri üretilir. Buğday, 
susam, mısır, pamuk, keçiboynuzu, zeytin, portakal, mandalina, limon, 
nar, üzüm, seralarda çeşitli sebze ve meyveler; muz, avokado, kivi gibi 

tropikal meyveler üretimi yapılan başlıca 
tarım ürünleridir. Tropikal ürünlerin Antalya 
ve çevresinde yetiştirilmesinde denizel 
iklim ile dağların kıyıya paralel uzanarak kuzeyden gelen serin havayı 
kesmesi önemli bir faktördür. Bu sayede mikroklimatik (dar alanda 
iklim özellikleri) ortaya çıkarak, tropikal iklim şartlarına yakın özellikler 
görülür. Antalya’nın doğu ilçeleri Alanya ve 
Gazipaşa başta olmak üzere çeşitli tropik 

meyveler yetiştirilir. İç kısımlardaki ilçelerde ve yayla kesimlerinde ise 
tahıllar ve meyve üretimi öne çıkarken, son yıllarda sera ürünlerinin 
üretimi de görülmektedir. Bununla beraber tohumculuk sektörü, tıbbi ve 
aromatik bitkiler gibi değişik tarımsal üretimler de yapılmaktadır. Çeşitli 
türde çiçeklerin üretimi ile kesme çiçeklik ihracatta önemli rol oynar. 
Antalya orman ürünleri bakımından zengin bir ilimizdir ve Türkiye’de 
reçine üretiminin dörtte birini sağlar. Tomruk ve direk üretimi fazladır.Tarım üretiminde Antalya, 
Türkiye’nin ana tarlasıdır, demek yanlış olmaz.

TARIM

NELER 
ÖĞRENECEĞİM

TARIM

TİCARET TURİZM

Görsel 4.1.1

Görsel 4.1.2

Görsel 4.1.3
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ÜRÜNLER

2002 

ÜRETİM(TON) 

TÜRKİYE

ANTALYA

TÜRKİYE 

İÇİNDEKİ 

ORANI (%)

2016 ÜRETİM  

(TON) 

TÜRKİYE

ANTALYA

TÜRKİYE 

İÇİNDEKİ 

ORANI (%)

Domates 9.450.000 1.508.050 15,96 12.600.000 2.409.762 19,13

Hıyar 1.670.000 496.494 29,73 1.811.681 514.681 28,41

Portakal 1.250.000 311.942 24,96 1.850.000 504.655 27,28

Biber 1.750.000 224.174 12,81 2.457.822 390.072 15,87

Elma 2.200.000 157.697 7,17 2.925.828 281.019 9,60

Patlıcan 955.000 188.843 19,77 854.049 177.275 20,76

Nar 60.000 7.539 12,57 465.200 111.041 23,87

Muz 95.000 36.472 38,39 305.926 82.566 26,99

Mantar (Kültür) - 7784  40.272 21.533 53,47

Yenidünya 11.800 7.226 61,24 13.950 4.482 32,13

Keçiboynuzu 13.500 4.831 35,79 13.405 4.998 37,28

Avokado 400 212 53,00 1.950 1.524 78,15

Susam 22.000 7.449 33,86 19.521 3.301 16,91

Mısır (Dane) 2.100.000 33.942 1,62 6.400.000 44.731 0,70

Pamuk 2.541.832 35.000 1,38 2.100.000 29.040 1,38

Önemli Tarım ürünleri üretiminde Antalya’nın Türkiye üretimindeki payı (2002-2016 Karşılaştırması)

https://antalya.tarimorman.gov.tr

Görsel 4.1.4

İÇ KESİMLERDE
TARIM FAALİYETLERİ

KIYI KESİMLERDE
TARIM FAALİYETLERİ

Mısır ve Susam
 Üretimi

Sera ( Örtü altı)
Ürünleri

Tropikal Meyve
 Üretimi

Zeytin
 Üretimi

Kesme Çiçek 
 Üretimi

Tohum ve Fide
 Üretimi

Tıbbi ve 
Aromatik

 Bitkiler Üretimi

Çeşitli
 Sebze- Meyve

 Üretimi

Bağcılık
 Üretimi

Sera ( Örtü altı)
Ürünleri

Çeşitli  Meyve
 Üretimi

Çeşitli  Sebze
 Üretimi

Tahıl 
 Üretimi

Orman Ürünleri
 Üretimi
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Porçik’in gol atabilmesi için sahada, Antalya’ da üretilen ürünlerin 
olduğu yolu takip etmesi gerekmektedir. Doğru yolu izleyerek golü 
atan Porçik’ i işaretleyiniz.

ET KİNLİK

Görsel 4.1.5
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Turizm, insanların yaşadıkları yerin dışında başka bir yere 
eğlenme, dinlenme, gezip inceleme, tanıdık ve akraba ziyareti, 
aktif spor, toplantı, kongre, görev, iş, öğrenim, sağlık, transit 
geçiş, inanç ve kültürel gezi gibi amaçlarla seyahat etmesidir. 
Tüm bu etkinliklerin yapılması sırasında yoğun ekonomik 
faaliyetler gerçekleşir.

Antalya ve çevresi sahip olduğu tarihi eserler, doğal 
güzellikler ve plajlar 
sayesinde gerçekleşen 
turizm faaliyetleri ile ülke 
ekonomisine önemli katkı sağlar.  Aspendos Tiyatrosu, 
Manavgat Şelalesi ve Kaputaş Plajı; Alanya’daki Damlataş 
Mağarası, Alanya Kalesi ve Kleopatra Plajı yerli ve yabancı 
turistlerin ilgisini çeken bazı yerlerdendir. Antalya ve 
ilçelerinde bunların dışında çok sayıda turizm etkinliği yapılan 
alanlar vardır.

Antalya’da yapılan turizm etkinliklerinde yılın her günü 
değerlendirilebilir. Kısacası dört mevsim turizm faaliyetleri 
devam eder. Yapılan turizm faaliyetlerinin bazılarını yaz, 
kış, kültür, kongre ve fuar, spor,  yayla turizmleri olarak 
sıralayabiliriz. Bu sıralama, yapılan turizm etkinliğine bağlı 
olarak çoğalır.

Antalya genelinde 905 tesis, 232.000 oda, 500.000 yatak 
(ülkemizin %42’si), 5 yıldızlı 
395 tesis (tüm İspanya’dan 
daha fazla), 25 turizm merkezi, 6 Kültür ve Turizm Koruma 
ve Gelişim Bölgesi, 934 sit alanı, 3.017 taşınmaz kültür varlığı, 
210 Mavi bayrak (ülkemizin %44’ü - Dünya 1.si) 10 kulüp, 
24 adet golf sahası (ülkemizde toplam 32 adet), 184 adet 
futbol sahası (141’i otellere ait), 1.398 adet turizm seyahat 
acentesi bulunmaktadır. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçi 
gecelemelerinin %63’ü Antalya’da gerçekleşmektedir.

TURİZM

2016 2017 2018 (4 aylık)
Ziyaretçi Sayısı 6.425.835 10.001.049 1.228.742

Yıllar İtibariyle Ziyaretçi Sayısı

Ulaşım Türüne Göre Ziyaretçi Sayısı

2016 2017 2018 (4 aylık)
Havayolu 6.345.315 9.919.237 1.219.109
Denizyolu 80.520 81.812 9.633
TOPLAM 6.425.835 10.001.049 1.228.742

Kaynak: İl Planlama Müdürlüğü (Mayıs, 2018)

İZLEYELİM - ÖĞRENELİM
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan Antalya 
tanıtım filmini izleyelim.
www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR,66861/antalya-tanitim-filmleri.html

Görsel 4.1.6

Görsel 4.1.7

Görsel 4.1.8

Görsel 4.1.9
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BU TURİZM ETKİNLİĞİ ANTALYA’DA VARDIR YOKTUR

KONGRE VE SEMİNER

KIŞ SPORLARI

TERMAL TURİZM

GOLF TURİZMİ

SPOR VE KAMP TURİZMİ

TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİ

YAYLA TURİZMİ

YAZ TURİZMİ

DAĞCILIK VE YÜRÜYÜŞ SPORLARI

TİCARİ, EKONOMİK VE KÜLTÜREL TANITIM FUAR VE 
FESTİVALLERİ

AVCILIK

DİNİ İNANÇ TURİZMİ

SAĞLIK TURİZMİ

 Yakın çevrenizde turistik değer taşıyan doğal, tarihi ve 
kültürel değerlerimizi araştırıp yazınız.

ET KİNLİK

Aşağıdaki turizm faaliyetlerinden Antalya ile ilgili olanları 
işaretleyiniz.

ET KİNLİK
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Antalya’ nın 
bütün ilçelerinde

kıyı turizmi 
yapılmaktadır.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Damlataş Mağarası 
Antalya’ nın Alanya 

ilçesinde yer alır.

Antalya’ nın 
Serik ilçesi Belek

 Mahallesi’nde spor 
turizmi (golf) 

 yapılmaktadır.

Antalya’ da
kültür turizmi

 yapılmamaktadır.

Antalya’ da
 dört mevsim turizm

 etkinliği 
yapılmaktadır.

Topkapı Sarayı
 Antalya’ nın en çok 
ziyaret edilen tarihi
 yerlerinden biridir.

.... .... ....

Aşağıdaki kasanın açılabilmesi için, kasanın üzerindeki 
üç rakamlı şifrenin bulunması gerekmektedir. Verilen 
cümlelerden doğru olanların numarasını sırayla yazarak 
kasanın şifresini bulunuz.

ET KİNLİK

Görsel 4.1.10
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Kazanç sağlamak üzere her türlü mal ve hizmet alım satımı ticaretin konusu içine girer. Ticaret 
iç ve dış ticaret olarak ikiye ayrılır. İç ticaret, ülke içinde; dış ticaret, başka ülkelerle alım satım 
işlemi yapılmasıdır. Başka ülkeden mal ve hizmet alımı ithalat, başka ülkelere mal ve hizmet 
satımı ihracat olarak adlandırılır.

Antalya’da ticaret 1980’li yılların başına kadar belirli bir seviyede kalmıştır. Bu tarihten sonra 
turizm etkinlikleri ile hareketlenmeye başlamıştır. 
Günümüzde teknolojinin gelişimi ve kullanımının 
yüksek düzeye ulaşması tarım ve sanayide üretimi 
artırmış, ticari piyasa oldukça hareketlenmiştir. 
Ulaşım sistemlerindeki gelişim ile ticarete konu 
olan ürünler dünyanın dört bir tarafından alınıp 
satılmaktadır. Antalya’da ticaretteki en etkin 
kurum ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası)’ 
dur. Ayrıca diğer önemli kuruluşlar: Antalya 
Ticaret Borsası ve Antalya İhracatçılar Birliği’dir. 
Antalya’daki ticaret sektörü, toplam gelirlerin en 
az üçte birini oluşturan öneme sahiptir. Antalya’da 
ihracatın (dış satım) ve ithalatın (dış alım) %60’tan 
fazlası Avrupa ülkeleri ile gerçekleşmektedir. 

 
   Antalya Serbest Bölgesi; Antalya-Kemer 
karayolu güzergâhında, Antalya Limanı’nın 
hemen bitişiğinde şehir merkezine 12 km, 
havalimanına 25 km mesafede 625.490 m2 
bir alana kurulmuş ve 14 Kasım 1987 tarihinde 
hizmete girmiştir. Yerli ve yabancı yatırımcılar 
için önemli bir yatırım merkezi olan bölge 
bugün % 95 doluluk oranına ulaşmıştır. 
Türkiye’de faaliyette bulunan 19 serbest bölge 
arasında Antalya, ticaret hacminde 4. sırada 
yer almaktadır. Üretim ağırlıklı faaliyetleri 
dolayısıyla istihdamda (iş alanı açma) 5. sırada 
bulunmaktadır.

TİCARET

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 23 Nisan 1886’da kuruldu. İlk 
başkanı Barutçuzade Abdi Efendi’dir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

  Yıllar İthalat (Bin $) İhracat (Bin $)

2014 808.191 1.032.681

2015 976.463 961.270

2016 1.124.059 997.112

2017 1.119.134 1.240.938

2018 (3 Aylık) 213.661 379.599
Kaynak: TÜİK (Nisan, 2018)

Antalya İli İhracat ve İthalatın Yıllara Göre Gelişimi

Görsel 4.1.11

ANTALYA’ NIN 
İÇ ve DIŞ

 TİCARETİNDE ROL
OYNAYAN  BAŞLICA 

 ÜRÜN ALANLARI

Yaş Sebze ve Meyve Ürünleri

Narenciye Ürünleri 

Tropical Meyveler 

Sera ve Plastik Ürünleri

Kesme Çiçek Ürünleri

Mobilya ve Ağaç Ürünleri

Madencilik Ürünleri

Kimyasal Ürünler

Turistik Mal ve Hizmet Ürünleri

Tekstil Ürünleri
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Kazanç amacıyla yürütülen her 
türlü alım satım işine ne ad 
verilir?

TARIMA

L TİCARET

2

5

Dış alım sözcüğünün eş anlamlısı 
nedir?

İTHALATA

S İHRACAT

3

5

Yatırım, üretim ve dış satımı art-
tırmak amacıyla yapılan, gümrük 
dışında kalan bölgeye verilen ad 
nedir?

ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ

SERBEST BÖLGE

B

N 1

2

43

21

5

Antalya’da ticarette en etkin 
kurumun adı nedir?

ATSOM

Y EXPO 4

2

Antalya’da ticarette en etkin 
kurumun adı.
Antalya’nın en fazla ticaret 
yaptığı ülkeler hangileridir?

ORTA DOĞU ÜLKELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ

D

İ 4

3

Etkinliğe 1. sorudan başlayınız. Cevapladığınız sorunun doğru 
cevabının sağındaki rakam bir sonraki çözmeniz gereken 
soruyu belirtmektedir. Solundaki harfler ise en aşağıda yer 
alan şifre bölümündeki kutucuklara sırayla yazacağınız 
harfleri göstermektedir.

ET KİNLİK
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ANTALYA’DA DİĞER EKONOMİK FAALİYETLER
HAYVANCILIK
Meraların azalması sebebiyle hayvancılık yeterince gelişmemiştir. Bu nedenle yoğun bir 

ekonomik faaliyet değildir. Hayvancılık daha çok Antalya’nın iç kesimlerinde yapılır. Keçi 
ve koyun (küçükbaş) üretimİ, sığır(büyükbaş) üretimi, kümes hayvancılığı yapılan başlıca 
hayvancılık faaliyetleridir. Bunun yanı sıra Antalya’da balıkçılık, avcılık, kültür balıkçılığı (balık 
üretme çiftlikleri) da yapılmaktadır. Ancak balıkçılık faaliyetleri Türkiye ortalamasının altında 
kalmaktadır. Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu’nda balık üretimi ve çeşitliliğin artırılması için 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Antalya ve çevresinde yapılan gezginci arıcılık önemli bir ekonomik faaliyettir. Özellikle bahar 
ve yaz dönemi yaylalara çıkılarak yapılır.

SANAYİ
Antalya, Türkiye’nin gelişmiş illerinden biri olmasına rağmen sanayi alanında Türkiye 

ortalamasının altında kalmaktadır. Bunun temel nedeni olarak Antalya’da turizmin ve tarımın ön 
planda olmasını gösterebiliriz. Ayrıca Antalya bu iki ekonomik faaliyetle sanayileşmenin yarattığı 
hava kirliliği gibi durumların yaşanmadığı 
bölgelerdendir. Döşemealtı’ndaki Organize 
Sanayi Bölgesi ve Konyaaltı’nda bulunan 
Serbest Bölge dışında, Antalya şehir 
merkezinde üç sanayi sitesi bulunmaktadır. 
Bunlar: Akdeniz Sanayi Sitesi, Yeşil Antalya 
Sanayi Sitesi ve Antalya’daki en eski 
sanayi sitesi olan Sanayi Çarşısı’dır.  Ayrıca 
ilçelerin  çoğunda küçük sanayi siteleri de 
bulunmaktadır. Antalya’nın enerji ihtiyacının 
mühim bir kısmı doğalgaz, hidroelektrik, 
katı atık (çöp) ve güneş enerjisi gibi 
kaynaklardan karşılanır. Son yıllarda güneş 
ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 
çalışmaları hız kazanmıştır. Organize Sanayi, 
sanayi için yapılacak yatırımların ve üretimin artmasını sağlamak amacıyla birbirleriyle uyumlu 
üretimde bulunan küçük ve orta ölçekli firmaların yer aldığı geniş bölgedir. Antalya Organize 
Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) yapımına; 1976 yılında Bakanlar Kurulu’nun  onayıyla başlanmıştır. 
Antalya-Burdur karayolunun 26. km’sinde bulunan  Antalya Organize Sanayi Bölgesi tarım ve 
turizm sektörünü desteklemek için sanayi yatırımlarının da olması gereğinden kurulmuştur.

Avlanma 
yaparken, lütfen 

avlanma kurallarına uymayı, 
türlerimizi korumayı ve
doğaya saygı duymayı 

unutmayın !!!

Görsel 4.1.12

Görsel 4.1.13
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MADENCİLİK
Antalya, yeraltı kaynakları (madenleri) bakımından zenginse de bu madenlerden (krom, 

barit, alüminyum, manganez, boksit, fosfat ve mermer) sanayide yararlanma sınırlıdır. Enerji 
kaynağı olarak kullanılan madenler bulunmaz. Ancak Akdeniz’de yeni teknoloji arama ve sondaj 
gemileri ile yakın yıllarda başlayan deniz altı arama çalışmaları vardır.

Ortak teknik ve altyapı hizmetlerinden yararlanılır. (ulaşım, toprak, 
enerji, yakıt, su, endüstriyel atıksu arıtma tesisi, hammadde)

Çarpık sanayileşme önlenir.2

Çevre sorunları önlenir.3

1

Sağlıklı bir kentleşme oluşur.  4

Doğal kaynakların ve üretilen ürünlerin verimli kullanılması sağlanır. 

Yeni nesil bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanılır.

Sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve 
geliştirilmesi sağlanır.

Özel olarak planlanan ve imar planlarında da yer verilen 
bölge türüdür.  8

5

6

7

9 Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet
üretim bölgeleridir.

Organize Sanayi Bölgesi’nin Özellikleri 

Görsel 4.1.14 Görsel 4.1.15
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1. Geleneksel el sanatları ve mesleklerden hangilerini 
biliyorsunuz?

2. Bugün var olan ancak gelecekte kaybolacağını düşündüğünüz 
el sanatları ve meslekler hangileridir?

DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM

“

2. KONU

4. TEMA

ÜRETIM ALANLARI VE 
ZANAATLAR

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Yaşadığım şehrin üretim alanlarını 
ve zanaatlerini öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

Çalgı
Yapımcılığı Oya-Çorap

 Örücülüğü

Bıçakçılık

Kalaycılık

Demircilik Kaşıkçılık

Nalbantlık

İpek-Gılamık
Dokumacılığı

Tekne 
Yapımcılığı

Su 
Kabağı

İşlemeciliği

Bakırcılık

Yorgancılık

Çeyiz
 Sandığı 

Yapımcılığı

Pamuk 
Atıcılığı 
(Hallaç)

Semercilik

Halı-Kilim
Dokumacılığı

Bardak
(Fığla) 

Yapımcılığı

ANTALYA’ DA 

GELENEKSEL

 EL SANATLARI 

VE 

MESLEKLER
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ANTALYA’DA GELENEKSEL EL SANATLARI VE ZANAATLAR 
El sanatı; belirli ham maddeleri, el becerisi, basit el aletleri ve mekanik araçlar yardımıyla, 

işlenmiş ürünler haline dönüştürmektir. 
Bir kültür yuvası olan Antalya’da, yaşayan veya unutulmaya yüz tutmuş birçok geleneksel 

el sanatı vardır. Bu geleneksel el sanatları küreselleşmenin etkisiyle kullanım alanı gittikçe 
daralmakta ya da büyük bir hızla yok olmaktadır. Bu meslek ve sanatların korunması, gelecek 
kuşaklara aktarılması için insanlar elinden geleni yapmalıdır.

Mehmet dedenin mesleğinin  ………………………………… olduğunu düşünüyorum.

DEMİRCİLİK

Demircilik, demir madenini ısıtarak basit el aletleri yardımıyla işleme ve biçimlendirmeye 
dayanan geleneksel bir sanattır. Antalya ili Muratpaşa 
ilçesi (Demirciler Çarşısı), Korkuteli ilçe merkezi, 
Elmalı ilçe merkezi ve İbradı ilçesi Ormana Mahallesi 
Antalya’da demircilik sanatının geleneksel teknik ve 
yöntemlerle yaşatıldığı belli başlı merkezlerdendir. 
Demirciler kapı kilitleri, pencere doğramaları, kazma, 
kürek, orak, balta, nacak, çapa, keser, satır, tahra, 
çengel, dirgen, kahve kavurma tavası ve değirmeni,  
ekmek sacı, kapı sürgüleri ve çeşitli boyda nal vs. 
üretimi gerçekleştirmiştir. Bu üretim kısmen de olsa 
bugün de devam etmektedir.

BAKIRCILIK

Bakırcılık, bakırın çeşitli alet ve gereçler yardımıyla şekillendirilerek işlenmiş materyale 
dönüştürülmesi işlemidir. Bakır eşyalar özellikle kent halkı 
ve turistler tarafından dekoratif amaçlarla kullanılmaktadır. 
Bakır eşyaların mutfak araç ve gereci olarak kullanımı ise 
büyük ölçüde tarihe karışmıştır. Ancak restoran, otel ve 
lokanta türü işletmeler bakır mutfak araç ve gereçlerini bir 
ölçüde kullanmaya devam etmektedir. Bakır ocağı bakırcı 
atölyelerinin olmazsa olmazıdır. Bakır madeni bu ocakta 
ısıtılarak şekil almaktadır. Bu sanat Antalya Demirciler ve 
Elmalı Arasta Çarşısı’nda yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Merhaba 
çocuklar, ben 

Mehmet Dede. 70 
yaşındayım, Antalya’nın 

bir köyünde yok olmaya 
yüz tutmuş bir mesleği yapıyorum. Dedem beni 

çocukken bir ustanın yanına verdi. Bir süre çıraklık 
yaptıktan sonra bu sanatı öğrenip mesleğime başladım. 

Bu meslek emek ister. Çünkü her şey el emeği ile var oluyor. Ben 
eşek, katır, beygir gibi binek hayvanlarının sırtına yerleştirilen ağaç iskeleti 

yastığı yapıyorum. Motorlu taşıtların çıkması, hayvanların yük ve binek olarak 
kullanılmaması benim mesleğimi bitirme noktasına getirdi. Yanımda bir çırak 

yetiştirebilseydim de bu mesleği sürdürse ne kadar güzel olurdu. Benim çırağım 
olmak ister misiniz? Tabi ki ilk önce benim uğraştığım mesleği doğru tahmin 

etmeniz gerekiyor. Hadi düşünüp tahmin edin.

Görsel 4.2.1

Görsel 4.2.2

Görsel 4.2.3
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Kalaycılık bakır sanatının olmazsa olmazıdır. Bakır eşyaların yıllarca kullanılabilmesini 
sağlayan en önemli etken kalaylamadır. Ayrıca 
kalaylama “bakır çalması” adı verilen bakır 
zehirlenmesini önleyen bir uygulamadır. Kalaycılık, 
bakır eşyaların gözden düşmesi ve plastik, çelik, teflon, 
alüminyum vb. eşyaların yaygınlaşması ile birlikte 
gerilemeye ve yok olmaya başlamış olan geleneksel 
bir meslektir. Antalya yöresinde bu meslek -özellikle 
kırsal kesimde- gezici kalaycılar vasıtasıyla kısmen de 
olsa yaşatılmaktadır. Bunun dışında Elmalı ilçe merkezi 
ve Muratpaşa ilçesi Demirciler Çarşısı’nda sanatın 
ustaları mevcuttur.

KALAYCILIK

ÇEYİZ SANDIĞI YAPIMCILIĞI

Hammaddesini ahşabın teşkil ettiği zanaatlardan 
birisi olan çeyiz sandığı yapımcılığı Antalya yöresinde 
bilhassa Alanya ilçe merkezinde sürdürülmektedir. Sandık 
yapımında hemen her tür ağaç kullanılmakla birlikte en 
çok tercih edilen ceviz ağacıdır. Ceviz ağacının sert, sık 
ve damarlı olması, dayanaklılığı, iyi cila tutması tercih 
sebepleri arasındadır. Çeyiz sandığı, halk kültüründeki 
(evlenme ve çeyiz gelenekleri)  önemini günümüzde de 
devam ettirmektedir.

Geleneksel yorganlar yatakta örtünmeye 
yarayan, pamuk ya da yünle doldurularak dikilen 
bir tür örtüdür.  Yorgan, astar, yüz kumaşı ve dolgu 
malzemesi (yün, pamuk, tüy) olmak üzere üç ana 
malzeme yardımıyla üretilir. Bu üretim hallaç olarak 
da adlandırılan yorgancılar tarafından gerçekleştirilir. 
Dikiş makinesi, iğne, iplik, hallaç yayı, ince sopa, 
tezgâh, çırpı, tebeşir, pergel, karton, tokmak, metre ve 
motif kalıpları yorgancı ustaları tarafından kullanılan 
başlıca gereçlerdir. 

YORGANCILIK - PAMUK ATICILIĞI 
(HALLAÇ) 

          FIĞLA BARDAĞI YAPIMCILIĞI

Fığla bardağı, ahşap malzemeden imal edilen suyu 
taşımak ve muhafaza etmek amacıyla kullanılan bir kaptır. 
Çam ağacından yapılan bu bardağın köylerde özellikle 
harman yerlerinde, bağ ve bahçe işlerinde suyu soğuk ve 
sağlıklı bir şekilde muhafaza ettiği için geçmişte kullanımı 
çok yaygındır.  Antalya ili Korkuteli ilçesi Çomaklı (Fığla) 
Mahallesi’nde bu sanat devam ettirilmeye çalışılmaktadır.

Görsel 4.2.4

Görsel 4.2.5

Görsel 4.2.6

Görsel 4.2.7
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SEMERCİLİK

Eşek ve katır üzerine binmek ve yük sarmak için konulan araca “semer” bu aracı yapan 
ustaya da “semerci” adı verilir. Hayvanların taşıyacakları yükün hayvanın sırtına zarar 

vermemesi için ağaç iskelet üzerine deri ile keçe arası 
kamış otlarıyla doldurulup sarılarak dikilen semer çok 
özen isteyen bir zanaattır. Dengesiz yapılmış bir semer, 
hayvanın sırtının yaralanmasına neden olur. Semerin ana 
parçasını oluşturan ve hayvanın sırtı ile ahşap iskeleti 
arasında kalan kısmına “kalıp” denir. Kalıbı çevreleyen 
ahşap kısma ise “iskelet” adı verilir. Semercilik eskiden 
Antalya’da yaygın meslekler arasındayken günümüzde 
yok olmaya yüz tutmuştur.

HALI - KİLİM DOKUMACILIĞI

Halıcılık en eski ve köklü Türk sanatlarından 
birisidir. Antalya’da halıcılık denince akla ilk olarak 
“Döşemealtı halıları” gelmektedir. Bugün Antalya’ya 
bağlı bir ilçe olan bu yörede ıstar adı verilen 
tezgâhlarda dokunan halılar literatürde “Döşemealtı 
halısı” olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde başta 
Kovanlık köyü olmak üzere Döşemealtı ilçesine bağlı 
köylerde geleneksel halı dokumacılığı -kısmen de 
olsa- devam ettirilmektedir.

Bir tür kirkitli dokuma olan kilim dokumacılığı 
Antalya’nın bazı bölgelerinde devam ettirilmektedir. Korkuteli ilçesi Küçükköy ve 
Büyükköy’de dokunan “Alafaradın Kilimi” ile Kaş yöresindeki “Barak Kilimi” bunların 
en meşhurlarındandır. 

İlimizde Alanya ve çevresi ipek böcekçiliğinin 
yanı sıra ipek dokumacılığının da devam ettirildiği 
bir bölgedir. Kozalardan çekilen ipekler dokuma 
tezgahlarında, birçok amaçla kullanılabilen 
kumaşlara dönüştürülmektedir. Tezgahlarda 
dokunan en önemli ürünlerden birisi “Alanya 
kuşağı”dır.

Gılamık dokuma İbradı-Ormana’da halen 
yaşatılan ipekli bir dokuma çeşididir.  Gılamık 
dokuma esasında bir tür ipekli dokuma olmakla 
birlikte,  ipek üretiminin azalması ve pazarlamadaki 
sıkıntılardan dolayı ipeğin yanı sıra pamuk ve keten de kullanılabilmektedir. Dokuma 
işlemi “düzen” ya da “dezgah” adı verilen ayaklı (ya da pedallı olarak) ahşap tezgâhlarda 
gerçekleştirilir. 

İPEK - GILAMIK DOKUMACILIĞI

Görsel 4.2.8

Görsel 4.2.9

Görsel 4.2.10
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    Bir sapla, bu sapa geçirilmiş kesici bir ağzı bulunan kesme aygıtına “bıçak”, bu aygıtı 
yapan ustalara da “bıçakçı” denmektedir. Kasap bıçağı, döner bıçağı, avcı bıçağı, pres 

bıçağı, meyve ve ekmek bıçağı gibi kullanıldıkları yere 
göre bir çok çeşidi vardır. Pek tanınmamakla birlikte 
geleneksel yöntemlerle bıçak üretiminin yapıldığı 
yörelerden birisi de Antalya’dır. Günümüzde Antalya’da 
Elmalı, Serik ve Kumluca ilçelerinde üç ayrı merkezde 
bıçak sanatı icra edilmektedir.  Bunlardan Kumluca 
ilçesinde karşılaştığımız Gardıç bıçakçılığı, üretim 
sürecinin orijinal yapısını tümüyle korumuş olması 
nedeniyle dikkat çekmektedir.

BIÇAKÇILIK

Çalgı yapımcıları çalgıları üreten, bakım ve 
onarımlarını yapan kişilerdir. Çalgı yapımcılığı 
ustadan çırağa kuşaktan kuşağa aktarılarak 
günümüze gelmeyi başarmış olan eski bir 
zanaattır. Çalgı yapımı amacıyla organik (ahşap, 
bağırsak, saz, at kılı vb.) ve inorganik (metal, 
misina vb.) çeşitli hammaddeler kullanılmaktadır. 
En yaygın malzeme -çeşitli türleriyle- ağaçtır. 
Antalya yöresinde kullanılan çalgılarda yörük 
kültürüne dair karakteristik özellikler baskındır. 
Yörüklerin devamlı hareket halinde olmaları 
kullandıkları çalgıların küçük ve hafif olması 
neticesini vermiştir. Çalgı yapımcıları bugün teknolojinin sağladığı imkânları büyük 
ölçüde kullanmaktadır. Bununla birlikte geleneksel yöntemler de önemini korumaktadır. 
Kimi durumlarda çalgı yapımcıları aynı zamanda iyi bir çalgı icracısıdır.

ÇALGI YAPIMCILIĞI

OYA-ÇORAP ÖRÜCÜLÜĞÜ

Oyalar renkli ipliklerle, tığ, mekik, iğne, firkete 
aracılığı ile örülen; iki veya üç boyutlu olabilen ince 
dantellerdir. Oyalar, yapıldıkları araca göre mekik, 
tığ, iğne, firkete oyası gibi adlar alırken kullanılan 
malzemeye göre de mum, boncuk, püskül, koza, 
çaput oyası vb. isimler almaktadırlar. Özellikle 
genç kızlar tarafından meydana getirilen oyalar 
çeyiz, giysi parçası, masa-sehpa örtüsü, havlu vs. 
kenarı gibi kullanımın yanı sıra takı tasarımı gibi 
farklı alanlarda da kullanılabilmektedir.

 Çorap örücülüğü, ilimizde özellikle kırsal kesimde canlı bir şekilde yaşatılmaktadır. 
Çoraplar temel olarak yün, kıl, tiftik ve pamuk iplikten; iki veya beş şiş ile örülmektedir.

Görsel 4.2.11

Görsel 4.2.12

Görsel 4.2.13
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Kaşık, yemek yemeye yarayan bir tür sofra 
aracıdır.  Kaşıkçılık ise maden, kemik, ağaç 
gibi hammaddelerden çeşitli alet ve teknikler 
vasıtasıyla bu araçların üretilmesidir. Bu mesleği 
icra eden ustalar “kaşıkçı” ya da “kaşık ustası” 
olarak adlandırılır.  Sap ve ağız olmak üzere iki 
bölümden oluşan kaşıklar yemek çeşitlerine 
göre farklı gruplara ayrılabilir. Ayrıca süs amaçlı 
kaşıklar ve oyun kaşıkları da olabilmektedir. 
Antalya ilinin ormanlık yapısı ağaç işçiliğinin 
gelişmesi ve yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır. 
Ağaca ve ağaç işçiliğine dayalı bir sanat olan kaşıkçılık da Antalya’nın birçok yerinde 
karşımıza yerel üretim olarak çıkmaktadır. Bununla birlikte Akseki ilçesi Bademli köyü 
ile Demre ilçesi Davazlar köyü ilimizde kaşıkçılığın yaşatıldığı en önemli merkezlerdir.

KAŞIKÇILIK

SU KABAĞI İŞLEMECİLİĞİ

Anadolu’nun pek çok yerinde yetişmekte olan 
su kabağı, kabakgiller familyasından tek yıllık 
bir bitkidir. Genellikle alt kısmı geniş, sap kısmı 
dar olan su kabaklarının farklı çeşit ve türleri de 
bulunmaktadır. Su kabağı kullanım alanı en geniş 
bitkilerden biridir. Kurutulmuş su kabağı, çalgı 
yapımından (kabak kemane)  bebek oyuncağı 
yapımına kadar farklı alanlara ham madde 
olmuştur. Çekirdekleri ile birlikte kurutulan 
küçük su kabakları, bebek çıngırağı olurken içi 
temizlenerek kurutulanlar ise yıllarca tarlalarda 

sürahi yerine kullanılmıştır. Günümüzde ise su kabakları daha çok saksı ve avize 
gibi süs eşyalarının yapımında kullanılmaktadır. Özellikle bu meslek Alanya’da çok 
yaygındır.

Ahşap tekne ve gemiler, özellikle Antalya 
sahillerinde yaşayan halkın günlük hayatında 
önemli bir yer tutmuştur. Kara ulaşımının ve 
karayolu ağının yaygın olmadığı dönemlerde 
deniz taşıtları seyahat, ticaret, balıkçılık, ulaşım, 
eğlence vb. amaçlarla yaygın bir şekilde 
kullanılmıştır. Bugün de özellikle sahil boyundaki 
yerleşimlerde deniz ve deniz taşıtlarıyla kurulan 
iç içe yaşam bütün canlılığıyla sürdürülmektedir. 
Geleneksel bir sanat olan tekne yapımcılığı 
Manavgat, Demre, Kaş gibi yörelerde halen 
devam ettirilmektedir. 

TEKNE YAPIMCILIĞI

Görsel 4.2.14

Görsel 4.2.15

Görsel 4.2.16
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koşulları

Meslekle 
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sonunda 

alınan 
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Eğitimin  
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 Mesleğin
      tanımı

Meslekte 
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Meslek  
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koşulları

Benzer 
meslekler 

Eğitim                
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alınan 
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Mesleki
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Eğitimin  
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  Mesleğin
   gerektirdiği

   genel   
   özellikler 

Meslek                
eğitiminin 

verildiği
 yerler 

Çalışma 
ortamı ve
 çalışma 
koşulları

 Meslekte 
       ilerleme

NALBANTLIK

Binek hayvanları ile inek ve öküz gibi besi hayvanlarının 
toynaklarına “nal” adı verilen demir ayaklıkların 
takılmasıdır. Bu mesleği icra eden kişi “nalbant” olarak 
adlandırılır. Nallama işlemi özel tokmaklar ve çiviler 
vasıtasıyla gerçekleştirilir. Hayvancılığın azalması ve 
motorlu araçların binek hayvanlarının yerini alması 
nedeniyle nalbantlık mesleği bugün büyük ölçüde 
yok olmaya başlamıştır. Bununla birlikte özellikle kırsal 
kesimde nal çakan ve mesleğini devam ettiren ustalara 
rastlamak mümkündür. 

ET KİNLİK
Çevrenizde yaşayan geleneksel meslek, sanat ve 

zanaatlarla uğraşan biriyle röportaj yapınız. Bu röportajı 
yaparken aşağıdaki kavramlardan yararlanabilirsiniz.

Görsel 4.2.17

Görsel 4.2.18
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İsimleri verilen geleneksel el sanatlarını, ilgili olduğu 
görselin altına yazınız. 

ET KİNLİK

• Nalbantlık
• Bakırcılık 
• Kalaycılık
• Yorgancılık
• Bıçakçılık

• Demircilik
• Kaşıkçılık
• İpek dokumacılığı
• Halı dokumacılığı
• Su kabağı işlemeciliği

• Tekne yapımcılığı
• Oya örücülüğü
• Fığla yapımcılığı
• Çalgı yapımcılığı
• Semercilik

Görsel 4.2.19
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Aşağıdaki soruları cevaplayarak el sanatları ile ilgili 
hazırlayacağınız poster için bir taslak oluşturunuz.

ET KİNLİK

2. Tarihçesi hakkında bilgi verin.

1. Geleneksel el sanatı ve mesleğin adı nedir?

3. Ürünün işlevi ve özellikleri nedir?

4. El sanatının üretim aşamaları nedir?

5. Ürünün ortaya çıkması ne kadar zaman alır?

6. Seçtiğiniz mesleğin eğitimi nasıl gerçekleşir?
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ET KİNLİK
Geleneksel bir el sanatını veya mesleği tanıtmak için 

hazırladığınız taslaktan hareketle posterinizi yapınız.

YAKIN ÇEVRENİZDE BULUNAN BİR 
EL SANATI USTASININ ATÖLYESİNİ 

ZİYARET EDİNİZ.
GEZİYORUM!
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1. Antalya’nın en çok turist çeken il olmasında hangi nedenler 
etkili olmuştur?

2. Antalya ve çevresinde en çok turist çeken mekanlar 
hangileridir?

DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM

“

3. KONU

4. TEMA

ŞEHRİN TURİZME KATKILARI

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Yaşadığım şehrin turizme 
katkılarını öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

Her zamankinden farklı bir manzara 
ile başladı gün. Sanki bir bulut denizin 
üstünü kaplamış, karşı taraftaki dağların 
görüntüsü silinmişti. Her şey puslu, hava 
nemliydi. Yaseminlerin kokusu bile bu 
sabah daha bir baygındı sanki. Büyülü bir 
güne uyanmıştı şehir.

Defne ve arkadaşlarının da bugünkü 
yolculuğu gizemli bir maceraya 
uzanıyordu. Zamanında  korsanların,  
kralların, sultanların vazgeçemediği bir 
koya yerleşen Alanya’ya gidiyorlardı. 
Antalya’ya yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki 
ilçeye giderlerken otobüste arkadaşlarıyla 
korsancılık oynamaya başladılar. Erkekler 
korsan, kızlar ise yüzyıllık hazineyi 
korumaya çalışan kahramanlar oldular. 

Rehberleri de kendileri için bir hazine haritası hazırlayacaktı. Kazananlara akşam ödül vardı. 
Güneş biraz yükselmiş, denizin üstündeki pus dağılmıştı. 

Geziye, denizden ve karadan zor ulaşılabildiği için tarih boyunca hep yerleşimin olduğu Alanya 
Kalesi’nden başladılar. Anadolu’daki yüzlerce kaleden, günümüze kadar ayakta kalabilmiş, en iyi 
korunan kalelerden birisiydi. Yıllar önce korsanların sığınak olarak kullandığı sonra Selçuklular 
tarafından inşa edilen çok büyük bir kaleydi burası. Upuzun surları ile sarayı andırıyordu. Kalenin 
bir ucundaki Kızıl Kule denilen sekizgen kulenin merdivenlerini çıkmaya başladılar. Yapımında 
yumurta sarısı kullanıldığı için kızıl bir renk almıştı kule. Oyuna göre hazine haritası, kulenin 
ortasındaki sarnıçtaydı. Defne ve arkadaşları ilk kattaki müzeyi gezerken, erkekler koşarak 
kızlardan önce ulaştılar üst kattaki su sarnıcına. Kızlar, tepeye çıktıklarında masmavi denizin 

KORSANLARLA HAZİNE AVI

Görsel 4.3.1
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kıyısında yer alan Alanya manzarasını seyrederlerken erkekler çoktan haritayı ele geçirmişti bile.
Sıradaki yerleri Damlataş Mağarasıydı. Belki de aradıkları mağara burasıydı. Taş ocağı 

çalışmalarında tesadüfen bulunan mağaradan içeri girdiklerinde havanın değiştiğini anladılar 
hemen. Oldukça serin bir yerdi. Yeraltındaki farklı bir dünyaya giriyor gibiydiler. Tavanlardan 
sarkan dev damlalar, yerden tavana kadar uzanan direkler burası için yüzyıllar öncesinden kalmış, 
unutulmuş bir dünya hissi uyandırıyordu gerçekten. Rehberleri burasının 15.000 yılda oluştuğunu 
söyledi. Yağan yağmurların topraktan geçerek bazı taşları eritip, boşluklar oluşturduğunu ve 
topraktan süzülen suların yıllar içinde donup, sarkıt ve dikit denilen bu şekillere dönüştüğünü 
anlattı. Ayrıca mağara içinde kış yaz, sıcaklık ve nemin hep aynı derecede olduğunu, havasının 
astım hastalarına iyi geldiğini bu sebeple tedavi amaçlı da ziyaret edildiğini söyledi. Kızlar, 
aradıkları mağaranın kesinlikle burası olduğunu düşündüler, doğanın mucizesi bir yerdi çünkü.

Haritada sıradaki yer bir şelaleydi. Bir saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından Manavgat 
Şelalesi’ne geldiler. Dünyanın en uzun yeraltı akarsularından, aynı zamanda tek kaynaktan  yani 
Dumanlı kaynağından beslenen su miktarı ile sayılı akarsular arasındaydı. Üzerinde iki adet baraj 
vardı. Oymapınar ve Manavgat Barajları. Turkuaz yeşili suları mineraller bakımından zengin, 
temiz ve berraktı. İçinde yüzülebilecek veya kanoyla gezilebilecek kadar genişti. Çocuklar 
suda yüzen balıklara ve kenarındaki kayalarda güneşlenen tatlı su kaplumbağalarına bayıldılar. 
Ancak 3-4 metre yükseklikten dökülen geniş bir şelaleydi. Bütün çocuklar koşturarak şelalenin 
etrafında olabilecek gizli yeri aramaya başladılar ama altını görmek mümkün değildi. Serin sulara 
ayaklarını soktular, sular buz gibiydi ve nehir çok hızlı akıyordu. Doğanın tüm güzelliğine rağmen 
herkesin suratı asılmıştı. Bir türlü hazineyi bulamamışlardı. Rehberleri onlara sabretmelerini, 
önemli olanın hazine değil yaşadıkları anlar olduğunu söyledi.

“Korsanlarla Hazine Avı” metnindeki gidilen yerlerin adlarını 
aşağıdaki hazine haritasına yazınız? 

ET KİNLİK

Nevcihan ÖNAY ÖYKEN

Görsel 4.3.2
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Gidip gördüğünüz bir yeri tanıtan gezi yazısı yazınız.

ET KİNLİK

“Korsanlarla Hazine Avı” metnindeki gibi bir hazine 
avına çıksaydınız nasıl bir hazine bulmak isterdiniz? 
Nedenini açıklayınız.

ET KİNLİK
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ANTALYA’NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİ
Antalya’nın kendine özgü fiziki şartlarından, bitki örtüsünden ve ikliminden kaynaklanan 

birçok doğal güzelliği bulunmaktadır. Bunlar yayla, şelale, göl, nehir, dağ, mağara ve sahil gibi 
doğal güzelliklerdir.

ANTALYA VE TURİZM
Ülkemizin güneyinde bulunan Antalya, yeryüzü cenneti ve Türk Riviera’sı (Fransa’da bulunan 

eşsiz güzellikte bir bölgenin adı) olarak tanınır. Asya ve Afrika’daki en iyi korunan antik 
tiyatro “Aspendos Tiyatrosu”nu içinde barındırır. Attalos’un “Bana bir yeryüzü cenneti bulun.” 
buyruğuyla kurulan şehir; Pamfilya, Pisidia, Likya bölgelerinin kesiştiği bir yerdir. Türkiye’nin 
en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Karain Mağarası, birçok uygarlığa ev sahipliği 

yapmış antik kentler, dünyaca ünlü Likya Yolu ve büyük müzeler arasında yer alan 
Antalya Müzesi gibi pek çok güzellik Antalya’da yer alır.

Doğasından tarihine, kıyılarından dağlarına her şeyiyle bir bütün olan 
Antalya, turistlerin beklentilerini karşılayacak güzel imkânlar sunan bir konuma 
sahiptir.

Türkiye’nin yükselen yeni sektörü olan turizmin içinde Antalya’nın yeri çok 
önemlidir.

Yapılan ciddi yatırımlar sayesinde, birçok alanda haklı başarılar 
yakalamış olan Antalya’da;  kongre, kültür, spor, kamp, mağara, inanç 

turizminin yanı sıra yayla turizmi ve son yıllarda yaygınlaşan sağlık 
turizmi, spor turizmi gibi türler de görülmektedir.

Düden Şelaleleri
Düden Şelaleleri, Antalya’nın merkezine 

bağlı olan bir doğal güzelliktir. Düdenbaşı’ndan 
yeryüzüne çıkarak akar. İl merkezinde Aşağı 
Düden ve Yukarı Düden Şelalesi olmak üzere 
ikiye ayrılır. Antalya’nın doğusunda bulunan 
falezlerden Akdeniz’e dökülür. Düden Şelaleleri 
şehrin bir simgesi haline gelmiştir.

Kurşunlu Şelalesi
Kurşunlu Şelalesi, Aksu sınırları içerisinde yer 

alan doğal bir güzelliktir. Şelalenin yüksekliği 
18 metredir ve şelalenin suyu 2 kilometre 
boyunca kanyon içinden geçmektedir. 1986 
yılında düzenleme yapılarak piknik yeri haline 
getirilmiştir.

Görsel 4.3.3

Görsel 4.3.4
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Uçarsu Şelalesi
Antalya’nın güzelliğine ayrı bir atmosfer 

katan Uçarsu Şelalesi, doğanın hediyesinin 
canlı kanıtlarından biridir. Kaş’ta bulunan 
Yeşil Göl’ün 250 metre kadar güneybatısında 
bulunmaktadır.

Karain Mağarası
Karain Mağarası, ülkemizin en büyük doğal 

mağaralarından olup Döşemealtı ilçesinin Yağca 
köyündedir. Denizden yaklaşık 450 metre 
yükseklikte olan bu mağara çok eski bir tarihe 
sahiptir ve mağarada bulunan eserler Antalya 
Müzesi’nde sergilenmektedir.

Dim Mağarası
Dim Mağarası, Antalya’nın Alanya ilçesinde 

olan doğal güzelliklerdendir. Mağaranın yaklaşık 
230 metre aşağısında Dim Çayı ve Dim Vadisi 
yer alır. Mağara içinde çok sayıda sarkıt, sütun, 
perde makarna ve dikit bulunmaktadır. Dim 
Mağarası’nın en büyük özelliği özel teşebbüs 
tarafından açılan ve işletilen ilk mağara 
olmasıdır. Dim Mağarası Uluslararası Turizme 
Açık Mağaralar Birliği’nin “International Show 
Caves Association” (ISCA) üyesidir.

Damlataş Mağarası
Damlataş Mağarası, Antalya’nın Alanya 

ilçesindedir ve deniz kıyısındadır. Mağarada 
yaklaşık 50 metrelik bir geçit bulunmaktadır. 
Mağaranın astıma iyi geldiği tespit edilmiştir. En 
şaşırtıcı nokta ise içinde 15.000 yıllık sütunların 
olmasıdır. 

Görsel 4.3.5

Görsel 4.3.6

Görsel 4.3.7

Görsel 4.3.8
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Zeytinpark
Dünyada şehir merkezindeki 9. büyük yeşil 

alandır. Kepez ilçesinde bulunan alan, 22 bini 
zeytin ağacı olmak üzere 25 bin ağaç, şehre 
özgü bitki çeşitliliği ile oksijen deposudur. Ağaç 
ve bitkinin yanında birçok canlıya ev sahipliği 
yapması ile de şehrin can damarlarından birisidir.

Göynük Kanyonu
Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan ve dünyanın en iyi 

10 dağ yürüyüşü parkurlarından biri olarak kabul edilen, 
Likya Yolu’nun içerisinden geçen bir kanyondur. Yol boyunca 
serinlemek isteyenlerin girebilecekleri doğal havuzlar ve 
göletler bulunmaktadır.

Zeytintaşı Mağarası
Serik ilçesi Akbaş köyü sınırlarında bulunan 

karstik bir mağaradır. Toplam derinliği 14 
metre olup, içerisinde görülmeye değer sarkıt 
ve dikitler bulunur. Antalya’da en son ziyarete 
açılan mağaradır.

Manavgat Şelalesi
Manavgat Şelalesi, Antalya’nın Manavgat 

ilçesindedir. İlçeye 3 kilometre mesafede olan 
şelalenin yüksekliği sadece 4 metredir. Ama 
birden fazla yerden dökülmesi Manavgat 
Şelalesi’ne ayrı bir güzellik katmıştır.

Görsel 4.3.9

Görsel 4.3.10

Görsel 4.3.11

Görsel 4.3.12
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Aşağıdaki doğal güzelliklerimizi bulundukları yerler  ile 
eşleştiriniz.

ET KİNLİK

A-Zeytintaşı Mağarası

B- Kurşunlu Şelalesi

C- Göynük Kanyonu

D- Manavgat Şelalesi

E- Dim Çayı

F- Karain Mağarası

G- Patara Plajı

1-	Kemer

2-	Serik

3-	Döşemealtı

4-	Aksu

5-	Alan
ya

6-	Kaş

Patara Plajı
Patara Plajı, Kaş ilçesinde Patara Antik Kenti 

yakınında bulunan, bu bölgedeki en büyük ve en 
güzel plajlardan biridir.

Patara kumsalı, çevredeki kumsalların en uzunu 
ve en görkemlisidir. 12 km uzunluğundaki kumsalın 
derinliği yer yer 200-300 metreye ulaşır. Kumu incedir. 
Deniz ise sığdır. Hemen hemen hiç durmayan rüzgarı 
nedeniyle rüzgar sörfü için de uygundur. Patara 
kumsalı deniz kaplumbağalarının (caretta caretta) 
yumurta bıraktıkları yerler arasında bulunduğu için 
koruma altındadır.

Altınbeşik Mağarası
Altınbeşik Mağarası Antalya’nın İbradı ilçesinde 

bulunan bir milli parktır. Mağaranın diğer ismi 
Düdensuyu Mağarası olarak da bilinmektedir. 
Mağaranın Türk turizmine ve tarihimize 
kazandırılması 1995 yılında gerçekleşmiştir. 
Mağaranın iç kısmına bot kullanılarak 
gidilebilmektedir. Gölün sonunda ise yer yer 
traverten oluşumları vardır.

YAKIN ÇEVRENİZDEKİ DOĞAL 
GÜZELLİKLERDEN BİRİNE GEZİ  

DÜZENLEYİNİZ.
GEZİYORUM!

Görsel 4.3.13

Görsel 4.3.14
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ANTALYA MÜZELERi

Antalya Müzesi
Antalya ili, Türkiye’nin en zengin doğal ve tarihi hazinelerine sahiptir. Bu geniş il, Akdeniz’de 

uzun bir kıyı şeridine ve bereketli topraklara sahiptir. Paleolitik Çağ’dan başlayarak günümüze 
kadar kesintisiz tarih veren en ilginç arkeolojik yerleşimlerden Likya, Pamfilya, Kilikya ve 
Pisidiya’yı da içerir. Kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan 
Antalya Müzesi’nde ise bölgenin tüm tarihini aydınlatan en seçkin eserler sergilenmektedir. 

Görsel 4.3.15

Antalya Etnografya Müzesi
19. yüzyılda yapıldığı düşünülen iki konaktan oluşan müze;  Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve 

III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer almaktadır. Birinci konakta genel olarak Türk-İslam 
eserleri, ikinci konakta ise Antalya’nın Osmanlı Dönemi ev yaşamını yansıtan oda düzenlemeleri 
ile aynı dönemde kullanılan eşyalar ve mimari parçalar teşhir edilmektedir. Bahçesinde Selçuklu 
Burç Kitabesi ile Fetih Kitabeleri özgün eserler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Görsel 4.3.16
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Antalya Mevlevihanesi
Yivli Minare’nin ve Yivli Minare Cami’nin bulunduğu bölgedeki yapılar topluluğu içinde 

yüksekçe bir teras üzerinde inşa edilmiş olan Mevlevihâne, dikdörtgen formlu iki katlı bir yapıdır. 
Mevlevihane Hamamı, Zincirkıran Mehmet Bey ve Nigar Hatun Türbeleri’nden oluşan yapı 
kompleksi içerisinde yer almaktadır.   

İnşa kitabesi olmayan binanın yapım tarihi kesin olarak bilinememektedir. Selçuklu 
Dönemi’nde saray müştemilatı içinde kullanılmış olduğu düşünülen yapının bazı kaynaklara 
göre Mevlevihane veya tarikat binası olarak inşa edildiği söylenmektedir. 2018 yılında 
restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Mevleviliğe dair canlandırmalar, bilgi panoları ve 
sergilenen eserler ile Antalya Mevlevihane Müzesi olarak düzenlenmiştir.

Görsel 4.3.17

Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi
Türkiye denizlerinde yaşayan yaklaşık 500 tür deniz canlısının sergilendiği Türkiye’nin ilk 

Deniz Biyolojisi Müzesi, Antalya Yat Limanı’nda 16 Ocak 2014 tarihinde ziyarete açılmıştır.
Dr. Elif Özgür Özbek tarafından 15 yıldır deniz biyolojisi ile ilgili çeşitli bilimsel projeler 

sonucunda oluşturulmuştur. Müzenin dekoru sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan tarafından 
batık bir korsan gemisi şeklinde canlandırılmıştır.

Bilim ve sanatın bir araya gelmesiyle kurulan Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi, Türkiye’nin 
denizel biyolojik zenginliklerini eğlenceli ve akılda kalıcı bir yöntemle ziyaretçilerine sunmaktadır. 
Deniz canlılarının ve özellikle nesli koruma altındaki türlerin yakından tanınmasını sağlayan 
müze ile deniz kültürünün benimsenmesi ve doğal mirasımıza sahip çıkılması amaçlanmaktadır.

Görsel 4.3.18
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Elmalı Müzesi
Antalya’nın 111 km güneybatısında yer alan Elmalı ve çevresi, kendine has stratejik ve coğrafi 

konumu ile Neolitik Dönem’den günümüze kadar, kesintisiz olarak pek çok uygarlığın gelişmesine 
sahne olmuştur. Bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan yerleşim yerleri, 
mezarlar, mimari bulgular ve buluntular; bölgede oldukça yüksek ve farklı kültürlerin varlığına 
işaret etmektedir. Ayrıca “Yüzyılın Definesi” olarak da anılan 5. yüzyıl Elmalı Definesi’ne ait 
imitasyon örnekler çarpıcı bir atmosfer içinde sergilenmektedir. Bilgilendirme panolarında 
definenin bulunuşu, kaçırılışı ve topraklarımıza dönüşü ile ilgili öyküye yer verilirken sikkeler 
hakkında ayrıntılı bilgi de verilmektedir. 

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihi müzeleri arasında önemli bir yere sahip olan Elmalı Müzesi’nde 
açık hava galerisi olan bir bahçe de bulunmaktadır.

Görsel 4.3.20

Antalya Atatürk Evi ve Müzesi
Atatürk’ün Antalya’yı ziyaretleri Antalyalılar için çok büyük önem taşıdığından her yıl 6 Mart’ta 

onun anısına törenler yapılmaktadır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında valiliğe ait olup Antalya’yı 
ziyaretlerinde Atatürk’e tahsis edilen köşk, Atatürk Müzesi yapılmak ve onun anılarını yaşatmak 
üzere 1984’te Kültür Bakanlığına devredilmiştir. Dikdörtgen planlı, iki katlı, iki cepheli, üzeri 
kiremit örtülü kırma çatılı taş- tuğla duvarlı olan bina 1986 yılından beri Atatürk Evi ve Müzesi 
olarak hizmet vermektedir. 

Görsel 4.3.19
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Likya Uygarlıkları Müzesi
Antalya Demre ilçesi Çayağzı bölgesinde 2012-2014 yıllarında Andriake (Andriyake) Liman 

Kenti güney yerleşiminde yer alır. Agora, sarnıç, hamamlar, kiliseler, sinagog vb. liman yapıları 
ve anıtların restorasyonu tamamlanarak 2015 yılı Haziran ayında açılmıştır. 

Bu yapı günümüze kadar ayakta kalabilmesi sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
Likya Uygarlıkları Müzesi olarak düzenlenmiştir.

Görsel 4.3.22

Aziz (st.) Nikolaos Anıt Müzesi
Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos (Nikola) Kilisesi’nin ilk yapı dönemi kesin olarak 

bilinmemekle birlikte  tarihi ve mimari verilere dayanarak 6. yüzyılda yapılmış bazilika olduğu 
kabul edilir.

11. yüzyılda duvar resimleriyle donatılmıştır. Bu resimler, Bizans Dönemi resim sanatının 
üslup özelliklerini yansıtan önemli “konsil” (imparator ve piskoposların katılımıyla dini kararların 
alındığı dinsel toplantı) sahnelerini içermektedir. 

Görsel 4.3.21
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Alanya Atatürk Evi Müzesi
Alanya Atatürk evi Rıfat Azakoğlu tarafından 8 Haziran 1981 günü Atatürk evi ve Müzesi 

olarak kullanılmak şartı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmiştir. 
Atatürk’ün 18 Şubat 1935 yılında deniz yoluyla Alanya’yı ziyaretinde bir müddet kalıp 

dinlenmesi ve bu evde çekilmiş fotoğraflarının bulunması nedeniyle büyük önem taşır.

Alanya Arkeoloji Müzesi
Arkeolojik ve etnografik eserlerin korunması ve sergilenmesine yönelik olarak 1967 yılında 

müze ziyarete açılmıştır. Müzenin ilk açılışında Anadolu Kronolojisini ziyaretçilere anlatmak 
açısından Eski Tunç, Urartu, Frig ve Lidya Dönemleri’ne ait eserler Ankara Anadolu Medeniyetler 
Müzesi’nden getirilerek sergiye sunulmuştur. Alanya yakınlarındaki Laertes (Lartes) Antik 
Kenti’nden bulunup müzeye bağışlanan MÖ 625 yılına tarihlenen Fenike dilindeki yazıt, bölgenin 
en erken eseri olma özelliğini taşır. Ayrıca müzenin simgesi durumundaki çok iyi korunmuş olan 
bronz Herakles Heykeli ise ayrı bir salonda sergilenmektedir.

Görsel 4.3.23

Görsel 4.3.24
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Alanya Kızılkule Etnografya Müzesi
Askerî amaçla ve limanı kontrol altında tutmak için 1226 yılında I. Alâeddin Keykubad 

tarafından yaptırılan bu anıtsal yapı, Selçuklu sanatının eşsiz örneklerindendir. Alanya’nın 
simgesi durumundadır. 1951–1953 yıllarında onarıldıktan sonra 1979’da yapının giriş katında 
Alanya yöresine özgü halı, kilim, giysi, mutfak gereçleri, silahlar, tartı aletleri, aydınlatma aletleri, 
dokuma tezgâhı ve yörük kültürünü yansıtan çadır gibi etnografik nitelikte eserler sergilenerek, 
yapıya etnografya müzesi işlevi kazandırılmıştır.

Yörük Müzesi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 4000 m² alana kurulan Özel Yörük Müzesi’nde yörük 

yaşantısını, gelenek ve göreneklerini ziyaretçilere iyi bir şekilde tanıtmak amaçlanmıştır. Bu amaçla 
müzenin açık hava sergilerini daha anlaşılır kılmak için heykellerle canlandırmalar yapılmıştır. 
Yörük göçü, hayvancılık ve yörük kültürünün önemli bir eğlencesi olan yağlı güreş sporu 
heykellerle ziyaretçilere tanıtılmaktadır. Ayrıca müzenin açık hava sergi alanında üç tip yörük 
çadırı ziyaretçiler tarafından izlenebilmektedir. Yörük kültürünü yaşamış olan vatandaşlardan 
gelecek olan bağışlarla sergilerin periyodik olarak güncellenmesi hedeflenmektedir.

Görsel 4.3.25

Görsel 4.3.26
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Su Altı Müzesi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Deniz Ticaret Odası tarafından yaptırılan Side Su Altı Müzesi, 

Avrupa ve Türkiye’nin ilk su altı müzesidir. Anadolu medeniyeti zenginliklerini anlatan 110 heykel 
9 ay içinde Side’de su altına indirilerek oluşturulmuştur. Antalya’da dalış turizmini geliştirmek 
için kurulan müzeye dalış sertifikası olan herkes ücretsiz dalış yapabilmektedir.

Görsel 4.3.27

Side Müzesi
Side Antik Kenti’nde MS 2. yy ve MS 5-6. yüzyıllardaki ilave ve değişikliklerle günümüze kadar 

gelen  antik bir hamam binası (Agora Hamamı) içinde yer almaktadır. 
1 ve 5 numaralı salonlar ile avluda lahitler, sütunlar, vb. mimari elemanlar; güneş saatleri,  

zeytinyağı işlikleri, heykeller tematik bir düzende sergilenmektedir.

Görsel 4.3.28
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Antalya Oyuncak Müzesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir projesi olarak hayata geçirildi. Bu müzede, 1800’lü 

yıllardan 1980’lere kadar, başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilen yaklaşık 
1500 parça oyuncak yer alır. Müze; araştırmacı, şair, yazar ve Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi 
(İstanbul Müzesi) kurucusu Sunay Akın danışmanlığında açılmıştır. Kaleiçi Yat Limanı’nda yer 
almaktadır. Her yaş grubundan ziyaretçinin keyifle gezdiği müzede, 3 yaş üzeri çocukların 
bireysel, ebeveynleri ve sınıfları ile gerçekleştirebilecekleri atölye çalışmaları yapılmaktadır. 

Görsel 4.3.29

Suna - İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi
Suna-İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli iki binada yer 

almaktadır. Suna ve İnan Kıraç tarafından satın alınan bu iki bina 1993–1995 yıllarında onarılarak 
müzeye dönüştürülmüştür. Bu yapılardan biri geç döneme ait geleneksel dış sofalı, iki katlı 
Türk evinin tipik bir örneğidir. 19. yüzyılın ikinci yarısına özgü Kaleiçi yaşamdan kesitlerin özel 
efektlerle birlikte sunulduğu bir etnografya müzesi olarak düzenlenmiştir. Binada kahve ikramı, 
damat tıraşı ve kına gecesi gibi Anadolu halk kültürüne has ögeler konu alınmıştır. 

Müze bahçesinde yer alan ikinci bina ise, Aya Yorgi (Agios Georgios) adına inşa edildiği 
bilinen 1863 yılında onarım görmüş bir Ortodoks Kilisesi’dir. Onarım sonrası bir sergi mekânı 
olarak düzenlenmiştir.

Görsel 4.3.30
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Aşağıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Müze ve 
Örenyeri 2018 yılı toplam ziyaretçi istatistikleri verilmiştir. 
Tabloyu inceleyiniz. 
En çok ve en az ziyaret edilen yerleri tespit ediniz.  
Ziyaretçi sayısının fazla ya da az olmasının nedenleri 
üzerinde tartışınız. 

ET KİNLİK

MÜZE VE ÖREN YERLERİ ZİYARETÇİ SAYISI

Antalya Müzesi 158064

Antalya Aspendos Örenyeri 328401

 Antalya Perge Örenyeri 92239

Antalya Phaselis Örenyeri 245902

Antalya Olympos Örenyeri 226008

Antalya Patara Örenyeri 164626

Antalya Aziz (St) Nikolaos Anıt Müzesi 364996

Antalya Xanthos Örenyeri 30026

Antalya Karain Mağarası 20590

 Antalya Myra Örenyeri 252077

Antalya Termessos Örenyeri Ve Milli Parkı 32546

Antalya Simena Örenyeri 37801

Antalya Atatürk Evi Müzesi 171194

Antalya Arykanda Örenyeri 508

Alanya Müzesi 26884

Alanya Kalesi 250066

Alanya Atatürk Evi Müzesi 10513

Antalya Side Müzesi 65330

Antalya Side Tiyatrosu 215709

Antalya Elmalı Müzesi 11450

Antalya Demre Likya Uygarlıkları Müzesi 12115

Antalya Lymra Örenyeri 7768

Antalya Mevlevihane Müzesi 20488

YAKIN ÇEVRENİZDE BULUNAN BİR 
MÜZEYE GEZİ DÜZENLEYİNİZ.GEZİYORUM!

En çok ziyaret edilen müze        : ..............................................................

En çok ziyaret edilen ören yeri  : .............................................................. 

En az ziyaret edilen müze          : ..............................................................

En az ziyaret edilen ören yeri    : ..............................................................
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Öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılınız. Ziyaretçi 
sayısı az olan müze ve ören yerlerine turist çekmek için 
tanıtım metni, slogan veya afişler oluşturunuz. Sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

ET KİNLİK
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Antalya ile ilgili aşağıda verilen kavramları tabloda uygun 
yerlere yerleştiriniz.

ET KİNLİK

DOĞAL GÜZELLİKLER TARİHİ MEKANLAR TARİHİ NESNELER

Düden Şelalesi Aspendos Bindallı kıyafeti

Manavgat	Şelalesi

Altın	para

Aspendos

Tarihi	ev	eşyası

Noel	Baba	Kilisesi

Düden	Şelalesi

Side	Antik	Kenti

Perge	Antik	Kenti

Elmalı	Sikkesi

Yivli	Minare

Kaleiçi

Ovacık	Yaylası

Saklıkent

Köstekli	saat

Minyatür

Dim	Çayı

Alara	Han

Kızıl	Kule

Kurşunlu	Şelalesi Halı	 Damlataş	Mağarası

Hadrian	Kapısı	(Üç	kapılar)

Herakles	Heykeli

Karain	Mağarası

Alanya	Kalesi

Saat	Kulesi

Köprülü	Kanyon Gümüş	ibrik

Bindallı	kıyafeti
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1. Antalya’nın kıyı ilçeleri arasında deniz ulaşımının gelişmemiş 
olmasının nedeni ne olabilir?

2. Bir orman yangınıyla karşılaşırsanız ilk arayacağınız numara 
hangisidir?

DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM

“

4. KONU

4. TEMA

ULAŞIM VE İLETİŞİM

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Yaşadığım şehrin ulaşım ve 
iletişim imkanlarını öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

ANTALYA’ DA ULAŞIM
Antalya ulaşım bakımından en yoğun illerden biridir. Gerek Türkiye gerekse yurt dışı 

ulaşım ağı oldukça gelişmiştir. Antalya’da karayolu, havayolu ve denizyolu ulaşımları kullanılır. 
Gelişmeyen tek ulaşım sistemi diğer iller ve ülkelerle bağlantısı olmayan demiryoludur. Ancak 
şehir merkezinde ana hatlar üzerinde raylı sistemler kullanılır. Tramvay, halk otobüsü, taksiler 
ve deniz otobüsleri şehirde çok sık sefer yaparak hizmet vermektedir. Havalimanından şehir 
merkezine, tramvay ve otobüs seferleri bulunmaktadır. Tramvay Haritası ( Antray’a), Nostaljik 
Tramvay Haritası’na ve Antalya Halk Otobüsü Haritası’na ilgili sitelerden ulaşılabilir. 

Artan şehir nüfusu göz önüne alındığında Antalya’ nın yeni ulaşım yatırımlarına ihtiyacı vardır. 
Bu sebeple başlayan, başlayacak olan ve bitmiş projeler mevcuttur.

Görsel 4.4.1 Görsel 4.4.2

Görsel 4.4.3 Görsel 4.4.4
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ACİL DURUMLAR
Acil durum; insanların bireysel ya da toplu halde bulundukları ortamlarda ciddi şekilde 

yaralanmalara hatta ölümlere yol açan planlanmamış olaylardır. Bunun yanında bu olaylar, 
yapılan iş ve faaliyetlerin aksamasına, fiziksel ve çevresel zararlara, kişinin ve tesisin mali yapısının 
bozulmasına da neden olmaktadır. Yaşadığımız çevrede acil durum oluşturacak değişik olaylarla 
karşılaşırız. Olaylar doğal felaketler, insan hatası ve kasıtlı davranışlar, toplumsal olaylar, makine 
ve teknoloji hataları gibi nedenler sonucu yaşanabilir. Deprem, sel ve taşkınlar, aşırı sıcak ve 
soğuklar doğal felaketlere örnek oluşturur. Çeşitli nedenlerle oluşan yangınlar, tehlikeli kazalar, 
patlamalar, toplum olayları, sabotaj benzeri insan ve makine teknoloji hataları ile karşılaşılabilir.

Vatandaşlık görevimiz olarak acil durum bilgisini ilgili kuruma belirtmek ve bu kuruma ait 
haberleşme sistemlerini doğru kullamak gereklidir. Diğer taraftan bu kurumların,  hizmetlerini 
sunumu esnasında yaşanacak aksaklıklar ya da hizmetin etkili bir şekilde sunulamaması, telafisi 
mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Günümüzde acil yardım hizmetlerinin sunumunda, 
acil çağrı hizmetlerinin suistimal edilmesi en önemli sorunlardan biri olarak görülmektedir. 
Unutulmamalıdır ki acil çağrı hizmetlerinin gereksiz kullanımının cezai sonuçlarının yanında 
vicdani sorumluluğu daha ağırdır.

Ankara’dan Antalya’ya tatile gelen bir grup Ankara’ya 
doğrudan (aktarmasız) dönmek isterse aşağıdaki ulaşım 
araçlarından hangilerini kullanabilir? İşaretleyiniz.

ET KİNLİK

Görsel 4.4.5
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ACİL DURUM

NUMARALARI 

155

112
112

177

112

122

158

POLİS

ACİL YARDIM
İTFAİYE

 ORMAN YANGINI

JANDARMA

        ALO AFET

SAHİL GÜVENLİK

112 ACİL

AMBULANS

 

İTFAİYE, AFAD, AKUT GİBİ BİR 
İLK YARDIM MERKEZİNE GEZİ 

DÜZENLEYİNİZ.
GEZİYORUM!

Görsel 4.4.6
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Aşağıdaki durumlarda aranması gereken numaraları 
uygun yerlere yazınız.

ET KİNLİK

Görsel 4.4.7
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 1- Antalya muz ve kültür mantarı üretiminde Türkiye birincisidir. Bu tarım ürünlerinin  en çok
 üretildiği ilçeleri yazınız.

Aşağıdaki cümlelerin doğru  olanlarına ( D ) ; yanlış olanlarına ( Y ) yazınız.

Aşağıda verilen test sorularında doğru seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıda verilen kelimeleri uygun olan boşluklara yerleştiriniz.

                Side Su altı Müzesi  -   Alanya      

 3- Dim Mağarası Antalya’nın …………………………………..ilçesinde olan doğal güzelliklerinden biridir.

 5- Antalya’da maden üretimi, ekonomik hayatta önemli bir yer tutmaktadır.                 (     )

 6- Antalya’da turizm faaliyetleri çeşitlilik gösteren bir sektördür.                                (     )

7- Antalya’da balıkçılık çok gelişmiştir.                                                                                       (     )

2- Antalya’da orman alanları önemli bir yer tutar. Ormanlardan elde edilen ürünler nelerdir ? Yazınız.

 4- Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan …………………………………, Avrupa ve Türkiye’nin ilk su altı müzesidir.

Cevap: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

4.TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

8- Antalya’da aşağıdaki ulaşım ağlarından hangisi
yoktur?

A) Karayolu 
B) Denizyolu
C) Havayolu
D) Demiryolu

9- Aşağıdakilerden hangisi Antalya’da görülen
geleneksel el sanatlarından biri değildir?

A) Bakırcılık
B) Semercilik
C) Telkari işlemeciliği
D) Bıçakçılık

10- Antalya’nın ekonomisinde, aşağıdaki alanların hangisinde daha
çok insan çalışmaktadır?

A) Sanayi B) Tarım C) Ticaret D) Turizm

Cevap: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

4.Tema Kazanımları Öz Değerlendirme Formu (Şehrim Çalışıyor) 
 

KAZANIMLAR    Evet Kısmen Hayır 

1.Şehrin gelişiminde etkili olan ekonomik unsurların önemini kavrarım.    
2.Şehre özgü üretim alanlarını ve zanaatları tanırım.    
3.Yaşadığım şehrin turizme katkılarını fark ederim.    
4.Yaşadığım şehrin ulaşım ve iletişim imkanlarını bilirim.    

 

Ş e h r i m i z

TEMA 5 SEHRiMDE BEN
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Ş e h r i m i z

TEMA 5 SEHRiMDE BEN
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DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM
1. Atatürk : “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından 

biri kopmuş demektir.” sözü ile ne anlatmak istemiştir?
2. Yakın çevrenizde bulunan kültür sanat merkezleri 

hangileridir?

1. KONU

5. TEMA

KÜLTÜR VE SANAT

ŞEHRİMDE BEN

Yaşadığım şehrin kültür ve   
sanat imkanlarını öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

KÜLTÜR SANAT

“Kültür” ve “Sanat” 
kelimelerinin zihninizde 
çağrıştırdıklarını kavram 
haritalarına yerleştiriniz.

136



Şehrimiz Antalya, tüm dünyada kültürü ve doğal 
güzellikleriyle tanınmaktadır. 
Bu özellikleri kapsayan, Antalya’yı anlatan özgün 
bir logo tasarlayınız.

ET KİNLİK

ANTALYA’DA KÜLTÜR VE SANAT
Kültür; bir toplumun dili, dini, örf ve adetleri, sanatsal faaliyetleri, yaşayış şekilleri, davranış 

biçimlerinin bütünüdür. Sanat ise; bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan 
yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır.

Sanat ve kültür, birbirini tamamlayan iki unsurdur. Her ikisi de birbirini karşılıklı olarak etkiler. 
Bir toplumun sanatsal faaliyetleri, o toplumun kültürüne katkıda bulunur. Kültür ise, sanatsal 
faaliyetle yön verir. Bir sanat yapıtının oluşumunda ait olduğu toplumun kültür yapısının önemi 
büyüktür. Hiçbir sanat yapıtı onu yaratan çevreden soyutlanamaz. Coğrafi bölgenin, iklim ve 
çevre koşullarının, inanç ve yaşayış biçimlerinin sanat yapıtının ortaya çıkışındaki rolü büyüktür. 
Sanat eseri kültürün devamlılığını sağlayan en önemli etmenlerden biridir.

Yaşadığımız coğrafya yani Anadolu konumu itibariyle bir kültür yuvasıdır. Antalya da tarih 
boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Geçmişten günümüze Antalya’da yaşayan bu 
kültürler,  dönemlerini yansıtan birçok tarihi yapı ve sanat eseri bırakmıştır. Farklı kültürlerin 
buluştuğu bu şehir,  zengin bir sanat ve kültür merkezi haline gelmiştir. Bu zenginlik; ulusal 
ve uluslararası düzeyde birçok tiyatro, edebiyat, müzik, sinema, resim, heykel, konferans gibi 
etkinliklerle devam etmektedir. 

Görsel 5.1.1
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MÜZEDE ZAMAN MAKİNESİ
(Defne 11 yaşında 5. sınıf öğrencisiydi. İstanbul’da yaşıyordu. Farklı kültürleri bir araya 

getirmek amacıyla oluşturulan bir gruba İngilizce öğretmeninin tavsiyesi ve annesinin ısrarlarıyla 
katılmıştı. Dünyanın birçok ülkesinden gelen aynı yaş grubundan çocuklarla Antalya’nın tarihi 
ve doğal güzelliklerini geziyorlardı. ) 

Defne uyandığında güneş yeni doğmuştu. Kimseler uyanmadan sahile indi. Arkadaşları 
için deniz kabukları toplamak istiyordu. Onlara hatıra bileklikler yapacaktı. Bu gezi Defne için 
çok keyifli geçmişti. Farklı ülkelerden arkadaşları olmuş, Antalya gibi muhteşem bir kenti tam 
anlamıyla gezme fırsatı olmuştu. Çok beğenmişti Antalya’yı. Herkes için farklı bir anlamı vardı. 
Defne antik şehirlerine, tarihi eserlerine bayılmıştı. Natalie (Natali) kumsallarına; Hoshi (Hoşi) 
binbir çeşit çiçek ve ağaçlarına... Antalya her kültüre farklı güzellikler sunabiliyordu.

Gezinin son günüydü. Defne arkadaşlarından ve Antalya’dan ayrılacağı için biraz üzgündü 
ama ailesini de çok özlemişti. Gördüklerini annesine anlatmak için sabırsızlanıyordu. Bugün 
Antalya Müzesi’ne gidiyorlardı. Müze şehrin ortasında, şahane deniz manzarası olan Konyaaltı 
Sahili’ndeydi. Kocaman bir bahçe içindeydi. Akdeniz Bölgesi’ndeki en büyük müzeydi. İçeri  ilk 
girdiklerinde çocuklar için küçük bir bölümle karşılaştılar. Antalya ve çevresindeki tarihi yerlerin 
minyatürlerinin bulunduğu bir alan. Gezdikleri her yerin minyatürleri vardı burada. Karain, Perge, 
Aspendos, Myra (Mira), Kale. Ekipteki herkes için Antalya macerasının özeti gibiydi.

Müze, tarihi sırayla geçmişten günümüze doğru bir yolculuk sunuyordu. Sanki bir zaman 
makinesine girmişlerdi. En ilkel çağlardan başlayarak bu bölgede arkeolojik kazılarda 
bulunmuş  her türlü eşya, kalıntı sergileniyordu. Defne dinozorların sesini duyar gibi oldu. Küp 
şeklindeki mezarlar korkutucu; taştan yapılmış heykeller, silahlar, tabaklar, süs eşyaları ilgi 
çekiciydi. Natalie(Natali) tarih öncesinde bile süslü kadınlar olduğunu;  toka, küpe gibi eşyaları 
kullandıklarını görünce çok sevindi. 

Zaman makinesi ilerliyordu. Tarih öncesi nesiller ateşi bulmuş; toprağı pişirip seramik eşyalar 
kullanmaya başlamışlardı. Çizgi filmlerdeki ilkel insanları düşündü Defne. Mağara duvarlarına 
resimler yapan, bir çubuğu yuvarlayarak ateş yakmaya çalışan insanları. Kendi yaşından biriyle 
göz göze geldi sanki,  bu seyahat onu  tarihle dost yapmıştı. Göz kırptı zamanın ötesindeki 
arkadaşına.
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Milattan sonraki yıllara geldiklerinde karşılarına koca koca heykeller çıktı. Kızlar siyah ve 
beyaz mermerden yapılmış ‘Dansöz’ adlı heykele bayıldılar. Yunan mitolojisindeki tanrıların kralı 
Zeus, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, güneş ışığının tanrısı Apollon gibi birçok heykel vardı.  
Hepsi çok güzel ve güçlü görünüyordu. 

Zeminin büyük bir kısmını kaplayan, tek tek küçük taşların birleştirilmesiyle yapılan 
mozaiklerde dönemin filozofları, şairleri, matematikçileri resmedilmişti. Sonunda o dönem 
insanlarının bizim gibi insanlar olduğunu görmek içini rahatlattı herkesin. Heykeller o kadar 
kusursuzdu ki, mezarlar bile heykeltıraşlar tarafından özenle yapılmış sanat eserleriydi. Hoshi 
(Hoşi) ve Defne zaman makinesinden bu durakta inmek istediler. Öyle ihtişamlı bir dönemde 
yaşamak keyifli olurdu. 

Salonun ortasında yarı tanrı yarı insan olan Herakles heykeli vardı. Herkül olarak da biliniyordu. 
Natalie (Natali) ağzı kulaklarında hayran olduğu Herkül’ün hikâyesini anlatmaya başladı. Tanrılar 
Kralı Zeus’un oğluydu. Annesi ise normal bir insan. İyi kalpli, insanlara yardım eden bir kahramandı. 
Kraliçe Hera ondan hep nefret etmişti. Herkül’ün başına bin türlü bela çıkarıyordu. Aslanlarla, 
dokuz başlı ejderlerle, altın boynuzlu geyiklerle sınavlar yapıyordu. Herkül ise karşısına çıkarılan 
bütün zorlukları yenip, hep insanları kurtarmıştı. Sonunda da ölümsüz olmuştu. Müzedeki heykel  
“Yorgun Herakles” adlı en güzel resmedilmiş heykellerinden biriydi. Çocukların hepsi Natalie  
(Natali)’nin yanına geçip hayranlıkla baktılar heykele.

Zaman tünelinde yolculuk yavaş yavaş günümüze doğru geliyordu. Tarihte kurulmuş devletler, 
onların bastırdığı paralar, Selçuklu ve Osmanlı kültüründen örnekler, halılar, müzik aletleri gibi 
birçok kültürel unsur vardı. Yakın geçmişteki yaşamları canlandıran odalar, bölgedeki yöresel 
kıyafetler ve eşyaların sergilendiği bölümle müzeyi tamamladılar. Biraz bahçedeki  kafeteryada 
dinlenip, müze kütüphanesini ve bahçedeki eserleri de gezdiler.

Yorucu ama bir yandan da inanılmaz bir zaman yolculuğuydu. Tarihi yaşamış, tanıklık etmişlerdi. 
Yaşadıkları şu son anlarında zaman makinesine ekleyip, son günlerinin tadını Konyaaltı Plajı’nın 
mavi sularında çıkarmak için koştular denize. 

 
Nevcihan ÖNAY ÖYKEN

Görsel 5.1.2
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Hikâyede medeniyetlerden bahsediliş sırasını aşağıdaki 
görsellerden yararlanarak numaralandırınız. 

Zaman makinesi icat edilmiş olsa siz hangi döneme 
gitmek isterdiniz? Nedenini açıklayınız.

ET KİNLİK

ET KİNLİK

Görsel 5.1.3
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ANTALYA MÜZESİ’NE GEZİ 
DÜZENLEYİNİZ.

GEZİYORUM!

İZLEYELİM - ÖĞRENELİM
Antalya Müzesi’ne ait 360° sanal müze gezisi yapalım.
http://www.kultur.gov.tr/genel/SanalMuzeler/Antalya/index.html

Antalya için akrostiş çalışması yapınız. 

ET KİNLİK

A
N
T
A
L
Y
A

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Mehmet Hikmet Öner 
tarafından yazılan Antalya Marşı 
ilk kez  Türk Akdeniz Dergisi’nin 
1938 yılına ait Haziran sayısında 
yer almıştır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?
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ANTALYA DEVLET TİYATROSU
1993’e kadar bazı illerdeki devlet tiyatroları turneye 

çıkınca, Antalya’ya da uğrar oyunlar sergilerdi. 1993 
yılında Kültür Bakanlığı Antalya’ya yerleşik sahne 
düzeninde Devlet Tiyatrosu açtı. Açılışı dönemin Kültür 
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Emre Kongar ve Vali Saim 
Çotur yaptı. İlk oyun “Kadı” idi. Geçen zamanda birçok 
oyun sergilendi. Çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için 
Salih YAKIN’ın “Mavi Masal” oyunu sahnelendi. Önce 
bugün yıkılan Selekler Çarşısı yanındaki binada idi. 8 
Temmuz 2006’da Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki 
yerine taşındı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE TİYATROSU ( ABT)
1983 yılında Antalya Belediyesinin katkısıyla Antalya Belediye Tiyatrosu  (ABT) adıyla 

oluşturulmuştur. Antalya’nın yerleşik yerel ilk tiyatro topluluğudur. Amacı tüm il çapında tiyatro 
aracılığı ile kültürel anlamda iletişim kurup birliktelik sağlamaktır.

Yurt içinde Antalya dışında turneler yapmış 
yüzden fazla merkezde oyunlar sahnelemiştir. 
Almanya, Bosna-Hersek, Ukrayna ve Mısır’da oyun 
sergilemiştir.

1993’te önce il çapında “Liseler Arası Tiyatro 
Şenliği” düzenlenmiştir. Daha sonra bunu ulusal 
kapsam içine alarak “Türkiye Liseler Arası Tiyatro 
Şenliğine” dönüştürmüştür.

ABT oyun sergileme yanında doğaçlama, 
diksiyon, ses, ritim ve oyuncu yetiştirmeye yönelik 
eğitim– öğretim faaliyetlerine de yer vermektedir.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ

“Tiyatro; insanı insana, insanla,

Görsel 5.1.4

Görsel 5.1.5
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KEPEZ BELEDİYE TİYATROSU
2009 yılında Kepez Belediyesi bünyesinde 

kurulmuştur. Bütün gösterileri ücretsiz olup 
her sezonda en az üç oyun sergilemektedir. 
Oyunlarını Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde 
sahnelemekte olup her sezon en az bir oyun 
çocuklara yöneliktir. İsteyen okullara tiyatro 
etkinlikleri için teknik destek ve kıyafet desteği 
vermekte, salonlarını tahsis etmektedir.

DÖŞEMEALTI BELEDİYE TİYATROSU
Döşemealtı Belediyesi 2016 yılında ilçede kültür 

sanat alanındaki boşluğu doldurmak, ilçe halkının sanat 
etkinliği ihtiyacını karşılamak için Döşemealtı Halk 
Tiyatrosu’ nu kurmuştur. İlçenin ilk yerleşik tiyatrosudur. 
Yeşilpark Kültür Merkezi içindeki kapalı salonda ücretsiz 
olarak hizmet vermektedir. Her sezon yetişkinler 
ve çocuklar için iki oyun sahnelemektedir. Tiyatro 
yanında Ramazan ayı boyunca Ramazan şenlikleri de 
düzenlemektedir.

 insanca anlatma sanatıdır.”
Turgut ÖZAKMAN

Görsel 5.1.6

Görsel 5.1.7
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İSMAİL BAHA SÜRELSAN 
1991’de Antalya Belediyesi bünyesinde kendi adını taşıyan musiki 

evini kurmuştur. Bu birim daha sonra belediye bünyesinde İsmail 
Baha Sürelsan Konservatuarı’na dönüşmüştür. Konservatuarda 
verilen konserler yanında açtığı kurslar ile birçok sanatçının 
yetişmesini sağlamıştır. 1998’de Antalya’da vefat etmiştir. 

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

ANTALYA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI
1995 yılında Antalya Oda Orkestrası olarak kuruldu. 

1997’de adı Antalya Devlet Senfoni Orkestrası olarak 
değiştirildi. Antalya’nın kültür yaşamında önemli bir 
yeri olup ülkemizin tanıtılması ve turizmin gelişmesine 
önemli katkılar sağlamaktadır.  Aspendos Antik 
Tiyatrosu, Uluslararası Side Kültür–Sanat Festivali ve 
bazı ören yerlerinde konserler vermiştir. Eğitim amaçlı 
yaptığı dinletiler e çok sayıda öğrenci katılmıştır. 
Birçok yerli yabancı sanatçı görev almıştır.

ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ
Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kararıyla 1997’de kurulmuştur. 

Her yıl düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali çerçevesi içinde Aspendos 
Antik Tiyatrosu’nda gösteriler düzenlenmektedir. Ayrıca yıl içerisinde Haşim İşcan Kültür 
Merkezi’ndeki salonlarda Antalya’da opera ve balenin gelişmesine katkı sağlamak için  
gösteriler düzenlenmektedir.

Görsel 5.1.8

Görsel 5.1.9 Görsel 5.1.10
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PZT

Çocuk
 Tiyatrosu

Çocuk
 Tiyatrosu

Çocuk
 Tiyatrosu

Resim
Sergisi

Resim
Sergisi

Fotoğraf 
Sergisi

Fotoğraf 
Sergisi

             Kitap
 Fuarı

             Kitap
 Fuarı

             Kitap
 Fuarı

Senfoni 
Konseri

Gölge 
Oyunu

Belgesel Ebru
Atölyesi

Konferans

Opera Konser

Bale

SALI ÇRŞ PRŞ CUMA CMTS PZR

Kukla 
Yapım

Atölyesi

Şiir 
Dinletisi

Çizgi 
Film 

Müzikali

Yukarıda örnek bir kültür sanat etkinlik takvimi 
oluşturulmuştur. Bu takvimi inceleyerek katılmak 
istediğiniz etkinlikleri program üzerinde işaretleyiniz. 
İlginizi çeken etkinlikleri sıra arkadaşınızla karşılaştırınız. 
Ortak etkinlikleriniz varsa şeklin orta kısmına yazınız. 

ET KİNLİK

Benim	Etkinliklerim Ortak	Etkinliklerimiz Arkadaşımın	Etkinlikleri
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TEKELİOĞLU İL HALK KÜTÜPHANESİ
1930’da Maarif Müdürü Şahap Bey’in çabasıyla Antalya’da 

ilk resmi kütüphane kurulmuştur. 1945’te Ali Çetinkaya 
Caddesi’ndeki  (şimdiki Merkez Bankası olan) binaya 
taşınmıştır. 1948’de bir vakfa ait olan Tekelioğlu İl Halk 
Kütüphanesi adını almıştır. Kütüphane birkaç defa yer 
değiştirdikten sonra 1993’te bugünkü yerine taşınmıştır. 

El yazması ve Arap harfli kitaplar 1964’te İstanbul 
Süleymaniye Kütüphanesi’ne gönderilmiştir. Günümüzde 
şehrin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına önemli katkılar 
sağlamaktadır.

UYULMASI  GEREKEN 
KURALLAR

YAPILMAMASI GEREKEN

DAVRANIŞLAR

 
     DOĞAN HIZLAN KÜTÜPHANESİ

2012 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramit ve Antalya Kültür Merkezi 
arasında kurulmuştur.

 
Gazeteci yazar Doğan Hızlan, kendi kütüphanesinin büyük bir 
bölümünü bağışladığı için kütüphaneye onun adı verilmiştir. 
60.000’den fazla kitaba sahip olup pazartesi hariç 6 gün, 
saat 10.00- 18.00 arası açık raf sistemiyle hizmet vermektedir. 
Ödünç kitap servisi yanında 20 bilgisayar ile okuyucuya her 
türlü bilgiye ulaşma imkanı  ve rahat ders çalışma ortamı 
sağlar. Doğan Hızlan Kütüphanesi Antalya’nın kültür hayatında 
önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Ayrıca Akseki, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, 
Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ilçelerinde halk kütüphaneleri bulunmaktadır.

Kütüphanede nelere dikkat etmek gerekir? Canlandırma 
yaparak kuralları oluşturunuz.

ET KİNLİK

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

KÜTÜPHANELER

Görsel 5.1.11

Görsel 5.1.12
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“Kitap okumak sadece boş zamanlarda yapılan bir etkinlik 
değil, yaşamın bir parçasıdır.” 
Sevdiğiniz bir kitabı aşağıdaki yönergelerden yararlanarak 
arkadaşlarınıza tanıtınız. 

ET KİNLİK

Okuduğum kitabın adı:

 …………………………………………

Bu kitabın yazarı:

Bu kitabı okumaya.......................................

......................................tarihinde başladım 

tarihinde bitirdim.

Kitabın konusu:

Kitaptaki karakterlerden en çok

ilgimi çekti. Çünkü:...................................... 

Kitabın yazarı ben olsaydım

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
...........................................

............................................................................

.........................................................................

.........................................................................

....................................................................

..............................................

Kitap okumak sadece boş zamanlarda yapılan bir etkinlik değil, 
yaşamın bir parçasıdır. Siz de sevdiğiniz bir kitabı aşağıdaki yönergele-
rden yararlanarak arkadaşlarınızla               paylaşınız.

ETK İNLİK

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

.....................................................

...............................................

 adının..........................................

olmasını isterdim.

.......................................................

Görsel 5.1.13
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Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Bu karikatürden 
çıkardığınız mesajları yazınız. Bu mesajı farklı bir 
karikatürle nasıl anlatırdınız? Çiziniz.

ET KİNLİK

Antalya’da ilk kütüphane 1796’da Hacı Mehmet Ağa tarafından 
kurulan Mütesellim Kütüphanesi’dir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

Görsel 5.1.14 : Karikatür : Elif GÖKER

KÜTÜPHANE GEZİSİ DÜZENLEYİNİZ.GEZİYORUM!
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İZLEYELİM - ÖĞRENELİM
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü internet sitesinden, Expo 2016 için 
hazırlanmış olan tanıtım videosunu izleyelim.
http://www.kultur.gov.tr/TR,104294/expo2016-antalya.html

Görsel 5.1.15 Görsel 5.1.16

Expo Dünyanın en eski ve en büyük uluslararası etkinliklerinden biridir. Expo’lar, Olimpiyatlar 
ve Dünya Kupası ile karşılaştırıldığında, üzerine kurulduğu alanın boyutları, yapılan yatırımların 
hacmi ve ziyaretçi sayısı nedenleriyle daha görkemli bir organizasyon olup dünyanın en büyük 
sosyal ve ekonomik etkinliği olarak kabul edilmektedir. Expo’lar, 1928 yılından bu yana BIE, 
“Bureau International des Expositions” adındaki Uluslararası Kuruluş tarafından organize 
edilmektedir. 156 yıldır yapılan Expo’lar, bugüne kadar 500 milyon üzerinde ziyaretçi çekmiş,  
yapıldığı kentleri birer marka haline getirmiş ve insanların yaşam düzeyini yükseltmiştir. 

Olimpiyatlar ve Dünya Kupası’nın ardından en büyük organizasyon kabul edilen Dünya 
Botanik EXPO’su, 160 yıllık EXPO,  2016 tarihinde Türkiye’de ilk kez açılmıştır. EXPO 2016 
Antalya, Aksu’da 1121 dekarlık alanda gerçekleşmiştir.

EXPO Antalya için fuar bölgesinde kentin en önemli simgelerinden tarihi Hadrianus Kapısı’nı 
simgeleyen Expo Kulesi inşa edilmiştir.  Bunların yanında Türkiye’nin ilk Tarım ve Biyoçeşitlilik 
Müzesi, Kongre Merkezi, Amfi Tiyatro,  Çocuk Adası, Bilim ve Teknoloji Merkezi de burada yer 
almıştır.

EXPO 2016 Antalya’nın teması “Çiçek ve Çocuk”, sloganı ise “Gelecek Nesiller Için Yeşil Bir 
Dünya” dır. Türkiye EXPO 2016 Antalya ile tarihi ve kültürel mirasını, biyoçeşitlilik yönünden 
zenginliğini, tarımsal ve ekonomik potansiyelini dünyaya tanıtmıştır. Fuarın ülke tanıtımına 
sağlayacağı olumlu katkı yanında; doğa, çevre ve bahçecilik turizmi konusunda ilgili bir kitleyi 
de Antalya’ya çekerek, turizm ürünlerini çeşitlendirmesi hedeflenmiştir. Ayrıca fuar, kentin 
kalkınmasına, istihdamın ve refahın artmasına katkıda bulunmuştur. Expo 2016 Antalya, dünyada 
yok olan bitki türlerine ve ormanlara, çölleşmeye, küresel ısınmaya, tükenen doğal kaynaklar ve 
bu sorunlara karşı aldığı önlemler ve çözümler ile küresel bir platform oluşturmuştur.
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TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLAR 
Antalya, tarihi bakımdan çok zengin bir geçmişe sahiptir. Antalya’da geçmişten günümüze 

ulaşan kaleler, camiler, kiliseler, ören yerleri, antik kentler ve daha birçok tarihi yapı mevcuttur.

Attaleia (Atelya) Nekropolü
Antalya şehir merkezinde, Eski Doğu 

Garajı’ndaki Halk Pazarı yıkılmış ve belediyenin 
iş merkezi yapımı projesi kapsamında temel 
kazma sırasında arkeolojik kalıntılar ortaya 
çıkmıştır. Bu kalıntılar, bugün büyük bir kısmı 
modern yapılaşma altında kaybolmuş olan 
Antik Atteleia (Atelya) Kenti’ne ait Nekropol 
(mezarlık) alanıdır.

2. KONU

5. TEMA

TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLAR 

ŞEHRİMDE BEN

Yaşadığım şehrin tarihi ve kültürel 
mekanlarını öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM
1. Yaşadığınız yere kimlik kazandıran tarihi mekanlar nerelerdir?
2. Antalya’ ya ilk kez gelen bir yakınınızı nereye götürmek 

istersiniz? Neden? 

Antalya Kesik Minare (Korkut Camii)
Kaleiçi’nde yer alan Kesik Minare Cami, Antik Çağ’dan başlayıp 

günümüze ulaşan uzun bir geçmişe sahiptir. İbadete açık 
olmayan bu cami şehrin simgelerinden biridir. İlk dönemlerinde 
kilise olarak kullanılmış ve II. Bayezid’in oğlu Şehzade Korkut’un 
Sancak Beyliği Dönemi’nde camiye çevrilmiştir. 

Görsel 5.2.1

Görsel 5.2.2
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Yivli Minare Külliyesi 
Yivli Minare Külliyesi XIII. yüzyıla ait bir 

Selçuklu eseridir ve Kalekapısı’nda bulunur.  
Külliyede bulunan yapılar; Yivli Minare, Yivli 
Cami, Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, 
Selçuklu Medresesi, Mevlevihane, Zincirkıran 
Türbesi ve Nigar Hatun Türbesi’dir. Külliyede 
bulunan minare, Anadolu Türk Mimarisi’nde 
benzeri olmayan yivli formuyla dikkat 
çekmektedir. İlk İslam yapılarından olan Yivli 
Minare Antalya’nın sembolü haline gelmiştir.

Karatay Medresesi
Kaleiçi’nde bulunan bu medrese Sultan 

II.Keykavus zamanında yapılmıştır. Günümüze 
gelebilen kalıntılardan beden duvarlarının 
büyük taş bloklardan yapıldığı, kemerlerde 
geçmeler halinde geometrik bezemeler 
olduğu dikkati çekmektedir.  Antalya 
Büyükşehir Belediyesince aslına uygun 
olarak yürütülen restorasyon çalışmaları 
2018 yılında tamamlanmıştır. Antalya halkının 
ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan Karatay 
Medresesi, kent içi sosyal-kültürel faaliyetlere   
ve toplantılara ev sahipliği yapmaktadır.

Antalya Saat Kulesi
Kentin merkezinde, eskiden “Kapuağzı” denilen 

ve bugün “Kale Kapısı” olarak bilinen yerin 
doğusundadır. Kulenin saati Alman İmparatoru 
II. Wilhelm tarafından hediye edilmiştir.  
II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yılı anısına, 
1901’de Sadrazam Küçük Said Paşa tarafından 
yaptırılmıştır.

Üç Kapılar (Hadrian Kapısı)
Hadrianus Kapısı veya Üçkapılar, kenti 

çevreleyen sur üzerindeki anıtsal kapılardan 
biridir. Üç Kapılar’a “mermer kapı” da denir. 
Tarihi adıyla MÖ 130 yılında Roma İmparatoru 
Hadrianus’un Antalya’yı ziyareti sırasında, 
ona hitaben yapılmıştır. Üç gözlü olan kapının 
Latince bir kitabesi vardır.

Görsel 5.2.3

Görsel 5.2.4

Görsel 5.2.5

Görsel 5.2.6
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Hıdırlık Kulesi
Kaleiçi surlarının güneydoğu köşesinde, 

Karâalioğlu Parkı’nda deniz kenarında yer alan 
iki katlı bir kuledir. Yapılış tarihi kesin olarak 
bilinmemekle birlikte, Hellenistik Dönem’de 
kare planlı olarak yapıldığı, daha sonra yuvarlak 
hale dönüştürüldüğü sanılmaktadır. Kulenin üst 
kısmında Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri’ne ait 
onarım izleri görülmektedir.

Magydos Antik Kenti
Şehir merkezine 8 km uzaklıkta, MÖ IV. 

yy. da kurulduğu tahmin edilen bir kenttir. 
2400 yıllık tarihi geçmişe sahip kent,  bugün 
Karpuzkaldıran Plajı olarak bilinen bölge 
ile askeri bölgenin arasında kurulmuş bir 
liman kentidir. Magygos(Magidos) Antik 
Kenti’nde birçok imparator adına sikke 
basıldığı görülmektedir. Bu da kentin Roma 
Dönemi’ndeki önemini vurgulamaktadır.

Antik Aspendos Tiyatrosu
Serik ilçesinin Belkıs köyündedir ve Romalılar 

Dönemi’nde yapılmıştır. Yapılmasının üzerinden 
yaklaşık  2000 yıl geçmesine rağmen iyi şekilde 
korunarak günümüze gelmiş antik bir tiyatrodur. 
Mimarı Aspendos’lu Zenon’dur. Aspendos kenti 
iki tepe üzerine kurulmuş daha sonraları ise 
genişleyerek büyümüştür.

Termessos Antik Kenti
Korkuteli yolu üzerinde yer alan Termessos, 

Türkiye’nin en iyi korunmuş antik şehirlerindendir. 
Termessos’un, huzur veren ve el değmemiş 
görünümüyle diğer antik şehirlerden daha farklı 
ve etkileyici bir havası vardır. Doğal ve tarihi 
zenginliklerinden ötürü, şehrin adını taşıyan antik 
kent Milli Park kapsamına alınmıştır.

Görsel 5.2.7

Görsel 5.2.8

Görsel 5.2.9

Görsel 5.2.10
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Aspendos Köprüsü
Serik ilçesi Köprüçay üzerinde bulunur ve 

XIII. yy. da yapılmıştır. Roma Dönemi’nde inşa 
edilen bu köprü  deprem sonrası zarar görmüş 
ve Selçuklular tarafından onarılmıştır.

Sillyon/Sillion Antik Kenti
Syllion(Silyon) Antik Kenti (Asarköy, Yanköy), 

Serik ilçesine 15 km uzaklıkta, Perge’nin 
kuzeydoğusunda, denizden 12 km içerde, 
yüksekçe bir tepe üzerine kuruludur. Sillyon 
kentinin Troia (Troya) Savaşı’ndan sonra 
kurulduğu sanılmaktadır.

Perge Antik Kenti
Perge Antik Kenti, Aksu ilçesindedir. Günümüze 

kadar gelmiş antik kentler içerisinde belki de 
en düzenli olan kenttir. Burada yapılan kazılar 
1940’lı yıllarda başlamış ve kazılarda çıkarılan 
heykeller Antalya Müzesi’nde sergilenmektedir. 
Geç Klasik, Helenistik ve ağırlıklı olarak Roma 
İmparatorluğu Dönemleri’nden kalıntılar vardır. 
Perge Antik Kenti’nin en güzel kalıntılardan biri 
sütunlu caddedir. Sütunlu caddeyi ortasından 
boylu boyunca kat eden su kanalı güzel bir 
tasarım örneğidir. Kanal, Perge’ye bir “su kenti” 
kimliği kazandırmıştır. Aşağı kentin etrafındaki sur 
duvarı, kuleler ve kapılar büyük oranda ayaktadır.

Side Antik Kenti
Antik Dönem’de Pamfilya’nın en önemli liman 

kenti olan Side, MÖ VII. yy.  da bir yerleşim 
merkezi olmuştur. Kent; sırasıyla Lidya, Pers ve 
Büyük İskender İmparatorluğu hâkimiyeti altında 
kalmıştır. Büyük İskender’in ölümünden sonra 
Helenistik Dönem krallıkları arasında sürekli 
el değiştiren Side, MÖ II. yy. da bağımsızlığını 
kazanmış ve en parlak dönemini yaşamıştır. XIII. 
yy. da Türklerin eline geçmiştir. “Roma Barışı” 
olarak bilinen dönemde inşa edilen Side Apollon 
Tapınağı adını; ışık, güzellik ve sanat tanrısı 
olarak anılan Apollon’dan alır.

Görsel 5.2.11

Görsel 5.2.12

Görsel 5.2.13

Görsel 5.2.14

153



Alanya Tersanesi ve Tophane
Alanya Tersanesi ve Alanya Tophanesi 

Alanya’nın Selçuklu Dönemi’nden kalan 
tarihi yapılarıdır. Anadolu Selçuklu Sultanı I. 
Alaeddin Keykubad’ın kenti almasından altı yıl 
sonra Kızılkule’nin yakınında 1228’de yapımına 
başlanmış ve bir yılda bitirilmiştir. Selçuklular’ın 
Akdeniz’deki ilk tersanesidir.

Alanya Kızıl Kule
Kızıl Kule, Alanya Limanı’ndadır. Kentin 

sembolü olan sekizgen planlı yapı 13. yüzyıl 
Selçuklu eseridir. Kırmızı pişmiş tuğlalardan 
yapıldığı için bu ismi almıştır. 1226 yılında Selçuklu 
Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından Sinop 
Kalesi’ni yapan Halepli yapı ustası Ebu Ali Reha el 
Kettani’ye yaptırılmıştır.

Alanya Kalesi
Alanya’nın simgelerinden biri olan kale 

denizden 250 metreye kadar yükselen yarımada 
üzerinde bulunur. Helenistik Dönem’e kadar 
inmekle birlikte günümüze kalan tarihi dokusu 
13. yüzyıl Selçuklu eseridir. Kale, 1221 yılında 
kenti alıp yeniden inşa ettiren Selçuklu Sultanı I. 
Alaeddin Keykubad tarafından bugünkü haline 
getirilmiştir.

Etenna Antik Şehri
Manavgat’tan 31 km uzakta denizden 900 m yüksekte kurulu bir antik 

kenttir.  Şehir kalıntıları arasında Roma ve Helen izlerine rastlanmaktadır. 
Bu şehir yöre halkınca “Dedekalesi” olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca 
Etenna Antik Kenti, Selge Antik Kenti’nden sonra sikke basan  
Pisidia (Pisidya) şehridir.

Görsel 5.2.15

Görsel 5.2.16

Görsel 5.2.17

Görsel 5.2.18
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Myra (Mira) Antik Kenti
Demre’de yer alan Myra Antik Kenti, aynı 

adı taşıyan ova üzerinde kurulmuştur. Ölüyü ve 
yakınlarını betimleyen kabartmalı mezar, antik 
kentteki ilgi çekici özelliklerden biridir.

Alarahan
Antalya-Alanya güzergahında yer alan 

Alarahan, XIII. yy. Anadolu Selçuklu Dönemi’ne 
ait kervansaraydır. 1231 yılında yapılan han, 
günümüzde onarılmış olup restoran ve alışveriş 
merkezi olarak kullanılmaktadır.

Noel Baba ( St. Nikholaos ) Kilisesi
Demre’de bulunan, “Noel Baba” olduğuna 

inanılan Aziz Nikholaos’ın(Nikolas) ölümü ile 
yapılan bir kilisedir. Noel Baba’nın ölümünden 
sonra bir süre burada yattığı daha sonra 
kemiklerinin İtalyan denizcilerce Bari’ye 
götürüldüğüne inanılır.

Kekova Batık Şehir
Demre ilçesi yakınlarında Kaleköy ve Üçağız 

köyleri karşısında kayalık küçük bir adadır. 
Denizden tekneyle ulaşılan adanın yüzölçümü 
yaklaşık 4.5 km2 olmakla birlikte günümüzde 
yerleşim yoktur. Ada MÖ V yy. dan beri ticari 
ve askeri amaçla kullanılmıştır. Deprem sonucu 
adanın kuzeybatı kısmındaki yerleşim alanı 
önemli ölçüde sular altında kalarak bugünkü 
batık şehri oluşturmuştur.

Görsel 5.2.19

Görsel 5.2.20

Görsel 5.2.21

Görsel 5.2.22
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Xanthos (Sentos) Antik Kenti
Xanthos Irmağı’nın (Eşen Çayı) yakınında 

kurulan ve aynı ismi taşıyan Xanthos Antik Kenti, 
Likya’nın en büyük ve en eski yerleşim yeridir. 
Kaş ilçe sınırlarında bulunan Xanthos Antik Kenti, 
yaşadığı kötü dönemlere rağmen yaşanmışlığını 
günümüze kadar taşımayı başarmış önemli 
yerlerden biridir. 

Patara Antik Kenti
Kaş’ta bulunan antik kent, Likya’nın en önemli 

ve en eski şehirlerinden biridir. Arkeolojik ve 
tarihsel değeri yüksektir. Ayrıca dünyanın en eski 
deniz feneri Patara Antik Kenti’nde bulunmuştur.

Oluk Köprü
Manavgat ilçesi Beşkonak yakınlarında 

Köprüçay üzerindedir. Nüfus yoğunluğu düşük bir 
bölgede kurulu olan köprü, Roma Dönemi’nden 
kalmış ve son derece iyi korunmuştur.

Kaş Antik Tiyatrosu
Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan bu tiyatro 

4 bin kişilik seyirci kapasitesine sahiptir. 26 
basamaktan oluşan tiyatronun sahnesi yoktur. 
Yapının en önemli özelliği, Anadolu’da denize 
cephesi olan tek tiyatro oluşudur.

Görsel 5.2.23

Görsel 5.2.24

Görsel 5.2.25

Görsel 5.2.26
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Gelidonya Feneri 
Gelidonya Feneri, Adrasan ve Kumluca 

arasındaki  Karaöz sınırları içinde yeşil ve 
mavinin kesişme noktasıdır. Likya Yolu  
yürüyüşçülerinin uğrak yeridir. Denizcilerin 
yollarını görmesi için Fransızlar tarafından inşa 
edilmiş olan bu fener, insanlara doğa yürüyüşü 
için güzel bir imkan tanır.

Ömer Paşa Türbesi ve Camisi
Ömer Paşa Camisi, Anadolu’da tek kubbeli 

klasik cami üslubunu yansıtan en iyi örneklerden 
biridir. Selçuklu Sancak Beyi Ömer Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. Elmalı’nın en büyük 
camisidir.

Hacımusalar Höyüğü
Elmalı ilçesinde yer alan Hacımusalar Höyüğü 

350x300 metre boyutlarında olup 13 metre 
yüksekliğindedir. Neolitik Çağ’dan Orta Bizans 
Dönemi’ne kadar kesintisiz olarak yerleşim yeri 
olmuştur.

Olympos(Olimpos) Antik Kenti
Antalya’nın batısında Kumluca ilçe sınırları 

içerisinde yer alan önemli bir liman kentidir. 
Kalıntılar arasında, Antalya Müzesi tarafından 
yürütülen kazılarla gün ışığına çıkarılmış olan 
“Kaptan Eudomus’un Lahdi” dikkat çekmektedir..

Görsel 5.2.27

Görsel 5.2.28

Görsel 5.2.29

Görsel 5.2.30
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Karaburun Tümülüsü ve Kızılbey Mezarı
Elmalı ilçesinde yer alan, MÖ V. yy. dan kalma 

olduğu düşünülen ve üçgen çatılı mezar odasının 
yer aldığı Karaburun Tümülüsü, duvar çizimleri 
ile ziyaretçilerini etkilemektedir. Yuvaköy yolu 
üzerindeki Kızılbey mezarı, kalker blokların 
oluşturduğu bir oda görünümüne sahiptir.

Akseki - İbradı Düğmeli Evler
Yoğunluklu olarak Akseki ve İbradı ilçelerinde 

uygulanmış yöreye özgü mimari yapılardır. 
Düğmeli evler tamamen yöredeki malzemeler 
kullanılarak (ağaç ve taş) yapılan yapılardır. Bu 
evlerin en büyük özelliği, harç veya çimento gibi 
herhangi bir malzeme kullanmadan yapılmış 
olmalarıdır.

Abdal Musa Türbesi
Elmalı’nın Tekke köyünde yer alan türbenin XIV. 

yy. da yapıldığı düşünülmektedir.  Türbeye ismini 
veren Abdal Musa, Anadolu’da 600 yıl kadar önce 
yaşamış bir Türk düşünürüdür. Abdal Musa’nın 
Orhan Gazi’nin silah arkadaşlarından biri olduğu  
tahmin edilmektedir.

Phaselis (Fasalis) Antik Kenti
Antalya-Kumluca karayolunun 57.  km’sinde 

bulunan Phaselis MÖ VII. yüzyılda Rodoslular 
tarafından kurulmuştur. Uzun yıllar Likya’nın 
doğu kıyısının en önemli liman özelliğini koruyan 
kentin üç limanı vardır. Kentin ortasında bir 
caddesi ve caddenin güney ucunda Hadrian 
Kapısı bulunur. Ayrıca kent merkezi ile 70 
m yükseklikteki plato üzerine kurulmuş olan 
yerleşim yeri arasında su kanalları vardır.

Görsel 5.2.31

Görsel 5.2.32

Görsel 5.2.33

Görsel 5.2.34

YAKIN ÇEVRENİZDEKİ TARİHİ GÜZELLİKLERDEN 
BİRİNE GEZİ DÜZENLEYİNİZ.

GEZİYORUM!
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Porçik aşağıdaki fotoğrafların hangi tarihi güzelliklere ait 
olduğunu öğrenmek istiyor. Görsellerdeki numaraları
aşağıdaki doğru kutulara yerleştiriniz.

ET KİNLİK

1

Antik Aspendos 
Tiyatrosu

Etenna Antik 
Kenti

Abdal Musa 
Türbesi

Alanya Kızıl 
Kule

Side Antik 
Kenti

Kekova Batık 
Şehir

Üç Kapılar
(Hadrian Kapısı)

Hacımusalar 
Höyüğü

Gelidonya 
Feneri

Hıdırlık Kulesi Alanya 
Tersanesi

Oluk Köprü
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Görsel 5.2.35

159



G
ör

se
l 5

.2
.3

6

160



1 2 3 4 5

11

6 7

8 9 10 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

A
nt

al
ya

’y
ı g

ez
m

ek
 iç

in
 h

az
ır

la
dı

ğı
m

 h
ar

it
ad

ak
i y

er
le

ri
 

 nu
m

ar
al

an
dı

rd
ım

 a
m

a 
nu

m
ar

al
ar

a 
ha

ng
i y

er
le

ri
n 

ad
la

rı
nı

n 
ge

ld
iğ

in
i u

nu
tt

um
.

A
şa

ğı
da

ki
 y

er
 a

dl
ar

ıy
la

 h
ar

it
ad

ak
i n

um
ar

al
ar

ı e
şl

eş
ti

ri
ni

z.

ET
K İ

NL
İK

K
ur

şu
nl

u 
Şe

la
le

si
 

Ta
ht

al
ı T

el
ef

er
ik

 
Sa

at
 K

ul
es

i 
D

üd
en

 Ş
el

al
es

i 
N

o
el

 B
ab

a 
Y

iv
li 

M
in

ar
e 

M
yr

a
Ya

t 
Li

m
an

ı 
G

o
lf 

Sa
ha

la
rı

A
la

ra
 H

an
P

at
ar

a 
Yo

lu
K

ö
p

rü
lü

 K
an

yo
n 

Ü
ç 

K
ap

ıla
r 

Yö
rü

k 
Ç

ad
ır

la
rı

 
D

ev
e 

G
ür

eş
i 

A
la

ny
a 

K
al

es
i

Sa
kl

ık
en

t 
D

im
 Ç

ay
ı

A
p

o
llo

n 
Ta

p
ın

ağ
ı

M
an

av
g

at
 Ş

el
al

es
i 

A
sp

en
d

o
s

D
am

la
ta

ş 
M

ağ
ar

as
ı

161



UNESCO DÜNYA KÜLTÜREL VE
DOĞAL MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ

UNESCO’nun 1972 yılında kabul ettiği Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair 
Sözleşme’ye bağlı olarak oluşturulan Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi’nde 2018 yılında 
Bahreyn’in başkanlığı ve ev sahipliğinde Manama’da gerçekleştirilen Dünya Mirası Komitesi 42. 
Oturumunda kabul edilen miraslarla birlikte 1092 miras yer almaktadır. Bunlardan 845’i kültürel, 
209’u doğal ve 38’i karma (doğal ve kültürel) miraslardır. Türkiye’nin söz konusu listede 16’sı 
kültürel, 2’si karma olmak üzere 18 miras alanı bulunmaktadır. 

Dünya Miras Komitesi tarafından UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan bu mirasların yanı 
sıra bir de bu listeye önerilmesi öngörülen ancak henüz adaylık süreçleri tamamlanmayan 
miraslardan oluşan geçici liste bulunmaktadır. Geçici liste üye devletler için ulusal bir envanter 
niteliğinde olup asıl listeye başvurulacak olan alanlar bu listeden seçilerek belirlenmektedir. 
UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde 177 taraf devletin 1694 mirası yer almaktadır. 
Türkiye’nin geçici listede ilki 1994 yılında sunulan ve son olarak 2018 yılında güncellenen şekliyle 
73 kültürel, 2 karma ve 2 doğal olmak üzere toplam 77 mirası bulunmaktadır.

Listeye Kaydediliş Tarihleriyle Antalya’nın UNESCO Dünya Mirası
Geçici Listesi’ndeki Alanları

Kültürel Miraslar:
Karain Mağarası (Antalya) 1994
Alanya (Antalya) 2000
St. Nicholas Kilisesi (Antalya) 2000
Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla) 2009
Perge Arkeolojik Alanı (Antalya) 2009
Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Ceneviz Ticaret Yolu’nda Kale ve Sur Yerleşimleri 2013
Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri (Antalya) 2015
Yivli Minare Camii (Antalya) 2016

Karma (Doğal ve Kültürel) Miraslar:
Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) 2000
Kekova (Antalya) 2000

ARAŞT IRALIM- ÖĞRENELİM
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun internet sitesinden, UNESCO Dünya Kültürel ve
Doğal Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Türkiye’deki diğer yerleri de inceleyelim.
http://www.unesco.org.tr/Pages/125/122/UNESCO-D%C3%BCnya-Miras%C4%B1-Listesi
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KötümserTarafsız Duygusal

İyimser Yenilikçi Kontrollü

ET KİNLİK

2017 Haziran ayında define avcısı olduğu tahmin edilen bir grup, Korkuteli ilçesi 
Çağman tepesinde bulunan Roma dönemine ait kaya mezarlarında define aramış 
ve mezar anıtı kabartmalarını parçalamıştır. Tarihi alanda define avcılarının yarattığı 
tahribat ne yazık ki tarihe acı izler bırakmıştır.

Aşağıdaki bölümde ortaya konulan sorunu tespit ediniz. 
Öğretmeniniz rehberliğinde gruplara ayrılınız. Taktığınız 
şapkanın temsil ettiği düşünceye göre soruna çözümler 
üretiniz. Ardından grup sözcüsü seçerek düşüncelerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Görsel 5.2.37
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3. KONU

5. TEMA

ŞEHRİN YETİŞTİRDİĞİ 
ÖNEMLİ KİŞİLER

ŞEHRİMDE BEN

Şehrimizin yetiştirdiği tarihi          
şahsiyetleri; sanat, edebiyat, müzik, 
spor ve bilim insanlarını öğrenirim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

“Yanya’dır Erzincan’dır geldisi
Doğumu,
Kışla Mahallesi,
Antalya’nın
Seksen yıllık yerlisi
Akıltopu Aşiretinin
Reisi
Memleketinin ilk mimarı
Tarık Akıltopu’nun
Ta kendisidir, kendisi”

BEN KİMİM?

Mart 1918’de, kalelerinde kertenkelelerin soluduğu, ağaçlarında cırcır böceklerinin uçtuğu, 
insanı az, yeşili çok bir memleket olan Antalya’nın Kışla Mahallesi’nde, frenk yemişlerinin içinde, 
fırıncı Mehmet Efendi’nin evinde dünyaya geldim. O gün, vapur düdüğü duyulmuş limandan, 
şeker getirmiş Odessa’dan, uğurlu geldi demişler benim için. Kaleiçi’nde geçti çocukluğum; 
Yenikapı’da gençliğimi yaşadım, Meltem’de serinledim, poyrazda yandım, Bahçelievler’de 
ihtiyarladım.

Ömrümün tamamını Antalya’da yaşadım. Antalya’nın diplomalı ilk mimarıyım.
Kırk senelik mimarlıktan sonra yaş yetmişe varınca nasıl oldu bilemedim, bir de şairlik çıktı 

karşıma. Ama yine de ben diyorum ki; yok mimarlıkmış, yok şairlikmiş, keyfe keder; Antalyalı 
olmam bana yeter. 

DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM

1. Antalyalı ünlülerden kimleri tanıyorsunuz?
2. Mustafa Ertuğrul Aker kimdir?

Görsel 5.3.1
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Kaygusuz Abdal 
         1341-1444 
        Halk Ozanı

Elmalılı Hamdi YAZIR 
            1878-1942 
  Din Bilgini

Mehmet Rasih KAPLAN 
1883-1952 
Milletvekili

Ahmet Hamdi AKSEKİ 
1883-1952 
Din Bilgini

Mustafa Ertuğrul AKER 
     1892-1961

       Subay

Hamit Macit SELEKLER 
     1909-1974

         Şair

Hüseyin ÇİMRİN 
1946-...

Rehber - Yazar

Ömer DURUK 
    1921-2005

        Tüccar

Levent YÜKSEL 
   1964-...
Müzisyen

Muammer AKSOY 
    1917-1990

      Hukukçu - Yazar

ANTALYA’NIN TANINMIŞ KİŞİLERİ

Mehmet ÖZGÜR   
1970-... 

 Oyuncu

Rüştü REÇBER      
           1973-...

Milli Futbolcu

Görsel 5.3.2
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ET KİNLİK
Sınıf içinde bir görev dağılımı yaparak verilen Antalyalı 
tanınmış kişilerden birini seçiniz. Araştırdığınız kişi 
hakkındaki bilgileri verilen boşluğa yazınız. Seçtiğiniz kişiyi 
rol oynama tekniğiyle tanıtınız.

ET KİNLİK
Gelecekte Antalya’nın tanınmış kişilerinden biri olduğunuzu 
düşününüz. Hangi alanda başarılı olmuş olabilirsiniz? 
Hayalleriniz nelerdir? Bundan 40 yıl sonrasını hayal edin ve 
başarılarınızı, hayallerinizi anlatarak kendinizi tanıtan bir 
yazı yazınız.
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DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM
1. Antalya’ya özgü bildiğiniz yemekler hangileridir?
2. Antalya yöresine ait halk oyunlarından hangilerini 

biliyorsunuz?

4. KONU

5. TEMA

KÜLTÜR VARLIKLARI

ŞEHRİMDE BEN

Yaşadığım şehrin somut          
olmayan kültür varlıklarını  

öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

ANTALYA İLİ HALK OYUNLARI
Tekeoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra İkinci Beylikler 

Dönemi’nde Antalya ve çevresinde kurulmuştur. Cumhuriyet Dönemi’ne gelinceye kadar 
Antalya, Teke Sancağı - Teke ili olarak adlandırılırken günümüzde de Antalya ve çevresi Teke 
Yöresi olarak anılmaktadır. Yörenin kendine has halk müziği ve bu müziğe uyumlu halk oyunları 
bulunmaktadır. 

Antalya’nın batı ilçelerinde Zeybek ve Teke Zortlatması yaygın bir şekilde oynanırken doğu 
ilçeleri olan Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde Konya Bozkır Oyunları, 
Anamur ve Silifke Oyunları, Antalya Teke Yöresi Oyunları da oynanmaktadır.

Görsel 5.4.1
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YÖREDE GÖRÜLEN HALK OYUNLARI ÇEŞİTLERİ

ZEYBEK 
1. Teke Zeybeği: Ege Bölgesi’nden bütün Akdeniz 

Bölgesi’ne yayılan bu halk oyunu türü Anadolu köylüsünün 
niteliklerini, özelliklerini taşır. Teke Zeybeği’nde başlıca 
figürler; çiftli yürüme, tekil yürüme, dönme, çökme ve 
dönerek çökmeden oluşur. Teke Zeybeği,  en hızlı zeybek 
türü olup Sarı Zeybek, Şu Dirmilin Çalgısı, Haymanalı, 
Kozağaç Zeybeği gibi çok değişik ezgileri vardır.

2. Ağır Zeybekler: Zeybek oyunlarının en karakteristik 
oyunlarından olup, ağır bir tempoda oynanan cesaret 
ve sağlamlığın ifadesi olan oyunlardır.  Ege zeybeklerine 
göre yörenin hareketliliği ve çevikliğini yansıtan bir tavırda 
oynanır. Alyazma, Çay Benim Çeşme Benim, Gölhisar, 
Tefenni ve Gaz Amad (Kaz Ahmet) zeybekleri bu türdendir. 

3. Kıvrak Zeybekler: Daha hareketli bir zeybek türüdür. Bölgeye has bir karakteri vardır. 
Parmak şıklatma, diz ve topuk vurma en belirgin özelliğidir. Bir çeviklik ve ataklık vardır. 
Serenler Zeybeği, Bucak Serenleri bu tür oyunlardandır.  

4. Kırık Zeybekler: Kıvrak zeybeklere benzer bir türdendir. Oyun içindeki eğilip bükülme, diz 
kırma figürlerinden dolayı bu adı alır. Karaağaç, Sarı Zeybek, Kırık Tavas, Osman Efe, Hörü Gelin 
Zeybeği bu türdendir.

TEKE ZORTLATMASI
Teke Zortlatması yörenin yörük  ve Türkmen çobanları tarafından 

tekelerin (erkek keçi) hareketlerinden esinlenerek türettikleri 
düşünülmektedir. Zamanla konar göçer yaşamın etkisi ile bütün 
yöreye yayılan,  iki farklı şekilde oynanan bir oyun türüdür. Yörede 
en çok bilinen Teke Zortlatması türküleri; Cemilem, Yayla Yolları, 
Antalya’nın Mor Üzümü, Kezban Yenge, Ovalar Ovalar, Hadi Gari 
Sen de Gel, Sarı Zeybek vb. dir.

DIMIDAN 
Tef eşliğinde çalınıp genellikle kadınlar tarafından oynanan, oyun 

havası tarzındaki oyunlardır.  İbradı ve Akseki yöresinde  “Sallama”  
olarak nitelendirilen oyunlar da bu grubun içerisinde yer almaktadır. 

SEKTİRME
Müziğin ritmine göre gezelenme/gezilenme ve sekme hareketlerinden oluşan;  sekme 

kısmında yere ayak vurma, el vurma, hafif eğilme hareketleri nedeni ile zeybek kategorisinde 
gösterilen bir oyundur.

MENGİ
Antalya’nın Alevi köylerinde görülen oyun çeşididir. Cem törenlerinde gerçekleştirilen 

Semah hareketlerine benzer özellikler taşımaktadır ancak hareketleri daha kıvraktır. Düğün ve 
eğlencelerde oynanmaktadır. 

Görsel 5.4.2

Görsel 5.4.3
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Aşağıdaki halk oyunlarından hangileri Antalya 
yöresine aittir. 

TEKE ZEYBEĞI HALAYDIMIDANÜÇAYAKÇIFTETELLI SEKTIRME

ATABARIKOLBASTI TEKE ZORTLAMASI HORON ÇAYDA ÇIRAMISKET  

GELENEKSEL KIYAFETLER
Antalya Erkek Giyim Tarzı
Yün ve keçi kılından yapılma dize kadar gelen işlemeli ya da işlemesiz çorap giyilir. Ayakta 

şaplı deriden yapılma çarık vardır. Alaca dokuma göynek, sıkma üzerine keçi kılından yapılma 
çakşır giyilir. Çakşırın paçaları çorabın içine sokulur. Dik çizgili hâkim yakalı önü kapalı mintan 
çakşırın üzerine giyilir. Çakşırın uçkurluğunu kapatacak ve koltuk altına kadar şal alaiye kuşağı 
bele sarılır ve üzerine golan dokuma dolanarak sağ tarafa doğru sarkıtılır. Alaca göyneğin 
üzerine cepken yani kepe, başında fes, fesin üzerinde ise Alanya işi denilen poşu bağlanır.

1- Fes          : Bordo renkli keçeden veya kartondan kalıp üzerine geçirilmiş  
  yün kumaştan yapılır.

2- Poşu       : Fes üzerine sarılarak bir ucu başın yan tarafından aşağıya 

  sarkıtılır.                                                

3- Göynek  : Alaca renkli, dikine çizgili, hakim yakalı ve önü kapalı dokuma  
  kumaştan yapılmaktadır. Kolları uzun  olup kol ağızları 

  düğmelidir.                                                                                                   

4- Cepken  : Mavi veya lacivert renkli kadife veya çuha kumaştan yapılan 

                     cepkenler uzun kollu, içi astarlı ve bel hizasına kadardır.                                                                                                              

5- Çorap     : El örgüsü yünden yapılan düz beyaz çoraplar, dize kadar   
  uzunlukta olup yanlarında değişik renklerdeki yünlerden yöre  
  motifleri bulunur.                                                                                 

6- Çarık      : Beyaz şaplı deriden yapılır. Çarığın bağcıkları siyah kıl ipinden  

                     yapılarak ayağa giyilir.                                                                                                                           

7- Şalvar     : Çakşır denilen depme hayvan kılından yapılır. Üstü geniş alt   
  tarafı ise dardır.

ET KİNLİK
Aşağıdaki halk oyunlarından hangileri Antalya 
yöresine aittir? İşaretleyiniz.

Görsel 5.4.4
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Antalya Kadın Giyim Tarzı
Kadınlarda da erkeklerdeki gibi ayağa deriden yapılma çarık ve renkli yün çorap giyilir. Şalvar, 

üste giyilen üçetek çitare ile aynı desen ve renktedir. İçe giyilen göynek beyaz bez dokumadır. 
Üçeteğin üzerine yörenin özelliğini gösteren motiflerden oluşan ve kadifeden yapılan “kız 
kebesi” (delme yelek) giyilir. Ayakta yün çorabın içine 
şalvarın paçaları katlanarak konur. Başta ise önü altınla 
süslü başlık takılır. Başlığın üzerine oyalı yazma örtülür. 
Ancak günümüzde bu giysilerin çoğunluğu kırsal kesimde 
yaşayanlar kullanır. Kırsal kesimde yaşayanların bazıları 
giysilerini esvap çuvallarında saklamaktadır. Günlük 
giyimleri ise Tekke, Karadayı, Töngüçlü ve Gazipaşa’nın 
22 köyünde bluz, kazak, pazen veya basmadan yapılmış 
şalvar, ceket ve yelek şeklindedir. Önünde iki veya üç sıra 
altın para dizilidir.

1- Fes                 :       

 
    2- Oyalı yazma  : 

 
    3- Başlık            : 

 
    4- Cepken         :               

 
     

    5- Çorap            : 

6- Çarık             : 

7- Şalvar            : 

  
    8- Üçetek          :

Bordo renkli keçeden veya kartondan kalıp 
üzerine geçirilmiş yün kumaş, önünde iki veya üç 
sıra altın para dizilir.
Kare şeklindeki yazmanın kenarları yöre 
motiflerinden oluşan oyalarla işlidir.
Üzeri pullarla işlenmiş bordo fes üzerine her tarafı 
desenli ve çok renkli yazma örtülür.
Kırmızı, mor kadife veya çuha kumaştan yapılan 
cepkenler uzun kollu ve önden açıktır. Bele kadar 
uzanır ve yarım yakalıdır.
El örgüsü yünden yapılan düz beyaz çoraplar, 
dize kadar uzunlukta olup yanlarında değişik  
renklerdeki yünlerden yöre motifleri bulunur.
Beyaz şaplı deriden yapılır. Çarığın bağcıkları 
siyah kıl ipinden yapılarak ayağa giyilir.
Üçetek kumaşından yapılmaktadır. İçi astarlıdır. 
Uç kısmı ve paça kısmı (15 cm) astar kumaşından  
yani bez dokuma kumaştan yapılmaktadır. Ağı 
geniştir.
Çitari ve kutnu kumaşlarından yapılmaktadır. Uzun 
kollu  olup kol ağızları yırtmaçlı ve düğmelidir. Önü 
açık belden itibaren üç parça eteklidir. Kırmızı, 
mor ve vişne renklerindedir.

Görsel 5.4.5

Görsel 5.4.6

Görsel 5.4.7 Görsel 5.4.8
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ANTALYA MUTFAK KÜLTÜRÜ
 Antalya ve çevresinde geçerli mutfak kültürü, tarihsel süreçte bazen  süreklilik bazen de 

değişiklik göstererek çevresindeki kültürlerden etkilenmiştir. 
Türkler, genellikle göçebe oldukları için hayvansal gıdalarla 
besleniyorlardı. Antalya’ya Selçuklu Dönemi’nde gelip 
yerleşen Türkler de çoğunlukla göçebe idiler. Antalya 
sofralarına sebze yemeklerinin girmesi 19. yüzyılda ve 20. 
yüzyıl başlarında adalı göçmenlerin, özellikle de buraya 
yerleşen Moralılar ile Giritlilerin etkisiyle olmuştur. Ot ağırlıklı 
Girit yemekleri, Antalya mutfağının ayrı bir özelliğidir. 

Geleneksel Antalya Mutfağı’nın üç ana kaynağı dağ, 
deniz ve topraktır. Dağda kendiliğinden yetişen ürünlerden, 
denizde balık ve bütün diğer deniz ürünlerinden, toprakta ise 
ekip biçilen ürünlerden yararlanılır. Bölgede genellikle sebze 
ve hayvansal ürünlerle yapılan yiyecekler geniş bir yer tutmaktadır. Sebze yemekleri veya et 

yemekleri yağlı, bol salça ve baharatlı olarak 
yapılmaktadır. Ayrıca sarımsak ve limon 
bolca kullanılır.

Yöreye özgü birçok yemek vardır: 
 
ÇORBALAR: Tarhana Çorbası, Kulaklı 
Çorba,  Kekikli Çorba (Yayla Çorbası), Göce 
Çorbası (Ala Çorba), Yarpızlı Çorba, Yarma 
Tarhana...  
YEMEKLER: Şakşuka, Piyaz, Aside, Kabak 
Çintmesi, Keşkek, Alafaşı, Borana, Softalar 
Aşı, İlabada (Labada) Aşı, Domates Civesi, 

Kızartma, Çılbır... 
TATLILAR: Kabak Tatlısı, Palize, Öküz Helvası, Kıvrım, Fıtır, Kirkitle (Çivirdik), Bestel (Pestil-
İncir Reçeli), Pekmez...
BÖREKLER: Su Böreği, Tepsi böreği, Kapama, Bastarya (Babacana)... 
ÖĞÜN ARASI İKRAMLAR: Hibeş, Kısır, Humus, Tarator, Kölle...

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

ET KİNLİK
Yaşadığınız yöreye özgü bir yemeğin tarifini yazınız.

Görsel 5.4.9

Görsel 5.4.10
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Malzemeler :  
    2 su bardağı kuru fasulye 
    4 su bardağı su  
    1 tatlı kaşığı tuz

Sos : 
    10 diş sarımsak  
    1 çay kaşığı haşlanmış fasulye 
    1/2 su bardağı tahin  
    1/2 su bardağı limon suyu  
    1/2 su bardağı su.

Üzerine; 1 su bardağı kıyılmış 
maydanoz, 2 haşlanmış yumurta.

 TAHİNLİ PİYAZ ( ANTALYA USULÜ) TARİFİ

Yapılışı :
Fasulye ayıklanır, yıkanıp haşlanır. Tuz atılarak 5 dakika daha kaynatılıp suyu süzülür. 

Ezilmiş sarımsak, iki çorba kaşığı haşlanmış fasulye, bir çorba kaşığı tahin, bir çorba kaşığı 
limon suyu koyulur. Hepsi iyice karıştırılır. Kalan limon suyu, tahin ve su çırpılır. Fasulyeler 
tabağa konur.  Sosu üzerine gezdirilir. Maydanoz ve yumurta sarısı ile süslendikten sonra 
servise alınır.

ET KİNLİK
Aşağıda tarifi verilen Antalya piyazını evden getirdiğiniz 
malzemelerle sınıfta hazırlayıp yiyebilirsiniz.

Görsel 5.4.11
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Hüsn-i Hat
Hat; çizgi, satır, padişah yazısı anlamına gelir. 

Arap harflerinden doğarak İslam medeniyetinde 
önemli bir yer  kazanan güzel yazı sanatıdır. 
Hat sanatına, yazı temeli üzerine kurulmuş 
bir resim sanatı da denebilir. Hat sanatının 
olgunlaşmasında, güzelleşmesinde Türklerin 
büyük katkısı olmuştur. Hattat; el yazısı çok 
güzel olan, yazı yazmakta usta ve becerikli 
kimseye denir.  Antalya’da, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Hüsn-i Hat 1 
ve Hüsn-i Hat 2” kurslarında eğiticilik yapan Müfit 
SEKMEN’in Hüsn-i Hat sanatının gelişmesinde 
ve yaşamasında büyük katkısının olduğu 
görülmektedir.

Tezhip
Tezhip, Türk süsleme sanatlarından biridir. Kelime anlamı 

“Altınla Süslemek” tir. 18 ve 22 ayar ezilmiş altınla kitap ve levha 
gibi el yazması eserlerin süslenmesidir. Tezhip yapan sanatçıya 
“müzehhib”  adı verilir. 

Minyatür
Çok ince işlenmiş, küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim 

sanatına verilen addır.  Minyatür sanatçısı için “resim yapan, 
ressam” anlamına gelen nakkaş ya da musavvir denir. Minyatür 
daha çok kağıt, fildişi ve benzeri maddeler üzerine yapılır.

TÜRK SÜSLEME VE YAZI SANATLARI

Görsel 5.4.12

Görsel 5.4.13

Görsel 5.4.14
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HEYKELCİLİK
Antalya sadece tatil kenti değil; aynı zamanda düşünen, oluşturan, üreten insanların yer aldığı 

bir sanat kentidir. Şehirde farklı birçok sanat dalı hayat bulmuştur. Plastik sanat alanında en çok 
heykel ve resim üzerine eserler üretilmiştir.

   Antalya Film Festivali kapsamında ortaya çıkan heykelcik 1964’ten beri Antalya’nın ve 
Antalya tarihinin simgesi olarak yıllarca film yarışmalarında kullanılmış ve günümüzde de 
kullanılmaktadır.

Antalya, 1965’te ilk anıt heykeline, şimdiki Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan “Atatürk Heykeli” 
ile kavuşmuştur. Bir yarışma sonucu birinci seçilen ve Heykeltıraş Prof. Hüseyin Gezer tarafından 
yapılan bu heykelin orijinal ismi, “Antalya Ulusal Yükseliş Anıtı”dır. Antalya ve çevresinde  bunun 
gibi ihtişamlı birçok heykel vardır. Bu heykeller kentle birlikte, halkın önünde sonsuza kadar 
yaşayacaktır.

Ebru
Geleneksel Türk el sanatlarından ebru, yoğunlaştırılmış su üzerine 

toprak ve toz  boyalarla resim yapma sanatıdır. Ebru sanatının 
Horasan’dan geldiği bilinmektedir. Osmanlı Dönemi’nde başlı başına 
bir sanat ve iş kolu olan ebruculuk, 20. yüzyıl başlarında unutulma 
noktasına gelmiştir. Günümüzde ise gün geçtikçe bu sanata karşı 
ilginin arttığı görülmektedir.

Antalyalı Türk Ressamı ve Eğitimcisi Hasan KAVRUK: 
Çağdaş Türk resim sanatında lirik soyutlamacı anlayışın 

öncülerinden olan ressam Hasan Kavruk, 25 Şubat 1918’de 
Akseki’de dünyaya gelmiştir.

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra birkaç yıl resim öğretmenliği yapmış ve çeşitli 
resim yarışmalarında bir defa ikincilik ve iki defa da birincilik 
ödülleri kazanarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1947 yılında 
Paris‘e resim eğitimine gönderilmiştir. Paris‘te André Lhote 
Akademisi’nde iki yıl, sürekli olarak André Lhote ile çalışmış, 
Fresk ihtisası yapmış; bundan başka, soyut sanatın esaslarını 
öğrenmek için de Jean Lombard atölyesine devam etmiştir.

Paris’teki eğitimi sırasında Pablo Picasso ve birçok ünlü 
heykeltıraş ile tanışmış, fikirlerinden ve çalışmalarından 
yararlanmıştır. 1950 yılı başlarında İbrahim Çallı ve Mahmut Cüda 
ile birlikte Türkiye Ressamlar Cemiyeti‘ni kurmuştur.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

Görsel 5.4.15
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Altın Portakal Heykeli
 

        II. Attalos Heykeli

     Topçu Mustafa Ertuğrul Heykeli 
     

Atatürk Heykeli

    Ulusal Birlik Anıtı     “Misket Oynayan Çocuk” Heykeli

    Recep Gürbüz Heykeli      Gıyaseddin Keyhüsrev Heykeli
     

Görsel 5.4.16
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Aşağıdaki mandalayı boyayınız.

ET KİNLİK
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YUSUFÇUK MASALI
Bir varmış, bir yokmuş. Var varanın, söz sürenin, destursuz bağa girenin, habersiz bal yiyenin. 

Bir at aldım doru diye, bir tekme vurdu “Geri dur!” diye. Paşa Camisi’nin minaresini belime 
soktum, borudur diye. Kaplumbağayı havaya savurdum arıdır, diye.

Evvel zaman içinde, kalbur saman 
içinde. Develer tellal iken, keçiler berber 
iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır 
sallar iken, orta halli ne zengin ne fakir bir 
köylünün bir kızı ve bir de oğlu varmış. 
Çocukların  ikisi de çok sevimli şeylermiş. İki 
kardeş analarının hazırladığı azığı bellerine 
bağlar, düşerlermiş koyunların ardına. 
 

Koyunları gütmek için her gün ayrı yönlere giderlermiş. İki kardeş birbirlerini çok sever, 
hiç incitmezlermiş. Üvey babaları oldukça kaba bir adammış, çabuk sinirlenir, çocuklar en 
küçük bir kusur işleseler çok kızarmış. Günlerden yine bir gün iki küçük kardeş koyunlarını 
köyden çok uzak bir yerde otlatıyorlarmış. Öğle zamanı gelince, analarının yaptığı katmeri 
yiyip başında oturdukları pınardan buz gibi suyu içtikten sonra kızcağızın uykusu gelmiş. 
     

 
     - Yusuf, demiş kardeşine. Benim çok uykum var. Azıcık yatayım mı?

- Olur, demiş Yusuf. Uzanıvermiş kaba ardıcın koca gölgesine. Uzanması ile uyuması da bir 
olmuş. Yusuf küçük çakısı ile yeni bir sipsi yapmaya uğraşıyormuş. Yapmaya çalıştığı sipsiyi 
ses  vermeyince Yusuf kargı aramaya çıkmış. Kardeşi ve koyunlardan uzak bir yerde kargıları 
bulmuş, fakat aradan da bir hayli zaman geçmiş. Yeni yaptığı sipsisini neşeli neşeli çalarak 
kardeşinin yanına dönen Yusuf, ne görse beğenirsiniz? 

Koyunların yerinde yeller esiyor. Hemen kız kardeşini 
uyandırmış. İki kardeş başlamışlar koyunları aramaya. 
Nereye gittilerse koyunları bulamamışlar. Hava kararmaya 
başlayınca, koyunları bulmaktan iyice umutları kesilmiş. 
Yüksek bir kayanın üzerine oturup başlamışlar ağlamaya. 
Koyunları bulmadan eve dönerlerse babaları onlara neler 
yapmaz ki? 

İki kardeş düşünüp taşınmışlar ve ellerini açarak Allah’a şöyle dua etmişler:

- Büyük Allah’ım, bizi iki kuş yap da, hem babamızın azarından kurtulalım, hem de koyunlarımızı 
arayalım.

Tam dualar bitince Allah onların bu dualarını kabul edip ikisini de birer kuş yapıvermiş. Halk 
da bu kuşlara Yusufçuk ismini vermiş. İşte Yusufçuk, kış gecelerinde öten, birbirine seslenen bu 
iki kardeştir. O gün bu gün iki kardeş bazen koyunları arar dururlarmış.

- Yusuf, koyunları buldun mu? Bulamadım, sen buldun mu?

Görsel 5.4.17

Görsel 5.4.18
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Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinden hareketle 
yazınız.

ET KİNLİK

Kelime                                    Tahminim      Sözlük anlamı                

Kargı:                       .....................................................             .....................................................

Sipsi:   .....................................................   .....................................................

Aşağıdaki soruları Yusufçuk masalına göre 
cevaplayınız.

ET KİNLİK

1 - Yusuf’un babası nasıl birisidir?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

2 - Yusuf yerinden niçin ayrılmıştır ve dönünce nasıl bir durumla karşılaşmıştır?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3 - Yusuf ve kardeşi yaptığı dua ile neye dönüşmüştür?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
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DENİZKIZI EFSANESİ
Dünyanın büyük bir bölümüne sahip olan Büyük İskender 33 yaşında ölmüştür. Ölümü 

üzüntüyle karşılanmış ve kimse bu insanın öleceğine inanmamıştır. Cenazesi büyük 
törenlerle kalkmış,  matemi fethettiği dünyayı sarsmıştır. Bu şan, zenginlik ve kudret sahibi 
kişi kendi saçtığı ışıkta düşen bir yıldız gibi kayıp gitmiştir. 

Kız kardeşi Küçük Amazon Kyna (Kina) da ölümüyle destanlaşmış ve o da bir sembol 
olmuştur. Sevgili ağabeyinin ölümsüz olması için hayatı boyunca ilaç arayıp 
durmuş, öldüğünü görünce tüm çabalarının yok olduğunu anlayarak aklını 
yitirmiş. Küçük Amazon Kyna ovalarda, dağlarda, köylerde, şehirlerde ve 
her yerde deli gibi onu ararmış. Gittiği her yerde, “Büyük İskender yaşıyor 
mu? ” diye her rastladığına sorduğunda, insanlar sessizce “Yaşıyor, yaşıyor.” 
diyerek, zavallı kızı teselli etmeye çalışırmış. Küçük Kyna dağları, dereleri 
geçerek sonunda Kırlangıç (Kalidonya) Adaları’na oradan da Kırlangıç 
Burnu’nu geçerek denizin çok dalgalı olduğu bir gecede Antalya Körfezi’ne 
gelmiş. Kardeşinin burada hayatta olduğunu hayal ederek ve bir an önce 
sevgili kardeşine ulaşmak istediğinden, kendini azgın dalgalara atmış. 
Yanında taşıdığı topladığı bitkilerden oluşmuş iksir, boğulmasına mani olmuş. 
Dalgalar ve denize dökülen iksirin gücü bedenini sarıp onu bir denizkızına 
çevirmiş. Büyük İskender’in sevgili kardeşi belinden aşağısı balık, belinden 
yukarısı güzeller güzeli Küçük Amazon olarak kalmış. Denizkızı ufukta bir gemi görünce 
ağabeyi Büyük İskender’in içinde olduğunu düşünerek kalbi heyecanla atar ve hemen 
gemiye yanaşıp denizcilere “Büyük İskender yaşıyor mu?” diye sorarmış. Derdini anlamayan 
bazı denizciler Büyük İskender’in yıllar önce öldüğünü söyleyince, denizkızı öfkelenir, 
gözlerinden alevler fışkırır; kuyruğu ile denize vurdukça, deniz kabarır, dalgalar gemiyi 
parçalar, zavallı kaptan mürettebatı ile boğulur  gidermiş. Denizkızının derdini anlayan 
denizciler ise bu talihsiz kızı sevindirmek için “Büyük İskender hayatta.” diyerek onu teselli 
ederlermiş. O zaman denizkızı, mutluluğundan koca deryada neşeli şarkılar söyler, deniz 
sakinleşir gül bahçesine benzer ve dalgalar Konyaaltı Plajı sahillerine yumuşacık çarparmış.   
                                                       
       Hüseyin ÇİMRİN (BİR ZAMANLAR ANTALYA 2.CİLT)

Denizkızı Efsanesi’nin sonunu farklı şekilde kurgulayarak 
yazınız.

ET KİNLİK

......................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................
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Mercimek kile kileÖlçerim sile sileSeher gelin oluyorGeçinsin güle güle

Makinemin ipliği

Sökülmüyor diktiği

Benim sevdiceğim

Alanya’nın kekliği

Gemi gelir yanaşır

İçi dolu çamaşır

Alanya kızlarına

Bakan gözler kamaşır
  Su akar ince ince

  Su serperler pirince
  İnsan bir hoş oluyor

 Sevdiğini görünce

 .............
..............

..............
........... 

 
     ........

..............
..............

..............
... 

 
     ........

..............
..............

..............
.... 

 
     ........

..............
..............

..............
.... 

Mani maniyi açar 
Mani bilmeyen kaçar 
Gelin mani diyelim 
Mani dertleri saçar 
 
Aşağıdaki boşluğa bir  
mani de siz yazınız.
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ELİF BACI NİNNİSİ  
Elif Bacı, Göktepe Yaylası’nın en güzel kadınıydı. Kocası askere  

gitmişti. Kundağındaki oğlu Ali ile obada yalnız başına kalıvermişti. 
Göktepe Yaylası’na güz geldi mi göç başlardı. O yılın güzünde de, konu  
komşu hep beraber göçe hazırlanıyordu. Sabahın tez vaktinde yola  
çıkacaklardı. Elif’te gözü olan Çil Hacı, bunu fırsat bildi. Elif’e bir oyun etti.  
Kara bulutlara bakıp bakıp  “Sağanak bastırırsa, halimiz nice olur?” diye obayı 
geceden göçürdü. Elif’i yaylanın başında yalnız koydu. Niyeti kötüydü. Elif’in  
sabah tez vakit, oğlunu alıp garip başına yollara düşeceğini biliyordu.  
 
  Elif Bacı, sabah obanın göçtüğünü görünce şaşkına döndü. Başına bir iş geleceğini 
sezdi. Olsa olsa Çil Hacı’nın oyunuydu bu. Anlamakta gecikmedi.

Yükünü, sarı deveye vurdu. Ali’nin kundağını, beşiğini devenin üstüne sardı. Kendi 
önde devesi arkada, bayırdan aşağı vurdu yürüdü.  Çil Hacı’nın eline düşmemek 
için gittiği yol, başka bir yoldu. Bir yandan gök gürlüyor, bir yandan da deli dolu yel 
savuruyor, bir yandan da çalı çırpı, diken her yanını çizip kanatıyordu. Elif Bacı, Ali’nin 
beşiğine bir göz atıyor, “Dayan yavrum...” diyordu ama onu can evinden vuran acı 
gerçeği nice sonra fark etti. Ali’nin sesi soluğu çıkmıyordu. “Acep nesi var?..” diye sarı 
deveyi çöktürünce bir de ne görsün?

Beşik boş...

Hemen yükünü derede, deveyi bayırda bıraktığı gibi, geldiği yollardan çılgın gibi 
geri dönüverdi. Kara bulutlar patladı. Yağmur boşandı. Elif Bacı dövüne dövüne Ali’yi 
arayıp buldu ama, nafile.... 

Kundağı bir dala asılmış, körpecik vücudunu akbabalar çoktan paylaşıvermişti. 

İşte Elif Bacı Ninnisi, bu acı olayın üzerine yakılmış bir ağıttır.

Sarı çizmem elimde kaldı
Iltarımı sorman belimde kaldı.
Allahım bebek Ali’mi aldı.
Ben Ali’mi dalda koydum da nenni...
Gözlerimi yolda koydum da nenni...
Allahından bul emi Çil Hacı,
Neme gerekti, o gün Pazarcı?
Oğlunu verdi de, namus vermedi Elif Bacı.
Ben Ali’mi dalda kodum nenni.
Gözlerimi yolda kodum da nenni...
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Aşağıdaki deyim ve atasözlerini uygun tanımlarla 
eşleştiriniz.

ET KİNLİK

1
2
3
4
5
6
7

Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur.

Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

El atına binen tez iner.

Bir koyundan iki post çıkmaz.

Acemi katır kapı önünde yük indirir.

Dostu deveci olan kapısını yüksek yapar.

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

 Bir işin yabancısı ve acemisi olan kişi, kendisinden 
 beklenen işi eksik yapar ve istenildiği gibi yerine  
 getiremez.

  Bir iş yapılırken, bir yöntemden başka bir yönteme 
 geçiş, tehlikeli bir durum ve zamanda yapılmamalıdır.

 Başkasından geçici olarak alınan araçlarla iş yürümez.

 Çocuklar anne babalarından, küçükler büyüklerinden     
 gördüklerini yaparlar.

 Büyük ve zengin kimselerle dostluk kuran, beraber 
 olan kişi, kendi yaşayışını onlarınkine uydurmak ve  
 onları ağırlayabilecek bir düzen kurmak zorundadır.

 Unutkanlık, düşüncesizlik, önlemsizlik gibi  
 nedenlerle gereksiz yere gidip gelmek zorunda  
 kalmaktır.

 Bir kimseden verebileceği kadar bir şey aldıktan 
 sonra ondan aynı yolla bir şey daha almaya çalışmak 
 olanaksızdır.
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BİZİM ÇOCUKLUĞUMUZDA NELERİMİZ VARDI?

En başta playstation, bilgisayar, tv, uydu, cep telefonu, 

internet filan yoktu. Onun yerine arkadaşlarımız vardı. 

Sokaklarda oynardık. Tek kale maç yapar, bilye oynardık. 

Her an neşeli ve mutluyduk.

DEVCİLİK OYUNU

Dev oyunu 4 veya daha fazla oyuncu ile oynanır.

Önce sayışma ile bir ebe yani dev rolünü üstlenecek bir kişi seçilir. 

Oyuncular karşıya dizilir, dev olarak belirlenen kişi oyuncuların 

karşısına geçer.

Oyuncular: “Dev Dev ne yapıyorsun?” derler.

Dev: “Yatıyorum.” der. Tüm oyuncular devin karşısında  yere 

yatarlar, dev de yatar.  

Oyuncular: “Dev Dev ne yapıyorsun?” derler.

Dev: “Kalkıyorum.” der. Oyuncular da kalkar.

Oyuncular: “Dev Dev ne yapıyorsun?” derler.

Dev: “Dişimi fırçalıyorum.” der veya “Üzerimi giyiniyorum.”, 

“Ayakkabımı çıkarıyorum.”, “Ayakkabımı

giyiyorum.”, “Saçımı tarıyorum.” gibi şeyler söyler ve oyuncular 

onu taklit ederler, ta ki;

Oyuncular: “Dev Dev ne yapıyorsun?” deyip de;

Dev: “Sizi yemeye geliyorum.” diyene kadar oyuncular aynısını yaparlar. “Sizi 

yemeye geliyorum.” cümlesini duyunca oyuncuların her biri bir yere koşar ve dev de 

oyunculardan birini yakalamaya çalışır. Dev yakaladığı oyuncuyu yermiş gibi yapar ve 

artık dev olma sırası yakalanan oyuncuya gelir. Oyun yeni baştan başlar.

Y ÖR ES EL OY UN LA R

Görsel 5.4.20
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BALIK KAÇTI                                                  Sekiz-on çocuk bir daire teşkil edecek şekilde       

      dizler bükülü durumda yere otururlar. Ebe bu dairenin merkezinde 

durur. Çocuklar ucu bağlı bir mendil veya buna benzer bir şeyi  

  bacaklarının arasından gizlice birbirlerine vererek dolaştırırlar. Ara 

sıra ebe arkasını dönük olursa sırtına dokunurlar, ebe dolaştırılan 

nesneyi kimde yakalarsa o ebe olur. Çocuklar bu oyunu oynarken 
“Balık kaçtı, balık kaçtı!” diye bağırırlar ve neşelenirler.

DEDEKTİF
Bu oyunda her oyuncu, bir kabın içinde duran oyuncu sayısı 
kadar katlanmış kağıtlardan birer tane çeker. İkisi dışında tüm 
kağıtlar boştur. Kağıtların birinde ebe, diğerinde dedektif yazar. 
Yalnızca dedektif kimliğini açıklayabilir. Tüm ışıklar söndürülür ve 
oyuncular dağılırlar. Bir süre sonra ebe kendine bir kişi seçer ve 
onu tutar. Seçilen kişi “Ebe geldi” diye bağırarak kendini yere atar. 
Ebeden başka herkes olduğu yerde kalır. Ebe yerini değiştirebilir. 
Bundan sonra ışıklar açılır ve dedektif sorguya başlar. İstediği 
kadar diğerlerini yanıltabilen ebe dışındaki oyuncular doğruyu 
söylemek zorundadır. Dedektifin ebeyi bulabilmesi için iki hakkı 
vardır, yanlış kişiyi seçerse ebe serbest kalır.

Aşağıdaki bölümleri doldurarak sevdiğiniz bir oyunu 
tanıtınız.

ET KİNLİK

Oyunun Adı    : ……………………………………………………………………………………………………...................

Oyuncu Sayısı: ……………………………………………………………………………………………………………………...

Oyun Alanı     : …………………………………………………………………………………………………………………......

Nasıl Oynanır? ……………………………………………………………………………………………………………………...

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

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

Görsel 5.4.21
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Aile büyüklerinizden biriyle çocukken oynadığı 
oyunlar hakkında söyleşi yapınız. 

ET KİNLİK

1- Çocukluğunuzda hangi oyunları oynardınız?

.......................................................................................................................................................................................

2- Oynamaktan en çok hoşlandığınız oyun hangisiydi? 

.......................................................................................................................................................................................

3- Bu oyun nasıl oynanıyordu? 

....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

4- Oyunlarınız sırasında hangi oyuncakları ve araç gereçleri kullanıyordunuz?  

.......................................................................................................................................................................................

5- Çocukluğunuzda oynadığınız oyunlardan günümüzde de devam edenler var mı? Varsa 

bu oyunlar hangileridir?

.......................................................................................................................................................................................

Aşağıdaki bilmecelerin cevapları ile görselleri 
eşleştiriniz.

ET KİNLİK

1 Altı mermer, üstü mermer; içinde gelin oynar. 

2 Üstü pamuk biçilir, altı çeşme içilir. 

3 Arabadan atladı, pantolonu patladı. 

4 Ortası ateş, üstü taş, içinde milyonca baş.

5 Bilmece bildirmece, resim yapar gündüz gece.

Görsel 5.4.23
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DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM
1. “Babuç” kelimesinin anlamını tahmin ediniz?
2. Antalya ve çevresine özgü kullandığınız veya duyduğunuz 

kelimeleri söyleyiniz.

5. KONU

5. TEMA

DİL ÖZELLİKLERİ

ŞEHRİMDE BEN

Yaşadığım şehrin dil özelliklerini  
öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

TEKERLEMELER

Oooooo
Ayşe Hanım’ın keçileri
Kişne kişne kişniyor
Arpa saman istiyor

Arpa saman yok
Kilimcide çok

Kilimci kilim dokur
İçinde bülbül şakır

O bülbül benim olsa
İki kardeşim olsa
Biri ay biri yıldız
Biri oğlan biri kız

Allı ballı kız
Bana gel biraz

Kiraz vakti geçti
Eşim seni seçti
Oyunun başı

Şu çeşmeden su taşı
Çeşmenin dibi delik
Bana geldi ebelik

Görsel 5.5.1
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Aşağıda Antalya ve çevresinde kullanılan 
yanıltmacalar verilmiştir. Yanıltmacaları yanılmadan 
söylemeye çalışınız. 

ET KİNLİK

Bir  berber, bir berbere, bre berber beri gel de bir berber dükkanı açalım demiş.

Bu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi.

Bu odayı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?

Kırk küp , kırkının da kulpu kırık küp.

ibiş’le Memiş mahkemeye gitmiş, bilmem mahkemede mahkemeleşmişler mi, 

mahkemeleşmemişler mi? 

Karaağaç karaağaçlanmamış.

Beş tane boz eşek , beşi de yüklü boz eşek. Dah! Çık çık; Igh! Çık çık!

Dört takı, takı iki bakı, bakı iki dingil, bir fingil.  

(Eşeğin ayakları, gözleri, kulakları, kuyruğu)

Eller ala dana almış,  aladanalanmış. Biz de ala dana alalım, 

aladanalalım.

Antalya ve çevresinde kullanılan bazı iyi dilekler 
verilmiştir. Aşağıda verilen durumları uygun 
sözler ile eşleştiriniz. 

ET KİNLİK

1. Su gibi git, su gibi gel.         

2. Güle güle eskit.  

3. Yaşı uzun olsun.  

4. Toprağı bol olsun.   

5. Ferah sofraları olsun.  

6. Allah can sağlığı versin. 

7. Çift kocayasınız.  

8. İyiliğin önüne gele. 

A) Yemek Sonrası       

B) Hasta Ziyareti            

C) Bayram Ziyareti  

D) Evlilik          

E) Yolculuk     

F) Yeni Eşya  

G) Bebek Görme

H) İyilik Görme

 I) Taziye

Görsel 5.5.2
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BİZ ANTALYALIYIZ
Biz Antalyalıyız, eğri oturur doğru söyleriz.  

    Hayır, tam tersine doğru oturur eğri söyleriz. 

Zakkum’a ZIKKIM deriz, 

Zerdalilik’e ZERDELİLİK deriz, 

Biraz demez BİCEZ deriz, 

Ne haber demez NABAR deriz. 

Uzak demez IRAK deriz. 

Helvaya HALVA deriz; 

Bir defa demez BİKEZ deriz. 

Korkunca ÖDÜM SITTI deriz. 

Artık demez, GARİ deriz. 

Ağabey demez, AGAM deriz. 

Yüzmeye ÇİMME deriz. 

Uçurtmaya BAYRAK deriz,  

    Bir çocuğu sırtına almaya EBİŞTİRME deriz, 

Babaya BUBA deriz, anneye ANA, ablaya ABA deriz. 

Hayret ifadesi olarak ENE, ABUU deriz. 

Kızdığımızda ADIBATASICA deriz.

Ondan  sonra demez, ONDAN KERİ  deriz. 
 

Ekşiyi çok severiz, yufkadır ekmeğimiz, saçta pişer böreğimiz.  
     
    Biz Antalyalıyız,doğru oturur eğri söyleriz.

Yaşadığınız bölgeye özgü  kelimeleri  

araştırıp üç örnek de siz yazınız...

................................... 

................................... 

................................... 

Antalya ve çevresinde kullanılan kelimelerin anlamlarını 
tahmin edip uygun açıklamayla eşleştiriniz.  

ET KİNLİK

Voyn                                                 
Ende                                              
Dıkıcık                                           
Ünnemek                                   
Buba                                                    
Camekan                                            
Abu                                                 
Aba                                                  
Gari                                                 
Buymak                                           

Çağırmak
Artık  
Elindeki, oradaki                    
Birazcık, azıcık 
Eyvah, öyle mi?
Hey!  
Baba
Sera
Üşümek
Abla
Ağabey

1
2
3
4
5 7

6
7
8
9
10

Görsel 5.5.3
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DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM
1. Gazetenin sosyal hayatımızdaki önemi nedir?
2. Yerel gazete ve dergilerden bildiğiniz veya takip ettiğiniz 

varsa söyleyiniz.

6. KONU

5. TEMA

YEREL YAYINCILIK

ŞEHRİMDE BEN

Yaşadığım şehre özgü yerel 
yayıncılığın gelişimini ve bugünkü 

durumunu öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

ANTALYA’DA İLK GAZETELER

GÜNÜMÜZDEKİ GAZETELER
Antalya Basın İlan Kurumundan alınan 2018 yılı verilerine göre; Antalya merkezde günlük 

olarak çıkan 11, haftalık olarak çıkan 6 tane olmak üzere 17 adet yerel gazete bulunmaktadır. 
İlçelerinde ise günlük çıkan 21 adet, haftalık çıkan 14 adet yerel gazete vardır.

ANTALYA’DA İLK MATBAA 
Antalya’da ilk Türk matbaası Haydar Rüştü (Öktem) 

Bey’in 19 Aralık 1920 tarihinde İzmir’den matbaa 
makinelerini getirmiştir. Daha önce Antalya’da Yivli 
Minare’nin karşısında bulunan temizleyici Merhum Abdo’nun 
evinde Nikola Meli’nin, kol gücüyle çalışan baskı makinesi,  
kesim makinesi ve cilt makinesi vardı. 

 
 Antalya’da Türk basınının tarihi 1920’lere uzanmaktadır. 
Kentte, 19 Aralık 1920 tarihinde İzmir’den Antalya’ya gelen 
Haydar Rüştü (Öktem) Bey tarafından Anadolu Gazetesi 
yayımlanmaya başlar. Cumartesi hariç her gün iki sayfa 
olarak yayımlanan bu gazete, Kurtuluş Savaşı yıllarında 
Ankara’nın Anadolu’daki sesi olmuştur. 

Görsel 5.6.1
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MİLLİ MÜCADELE’NİN SESİ: “ANADOLU GAZETESİ”
İzmir’de Birinci Dünya Savaşı sırasında gazete sayısı azalmıştı. Mondros Mütârekesi’nin 

imzalandığı tarihte Türkçe olarak sadece Ahenk, Anadolu, Duygu ve Köylü gazeteleri 
yayımlanıyordu. 1911 yılında İzmir’de kurulup yayıma başlayan Anadolu gazetesi İzmir’in 
işgalinden önce kapatılmıştı.

Antalya Kuvayi Milliye Cemiyeti, işgal kuvvetlerince kısmen tahrip edilen basımevine ve Haydar 
Rüştü (Öktem) Bey’e gazetesini nakledebilmesi ve Antalya’da serbestçe yayımlanabilmesi 
için sahip çıktı. Gazete, 19 Aralık 1920’de “Antalya’da Anadolu” adıyla yeniden yayımlanmaya 
başladı. Antalya, o yıllarda İtalyanların işgali altında bulunuyordu. Gazete bütün güçlüklere 
karşın Antalya’da yayınını sürdürmüş ve Yunanlıların işgali altındaki 
İzmir’e sokulabilmiştir.

10 Eylül 1922 yılına kadar, “Antalya’da Anadolu” gazetesi, Antalya 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti‘nin bir organı gibi çalışmıştır.

10 Eylül 1922 tarihli son sayısında ‘’Elveda’’ başlıklı makaleyi kaleme 
alan Haydar Rüştü Bey, Antalyalılara kendisine gösterdikleri ilgi için 
teşekkür etti. Ayrıca bugün hala yayında olan Antalya gazetesinin 
yayıma başladığını açıkladı. Haydar Rüştü Bey, gazetenin o günlerdeki 
yazılarından birinde, şu sözlere yer vermektedir:

“Mademki ölmeye azmettik ve mademki esir yaşamak istemiyoruz, 
 o halde cidalimiz (mücadelemiz), hakkımız teslim edilinceye 
kadar berdevam olacaktır(devam edecektir). Amma bu hal bugün 
olmayacakmış, varsın olmasın. Bugünün yarını da var, öbür günü de var. 
Millet, metin (güçlü) ol!”

Görsel 5.6.4 
Haydar Rüştü (Öktem)
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Bölgenizde çıkan yerel gazeteleri araştırıp adlarını 
yazınız.

ET KİNLİK

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

Çevrenizde yaşanan bir olayı haber yazısı haline 
getirerek yazınız.

ET KİNLİK

HABER YAZISI YAZARKEN
Haberin giriş bölümünde olay birkaç cümle ile özetlenir. Gelişme 

bölümünde sözü uzatmadan gerekli ayrıntılar verilir. Sonuç bölümünde 
ise olayın etkisi anlatılır. Haber de başlığı da ilginç olmalıdır. Haber 
önemli ve doğru olmalıdır. Haberin ilgilendirdiği okuyucu kitlesi geniş 
olmalıdır. Haber tarafsız yazılmalı, yorum katılmamalıdır. 

 
Bir haber yazısında “Ne?/Kim?; Neyi?/Kimi?; Nasıl?; Niçin?; Nerede?; Ne 
zaman?’ sorularının cevapları yer alır.

................................................ 
 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM
1. Hangi müzik türünü seversiniz?
2. Antalya’ya özgü bildiğiniz bir türkünün  adını söyleyiniz.

7. KONU

5. TEMA

MÜZİK KÜLTÜRÜ

ŞEHRİMDE BEN

Yaşadığım şehre özgü müzik 
kültürünü öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

ANTALYA MÜZİK KÜLTÜRÜ
Antalya, Burdur, Isparta illeri ile Muğla’nın doğusu, Denizli’nin güneydoğusu, Afyon’un 

güneyini içine alan bölgeye “Teke Bölgesi” adı verilmektedir. Antalya’nın büyük bir bölümünün 
Teke Bölgesi içerisinde yer alması nedeniyle müzik kültürü, 
bölgenin belirtilen illeri ile benzer özellikler gösterir. Teke 
Bölgesi, yörük yaşamının ve yerleşiminin yoğun olduğu bir 
yerdir. Yörükler yazın yaylada, kışın da sahilde sürdürdükleri 
konar-göçer yaşamın etkisiyle çok fazla iç içe girmiş bir 
kültürel yapı gösterir.  

Teke Yöresi, kendi kültür özelliklerini yansıtan türküleri 
ve müzik yapısı ile eşsiz bir bölgemizdir. Gurbet havaları,  
zeybekleri ile yöre insanının acılarının, sevdalarının, 
sevinçlerinin, kahramanlık ve cesaretinin, kolaylığın, zorluğun; 
kısaca yaşamda ne varsa hepsinin ezgiye dökülmesidir.

ANTALYA YÖRESİ HALK ÇALGILARI
Antalya komşu illerden özellikle de Burdur ve Isparta’dan göç alan bir kent olduğu 

için kullanılan halk çalgıları ve oynanan halk oyunları bu illerle benzerlik gösterir. Yörede 
kullanılan halk çalgıları çok çeşitli olup, yöre müziğinin zenginliğinin ve yöre insanının 
ürkekliğinin bir göstergesi niteliğindedir.

Bölgede kullanılan karakteristik sazlar; sipsi, parmak curası, kabak kemane 
ve bağlamadır. Anadolu’nun hemen her yerinde görülen dilli ve dilsiz çoban 
kavalı ve müziğin vazgeçilmez sazı olan zurna, Antalya’da geçmişten günümüze 
gelen büyük bir kültür mirasıdır. Zurnaya kapalı mekanlarda ritim aracı olarak 
darbuka, tef(def), zilli maşa, kaşık gibi sazlar; açık havada da davul eşlik eder. 
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Kaval
Nefesli çalgılar grubundan olan kaval, genellikle 

erik ağacı ve benzeri sert, lifsiz ağaçlardan 
yapılmaktadır. Kavalın ön yüzeyinde yedi, arkada 
bir olmak üzere toplam sekiz deliği vardır.

Kabak Kemane
Kabak kemane Türklerin en eski ve en az 

değişim gösteren halk çalgılarındandır. Teke 
Bölgesi ve civarında halen kullanılmakta olan 
bu çalgı yörük Türkmen müziğinin önemli 
çalgılarından biridir. Ağaç, su kabağı ve at 
kuyruğu bu aleti meydana getiren malzemelerdir.

Iklığ
Antalya’da “kabak kemanenin atası” olarak 

bilinen ıklığ, Orta Asya’dan beri Türklerin  
geleneksel çalgısıdır. Kabak kemaneden farkı iki 
telli olmasıdır.

Sipsi
Batı Akdeniz Bölgesi’nin (Teke Yöresi) 

karakteristik çalgılarından biri olan sipsi, zurna  
benzeri bir alettir. Kemikten veya  kamıştan yapılır; 
en büyük özelliği küçük olmasıdır.

ARAŞT IRALIM- ÖĞRENELİM
Serik ilçesinin Demirciler isimli dağ köyünde yaşayan ve herkesin  ‘Emin Amca’ diye 
hitap ettiği Emin Kök ıklığ yapan ve çalan son ustadır. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6uNCeozxu5k

Görsel 5.7.1

Görsel 5.7.2

Görsel 5.7.3

Görsel 5.7.4
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Bağlama - Cura
Bağlama ya da saz Türk Halk Müziği’nde 

yaygın olarak kullanılan telli bir çalgı türüdür. 
Yörelere ve boyutlarına göre değişik isimlerle 
tanınır; kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, ikitelli, 
tambura vb. Kullanılan tekniğe göre mızrap veya 
parmaklar ile çalınır.

Davul
Türklerin en eski çalgılarındandır. İplerle iki yüzüne deri 

gerilmiş, silindir şeklinde geniş bir tahta kasnaktan meydana 
gelir.

Zurna
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla 

ya da dümbelekle birlikte çalınan nefesli bir açık 
hava çalgısıdır. Zurnanın yapımında kullanılan 
en makbul ağaç erik ağacıdır. Bunun yanında 
kiraz ve zerdaliden de yapılır. Zurnada, altı tane 
üst ve bir tane de altta olmak üzere toplam 7 
delik bulunur.

Darbuka
Dümbelek veya dümbek diye de  isimlendirilen 

darbuka;  toprak veya madeni bir kabın genişçe 
olan ağız kısmına deri gerilerek yapılmış bir 
çalgıdır.

Görsel 5.7.5

Görsel 5.7.6

Görsel 5.7.7

Görsel 5.7.8
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Kaşık
Ritm sazı olarak kullanılmaktadır. En iyi kaşık şimşir 

ağacından yapılır. Özellikle halk danslarında kullanılan 
müzik aletidir.

Zilli Maşa
Maşa biçiminde iki demir kolun uçlarına yerleştirilen karşılıklı 

zillerden meydana gelmektedir. Sesi şakrak, gürültülü ve  oynaktır.

Aşağıdaki Porçik’leri verilen ipuçlarından yararlanarak 
müzik aletlerine ulaştırınız.

ET KİNLİK

Görsel 5.7.9

Görsel 5.7.10

Görsel 5.7.11
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ANTALYA TÜRKÜLERİ 
Türküler hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Türk insanı türkülerle konuşmuş, dertleşmiş, 

hasret gidermiş; türkülerle acılarını ve sevinçlerini dile getirmiştir. Dolayısıyla türküler 
kültürümüzde önemli bir iletişim aracı olmuştur.

Aksünne Türküsü
1950 yıllarında Gazipaşa Gevenes 

köyünden Eşkiya  Hasan adıyla tanınan 
Hasan Kaya Sünne (Akoluk) köyünden Durdu 
isminde bir kıza aşık olur. İki köy birbirine 
komşudur. Eşkıya Hasan, davar otlatırken bu 
türküyü yakar. Tek taraflı bu aşkın türküsü 
kısa zamanda çevrede yayılır. Bugün türkü 
anonim bir halde tüm Gazipaşa çevresinde, 
Anamur’un kuzeyine ve batısına düşen 
köylerde yaygın şekilde söylenmektedir.

Aksünne’ye giderken de                         
Yolda bayram ederken                           
Ben Durdu’ya vurgun oldum;                 
Koyun, kuzu güderken.     

Aksünne’nin gedikleri
Gökcevizdir  yedikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor da
Durdu’canın dedikleri

Gevenestir köyümüz de
Taştan akar suyumuz
Sevip sevip bırakmaktır
Deyil bizim huyumuz

Aşağıdaki numaralandırılmış çalgıları gerekli 
yerlere yazınız.

ET KİNLİK

Kaynak  :  Ahmet Şen. 1948 Gazipaşa Gevenes Köyü doğumlu.   
  Hikâyesini köyündeki kişilerden öğrenmiş.

Görsel 5.7.12

Görsel 5.7.13
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Türkülerin bazıları toplum tarafından hemen benimsenir. Bunun en önemli sebebi birçok kişinin 
hissettiği ortak duyguları dile getirmesidir. Antalya türkülerinden “Çubuk Beli” türküsü için de 
aynı şey söylenebilir. Cevat Uyanık bu türküde; hem yörük göçünü hem de etiyle kemiğiyle 
gördüğü, (belki de hayalinde yarattığı) yanına yaklaşamadığı, adını Akçakız koyduğu bir güzeli 
ölümsüzleştirmiş. 

Her şeyden önce türkü, bölgenin konar-göçer yaşamını çok iyi yansıtmaktadır.

Çubuk Beli Türküsü

Çekemedim Akçakız’ın göçünü                                               
Sırma saçlar bırak dövsün döşünü                                         
Gülüver de görem mercan dişini                 
Yol ver bana Çubuk Beli geçeyim

Yaylaların yeli soğuk esmez mi
Sevdiğim de rüyalara girmez mi
Girmezse de gönül sana küsmez mi
Yol ver bana Çubuk Beli geçeyim

A Kızım Sana 
 
    A kızım sana potin alayım mı

Al babacığım al, potinimi alayım
Ayağıma giyeyim, ben ablama gideyim

Şura şuralarıma bura buralarıma
İlle de şuralara hoş yakışır

A kızım sana fistan alayım mı?

Al babacığım al, fistanımı alayım
Üzerime giyeyim, ben ablama gideyim

Şura şuralarıma bura buralarıma
İlle de şuralara hoş yakışır

A kızım sana göynek alayım mı?

Al babacığım al, göyneğimi alayım 
Üzerime giyeyim, ben ablama gideyim

Şura şuralarıma bura buralarıma
İlle de şuralara hoş yakışır

Mehmet GÖRGÜLÜ - Cevat UYANIK  (Elmalı)

Derleyen: Cevat UYANIK

ARAŞT IRALIM- ÖĞRENELİM
Muratpaşa ilçesi Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 
hazırladığı“Her Şey Antalya İçin”  videosunu izleyelim. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lgp3VlyCbxQ&t=6s

Görsel 5.7.14

Görsel 5.7.15
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Yaşadığınız çevreye ait türküleri araştırınız. Beğendiğiniz 
türküyü yazınız ve  anlatılanları hikâyeleştirip sınıfta 
canlandırınız.

ET KİNLİK

Antalya’nın Mor Üzümü
Severler Boyu Uzunu 
İmamın Küçük Kızını
Sarsam Ne Zaman Ne Zaman
Sevsem Ne Zaman Ne Zaman
Saran Kollar Yorulur Mu Bir Zaman
Seven Kollar Yorulur Mu Bir Zaman
Antalya’nın Kuyuları
Çayır Çimen Kıyıları 
Avdan Gelir Dayıları
Sarsam Ne Zaman Ne Zaman
Sevsem Ne Zaman Ne Zaman

Antalya’nın Altı Bakır
Atlar Gelir Şakır Şakır 
Sevdiğimin Gözü Çakır
Sarsam Ne Zaman Ne Zaman
Sevsem Ne Zaman Ne Zaman

Türkünün Sözleri Türkünün Hikâyesi

..................................................................................
........................................................................................
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........................................................................................

Nimet BALKAN (Akseki)

Antalya’nın Mor Üzümü
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Meşelidir Engin de Dağlar Meşeli 

Meşelidir engin de dağlar meşeli
Üç yıl oldu ben bu derde düşeli
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
Üç giderime beş ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
 

    Sen gideli ben ayrılık çekerim
O sebepten kapanmıyor gözlerim
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
         

                              Hüseyin Avni  (Elmalı)

ARAŞT IRALIM- ÖĞRENELİM
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Antalya türkülerini dinleyelim. 
 
http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR-67462/antalya-turkuleri-sesli.html

Görsel 5.7.16
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DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM
1. Yakın çevrenizde düzenlenen festivaller hangileridir?
2. Yaşadığınız yeri bir festivalle tanıtmak isteseydiniz ne 

festivali olurdu?

8. KONU

5. TEMA

ÖNEMLİ GÜNLER

ŞEHRİMDE BEN

Yaşadığım şehrin önemli günlerini 
öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

BİR GEMİYE BİR ŞEHİR
Bergama Kralı II. Attalos’tan yüzlerce yıl sonra 1207’de, kentin Bizanslı idarecileri, Mısır’dan 

limana gelen bazı Türk gemici tüccarların gemisine ve mallarına el koydular. Sonra da 
“Gidin isterseniz, Konya’da oturan sultanınıza bizi şikayet edin. Gücü varsa, gelip gemi ve 
mallarınızı o kurtarsın” dediler. Gemisi ve malları elinden alınan tüccarlar, günler süren bir 
kervan yolculuğundan sonra Selçukluların başkenti Konya şehrine varıp Sultan I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev’in huzuruna çıktılar.

Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev Konya’daki sarayında huzuruna gelen tüccarları 
dikkatle inceleyerek:

- Antalya’dan geliyormuşsunuz, derdiniz nedir? diye sordu.
Tüccarlar:
- “Ey yüce sultanımız... Biz, geçimini denizcilikle sağlayan tüccarlardanız. Mısır’dan mal aldık, 

oradan gemilerle Antalya kıyılarına çıktık. Frenkler, mallarımızı aldı. Bizi soyup soğana çevirdi. 
Sonra da ‘Gidin, derdinizi sultanınıza söyleyin, gücü varsa gelsin, mallarınızı geri alsın.’ diyerek 
bizi kovdu. Halimizi size arz ediyoruz. Medet ulu sultanımızdan.” dediler.

Gıyaseddin Keyhüsrev tahtından hiddetle doğrularak:
- Sizin mallarınız benim mallarım demektir. Mallarınızı geri alıncaya kadar bu tahta 

oturmayacağım. Siz hiç endişe etmeyiniz. Sultanınız size verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir, 
dedi ve çok hiddetli olarak yanında ayakta duran vezirine dönerek emir buyurdu:

- Tez zamanda sefer hazırlıkları başlasın.
Selçuklu ordusu Toros Dağları’nı aşarak Antalya Ovası’na indi. Gıyaseddin Keyhüsrev, etrafı 

bir süre büyük bir coşku ile seyretti. Alabildiğine uzanan deniz çarşaf gibiydi.
Sultan, tüccarlara dönerek:
- Ağalar geldik herhalde, dedi.

Görsel 5.8.1 Görsel 5.8.2 
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- Evet sultanım, geldik, diye tüccarlar yanıtladılar. Gıyaseddin Keyhüsrev, önlerinde büyük bir 
coşku ile denize dökülen şelaleye baktı ve ordusuna emir verdi:

- Şu akarsuyun kıyısında konaklayacağız. Ertesi sabah da Antalya Kalesi’ni Allah’ın izniyle 
almaya çalışacağız. Şimdi dinlenin.

Askerler, konaklama telaşıyla bir oraya bir buraya seyirttiler. Güneş, Beydağları’nın ardından 
kaybolurken denizin üzerindeki ışık çizgisi de bir anda kayboldu.

Ertesi gün, güneş doğmadan komutanlarına hareket emrini verdi. Zira o sırada, deniz 
kıyısındaki kalenin burçlarında birtakım parıltılar yanıp sönmeye başlamıştı.

Kale surlarının yakınlarına gelindiğinde sultan, ordusunu bir el işaretiyle durdurdu. Sağ elini 
gözlerine siper ederek kale mazgallarına baktı. Mazgallar oldukça yüksek idi. Kale duvarlarının 
sarplığı Gıyaseddin Keyhüsrev’i bir an düşünmeye sevketti. Kaleye yapacakları saldırı ok atmadan 
öteye geçemeyecekti. Çaresiz okçuları hareketlendirmeyi denedi. Böylece, arkada merdiven ve 
çengel atanlara imkan sağlanacaktı. Yanındaki komutanlara dönerek:

- Okçuları mevzileyin, dedi.

Okçular düzgün sıralar halinde mevzilendiler. Biraz sonra da ok yağmuru başladı. Oklar kalenin 
burçlarında bir yağmur seli gibi görünüyordu. Kale burçlarındaki askerler ok yağmurundan 
başlarını bile çıkartamıyorlardı. Daha sonra Sultan:

- “Bu kale okla gürzle alınmaz. Kendine güvenen er kişi varsa burçlara tırmansın, kılıç ve 
kalkanını kullansın!” emrini verdi. Ordu bir anda karıştı. Kalenin duvarlarına uzun merdivenler 
kuruldu. Ancak kale duvarlarına yanaşmak imkanı yok. Savaşın kızıştığı bir anda, pırıl pırıl 
zırhlılar giyinmiş bir sipahi. omzunda merdiven, yıldırım gibi burçlara koştu. Merdivenini kalenin 
burçlarına dayayarak tırmanan bu yiğit, üzerine hücum edenleri dağıtarak, belinde taşıdığı 
bayrağı kale burcunda dalgalandırarak ilk zafer işaretini verdi. Bu dev yapılı yağız sipahi, Konyalı 
Hüsameddin Yavlak Arslan’dır.

Selçuklu ordusu bu ilk şaşkınlıktan kurtulur kurtulmaz hücuma geçti ve gün kararmadan 
Antalya Kalesi’nin her burcunda bir Selçuklu Bayrağı dalgalanmaya başladı. Güneşin son ışıkları 
denizi bir yol gibi çizerken Gıyaseddin Keyhüsrev, bir zamanlar Roma İmparatoru Hadrianus 
şerefine yapılan üç gözlü kapıdan geçti. Doğruca limana indi. Sahilde demirlemiş gemileri 
gözden geçirerek yanındaki tüccarlara sordu: .

- Hangisi, sizin geminiz?
Tüccar, eliyle geniş karınlı bir yelkenliyi işaret ederek:
- Mendireğin yanındaki efendim. Allah sizden razı olsun.
Gıyaseddin Keyhüsrev gülümseyerek:
- Allah sizden de razı olsun. Frenkler bizim bir gemimizi, biz de onların şehirlerini aldık. Hem 

de size verdiğimiz sözü yerine getirdik.
Fetihten sonra Mübarizeddin Ertokuş Bey, Antalya Valiliğine tayin olundu. Türk iş adamları  

derhal Antalya’ya gelip yerleştiler. Venedik Cumhuriyeti ile Selçuklular arasında ilk ticaret 
antlaşması yapıldı. Antalya’da derhal bir Türk donanması kuruldu. Türk mimari eserleri ile 
şehir donandı. 
                                                                                    Hüseyin ÇİMRİN

Görsel 5.8.3 
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ANTALYA’NIN SELÇUK SULTANI
I. GIYASEDDİN KEYHÜSREV TARAFINDAN FETHİ

Antalya, 1207’de ve 1216’da olmak üzere 9 yıl arayla iki kez fethedilmiştir.

BİRİNCİ FETİH (5 MART 1207)
Bizanslılar, Antalya Bölgesi’nde Selçuklulara karşı koyabilmek için Haçlılardan yardım istedi. 

Fakat Haçlılar yardıma gelmeyince; kentteki yönetim değişikliğini fırsat bilen Sultan I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev, tüccarların mallarına el konulmasını bahane ederek harekete geçti. I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev Antalya’yı kuşattı ise de Kıbrıs’tan yardım gelmesi yüzünden zapt edemedi; fakat 
abluka altına alarak fethi kolaylaştırma yoluna gitti. İki ay süren kuşatmadan sonra Antalya 
fethedildi ve Kıbrıs’tan gelen askerlerin komutanı Aldo Brandini esir edildi.

BİRİNCİ FETİH’TEN SONRA ANTALYA’DA DURUM
Gıyaseddin Keyhüsrev’in en önemli siyaseti ticaretin gelişmesini ve ticaret yollarının güvenliğini 

sağlamaktı. Antalya ile Mısır arasında ticaret yapanların uğradıkları saldırıdan doğan zararı, 
ancak Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından karşılanabileceği söylendi. Tacirlerin yardım 
istemesi üzerine Gıyaseddin Keyhüsrev Antalya üzerine yürüdü. Antalya fethedildikten sonra, 
ticaretin gelişmesi için bazı kolaylıklar sağlanıp, vergilerin bazıları kaldırıldı. Ayrıca tüccarların 
uğradığı zararlar devlet tarafından karşılandı. 

Antalya’nın alınması, Selçuklu ülkesine yeni dış ticaret kapılarını açmıştır. Dış ticaretin 
korunması için, Antalya’da gemilerin yapılması, ticaret gemilerinin korunması için harp 
gemilerinin de inşasını gündeme getirmişti. Böylece Türkler, dış ticaretin gelişmesine bağlı 
olarak bir deniz gücü de oluşturmak yolunu tuttular. Bu deniz gücü ilk olarak Antalya’da ortaya 
çıkmış ve Antalya, Türk denizciliği için başlangıç noktası olmuştur.

İKİNCİ ANTALYA FETHİ (23 Ocak 1216)
Antalya 1212’de Kıbrıs Krallığı tarafından ele geçirilmişti. Düşmanın Antalya’daki bu egemenliği 

uzun sürmedi. Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus Konya’da düzenlediği ordusuyla harekete 
geçerek; Bizans ve Haçlılar tarafından savunulan Antalya’yı 1216 yılında denizden ve karadan 
kuşatarak ikinci kez fethetti. Kentin Bizans tarihi böylece son buldu.

Görsel 5.8.4 Görsel 5.8.5 
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ATATÜRK ANTALYA’ DA
Tabiat ve güzellikler beldesi; 

Her karış toprağından tarih fışkıran Antalya… 
Bugün Onu sinene basmış; Türk olmanın haklı gururuyla 

“Altın körfezine” 
Bey dağlarının beyi olarak yaslanmıştın!.. 

O gün 
Şan bağrındaydı!.. 
Şeref tahtındaydı!.. 

Topların gümbürdemişti, o gün ilk kez… 
Davulların vurmuştu şevkle… 
Zeybeklerin diz vurdu yere… 

O gün kıvançla… 
Mutluluğun düğümlendi Ata‘nda… 

O da seni sevdi; 
Okşadı seni, denizin gibi gözleriyle 

Kucakladı seni, sıra dağların gibi, körfezinde... 
Ayrılmadı bir daha… 

Bağrında kaldı senin, ülkü olarak!.. 
Antalya’da Antalyalı olarak.

Cahit Akıncı

Görsel 5.8.6 

Görsel 5.8.7 

203



ATATÜRK’ÜN ANTALYA GEZİLERİ
Büyük Önder Antalya’yı 3 defa ziyaret ederek şereflendirmiş ve Antalya’da toplam 9 gün 

kalmıştır. 

ATATÜRK’ÜN ANTALYA’YA İLK GEZİSİ 
Atatürk’ün ilk ve en uzun gezisi 6-12 Mart 1930 tarihinde olmuş ve 6 gün Antalya’da kalmıştır. 

5 Mart 1930’da Isparta ve Eğirdir’i ziyaret eden Atatürk 6 Mart 1930’da Burdur’a gelmiş, ikindiye 
kadar Burdur’da kalmıştır. Burdur’dan sonra, Çubuk Beli’nin dolambaçlı yollarını aşmış ve 
akşamüzeri Antalya’ya gelmiştir. Bu ziyaret günler öncesinden duyulmuş ve gerekli hazırlıklar 
yapılmıştır. Kentin girişine üç tak kurulmuştur. Kepez üstünde Vali Sahip ÖRGE ve Belediye 
Başkanı Dr. Galip KAHRAMAN tarafından karşılanmıştır.Halk yolun iki tarafını doldurmuştur. 
Büyük Önder, halkı selamlayarak kendisi için hazırlanan eve gelmiştir. Evin çevresi, sevgi 
gösterisinde bulunan halk tarafından sarılınca balkona çıkıp halkı selamlamıştır. 

Görsel 5.8.8 - 6 Mart 1930 günü Antalya’yı ilk kez ziyaret 
etti. 

Görsel 5.8.9 

Görsel 5.8.10 - Atatürk arkadaşları ve köylülerle 
Antalya’da Aspendos Tiyatrosu’nu ziyaret etmiştir. 

09.03.1930

Görsel 5.8.11 - Ön sırada oturan, beyaz paltolu kız çocuğu 
Leman Konuk Antalya’da yaşamış ve 2009 yılında vefat 

etmiştir. 
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7 Mart 1930 günü Valilik, Belediye, Garnizon Komutanlığı ve Buz Fabrikası’nı ziyaret 
ederek yetkililerden bilgi almıştır. 8 Mart günü sabah Mursi Çiftliği’ni ve Çeltik Fabrikası’nı 
gezmiştir. Öğleden sonra Rüstemiye vapuru ile Körfez’de geziye çıkmıştır. Gemi falezler 
boyunca doğuya doğru gitmiştir. Düden Çayı’nın denize döküldüğü yerde gördüğü 
manzarayı beğenmiş ve “Burasını bir de karadan görmek isterim.” deyince gemi iskeleye 
geri dönmüştür. Portakal bahçelerinin ve şehri bir gerdanlık gibi süsleyen su kanallarının 
(Yedi Arıkların) arasından geçerek Düden Çayı’nın denize döküldüğü yere gelmiştir. Gördüğü 
manzarayı çok beğenen ve etkilenen Büyük Önder o anki duygularını şöyle dile getirmiştir : 

“HİÇ ŞÜPHESİZ Kİ ANTALYA DÜNYANIN EN GÜZEL YERİDİR.”
9 Mart 1930 günü programda Aspendos gezisi vardır. Bu gezide kendisine Müze Müdürü 

ve Tarih Öğretmeni Süleyman Fikri ERTEN rehberlik etmiştir. Aspendos’da incelemelerini 
tamamladıktan sonra yanındaki yetkililere şu talimatı vermiştir :

“Bu tiyatroyu restore ediniz ama kapısına kilit vurmayınız. Burada temsiller veriniz , güreşler 
düzenleyiniz. Bu tiyatro sanata, spora açık olacak.”

Büyük Önder’in direktifi uyarınca 1930’larda başlayan restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 
10-11 Mart günlerini kaldığı evde geçirmiş, müzeden getirilen el yazması kitapları incelemiştir.

12 Mart 1930 Cuma günü sabah Ankara’ya dönmek için Antalya’dan ayrılmış, Burdur’a kadar 
otomobil ile gitmiş, oradan da trenle Ankara’ya dönmüştür.

ATATÜRK’ÜN ANTALYA’YA İKİNCİ GEZİSİ
Atatürk 10 Şubat 1931’de Antalya’da, kendini fesheden Serbest Cumhuriyet Fırkası 

mensuplarının protesto gösterisi sonucu çıkan olaylarla ilgili bilgi almak üzere ikinci defa 
Antalya’ya gelmiştir. Bu geziye Ege Gemisi ile çıkmıştır. Gemi körfeze demirlemiştir. Karaya 
çıkmamış ve vali, belediye başkanı, jandarma alay komutanı ve Antalya milletvekili Rasih Kaplan’ı 
gemiye çağırmış kendileriyle görüşmüştür. Heyet tarafından Silifke’ye uğurlanmıştır.

ATATÜRK’ÜN ANTALYA’YA ÜÇÜNCÜ GEZİSİ
Atatürk’ün Antalya’ya son gezisi 18 Şubat 1935’te olmuştur. İtalya Akdeniz’in tamamına 

göz dikmişken Roma’da Türkiye Büyükelçiliği önünde gösteriler yapılmış, gösterici gruplar 
“Antalya’yı isteriz! ” diye slogan atmıştır. Vatanın bir karış toprağını kimseye vermemekte kararlı 
olan Büyük Önder İtalya’ya gereken cevabı vermek için 3. defa Antalya’ya gelmiştir. İtalya’ya 
vereceği mesaj o kadar açıktır ki bu gezisine bir savaş gemisi olan “Zafer Torpidosu” ile çıkmıştır. 

Bu gezide Antalya’da bir gece kalmış, 19 Şubat günü Antalya’dan ayrılmıştır. İlin yöneticileri ile 
görüşmüş, sorunları hakkında bilgi almıştır. Daha sonra Antalya’ya olası bir İtalyan çıkarmasına 
karşı bir topçu taburu gönderilmiştir. Topçu taburu ilk önce çadırlara yerleştirilmiştir. Daha sonra 
kışlalar yapılmıştır. Topçu taburunun yerleştiği bölgeye bugün bile “Topçular” denilmektedir.

Görsel 5.8.12 - Atatürk’ün Antalya’yı 2. ziyareti
10.02.1931

Görsel 5.8.13 - 18 Şubat 1935 Atatürk’ün 3. kez 
denizden Antalya’ya Gelişi
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ULUSLARARASI LİKYA KAŞ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ (Kaş, Haziran)
Kaş girişinden başlayan festival yürüyüşü, 

Cumhuriyet Alanı’nda sona erer. Cumhuriyet 
Alanı’nda açılış konuşmaları ve folklor 
gösterileri yapılır. Festival kapsamında 
Emin Erdem Meydanı’nda halka eğlenceler 
düzenlenir. Çocuklar için eğlence programları 
hazırlanıp sunulur. Festivalde çeşitli konserler 
düzenlenir. Geleneksel hale gelen bu festival 
bölge halkı tarafından coşku ile kutlanır.

    ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ (Merkez, Kasım-Aralık)
1964 yılından bu yana Antalya ‘da 

düzenlenen Türkiye’nin en önemli film 
festivalidir. Festival, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından her yılın sonbahar 
mevsiminde Antalya Kültür Merkezi ve Cam 
Piramit’te gerçekleştirilmektedir. Antalya  
Altın Portakal Film Festivali, Avrupa ve 
Asya’nın en köklü film festivallerinden biridir. 
Türkiye’nin ise en eski ve uzun soluklu film 
festivalidir. Festival, 2005 yılından bu yana 
uluslararası boyut kazanmıştır. Festival 
programı içinde uluslararası yarışma bölümü 
de yer almaktadır. Yarım asırlık tecrübesine 

sürekli yeni açılımlar ekleyerek hem sinemaya hem Antalya’ya katkısını artırmıştır. Festival; 
sinema dünyasının dev isimlerinden oluşan konukları, dopdolu programı, geniş yelpazedeki 
etkinlikleri, yeni ödülleri ve maddi destekleriyle  başarılı bir şekilde devam etmektedir.

FESTiVALLER

Görsel 5.8.14

Görsel 5.8.16

ALANYA ULUSLARARASI CAZ 
GÜNLERİ (Alanya, Temmuz)

İlk olarak 2003 yılında düzenlenmeye 
başlayan Alanya Caz Günleri, tarihi ve doğasıyla 
ünlü ilçede görkemli konserler ile gerçekleşir. 
Türkiye’nin ve dünyanın ünlü caz müzisyenleri, 
tarihi Kızıl Kule’nin eşsiz atmosferinde, 
sabırsızlıkla bekleyen dinleyicilerine müzikle 
dolu unutulmaz geceler yaşatmaktadır.

Görsel 5.8.15
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ULUSLARARASI ANTALYA PİYANO FESTİVALİ (Merkez, Eylül)
Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 

2000 yılından bu yana Antalya’nın 
uluslararası “Sanat Şehri” kimliğine katkıda 
bulunan en önemli müzik festivalidir. 
Avrupa’nın önemli müzik festivallerinin 
üye olduğu en prestijli kurum olan Avrupa 
Festivaller Birliği (EFA) üyelik sürecinin 
tamamlanmasıyla Uluslararası Antalya 
Piyano Festivali de bu alanda kendini 
ispatlamıştır.

Her yıl yerli ve yabancı dünyaca 
ünlü sanatçıları Antalyalı sanatseverlerle 
buluşturan festival, klasik müzikten caz müziğe ve özel şovlarla zengin bir program sunmaktadır. 
Düzenlenen halk konserleri, Antalya’nın birçok noktasında gerçekleştirilen ustalık sınıfları, 
söyleşiler, sergiler, atölye çalışmaları, seminerler ve sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ilke 
imza atarak yerli ve ulusal basında çok ses getirmektedir.

ASPENDOS ULUSLARARASI OPERA VE BALE FESTİVALİ (Side, Eylül)
Aspendos Antik Tiyatrosu’nun eşsiz 

atmosferinde gerçekleşen festival; kültür-
sanat, barış ve uluslararası iletişim alanlarına 
büyük katkılar sağlar. Festival, her yıl 
daha yoğun katılımla, müziğin ve tarihin 
bir araya gelmesiyle renkli anlara sahne 
olur. Ayrıca Aspendos Uluslararası Opera 
ve Bale Festivali, İngiltere’de yayınlanan 
Independent (İndipendınt) Gazetesi’nin 
araştırmalarına göre dünyanın dört bir 
yanında organize edilen opera festivalleri 
arasında 5. sırada yer almaktadır.

ULUSLARARASI YÖRÜK FESTİVALİ (Merkez, Mayıs)
Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Yörükler 

Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen “Uluslararası 
Yörük Festivali”nin hedefi, unutulmaya yüz 
tutmuş geleneklerin yeniden yaşatılması ve yörük 
kültürünün dünyaya tanıtılmasıdır. Festival, yeni 
nesli ve turistleri milli kültürümüzle buluşturması 
bakımından önemlidir.

Uluslararası Yörük Festivali, Cumhuriyet 
Meydanı’nda halk oyunları gösterisi ve göç 
duasının ardından geleneksel “Yörük Göçü” ile 
başlar. Temsili göçte, geleneksel kıyafetleri ve 

deve kervanı ile yörükler Antalya caddelerinde renkli görüntüler oluşturur. Festival etkinlikler, 
eğlence ve konserlerle devam eder. 

Görsel 5.8.17

Görsel 5.8.18

Görsel 5.8.19
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ULUSLARARASI   ANTALYA    KUM    HEYKEL FESTİVALİ  (Merkez,Nisan-Mayıs)
Antalya ve Türkiye’nin önemli kültür-sanat 

etkinlikleri arasında yerini alan Uluslararası Antalya 
Kum Heykel Festivali (SANDLAND), her yıl farklı 
temasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir . 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Antalya Tanıtım 
Vakfı ve Antalya Gazeteciler Cemiyetinin de 
aralarında bulunduğu pek çok kurum ve kuruluş 
tarafından desteklenmekte ve Global Design Art 
Works tarafından düzenlenmektedir. Festivalde yerli 
sanatçıların yanı sıra, dünyanın birçok ülkesinden 
gelen profesyonel kum heykel sanatçılarının 
performansları neticesinde, sadece su ve kum kullanılarak oluşturulan eserler sergilenmektedir. 
Devasa boyutlardaki kum heykeller Antalya’nın dünyaca ünlü Lara sahil bandında 10 bin 
metrekarelik bir alanda bulunmaktadır.

Görsel 5.8.21

ULUSLARARASI ANTALYA BİSİKLET FESTİVALİ (Merkez, Nisan-Mayıs)
Festival, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliğinin desteği ile Antalya Bisiklet 

Festivali Derneği (ANBİFED) tarafından 
organize edilmektedir. Festivale gelen 
bisikletçiler, Antalya ve çevresindeki 
tarihi ve doğal güzellikler ile geçmişten 
günümüze taşınan kültürel değerleri 
yerinde görmek amacıyla birlikte pedal 
çevirmektedir. Festivalde bisikletin çevre 
dostu işlevinin alternatif bir ulaşım ve 
turizm aracı olarak benimsenmesi de 
amaçlanmaktadır.

Görsel 5.8.22

ANTALYA ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ (Merkez, Mayıs)
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen Uluslararası 
Antalya Tiyatro Festivali, dünyadan ve 
Türkiye’den önemli tiyatro oyunlarını 
Antalya’da sanatseverlerle buluşturur.

Antalya Devlet Tiyatrosunun 
ev sahipliğinde, Aspendos Antik 
Tiyatrosu’nda günümüz tiyatrosunu 
geçmişin sahnesinde sergilemek 
amacıyla hazırlanan festival, Türkiye’nin 
tarihi sanatsal dokusunu uluslararası bir 
platformda paylaşmayı hedefler.

Görsel 5.8.20
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1. Afişlerde dikkatinizi neler çekti, afişlerden hangisini beğendiniz?

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

2.     Bu festivallerden hangisine gitmek isterdiniz? Neden?  

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Antalya’da  düzenlenen kültür ve sanat festivallerinin 
afişlerinden örnekler verilmiştir. 
Afişleri inceleyiniz.

ET KİNLİK

Görsel 5.8.23 
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ANTALYA’DA  BELLiİ BAŞLI  FESTiVALLER

ANTALYA
MERKEZ

Antalya Piyano Festivali
Uluslararası  Antalya Film Festivali
Dağ Beli Festivali
Çığlık Nar Festivali
Kepez Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri

................................

Merkez
Merkez
Döşemealtı
Döşemealtı
Kepez

Kasım Ayı
Ekim Ayı
Ağustos Ayı
Eylül Ayı
Eylül Ayı

AKSEKİ Kervan Festivali

Kardelen Festivali
Ayran Festivali

Ceceler Köyü
Çimi Köyü
Cevizli Köyü

ALANYA
Alanya Uluslararası Tur. ve Sanat Şenliği

Alanya Caz Günleri

Alanya

Alanya

Haziran Ayı

Eylül Ayı

ELMALI
Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Güreşleri Elmalı Eylül Ayı

FİNİKE Portakal Festivali

Finike Festivali

Finike 

Finike 

Haziran Ayı

Haziran Ayı

GAZİPAŞA
Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali

Yayla Şenliği

Gazipaşa

Gökkuzluk

Ekim Ayı

Temmuz Ayı

İBRADI

Kardelen Festivali
İbradı Üzüm Festivali

Sülek Yaylası
İbradı

Ürünlü Köyü Ağustos Ayı

Ağustos Ayı

Nisan Ayı
Eylül Ayı

Eylül Ayı

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

KEMER

SERIK

Altınbeşik Kültür ve Turizm Festivali

KAŞ
Kaş Likya Kültür ve Sanat Festivali

Gömbe Panayırı Festivali

Kaş 

Gömbe 

Kemer Kemer Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali Haziran Ayı

KORKUTELI Şehzade Korkut Yaz Şenlikleri ve 
Yağlı Pehlivan Güreşleri

Korkuteli

Kumluca
Kumluca

Ağustos Ayı

KUMLUCA
Tarım ve Seracılık Şenlikleri 
Geleneksel Deve Güreş Festivali 

......................

......................

......................

......................

......................

......................

Nisan Ayı

Ocak Ayı

MANAVGAT

Side Uluslar arası Kültür ve Sanat Festivali
Uluslararası Barış Suyu Kültür ve Turizm Festivali

Side Uluslararası Çocuk Şenliği
Belenobası Karpuz Festivali

Manavgat

Serik

Side
Side
Belenobası K.

Ağustos Ayı
Eylül Ayı
Haziran Ayı
Ağustos Ayı

Aspendos Uluslararası Opera ve Balo Festivali Eylül Ayı

......................

......................

......................

......................

Temmuz Ayı

Ağustos Ayı
Ağustos Ayı
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DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM

1. Hangi üniversiteye gitmek istiyorsunuz?
2. Çevrenizde çocuklara uygun hangi eğlence alanları vardır?

9. KONU

5. TEMA

ÇOCUK VE GENÇLERE 
HİZMETLER

ŞEHRİMDE BEN

Yaşadığım şehrin çocuk ve gençlere 
sağladığı hizmetleri öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

ANTALYA’DA EĞİTİM
Antalya’da Osmanlı Dönemi’nde özellikle Elmalı ve İbradı’da birçok medrese vardı. İlimizde 

en eski eğitim kurumu 1916’da “İttihat Terakki Mektebi” adıyla açılmıştır. Bu okul  Cumhuriyet’ten 
sonra  “Gazi Mektebi” adını almış, 1925’te  ise “Gazi Mustafa Kemal 
İlkokulu”na dönüşmüştür. Uzun süre şu anda valilik binası olarak hizmet 
veren binada eğitim yapılmıştır. Daha sonra Gürsu Mahallesi’nde 
şimdiki binasına taşınmıştır.

Ortaöğretim düzeyindeki ilk örnek  1898’de açılan  “Liva 
Rüştiyesi”dir. 1916’da “Mektebi Sultani” adını olan bu okul 1925’te 
“Antalya Ortaokulu” olmuştur. 10 Mart 1930’da Atatürk bu okulu 
ziyaret etmiş ve dersleri izlemiştir. 1932 yılında lise bölümü açılmış ve 
adı “Antalya Lisesi” olmuştur. 1968 yılına kadar ortaokul ve lise bir 
arada iken aynı yıl ortaokul ayrılmış, sadece lise kısmı kalmıştır.

Günümüzde 2018 yılı verilerine göre Antalya ve ilçelerinde 
okul,  eğitim ve öğretim kurumu olarak toplam 1.627 kurum, 20.831 derslik, 451.656 öğrenci 
ve 31.741 öğretmen vardır. Resmi ve özel olmak üzere okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve imam-
hatip ortaokulu sayısı 1305; lise, mesleki teknik lisesi ve imam-hatip lisesi sayısı 324’tür. 

ANTALYA’DA ÜNİVERSİTELER
Antalya’da iki devlet,  üç özel olmak üzere  toplamda beş  üniversite vardır. Ülkemizde İstanbul, 

Ankara ve İzmir’den sonra en çok üniversiteye sahip olan; Konya ile birlikte  dördüncülüğü 
paylaşan  şehirdir. 

Görsel 5.9.1
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Akdeniz Üniversitesi
Bugün 22 fakülte, 3 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 

1 konservatuar, 7 araştırma enstitüsü ile 57 araştırma ve 
uygulama merkezinde eğitim, araştırma ve toplum hizmeti 
vermektedir. Üniversitenin 69.000’den fazla öğrencisi, 
4303 akademik ve idari personeli bulunmaktadır. Tıp ve 
Turizm Fakülteleri Türkiye’de en önde tercih edilen fakülteler 
arasındadır. Ayrıca 30 farklı ülkeden gelen  öğrencilerin 
de öğrenim gördüğü Akdeniz Üniversitesi; Antalya’nın 
sosyal, ekonomik ve  kültürel gelişmesinde büyük katkı 
sağlamaktadır.

Alanya  Alaeddin Keykubat  Üniversitesi
2015 yılında TBMM’nin kabul ettiği kanunla tüzel kişilik kazanmıştır. 

Bünyesinde 10 fakülte, 1 yüksekokul, 3 enstitü ,5 meslek yüksekokulu   
ve 12 araştırma merkezi bulunmaktadır. 

Genç bir üniversite olmasına rağmen hızla büyümekte olup 
gelecekte Alanya ve çevresinin gelişmesine ve kalkınmasına büyük 
katkı sağlayacaktır.

Alanya Hamdullah Emin  Paşa Üniversitesi
2011’de Hamdullah Emin Paşa Vakfı tarafından kurulmuş olup Batı 

Akdeniz Bölgesi’nin ilk özel üniversitesidir.
Bünyesinde 4 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 enstitü vardır. Eğitim dili 

İngilizcedir.

Antalya  Bilim  Üniversitesi
2010 yılında “ Uluslararası Antalya Üniversitesi” adıyla açılmış 

2016 yılında “ Antalya Bilim Üniversitesi” adını almıştır.
Bünyesinde 5 fakülte, 3 yüksekokul ve 2 enstitü ile hizmet 

vermektedir. Eğitim dili İngilizcedir. Farklı ülkelerden yabancı 
öğrenciler de eğitim almaktadır.

Akev Üniversitesi
2015 yılında Antalya Kültür Eğitim Vakfı ( AKEV) tarafından kurulmuştur.
Bünyesinde 3 fakülte ve 1 yüksekokul vardır. Gelişme yolunda olan bir 

üniversitedir.

Görsel 5.9.2

Görsel 5.9.3

Görsel 5.9.4

Görsel 5.9.5

Görsel 5.9.6
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TORUN: Dede, öğretmenimiz bir ödev verdi. “Aile büyüklerinden biriyle konuşun, onun 
çocukluğunda hayat ve eğitim nasıldı?”  konusu ile ilgili seninle konuşmak istiyorum. 

DEDE: Tabi, memnuniyetle yaparız. Ayrıca öğretmenine de teşekkür ve selamlarımı ilet. Soruları 
bekliyorum.

TORUN: İlkokula başladığınız yılları anlatır mısın?

DEDE: Benim çocukluğum köyde geçti. Evlerin yerleri dağınıktı. Evimiz okula uzaktı. Anacığım 
okula başlayacağım zaman bana siyah önlük, beyaz yaka dikti.

TORUN: Bu önlük ve yaka zorunlu muydu?

DEDE: Evet,  zorunluydu. Cumhuriyeti kuranlar aileye fazla yük olmamak için uygun bir kıyafet 
buldular. Rengi siyah olduğu için lekeyi de göstermezdi.

TORUN: İlkokula başladığın günü hatırlıyor musun dede?

DEDE: Nasıl unuturum. Sabah erkenden siyah önlüğümü 
giydim. Anamın diktiği bez torbayı boynuma astım. Okula 
gittim. Komşu köyde okul olmadığı için oradan da gelenler 
vardı. Beş sınıf bir arada ders görüyorduk. 

TORUN: İlkokul dört yıl değil miydi? Hem bütün sınıflar niye bir 
sınıfta ders görüyordunuz?

DEDE: Benim zamanımda ilkokul beş yıldı. Köylerde öğretmen beş sınıfı bir 
arada okuturdu. Buna birleştirilmiş sınıf denirdi.

TORUN: Dede desene o zaman öğretmenlerin işi çok zormuş.

DEDE: Evet, doğru söylüyorsun. Zaten öğretmenlik fedakârlık isteyen bir meslektir.

TORUN: Peki nasıl ders çalışırdınız?

DEDE: Dersimize yardımcı olacak kişi yoktu. Kendimiz çalışırdık. Geceleri gaz lambası ışığında 
ödevimizi yapardık. 

TORUN: Gaz lambası nedir, elektrik yok muydu dede? 

DEDE: Elektrik ne gezer evlat. Gaz lambası vardı. Onun sönük ışığında ödevlerimizi yapardık. 
Elektrik çok sonra geldi.

TORUN: Okul anılarında başka ne vardır? Unutamadığın okul anıların var mı 
dede?

DEDE: Kışın köyümüze kar ve yağmur çok yağardı. Okula varıncaya kadar 
ıslanırdık, öğretmen sac sobanın başında ısınmamızı sağlardı.

TORUN: Peki yazı tahtanınız nasıldı?

DEDE: Bizim öğretmenimiz çok becerikli idi. Tahtayı kendi yaptı. 
Bacadan topladığı isi ve yumurtayı karıştırdı. Tahtayı boyadı. Biz kara tahta 

derdik. Beyaz tebeşirle yazardık.

TORUN: Çok ilginç dede. Sizin dönemde çok eksiğiniz varmış. Şimdi bizim 
sınıflarda akıllı tahta, bilgisayar, internet var. Aradığımız her bilgiye hemen ulaşıyoruz.

DEDE: Doğrusu da bu, torun. Siz bizlerden daha iyi şartlarda okuyorsunuz. Çocuklarınız da sizden 
daha iyi şartlarda okuyacak. Bizim tek bilgi kaynağımız öğretmenlerimizdi. Şunu da unutma, teknoloji 
ne kadar gelişirse gelişsin hiçbiri öğretmenin yerini dolduramaz. Eğitim öğretimde yüz yüze etkileşim 
en iyi yöntemdir. Bunu da öğretmen sağlar. Onun için derste öğretmenlerini can kulağı ile dinle.

TORUN: Tamam dede, bu sözlerin kulağıma küpe olacak.

ESKİDEN EĞİTİM NASILDI?
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GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ
“Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği” Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir. Türkiye 
genelinde uygulamaya geçen proje, Antalya’da da Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2014’te başlamıştır.  
Şenlikler her yıl düzenli olarak devam etmektedir. Oyunların 
amacı; unutulmaya yüz tutmuş oyunları çocuklarla tanıştırmak, 
değerlerimizi öğretmek, liderlik yeteneğini geliştirmek,  kötü 
alışkanlıklardan uzak tutmak;  sosyal, fiziksel, zihinsel gelişimlerine 
katkıda bulunmaktır. Teknoloji sebebiyle artık sokak oyunlarından 
uzaklaşan çocukların yeniden koşup oynaması açısından önemli 
bir projedir. İlkokuldan liseye kadar birçok öğrencinin katıldığı 
“Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği”nde yakan top, tombik, yağ 
satarım bal satarım, mendil kapmaca ve bayrak yarışı vb.” birçok 
oyun yer almaktadır. 

Antalya Akvaryum, Konyaaltı  
40 tematik akvaryumdan 
oluşan kompleks, dünyanın en 
büyük tünel akvaryumudur. 3 
metre genişliğinde ve 131 metre 
uzunluğundadır.

Ters Ev, Kundu-Muratpaşa 
Türkiye’nin ilk ters evidir. Her şeyin ters yüz olmuş 

yanılsamasını veren eğlenceli bir ortamdır. 

Kepez Macera Ormanı, Kepez
Antalya’yı kuşbaşı gören; binicilik kulübü, 

macera parkuru, survivor oyun alanı, paintball 
oyun alanı, labirent parkuru, tırmanma duvarı, 

macera restoranı, minik kulüp, çocuk oyun 
parkı, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarından 

oluşan bir ortamdır.

ANTALYA’DA EĞLENCE ALANLARI

Masal Park, Kepez 
Masal ve çizgi film karakterlerinin 
maketleri ve ortam canlandırmaları 
bulunmaktadır.

Görsel 5.9.7

Görsel 5.9.8

Görsel 5.9.9

Görsel 5.9.10

Görsel 5.9.11
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Dokuma Park ve Anadolu Oyuncak 
Müzesi, Kepez 
Dokuma Fabrikası’nın 238 dönümlük 
park alanı; kent parkı, kültür, sanat, bilim 
ve eğitim merkezi haline getirilmiştir. 
Bu alanda bulunan Oyuncak Müzesi’nde 
dünyanın her yanında oynanan 
oyuncaklardan örnekler ve  geleneksel 
yerel oyuncaklar sergilenmektedir.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ,  
Saklıkent-Bakırlıtepe 
Ülkemizin en büyük optik teleskopunun 
bulunduğu ve dünyada  gökyüzü gözlemi için 
en elverişli yerlerden biridir.

Hayvanat Bahçesi, Kepez 
Antalya Hayvanat Bahçesi’nde, 
yurdumuzda ve dünyanın değişik 
bölgelerinde yaşayan, farklı hayvan türleri 
tanıtılır.

Aktur Lunapark , Konyaaltı
Heyecan verici birçok aktivitenin olduğu 

eğlence merkezidir.

Teneffüs Park, Muratpaşa 
Eğlence ve oyunla birlikte çocukların 
sanatsal aktivitelerle tanıştığı, merak 
ve keşfetme duygularının derinleştiği 
Antalya’nın ilk ve tek açık hava oyun 

dünyasıdır.

Tünektepe Teleferik, Konyaaltı 
Antalya’yı kuşbakışı izlemek isteyenlerin 

adresidir. 36 kabini bulunan ve  1706 metre 
uzunluğundaki teleferikle; 605 rakımlı 

Tünektepe’ye saatte 1200 kişi ulaşmaktadır. 
Zirvede etrafa yerleştirilen dürbünler, 

Antalya’yı keşfetme imkânı sunmaktadır. 

Görsel 5.9.12

Görsel 5.9.13

Görsel 5.9.14

Görsel 5.9.15

Görsel 5.9.16

Görsel 5.9.17
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Zıp Zıp Park, Kepez 
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 
2. en büyük kapalı alanına sahip 
Çocuk Eğlence Merkezi’dir. Zıp 
Zıp Park, çocukların uzman 
eğitmenler eşliğinde gönüllerince 
eğlenebilecekleri bir yaşam ve 
eğlence alanıdır.

Karaalioğlu Parkı, Muratpaşa 
Akdeniz’in, Konyaaltı sahilinin ve muhteşem 

Beydağları manzarasının yeşil alan içinde 
izlenebildiği, kent merkezinin en önemli 

dinlenme ve mesire alanıdır. Parkta çocuk 
bahçesi, çocuklar için eğitim alanı ve çay 

bahçeleri vardır. 

Düzlerçamı Mesire ve Piknik Alanı, 
Döşemealtı  
Antalya-Korkuteli  karayolu üzerinde 
Antalya merkeze 15 km uzaklıkta, 140 
bin metrekare alana sahip olan bir çam 
ormanı cennetidir. Burada yürüyüş yolları, 
dinlenme- piknik ve çocuk oyun alanları, 
alış veriş için dükkanlar ve spor aktiviteleri 
imkanları bulunmaktadır. 

Sahil Yaşam Parkı, Konyaaltı 
Yeşille mavinin buluştuğu; spor alanları, 

yaşam alanları, bisiklet yolları, rengarenk 
peyzajları, gezi alanları ve yürüyüş 

yollarının bulunduğu  yaşam ve eğlence 
alanıdır. 

Antalya’dan bazı eğlence alanları ve araştırma merkezleri 
verilmiştir. Yaşadığınız bölgedeki buna benzer yerleri 
yazınız.

ET KİNLİK

......................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................

Görsel 5.9.18

Görsel 5.9.19

Görsel 5.9.20

Görsel 5.9.21

216



DÜŞÜNELİM - SÖYLEYELİM
1. Hangi spor dallarıyla ilgileniyorsunuz?
2. Geçmişten günümüze devam eden spor dallarından 

hangilerini biliyorsunuz? 

10. KONU

5. TEMA

SPOR

ŞEHRİMDE BEN

Yaşadığım şehrin geleneksel ve  
güncel spor imkanlarını ve  
faaliyetlerini öğreneceğim.

?NELER 
ÖĞRENECEĞİM

ANTALYA’ DA SPOR TARİHİ
Cumhuriyet’ten önce Antalya’da geleneksel Türk sporlarından güreş tutulur ve cirit oynanırdı. 

Özellikle güreş Antalya’da çok yaygındır. Elmalı ilçesi 1352’den beri Anadolu’nun ilk er meydanı 
olarak bilinir. Elmalı güreşleri Kırkpınar’dan daha eski olup halen devam eden en eski spor 
organizasyonudur.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabatoj Bayramı’nda denize doğru uzatılan yağlı direğin ucundaki 
Türk bayrağını kapma yarışı olarak başlayan etkinlik, yüzme sporunun gelişmesini sağlamıştır. 
Yine 1930-1940 yıllarında Belediye ve Halkevi’nin desteği ile atletizm, güreş, voleybol sporu da 
gelişmeye başlamıştır. 

1943’te Antalya Lisesi kız voleybol takımı kuruldu. Bu Antalya’nın ilk bayan spor takımıdır. 
1920’de İlkokul Öğretmeni Vehip Bey “İlk Işık Spor” adıyla Antalya’da ilk tescilli futbol kulübünü 

kurdu. Renkleri yeşil kırmızı olarak belirlendi. 1966’da futbolun Anadolu’ya yayılması için 2. ve 3. 
futbol ligleri kuruldu. Antalya’nın 2. futbol ligine alınması kararı üzerine şehirdeki dört amatör 
takım Antalyaspor adıyla birleşti. Forma rengi olarak kırmızı ve beyaz renkleri seçildi.

Yağlı Güreş

Futbol

Okçuluk

Hentbol

Basketbol

VoleybolRafting

Golf

Dağcılık

Yüzme
Bisiklet

Kayak

ANTALYA’DA 
SPOR
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GELENEKSEL YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ
Yağlı güreş, geleneksel bir Türk sporudur. 

Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek güreştikleri 
için bu şekilde adlandırılır. Müsabakalar “Er 
Meydanı” denilen alanlarda yapılır. Güreşçilerin 
vücutlarının yağlanması nedeni ile birbirlerini 
tutmaları zorlaştığından, büyük güç ve ustalık 
gerektiren bir spordur. Kispetlerini giydikten 
sonra paçalarını bağlayan, sonrasında yağlanan 
başpehlivanlar,  cazgırların sunumları ve davul 
zurna eşliğinde sahaya çıkarlar.

Yağlı güreşin, Trakya ve Balkanlardan 
yayıldığı bilinmektedir. Fakat 4500 yıl önce yağlı 
güreşlerin eski toplumlar tarafından da yapıldığı 
söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Anadolu’dan Rumeli’ye geçmesiyle başlayan tarihi yağlı güreş müsabakaları halen devam 
etmektedir.

Türkiye’nin en eski yağlı pehlivan güreşleri Antalya’nın Elmalı ilçesinde yapılmaktadır. Bu 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden bile öncedir. 2019 yılında “Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan 
Güreşleri” nin  667. si gerçekleşmiştir. Güreş müsabakasının katılım oranı her geçen yıl artmakta 
olup asgari katılımcı güreşçi sayısı 600’ün üzerindedir. Elmalı başta olmak üzere Antalya’nın 
hemen hemen her ilçesinde yıl boyunca yağlı güreş müsabakaları düzenlenmektedir. Ata sporu 
olan güreş geleneğinin devam ettirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmak için 
başta Elmalı halkı olmak üzere tüm Antalya halkı büyük çaba ve gayret göstermektedir. 

Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde BAŞPEHLİVAN ünvanı 
kazanan ANTALYALI Güreşçiler

Cengiz ELBEYE
(1994- 1998)

Ali GÜRBÜZ
(2011-2012-2019)

Recep GÜRBÜZ
(1988)

Mehmet Yeşil YEŞİL
(2009-2010)

Hasan TUNA
(2002)

İsmail BALABAN
(2013-2017)

Osman AYNUR
(2006)

Orhan OKULU
(2015-2018)

Görsel 5.10.1

Görsel 5.10.2
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CAZGIR 

Vur, ha vur, vur davul baş pehlivan havası, 
Çıksın Bekir Osman, Mestanoğlu, Dülger Ahmed,
Vur, ha vur, vur davul gürlemenin sırası,
Davran bre pehlivan, ha ömrüne bereket.
Ateş alsın büklüm büklüm pazındaki kudret,
Davran deli fişek, karayel fırtınası,
Çığlar devirip yenmenin, güreşmenin ustası,
Vur, ha vur, vur davul dağları taşları titret,
Dile gelsin Yusuf’un, Aliço’nun hâtırası,
Çıkalım hele meydana yanardağ gibi emret.

Hey mübarek mübarek, er meydanı bu meydandır,
Cümle alem birikmiş işte davullu zurnalı, 
Herbiri bir özge diyarda baş pehlivandır.
Yiğitler gelir güreş tutmağa göğsü armalı,
Boyları yıldız döker, omuzları çifte burmalı.
Hoy senin pehlivan dediğin şahan olup da uçandır,
Rüzgâr deme buluttur, bulut deme dumandır.
Vur, ha vur, vur davul gök yerinden kaymalı, 
Hodri meydan! Vakit tamam, peşrev tamamdır,
Ha deyince kaldırıp kaldırıp yere vurmalı.

Attilâ İlhan

1. ................  Yağlı güreşlerin başlangıcında elleri bacaklara vurarak yapılan gösteri.
2. …………....  Kolun omuz ile dirsek arasındaki bölümünde bulunan, şişkince kas kitlesi.
3. …………....  Güreş sporunu uğraş olarak seçmiş olan kimse, güreşçi.
4. …………....  Güreş meydanı.
5. …………....  “Kendine güvenen ortaya çıksın, işte meydan!”  anlamında  bir söz.

Aşağıdaki  kelime ve kelime gruplarını  metinde 
geçtiği yerlerden hareketle örnekteki gibi eşleştiriniz.

ET KİNLİK

Pazı Pehlivan
Er Meydanı

Peşrev

Peşrev

Hodri Meydan

 
  Cazgır : Yağlı güreşlerde pehlivanları  
 seyircilere tanıtan, dualarını okuyan kimse.
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ANTALYA’DA SPOR
 

     2018 yılı Antalya Gençlik Spor Müdürlüğü kayıtlarına göre; il sınırları içinde 455 adet tescilli ve 
aktif spor kulübünde  32.453’ü aktif,  151.921 lisanslı sporcu bulunmaktadır. Bu kulüplerde futbol, 
basketbol, hentbol, voleybol, atletizm, güreş, judo, karate, tekvando, tenis, masa tenisi, sutopu 
ve yüzme başta olmak üzere 56 ayrı branşta, 78.937 “sporcu kartlı” birey faaliyet göstermektedir.

* Şehrin en büyük futbol takımları olan Antalyaspor ve 
Alanyaspor kenti temsil etmektedir. 

*Şehrin tek kadın futbol takımı 
“1207 Antalyaspor”dur. 

*Basketbolda;  Akdeniz 
Üniversitesi kadınlarda, Kepez Belediye Spor erkeklerde kenti 
temsil etmektedir.  

* Muratpaşa Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Antalyaspor 
Erkek Hentbol Takımı ve Gazi Gençlik Kadın Takımı şehri temsil 

etmektedir. 

* Voleybolda;  Alanya Belediye Erkek 
Takımı, Kepez Belediye ve  Antalyaspor  
Kadın Takımları şehri temsil etmektedirler. 

*Antalyaspor kadın-erkek masa tenisi takımları da 
Türkiye genelinde mücadelelerini sürdürmektedirler. 

başa güreşmek

meydan okumak     

avucunu yalamak     
 
pehlivan yapılı      
                
sırtı yere gelmemek     

ok yaydan çıktı

püf noktası     

yenilen pehlivan güreşe doymaz     

meydanı dar etmek     

göze batmak     

içi içine sığmamak

Aşağıdaki kelime gruplarından hangileri güreş 
sporundan dilimize geçmiş olabilir? Örnekteki gibi 
işaretleyiniz.

ET KİNLİK

X

Görsel 5.10.3
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*Sutopu dalında Antalyaspor Erkek Sutopu Takımı Türkiye genelinde mücadele etmektedir.

* Yağlı güreş dalında 2019 Kırkpınar Yağlı Güreş Şampiyonu pehlivanımız Ali GÜRBÜZ 
olmuştur. Ayrıca Kırkpınar’dan daha eski bir geçmişe sahip olan ve 2018 Eylül’ünde 666. sı 
düzenlenen Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Orhan OKULU üst üste altıncı 
kez başpehlivan olarak rekor kırmıştır.

Bütün bunların yanında Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il çapında çeşitli amatör spor 
faaliyetleri düzenler. Bunlar; atletizm, basketbol, voleybol, golf, güreş, futbol, judo, tekvando, 
hentbol, tenis, okçuluk, yüzme gibi dallardır. Bu etkinlikler çoğunlukla il merkezindeki 
tesislerde yapılır.  

*Saklıkent’te kayak tesislerinde kayak sporu yapılabilmektedir.

* Antalya’nın Manavgat ilçesine 
bağlı Taşağıl Beldesi sınırlarında 
bulunan Köprüçay ve Alanya 
ilçesindeki Dim Çayı rafting sporunun 
yoğun ilgi gördüğü nehirlerdendir. 

* Belek dünyanın en önemli golf tesislerini bünyesinde 
bulundurmaktadır. Çok önemli golf organizasyonları Belek’te 

gerçekleştirilmektedir.

* Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan oku, bir yay 
aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayan bir spor dalı olan okçuluk, 
Antalya’da da ilgi gören spor dallarından biridir.

Merhaba, bu kez sporcu kimliğimle karşınızdayım. 
Hayallerim çok büyük. 2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunları’nda madalya kazanmak istiyorum. Çünkü ülkemi 
temsil etmek beni çok onurlandıracak. Spor benim 
hayatımda önemli bir yere sahip. Sporun birçok dalında 
kendimi başarılı hissediyorum ama olimpiyatlara hangi 
alanda katılacağıma karar veremedim. Acaba siz ülkemizi 
olimpiyat oyunlarında temsil edecek olsanız hangi alanda 
yarışmak isterdiniz, niçin?

ET KİNLİK

Görsel 5.10.4

Görsel 5.10.6

Görsel 5.10.5
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ALANYASPOR
1948’de Dr. Ali Nazim Köseoğlu, ilçede futbolu sevdirmek için aydın 

gençlerle beraber Alanyaspor amatör kulübünü kurdu. Takım 1965-66 
sezonunda amatör ligde oynamaya başladı. Forma rengi önce mavi-
beyaz,  sonra kırmızı-beyaz, en son da 1982’de turuncu-yeşil olarak değişti. 
1983’de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3. lige alınarak profesyonel 
kulüp oldu. 1987-1988 sezonunda şampiyon olarak 2.lige çıktı. 2013-2014 
sezonunda 1.lige yükselen takım 2015-1016’da süper lige çıktı. Böylece 
Antalya’nın süper lige çıkan 2. takımı oldu.

ANTALYASPOR
Antalya’da 1920’li yıllarda kurulan 3 amatör 

kulüp olan Yeni Kapı Su Spor, İlkışık Spor, 
Ferrokrom Spor Kulüpleri, 02.07.1966 tarihinde 
Antalyaspor adıyla birleşerek profesyonelliğe 
adım atmıştır. İlk başkanı Atilla Vehbi KONUK’tur. 
Antalyaspor Kulübü’nün renkleri kırmızı,  beyazdır. 
Beyaz renk, temizlik ve açık yüreklilik ifadesidir. 
Kırmızı ile birlikte milli renklerimizi vücuda 
getirir. Aynı zamanda Antalyalılar arasındaki 

sevgiyi ifade eder. Takım ilk olarak 1966-67 sezonunda futbol 
branşında 2. Lig’de yer aldı. İlk maçını 6 Ağustos 1966 yılında İzmir Göztepe takımıyla 
oynadı. 1981-82 sezonunda 2. Lig’de şampiyon olarak 1. Lig’e (şimdiki adı Süper Lig) yükseldi, 
3 sezon 1. Lig’de mücadele etti. 2014-2015 sezonundan beri Süper Lig’de mücadelesine 
devam etmektedir. Ayrıca Antalyaspor 2 defa İNTERTOTO ve bir defa UEFA Kupalarında 
Türkiye’yi temsil etmiştir. Antalyaspor 2019 -2020 sezonu itibariyle bisiklet, masa tenisi, 
yüzme, su topu, korumalı futbol, hentbol, triatlon, jimnastik, judo, voleybol ve golf branşları 
olmak üzere 11 branşta Türkiye ligleri ve uluslararası alanlarda da yer alan Türkiye’nin ender 
spor kulüplerindendir.

Görsel 5.10.7

Görsel 5.10.8 Görsel 5.10.9 Görsel 5.10.10

Görsel 5.10.11 Görsel 5.10.12 Görsel 5.10.13
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1.     Porçik arkadaşlarıyla birlikte Elmalı’ya gider.  Bir adamın 
“İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane!” diye 
bağırdığını duyar. Deriden yapılmış “kispet” adlı kıyafetler giyen 
sporcuların birbirleriyle mücadele ettiğini görür. Sizce Porçik’in 
gördüğü bu spor etkinliği hangisidir?

.........................................................................................................

 
    2.  Porçik gezerken yolu Belek tarafına düşer. Yemyeşil, 
engebeli bir arazide insanların uzun sopalarla toplara vurup 
yürüdüklerini görür. Sizce Porçik’in gördüğü bu spor etkinliği 
hangisidir?

.......................................................................................................... 

3. Porçik bir kış günü biraz kar oynamak için Saklıkent’e 
gider. Orada ayaklarına takılan malzemeler ile kar ve buz 
üzerinde kayarak hareket eden insanlar görür. Sizce Porçik’in 
gördüğü bu spor etkinliği hangisidir?

........................................................................................................... 

4.  Porçik arkadaşlarıyla Köprülü Kanyon’a kamp yapmaya 
gider. Hızla akan nehrin üstünde küçücük bir botta kürek çeken 
ve doğayla mücadele eden insanlar görür. Sizce Porçik’in 
gördüğü bu spor etkinliği hangisidir?

........................................................................................................... 

5. Porçik arkadaşlarıyla maça gider. Maç bir spor salonunda 
yapılmaktadır. Yalnız futboldan farklı olarak oyuncular topu elle 
oynamaktadır. Porçik eliyle golü atan oyuncuyu görünce çok 
şaşırır. Sizce Porçik’in gördüğü bu spor etkinliği hangisidir?

 
   .............................................................................................................

Porçik bazı spor türlerini karıştırıyor. Verilen bilgilerden 
yararlanarak spor dallarının adını yazıp uygun görselle 
eşleştiriniz.

ET KİNLİK
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9- Aşağıdakilerden hangisi Antalya sınırları içinde 
yer alan tarihi antik kentlerden biri değildir?

A) Perge
B) Side
C) Efes
D) Patara

10- Atatürk Antalya gezisinde aşağıdaki tarihi yerlerden 
hangisini bir gününü ayırarak gezmiştir?

A) Aspendos 
B) Side
C) Olimpos
D) Termesos

11- Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi ticareti geliştirmek
 için yapılmıştır?

A) Medrese    B) Kervansaray            C) Tersane            D) Cami

Evet Kısmen HayırKAZANIMLAR

5- Tema Kazanımları Öz Değerlendirme Formu (Şehrimde Ben )

1- Yaşadığım şehrin kültür ve sanat imkanlarını bilirim.
2- Yaşadığım şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını bilirim.
3- Şehrin yetiştirdiği tarihi şahsiyetleri , sanat, edebiyat, müzik, spor ve
bilim insanlarını tanırım.
4- Yaşadığım şehrin somut olmayan kültür varlıklarını bilirim.
5- Yaşadığım şehre özgü dil özelliklerini fark ederim.

7- Yaşadığım şehre özgü müzik kültürünü tanırım.

6- Yaşadığım şehre özgü yerel yayıncılığın zaman içerisindeki gelişimini 
ve bugünkü durumunu bilirim.

 
 

    

    
    
 
 

   

    
    
 
 

   

    
    
    
 
 

   

 

8- Yaşadığım şehrin önemli günlerini bilirim.
9- Yaşadığım şehrin çocuk ve gençlere sağladığı hizmetleri bilirim.
10- Yaşadığım şehirdeki geleneksel ve güncel spor imkanlarını ve
 faaliyetlerini bilirim.

1- Antalya il sınırları içinde bulunan antik şehirlerden beş tanesini yazınız.

Aşağıdaki cümlelerin doğru  olanlarına ( D ) ; yanlış olanlarına ( Y ) yazınız.

Aşağıda verilen test sorularında doğru seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıda verilen kelimeleri uygun olan boşluklara yerleştiriniz.

                Karain - Tezhip – Dımıdan  

3- Türk süsleme sanatlarından biri olan ……………………’in  kelime anlamı altınla süslemedir.

6- Antalya, Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi’nde Türklerin eline geçmiştir.                            (     )

 7- Noel Baba mezarı Kaş ilçesindedir.                                                                                       (     )

8- Saklıkent Antalya’ nın tek kayak merkezidir.                                                               (     )

2- Unesco Dünya Kültürel ve Doğal Miras Geçici Listesi’nde bulunan yerlerden iki tanesini yazınız.

4- Antalya’da en eski yaşam izlerinin bulunduğu yer …………………………………………………mağarasıdır.

5- Genellikle kadınlar tarafından tef eşliğinde çalınıp, oyun havası tarzında oynanan oyuna 
………………..................................................denir.

Cevap: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

5.TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

Cevap: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
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Abluka    : Kuşatma.
Agora    : Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini 
konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı.
Akrostiş    : Her dizenin ilk har� yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir
söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume.
Amatör    : Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan kişi.
Anonim    : Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen.
Antik    : İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile
ilgili olan.
Arkeolog    : Kazı bilimci.
Arkeolojik    : Kazı bilimi ile ilgili olan.
Atletizm    : Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, 
atlama, ağırlık kaldırma vb. tek başına yapılan bireysel sporların genel adı.
Azık    : Gereken yiyecek ve içecek şeyler.

Bazilika    : İçi, ortadaki yüksek, yanlardakiler daha alçak olmak üzere iki sıra 
sütunla üç salona ayrılmış, dikdörtgen biçiminde büyük kilise.
Bezeme    : Süsleme.
Bünye    : Bir kurum, kuruluş veya iş yerinin iç yapısı.

Cirit    : At koşturup birbirine değnek atarak takım hâlinde oynanan oyun.

Çağlayan    : Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı
yer, küçük şelale.
Çakşır    : Paça bölümü diz üstünde veya diz altında kalan bir tür erkek şalvarı.
Çırpı    : Dal, budak kırpıntısı.
Çitare    : Çizgili kumaş.
Çöğür    : Müzik İri gövdeli, kısa saplı bir tür halk sazı.
Çul    : Giyim, giysi.

Destur    : İzin, müsaade.
Dikit    : Mağaralarda tavandan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla 
tabandan yukarıya doğru oluşan kalker birikintisi.
Diksiyon    : Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına
uygun olarak söyleme biçimi.
Dinleti    : Sanat eserlerini bir topluluğa çalma veya söyleme, konser.
Direktif    : Yönerge.
Dirgen    : Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir 
tarım aracı.
Doğaçlama  : Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre 
oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun.
Dombra    : İki telli bir Türk çalgısı.
Doru    : Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan, yağız (at).

Efekt    : Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında veya �lm 
seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin doğal kaynakların dışında, 
optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi.
Ender    : Çok az, çok seyrek.
Engin    : Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş.
Enstitü    : Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle
araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.
Envanter    : Bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla genel olarak 
borçlu ve alacaklı durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme.
Esvap    : Giysi.
Etnografya   : Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim.

Fakülte    : Bir üniversitenin, öğrenim alanı ya da uzmanlık konusu bakımından 
ayrılmış kollarından her biri.
Falez    : Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe 
karanın içine doğru gerileyen yar.
Familya    : İlgili cinslerden oluşan biyolojik grup.
Festival    : Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla 
belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.
Figür    : Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi.
Filozof    : Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse.
Firkete    : Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya �rkete ile 
yapılan ince dantel.
Frenk yemişi: Kaktüsgillerden, yaprakları etli ve yayvan dikenli bir bitkinin meyvesi.
Fuar    : Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacıyla açılan 
büyük sergi.

Gondol     : Genellikle Venedik'te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle
yürütülen, 10 metre uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık.
Görkem     : Büyüklük.

Hallaç     : Yünü, pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme 
işini yapan kimse, atımcı.
Ham madde : Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip  
eldeedilmesinden önceki durumu.
Heybe     : At, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya 
omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki
gözlü torba.
Heykeltıraş    : Heykelci.
Hidroelektrik: Su gücüyle elde edilen elektrik enerjisi.
Höyük     : Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, 
yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının 
gömülü bulunduğu yayvan tepe.

A

Iltar     : Yular ipi, İp, İnce halat.

İcat     : İlk kez yeni bir şey yaratmak.
İcra etmek     : Yapmak.
İhtisas     : Uzmanlık, uzmanlaşma.
İhtişam     : 1. Büyüklük. 2. Görkem.
İlkel     : İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, 
primitif.
İmar     : Bayındırlık.
İmitasyon     : Taklit.
İskan     : 1. Yurtlandırma. 2. Yurtlanma.
İstihdam     : Bir görevde, bir işte kullanma.
İstismar     : Birinin iyi niyetini kötüye kullanma.
İşlik     : İş yeri, atölye.

Jeopolitik     : Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki 
etkisi. 

Kaide     : Kural.
Kalker     : Kireç taşı.
Kanyon     : Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu, bir kıvrımı 
keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki vadi, dar 
boğaz, kapuz, kısık, klüz.
Kapasite     : Bir şeyi içine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü, sığa.
Karakteristik : Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik.
Karstik     : Karst özelliği taşıyan, karst ile ilgili.
Kemer     : İki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri, 
yonca yaprağı vb. biçimlerde bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını,
iki yanındaki ayaklara bindiren tonoz bağlantı.
Kepenek     : Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük,
aba.
Kervansaray  : Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han.
Kışla     : Askerlerin toplu olarak barındıkları yapılar bütünü.
Kile     : Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek.
Kirkit     : Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıştırmak için kullanılan, demirden 
veya ağaçtan yapılmış dişli araç.
Kispet     : Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, 
dar paçalı meşin pantolon.
Kitabe     : Yazıt.
Kitle     : İnsan topluluğu.
Komite     : Alt kurul.
Kompleks     : Aynı ekonomik etkinliği gerçekleştiren sanayinin tesisler bütünü, 
kuruluşlar bütünü.
Kongre     : Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla 
yapılan toplantı.
Kopuz     : Ozanların çaldığı telli Türk sazı.
Kudret     : Güç, erk, erke, iktidar.
Külliye     : Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, 
sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü.
Küresel     : Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, global.

B

D

G

H

K

I

J

İ

E

F

C

Ç

Lahit     : Duvarları taş veya tuğladan, üstü taş bir kapakla örtülü mezar.
Lirik     : Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren edebiyat.
Literatür     : Edebiyat.

L

SÖZLÜK
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Orak        : Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, 
bunabağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı.
Organizasyon  : Düzenleme.
Orkestra        : Yaylı, ü�emeli ve vurmalı çalgılar topluluğu.
Ostotek        : Antik çağda Anadolu’ya özgü olduğu düşünülen küçük
boyutlarda lahit.

Ören        : Kalıntı.
Özgün        : Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal.

Pazen        : Dokuması kalın, sık ve yumuşak, bir tür pamuklu bez.
Periyodik        : Süreli.
Platform        : Dayanılan düşünce veya düşüncelerin tümü.
Plato        : Yayla.
Poster        : Duvara asılan büyük boy resim.
Potin        : Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan 
tarafı lastikli ayakkabı.

Refah        : Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşam, gönenç.
Rehabilitasyon : İyileştirme.
Resterasyon     : Yenileme.
Rüştiye        : Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu.

Sabotaj        : Bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi veya bir durumu bozarak zarara yol 
açan harekette bulunma, sabote.
Sancak        : Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan 
yönetim bölümü, mutasarrı�ık.

Tabur    : Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasındaki asker birliği.
Tacir    : Ticaretle uğraşan kimse, tüccar.
Tahra    : Bir tür eğri budama bıçağı.
Tahribat    : Yıkıp bozma, harap etme.
Tahsis    : Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma.
Tak    : Millî bayramlarda veya önemli bir olayı anmak için düzenlenen 
şenliklerde, geçit yapılacak caddelere geçici olarak kurulan, yazılar ve çiçeklerle 
süslenen kemer.
Tambura    : Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli 
ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı.
Tapınak    : İçinde ibadet edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane, ibadetgâh.
Tarikat    : Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, 
bazı ilkelerde birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri.
Taslak    : Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü 
bölümleriyle belirten ön çalışma.
Teleskop    : Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey bir aynadan
yapılmış merceğinin odak düzleminde veren ve gök bilimiyle ilgili gözlemlerde 
kullanılan optik aygıt.
Telgrafhane : Telgraf aracılığıyla haberleşmeyi sağlayan resmî kuruluş.
Tellal    : Herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyurmak için 
çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse.
Tematik    : Bir tema etrafında oluşan.
Termal    : Sıcak kaplıca suyu.
Teşkil etmek: Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme.
Tiftik    : Tiftik keçisinin ince, yumuşak, parlak yünü.
Tomruk    : Ağacın kesilerek silindir biçimine getirilmiş gövdesi.
Toynak    : At, eşek vb. hayvanların tırnağı. 
Traverten    : Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, 
pamuk taşı.
Tropikal    : Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan.
Tulum    : Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü 
yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi.
Turne    : Bulunduğu yerden başka yerlere gösteri yapmak amacıyla giden tiyatro
veya müzik sanatçılarının gezisi.
Tümülüs    : Mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik.
Türbe    : Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı 
bulunan yapı.

Uçkur    : Şalvarı bele bağlamak veya torba, kese vb. şeylerin ağzını büzmek için
bunlara geçirilen bağ.

Üslup    : Bir sanatçıya ya da bir çağa özgü teknik, renk, kompozisyon ya da
biçimlendirme yolu.

Vicdani    : Vicdanla ilgili olan, vicdana dayanan.

Yağız    : Yiğit.
Yiv    : Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya çıkıntı.

Zanaat    : İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, 
öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş.
Zırh    : Savaşlarda ok, kılıç, süngü vb. silahlardan korunmak için giyilen, demir 
ve tel levhalardan yapılmış giysi.
 

Maarif         : Öğretim ve eğitim sistemi.
Matem         : Yas.
Materyal         : Gereç.
Medeniyet        : Uygarlık.
Medrese         : İslam ülkelerinde, görenekçi yöntemlerle yürütülen öğretim 
kurumu.
Mendirek         : Kıyılarda dalgakıranla yapılmış liman.
Mevlevihane    : Mevlevi tekkesi.
Mevzi         : Bir askerî birliğin yeri veya bu birlik tarafından ele geçirilen 
bölge.
Mızrap         : Telli çalgıları çalmaya yarayan, kemik, maden, plastik veya
özellikle kiraz ağacından yapılan alet.
Mihrap         : Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda
bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer.
Mintan         : Yakasız, uzun kollu erkek gömleği.
Minyatür         : Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim 
duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı.
Miras         : Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet.
Misyon         : Görev.
Mitoloji         : Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim.
Motif         : Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına 
birer birlik olan ögelerden her biri.
Mozaik         : Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş 
toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.
Mürettebat       : Gemi, uçak vb. taşıtlardaki görevliler.
Müsabaka         :Yarışma.
Müştemilat       : Eklentiler.
Mütesellim       : Tanzimattan önce beylerbeyi ve sancakbeylerinin, bölgelerindeki 
sancak ve ilçeleri kendi adlarına yönetmekle görevlendirdikleri kimse.

Nacak         : Sapı kısa, küçük odun baltası.
Nekropol         : Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin 
bulunduğu bölgeye verilen isim.
Niş         : Duvar içinde bırakılan oyuk.
Nostaljik         : Geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu ve bu 
duygunun baskın bir duruma gelmesi ile ilgili olan.

Oba         : Göçebelerin konak yeri.
Opera         : Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli 
tiyatro eseri.
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Seminer   : Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla 
birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantı.
Senfoni   : Orkestra için bestelenmiş, birkaç bölümden oluşan uzun müzik eseri.
Sikke   : Madenî para.
Simge   : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, 
alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.
Sinagog   : Yahudilerin ibadet etmek için toplandıkları yer, havra.
Sine   : Göğüs.
Sipahi   : Osmanlılarda tımar sahibi bir sınıf atlı asker.
Sondaj   : Sondalama.
Soyutlama  : Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden 
herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı 
düşüncede ayırma, tecrit, abstraksiyon.
Stratejik   : Önemli.
Suistimal   : Görev, yetki vb.ni kötüye kullanma.
Sunak   : Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören 
yapılan taş masa.
Sur   : Kale duvarı.

Şehzade   : Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san.
             

Sarkıt        : Mağaraların tavanında aşağıya doğru oluşan, genellikle koni 
biçiminde kalker birikintisi, damla taş, stalaktit.
Seher         : Sabahın güneş doğmadan önceki zamanı, seher vakti.
Sektör         : Bölüm, kol, dal, kesim.
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CEVAPLAR
3.TEMA DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

Muğla, Mersin

Defne, Funda, Sandal, Kocayemiş,  Zakkum, Keçi boynuzu, Mersin, Menengiç, Zeytin

Cevap:

Cevap:

 3- Kepez, İbradı 4- Akdeniz, Karasal

8- D, 9-C, 10- A

YDD5- (     ) 6- (     ) 7- (     )

3-  Alanya 4- Side Sualtı Müzesi

8- D, 9-C, 10- D

Alanya ( Muz) , Korkuteli ( Mantar)

Reçine, Tomruk, Direk, Kereste, Odun, Çeşitli bitki çaylarıCevap:

Cevap:

4.TEMA DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

5- (     )Y 6- (     )D 7- (     )Y

3-  Tezhip  4- Karain 5- Dımıdan

9- C, 10-A, 11- B

- Karain Mağarası (Antalya) 1994
- Alanya (Antalya) 2000
- St. Nicholas Kilisesi (Antalya) 2000
- Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla) 2009 
- Perge Arkeolojik Alanı (Antalya) 2009
- Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Ceneviz  Ticaret Yolu’nda Kale ve Sur Yerleşimleri 2013
- Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri (Antalya) 2015
- Yivli Minare Camii (Antalya) 2016

Karma (Doğal ve Kültürel) Miraslar:
- Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) 2000
- Kekova (Antalya) 2000

Cevap:

Cevap:

5.TEMA DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

6- (     )D Y7- (    ) 8- (     )D

Aspendos, Perge, Termessos, Side, Myra, Sllyon, Magydos, Etenna, Patara, Kekova ( Batık Şehir), Xanthos,
 Olimpos,
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   caravanserai/kirkgoz_han_09.jpg (21.12.2018)
• Görsel 3.6.4 http://www.fullantalya.com/wp-content/uploads/2012/10/YivliMin.jpg (21.12.2018)
• Görsel 3.6.4 https://10619-2.s.cdn12.com/rests/original/103_280385487.jpg (21.12.2018)
• Görsel 3.6.4 https://www.kursunkalem.com/UserFiles/ArticleFiles/antalya-alanya-kalesi21284475.jpg    

   (22.12.2018)
• Görsel 3.6.4 https://uzungoltur.net/wp-content/uploads720157077Alanya-Kalesi11.jpg (22.12.2018)
• Görsel 3.6.5 https://docplayer.biz.tr/docs-images/92/107898158/images/8-0.jpg (23.12.2018)
• Görsel 3.6.5 http://www.okulaski.com/wp-content/uploads/2015/11/Kurtulu%c5%9f-Sava%c5%9f%c4%b1nda-  

   ya%c5%9fan%c4%b1lan-g%c3%bc%c3%a7l%c3%bckler.jpg (07.01.2019)
• Görsel 3.7.1 http://cografyaharita.com/haritalarim/4l-maf-of-antalya.png (03.12.2018)
• Görsel 3.7.2 Etkinlik-Tasarım Ekibi
• Görsel 3.7.3 Etkinlik-Tasarım Ekibi
• Görsel 4.1.1  http://www.erdincnayir.com/wp-content/uploads/2017/03/cilek1.jpg (28.01.2019)
• Görsel 4.1.2  http://ziraat.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2016/06/bahce-1-1024x681.jpg (28.01.2019)
• Görsel 4.1.3 https://lh3.googleusercontent.com/oLLujptbs0o-3R11g5evbgYWoobIPu28JGntXgJpqu_   

  TG7BHo81Kq89G1kZFBMepAQ1FXA=s124 (28.01.2019)
• Görsel 4.1.4 Tasarım Ekibi (28.01.2019)
• Görsel 4.1.5 Etkinlik – Tasarım Ekibi (28.01.2019)
• Görsel 4.1.6 http://www.businessantalya.com/wp-content/uploads/2017/06/expoantalya.jpg (29.01.2019)
• Görsel 4.1.7 https://seyyahdefteri.com/wp-content/uploads/2018/11/Antalya-Sakl%C4%B1kent-Kayak-Merkezi- 

  Nerede-3.jpg (29.01.2019)
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• Görsel 4.1.8  https://hometurkey.com/HTContents/Icerik/360c0adb-3ba5-4c04-8019-b8ff3726ab7a.jpg   
  (29.01.2019)

• Görsel 4.1.9 https://lh3.googleusercontent.com/av8d7EKZp0tBkKqwl8pI70drXL4A9cG9KcvYzaZ2sfIZVQmCp  
  QZxGPIv6g1VLzYnE_nuK0c=s128 (29.01.2019)

• Görsel 4.1.10 Etkinlik – Tasarım Ekibi
• Görsel 4.1.11 http://batiakdeniz.gtb.gov.tr/data/522db051487c8e0d20cf75be/buyuk/img_7900.jpg (13.12.2019)
• Görsel 4.1.12 https://www.rtb.org.tr/en/ulusal-hayvancilik-ekonomisi-kongresi (13.12.2019)
•                      https://www.okulhaberleri.net/i/1/5/5/566488.jpg (17.12.2018)
• Görsel 4.1.13 http://www.antalyaosb.org.tr/en/upload/2018032715395196-2017062211453826-045a1fb3d059ec                           

   8dbeefa2a4b616e511.jpg (13.12.2018)
• Görsel 4.1.14 http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden_potansiyel_2010/Antalya_Madenler.pdf  

  (25.12.2018)
• Görsel 4.1.15 https://www.cografyadefterim.com/wp-content/uploads/2016/04/T%C3%BCrkiyede-madenler-1. 

  jpg (25.12.2018)
• Görsel 4.2.1 Semer çizimi – Elif GÖKER (25.12.2018)
• Görsel 4.2.2 – 4.2.17 http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR-67442/antalyada-geleneksel-el-sanatlari-ve-  

               zanaatlar.html (14.01.2019)
• Görsel 4.2.18 https://www.freepik.com  (14.01.2019)
• Görsel 4.2.19 17 http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR-67442/antalyada-geleneksel-el-sanatlari-ve-  

        zanaatlar.html (14.01.2019)
• Görsel 4.3.1  https://www.freepik.com  (14.01.2019)
• Görsel 4.3.2 Etkinlik – Tasarım Ekibi
• Görsel 4.3.3 https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/20190506132023077_THK%20ORHAN%20  

   OZGULBAS%20ANTALYA%20Duden%20Selalesi.jpg (15.01.2019)
• Görsel 4.3.4 http://www.tabiat.gov.tr/KACMS/Files/636148931174580011.jpg (15.01.2019)
• Görsel 4.3.5 http://www.turkiyedegez.com/resim/buyuk/4539598Ucarsu-selalesi-turkiyedegezcom-16-Aralik-  

   2012-Pazar.jpg (31.01.2019)
• Görsel 4.3.6 https://i.superhaber.tv/2/1280/720/storage/files/images/2019/07/04/karain-magarasi-antalya-  

   nasil-gidil-dbtf_cover.jpg (31.01.2019)
• Görsel 4.3.7 https://seyahatdergisi.com/wp-content/uploads/2016/03/1426968458_karaca.jpg (31.01.2019)
• Görsel 4.3.8 https://www.alanya.bel.tr/Photos/Gallery/Photos/524685376.jpg (31.01.2019)
• Görsel 4.3.9 https://www.barutacanthuscennet.com/images/acanthus-about-city-manavgat-waterfall-01.jpg   

   (31.01.2019)
• Görsel 4.3.10 https://seyahatdergisi.com/wp-content/uploads/2016/03/Goynuk-Kanyonu-Resimleri-10.jpg   

   (31.01.2019)
• Görsel 4.3.11 https://lh3.googleusercontent.com/bovP6EAtr56lHtnd2YJ8E6GoNC2CKIYKTsRSaWCiwVv  

    SfyU8iweO6NvDs5YCNy2tyr49IWA6btuC-JH2MySwRKhsbEKPp2Btdvtw3pdI9zRJkS4ZhwaWpU 
   niJtR7-xe1YU1Q1WKb8Q=w1177-h662-no (31.01.2019)

• Görsel 4.3.12 https://www.sondakikahaberleri.info.tr/images/haber/2017/03/30/6915-iki-katli-magara-  
    makarna-sarkitlari-ile-buyuluyor.jpg (31.01.2019)

• Görsel 4.3.13 https://lh3.googleusercontent.com/-QpWUQ4kiMTk/V55Rbx9pD5I/AAAAAAAAKJI/aw3Tk_  
    JXHKkC3O9ll3LY_C3zZTDewGbqACCo/s912/altinbesik-magarasi-2.jpg (25.03.2019)

• Görsel 4.3.14 https://i0.wp.com/blog.obilet.com/wp-content/uploads/2018/03/patara-plaj%C4%B1-2.   
    jpg?fit=1000%2C789&ssl=1 (25.03.2019)

• Görsel 4.3.15 https://img-s3.onedio.com/id-591b1e3c0c6b0fe411c4c485/rev-0/w-900/h-598/f-jpg/s-9ad4504 
    aa1b2c396d5aa3844f67376be17cc725e.jpg (28.03.2019)

• Görsel 4.3.16 https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/16/e3/1b/b9/antalya-etnografya-muzesi.jpg   
    (28.03.2019)

• Görsel 4.3.17 https://www.kulturportali.gov.tr/repoKulturPortali/large/SehirRehberi// GezilecekYer/2019030811  
     2540646_261043,img%2020180622%20wa0053jpg.png.jpg   (28.03.2019)

• Görsel 4.3.18 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Antalya_Deniz_Biyolojisi_M%C3%BCzesi. 
    JPG (28.03.2019)

• Görsel 4.3.19 http://4.bp.blogspot.com/PnJj8VbMNIQ/VZcaWyyspjI/AAAAAAAAa00/qC30T9QsJXo/s1600/  
    antalyaataturkevimuzesi.jpg (28.03.2019)

• Görsel 4.3.20 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTafEXOO0nYCy1wS5eyAIh1qR81JrZ4  
     8VJoCuC9TpEIVOztDasr (28.03.2019)

• Görsel 4.3.21 https://1.bp.blogspot.com/-wHymUun7Tn0/XVZRnQlR3_I/AAAAAAAAAZA/iqEZjub2B_  
     Yg4EUEWp77iWA_-SRHRjoRwCEwYBhgL/s1600/noel-baba-kilisesi-001.jpg (28.03.2019)

• Görsel 4.3.22 https://www.kulturportali.gov.tr/repoKulturPortali/large/SehirRehberi// GezilecekYer/2019012316  
     2250912_27868110_10211860762090632_92624305662230430_n.jpg (28.03.2019)

• Görsel 4.3.23 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Muse_alanya.jpg (28.03.2019)
• Görsel 4.3.24 https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/vp/0e1605374bef528fc98e37c5ebd63636/5DC8EBC2  

    /t51.2885-15/e35/62231766_363715890949918_3619027323158513911_n.jpg?_nc_ht=scontent-  
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    yyz1-1.cdninstagram.com (28.03.2019)
• Görsel 4.3.25 http://www.antalyafestivals.org/Files/images/kizilkule5.jpg (28.03.2019)
• Görsel 4.3.26 https://www.tourmag.com.tr/wp-content/themes/patterns/timthumb.php?src=https%3A%2F%2  

    Fwww.tourmag.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fantalyada-ozel-yoruk-  
    muzesi-kuruldu-1.jpg&q=90&w=650&h=300&zc=1 (28.03.2019)

• Görsel 4.3.27 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcDVP8b8v9yQRf6ab16I-WtNmXTz  
     jTH7wdzCd7jcxuvf6BdwDX8g (28.03.2019)

• Görsel 4.3.28 https://www.pintigezgin.com/wp-content/uploads/2018/10/20181013_105115.jpg (28.03.2019)
• Görsel 4.3.29 http://oyuncakmuzesi.antalya.bel.tr/assets/images/antalya-oyuncak-muzesi-ekran-v1-   

     800x489-3. png (28.03.2019)
• Görsel 4.3.30 http://www.gezipgorduk.com/wp-content/uploads/2010/03/DSC_0452.jpg (28.03.2019)
• Görsel 4.4.1 http://www.konder.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/10361566_723498921042187_158627846  

  4974016142_n.jpg (10.02.2019)
• Görsel 4.4.2 https://im.haberturk.com/2015/07/07/ver1436259787/1099960_620x410.jpg (18.02.2019)
• Görsel 4.4.3 https://i0.wp.com/rayhaber.com/wp-content/uploads/2012/12/antalya-nostaljik-tramvay.   

   jpg?fit=1695%2C953&ssl=1 (12.02.2019)
• Görsel 4.4.4 https://live.staticflickr.com/2582/3919978397_8e1cc7309f_b.jpg (19.02.2019)
• Görsel 4.4.5 http://www.bartinliman.gov.tr/resimler/4.JPG (19.02.2019)
   http://www.haberakdeniz.com.tr/resimler/1e3d0139265a6b473bcf362bf5955b85.jpg (19.02.2019)
   https://mochilerosentailandia.com/wp-content/uploads/2019/01/como-ir-del-aeropuerto-a-manil  
   a.jpg (19.02.2019)
   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHqpBGrdf_cuzU0sfdLLSCX-UqMEE  
   7Wmu9wCnPew8eeD_x1xvc (19.02.2019 )
• Görsel 4.4.6 https://www.freepik.com/ (01.03.2019)
• Görsel 4.4.7 https://www.freepik.com/ (01.03.2019)
• Görsel 5.1.1 Tarihi ve kültürel mekânlar bölümünde kaynakları belirtilmiştir.
• Görsel 5.1.2 Tasarım ekibi 
• Görsel 5.1.3 http://www.antiktarih.com/wp-content/uploads/2018/05/herakles.jpg (04.03.2019)
  https://www.kulturservisi.com/wp-content/uploads/2018/09/antalya-arkeoloji-muze.jpg    
  (04.03.2019)
  https://i.pinimg.com/originals/bc/8e/c2/bc8ec27a0bc658040f0bb822e94221ae.jpg (04.03.2019)
  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5n44uhpegOAIMloy76Eo3IrQBOb   
  aSJKHfwcI1b9fyRvFQvlAYAQ (04.03.2019)
  https://dekorasyon.kadın.net/wp-content/uploads/2012/03/Osmanl%C4%B1-Hal%C4%B1-  
  Modelleri2.jpg (04.03.2019)
  https://i.pinimg.com/originals/32/58/6e/32586e881789ef66fcefc268bdea9e1a.jpg (04.03.2019)
  http://blog.delphinhotel.com/wp-content/uploads/2018/03/mozaik1a.jpg (04.03.2019)
• Görsel 5.1.4 http://www.antalyadt.gov.tr/Photos/DEL%C4%B0%20DUMRUL%20(9).jpg (05.03.2019)
• Görsel 5.1.5 http://www.ast.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/HDDSC_7466.jpg (05.03.2019)
• Görsel 5.1.6 http://parantezicindetiyatro.com/wp-content/uploads/2017/07/toz-diyar-1-1024x1024.jpg   

  (05.03.2019)
• Görsel 5.1.7 https://cicicee.com/wp-content/uploads/2017/01/nasreddin-hoca-bir-gun-tiyatrosu.png    

  (05.03.2019)
• Görsel 5.1.8 https://sondevir.gaste24.com/images/haberler/250x190/2012/09/26/antalya-devlet-operasi.jpg   

  (05.03.2019)
• Görsel 5.1.9 https://www.operabale.gov.tr/Galeri/Eser/280/Foto%C4%9Fraf/ef280s84.jpg?RenditionId=12   

  (05.03.2019)
• Görsel 5.1.10 https://im.haberturk.com/2019/08/18/ver1566118743/2514040_1200x627.jpg (05.03.2019)
• Görsel 5.1.11 https://antalya.ktb.gov.tr/Resim/160468,tekeliogluilhalkkutuphanesifoto11.png?0 (08.03.2019)
• Görsel 5.1.12 http://www.antalya.bel.tr/Content/UserFiles/Images/Fotograf_Galerisi%2FIMG_0237_400.JPG   

  (08.03.2019)
• Görsel 5.1.13 https://www.freepik.com/ (09.03.2019)
• Görsel 5.1.14 Elif GÖKER, karikatür (10.03.2019)
• Görsel 5.1.15 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRs95WZLUpZTf762ldu9-iLz3HKQrKIJ  

  03GObK7SsDQ-06BvQ2KSw (10.03.2019)
• Görsel 5.1.16 http://www.fullantalya.com/wp-content/uploads/2016/11/expo3.jpg (11.03.2019)
• Görsel 5.2.1 https://www.gezi-yorum.net/wp-content/uploads/2014/11/222.Antalya-nekropol.0-300x200.jpg   

  (17.03.2019)
• Görsel 5.2.2 http://www.antalyafourseasons.com/images/kesik%20minare.JPG (17.03.2019)
• Görsel 5.2.3 http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/sites/default/files/uye_fotograflari/antalyakaleici.jpg   

  (17.03.2019)
• Görsel 5.2.4 https://www.antalya.bel.tr/Content/UserFiles/Images/kataray%20medresesi%20toplant%C4%B1%  

  20(2).jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.5 https://www.bik.gov.tr/wp-content/uploads/2016/11/%C5%9E%C4%B0MD%C4%B0K%C4%B0-  
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  HAL%C4%B0-e1478155754899.jpg?x71122 (17.03.2019)
• Görsel 5.2.6 http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/sites/default/files/uye_fotograflari/uc_kapilar_antalya_small. 

   jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.7 https://turkisharchaeonews.net/sites/tan/files/pictures/objects/h%C4%B1d%C4%B1rl%C4%B1k-  

  tower-antalya/hidirlik_tower_07.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.8 http://blog.delphinhotel.com/wp-content/uploads/2018/06/Magydos-Antik-Kenti-370x238.jpg   

  (17.03.2019)
• Görsel 5.2.9 http://www.dosemealti.bel.tr/Resim/Upload/termessos11.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.10 https://img-s1.onedio.com/id-58beb4ce937a497114062db6/rev-0/raw/s-249f52a018060cafa   

    eb57fcb7278f15b1a2d26ab.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.11 http://www.geziantalya.com/wp-content/uploads//2014/02/sillyon-antik-kenti5-da5f2ad5e824b   

   a1b582b2f957dffae0e.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.12 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/AspendosBr%C3%BCcke1.jpg      

   (17.03.2019)
• Görsel 5.2.13 https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/ANTALYA-PATARA-G%C3%9CLCANACAR%20  

   (10).jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.14 http://rotamoto.com/wp-content/uploads/2016/05/IMG_0470.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.15  https://www.kulturportali.gov.tr/repoKulturPortali/large/SehirRehberi//     

   GezilecekYer/20190124134315424_2%20Etenna%20Kaya%20Mezarlari.JPG (17.03.2019)
• Görsel 5.2.16 https://www.duvargiydir.com/media/catalog/product/h/c/hcty0146-manzarali-duvar-kagidi-ev-  

   dekorasyon-alanya-eski-gemi-tersanesi.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.17 https://www.alanyapostasi.com.tr/images/resize/100/656x400/haberler/2019/08/alanya_kalesi_ 

   ve_kizil_kuleye_begeni_yagdi_h39436_87e37.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.18 https://blog.adenyahotels.com.tr/wp-content/uploads/2019/06/alanya-kalesi-uzaktan-gorunum.  

    jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.19 https://photos.wikimapia.org/p/00/04/98/15/20_big.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.20 https://gezelimgorelim.com/wp-content/uploads/2018/03/1_888.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.21 https://kekovatekneturu.com/wp-content/uploads/2017/06/Myra-Antik-Kent-Demre-1030x579.  

    jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.22 https://52af3e90a37671b6cb6c-e1b5b51e0e84ebbcaa6d417f33295f73.ssl.cf3.rackcdn.com/  

    uploads/photo/content/121/c893105b6d8a035df09911a2f1d78d06.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.23 http://lumierevillaskalkan.com/wp-content/uploads/2018/12/Antiphellos-antique.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.24 https://cdn.hellovillam.com/HelloVillam/images/2018-09/patara_095O7VOGDYCQ0SWIZEL   

     RDT1HAA6Z94.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.25 https://www.sahilkasabasi.com/wp-content/uploads/2018/07/xanthos-.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.26 https://i.pinimg.com/originals/24/bd/d6/24bdd651829d1c5218136275246b56b3.jpg (17.03.2019) 
• Görsel 5.2.27 http://www.kumluca.org/wp-content/uploads/2017/11/Kumluca-Gelidonya-Feneri-640x480.jpg   

    (17.03.2019)
• Görsel 5.2.28 https://img-s1.onedio.com/id-567978b962d741d80bc6dda4/rev-0/raw/s-ce6af472d03775b3c5df 

    734e87e10ab2ae55d3a0.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.29 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyHA1IsVoygHpdUHpR6yQTckYVcv_ 

     bpbC3tHZBibo-FLYzQH40 (17.03.2019)
• Görsel 5.2.30 https://pbs.twimg.com/media/DcVTnhoUQAAH_6p.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.31 http://2.bp.blogspot.com/-KrSXGqkUnzw/UntNuTvLdvI/AAAAAAAAAUM/jh-xr6-jjOI/   

    s1600/34272,elmalifresk1jpg.png.jpeg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.32 http://www.elmali.bel.tr/files/grouppages/detail-822018145245.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.33 https://i.pinimg.com/originals/8d/52/14/8d52145e96855c82a4e262542c43a60a.jpg (17.03.2019)
• Görsel 5.2.34 https://1.bp.blogspot.com/-X75e_UcpNrk/WhXM8VtPwQI/AAAAAAAABGI/    

     RPyjkhldW5s5SjkudS5pFm6Qh_aAYCxmwCLcBGAs/s1600/      
     Fethiye%2BKa%25C5%259F%2BFinike%2BGezisi%2B%2528790%2529.jpg

• Görsel 5.2.35 Tarihi ve kültürel mekânlar bölümünde kaynakları belirtilmiştir.
• Görsel 5.2.36 Uzm. Adem DÖNMEZ, Harita.
• Görsel 5.2.37 https://www.arkeolojisanat.com/upload/data/images/5bf263920f25442de44fce4d.gif    

    (05.04.2019)
• Görsel 5.3.1 http://www.fullantalya.com/wp-content/uploads/2011/05/tarikakiltopu-1-220x162.jpg (05.04.2019)
• Görsel 5.3.2 Tahir AKAY fotoğraf
• Görsel 5.3.3 http://admin.biyografya.com/_docs/photos/e3ce60287ec7707f49333b3734cc2db4.jpg    

  (06.04.2019)
  https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/madde/11/elmalili-muhammed-hamdi-2.jpg (06.04.2019)
  http://wowthttps://www.dunyabizim.com/images/haberler/2019/08/sozu_tesirli_kalemi_   
  kuvvetli_uslubu_sade_bir_lim_ahmet_hamdi_akseki_h26349_0722e.jpgurkey.com/tr157/k_zulkuf_ 
  boran_rasih20k  (06.04.2019)
  https://foto.haberler.com/haber/2019/01/04/yuzbasi-mustafa-ertugrul-kas-ta-anilacak-      

237



  (06.04.2019)
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• Görsel 5.10.7  https://pbs.twimg.com/media/Ct_QXBXWIAAAJ8T.jpg (04.07.2019)          
• Görsel 5.10.8 http://images.bursadabugun.com/editor/haber/07032016/5-56dd893e14d38.jpg  (04.07.2019)
• Görsel 5.10.9 https://www.futbolarena.com/galeri/201806/b/galatasaraya_sasirtan_golcu_super_   

    ligden200SOTc3.jpg (04.07.2019) 
• Görsel5.10.10 https://lh3.googleusercontent.com/B6_2YDRYK7kYsTDLsp_xqUDjvocbpac0y7vak4QihAIs7   

	 	 		iHLiKfmBlRNWnNlCoda_Bt2=s162	(09.07.2019)
• Görsel	5.10.11	http://www.sonalanya.com/files/uploads/news/default/multigroup-alanyaspor-alima-yeni-	 	

    malatyaspor-2-08765e3d64b9c1f2e1d74.jpg (09.07.2019) 
• Görsel 5.10.12 https://lh3.googleusercontent.com/PhndDQ4c4c-7opzGSpDqZkIL61NyMEQi5RaZV-   

	 	 			wCV0yj09CmcBM-Vn8miFCIXjiN0o5oDg=s113(09.07.2019)	 	 	 	 	
• Görsel 5.10.13 http://img.fotospor.com/images/content/308000/307100/6_aytemiz-alanyaspor--   

     kahramanmarasspor-mac-sonucu-7-2_15439553802.jpg  (09.07.2019)    
• Görsel 5.10.14 https://antalya.ktb.gov.tr/Resim/60596,resim67jpg.png?0  (31.07.2019)
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ESKi ANTALYA

Aşağı Düden Falezler

Genel GörünümAtatürk Caddesi

Kale Kapısı

Yat LimanıÜç kapılar

Karaalioğlu Parkı
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ESKi ANTALYA

Cumhuriyet Meydanı

Hıdırlık Kulesi

Yat Limanı Atatürk Aspendos’ta

Atatürk Antalya’da Öğretmenevi

Hükümet Konağı

Genel Görünüm
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ŞEHRİMİZ ANTALYA - PORÇİK 
MARKA TESCİL BELGESİ
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GEZİ RAPORU

Öğrencinin

Adı ve Soyadı : …………………………..

Sınıf ve No : ………………..

İmza :

Gezi Tarihi:  ......................................................................................................................................

Gezilen Yer: ...................................................................................................................................... 

Gezinin Amacı:  ..............................................................................................................................

• GEZİ ÖNCESİ BEKLENTİLERİNİZ NELER?

245



• GEZİ SONRASI DÜŞÜNCELERİN NELER?

• GEZİ ÖNCESİ BEKLENTİLERİNİZ İLE GEZİ 
SONRASI DÜŞÜNCELERİNİZİ KARŞILAŞTIRINIZ.

• Gezide en çok ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................ilgimi çekti.

• Bu geziye katılmak ......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................bana kazandırdı.
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VELİ İZİN BELGESİ
(Gezi için)

   ……………………………………...............Okul Müdürlüğüne

                                                  ....................................

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

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

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

Telefon : …………………………............

…….. / ……... / ………….............

………………………………………................

Öğrencinin Velisi
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NOTLAR
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.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
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