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ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

ÜNİTE 1  

KONULAR

 Ö Birlikte Yaşamanın Gerekliliği

 Ö Şehri Tanıyoruz

 Ö Şehir ve Medeniyet

 Ö Şehirle İlişkimiz
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Birlikte Yaşamanın Gerekliliği

ÜNİTE 1: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

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.

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?
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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?

Bu yollar yapılmasaydı, araba ya da şoför olmasaydı okula nasıl ulaşırdım?

Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim?

Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. 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 içindeyiz. 

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.
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Şehri Tanıyoruz

“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.

Yalova

ÜNİTE 1: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
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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.

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.

Çatalhöyük
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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 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. 

 İstanbul  Konya

BursaGaziantepKocaeli
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 Antalya  Bolu  Nevşehir

İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre 
düzenlemesini, alt yapısını 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. Örneğinb Muğla’nın Fethiye 
ilçesinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir 
yerleşim yeri hâline gelmiştir.

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.

 Kayaköy

15



ÜNİTE 1: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

Şehir ve Medeniyet

“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.
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KURTUBA

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...

Fenikeliler tarafından bu-
günkü İspanya’da kurulmuş-
tur. Müslümanların İspanya’ya 
gelişiyle Endülüs Emevi Dev-
leti’nin başkenti olmuştur. 
Bu dönemde Avrupa’nın en 
önemli eğitim, bilim, kültür 
ve sanat merkezidir. Burada 
açılan medreselerde dünya-
nın farklı bölgelerinden, farklı 
inançlara mensup dünyaca 
ünlü bilim insanları yetişmiş-
tir. Kurtuba, döneminin en iyi 
eğitim veren okullarına ev sa-
hipliği 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.

 Kurtuba
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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, yol-
larının buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin or-
taya 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.

“Medine”, kültür tarihin-
de şehrin, şehirliliğin, kültür 
ve medeniyetin çıkış yeri an-
lamlarına gelmektedir. Eski 
adı “Yesrip” olan Medine, gü-
nümüzde Suudi Arabistan’ın 
önemli şehirlerinden biridir. 
Peygamberimiz Hz. Muham-
med ve Mekkeli Müslümanlar, 
622 yılında Medine’ye hicret 
etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi 
için olduğu kadar Medine şehri 

MEDİNE

PARİS
MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına kurulmuş olan Paris, Notre Dame (Notır Dam) 

 Medine

 Paris
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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. 

“İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır.” 

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

İSTANBUL

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

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.
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Şehirle İlişkimiz

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.

 Yalova 

ÜNİTE 1: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
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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. 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.

 Yalova 
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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.
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ÜNİTE 2: ŞEHİRDE YAŞAM

Şehir ve Sosyal Yaşam

“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 kimliğini 
yansıtır.

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.

2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.

3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.

4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.

5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.

6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.

Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler 
yaşamaktadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 

ÜNİTE 2:
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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 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 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 ile iletişim 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.
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“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli 
unsurlardandır.”

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.
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ŞEHİRDE YAŞAM

Medeni Yaşantının Gerekleri

“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 düzen 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 mekânlarda 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 yönetimince 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. 

ÜNİTE 2:
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Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek Melike’nin söylediklerine neler 
ekleyebilirsiniz?

İbadethaneler, insanların dinî inançlarının gerektirdiği şekilde ibadet et-
tikleri yerlerdir. İbadethanelere giderken temiz ve uygun kıyafetler giy-
meliyiz. İbadethanelerde yüksek sesle konuşmamalı, ibadet edenlerin 
dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmamalıyız.

Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer bitkilere zarar vermeme-
liyiz. Diğer insanların rahatsız olacağı şekilde müzik dinlemek, gürültü 
yapmak gibi davranışlardan kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp kutularına at-
malıyız.

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.

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin gerçekleştiği mekânla-
ra zamanında gitmeli, cep telefonumuzu kapatmalıyız. Gösteri sırasında 
diğer insanları rahatsız edici her tür davranışlardan kaçınmalıyız.

Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken rafları ve tezgâhı dağıtmamalı 
ve görevlilere karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz bittikten sonra kasada 
sıraya girmeliyiz. Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu kimselere öncelik 
vermeliyiz.

İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan 
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.

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.
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ŞEHİRDE YAŞAM

Şehrin Fırsatları ve Riskleri

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.

ÜNİTE 2:
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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. Pazarda alışveriş sırasında çantasını kaybeden bir kadın çevresindekilerden 
yardım istiyor. 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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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, dikkatli bir şekilde yürüyorlar.  Tenha 
sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık olmaları gerektiğini 
hatırlıyorlar.

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara başka 
neler ekleyebilirsiniz?

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.

Eğitim Fırsatları
 Â Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar insanların is-

teklerine ve yeteneklerine göre birçok farklı eğitim kurumuna erişme 
imkânı sunar (meslek liseleri, güzel sanatlar lisesi, sınavla öğrenci 
alan liseler, özel okullar, üniversiteler).

 Â Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, atölye, laboratuvar gibi 
imkânlar kırsal bölgelerdeki eğitim kurumlarına göre daha fazladır.

 Â Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, sosyal ve sportif fa-
aliyetlere katılma imkânı vardır.

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

ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ:
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İş Fırsatları
 Â Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine daha yakındır.
 Â Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir merkezlerindedir.
 Â Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürütülmektedir.
 Â Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göstermekte ve in-

sanlar yeteneklerine göre daha kolay iş bulabilmektedir.

Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel Fırsatlar
 Â Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir merkezlerindedir.
 Â Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüplerine katılabilme imkâ-

nı vardır.
 Â Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı vardır.
 Â Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde bulunmaktadır.
 Â Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok şehir merkezlerindedir.

Ulaşım Fırsatları
 Â Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın kullanılmaktadır.
 Â Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiştir.
 Â Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.

 Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Deprem, sel, trafik kazaları, çevre 
kirliliği gibi  riskler şehirlerde de  karşılaşabileceğimiz risklerden bazılarıdır.

Sağlık Fırsatları
 Â Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri şehir merkez-

lerindedir
 Â Şehir merkezlerinde evde bakım hizmetlerine ulaşılabilir.
 Â Şehir merkezlerinde donanımlı hastaneler bulunmaktadır.
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ŞEHİRDE YAŞAM

Engelsiz Yaşam

“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 değilmi? 
Çünkü etrafta çok fazla engelli görmüyorsunuz. Peki, neden?”

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz? 

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli 
bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak 
yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve bu 
mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır. 
Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına 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 planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu 
olduğunda kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de 

ÜNİTE 2:
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bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. 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 
imkân 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 güzergâhın 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.
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ŞEHİRDE YAŞAM

Şehirdeki Diğer Canlılar

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 da 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 rüzgâr vurmayan 
cephelerinde, insanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

ÜNİTE 2:
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Yalova Yürüyen Köşk

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.

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. Aşağıda bu konuda 
neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.

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.
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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.

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

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 davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin cezalandırıldığını 
biliyor muydunuz?
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ŞEHRİMİ TANIYORUM: YALOVA 

ÜNİTE 3  
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 Ö Doğal Afetler ve Yalova’da Yaşanma Olasılığı Yüksek Afetler 

 Ö Yalova’da Yaşanabilme Olasılığı Yüksek Afetler
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 Ö Yalova’nın Kardeş Şehirleri
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ŞEHRİMİ TANIYORUM: YALOVA

Yalova’nın Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Yalova; Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi’nin güneydoğu kesiminde yer almaktadır. 
İlin kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde Bursa (Orhangazi-
Gemlik) ve Gemlik Körfezi vardır. Yalova’mız dünya kenti İstanbul’a denizden ulaşım ile komşu 
sayılabilecek konumdadır. Ülkemiz yüz ölçümünün  % 0,11’lik  bölümünü kaplayan Yalova, 
Türkiye’nin en küçük ilidir. İlimizin denizden yüksekliği 2 metre, en yüksek noktası 926 metre ve 
yüz ölçümü 847 km²dir. 105 kilometrelik sahil şeridi ile denize en uzun kıyısı olan illerden birisidir. 
Coğrafi konumu, doğal güzellikleri ve denizi ile Marmara Bölgesi’nin incisidir. Mavi ve yeşilin 
buluştuğu Yalova, turistler için oldukça cazip bir turizm merkezidir. Yalova; Merkez, Altınova, 
Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal olmak üzere 6 ilçeden oluşur.

 Yalova 

ÜNİTE 3:
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İKLİM

Mera Orman Maki Tarım Alanı

Yalova’nın iklimi, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşır, kimi dönemlerde 
karasal iklim özelliklerini de yansıtmaktadır. Bu özelliğiyle ilimizin bağımsız bir iklim tipi yoktur. 
İlimizde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve bol yağışlıdır. 30 yıllık rasat bilgilerine göre, Yalova’da 
yıllık ortalama sıcaklık değeri 14,6 °C’dir. En soğuk ayın ortalama sıcaklığı 6,6 °C, en sıcak ayın 
ortalama sıcaklığı 23,7 °C’ dir. 

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Yalova’nın bitki örtüsünün büyük bir kısmını orman ve maki oluşturmaktadır. Ormanlar ilin 
yaklaşık %59,6’sını kaplar.  Ormanlık alanlarda kayın, meşe, gürgen, kızılcık, kestane ve ıhlamur 
ağaçları görülür. Dağların iç kısımlarında ise makiler bulunur. Örneğin; Samanlı Dağları’nın iç 
kısımları makilerle, dağların dik yamaçları ise gür bir orman örtüsü ile kaplıdır. İlimizin bitki örtüsü, 
orman ve makilerden sonra tarım arazileri, çayır ve meralardan oluşmaktadır.
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YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Yalova’nın kıyıları girintili ve çıkıntılı bir özellik göstermez. Kuzeyinden güneybatısına kadar 
Marmara Denizi ile çevrili olan ilimizin kıyıları kumsaldır. Dar bir sahil şeridi ile doğal plajlara sahip 
olan ilimiz, doğu kıyılarındaki düzlükler dışında dağlık arazilere sahiptir. Yalova’nın güneyi, batıdan 
doğuya doğru Samanlı Dağları’yla kaplıdır. Kaynağını Samanlı Dağları’ndan alan ilimizin en geniş 
ve en uzun akarsuyu olan Samanlı Deresi, denize dökülmektedir. İlimizin diğer önemli akarsuları 
ise Yalakdere, Kocadere, Karpuzdere, Safran Deresi, Balaban Deresi, Elmalık Deresi, Sultaniye 
Deresi ve Kılıç Dere’dir. Ayrıca ilimiz; akarsular boyunca uzanan, alçak tepeciklerle ayrılmış, 
büyüklü küçüklü, verimli ve bereketli ovalara da sahiptir. Yalova’nın tek doğal gölü, Dipsiz Göl’dür. 
Ayrıca Termal’de Gökçe Baraj Gölü, Altınova’da Hersek Lagün’ü (deniz gölü) ve Çınarcık’ta 
Ortaburun Göleti bulunmaktadır. Delmece, ilimizin en önemli yaylası olup çam ormanlarıyla 
kaplıdır. Selimandra ve Yalakdere ise en önemli vadilerimizdir.

 Delmece Yaylası
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A. Aşağıda verilen  ifadelerden doğru olanlara(D) yanlış olanlara (Y) yazınız. Yanlış 
ifadeleri düzelterek cümleyi tekrar yazınız.

1- Yalova; Türkiye’nin kuzeybatısında, Karadeniz Bölgesi’nin güneydoğu kesiminde yer 
almaktadır.

2- Yalova; Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal olmak üzere 5 (beş) ilçeden oluşur.

3- Yalova’nın doğusunda Kocaeli, güneyinde Bursa (Orhangazi-Gemlik) ve Gemlik Körfezi 
vardır.

4- Yalova’da yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve bol yağışlıdır.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.

1- Yalova’nın bitki örtüsünün büyük bir kısmını ……..........…. ve ……........…. oluşturmaktadır.

2- Yalova’nın tek doğal gölü, ……………...............…….’dür.

3- Yalova’nın en önemli yaylası ……………............…….. olup çam ormanlarıyla kaplıdır.

4- Kaynağını Samanlı Dağları’ndan alan ilimizin en geniş ve en uzun akarsuyu olan Samanlı 
Deresi, …………..................….. dökülmektedir.

C. Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını sözlüklerden öğrenip ilgili kelimenin 
karşısındaki boşluğa yazınız. Verilen bölüme kelimeleri  görsel olarak anlatınız.

1- Maki:

2- Orman:

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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3- Çayır:

4- Mera:

D- Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

1. Yalova’nın iklimi, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşır, kimi 
dönemlerde karasal iklim özelliklerini de yansıtmaktadır. Bu özelliğiyle ilimizin bağımsız bir iklim 
tipi yoktur.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?
a) Yalova, hem Akdeniz hem de Karadeniz iklim özelliğini taşımaktadır.
b) Yalova’nın kendine özgü bir iklim özelliği yoktur.
c) Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak olan karasal iklim; Yalova’nın karakteristik 

iklim özelliğidir.
d) Yalova genel olarak yağışlı bazen de karasal iklim özelliği gösterebilmektedir.

2. Aşağıdaki haritaya göre Yalova ile ilgili olarak hangisi SÖYLENEBİLİR?

a) İstanbul ile kara sınırı vardır.
b) Marmara Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır.
c) Edirne ve Kırklareli komşuları arasındadır.
d) Türkiye’nin en batısında bulunmaktadır.

3. Yalova’nın bitki örtüsü, orman ve makilerden sonra tarım arazileri, çayır ve meralardan 
oluşmaktadır.

Bu bilgiye göre, Yalova’nın bitki örtüsü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?
a) Yalova’nın bitki örtüsü orman ve makilerden oluşmaktadır.
b) Yalova’da orman ve makilerden sonra tarım arazileri, çayır ve meralar görülmektedir.
c) Bitki örtüsünü orman ve makilerin oluşturduğu Yalova, yağış alan bir şehirdir.
d) Yalova’da bozkır bitki örtüsü hakimdir.

4. Yalova’nın yeryüzü şekilleri ve Türkiye’deki konumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi DOĞRUDUR?

a) Yalova, dar bir sahil şeridi ile doğal plajlara sahiptir.
b) Yalova’nın kıyıları girintili ve çıkıntılıdır.
c) Yalova, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır.
d) Yalova, Türkiye’nin en büyük illeri arasındadır.
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ŞEHRİMİ TANIYORUM: YALOVA

Doğa ve İnsan Etkileşimi

Doğal çevrede yer alan ve insan müdahalesi olmadan oluşan her şeye doğal unsur denir.  
Toprak, bitki, hayvan, deniz, okyanus vb. doğal unsurlardır. İnsan, kendisinden önce oluşmuş 
doğal çevrede yaşamını sürdürmeye başladığı andan itibaren onun bir parçası olmuş ve onunla 
etkileşim hâline girmiştir. İnsanlar öncelikle doğadan etkilenmiş ve zamanla yaşadıkları doğal 
ortamın şartlarına uyum sağlamışlardır.

Doğanın insana sunduğu imkanlar zamana ve yere göre farklılaşmaktadır. İnsanların 
beslenme, barınma ve giyinme şekilleri birbirinden önemli ölçüde ayrılmaktadır. Örneğin, iklimin 
insan üzerindeki etkisini beslenme, barınma ve giyinme üzerinde ele alalım: Kutuplarda yiyecek 
olanakları kısıtlı olduğundan insanlar, balıkçılıkla geçinmektedir. Sıcak ve yağışlı bölgelerde tarım 
ürünleri temel besin kaynağı olup insanlar daha çok meyve ve sebze ağırlıkta beslenmektedir. 
Kutup çevresinde yaşayan insanlar barınaklarını sertleşmiş kardan yaparken ekvator çevresinde 
yaşayan insanlar ise ağaç ve bitki örtülerinden yapmaktadırlar. Kutup bölgelerinde havanın soğuk 
olması sebebiyle insanlar kalın kürk giyerken sıcaklık değerinin yüksek olduğu ekvatora yakın 
bölgelerde ise ince giyinirler.

 Yalova Dipsiz Göl

ÜNİTE 3:
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Kivi

Kızılcık Aronya

Hurma

Çilek

YALOVA’DA İNSAN-DOĞA ETKİLEŞİMİ

İlimiz, farklı iklim tiplerinin etkisi altındadır. Akdeniz ve Karadeniz iklimleri görülen ilimizde 
tarım ürünü çeşide de fazladır. Meyve üretiminde başta kivi olmak üzere çilek, kiraz, armut, elma 
ve zeytin; sebze üretiminde lahana, domates, kıvırcık marul, salatalık ve fasulye; tahıl ürünlerinde 
ise buğday, yulaf ve arpa mevcuttur, Marmara Denizi’ne kıyısı olduğundan ilimizin Armutlu ve 
Esenköy ilçelerinde balıkçılık faaliyetleri gelişmiştir. Bu sebeplere bağlı olarak insanlar meyve, 
sebze, tahıl ve balık ağırlıkta beslenmektedir.

 İlimiz, birinci derecede deprem bölgesinde olduğundan evler çok katlı değildir. Bu sebeple, 
ilimizde gökdelen ve çok katlı yapı görmek mümkün değildir. 

 İlimizde kış ayları karasal iklimdeki kadar sert ve soğuk geçmediğinden çok kalın kıyafetler 
tercih edilmemektedir. 

Yalova’mızda doğa-insan etkileşiminde doğaya zarar vermeden yaşam alanları oluşturulmaya 
önem verilmektedir. Bunun en güzel örneği, Atatürk’ün çınar ağacını korumak amacıyla köşkün 
yürütülmesini sağlamasıdır. Günümüzde ise Hersek Lagünü’ne zarar verilmemesi amacıyla 
Osmangazi Köprüsü’nün yapımında kavis verilmiştir. Böylece Hersek Lagünü’nde yaşayan 
canlıların bugünü ve geleceği koruma altına alınmıştır.

Yalova Hersek Lagünü
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A. Aşağıdaki Yalova’ya ait görselde yer alan doğal ve beşeri unsurları yazınız. 

Doğal Unsurlar: Beşeri Unsurlar: 

Yalova Kent Ormanı

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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ŞEHRİMİ TANIYORUM: YALOVA

Yalova’nın Demografik Yapısı

ÜNİTE 3:

31 Aralık 2019 tarihli TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Yalova’nın nüfusu 
270.976’dır. Hemen her yıl artış gösteren ilimizin nüfusu 2018 yılına göre 8.742 kişi artmıştır. 
Erkek nüfus 135.909  kişi iken, kadın nüfusu 135.067 kişi olarak tespit edilmiştir. 

Yalova, nüfusu bakımından 81 ilimiz içinde 66. sırada yer almaktadır. İlimiz, 2008-2019 yılları 
arasında nüfus artış hızı en yüksek 10 ilden birisidir. İklim, bitki örtüsü ve İstanbul, Kocaeli, Bursa 
ve Balıkesir gibi büyükşehirlerin kavşak noktasında bulunduğundan Karadeniz, İç Anadolu, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden göç almasıyla ön plana çıkmaktadır. 

 Yalova’da nüfusun % 73,3’ü il/ilçe merkezlerinde yaşarken, % 26,7’si de belde ve köylerde 
yaşamaktadır. Kilometrekareye düşen 908 kişi ile ilimiz  Türkiye genelinde nüfus yoğunluğu 
açısından İstanbul, Kocaeli ve İzmir’in ardından 4. sırada yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda Yalova’nın 2018-2019 yılları arasındaki nüfus, nüfus artış hızı ve yoğunluğu 
verilmiştir. 
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2019 nüfus sayımına göre Yalova’daki nüfusun 149.068’i Merkez ilçede, geriye kalan 121,908 
kişi diğer ilçelerde yaşamaktadır. Nüfusun merkez ilçeden sonra en kalabalık olduğu ilçemiz 
Çiftlikköy’dür. Nüfusun en az olduğu ilçe ise Termal’dir. Nüfus bir önceki yıla göre, il genelinde 
8.742 kişi artmıştır. Nüfus artış oranının en çok olduğu ilçe Çiftlikköy iken en az Altınova’dır. 
Nüfusu azalan tek ilçe ise Armutlu’dur. Yalova’nın yüzölçümü 847 km² olup en büyük ilçe 238 km² 
ile Armutlu’dur. Nüfus yoğunluğunun en çok olduğu Merkez ilçe, yoğunluğun en az olduğu ilçe 

Yalova’nın İl ve İlçe Nüfus Verileri

YERLEŞİM 2019
NÜFUSU

2018
NÜFUSU

ARTIŞ 
ORANI (Binde) 

YÜZÖLÇÜMÜ
(km²)

NÜFUS 
YOĞUNLUĞU

Merkez İlçe 149.068 144.407 31,8 164 908
Altınova  29.237  28.232 35,0  95 307
Armutlu   9.543   9.625 -8,6 238  40
Çınarcık  34.343  34.076  7,8 188 182
Çiftlikköy  41.882  39.110 68,5 117 357
Termal    6.903   6.784 17,4  45 153
Yalova İl Nüfusu 270.976 262.234 32,8 847 319

 Kaynak: TÜİK-2019

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 
997 kişi oldu. Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 
1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 
721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam 
nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
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Armutlu’dur. Armutlu, yüzölçümü bakımından en büyük ilçe olmasına rağmen nüfus yoğunluğu 
en az olan ilçedir. Yüzölçümü en düşük olan Termal ilçesinin yoğunluğu Armutlu’dan fazladır.

Kaynak: TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerinden alınmıştır, 04/02/2020

Yaş Grupları 
Nüfus verilerinin değerlendirilmesi yapıldığında 0-14 yaş, çocuk bağımlı nüfusu, 65 yaş ve üstü 

ise yaşlı bağımlı nüfusu oluşturmaktadır. 15-64 yaş grubu is aktif nüfus olarak ifade edilmektedir. 
Bu bilgilerden yola çıkarak 2019 Yalova İli Yaş Grupları Tablosu incelendiğinde ilimizdeki çocuk 
bağımlı nüfusun % 20,07 yaşlı bağımlı nüfusun ise % 11,84 olduğu görülmektedir. Aktif nüfusun 
yüzdelik değeri ise % 68,08’dir. Çocuk bağımlı nüfusun 270,976 kişilik Yalova nüfusu içindeki yeri 
54.380 kişidir. Yaşlı bağımlı nüfus ise 32.096 kişidir. Aktif nüfus toplamı 184.500 kişidir.

Aktif nüfus içinde yer alan kişi sayısındaki fazlalık eğitim-öğretim, sosyal-kültürel, spor vb. 
faaliyetlere yönelik yatırım yapılmasının faydalı olacağını gösterir. Çocuk bağımlı nüfus içinde 
yer alan bireyler için anaokulu, kreş, çocuk oyun alanları ile yaşlı bağımlı nüfusun ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla bakım evleri, sağlık destek hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiği nüfus tablosu 
ile elde edilen veriler arasındadır.

      Yalova İli Yaş Gruplarına Göre Nüfus Miktarı (2019)

Yaş Grupları Toplam Nüfus Nüfus Yüzdesi
0-4 Yaş 17.765 % 6,56
5-9 Yaş 18.329 % 6,76
10-14 Yaş 18.286 % 6,75
15-19 Yaş 18.823 % 6,95
20-24 Yaş 20.163 % 7,44
25-29 Yaş 19.186 % 7,08
30-34 Yaş 19.129 % 7,06
35-39 Yaş 20.145 % 7,43
40-44 Yaş 19.461 % 7,18
45-49 Yaş 18.965 % 7,00
50-54 Yaş 16.922 % 6,24
55-59 Yaş 16.776 % 6,19
60-64 Yaş 14.930 % 5,51
65-69 Yaş 11.685 % 4,31
70-74 Yaş 8.564 % 3,16
75-79 Yaş 5.687 % 2,10
80-84 Yaş 3.411 % 1,26
85-89 Yaş 2.032 % 0,75
90+ Yaş 717 % 0,26

 Kaynak: TÜİK, 2019 
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EKONOMİ SEKTÖRÜNDE NÜFUSUN DAĞILIMI 

Yalova ilinde 2000 yılında hâkim sektör tarım iken, 2019 yılında ise hâkim sektör hizmet 
sektörü olmuştur. Erkekler sanayi sektöründe, kadınlar ise hizmet ve tarım sektöründe 
çalışmaktadır. Yalova’nın önemli gelir kaynağını oluşturan turizm açısından, profesyonel ve 
tanınmış termal tesislerin kurulması, önemli oranda genç nüfus potansiyeline sahip Yalova için iş 
sahası oluşturmaktadır. 2019 yılı verilerine göre Yalova ilinin de yer aldığı Doğu Marmara illerinin 
iş gücüne katılma oranı %54,7, işsizlik oranı %10,8, istihdam oranıysa %48,8’dir. Hâkim ekonomi 
sektörünün 2019 yılında %48,3 ile hizmet sektörüne geçtiği, diğer sektörlerin ise %36,8 ile sanayi 
ve %14,9 ile tarım sektörü olduğu görülmektedir. Yalova ilinin ekonomisinde önemli diğer bir sektör 
de turizmdir. Turizm faaliyetleri genellikle nisan ve eylül ayları arasında yoğunlaşmaktadır.  

Kaynak: TÜİK, 2019 
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1. “Nüfus, bir ülkede, bir bölgede veya bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu 
toplam insan sayısıdır.”

Nüfusun tanımı ile ilgili verilen bilgiye göre hangisi nüfus sayısını ifade eder?

a) Yalnızca kadın sayısı
b) Yalnızca erkek sayısı
c) Yalnızca çocuk ve yaşlılardan oluşan sayı
d) Yaşayan toplam insan sayısı

2. 

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

Toplam İl Nüfusu 270.976
Kadın Nüfusu 135.067
Erkek Nüfusu ?

Yukarıdaki tabloda 2019 yılı Yalova nüfusuna ait bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre 
aşağıdakilerden hangisine ULAŞILAMAZ?

a)  Yalova’da 2019 yılında erkek nüfusu 135.909’dür.
b)  Yalova’da kadın nüfusu, erkek nüfusundan daha azdır.
c)  Yalova’da kadın nüfusu ile erkek nüfusu dengelidir. 
d) Yalova’da kadınların sayısının erkeklerin sayısından az olmasının sebebi ölüm oranının 

yüksek olmasıdır.

3. “Yalova; iklim, bitki örtüsü ve İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehir olan illerin 
kavşak noktasında bulunmasından dolayı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri’nden göç almasıyla ön plana çıkmaktadır.”

Yukarıdaki ifadeye göre Yalova’nın göç alma sebepleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi YANLIŞTIR?

a) Yalova’nın iklim ve bitki örtüsü göç almasında bir etkendir.
b) Yalova genel olarak Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden 

göç almaktadır.
c) Yalova büyükşehir olduğu için göç almaktadır.
d) Yalova; İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinin kavşak noktasında bulunmasından dolayı göç 

almaktadır.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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4.

 

Yukarıdaki grafikte TÜİK verilerine göre Yalova ilinin 2019 yılındaki çalışan nüfusun 
ekonomi sektöründeki dağılımı yüzdelik olarak verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 
YANLIŞTIR?

a) Çalışan sektörün tarımdaki oranı %15’tir.
b) Hizmet sektöründe çalışan nüfusun yarısı kadındır.
c) Sanayi sektöründe çalışan nüfus, hizmet sektöründe çalışan nüfustan azdır.
d) Çalışmayan nüfusa ait bilgi yer almaz.

5.
2000 2019
Tarım Hizmet

Çalışan nüfusa hakim ekonomi sektörü

Aşağıdakilerden hangisi tablodan çıkarılabilecek bir yargıdır?

a) 2019 yılında çalışan nüfusun hakim olduğu sektör tarım sektörüdür.
b) 2000 yılında hizmet sektöründe çalışan nüfus yoktur.
c) 2000 yılında kadın nüfusu tarım sektöründe çalışmaktadır.
d) Ekonomi sektöründe, 2000 yılında hakim ekonomi sektörü tarım iken 2019 yılında hakim 

ekonomi sektörü hizmet sektörüdür.
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ŞEHRİMİ TANIYORUM: YALOVA

Doğal Afetler ve Yalova’da 
Yaşanabilme Olasılığı Yüksek Afetler

Doğal afetler, genellikle insanların kontrolü dışında gerçekleşen ve gerekli önlemler alınmadığı 
takdirde büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğa olaylarıdır. Bu olaylar, çoğunlukla kısa 
sürelerde gerçekleşir. Başladıktan sonra insanlar tarafından engellenemez. Doğal afetleri önlemek, 
insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar bazı önlemlerle can ve mal kayıplarını 
önleyebilir veya azaltabilir.  Doğal afetlerin oluşturdukları etkileri açısından yüzdelik sıralamaları 
şöyledir: Deprem %61, Sel %14, Toprak Kayması%15, Kaya Düşmesi %5, Yangın %4, Çığ %1. 

ÜNİTE 3:
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Doğal afetler, jeolojik ve meteorolojik kaynaklı olmak üzere iki şekilde meydana gelir: Örneğin 
deprem jeolojik, çığ meteorolojik kaynaklıdır. Yalova’da yaşanma olasılığı yüksek olan afetler, başta 
deprem olmak üzere, sel ve heyelandır.

DEPREM:
Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer 

kabuğunun bazı bölümlerinde yüz yıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya 
çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı verilir.

Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine 
sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan “fay” adını verdiğimiz zayıf yerler 
zorlanır ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içinde çok şiddetli bir kırılma ve hareket 
ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete “deprem” (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer 
kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da “artçı depremler” (artçı şoklar) denir.

Deprem Bölgeleri Haritası’na göre; yurdumuzun %92’sinin deprem bölgeleri içinde olduğu, 
nüfusumuzun%95’inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin 
%98’i ve barajlarımızın%93’ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve Yalova
17 Ağustos 1999 Marmara depreminden tüm Marmara Bölgesi gibi Yalova  da etkilenmiştir. 

Yerel saat ile gece 03.02’de meydana gelen ve 45 saniye süren bu depremde; Yalova’da pek 
çok bina yıkılmış, binlerce ev zarar görmüş, 2500 can kaybı yaşanmış,pek çok vatandaşımız 
yaralanmıştır. 2010 yılında yayınlanan TBMM Araştırma Komisyonu Raporu’na göre Marmara 
Bölgesi’ndeki toplam can kaybı 18.373 olarak güncellenmiştir.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası
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Yukarıdaki Deprem Haritası’na bakıldığında Yalova’nın 1.derece deprem kuşağında olduğu 
görülebilir.

Depremlere Karşı Alınması Gereken Önlemler
Deprem Öncesi: Deprem öncesi alınacak tedbirler, hayat kurtarır ve yaralanmaların önüne 

geçer. Deprem öncesinde neler yapabiliriz?

•  Binanızın depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenin, değilse güçlendirilmesi için ailenizle 
konuşun. Deprem sigortasını yaptırmayı unutmayın.

• Tehlike Avı yapın (Tespit Et-Sabitle-Yer değiştir) : Deprem anında bize zarar verebilecek 
eşyaların neler olabileceği konusunda aile üyeleri ile birlikte tespit yaparak tehlikeleri önceden 
belirleyin; size zarar verebilecek ya da kaçış yollarımızı engelleyecek eşyaları yerlerine sabitleyin. 
Yataklarınızı cam kenarlarına ve dolapların düşüp zarar verebileceği yerlere koymayın. Dolapları 
duvarlara, düşüp kırılacak eşyaları ise raflara sabitleyin. 

• Deprem senaryoları üretip buna göre nasıl hareket edeceğinizi planlayın. Depreme 
mutfakta, salonda, banyoda, okulda vb. yakalanırsak ne yapmalıyız?

• Zehirli kimyasal maddeleri kilitli dolaplarda muhafaza ederek kırılmalarına karşı önlem alın.

• Afet ve acil durum çantası hazırlayın. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz 
malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması 
önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil 
hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

• Acil Çağrı Merkezini arayın: 112

• Mahallenizin acil durum toplanma alanlarının yerlerini öğrenin. Belediyenizin internet adre-
sinde bu bilgiler yer almaktadır.

• Afet durumunda aile bireyleri ile iletişimin nasıl sağlanacağını, alternatif buluşma yerlerini 
ve bireylerin ulaşabileceği bölge dışı bağlantı kişisini belirleyin.

• Önemli evrakların kopyalarını hazırlayarak su geçirmeyecek bir şekilde saklayın.

 ¨ Su
 ¨ Yiyecek
 ¨ Düdük
 ¨ Giysi
 ¨ Fener
 ¨ Radyo

 ¨ Cep Telefonu
 ¨ Çok Amaçlı Çakı
 ¨ İlk Yardım Çantası
 ¨ İlaçlar
 ¨ Nakit Para
 ¨ Evrak Dosyası

Deprem Çantası
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Deprem Anında: Deprem anında panik yapılmaması önemlidir. 

Deprem anında bina içerisindeyseniz:

• Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durun.

• Masa, koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek bir eşyanın yanına 
çömelerek hayat üçgeni oluşturun. Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu 
(yastık, kitap vb) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda bekleyin.

 Kısaca;

• Güvenli bir yer bulup diz üstü ÇÖK

• Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN

• Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

• Merdiven ya da çıkışlara doğru koşmayın.

• Balkona çıkmayın. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlamayın.

• Asansörü kesinlikle kullanmayın.

• Telefonları, acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanmayın.

• Kibrit, çakmak yakmayın; elektrik düğmelerine dokunmayın.

• Tekerlekli sandalyede iseniz tekerlekleri kilitleyerek baş ve boynunuzu korumaya alın.

• Ocak, fırın ve benzeri cihazları kapatın, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşın.

• Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın; soba ve ısıtıcılar söndürün.

• Gerekli güvenlik önlemlerini alarak toplanma yerine gidin.
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Deprem Anında Açık Alandaysanız:

• Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan, duvar diplerinden ve deniz 
kıyısından uzaklaşın. 

• Taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarından uzaklaşın.

• Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli 
olun.

Depremden Sonra:
Kapalı Alandaysanız:

• Önce kendi güvenliğinizden emin olun.

• Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.

• Depremden sonra çıkan yangınlar, oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer 
gaz kokusu alırsanız  gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.

• Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalledeki buluşma noktanıza doğru harekete geçin.

• Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.

• Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.

• Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler sırasında da 
ana depremde yapılması gerekenleri yapın.

Yıkıntı Altında  Kaldıysanız:

• Paniklemeden durumunuzu kontrol edin.

• Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın. 
Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir.

• Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutun.

• El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle 
varlığınızı duyurmaya çalışın.

• Kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara sesinizi duyurmaya çalışın. (seslenme, 
düdük vb.) Ancak enerjinizi kontrollü kullanın.

SEL
Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; yani, 

büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir. Yalova’da dereler çoktur, bu sebeple sel riski ile 
karşı karşıya kalan illerden biridir. Geçmişte ilimizde olan meydana gelen sel felaketlerinde  evler 
ve seralar sular altında kalmış, maddi zarar yaşanmıştır .
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Sellere Karşı Alınması Gereken Önlemler
• Yağış alanları ve yağış yoğunluklarının belirlenmesinde, radar sistemleri ve uydu verileri ile 

çalışan erken uyarı birimleri oluşturulmalıdır.

• İl ve ilçelerde kurtarma birimleri oluşturulmalıdır.

• Bölgesel radyolar herhangi bir tehlike anında halkı bilgilendirerek uygulayacakları yöntemler 
konusunda uyarıda bulunmalıdır.

• Yerel yönetimler dere yataklarına yerleşim yapılmaması konusunda titizlik göstermeli, 
buralarda yerleşimi önlemelidir.

• Dere yatakları, drenaj kanalları, dere ve nehirlerin denizle birleştiği noktalar, zamanla 
oluşabilecek tıkanmalara karşı düzenli olarak temizlenmeli, sürekli açık olmaları sağlanmalıdır.

• Yerleşim yerleri içinden geçen dere yatakları ıslah edilmelidir.

• Çevredeki yeşil alanlar korunmalı ve arttırılmalıdır.

• Sel tehlikesi bulunan eğimli yamaçlarda teraslama ve ağaçlandırma yapılmalıdır.

• Çukur alanları ve binaların bodrum katlarını su basma tehlikesi yüksek olduğundan, bu 
türlü yerlerde bodrum yapılmamalı, su basman kotu yüksek tutulmalıdır.

• Şehir içlerinde yeterince yağmur suyu kanalı olmalı ve bunların sürekli bakımları yapılmalıdır.
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• Bulunduğumuz yerleşim yerlerinde sel uyarı işaretleri ve uyarı sistemleri öğrenilmelidir.

• Konutlar diğer afetlerde olduğu gibi sele karşı da sigortalatılmalıdır.

Sel Anında
• Pencere ve kapıları korumak için taşınabilir engeller yerleştirilmelidir.

• Suyla sürüklenen enkazın yönü kum torbalarıyla değiştirilmelidir.

• Bazı durumlarda bütün kapıları açarak suyun binanın içinden akmasına izin vermek çok 
daha iyidir; böylece su basıncının yapının taşıyıcı sistemine zarar vermesi önlenebilir.

• Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir.

• Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gitmeli ancak asla sudan 
karşıdan karşıya geçmeye çalışılmamalıdır çünkü su aniden derinleşebilir.

• Elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır.

• Ölümlerin çoğu sel sularına girilmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü ayak bileğimize 
kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir. 
SELDEN KAÇMAK İÇİN SEL SULARINA KESİNLİKLE GİRMEYİNİZ!

• Sel suları ayrıca kanalizasyon ve zehirli kimyasal maddeler de içerirler. Çocukların sel suları 
ile oynamasına müsaade edilmemelidir.

• Konutu terk ederken elektrik ve su vanaları kapatılmalıdır.

Sel sırasında araç içerisindeyseniz;

• Asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışılmamalıdır. 

• Araçta herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk edilerek yüksek bir yere çıkılmalıdır. 

Sel Sonrasında

• Sel felaketi suların geri çekilmesi ile sona ermeyebilir. Dolayısı ile yetkililerden geri dönün 
uyarısı alınmadan ve herhangi bir hasarı olup olmadığı kontrol edilmeden binalara kesinlikle 
girilmemelidir.

• Binalar kontrol edilirken su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan el fenerleri kullanılmalıdır.

• Konutların duvarları zeminlerde ve pencerelerindeki hasarlar, tavan, sıva vb. malzemelerin 
dökülmesi riskinin olup olmadığı kontrol edilmelidir.

• Sel sırasında evde kalmış yiyecekler varsa bunlar kesinlikle tüketilmemelidir.

• Konuttaki sel suları binanın daha fazla zarar görmemesi için yavaş yavaş boşaltılmalıdır.

• Lağım çukurları, mikroplu tanklar ve atık su sistemlerinin sel sonrası insan sağlığına zarar 
vermemesi için mutlaka yetkililere kontrol ettirilmelidir.

• Konuta sel sırasında yılan ve benzeri zararlı hayvanlar girebilir. Bu konuda da dikkatli 
olunmalıdır.

• Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere -yaşlılar, bebekler, engelliler- yardımcı olunmalıdır.
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HEYELAN
Heyelan (toprak kayması), zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın 

yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir. Yalova’da 
özellikle eğimli arazilerin bulunduğu alanlarda bu afet görülebilmektedir.

Heyelanda Yapılması Gerekenler
Heyelan Sırasında Kapalı Yerdeyseniz :

• Binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vakit yoksa içeride 
kalınmalıdır.

•  Sağlam eşyaların altında veya yanında hayat üçgeni oluşturarak ÇÖK-KAPAN-TUTUN 
hareketi uygulanmalıdır.

Açık Alandaysanız

• Tehlike anında heyelan veya çamur akıntısının yolundan uzak durulmalı ve  yüksek alanlara 
gidilmelidir.

• Çamur ve moloz akmasından kaçabilecek zaman veya arkasına saklanacak  sağlam bir 
yapı yoksa ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Heyelan Sonrasında

• Yakında bulunan elektrik, gaz ve su kaynakları hemen kapatılmalıdır. 

• Duvar, çatı ve bacaların etrafında dolaşılmamalıdır.

• Eşya almak için zarar görmüş binalara girilmemelidir.
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A.Aşağıdaki doğal afetlerin neler olduğunu yazınız: Meteorolojik mi yoksa jeolojik mi 
olduğunu karşısına işaretleyiniz

Doğal Afet

Doğal Afet

Doğal Afet

Doğal Afet

Doğal Afet

Meteorolojik

Meteorolojik

Meteorolojik

Meteorolojik

Meteorolojik

 Jeolojik

 Jeolojik

 Jeolojik

 Jeolojik

 Jeolojik

1

2

3

4

5

B. Aşağıdaki sözcüklerin tanımını yazınız.

1. Doğal Afet:...........................................................................................................................................................

2. Deprem:................................................................................................................................................................

3. Sel:..........................................................................................................................................................................

4. Heyelan:................................................................................................................................................................

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

61



C. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.

1. Doğal afetler, genellikle insanların kontrolü dışında gerçekleşen ve gerekli önlemler 
alınmadığı takdirde büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğa olaylarıdır. Başladıktan sonra 
insanlar tarafından engellenemez ya da başlaması önlemez.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi SÖYLENEMEZ?

a) Doğal afetlerin engellenmesi için bilimsel çalışmalar yapılmalıdır.
b) Doğal afetlerin sebep olacağı can ve mal kayıplarını aza indirmek için önlemler alınmalıdır.
c) Doğal afetler kendiliğinden gerçekleşen olaylardır.
d) Doğal afetler başladıktan sonra engellenemeyen olaylardır.

2.

I-Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareket etmesi sonucu oluşan doğal afetlere ……...….. denir.
II-Zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve 

benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketine ……….......….. denir.
III-Bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; ani, büyük 

ve düzensiz su akıntılarına ………........ denir.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?

a) deprem, sel, heyelan
b) deprem, heyelan, sel
c) sel, deprem, heyelan
d) heyelan, deprem. sel

3. Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında yapılacak doğru bir davranış DEĞİLDİR?

a) Asansörü kesinlikle kullanmamak
b) Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlamamak
c) Telefonları, acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanmamak
d) Merdivenlerden hızlıca inerek binayı terk etmek

4. Selden kaçmak için kesinlikle sel sularına girmeyiniz.

Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

a) Sel suları aniden derinleşebileceğinden sel sularına girilmemelidir.
b) Sel sularının bizi sürükleyip götürme tehlikesi vardır.
c) Sel suları kanalizasyon ve zehirli kimyasal maddeler içerdiğinden mümkün olduğunca uzak 

durmak gerekir.
d) Güvenli bölgeye ulaşmak için hızlıca sudan karşıya geçilmelidir.
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5. Aşağıdakilerden hangisi heyelandan sonra yapılacaklardan biri DEĞİLDİR?

a) Yakında bulunan elektrik, gaz ve su kaynakları hemen kapatılmalıdır. 
b) Tehlikeli duvar, çatı ve bacaların etrafında dolaşılmamalıdır.
c) Eşya almak için zarar görmüş binalara girilmemelidir.
d) Acil durumlarda zarar görmüş binalara girilebilir.

D. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız.

1.(........) Doğal afetler, jeolojik ve meteorolojik kaynaklı olmak üzere iki şekilde meydana gelir.

2.(........) Yalova İkinci derece deprem kuşağındadır.

3.(........) Yalova depremi 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelmiştir.

4.(........) Acil çağrı merkezinin numarası 112’dir.

5.(........) Deprem esnasında merdivenlerden aşağıya doğru koşulmalıdır.

6.(........) Deprem esnasında, ÇÖK-KAPAN-TUTUN pozisyonu alınmalıdır.

7.(........) Sel sularına selden kaçmak için de olsa kesinlikle girilmemelidir.

8.(........) Yalova’da eğimli arazilerin bulunduğu yerlerde heyelan görülmemektedir.
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ŞEHRİMİ TANIYORUM: YALOVA

Yalova’nın İdari Yapısı

İL YÖNETİMİ
Türkiye, coğrafi şartlar ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi bakımından 

kademeli olarak illere, iller de ilçelere bölünmüştür. 6 Haziran 1995 tarihinde il olan Yalova’nın; 
Merkez ilçe, Altınova, Armutlu, Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal olmak üzere 6 ilçesi mevcuttur. 
İlimizde toplam 14 belediye ve 43 köy bulunmaktadır. Yalova’nın tüm ilçelerinin denize kıyısı vardır. 
Yalova, ülkemizde bu özelliğiyle tektir.

İl genel yönetiminin başı olan vali, her bakanlığın temsilcisi konumundadır.

Yalova Valiliğinin bünyesinde bakanlıkların temsilcilikleri bulunmaktadır. Bunlar genellikle il 
müdürlükleri şeklinde teşkilatlanmıştır. 

İLÇE YÖNETİMİ
İller gibi ilçeler de merkezî yönetimin idari bölümlenmesi içerisinde yer almaktadır. 

Daha önce İstanbul’a bağlı bir ilçe olan Yalova’nın il statüsünü kazanması ve Armutlu, Altınova, 
Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal beldelerinin ilçe yapılarak Yalova iline bağlanması ile eski Yalova 
ilçesinin bir kısmı Yalova’nın  yeni merkez ilçesi olmuştur. Merkez ilçede 2 adet belde ve 11 adet 
köy bulunmaktadır.

ÜNİTE 3:
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Armutlu ilçesi, Marmara Denizi’nin doğusunda, Gemlik Körfezi’nin kuzeyinde yer almaktadır. 
Gemlik’e 37 ve Yalova il merkezine 55 km’lik karayolu ile bağlı olan Armutlu’ nun Mudanya 
ve İstanbul ile denizyolu bağlantısı da mevcuttur. İlçe topraklarının büyük bölümü dağlıktır ve 
ormanlarla kaplıdır. İlçedeki başlıca akarsulardan biri olan Armutlu Deresi’nin meydana getirdiği 
düzlük, ilçe arazisinin en verimli sahalarını oluşturmaktadır. İlçedeki diğer önemli akarsu ise 
Kaledere’dir. İlçede Samanlı Dağları, Bozburun’a kadar batıya doğru uzanmaktadır. Bölgedeki en 
önemli yükseltiler şunlardır: Karlık Dağı (868 m), Taz Dağı (867 m), Samanlı Dağı (867 m) ve Erikli 
Dağı (838 m)

Çınarcık ilçesi, Yalova merkez ilçesi ve Armutlu ilçesi arasında, Yalova merkeze 16 km, 
Bursa’ya 82 km ve İstanbul’a karayolu ile 172 km uzaklıkta olan şirin ve turistik bir ilçedir. İlçenin 
güneyi ve batısı dağlar ve ormanlarla kaplıdır. Başlıca akarsular, Kocadere, Teşvikiye Deresi, Koru 
Deresi, Çapana Deresi ve Ay Deresi olarak belirtilebilir. İlçe merkezi, Samanlı Dağları’nın kuzey 
yamacında, kıyı şeridinde yer almaktadır. Güney kesimler dağlık olduğundan, yerleşim doğu-batı 
doğrultusunda gelişmiştir.

Çiftlikköy ilçesi, Yalova kent merkezine 5 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yalova-İzmit devlet 
karayolu üzerinde bulunan ilçe, Yalova’nın doğusunda, Marmara Denizi’nin güneyinde ve Altınova 
ilçesinin batısında yer almaktadır. Çiftlikköy adı, 1932 yılında Atatürk tarafından verilmiştir. Eski 
adı Kadı Çiftliği de bu şekilde kaldırılmıştır. Atatürk’ün gelip kahve içtiği ve bir müddet dinlendiği 
ev korunmaktadır.

Termal ilçesi, Armutlu Yarımadası’nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları’nın kuzey eteklerinde 
kuruludur ve Yalova merkezin güneybatısında yer almaktadır. Termal ilçesi adını Samanlı Dağları’nın 
kuzey yamacında vadi içinde kurulmuş olan Termal Kaplıcaları’ndan almıştır. Termal ilçesinin en 
önemli akarsuyu, kaplıcaların içinden geçen Ferhad Deresi’dir. Ferhad Deresi, Yalova’nın en büyük 
akarsuyu olan Sellimandıra Deresi’ne akmaktadır.

ALTINOVA
Tarihî İpek Yolu üzerinde bulunan Altınova, 1929 yılında Bulgaristan’ın Rusçuk kentinden göç 

eden 40 aile tarafından Altunizade Çiftliği’nin satın alınması ile kurulmuştur. 

6 Haziran 1995 tarihinde Yalova’ya bağlanan Altınova’nın 3 belde ve 12 köyü vardır. 
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15 metre rakımlı Altınova, Kocaeli Körfezi’nin en dar yeri olan bölgede bulunmaktadır. Doğu 
ve güneyde Karamürsel, batıda Çiftlikköy, kuzeyde İzmit Körfezi ve Marmara Denizi ile çevrilidir. 
Hersek Deltası’nda, güneye doğru yükselen ve Samanlı Dağları’na ulaşan bir bölgede kurulu olan 
ilçede en önemli akarsu Yalakdere’dir.

Son derece verimli topraklara sahip olan ilçede, hem saksı çiçekçiliği hem de dış mekân 
bitki ve çiçekçiliği geniş çapta bir sektör hâline gelmiştir. Ülkemizde üretilen dış mekân ve süs 
bitkilerinin önemli bir kısmı Altınova ilçe sınırları içinde üretilmektedir. Yetiştirilen meyve ve sebze 
çeşitliliğiyle ön plana çıkan Altınova’da, meyvecilik ve seracılık da ilçe ekonomisine yön veren en 
büyük etkenlerdendir.

Yetiştirilen meyveler arasında kivi, çilek, nektarin, şeftali, erik, zeytin, hurma, kiraz, üzüm, ceviz 
ve elma yer almaktadır. Üretimde ikinci sırayı buğday, arpa, fiğ, yulaf ve silajlık mısır gibi tarla 
bitkileri oluşturmaktadır. Üçüncü sırada ise sebzecilik ve süs bitkileri yetiştiriciliği yer almaktadır. 
Çileğiyle ünlü Sermayecik köyünde her yıl Çilek Festivali düzenlenmektedir. 

Gemi imalat sanayisinin güçlenmesinde önemli rol oynayan tersaneler, sadece ilçemiz ve ilimiz 
açısından değil, ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşımaktadır. 

ARMUTLU
Armutlu, Yalova’nın batı sınırında bulunur. Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlıyken Yalova’nın il 

olmasıyla ilçe haline getirilmiştir. Armutlu adının “Armoda” veya “Armodies” sözcüklerinden 
geldiği sanılmaktadır. Bu sözcükler, donanma veya donanmaya gözcülük eden kimseler anlamına 
gelmektedir. Eski bir yerleşim merkezi olan ilçe, birçok isim değiştirerek Armutlu adını almıştır. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Armutlu ilçesinden söz eder. Ayrıca tarihi bilgiler Armutlu’nun 
1300’den daha önceleri bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Armutlu’nun Osmanlı 
Dönemi’nde fethi ise 1320‘li yıllara rastlamaktadır. Fetihten sonra, Mudanya ve Tirilye’den 
getirilen Türkler Armutlu’ya yerleştirilmiştir. 

Fıstıklı, Mecidiye, Kapaklı, Hayriye ve Selimiye olmak üzere ilçeye bağlı beş köy bulunmaktadır. 
Armutlu köylerinden Mecidiye, Hayriye ve Fıstıklı’nın bulunduğu havza, organik tarım havzası 
olarak  belirlenmiştir. Bölgede her türlü organik bitki, sebze ve hayvansal ürünlerin üretimi 
yapılmaktadır.

H. Ali Paşa Cami Armutlu Köprüsü
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Şifalı sulardan yararlanmak isteyenler, Armutlu Kaplıcaları’nı yıl boyunca ziyaret edebilmektedir. 
Şifalı sularının yanı sıra dinlenme ve eğlenme alanları, turistik tesisleri, otel ve pansiyonları ile 
Armutlu Kaplıcaları canlı bir turizm merkezidir.

Yalova’nın en yoğun dağlık ve ormanlık bölümünü oluşturan Armutlu, yaklaşık 15 bin hektarlık 
orman alanı ile yörenin akciğerleri konumundadır. Ayrıca ilçe, bozulmamış doğal koylarıyla 
muhteşem manzaralara sahiptir. (Bunlar; Yılanlar Koyu, Ayazma Koyu, İskele Koyu, Dereağzı Koyu, 
Ahmetköycüğü Koyu, İğdealtı Koyu, Fıstıklı ve Kapaklı Köylerinde bulunan çeşitli koylardır.) 

ÇINARCIK
Çınarcık ilçesinin bulunduğu topraklarda, milattan üç dört bin yıl önce kurulmuş yerleşim 

merkezleri vardır. Bölgeye sırasıyla Frigyalılar, Kimmerler, Bitinyalılar ve Romalılar egemen 
olmuştur. Doğu Roma İmparatoru Konstantin zamanından kalma tarihî kalıntılara, Çınarcık ve 
köylerinde rastlamak mümkündür. Çınarcık’ın Rumlar dönemindeki adı “temiz havası olan şehir” 
anlamına gelen Kio’dur.

Koru belde merkezinde dağınık durumda bulunan antik mermer eserler, belediye tarafından 
korunmaktadır. Esenköy’de kalıntı halinde bir kilise, kitabe, koza işleme binası ve çeşme 
bulunmaktadır. 

1325 yılında Türklerin eline geçen Çınarcık, özellikle Osmanlı döneminde, önemli bir bölge 
haline gelmiştir. Osmanlı donanmasına ait gemilerin ve sarayın ihtiyaçları, Paşa Limanı aracılığıyla 
buradan karşılanmıştır. 

Kurtuluş Savaşı yıllarında üç defa işgal edilen ilçenin Ortaburun, Aşağı Kocadere ve Yukarı 
Kocadere köylülerinin malları, Rumlar tarafından ele geçirilmiş ve 830 vatandaşımız şehit 
edilmiştir. Bu olay dolayısıyla Kocadere Şehitliği’nde  her yıl 29 Nisan’da çeşitli anma etkinlikleri 
düzenlenir. 

İlçeye bağlı Koru, Esenköy ve Teşvikiye olmak üzere üç belde; Çalıca, Kocadere, Şenköy ve 
Ortaburun olmak üzere dört köy bulunmaktadır. 

İlçe ekonomisi turizme dayalıdır. Delmece Yaylası dağ turizmi açısından önem taşımaktadır. 
Delmece Yaylası ile Esenköy, doğal güzellikleri ve plajları ile önemli bir tatil beldesidir. Ayrıca Hasan 
Baba piknik ve mesire yeri, Erikli Şelaleleri, Kum Plaj ve Karlık Yaylası önemli turizm merkezleridir.

Kapılı Çınar Çınarcık Sahil
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İlçe topraklarını Kocadere, Aydere, Teşvikiye Deresi, Koru Deresi ve Çapana Deresi  
sulamaktadır. 1994 yılından beri düzenlenen Altın Çınar Festivali, ilçenin geleneksel kültürel 
etkinliğidir.  

ÇİFTLİKKÖY
Çiftlikköy’ün geçmişi oldukça eskiye dayanır. Yörenin bilinen ilk adı Pylai’dir. Yörede, 

Helenistik Dönem’den Bizans Dönemi’ne kadar değişik zamanlara ait çok sayıda yazıt günümüze 
kadar ayakta kalmıştır. Çiftlikköy, Doğu Roma İmparatoru Büyük Konstantin’in annesi Helena’nın 
doğduğu ve adını verdiği Helenapolis şehrinin bulunduğu yerdir. Köydeki Kara Kilise kalıntıları, 
Helenapolis’e aittir.

93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi’nden sonra Bulgaristan’ın Şumnu 
kasabasından gelenler ile 1923’ten sonra Kafkasya’dan göç edenler ilçeye yerleştirilmiştir. Eski 
adı Kadı Çiftliği iken 1932 yılında Atatürk tarafından Çiftlikköy adı verilmiştir. Atatürk’ün gelip 
kahve içtiği ve bir müddet dinlendiği ev halen korunmaktadır. 

Çiftlikköy’e bağlı Taşköprü beldesi ile Gacık, Laledere, Dereköy, Kılıç, Kabaklı, Denizçalı, 
İlyasköy, Çukurköy ve Burhaniye olmak üzere dokuz köy bulunmaktadır. 

İklim ve toprağın özelliklerinden dolayı tarım alanlarından yüksek verim sağlanmaktadır. 
Çiftlikköy’de nüfusun önemli bir kısmı çiftçilikle uğraşmaktadır. Başlıca tarım faaliyetleri, sebze ve 
meyve üretimi ile çiçekçilik ve seracılıktır. Özellikle seracılık ve sera çiçekçiliği ilçeye büyük oranda 
gelir sağlamaktadır. Yetiştirilen çiçekler, başta İstanbul olmak üzere yurt içinde satılmaktadır. 
Ayrıca yurt dışına da ihraç edilmektedir. Son zamanlarda kültür mantarı yetiştiriciliği üzerine 
çalışmalara hız verilmiştir.

Akrilik kimya ve tekstil sanayi kuruluşlarının büyük bir kısmı, Çiftlikköy sınırları içinde 
bulunmaktadır. 

Kılıç köyü sınırlarında, dondurulmuş sebze-meyve tesisleri ve yüksek kapasiteli buzhaneler 
bulunmaktadır. 

İlçede eğlence ve hizmet sektörüne yönelik tesisler mevcut olduğundan yazları nüfus 
artmaktadır.

Çiftlikköy SahiliKara Kilise 
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TERMAL
Eski ismi Pythia olan Termal’e sırasıyla Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar egemen 

olmuşlardır.

İlçede bulunan kaplıcalar, bir yer sarsıntısı sonucunda MÖ 2000 yılında meydana gelmiştir.  
Osmanlılar zamanında Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülhamid tarafından hamamlar 
yaptırılmıştır. Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte kaplıcaların önemi artmıştır. Atatürk, 1929’da 
Termal’e “Atatürk Köşkü”nü yaptırarak bu köşkü hem dinlenme hem de çalışma amacıyla 
kullanmıştır. 

2200 metre derinlikten geldiği saptanan termal suyu, içinde taşıdığı maddeler nedeni ile 1911 
yılında Roma’da yapılan “Dünya Termal Suları Değerlendirmesi”nde “Dünya Birinciliği Ödülü”ne 
layık görülmüştür. 

Kaplıca suları; romatizma, sindirim sistemi, karaciğer, safra kesesi, böbrek, idrar yolları, deri, 
kadın hastalıkları ve ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici özelliğe sahiptir. 

Sudüşen Şelalesi, Kurşunlu Hamamı, Dehliz ve Üç Azizeler Termal’in önemli tarihî ve turistik 
mekânlarındandır.

Akköy ve Yenimahalle olmak üzere Termal’e bağlı iki köy bulunmaktadır. 

Termal Atatürk Köşkü Kurşunlu Hamamı

Sudüşen Şelalesi
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A.Aşağıdaki haritada Yalova’nın ilçelerini yazarak belirtiniz.

B-Aşağıda yer alan soruları cevaplayınız.
1. Yalova ne zaman il olmuştur?
.....................................................................................................................................................................................
2. Yalova’nın diğer illerden ayrılan coğrafi özelliği nedir?
.....................................................................................................................................................................................
3. Yalova’nın ilçelerinin isimleri nelerdir?
.....................................................................................................................................................................................
4. Kaplıcaları ile ünlü olan ilçenin adı nedir?
.....................................................................................................................................................................................
5. Atatürk’ün gelip kahve içtiği ve bir müddet dinlendiği evin bulunduğu ilçenin adı nedir?
.....................................................................................................................................................................................
6. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ilçenin adı nedir?
.....................................................................................................................................................................................
7. İsmi donanma veya donanmaya gözcülük eden kimseler anlamına gelen ilçenin adı nedir?
.....................................................................................................................................................................................
8. Rumlar dönemindeki adı “temiz havası olan şehir” anlamına gelen Kio olan ilçenin adı nedir?
.....................................................................................................................................................................................
9. Yalova merkeze en yakın ve en uzak ilçelerin isimlerini yazınız.
.....................................................................................................................................................................................
10. Yaşadığınız ilçenin üç özelliğini yazınız.
.....................................................................................................................................................................................

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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YALOVA’NIN İSİMLERİ
13.yüzyılın ilk yarısında Yalova yöresinin genel adının Pylopythia olduğu ve Antik dönemde, 

bugünkü Çiftlikköy civarında, geçit anlamına gelen Pylai isimli bir yerleşim yeri olduğu bilinmek-
tedir. Yalova ili Termal ilçesinde bulunan Termal kaplıcalarının adı da aynı dönemlerde Pythia’dır. 
Büyük bir olasılıkla bu iki isim birleşerek bölgenin ismi olmuştur. Bazı kaynaklarda da Yalova yö-
resiyle ilgili Xenodochion ismine  rastlanmaktadır. Ancak bu ismin ne anlama geldiği ve bölgeye 
neden verildiği tespit edilememiştir.

Yalakova ve Yalakabad isimleri, 15 ve 16.yüzyıl tarihçileri tarafından kullanılmıştır. 15.yüzyıl 
Osmanlı tarihçilerinden bazıları; Yalakova’da, Yalakonya adındaki  kadına ait bir kale olduğunu ve 
bugünkü ismin Yalakonya’dan  geldiğini ifade eder.

Evliya Çelebi, İstanbul’dan Mekke’ye gidişi sırasında Yalakdere Vadisi’ne girdiğinde karşılaştığı 
Yalakabad kasabasından söz etmektedir.

Kelime anlamına bakıldığında Yalos ( Yalakos), Rumca  sahil(kıyı) demektir. Türkçede ise 
Yali(Yalı) kelimesi, sahil(kıyı) anlamlarına gelmektedir. Bu kelimenin sonuna ova eklenmesiyle 
meydana gelen Yaliova (Yalova), sahildeki ova anlamında kullanılmış; Yalıova’daki (ı) harfi, kullanım 
kolaylığından düşmüş ve Yalova olarak halk  diline yerleşmiştir.

ŞEHRİMİ TANIYORUM: YALOVA

Yalova’nın Tarihi

ÜNİTE 3:
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İLK ÇAĞ’DA YALOVA (MÖ 3200-MS 375)
Yalova’nın kuruluşu ile ilgili kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak yöredeki yerleşimin MÖ 

2000’lere yani Hititler zamanına gittiğine dair bilgiler yer almaktadır. MÖ 7. yüzyılda Trakya’dan 
Küçük Asya’ya geçerek Marmara Denizi’nin doğusunda bir krallık oluşturan Bitinyalılar tarafından 
bir yerleşim yeri olarak kurulduğu tahmin edilmektedir.  MÖ 74’te ise Roma İmparatorluğu 
yönetimine girmiştir.

ORTA ÇAĞ’DA YALOVA (375-1453)
Yalova ve yöresi, MS 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Doğu Roma yani Bizans 

İmparatorluğu sınırları içinde kalmıştır.

  Büyük Selçuklu Devleti’ nin  Bizans’ a karşı kazandığı Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonra 
Anadolu’da Türk beylikleri kurulmaya ve Anadolu adım adım Türkleşmeye  başlamıştır. Kurulan 
bu beyliklerden biri de Anadolu Selçuklu Devleti’dir. Bu devletin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman 
Şah Yalova-Karamürsel ve İzmit’i ele geçirmiştir. Böylece Yalova Türkleşen yerleşim yerleri arasına 
girmiştir.

   Ancak Avrupalıların düzenlediği Haçlı Seferleri sırasında Yalova yakılıp yıkılarak büyük bir 
yıkıma uğramıştır. 

Anadolu Selçuklu Devleti’ nin ardından Yalova’da Osmanlı Dönemi başlamıştır. Osman Gazi’ 
nin Bizans hükümdarına karşı kazandığı ilk başarı olarak adlandırılabilecek Bafeus Savaşı’ nın 27 
Temmuz 1302’ de Altınova yakınlarında meydana geldiği bilinmektedir.

Yalova, 1326 yılında Osmanlı Devleti komutanı Gazi Abdurrahman tarafından fethedilerek 
Osmanlı Devleti sınırlarına dahil olmuştur. 

YENİ ÇAĞ’DA YALOVA (1453-1789)
Evliya Çelebi, kasabanın Yıldırım Bayezid zamanında Bursa sancağına bağlı olduğunu 

belirtmiştir. Kasabanın fethi sırasında kalesinin yıkılmış olduğunu fakat kale kalıntılarının 
durduğunu ifade etmiştir. Yalova, asıl önemini 1453’ten sonra kazanmıştır. Mısır ve Suriye’nin 
fethinden sonra İstanbul-Bağdat yolunun Yalova Dil İskelesi civarından geçmesi, İstanbul’dan 
ulaşımın kolay olması bölgenin gelişimini hızlandırmıştır.

Yalova, 1530’lu yıllarda İzmit vilayetine bağlı bir kasaba olmuştur. 

YAKIN ÇAĞ’DA YALOVA (1789-......)
1867 yılında Bursa,1901’de bağımsız İzmit Sancağı’na bağlanmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında 

Yunan askeri birliklerince işgal edilen Yalova, verdiği büyük mücadele ile 19 Temmuz 1921 
tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur. 2 Haziran 1929’da Atatürk’ün isteği üzerine çıkarılan 
bir kanun gereğince ilçe yapılarak İstanbul’a bağlanmıştır. 6 Haziran 1995 yılında İstanbul’dan  
ayrılarak il yapılmıştır. 
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KURTULUŞ SAVAŞI’NDA YALOVA
30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra, Anadolu yer yer 

işgal edilmiştir. Yalova bir süre bu işgalin dışında kalmıştır. Ancak 10 Ağustos 1920’de Sevr An-
laşması imzalanmış ve Anadolu’nun işgali ile birlikte, Yalova’nın düşman tarafından ele geçirilmesi 
de hızlanmıştır.

Ağustos ayının sonlarında, Yalova ve civarında Yunan işgali başlamıştır. Bu, aynı zamanda 
civarda bulunan Rum ve Ermeniler ile Müslüman Türklerin aralarının açılmasının da başlangıcı 
olmuştur. Bir yandan Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin işgali, diğer yandan kurduğu çetelerle Rum hal-
kının olaylara karışması, bölgeyi bir anda ateş çemberine döndürmüştür. Çeşitli çetelerin amansız 
saldırılarına karşı önce canlarını, sonra köylerini korumak için bir araya gelen Yalovalılar da küçük 
müfrezeler oluşturmuştur.

Özellikle  İkinci  İnönü Muharebesi’nden sonra, Rum çeteleri ve Yunan işgal güçlerinin gerçek-
leştirdikleri  katliamlar giderek artmıştır.

 Türk ordusu, Temmuz 1921’de  Eskişehir-Kütahya Muharebelerinde yenilerek Sakarya Neh-
ri’nin doğusuna çekilmiştir. Yunanlılar, ordumuzun içinde bulunduğu bu durumdan yararlanarak 
gücümüzü  zayıflatmak ve  asıl amaçlarına ulaşmak için Marmara Denizi’nin  güney kıyıları ve 
Yalova’da bulunan kuvvetlerini azaltarak önce Bursa bölgesine çekilmişler, buradan da doğuya 
kaymışlardır. Böylece bölgede Yunan hâkimiyeti kaybolmuştur.

Yalova dağlarında bulunan müfrezeler, oluşan yeni durumdan yararlanarak boşalan yerleri te-
ker teker ele geçirmeye başlamıştır.

4 Temmuz 1921’de bir milli müfreze Karamürsel’e, 19 Temmuz 1921’de de Müstakil (Bağım-
sız) Yalova Bölüğü’nden bazı gruplar ilimize girmiştir. Böylece  Yunan askerleri bir daha Yalova’ya 
girememiş, Sakarya Meydan Savaşı’ nda  uğradıkları yenilgiden sonra da geri çekilerek uygun bir 
hatta savunmaya geçmiştir.

26 Ağustos 1922’de başlayan ‘’Büyük Taarruz’’ karşısında büyük bir bozguna uğrayan Yunan 
askerleri, İzmir’e doğru kaçmıştır. Sonuçta, 18 Eylül 1922’de, kalan son Yunan askerleri de Ana-
dolu’dan çekilmiştir.

Yalova’nın Yunan işgalinden kurtarılmasında katkıları bulunan Yalova Müstakil Bölüğü, Burha-
niye Müfrezesi, Üsteğmen Abdulkadir Efendi, Rasim Koçal, Yalova Kaymakamı Demir Hulusi Bey 
gibi önemli isimler karşımıza çıkmaktadır.
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ATATÜRK VE YALOVA
Atatürk ,Yalova’yı ilk kez 19 Ağustos 1929 Pazartesi günü saat 16:00′da ziyaret etmiş  ve 

halkın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır. Atatürk kaplıcaları gezerek iyileştirilmesi ile ilgili talimatlar 
vermiştir. Baltacı Çiftliği’ne giderek buradaki göçmenlerin durumu ile ilgilenmiştir.

Yalova artık Atatürk’ün yazlık çalışmalarını yaptığı, dinlendiği ve önemli kararlar aldığı bir yer 
olmuştur.

Atatürk ,Yalova’yı keşfinden sonra yaklaşık 400 kadar sanatkârı (demirci, elektrikçi, marangoz, 
duvarcı) Yalova’ya getirterek  şehrin kalkınması  için seferber etmiştir. Termal Kurşunlu Banyo’nun 
onarımı, Yalova Termal yolunun düzenlenmesi, Samanlı ve Yalova derelerinin temizletilmesi işlerini 
yaptıran Atatürk, Yalova’nın ilk imar planını da hazırlatmıştır.

Yalova,  Atatürk’ün yakın ilgisi ile hızla gelişirken yerli-yabancı devlet adamlarının, konukların 
ağırlandığı yer olmuştur. Çok önem verdiği toplantılara Yalova’da hazırlanan Atatürk, devlet ile 
ilgili önemli birçok kararı da şehrimizde almıştır.

Atatürk Yalova’ya gelişinden kısa bir süre sonra Yalova nahiyelikten kaza statüsüne kavuşmuş, 
ardından da İstanbul’a bağlanmıştır.

Termal kaplıcalarına hayrandı:

Atatürk, Termal kaplıcalarını gezdiğinde hayran kalmıştır. Buranın dünyaca ünlü bir merkez 

  Atatürk 
Baltacı Çiftliği’nde

  Atatürk 
Kaplıcaları Geziyor
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olması için hemen çalışmalara başlamıştır. Kısa sürede orman yolları açtırmış, kaplıcalara yeni sıcak 
ve soğuk su boruları döşetmiş, yeni su depoları yaptırmıştır. Termal Yalova yolu düzenlenerek yolun 
iki tarafına çınar ağaçları dikilmiştir. Sular ve suların yararlı olabileceği hastalıklar araştırılmıştır.

Atatürk sayesinde Termal dünyanın en güzel sağlık, şifa, doğa ve dinlenme köşelerinden biri 
hâline gelmiştir. 

Atatürk’ün Yalova’ya olan yoğun ilgisinin nedenleri:

• Termal ’in doğal güzellikleri ve şifalı suları.

• Bölgede örnek çiftlik yapmak için uygun alanların bulunması.

• Ulaşım bakımından merkezî bir yerde bulunması.

• Değişik yörelerden gelen göçmenlerin iskâna tâbi tutulmaları ve bunların bölgede 
karşılaştıkları zorluklar.

Atatürk’ün Yalova’daki faaliyetleri:

• Termal’i dünyaca ünlü bir sağlık 
merkezi hâline getirme çalışmaları.

• Termal Atatürk Köşkü’nün yapılması.

• İstanbul’dan Yalova’ya her gün vapur 
işletilmesinin sağlanması.

• Yalova Termal Oteli’nin yapılması.

• Sıtma ile mücadelenin başlatılması.

• Yerleşimin düzenlemesi.

Atatürk’ün Yalova’da aldığı önemli kararlar:

• Türk tarihi ile ilgili çalışmalar Yalova’da filizlendi ve şekillendi.

• Türk Tarihinin Ana Hatları burada yapılan müzakereler sonucu şekillendi ve iki cilt olarak 
basıldı.

• Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun çalışmaları  Yalova’da şekillendi.

• Türk demokrasi tarihinde önemli bir adım olan Serbest Cumhuriyet Fırkası çalışmaları 
Yalova’da başlatıldı. Atatürk, Fethi Okyar Bey’i bu amaçla Yalova’da görevlendirdi.

• Teknik okulların kapatılmayarak çoğaltılacağına dair karar Yalova’da verildi.

Termal Oteli’nin ilk konuğuydu:

Atatürk Yalova’ya 27 kez gelmiş ve 311 gün 273 gece kalmıştır. Atatürk Yalova’ya son olarak 
21/22 Ocak 1938 gecesi sabaha karşı gelmiştir. Yeni yapılan Termal Oteli’nin ilk misafiri olmuştur. 
9 gün burada kalmış, kaldığı ilk gün hastalığı teşhis edilmiştir. 1 Şubat 1938′de bazı fabrikaları 
açmak üzere Bursa’ya gitmiştir. Bu,  Atatürk’ün Yalova’dan son ayrılışı olmuştur.

Köşk raylar 
üzerinde  
kaydırıllırken  
Atatürk takip 
ediyor
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A. Aşağıda  yer alan soruları, harfleri ve yerleri karışık olarak verilen cevaplarıyla  
eşleştirerek kelimeleri doğru bir şekilde karşılarına yazınız.

1-Yalova’nın 1929 yılında Atatürk’ün isteği ile ilçesi 

olduğu ilin adı nedir?

5-Anadolu’nun Türkleşmesini sağlayan savaşın adı 

nedir?

10-Yalova’nın işgal edilmesini hızlandıran anlaşmanın 

adı nedir?

3-1326 yılında Yalova’yı fethederek Osmanlı 

hakimiyetine girmesini sağlayan komutanın adı nedir?

7-Kurtuluş Savaşı’nda Yalova’yı işgal eden devletin 

ismi nedir?

12.-Yalova düşman işgalinden ne zaman 

kurtarılmıştır?

2-MS 375’den sonra Yalova’ya hakim olan Doğu 

Roma Devleti’nin diğer ismi nedir?

6-İlimizin 15.yy.da kullanılan adı nedir?

11-MÖ 7. yy.da kurularak ilimizde egemen olan 

devletin adı nedir?

4-Yalova hangi tarihte il olmuştur?

9-Yıldırım Bayezıd zamanında Yalova’nın bağlı olduğu 

ilin adı nedir? 

8-1302 yılında kazanılarak Yalova ve  civarının Türk 

hakimiyetine girmesini sağlayan savaşın adı nedir?

13-Yalova’nın düşman işgalinden kurtarılmasında 

görev yapmış müfrezenin adı nedir?

KALAYDABA

SUFEBA

TANANUYİNS

AZBİNS

RUSBA

91 MEZMUT 
2191

AYTİBİN

GİZA RAHMAN 
ABDUR

VERS

GİTRAMZAL

5199

ASİTLUBN

EYİNAHRUB

SORULAR CEVAPLAR

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

76



ŞEHİRDE YAŞAM

Yalova’nın Kardeş Şehirleri

Yalova dünya şehri olma yolunda ilerleyen bir kenttir. Yurt dışından ve içinden birçok insanın 
yerleşmek için Yalova’ya göç etmesi de bunu kanıtlamaktadır. Yalova’mız kendisi gibi birçok 
avantaja sahip kentler ile kardeş şehir olmuştur. Bu kardeşliğin amacı Yalova’mızı tanıtmak, barış, 
dostluk duygularını ilerletmek ve ortak projeler geliştirmektir.

İLİMİZİN KARDEŞ ŞEHİRLERİNİ TANIYALIM:
1. Bad Godesberg ( Almanya )

Yalova’nın ilk kardeş şehri Bad Godesberg’tir. Bad Godesberg ile kardeş şehir anlaşması 12 
Mayıs 1969 tarihinde imzalanmıştır. Gazipaşa Caddesi’nde oluşturulan park ile iki şehir arasındaki 
ilişkiler geliştirilmiştir.

2. Tonami ( Japonya )
Yalova’nın ikinci kardeş şehri Tonami’dir. Tonami, dünyanın en önemli çiçek (lale) kentleri 

arasındadır. Tonami ile Yalova 3 Ekim 1989 tarihinde kardeş şehir olmuştur. Tonami Belediyesi’nin 
bir milyon lale ekerek kurduğu ve 365 gün açık kalan lale müzesinin tam ortasında  Yalova’yı  
temsil eden büyük bir saat kulesi ve Tonami kaplıcalarında, Termal adında Türk mimarisini yansıtan 

Bad Godesberg

ÜNİTE 3:
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büyük bir çeşme vardır. Ayrıca Yaşadığımız 17 Ağustos depreminden sonra Tonami halkının 
topladığı yardım paralarıyla Yalova itfaiyesi yeniden kurulmuştur. Şehrimizde de Tonami Meydanı 
oluşturularak iki kent arasında ilişkilerin güçlendirilmesi sağlanmıştır.

3. Mahaçkale ( Dagıstan )

İki kent arasındaki dostluk ve barış duygularının arttırılması amacıyla Mohaçkale Parkı 
oluşturulmuştur. Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale ile kardeş şehir anlaşması  25 Mayıs 1992 
tarihinde imzalanmıştır.

Tonami

Mohaçkale 
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 4. Panjin ( Çin )

1 milyon 300 bin kişinin yaşadığı Panjin, başkent Pekin’e 600 km uzak olmasına rağmen 
Çin’in en önemli şehirlerinden biridir. Panjin ile kardeş şehir anlaşması 9 Nisan 1992 tarihinde 
imzalanmıştır.

5. Geçitkale ( KKTC )

Geçitkale, Yalova’nın en küçük kardeş şehridir. Nüfusu yaklaşık 4 bin olan Geçitkale ile kardeş 
şehir anlaşması  27 Temmuz 1995 tarihinde imzalanmıştır.

6. Suwon ( G.Kore )
Bir üniversite kenti olan ve 1 milyon 100 bin kişinin yaşadığı Suwon’da endüstriyel yatırımlar 

öne çıkmaktadır. Suwon ile kardeş şehir anlaşması 11 Haziran 1999 tarihinde imzalanmıştır.

Panjin

Geçitkale
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7. Burgaz ( Bulgaristan )
Bulgaristan’ ın en önemli turistik merkezlerinden olan Burgaz ‘ da uluslar arası havaalanı ve 

çok sayıda sanayi tesisi bulunmaktadır.Yalova’nın yedinci kardeş şehri olan Burgaz aynı zamanda 
Yalova’nın en büyük kardeş şehridir.  Burgaz ile kardeş şehir anlaşması 2004  yılında imzalanmıştır.

8. Mecidiye ( Romanya )
Mecidiye, ismini kurucusu olan Osmanlı Sultanı Abdülmecit’ten almaktadır. Mecidiye ile kardeş 

şehir anlaşması 8 Kasım  2004 tarihinde imzalanmıştır.

9. Komotini ( Yunanistan )
Komotini’de çok sayıda Türk yaşamaktadır. Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu toprakları içinde 

yer almıştır. Komotini ile kardeş şehir anlaşması 13 Aralık 2002 tarihinde imzalanmıştır

10. Belogorsk ( Kırım ) 
Kırım tatarlarının yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. 15 Ocak 2004 tarihinde kardeş şehir 

antlaşması imzalanmıştır.

11. Smolyan ( Bulgaristan )
Kayak merkezleri ile öne çıkan Smolyan  beş yüz yıl boyunca Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. 

Smolyan ile kardeş şehir anlaşması 28 Temmuz 2010 tarihinde imzalanmıştır.

12. Ohrid ( Makedonya )

 Ohrid, kendisiyle aynı ismi taşıyan gölün kıyısında kurulmuştur. Göl manzarası, bölgeye 
özgü evleri ve tarihî eserleriyle ünlü bir turistik şehirdir. Ohri’de Osmanlı döneminden kalma 10 
cami ve 1 de tekke bulunmaktadır. Ohrid ile kardeş şehir anlaşması 28 Temmuz 2010 tarihinde 
imzalanmıştır.

Ohrid
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13. İpek ( Kosova )
Türk şairi Mehmet Âkif Ersoy’un babası İpekli Tahir Efendi’ nin doğup büyüdüğü İpek şehri ile 

kardeş şehir anlaşması 28 Temmuz 2010 yılında imzalanmıştır.

14. Novi Pazar ( Sırbistan )

Halkının çoğunlukla Boşnaklardan oluştuğu bu şehir, uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu 
egemenliğinde kalmıştır. Novi Pazar’la kardeş şehir anlaşması 19 Temmuz 2011 tarihinde 
imzalanmıştır.

15. Travnik ( Bosna Hersek )

 Travnik, vezirler şehri olarak bilinir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu’na onlarca devlet adamı 
yetiştirmiştir. Travnik ile kardeş şehir anlaşması 24 Ekim 2011 tarihinde imzalanmıştır.

Travnik

Novi Pazar
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16. Trogir ( Hırvatistan )

 Hırvatistan’ın önemli turizm merkezlerinden biridir. Takma adı “Taş Güzeli” olan bu ada 
şehrinde geçmişten kalan saraylar, kaleler ve kiliseler bulunmaktadır. Trogir ile kardeş şehir 
anlaşması 14 Kasım  2011 tarihinde imzalanmıştır

17. Batum ( Gürcistan ) 

Trogir

Batum
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Batum, Transkafkasya Demiryolu’nun ve Bakü petrol boru hattının son bulduğu önemli liman 
ve ticaret merkezidir. Petrol rafinerisi ve tersanecilikle tanınmıştır. Batum ile Yalova arasında 
kardeş şehir anlaşması 25 Mayıs 2012 tarihinde imzalanmıştır

18. Budva ( Karadağ )

Budva, Karadağ’ın sahil şehri ve önemli bir turizm merkezidir. Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu 
egemenliğinde kalmıştır. Budva ile kardeş şehir anlaşması 18 Temmuz 2012 tarihinde 
imzalanmıştır.

19. Rottenburg ( Almanya )

Yenilenebilir enerji konusunda oldukça önemli çalışmaların yapıldığı Rottenburg ile kardeş 
şehir anlaşması 02.02.2015 tarihinde imzalanmıştır.

Rottenburg

Budva
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20. Hasavyurt ( Rusya-Dağıstan Özerk Cumhuriyeti )
Hasavyurt ile kardeş şehir anlaşması 2015 yılında imzalanmıştır. sorusuna ne cevap versiniz? 

YALOVA’NIN KOMŞULARI
Yalova, güneyinde Bursa ve doğusunda Kocaeli ile komşudur. Bursa’nın yüzölçümü 10.813, 

Kocaeli’nin yüzölçümü 3.397  iken Yalova’nın yüzölçümü 847 kilometrekaredir.

Yalova, Bursa ve Kocaeli’nin iklimleri benzer özellikler taşımakta ve Akdeniz iklim kuşağı içinde 
yer almaktadır.

Bursa ve Kocaeli gibi Yalova’nın da Marmara Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır.

Komşularımızdan Bursa, Türkiye’nin en kalabalık dördüncü, Kocaeli onuncu kentidir. Yalova’mız 
ise 66. sıradadır.

Her iki şehrin tarihi de Yalova’mız gibi eski çağlara kadar uzanmaktadır. Bitinyalılar, Romalılar, 
Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar bu iki şehrin tarihinde yer alan önemli devletlerdir.

Bursa ve Kocaeli tarihte sahip oldukları coğrafi konum nedeniyle  Yalova’dan daha önemli bir 
yer edinmişlerdir. Örneğin Bursa 1326 yılında Osmanlılar tarafından fethedilince başkent olmuştur. 
Başkentlik özelliğini 1361 yılında Edirne fethedilerek başkent yapılana kadar korumuştur.

Komşularımızın her ikisi de sanayi faaliyetleri bakımından Yalova’dan daha gelişmiştir. Bursa 
ilinde 18 Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli’nde  13 Organize Sanayi Bölgesi yer alırken Yalova’da 
6 Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.

Bursa ve Kocaeli illeri sahip oldukları doğal ve tarihî güzellikler ile turizm açısından da oldukça 
gelişmiştir. Bursa ilinde yer alan Uludağ ile Kocaeli sınırları içinde bulunan Kartepe kış turizminin 
canlı olduğu turistik yerlerdir. Her iki ilde de özellikle Osmanlı Devleti dönemine ait birçok tarihî 
eser bulunmaktadır. 

 Komşumuz olan bu iki şehirde Türkiye’nin başarılı üniversitelerinden olan Uludağ 
Üniversitesi(Bursa)ve Kocaeli Üniversitesi bulunmaktadır. Eğitime önem veren Yalova’mızda da 
Yalova Üniversitesi yer almaktadır.
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1. Yukarıda verilen Avrupa siyasi haritasında Yalova’nın kardeş şehirlerinin yer aldıkları ülkeleri 
bulunuz.

2. Yalova’nın kardeş şehirlerinden en yakın ve en uzak olanlarını haritadan tespit ediniz.
3. Yalova’nın Avrupa kıtasında kaç tane şehirle kardeş olduğunu belirtiniz.

1. Yukarıda verilen Asya siyasi haritasında Yalova’nın kardeş şehirlerinin yer aldıkları ülkeleri 
bulunuz.

2. Yalova’nın kardeş şehirlerinden en yakın ve en uzak olanlarını haritadan tespit ediniz.
3. Yalova’nın Asya kıtasında kaç tane şehirle kardeş olduğunu belirtiniz.

A. Soruları aşağıda verilen Avrupa Siyasi haritasına göre cevaplayınız. 

B. Soruları aşağıda verilen Asya Siyasi haritasına göre cevaplayınız. 

Avrupa Siyasi Haritası

Asya Siyasi Haritası

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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1. Yalova’nın kaç tane kardeş şehri bulunmaktadır?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. Kardeş şehirlerin kaç tanesi ve hangileri geçmişte Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer 

almıştır?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. Yalova’nın ilk kardeş şehri ile son kardeş şehrinin adını yazınız
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. Yalova’mız gibi çiçekçiliği ile ön plana çıkan kardeş kentin adı nedir?Hangi ülke sınırları 

içinde yer almaktadır?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5. Yalova ile kardeş şehirler arasındaki dayanışmayı gösteren bir örnek veriniz.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
6. İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un babasının doğup büyüdüğü Yalova’nın kardeş 

şehrinin adı nedir ve hangi ülkede yer  almaktadır?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
7. Kıyısında yer aldığı göl ile ülkesinin önemli bir turizm merkezi olan kardeş şehrimizin adı 

nedir?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
8. Bakü-Ceyhan petrol boru hattı, tersanecilik, liman ve ticaret merkezi gibi özellikleri ile 

tanınan kardeş kentimizin adı nedir?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
9. Yalova’nın komşu şehirlerini yazınız.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
10. Yalova ile komşuları olan şehirlerin ortak özelliklerini yazınız.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
11. Yalova ile komşuları olan şehirlerin farklı özelliklerini yazınız.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

C. Yalova’nın komşu ve kardeş şehirleri ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız
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YALOVA’DA EKONOMİ

ÜNİTE 4  

KONULAR

 Ö Yalova’da Ekonomi

 Ö Yalova’da Zanaat

 Ö Yalova’da Turizm

 Ö Yalova’nın Ulaşım ve İletişim İmkânları
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YALOVA’DA EKONOMİ

Yalova’da Ekonomi

EKONOMİ
İnsanların yaşayabilmek için üretme,ürettiklerini bölüşebilme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden 

doğan ilişkilerin bütünü anlamına gelmektedir.

Yalova’da yapılan başlıca ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret ve turizm 
olarak sıralanmaktadır.

TARIM 
İlin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır. Tahıl, baklagiller ve endüstri bitkileri önemli 

tarla bitkilerini oluşturmaktadır. İlimizin meyve üretiminde elma ve kivi ilk sıralarda yer alır. Bunun 
yanında çilek, kiraz, üzüm gibi meyveler de yetiştirilmektedir. Ayrıca taze sebze seracılığı ile kültür 

ÜNİTE 4:
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mantarcılığı da yapılmaktadır. Sebze seralarında salatalık, patlıcan, fasulye, kıvırcık, maydanoz gibi 
sebzeler üretilmektedir. Yalova’da son yıllarda organik tarım alanında da gelişmeler yaşanmaktadır. 
Özellikle Altınova, Çiftlikköy, Kılıç köyü ve Akköy bu alanda çalışmalar yapılan yerlerdir.

Önemli tarımsal uğraşlardan biri de süs bitkileri üretimidir. Süs bitkileri yetiştiriciliği salon ve 
süs bitkileri; bahçe ve çevre düzenlemesinde kullanılan ağaçlar, soğanlı ve rizomlu süs bitkileri, 
kesme çiçek olmak üzere dört kısımda toplanır. Akköy, Koruköy, Kadıköy, Samanlı, Hacımehmet, 
Laledere, Safran, Elmalık, Kazımiye, Taşköprü ve Çiftlikköy’de yaygın bir şekilde çiçekçilik 
yapılmaktadır. Karanfil, gül, kasımpatı başta olmak üzere kesme türden bütün çiçeklerin üretimi 
yapılmaktadır.

Yalova’daki süs bitkileri üreticiliği, ülke genelinde önem taşımaktadır. Türkiye genelinde süs 
bitkisi üretim alanı yaklaşık 49 bin dekar olup bunun 3 bin dekarı ilimizde bulunmaktadır. Toplam 
162 milyon adet çiçek üretimi gerçekleştirilmektedir. Üretimin ekonomik değeri 400 milyon 
TL’dir. İlimiz bu alanda Antalya ve İzmir’den sonra Türkiye genelinde 3. sırada yer almaktadır. 
İlde yapılan üretim sadece yurt içi pazarlarda tüketilmemekte, aynı zamanda üretimin ihracatı da 
yapılmaktadır.

HAYVANCILIK 

Arazilerin tarıma elverişli olması sebebiyle hayvancılık fazla gelişmemiştir. Büyükbaş, 
küçükbaş, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Özellikle Sugören, Yenimahalle, Elmalık, 
Teşvikiye ve Gacık köylerinde arıcılık faaliyeti gerçekleştirilmektedir.
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SANAYİ 
Yalova tam olarak sanayileşmemiş bir ildir. Bununla birlikte Yalova’da yer alan sanayi 

kuruluşları, faaliyet gösterdikleri alanlarda, ülkemizin en önemli sanayi kuruluşları arasında yer 
almaktadır. Yalova’nın öne çıkan sanayi alanları şunlardır: kimyasal ürünler imalâtı,  tekstil, kağıt, 
gemi inşa ve otomotiv yan sanayi.

Yalova, karbon ve akrilik elyaf üretiminde stratejik bir merkezdir. Dünyanın tek çatı altında 
faaliyet gösteren en büyük entegre akrilik elyaf üretim tesisi, ilimizde bulunmaktadır. Tesisin dünya 
pazarındaki üretim payı % 17 olarak belirtilmektedir. Dünyada sadece 8 noktada üretilen geleceğin 
ham maddesi karbon elyaf, yapılan AR-GE çalışmaları sonrasında ilimizde de üretilmektedir.

TİCARET
Yalova’dan diğer illere tekstil ham maddesi ve ürünleri, kimyasal maddeler, ambalaj malzemesi, 

temizlik kâğıtları, gıda maddeleri, bitkisel çaylar, mermer, granit satışı yapılır. Diğer illerden de 
dayanıklı tüketim malları, hayvansal ürünler, bakliyat ürünleri, inşaat malzemeleri vb. ürünler satın 
alınmaktadır.

TURİZM

Coğrafi konumu, tarihi ve arkeolojik zenginlikleri, kaplıcaları ve doğal güzellikleri bakımından, 
Yalova ülkemizin turizm potansiyeli yüksek illerinden biridir. Doğal güzellikleri ile doğa ve dağ 
turizmine, temiz deniziyle deniz ve su sporlarına elverişli bir kenttir. Özellikle dünyaca ünlü Termal 
ve Armutlu kaplıcaları, Yalova için çok önemli turizm kaynaklarıdır. Yürüyen Köşk, Termal Atatürk 
Köşkü, Çınarcık ve Esenköy sahili, Delmece Yaylası, Erikli ve Sudüşen Şelaleleri Yalova’nın en ünlü 
turizm noktalarıdır.

ULAŞIM
Yalova’dan Bursa ve Kocaeli illerine karayolu, İstanbul’a ise kara ve deniz yolu ile ulaşım 

sağlanmaktadır. 
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1.   Yalova, hayvancılık alanında en gelişmiş  ilimizdir.

2.    Dünyanın tek çatı altındaki en büyük entegre akrilik elyaf fabrikası Yalova’ da bulunmaktadır.

3.   Yürüyen  Köşk, Termal Atatürk Köşkü ilimizin turistik mekanlarındandır. 

4.   Yalova süs bitkisi yetiştiriciliğinde Türkiye’de 1. sırada yer almaktadır. 

A. Yalova’ da yapılan ekonomik faaliyetleri resimlerle eşleştiriniz.

B. Aşağıda yer alan sebze, meyve, tahıl vb. ürünlerden Yalova’ da yetiştirilenleri boyayınız.

C.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.

TARIM

SANAYİ

TURİZM

HAYVANCILIK

TİCARET

ULAŞIM

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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C. Yalova’nın sahip olduğu doğal ve beşeri imkânlarını dikkate alarak bir yatırım projesi 
tasarlayınız.
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YALOVA’DA EKONOMİ

Yalova’da Zanaat

BOYNUZ İŞLEMECİLİĞİ
Yalova merkeze bağlı Güneyköy’de,  geleneksel Türk süsleme ve el sanatlarından olan 

boynuz işlemeciliği yapılmaktadır. Sığır ve manda boynuzları değerli taşlarla işlenerek takıya 
dönüştürülmektedir. 

Boynuzlar, etsel ve kemiksel dokudan ayrılır. Dezenfekte edilerek 8 aylık bir süre içerisinde 
güneş görmeyen, hava alabilen bir yerde kurutulmaya bırakılır. Van Gölü’nden çıkan kristal sodayla, 
boynuz bakterilerden arındırılır. Kesilip düzeltildikten sonra bir ay daha bekletilir. Isıyla düzeltme 
yapılır. Dinlendirildikten sonra çizilip çeşitli şekiller verilir. Herhangi bir takının hazırlanması 
yaklaşık 9 ay sürer. 

ÜNİTE 4:
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Bunları Biliyor Muydunuz?
Mehmet Atışan, İstanbul Kapalıçarşı’da çalıştığı dönemde köylüsü Zeynel Abidin’den 

boynuz işlemeciliğini öğrenmiş ve ustasından devraldığı mesleği 1969 yılından beri Yalova’da 
sürdürmektedir.

Mehmet Atışan tarafından yapılan birçok çalışma, yerli ve yabancı devlet büyüklerine hediye 
edilmiştir.

BAKIRCILIK
Bakır, keşfedildiği tarihten bu yana birçok alanda kullanılmış madenler arasındadır. İnsan 

hayatını tarih boyunca kolaylaştırmıştır.

Bakırcılıkta yapılan eşyalar, geçmişten günümüze birçok alanda kullanılmıştır. Genellikle 
mutfak eşyaları, çeşitli aletler ve süs eşyaları olarak üretilmiştir. Günümüzde, bakırdan genellikle 
hediyelik eşyalar yapılmaktadır.

Yalova’nın en eski esnaflarından Nazmi Bahçekapılı, bakırcılık zanaatının son temsilcilerinden 
olup 65 yıldır bu işle uğraşmaktadır.

İPEK HALI DOKUMACILIĞI
İlimizin Sugören köyünde, saf ipekten ipek halı dokunur. Halılar dokunurken çift düğüm 

atılır. Halıların  en önemli özelliği ise her sırada el makası ile kesilmesidir. Çift düğüm olması ve 
el makası ile kesilmesi, halının daha uzun süre dayanmasını sağlar. Halının cm karesinde 144 
düğüm bulunur. Halı dokuyan bayanlar günde en fazla 5000 düğüm atabilir. Halılarda, bitkisel ve 
geometrik desenler kullanılır. 

Sugören köyünde bu amaçla kullanılan pek çok tezgâh bulunur. Köyün genç kadınları ve kızları 
bu alana rağbet etmekte ve geçim kaynağını halı dokuyarak temin etmektedir.
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1.Zanaat nedir?

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

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

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

1.Zanaat ve Sanat arasında ne fark vardır? 

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

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

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

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

B. Aşağıda yer alan motifin noktalı bölümlerini diğer tarafa uygun olarak tamamlayınız.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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YALOVA’DA EKONOMİ

Yalova’da Turizm

Yalova; uzun bir tarihî geçmişe sahip olması, şelale, yayla ve ormanlarından oluşan doğal 
güzelliklere sahip bulunması nedeniyle turizmi gelir kaynağı hâline getiren şehirlerimizden biridir.

TARİH TURİZMİ
Özellikle Osmanlı Devleti döneminde ve Atatürk’ün Yalova’yı bir kaplıca kenti hâline getirme 

sürecinden sonra ilimizde birçok tarihî eser meydana getirilmiştir. Bu eserler yerli ve yabancı 
turistlerin ilgisini çekmekte, ilimizin ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Turistlerin rağbet ettiği 
belli başlı tarihî eserlerimiz şunlardır:

1. Yürüyen Köşk: 

Atatürk, ahşap bir yapıya sahip olan köşkün dış mimarisi kadar iç mimarisine de büyük önem 
vermiştir. Yurt dışından getirilen eşyalar kadar, Atatürk’ün şahsi eşyaları da köşk içerisinde yer 
almaktadır.

Yürüyen Köşk Atatürk’ün önemli konuklarını ağırlaması, o dönem önemli toplantılara ev 
sahipliği yapması açısından da büyük öneme sahiptir.

ÜNİTE 4:
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Atatürk’ün ağaca ve doğaya verdiği önemi göstermesi açısından eşsiz örneklerden olan bu 
eser, devletimiz tarafından Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınmıştır.

2. Termal Atatürk Köşkü: 
Dış mimarisi sade bir görünüme sahip 

olan bu köşkün iç mimarisinde İran, Çin, 
Fransız, Japon mimarisi izleri ve eşyaları 
bulunmaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında hükümetin 
yaz toplantılarını yaptığı yer halini alan 
köşk içerisinde Atatürk ve manevi kızlarına 
ait odalar da bulundurmaktadır. Atatürk, 
hayatının son dönemlerini Dolmabahçe 
Sarayı’ndan önce burada geçirmiştir.

Atatürk Köşkü, 1984 yıllında yapılan 
yenileme çalışmalarından sonra müze olarak 
hizmet vermeye başlamıştır.

3. Kara Kilise: 

Kara Kilise adıyla bilinen yapı, Çiftlikköy ilçemizin sınırları içindedir. Tuğladan yapılmış olan 
kilise, erken Bizans Dönemine aittir. 

4. Höyük Tepe Tümülüs Mezar: 

İlimize bağlı Sugören köyünün 3 km batısında, 600 m rakımlı tepedir. Çevresinde orman 
alanları vardır. Tepe noktası çevreye hâkimdir. Yüzey incelemesinde üzerinde herhangi bir buluntu 
ya da kalıntıya rastlanmamıştır. Yığma toprak ile oluşturulmuş anıtsal bir Tümülüs mezardır.
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1. Delmece Yaylası:  

Delmece Yaylasına, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinden ulaşılmaktadır. Çam, meşe, 
kestane ve ıhlamur ağaçlarından oluşan çeşitli ağaç türlerinin bulunduğu yaylada ayrıca şelaleler 
ve “Dipsiz Göl” olarak bilinen derin bir krater gölü yer alır. Bunun yanı sıra “şifalı su” diye bilinen 
bir içme su kaynağı da bulunmaktadır. Doğal yürüyüş parkuru ile farklı doğal güzellikleri sunması 
bakımından oldukça ilgi çekicidir. Delmece Yaylası alanı 400 dönüm olup üzerinde ahşap ve kâgir 
yapılar bulunmaktadır. 

DOĞA TURİZMİ
İlimizin Marmara Denizi kıyısında olması deniz turizminin gelişmesine katkı sağlanmaktadır. 

Ayrıca sahip olduğu ormanlar, şelaleler ve yaylalar da doğa turizminin gelişmesine imkân 
vermektedir.

İlimizin önemli doğal güzellikleri şunlardır:

2. Sudüşen Şelalesi: 

Termal ilçesi Üvezpınar köyünden 8 
km uzaklıkta bulunan Sudüşen Şelalesi 
ve çevresi doğa tutkunlarına muhteşem 
bir şölen sunar. Şelaleye giden yol, rahat 
ve doğal bir yürüyüş parkuru olup yaz 
aylarında yerli ve yabancı turistlerce 
yoğun olarak tercih edilmektedir. Şelaleye 
çıkarken bir baraj gölü, Marmara Denizi 
manzarası ve çok çeşitli orman faunası 
ile karşılaşılır ki, bu güzergâh foto safari, 
doğa yürüyüşü ve piknik alanı olarak 
kullanılmaktadır. 

3. Erikli Çifte Şelale: 

Çınarcık ilçesi, Teşvikiye beldesinden, Delmece Yaylası’na çıkılan yol üzerinde, Kent Ormanı 
içinde bulunmaktadır. Erikli Şelaleleri eşsiz doğa güzellikleri ile kamp kurmak ve Trekking yapmak 
isteyenler için harika bir mekândır.
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4. Dipsiz Göl: 

Teşvikiye beldesinde bulunan  bir krater gölü olan Dipsiz Göl’ün derinliği bilinmemektedir. 

5. Erikli Yaylası: 

Erikli Yaylası, Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlıdır. Erikli Yaylası’nda şelaleler, göller ve çayırlar 
bulunmaktadır.

6. Çınarcık-Esenköy-Armutlu Sahilleri: 

Çınarcık, Esenköy ve Armutlu; sahilleri, plajları, kamp ve piknik alanlarıyla her türlü konaklama, 
yeme-içme ve eğlence mekânlarıyla bölgenin önemli tatil merkezlerindendir. Deniz suyu sıcaklığı 
yaz aylarında (Haziran-Eylül) ortalama 19,9–22,9 °C arasındadır. Hava sıcaklığı ise aynı aylar 
arasında ortalama 20–23 °C arasında değişmektedir.

7. Karaca Arboretum: 

Karaca Arboretum, Yalova-Termal yolu üzerinde, il merkezine 5 kilometre mesafede, Samanlı 
köyü sınırları içinde bulunmaktadır. Karaca Arboretum, Hayrettin Karaca tarafından, 1980 
yılında, 13,5 hektar arazi üzerinde kurulmuştur. Peyzaj ağırlıklı koleksiyon, bir canlı ağaç müzesi 
konumundadır. Bugün yaklaşık 7000 civarında değişik bitki türlerini barındırmaktadır.

Karaca Arboretum, Türkiye’nin ilk özel arboretumudur. Karaca Arboretum Haziran 2004’te 
Uluslar arası Dendroloji (Ağaç Bilimi) Cemiyeti tarafından bir ödüle layık görülmüş ve 27 Haziran 
2004 te bu ödül Uluslararası Dendroloji Cemiyeti tarafından Karaca Arboretum da düzenlenen 
törenle Sn. Hayrettin KARACA’ya takdim edilmiştir. Bu ödül dünyada şimdiye kadar 14 arboretum 
ya da koleksiyon bahçesine verilmiştir. Karaca Arboretum da bu ödülü alan 15. arboretum 
olmuştur.
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8. Karlık Yaylası:

Karlık Yaylası, Esenköy belde merkezinden 8 km mesafede olup doğal yürüyüş parkurları ve 
motorlu araçlarla ulaşılabilir konumdadır. Denizden 700 metre yükseklikte olan yayla etrafında 
her türlü ağaç, içme suları ve endemik bitkiler bulunmaktadır. Doğa kampçılarının sürekli tercih 
ettikleri bir yerdir.

9. Hersek Lagünü:

Lagün : Denizden kıyı kordonu ile ayrılan göl anlamına gelmektedir.

Gölün ortalama derinliği 50-60 cm olup en derin noktası 90 cm’dir. Hersek Lagünü; başta su 
kuşları olmak üzere pek çok canlının barınma, beslenme ve üreme alanı olarak büyük önem taşır. 
Göl kışın donmamaktadır. Bu nedenle kışları sert geçen yıllarda, göl yüzeyinde başta ördekler 
olmak üzere pek çok kuş türünü görmek mümkündür. Yüz binlerce kuşun geçtiği göç yolu üzerinde 
bulunmaktadır. 

Denizle göl arasındaki kıyı şeridinde koloni hâlinde yaşayan yaklaşık 201 kuş türü 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları kara gagalı sumru, sumru, Akdeniz martısı, poyrazkuşu, küçük 
halkalı cılıbıt, gümüş martı...

Hersek Lagünü, kış mevsiminde barındırdığı flamingo sayısı ile de Marmara Bölgesi’nde 
önemli bir konuma sahiptir. 

10. Geofit Bahçesi:

Geofit Bahçesi Türkiye’nin tek, dünya üzerinde ılıman iklim kuşağının en büyük bahçesidir. 
2014 yılında hizmete açılmıştır. Ziyaretçilere görsel bir şölen sunarak ziyaret edenleri büyüler.
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Bahçede binden fazla bitki türü bulunur. Bitkiler, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 
özellikle Hollanda ve İsviçre’den getirilir. Yetkililer tarafından, bitkiler üzerinde araştırmalar 
yapılmaktadır. İlaç sanayinde kullanılabileceği ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

Geofit Bahçesi oldukça güzel bir amaca hizmet eder: Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya 
olan bitkiler burada koruma altına alınır, tohumlar geliştirilir ve yeni bitkiler keşfedilir. Amaç, 
gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakabilmek ve Türkiye’de doğal varlıkları koruma 
bilincini geliştirmektir.

Üç yüz yıl önce Osmanlı Devleti zamanında Sümbül Efendi tarafından süs bitkileri katalogu 
çıkarılmıştır. Günümüzde de Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 
bir süs bitkileri katalogu oluşturulmuştur.

11. Yeşil - Mavi Turizm Seyir Yolu:

Yeşil - Mavi Turizm Seyir Yolu, Yalova’nın doğa yürüyüş parkurudur. Altınova’dan başlayan yol, 
Kurtköy’e kadar uzanır. Mavi denizi, yeşil ağacı (doğa) simgeler. Doğa fotoğrafçılığına ve sporlarına 
uygun bir bölgedir. Yol üzerinden; Yalova’nın orman, yayla ve şelalelerine kolayca ulaşılabilir.

Yeşil - Mavi Turizm Seyir Yolu’nun manzarası fevkalade güzel ve botanik bir bahçe 
görünümündedir: orman ve vadi manzarası, Marmara Denizi, İstanbul, İznik Gölü, Samanlı Dağları, 
Uludağ zirveleri, Orhangazi, Gemlik sırtları vs. 

Yol üzerinde kayın, gürgen, meşe, piren, katırtırnağı, ıhlamur, erik, elma, kestane, kiraz, 
muşmula, fındık, kuşburnu, akdiken vb. ağaçlar görülür; otlardan kekik, kuzukulağı, gelinparmağı, 
hindiba (yabani çiçekler) ve benzerleri vardır. Ayrıca mevsim ve zemin özelliklerine göre, seyrek 
olarak ayı, tilki, çakal izleri görülebilir. Köy yakınlarında sincaplar olabilir.
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MÜZELER
Yalova’mızdaki müzelerle kültürel değerlerimiz yaşatılırken turistlerin de ilimizin tarihi ve 

kültürü hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Önemli müzelerimiz şunlardır:

1. Yalova Kent Müzesi: 

Yalova tarihinin ve kentsel hafızasının geleceğe taşınması amacıyla, daha sonra aslına uygun 
olarak yapılan Hükümet Konağı’nın ‘’Kent Müzesi ‘’olarak kullanıma açılması için belli çalışmalar 
yapılmış ve sonunda Yalova Kent Müzesi, 15 Mayıs 2013 tarihinde hizmete sunulmuştur.

2. Yalova Açık Hava Müzesi: 

6000 yıllık geçmişe sahip ilimizin çeşitli yerlerinde çıkan ve korunan  tarihi eserlerin toplanarak 
sergilendiği güzel bir mekândır.

29 Ekim 2003 tarihinde açılan müzede Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi’ne ait eserler yer 
almakla birlikte Yalova’nın çeşitli bölgelerinde bulunan eserlere ait maketler de bulunmaktadır.

3. İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi:

 Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi belgelerle varlığı kanıtlanabilen ilk kâğıthanesi ilimiz 
Yalova’ya bağlı Elmalık köyünde kurulmuştur. İlk matbaacımız olan İbrahim Müteferrika tarafından 
çalıştırılmış olan bu kâğıthane o dönem tamamen ithal bir ürün olan kâğıdın yerli üretimini 
gerçekleştirmiş olması bakımından önemlidir.
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Kâğıdın binlerce yıllık tarihini Kağıthane-i Yalakâbâd adıyla gözler önüne seren İbrahim 
Müteferrika Kağıt Müzesi, ülkemizin de ilk kâğıt müzesi olması açısından oldukça önemli bir yere 
sahiptir.

4. Deprem Anıtı: 

İlimizde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın 
anılarını yaşatmak için Deprem Anıtı yapılmıştır. Bu yapı sadece anıt özelliği taşımamaktadır. 
Bünyesinde söz konusu depremde yaşananlara dair fotoğraf vb. envanter barındıran bir müze 
niteliğindedir. Bu anıt, ilimizdeki deprem gerçeğini bize hatırlatırken kaybettiğimiz vatandaşlarımıza 
olan sevgimizi yansıtmaktadır.

FESTİVAL VE ŞENLİKLER
İlimizde her yıl yapılan festival ve şenlikler Yalova’ya ziyarete gelenlerin ilgisini çekmekte ve 

ilgiyi arttırmaktadır. Belli başlı etkinliklerimiz şunlardır:

1-Fevziye Yağlı Güreşleri: 

İlde geçmişten günümüze gelen en önemli sportif  faaliyet, Altınova ilçesi Fevziye köyünde 
her yıl gerçekleştirilen Fevziye Yağlı Güreşleridir. 1901 yılında köy düğünlerinde gençlerin güreş 
tutmasıyla bir gelenek hâlini almıştır. Zamanla tüm çevre köylerin de katıldığı, etli pilav ikram 
edildiği yağlı güreş tutulduğu özel bir gün hâline gelmiştir. Her yıl düzenli biçimde yapılan ve 
Türkiye’nin her tarafından pehlivanların katıldığı Fevziye Güreşleri, aynı zamanda Tarihî Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri için de bir prova özelliği taşımaktadır.
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2. Yalova Uluslararası Kafkas Halk Dansları ve Müzik Festivali: 

Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali temmuz ayında yapılmaktadır. Özellikle 
Türk Cumhuriyetlerinden birçok halk dansları ekibi katılmaktadır.

3. Delmece Yaylası Şenlikleri: 

Her yıl haziran ayı içinde yapılan şenliklere birçok sanatçı katılmaktadır.

4. Sermayecik Köyü Çilek Festivali:

Her yıl mayıs içinde gerçekleştirilen festivalde en iyi çilek yarışması gibi etkinlikler de 
yapılmaktadır.

5. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali: 

Temmuz ayında düzenlenen festivale yabancı ülkelerden birçok ekip katılmaktadır.
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KAPLICA TURİZMİ
Yerli ve yabancı turistlere sağladığı sağlık imkânları açısından ilimiz kaplıca turizmi bakımından 

gelişmiştir.

1. Armutlu Kaplıcaları:

Türkiye’nin 1. derece önemli ve öncelikli kaplıcalarından olan Armutlu Kaplıcası; çevresi ağaç 
ve makilerle kaplı bir vadide, dere yatağı boyuna sıralanmış çok sayıda kaynaktan beslenmektedir. 
Termal Kaplıcalarından sonra keşfedilmiş olmakla birlikte Bizans Dönemi’nden beri varlığı 
bilinmekte ve sularından yararlanılmaktadır. Termal Kaplıcalarına göre denize daha yakındır. Bu 
yakınlık, deniz ve kaplıca keyiflerinin bir arada yaşanmasına imkân tanımaktadır.

Armutlu kaplıcalarının suyu, ülkemizdeki radyoaktivitesi en yüksek olan kaplıca suyudur. 
Sıcaklığı 57 ºC ile 73 ºC arasında değişir. Kaplıcalardan banyo, içme ve solunum gibi farklı yollarla 
yararlanılabilir. 

2. Fıstıklı Kaplıcaları:

Kaplıca suyu romatizmalı hastalıklar, cilt hastalıkları, siyatik ve her türlü nevralji, çeşitli felçler, 
dolaşım hastalıkları, adale hastalıkları, kadın hastalıkları,  ameliyat sonrası rahatsızlıklar ve 
metabolizma bozukluklarının tedavisinde kullanılabilir niteliktedir.57-73 ºC derece olan kaplıca 
suyu, renksiz ve berrak termal sudur.

3. Termal Kaplıcaları:

 Yüzyıllardır çeşitli medeniyetlerin şifa merkezi olan Termal’in şifalı su kaynakları günümüzde 
de birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kaplıca suları romatizmalı ve metabolizmalı 
hastalıklarda, sindirim sistemi, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, deri 
hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kadın hastalıkları, fonksiyonel rahatsızlıklara sahip hastalara şifa 
dağıtmaktadır.

Termal, bugün olduğu gibi tarihinin her döneminde bir sağlık ve dinlenme merkezi olarak 
önemini korumuştur.
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MESİRE YERLERİ
Yalova’mız mesire yerleri açısından zengindir.

1-Kapılı Çınar:

Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu üzerinde yer alan ve Anıt Çınarlar olarak bilinen Kurtköy Kapılı 
Çınar mesire yeri bulunmaktadır. 

Söz konusu ağaç 3,5 – 4 metre genişliğinde gövdeye sahip olup gövdesi yaşlanma ve 
yıpranma neticesi boşalmış durumdadır. Gövdesindeki boşalan kısım, bir müddet dükkan olarak 
kullanılmıştır. Ağacın 350 – 400 yaşında olduğu sanılmaktadır.

2. İstihkâm Tepesi:

Elmalık ve Kirazlı köylerine yaklaşık 1 km mesafede Marmara Denizi’ne ve Elmalık Ovası’na 
hâkim bir yerdedir. Yamaç paraşütü uçuş noktası ve piknik alanı olarak düzenlenmiştir.  İstihkâm 
Tepe mesire yeri, Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhında bulunmaktadır.

3. Kent Ormanı: 

Büyüklüğü 95 hektar olan Kent Ormanı’nın içinde şelaleler, 2 km. yürüyüş patikası, piknik 
yerleri, asma köprü, seyir terasları, Erikli Çifte Şelaleleri, ıhlamur, kestane, meşe, gürgen, kayın ve 
çam ağaçları bulunmaktadır. 
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4. Hasanbaba Mesire Yeri: 

Termal ve Çınarcık ilçeleri arasında, Çınarcık sırtlarında bulunan Hasan Baba Piknik ve Mesire 
Yeri geniş bir alana yayılmış olup meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarıyla kaplıdır. Ayrıca bu alanda 
doğal ortamda geyik koruma alanı mevcuttur. 

Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan ilimizde yat turizminin gelişmesine yönelik yatırımlar 
yapılmıştır.

YAT LİMANI ( MARİNA ) 
İlimizin merkezinde konuşlanmıştır. “Marina,” İstanbullu yat sahiplerinin güzel bir hafta sonu 

geçirmek için rotasını belirleyeceği en güzel noktadır.

Konumu itibari ile Karadeniz ve Ege Denizi arasında seyreden yatların transit duraklama 
noktasıdır. 

Deniz yolu ile İstanbul Yenikapı ve Pendik’e ulaşım hemen yanında bulunan terminalden 
sağlanmaktadır. Bu nedenle İstanbul’un iki Uluslararası Havalimanı’na (İstanbul ve Sabiha Gökçen 
Havalimanı) deniz ulaşımından sonra sadece 20 dakikalık araç mesafesindedir.
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A. Aşağıda yer alan boşlukları doğru bilgilerle doldurunuz.

B. Yalova’nın turistik alanları ile ilgili sloganlar oluşturunuz.

C. Yalova’ya gelen yabancı turist kafilesine ilimizin tarihi eserleri ve doğal güzelliklerini 
tanıtmak amacıyla bir tur programı hazırlamanız isteniyor. Tur programınızda yer alacak 
mekanları seçerek bunlar hakkında kısa tanıtım bilgileri veriniz

YALOVA’DA TURİZM

TARİH TURİZMİ                                                   

1.                                                  

1. YÜRÜYEN KÖŞK                                               

1.                                                  

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

1.                                                  

2.                                                  

2. TERMAL KAPLICALARI                                                

2.                                                  

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

2.                                                  

3.                                                  

3. DELMECE YAYLASI                                                

3.                                                  

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

3.                                                  

4.                                                  

4. SUDÜŞEN ŞELALESİ                                                

4.                                                  

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

4.                                                  

KAPLICA TURİZMİ                                                                                          MESİRE YERLERİ                                                

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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YALOVA’DA EKONOMİ

Yalova’nın Ulaşım ve İletişim İmkânları

ULAŞIM
Yalova, coğrafi konumu itibariyle İstanbul, İzmit ve Bursa İllerine yakın bir ildir. Kara yolu, deniz 

yolu ve hava yolu imkânları ile diğer illere bağlı olan Yalova, ulaşımda coğrafi konum ve belirli 
merkezlere yakınlık gibi birçok avantaja sahiptir.

Hava Yolu Ulaşımı

Yalova’da sivil havalimanı bulunmamaktadır. Bursa- Yenişehir Havalimanı ve Kocaeli- 
Cengiz Topel Havalimanı ile yurt içi uçak seferlerinden; İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen 
Havalimanları ile de hem yurt içi hem de yurt dışı uçak seferlerinden faydalanılabilir.

Kara Yolu Ulaşımı

Yalova, karayolu bağlantıları ile komşuları olan Bursa ve Kocaeli illerine bağlıdır. Yalova’da gerek 
ilçelere olan bağlantılar, gerekse komşu illere olan bütün bağlantılar asfalt yollarla sağlanmaktadır. 
Bursa bağlantısı ile Yalova’dan İç Anadolu, Ege ve Akdeniz Bölgelerine ulaşmak mümkündür. 
Kocaeli karayolu bağlantısı ise, Yalova’nın aynı zamanda İstanbul’a ve İç Anadolu’ya açılan diğer 
önemli bağlantısıdır.

ÜNİTE 4:
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Yalova’nın çevre İl ve İlçelere uzaklığı

İlçelerin birbirine olan uzaklığı

Yalova’nın ilçelerine uzaklığı

Yalova – Bursa 69 km                                 

Altınova – Çınarcık 43 km                         

Yalova – Armutlu 51 km                      

Yalova – Gemlik 43 km

Armutlu – Termal 39 km

Çiftlikköy – Termal 16 km

Çınarcık – Çiftlikköy 20 km Çınarcık – Termal 4 km

Yalova – Orhangazi 21 km

Altınova – Çiftlikköy 23 km

Yalova – Çınarcık 16 km

Yalova – Karamürsel 30 km

Altınova – Termal 39 km

Yalova – Çiftlikköy 4 km

Yalova – Gölcük 50 km

Armutlu – Çınarcık 35 km

Yalova – Termal 12 km

Yalova – Kocaeli 63 km            

Armutlu – Çiftlikköy 55 km          

Yalova – İstanbul 174 km         

Altınova – Armutlu 78 km         

Yalova – Altınova 27 km      
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Şehir içi ulaşım belediyeye ait otobüsler ve özel minibüsler ile gerçekleştirilmektedir. Bisiklet 
ile ulaşıma oldukça uygun bir şehirdir.

Deniz Yolu Ulaşımı

Yalova, bir kıyı ili olması sebebiyle deniz yolu ulaşımına açıktır. Genellikle İstanbul- Yalova 
arasında, şehir hatları yolcu vapurları ve deniz otobüsleri ile sadece yolcu taşımacılığı; feribot 
seferleri ile yük, yolcu ve araç taşımacılığı yapılmaktadır. Yalova’dan İstanbul’a düzenli deniz 
otobüsü seferleri yapılmaktadır. Yaz aylarında Armutlu, Esenköy ve Çınarcık iskelelerine de deniz 
otobüsü seferleri yapılmaktadır. 

Yalova (Topcular ), Gebze (Eskihisar) arasında düzenlenen feribot seferleriyle Kocaeli-Yalova 
deniz ulaşımı da sağlanmaktadır.
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yalova’ nın ulaşımda gelişmesinin sebebi nedir?

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

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

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

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

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

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

2. Yalova’ ya en yakın havalimanlarının isimlerini yazınız.

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

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

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

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

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

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

3. Kara yolu ulaşımı ile Yalova’ dan hangi bölgelere ulaşım sağlanabilir?

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

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

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

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

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

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

4. Deniz yolu ulaşımında hangi deniz araçları kullanılmaktadır?

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

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

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

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

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

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

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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ŞEHRİMDE BEN

ÜNİTE 5

KONULAR

 Ö Yalova’da Kültür ve Sanat

 Ö Yalova’nın Değerli Mirası

 Ö Tarihi Şahsiyetler

 Ö Yalova Halk Oyunları

 Ö Ağız Özellikleri

 Ö Yalova’da Yayın Yapan Basın Kuruluşları

 Ö Yalova’da Müzik

 Ö YALOVA’nın Şenlikleri ve Festivalleri

 Ö Yalova’da Eğitim

 Ö Spor İmkanları ve Faaliyetleri
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ŞEHRİMDE BEN

Yalova’da Kültür ve Sanat

KÜTÜPHANELER 
İlimizde, Yalova İl Halk Kütüphanesi, Safalı Yılmaz Tüzünataç Çocuk Kütüphanesi ve Yalova 

Belediyesi S.Engin & M.Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi olmak üzere, halkın kullanımına 
açık olan üç kütüphane mevcuttur. Ayrıca üniversite öğrencilerinin kullanımına özel, Yalova 
Üniversitesi Kütüphanesi bulunmaktadır

TARİHÎ MEKÂNLAR 
Yalova’nın en önemli tarihî 

mekânlarının başında, Altınova 
ilçesinde bulunan Hersekzâde 
Ahmet Paşa Camii yer alır. Ay-
rıca Yürüyen Köşk, Elmalık Kale-
si, Kara Kilise şehrin en önemli 
tarihî mekânlarındandır. Ayrıca 
Kurtuluş Savaşı’nda şehit olan 
vatandaşlarımızın hatırasını ya-
şatan Kocadere Şehitliği, Akköy 
Şehitliği ve Tavşanlı Şehitliği de 
önem arz eder.

Yalova İl Halk Kütüphanesi

Hersekzâde 
Ahmet Paşa 
Camii

ÜNİTE 5:
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Açık Hava Müzesi, Kent Müzesi, İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi, Atatürk ve Çocuk Müzesi 
ile Subaşı Göç Müzesi ilimizdeki önemli müzelerdendir.

TURİSTİK MEKÂNLAR 

MÜZELER

Eşsiz doğası ve coğrafi konumu sebebiyle birçok yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan 
Yalova’nın en önemli turistik mekânları ise şunlardır: Termal ve Armutlu kaplıcaları, Sudüşen ve 
Erikli şelaleleri, Delmece ve Erikli Yaylaları, Dipsiz Göl, Hersek Lagünü Kuş Gözlem Evi ve Karaca 
Arboretum.

SANAT GALERİLERİ 
Şehrin en yoğun kullanılan sanat galerisi, 

il merkezinde bulunan Kent Müzesi’nde yer 
almaktadır. Ayrıca Halil İnalcık Kültür Mer-
kezi’nde sanat galerisi de bulunmaktadır. 
Bunun yanında, özel sektöre ait farklı galeri-
lerde sanatseverler çalışmalarını yürütmek-
tedir.

Yalova Kent Müzesi

Yalova Termal Kaplıcaları

Halil İnalcık Kültür Merkezi
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 TİYATROLAR 
Raif Dinçkök Kültür Merkezi Tiyatro Salonu, Yalova Belediyesi S.Engin & M.Engin Çocuk 

Tiyatrosu ve Uğur Mumcu Tiyatro Salonu olmak üzere Yalova’daki tiyatroseverlere hizmet eden 
üç önemli salon bulunmaktadır.

FESTİVALLER VE ŞÖLENLER 
Yalova’da her yıl uluslararası olarak düzenlenen en önemli festival TUFAG Uluslararası Halk 

Dansları Festivali’dir. YAFEM tarafından gerçekleştirilen Türk Boyları Kültür Şöleni, Yalova Kuzey 
Kafkas Derneği tarafından yapılan Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali ile Yalova 
Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası 
Balkan Halk Dansları ve Müzik Festivali diğer uluslararası festivallerdir.

Bunun yanında yerel olarak şu festival ve etkinlikler düzenlenmektedir: Yalova Subaşı Kivi 
Festivali, Sermayecik Köyü Çilek Festivali, Altınova Belediyesi Kültür Festivali, Altın Çınar 
Festivali, Yalova Havacılık Festivali, Koru Beldesi Çiçek Festivali, Çınarcık Engelliler Müzik ve Halk 
Oyunları Festivali; Delmece Yaylası Şenlikleri, Hasanbaba Kadırga Yayla Şenlikleri, Şenköy Kızılcık 
Şenlikleri, Armutlu Yaz Şenlikleri, Fevziye Yağlı Güreşleri ve Altınova Hersek Yağlı Güreşleri.

S.Engin & M.Engin Çocuk Tiyatrosu
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A. Aşağıdaki şenlik ve festival isimleri ile düzenlendikleri yerleri eşleştiriniz

B. İlimizde bulunan çocuk kütüphanelerinden herhangi birine giderek kitap ödünç alma 
işlemlerini öğrenip arkadaşlarınızla paylaşınız.

C. Sanat galerisi ne demektir? Sanat galerilerinde hangi sanat dallarına ait eserler 
sergilenmektedir?
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...................................................................................................................................................................

Kadırga Yayla Şenlikleri

Çilek Festivali

Kivi Festivali

Yağlı Güreş

Yaz Şenlikleri

Kızılcık Şenlikleri

Şenköy

Fevziye

Sermayecik

Subaşı

Armutlu

Hasanbaba

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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ŞEHRİMDE BEN

Yalova’nın Değerli Mirası 

Yalova geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir ildir. Britanyalılar Bizans Devleti’ne, 
Osmanlı Devleti’nden modern Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar bu devletlerin tarihinde ayrı bir yere 
sahiptir. Dolayısıyla ilimizde bu devletlerden kalan tarihi eserler bulunmakta ve koruma altına 
alınmaktadır. Bu eserlerden en önemlileri şunlardır:

1. YÜRÜYEN KÖŞK

Atatürk, 21 Ağustos 1929 tarihinde İstanbul’dan Bursa’ya gitmek üzere yola çıkar. Ertuğrul 
yatıyla Yalova açıklarından geçerken sahilde gördüğü ulu çınar onu çok etkiler. Tekneyle kıyıya 
çıkıp ağacın gölgesinde oturan Atatürk, çınarın yanına kendisi için küçük bir ev yapılmasını ister. 
Ahşap iki katlı bu ev 22 günde yapılarak 12 Eylül 1929’da tamamlanır.

Tam  bir yıl sonra  1930 yılının yaz aylarında Atatürk  Millet Çiftliği’ndeki köşküne gelir. Köş-
kün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile karşılaşır. Ağa-
cın dallarının binanın çatısına ve duvarına dayandığını öğrenen Atatürk o meşhur emrini verir “Dal 
kesilmeyecek Köşk kaydırılacak! ” 

Bu emir üzerine 8 Ağustos 1930 tarihinde İstanbul Fen İşleri Yollar ve Köprüler Şubesinden 
gelen mimar  ve mühendis  ekipler  tarafından başlatılan çalışma ile köşkün etrafı temel seviye-
sine kadar kazılır ve temelin altına tramvay rayları yerleştirilir.  Öncelikle köşkün teras bölümü 
bir günde kaydırılır, geri kalan iki gün içinde de ana binanın raylar üzerinde yürütülmesi işlemi 
tamamlanır ve bina 4.80 m kadar doğuya kaydırılır. Böylece köşk yıkılmaktan, ağaç dalı da kesil-

ÜNİTE 5:
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mekten kurtulur. Çevre bilinçlenmesi konusunda bir  ilk teşkil eden bu olaydan sonra yapının adı 
“Yürüyen Köşk” olur. Mustafa Kemal  Atatürk, dönemin önemli Türk  ve yabancı devlet adamlarını 
burada ağırlamış, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal tarihine yön verecek  önemli kararlarını yine bu 
köşkte almıştır. Atatürk, köşke 1930-1937 yılları arasında aralıklarla gelip gitmiştir.

Köşk, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun kararı ile korunması gerekli Kültür ve Tabiat 
Varlıkları arasında sayılmış ve tescili yapılmıştır. Köşkün yürütülmesine sebep olan tescilli Çınar 
Ağacı hakkında 2015 yılında hazırlanan rapor neticesinde Doğu Çınarı (Plantanus Oriantalis) tü-
ründeki ağaç 390 yaşında ve sağlıklı olarak raporlanmıştır.

2006 yılında restorasyonu yapılarak halkın ziyaretine açılan Köşk, bugün Yalova’nın en önemli 
simgelerindendir. Köşkü yılda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etmektedir. 

2. TERMAL ATATÜRK KÖŞKÜ

1929 yılında, Atatürk’ün emriyle Prof. S. Hakkı ELDEM tarafından 38 günde yapılmıştır. İki 
katlı ahşap binanın 4 kabul salonu ve 11 odası bulunmaktadır. Eşyaları, İstanbul’daki çeşitli saray-
lardan getirilmiştir. İlk konuğu İran Kralı Rıza Pehlevi’dir. Cumhuriyetin ilk yıllarında hükümet, yaz 
dönemi çalışmalarını burada yürütmüştür. Serbest Fırka’nın kurulması, Yerli Malı Haftası’nın kabu-
lü gibi birçok önemli karar burada alınmıştır... Ayrıca Dolmabahçe Sarayı’nda vefatından önce son 
günlerini Atatürk Köşkü’nde geçirmiştir. 1984 yılında yapılan restorasyondan sonra müze olarak 
hizmete açılmıştır.

3. HERSEKZADE AHMET PAŞA CAMİİ
Hersekzade Ahmet Paşa Camii  Altınova il-

çesi, Hersek Köyü’nde bulunan, 15. yy. Osmanlı 
Dönemi eserlerindendir. 1458 yılında doğan ve 
doğduğu Bosna-Hersek’ten getirilerek saray-
larda yetiştirilen devrin ünlü sadrazamlarından 
Hersekzâde Ahmet Paşa tarafından kendi adıyla 
anılan beldede yaptırılmıştır. Hersekzâde Ahmet 
Paşa Camii yapımında kesme taş kullanılmıştır.
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4. RÜSTEM PAŞA CAMİİ

Yalova merkezde bulunan Rüstem Paşa Camii Osmanlı Dönemi mimari yapılardandır. Mimar 
Sinan tarafından yapıldığı bilinen Rüstem Paşa Camii; Osmanlı vezirlerinden Rüstem Paşa 
tarafından 16. yy’da yaptırılmıştır. Camii kubbeli ve kare planlı olarak yapılmıştır. Marmara depremi 
nedeniyle zarar gören minaresi yeniden yapılmıştır. Diğer bölümler de restore edilerek ibadete 
açılmıştır. 

5. AÇIK HAVA MÜZESİ
6000 yıllık geçmişe sahip ilimizin 

çeşitli yerlerinde çıkan tarihi eserlerin 
toplanarak sergilendiği Açık Hava 
Müzesi, 29 Ekim 2003 tarihinde 
açılmıştır. Müzede  Roma, Bizans ve 
Osmanlı Dönemi’nden kalma eserler 
yer almakla birlikte Yalova’nın çeşitli 
bölgelerinde bulunan eserlere ait 
maketler de vardır.

6. HACI ALİ PAŞA CAMİİ ( AHMET ÇELEBİ )
Armutlu ilçe merkezinde bulunan Hacı Ali Paşa Camii (Ahmet Çelebi) aynı zamanda Çarşı 

Camii olarak da bilinmektedir. Yapım tarihi belli değildir. Orhan Gazi döneminde yapıldığı tahmin 
edilmektedir. İbadete açık olan cami ince bir ahşap işçilik örneğini sergilemektedir.
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7. TAŞKÖPRÜ

Çiftlikköy ilçesi, Taşköprü beldesinin adının Taşköprü olarak anılmasına sebep olan ve halen 
kullanılan tarihî köprüdür. Köyün kuzeyinde akan bir derenin üzerine yarım daireler şeklinde 
biçimlendirilen ayaklar üzerine oturtulmuş ve kesme taşlarla yapılmıştır. Köprünün kesin tarihi 
bilinmemekle beraber, yaklaşık 400 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. 

8. ÇOBAN KALE
Çoban Kale, Altınova ilçesinde, Hersek’ten güneye doğru uzanan vadi içindeki tarihî İpek Yolu 

üzerindedir. Cenevizliler tarafından yapıldığı ileri sürülmektedir.

9. ELMALIK KALESİ

Elmalık Kalesi’nin, ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Kale içinde su 
sarnıcı, tünel, ambar gibi yapılar bulunmaktadır. Bundan dolayı buranın savunma amaçlı değil, 
etrafından geçen iki yola da hâkim olduğu için kontrol ve güvenlik amaçlı yapıldığı düşünülmektedir. 
Kurtuluş Savaşı’na kadar sağlam durumda bulunan kale, bugün tümüyle harap olmuştur. Yalnızca 
güneydeki kapının bir bölümü ile batı tarafında yer alan burçlardan birkaçının izlerini görebilmek 
mümkündür.
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10. KARA KİLİSE
Kara Kilise adıyla bilinen yapı, Çiftlikköy 

sınırları içindedir. Yapı, tuğladan yapılmıştır. 
Kubbesi ve kemerleri günümüze sağlam 
gelebilmiştir. MS 6. yüzyılda hamam, MS 
8-9. yüzyılda kilise olarak kullanılmıştır. Halk 
arasında ve kayıtlarda Kara Kilise olarak 
bilinmektedir. Yapı, erken Bizans Dönemi’ne 
aittir. Kara Kilise’nin bulunduğu Çiftlikköy 
sahilinde, antik bir liman ve su kemerleri 
kalıntıları bulunmaktadır.

11. TERMAL VALİDE HAMAMI
Yaklaşık 1600 sene önce Bizans Kralı Konstantin tarafından yaptırılmıştır. En son Sultan 

Abdülmecit zamanında restore edilmiştir. Sultan Abdülmecit’in annesi Bezmialem Valide Sultan 
burada tedavi gördüğü için Valide Hamamı olarak adlandırılmıştır.

12. TERMAL KURŞUNLU HAMAMI

Bizanslılar döneminde İmparator Justinyen tarafından yaptırılmıştır. Doğal afetler ve savaşlar 
nedeniyle toprağa gömülmüştür. Osmanlı padişahlarından Sultan 2.Abdülhamit tarafından 1900 
yılında toprağın altından çıkartılarak restore ettirilmiştir. Çatısı kurşunla kaplı olduğu için Kurşunlu 
Hamamı olarak adlandırılmıştır.

13. TERMAL BÜYÜK OTEL
1938 yılında Atatürk’ün direktifleriyle açılmış ve ilk konuklarından birisi de yine Atatürk 

olmuştur.1982’de tahrip olması nedeniyle restore edilen otel,  2009 yılında tekrar açılmıştır.
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14. İBRAHİM MÜTEFERRİKA KÂĞIT MÜZESİ
Osmanlı İmparatorluğu’nun resmî belgelerle varlığı kanıtlanabilen ilk kâğıthanesinin Yalova’ya 

bağlı Elmalık köyünde kurulduğu tahmin edilmektedir. İlk matbaacımız olan İbrahim Müteferrika 
tarafından çalıştırılmış olan bu kâğıthane, o dönem tamamen ithal bir ürün olan kâğıdın yerli 
üretimini gerçekleştirmiş olması bakımından önemlidir.

Medeniyet elçisi olarak adlandırılan kâğıdın binlerce yıllık tarihini “Kâğıthane-i Yalakabad” 
adına gözler önüne seren İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi, ülkemizin de ilk kâğıt müzesi olması 
açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu müzede Kağıdın Tarihi, Üretimi, Korunması, Kağıt 
Sanatları, Türkler ve Kağıt, Kağıt Sanayii, Kitabın ve Kütüphaneciliğin Tarihi gibi konu başlıklarından 
oluşan bilgi panolarının yanı sıra üretim atölyesinde ziyaretçiler için kendi kâğıdını üretebilmelerini 
sağlayan düzenek bulunmaktadır.

15. HÖYÜKTEPE TÜMÜLÜS MEZAR

İlimize bağlı Sugören köyünün yakınlarında bulunur. Çevresinde orman alanları bulunan 
tepenin eteğinden karayolu geçmektedir. Çevresi piknik alanı olarak kullanılmaktadır. Yığma 
toprak ile oluşturulmuş anıtsal bir Tümülüs mezardır.
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A. Yalova’nın simgelerinden bir tanesini seçerek eseri tanıtıcı akrostiş bir şiir yazınız.

B. Aşağıda harfleri karışık olarak verilen tarihî ve kültürel mekânların isimlerini verilen 
bilgilerden yola çıkarak doğru bir şekilde yeniden yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Çiftlikköy’de bulunan  
Bizans Dönemi’ne ait 
ibadethanedir.

Müzede Roma, Bizans ve 
Osmanlı dönemlerine ait 
eserler yer almaktadır.

Sultan Abdülmecit’in, 
annesi için yaptırdığı 
hamamdır.

Cenevizliler tarafından 
yapılan kaledir.

Orhan Gazi döneminde 
yapılan cami Armutlu’da 
bulunmaktadır.

RAKALİKİSE

KAÇI AVAH SİEZÜM

DEVALİ MAHAMI

BANÇOLEKA

CIHA İLA AŞAP ACİMİ

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

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

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

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

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

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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ŞEHRİMDE BEN

Tarihi Şahsiyetler

YALOVA KAYMAKAMI DEMİR BEY

1921 yılı Ocak ayı içinde, Büyük Millet Meclisi tarafından 
Yalova’ya Kuva-yı Milliye Komutanı olarak atanmıştır. Yalova ve 
civarında dağınık halde bulunan müfrezeleri bir merkez etrafında 
toplayıp “ Yalova Millî Müfrezesi”  adı verilen bir birlik kurmuştur.

ÖĞRETMEN YUSUF ZİYA 

Yusuf Ziya, 1883 yılında Akköy’de doğmuş, ilk öğrenimini 
Yalova’da tamamlamıştır. Başöğretmen olarak atandığı Yalova’nın 
Yunan işgaline uğraması üzerine, çeşitli birliklerde silahlı direnişe 
katılmış ve işgalin sona ermesinde büyük katkıları olmuştur. Bundan 
dolayı “İstiklal Madalyası” ile ödüllendirilmiştir.

İSTİKLÂL MADALYASI ALANLARDAN TESPİT EDİLEBİLENLERİN İSİM LİSTESİ

Sıra Adı ve Soyadı Baba Adı Doğumu Köyü Berat No
1 Abdullah Kutluay Mustafa 1896 Kurtköy 79777
2 Ahmet Demirtaş Hasan 1900 Çiftlikköy 114479
3  Ahmet Kara Mehmet 1900 Kabaklı
4 Ahmet Özay Mehmet 1900 Kirazlı 64183
5 Ahmet Yıldırım Ferhat 1901 Dereköy 75025
6  Akif Öz İbrahim 1893 Kabaklı 64006
7 Ali Engin İsmail 1899 Gacık 79773
8 Ali Klavuz İ. Mustafa 1900 Merkez 79981
9 Ali Koyun Mustafa 1897 Çukurköy 79977

10 Ali Köken B. Hasan 1894 Dereköy 79772
11 Ali Lâfçı Osman Çvş. 1900 Dereköy 79775
12 Ali R. Güntepe Hüseyin 1899 Gökçedere 588
13 Ali Sunar Nuri Çavuş 1900 Merkez 79778
14 Arif Sayın Hüsnü 1898 Kirazlı
15 Aziz Arıcı  Recep 1893 Gacık 64008

ÜNİTE 5:
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Sıra Adı ve Soyadı Baba Adı Doğumu Köyü Berat No
16 Bekir Sıtkı İnal
17 Bekir Süyünç Devlet Giray 1891 Çiftlikköy 134186
18 Ekrem Türker Z. Abidin 1903 Merkez 75904
19 Hakkı (Şehit) Özer Hacı Ali 1894 Merkez 64298
20 H. İbrahim Gencer Mehmet 1900 Denizçalı 114712
21  Halil Gül  M. Emin 1901 Merkez 124743
22 Halil Örs Ahmet 1898 Gacık 76571
23 Hasan Acartürk Kirazlı             63865
24 Hurşit İleri Ömer 1900 Soğucak  68189
25 Hüseyin Günay Hasan 1898 Çalıca 126553
26 Hüseyin Gündoğdu Hasan 1898 Çalıca 87525
27 Hüseyin Turgut Mustafa 1899 Çalıca 64135
28 Hüsnü Kurtuluş Hasan 1896 Güllük 94198
29 İdris Tükenmez Yusuf 1894 Kirazlı 79776
30 İsmail Büyükyıldız Esat 1882 Teşvikiye 79771
31 İsmail Kemal Aydın Hasan 1884 Paşaköy
32 İsmail Üstün Ahmet 1894 Üvezpınar 79573
33 Mehmet Aydemir Kadir 1890 Sultaniye 99649
34 Mehmet Balkış Süleyman 1892 Merkez 75014
35 Mehmet Dumlupınar Bilâl 1900 Kabaklı 64180
36 Mehmet Ezgi Çiftlikköy 64110
37 Mehmet Köken Hasan 1896 Dereköy 75019
38 Mehmet Ş. Sözer İ. Ethem 1897 Dereköy 79978
39 Mehmet  Tınaz İsa 1903 Güneyköy 132316
40 Mustafa Akbaş Kurtköy
41 Mustafa Coşkun Şakir 1900 Çınarcık 131085
42 Mustafa Güçlü Ahmet 1887 Gacık 63905
43 Mustafa Karademir H. Hasan 1900 Akköy 64175
44 Orhan Aydemir Mirza 1900 Sultaniye 64182
45 Ömer Kılıç Üvezpınar
46 Ramazan Karca 1894 Çiftlikköy 64024
47 Rasim Koçal Hacı Ahmet 1893 Burhaniye 3259
48 Rasim Savaşır Hüseyin 1900 Soğucak
49  Recep Altan Mustafa 1903 Soğucak  82773
50 Selim Apay A. Osman 1900 Dereköy 64177
51 Selim Engin Halim 1897 Taşköprü
52 Şaban Akın Süleymen 1901 Safran 83765
53 Tevfik Özbek Mehmet 1900 Soğucak 64188
54 Yakup Çevik Çınarcık 64186
55 Yakup Acar Paşaköy 3452
56 Yusuf Gencer Mustafa 1899 Ortaburun 64136
57 Yusuf Ziya Osman 1895 Akköy
58 Zafir Güney Nasuhi 1900 Güneyköy
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MEHMET OKUR

26 Mayıs 1979’ da Yalova’ da doğmuştur.14 yaşında 
basketbol oynamaya başlamıştır. Yeteneği sayesinde 
kısa sürede başarılı olmuştur. Türkiye’ de, Oyak Renault 
ve Tofaş Spor Kulübü’ nde; yurt dışında NBA liginde 
oynamıştır. ALL STAR takımına seçilen ilk Türk sporcudur.

YALOVALI SPORCULAR 

19 Mayıs 1949’ da Yalova’ da doğmuştur. 12 yaşında Yalova 
Esnaf Spor Kulübü’ nde futbola başlamıştır. Beşiktaş Spor Kulübü’ 
nde uzun yıllar futbol oynamıştır. Ümit Milli ve A Milli takımlarında 
forma giymiştir.

İBRAHİM KUTLUAY

7 Aralık 1973’te doğmuştur. 
13 yaşında Fenerbahçe Kulübü altyapısında basketbola başlamıştır. 

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli basketbolcularındandır. Basketbol 
Milli Takımı’nın önemli sporcularındandır. Yunanistan’ın Panathinaikos 
takımında ve NBA liginde forma giymiştir.

TUĞRUL ŞENER

SIRRI ACAR

1943 yılında Yalova’ da dünyaya gelmiştir. Güreşe, 16 yaşında başlamıştır. Hızlı ve çevik 
bir sporcu olarak dikkat çekmiştir. Türkiye’ de önemli başarılı olan sporcunun Balkan, Avrupa 
ve Dünya şampiyonlukları bulunmaktadır.

1964 yılında Güreş Milli Takımı’na seçildiği yıl Romanya’nın Köstence 
şehrinde yapılan şampiyonada 78 kiloda Balkan üçüncüsü olan 1967 
Yılında Avrupa, 1968 yılında da Dünya Şampiyonu olarak ismini Türk 
güreş tarihine altın harflerle yazdıran,  ülkemize  uluslararası arenada 
defalarca şampiyonluk getiren Sırrı Acar büyük hizmetler vermiştir.  
1990’lı yılların başında Türk sporunun gelişmesi için altyapıya büyük 
önem vermiş ve kayda değer hizmetleri olmuştur. Yalova için büyük 
kazanç olan Sırrı Acar sayesinde gençlerimizin güreşe ilgileri daha da 
artmıştır.

ENGİN TERZİ

İlimiz sporcularından Engin Terzi, Bilek Güreşi dalında düzenlenen çeşitli 
dünya şampiyonalarında ülkemizi başarıyla temsil ederek şampiyonluklar 
kazanmıştır. 
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yalova’ da doğmuş ve NBA liginde oynamış basketbolcuların adını yazınız.

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

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

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

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

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

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

2. Tuğrul Şener, hangi takımda uzun yıllar futbol oynamıştır?

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

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

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

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

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

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

3. Sırrı Acar hangi spor dalıyla ilgilenmiştir?

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

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

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

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

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

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

4. Dünya şampiyonlukları bulunan Yalovalı bilek güreşi sporcusu kimdir?

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

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

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

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

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

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

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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ŞEHRİMDE BEN

Yalova Halk Oyunları

YALOVA HALK OYUNLARI
Yalova Türkiye’nin hemen her yöresinden göç alan bir il olduğu için her yörenin kendine özgü 

halk oyunları Yalova’da göze çarpmaktadır.  Yine de ince sazlarla ( Klarnet, Keman, Cümbüş, 
Darbuka, veya Küçük Davul) yapılan müziklerin çalındığı oyunlar Yalova’ya özgü halk oyunları 
grubuna girer. Bunlar erkeklerde kaşıkla ve bireysel oyunlar şeklinde, kadınlarda ise gruplar halinde 
kaşıklı veya kaşıksız olarak oynanan halk oyunlarıdır.

YALOVA’NIN GELENEKSEL EL SANATLARI
Yalova’nın geleneksel el sanatları içinde en çok bilineni “Çınarcık işi”dir.  Ninelerin sandıklarında 

unutulmaya terk edilmiş tarihi el işi dokumalar, Yalovalı kadınlar tarafından gün yüzüne çıkarılarak 
aslına uygun bir biçimde yeniden işlenmektedir.

Eskiden yalnızca yatak takımlarında kullanılan “Çınarcık işi”, etek çarşafı, yorgan ağzı, yorgan 
kılıfı ve kırlent gibi eşyalarda tercih edilmektedir.  Elbiselerde, tepsilerde, panolarda, sabunluklarda, 
ipek keselerde de kullanılabilen Çınarcık işinin kullanım alanları oldukça geniştir. 

ÜNİTE 5:

Çınarcık haricinde, Yalo-
va’nın diğer ilçelerinde yapıl-
madığı için bu el işine Çınarcık 
işi denmiştir. Ayrıca Yalova’ya 
özgü el sanatları olması açı-
sından Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı tarafından tescillen-
miştir. 

Çınarcık işi
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YALOVA’NIN YÖRESEL YEMEKLERİ

Yalova Sütlüsü

Özel hamuru ve gizemli tarifi ile yeni bir lezzet deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir 
tatlıdır. Şeker ve yağ oranı çok düşük (şuruplu tatlılara oranla %60 daha düşük) olduğu için herkese 
hitap eden bir içeriği vardır. Hiç bir katkı maddesi olmayan doğal bir üründür ve Yalova’nın ilk 
tescilli tatlısıdır.

Milföylü Yalova Kebabı

Yalova’nın, lezzeti ve görselliği açısından çok sevilen meşhur bir yemeğidir. Et yemeği olarak 
değerlendirildiğinden ana yemek olarak servis edilir.

Yalova Köftesi

Yalova’da sık tercih edilen yemeklerden biri de Yalova köftesidir. Kıymadan yapılan köftelerin 
ortasına krema konarak hazırlanan çok lezzetli bir yemektir. 
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Termal Sarma

Termal ilçesinden adını alan Termal sarma,  Yalova ile özdeşleşmiş çok meşhur bir yemektir. 
Ana malzemesi biftektir. Sebzelerin bifteğe sarılmasıyla yapılır.  

Yaprak Pidesi

Yalova’nın meşhur yemeklerinden bir tanesi  mısır unu, nane ve soğanla hazırlanan harcın 
tavada pişirilmesiyle yapılan yemektir. 

Pavli

Yalova’nın en meşhur yemeklerinden bir diğeri de haşlanmış lahana yaprağından yapılan pavli 
yemeğidir. 
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YALOVA’DA ÇOCUK OYUNLARI

Yalova’da çocukların kendi aralarında oynadıkları çok sayıda oyun vardır elbette. Ancak 
Yalova’ya özgü olan oyunlar da yok değildir. Bunlardan ikisi şunlardır: 

1. Çayır Çimen-Çil Ördek Oyunu

Kırda çimende oynanan bir oyundur. Genelde hayvan otlatan çocukların oynadığı bir oyun 
olarak bilinir. Çocuklar oyunun başında sayışırlar. Sayışma sonunda en sona kalan çocuk ebe olur 
ve kenara çekilir. Herkes ellerini arkaya koyar. İçlerinden biri fark ettirmeden bir tutam ot koparıp 
avucuna alır. Daha sonra ebeye dönerek şöyle derler:

“Çayır çimen çil ördek, çimenler kimde ördek?”

Ebe olan çocuk, otu avucunda saklayan çocuğu bilmek zorundadır. Ebe otun hangi çocukta  
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elde olduğunu bilmek zorundadır, bilemezse oyuncu çocuklardan biri ayakkabılarını saklar. Ebe 
çocuk da ayakkabıları aramaya başlar. Çocuk ayakkabıları bulunca oyun tekrarlanır. 

2. Ekmek Tutmaca Oyunu

Bu oyun, en az sekiz kişiyle oynanması gereken bir oyundur. Çocuklar önce iki gruba ayrılır. 
Her grup kendi arasından birer kişiyi sayışarak çıkarır. Çıkan kişiler ortaya alınır. Diğer kişilerin 
bir bölümü arkada, bir bölümü önde yer alır. Daha sonra grubun biri elindeki topu ortadakilere 
vurmak amacıyla atar. Ortadakiler topun değmemesine dikkat eder. Top onları geçince arkadaki 
diğer grup topu yakalayıp yine ortadakilere atar.

Oyun böylece sürer. Ortadakiler eğer topu tutar da kendilerine değmeden yakalarlarsa  “Bir 
ekmek tuttum.” derler. Böylece bir ekmek almış olurlar. Bir ekmek alan kişi saydırabilir. Saydırma 
ise topu tutturan kişi karşıya geçer. Ona on iki atış yapılır. Eğer on iki atışta vurulmazsa yenilir. 
Topu atan kişi bir kama almış olur. En çok sayı alan oyunu kazanır.

YALOVA EFSANELERİ

Yalova yöresinde söylenegelen efsaneler sayıca fazla olduğu halde en meşhurları aşağıda 
isimleri yazılı efsanelerdir. 

1. İstanbul Tekfuru Yanko’nun Kızı Eleni’nin İyileşmesi Efsanesi

2. İmparator Jüsten’in Güzel Karısı Sofia’nın İyileşmesi Efsanesi

3. Tahta Kılıçlı Bineva Baba Efsanesi

4. Eli Sopalı Derviş Ababuş Baba Efsanesi

5. Yatak Kayasında Ferhad’ın Kayayı Deldiği Yer ve Ferhad ile Şirin İçin Anlatılan Efsane
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YALOVA’DA MASALLAR

 Yalova’da derlenen masalların içinde en çok bilinenlere aşağıda yazılı beş masalı örnek 
verebiliriz.

1. Ormana atılan kız ile kediler padişahı

2. Cadı kızı ile küçük kardeş

3. Hışların hışmı

4. Padişahın iki oğlu

5. Küçük kız ile sihirli iğne-iplik ve makas

EFSANE: 
İSTANBUL TEKFURU YANKO’NUN KIZI ELENİ’NİN İYİLEŞMESİ EFSANESİ

İstanbul Tekfuru Yanko’nun kızı Eleni, bir 
hastalığa yakalanır. Hekimler ve bilginler va-

liye gelerek kızının iyileşemeyeceğini söyler. 
Vali buna çok üzülür. Günden güne zayıflayan 
güzel Eleni de insanlardan kaçar. Günlerce tek 

Eleni, bir gün yaralı bir ceylan görür ve onu kaplıca suyunun yanına götürür. Ceylana kaplıca 
suyundan içirir. Bunu her gün yapan Eleni, ceylanın giderek sağlığına kavuştuğunu görür 
ve kendisi de kaplıcanın suyunda yıkanmaya başlar. Eleni de hızla iyileşir. Vali, gelip kızının 
sağlığına kavuştuğunu görünce çok sevinir. 

Dilden dile anlatılan bu hikâye sayesinde, Yalova Termal Kaplıcaları her yerde tanınır ve 
kaplıcaların önemi artar.

başına odasına kapanır. Vali, kızının 
isteği üzerine Eleni’yi Yalova’nın Ter-

mal ilçesine yollar. Gözden uzak olan 
Eleni, ölümü beklemeye başlar.
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Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, 
kalbur saman içinde zamanın birinde bir padişah 
varmış. Bu padişahın iki tane oğlu varmış. 
Oğullardan büyüğü yiğit mi yiğit bir savaşçı 
imiş. Küçük oğlu ise sarayda kendini okumaya 
ve kitaba vermiş. Padişah iki oğlunu sık sık 
yanına alır, ava gidermiş. Yolda çocuklarına, 
ileride ülkesinin kendilerine kalacağını anlatır, 
onların birbirleriyle iyi anlaşmalarını istermiş. 
Avda hep büyük oğlu av avlar, küçük oğlu ise 
av avlamadan hoşlanmaz, hatta babasına: 
“Babacığım beni ava çıkarmazsanız iyi olur. 
Çünkü hayvan öldürmekten hoşlanmıyorum.’’ 
dermiş.

MASAL: 
PADİŞAHIN İKİ OĞLU

Babası ise küçük oğluna kızar: “Olur mu hiç? Av avlamasını, hayvan vurmasını bilmeyen 
nasıl kılıç kuşanır, düşmanla savaşır?’’ dermiş.

Küçük oğlu bundan alınıyormuş ama babasına daha fazla karşı çıkamamış.

Küçük oğlunun kılıca ve oka ilgi duymayışı vezirlerin çocuklarınca 
da küçümsenmeye başlanınca padişah buna üzülmüş. Bir gün oğlunu 
çağırmış. Ona:

O anda büyük kardeşi de yanına gelmiş. Kardeşinin durumunu bildiğinden çok kızmış. 
Babasının yanında küçük kardeşine: “Sen hiç işe yaramıyorsun. Bu gün bu kılıçtan korkmayan 
yarın hiç de boyun eğmez. Düşman ancak kılıçla alt edilir. Sen korkaksın!’’ demiş. 

Küçük kardeş seslenmemiş. Yavaşça kalkmış, babasından izin isteyip annesine varmış. 
“Anneciğim ben gidiyorum. Şuradan bir heybe verin bana.’’ demiş. Heybenin bir gözüne biraz 
ekmek koymuş, bir gözüne biraz kitap almış. Anasının elini öperek “ver elini yollar” deyip gitmiş.

“Bak çocuğum, senin avda avlanmayışına sarayda 
herkes gülüyor. Giyin, kuşan kılıcını. Sarayın içinde, kentin 
çarşısında dolaş da seni kılıçla görsünler. Görsünler 
de gelecekteki tahtımın yöneticileri görsünler.’’ demiş. 
Küçük oğlan: “Babacığım ben kılıcımla dolaşmaktan 
hoşlanmıyorum. Kılıç ile insanların gönlünün 
kazanılacağına inanmıyorum. Beni bağışlayın. Hatta izin 
verirseniz saraydan ayrılıp kimsenin beni tanımadığı bir 
yere gitmek istiyorum. Orada kendimi okumaya, kitaplara 
vermeği düşünüyorum. Dünyanın birçok yerinde bilginler 
var. Onlardan birinin öğrencisi olur, yeni yeni şeyler 
öğrenirim.’’ demiş.
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Küçük oğlan az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Vara vara varmış, bir çayın başına. 
Bir ağaç altı bulup oturmuş. Elini yüzünü yıkamış. Ekmeğinden bir lokma yemiş, açmış kitabını 
okumağa başlamış. Çevrede kuşlar ötüyor, suyun sesi şakıyormuş. Bu ortamı çok sevmiş. 
Küçük oğlan burada yaşamaya karar vermiş. Ağacın ilerisine odundan bir evcik yapmış 
orada yaşamağa başlamış. Ağaçlardan meyveler topluyor, sonra gelip oturuyor ve kitaplarına 
dalıyormuş. Bir gün oradan bir kervan geçmiş. Kervanın yanına gelişini bile duymamış. Bir ara 
başını kaldırıp bakınca çevresindeki insanları görüp şaşırmış. Yerinden kalkmış. Şaşkınlıkla: 
“Sizler kimsiniz, ne zaman geldiniz?” diye sormuş. İçlerinden biri: “Kervanımız buradan 
geçiyordu. Bu çayın kenarına konakladık. Biz de seni merak ederiz. Sen ne ararsın burada, 
kimsin?’’ diye sormuş. Küçük oğlan kimliğini saklamış: “Kendi başıma yoksul bir dervişim.” 
demiş. Biraz  sonra kervandan yaşlı biri gelmiş. Selam vermiş, oğlanın yanına oturmuş. Ona: 
“Çocuğum görürüm ki okursun. Çok mu seversin okumayı?” diye sormuş. Küçük oğlan: “Evet 
çok severim.” Yaşlı adam: “Bize katılmaz mısın?” demiş. Oğlan, ihtiyarın sıcak konuşmasını 
sevmiş. 

Yaşlı adam büyük bir bilgeymiş. Ülkeden ülkeye, saraydan saraya gidiyormuş. Her gittiği 
yerde hastaları sağaltıyor, padişahlara öğütler veriyormuş. Oğlanı birkaç gün sınamış. Onu 
çok sevmiş. Kendine tam aradığı gibi bir yardımcı bulmuş. Oğlan ise her gün yaşlı bilgeden 
yeni şeyler öğreniyor ve ondan yeni bilgiler alıyormuş. 

Yaşlı bilge ile birlikte saraydan saraya, ülkeden ülkeye gitmeğe başlamışlar. Aradan yıllar 
geçmiş. Oğlan büyümüş, yaşlı bilge artık yürüyemez olmuş. Hem bilgeye bakıyor, hem de 
bilgeden izin alarak onu çağıranların yardımına gidiyormuş. Günlerden bir gün babasının 
ülkesinden iki atlı gelip bilge ile oğlanın kapılarını çalmışlar. Oğlan kapıyı açmış. Atlılar ona: 
“Bilgem, padişahımız hasta. Sizi uzun süredir arıyoruz. Kervanlarla dolaştığınızı söylediler. 
Soruşturduk yerinizi ancak bulduk. Hemen gidebilir miyiz?” diye sormuş. Oğlan “Gideriz 
gitmesine de... Büyük bilge hasta. Birinin ona bakması gerekli. Zaten kervanlardan ayrıldık. 
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Biraz izin verin. Bilgenin yanında kalacak birini bulayım.” demiş. Oğlan biraz sonra bir kadınla 
gelmiş. Kadın yaşlı bilgenin başında beklemiş. Oğlan ise ata atladığı gibi babasının ülkesine 
gitmiş. Saraya vardığında onu dışarıda karşılamışlar. İçeriye buyur etmişler. Biri içeri girmiş, 
padişaha: “Padişahım, büyük bilgeyi çağırdık. Şimdi sizi görecekler.’’ demiş. Padişah izin vermiş, 
oğlan içeri girmiş. Padişahın sağlığını kontrol edip, onun artık iyileşemeyeceğini görmüş. 
Padişah da artık öleceğini anlamış. Yatağına uzanmış, bilge denilen kişiye  iyice bakınca onu 
tanımış. Parmağıyla işaret etmiş ve ondan yaklaşmasını istemiş. Oğlan ona doğru yaklaşmış. 
Padişah kulağına yavaşça, “Senin değerini bilemedik. Bağışla beni.’’ demiş. Oğlan ağlamış, 
“Kendini yorma.” demiş. Oğlan bu arada eğilmiş padişahın kulağına, “Benim kim olduğumu 
kimseye sakın söylemeyin. Padişahlık istemiyorum. Yaptığım işle bütün insanların gönlünde 
zaten tahtım var. Bir padişaha bile hükmedebiliyorum. Sakın kim olduğumu söylemeyin. Bu 
da benim sırrım olsun.” demiş. Padişah: “Peki.” demiş. Padişah vezirini çağırmış, “Bu bilgeye 
sahip olun. Onu mutlu etmeden göndermeyin. Ne isterse karşılayın.” demiş.  

Padişah biraz sonra ölmüş. Padişahın cenaze töreninden sonra bilge saraydakilerle 
vedalaşmış sonra bilgenin evine gelmiş. Eve geldiğinde yaşlı bilgenin ölmek üzere olduğunu 
görmüş. Yaşlı bilge ölmeden önce, ‘’Seni çocuğum gibi sevdim. Bütün bildiklerimi sana 
öğrettim. Sen geldiğin yere dön. Orada insanlara daha çok yardımın dokunur .’’ demiş. 
Bilgenin bu sözleri üzerine oğlan uzun uzun düşünmüş. Onu haklı bulmuş. Yaşlı bilge ölmüş. 
Oğlan kasaba kasaba, kent kent dolaşarak babasının ülkesine varmış. Ağabeyinin padişah 
olduğu saraya onu saygı ile buyur etmişler. Onun gelmesi onuruna bir yemek verilmiş. Bir ara 
anasının çok hasta olduğunu öğrenmiş. Oğlan anasına vardığında anası onu tanımış. Bunu 
herkesin yanında söyleyince saraydakiler de onu tanımışlar. Anasını sağaltmış. Bir daha onu 
saraydan başka yere bırakmamışlar. Sarayın hekimi olmuş. Kardeşi de yıllar önce ona karşı 
söylediği sözler için özür dilemiş. Oğlan herkesi affetmiş. Hatta büyük kardeşi, ‘’Kardeşim, 
bizler senin değerini o günlerde pek bilemedik. Sandık ki her şey kılıçla, okla halledilir. Her 
şeyin şimdi silahla çözülemeyeceğini anladık... Padişahlık istersen padişah, altın istersen 
altın… Dilediğini seçebilirsin.” demiş. Küçük Kardeş, “Benim gözüm eskiden olduğu gibi şimdi 
de padişahlıkta yoktur. Altın, para ise sevmediğim şeyler. Benim işim insanlara yardım etmek, 
onlara sevgiyi öğretmek…” demiş. Ağbeyinin padişah kalmasını ve kendisininde ona yardımcı 
olacağını söylemiş. Böylece hep birlikte mutluluk içinde yaşamışlar.
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YALOVA MANİLERİ 

Yalova’nın halk kültürünün en belirgin örneklerinden biri de manileridir.

Hu Allah hu Allah
Uykuları yavruma ver Allah
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni
Bahçeye kurdum salıncak
Uyumadı gitti yumurcak
Eline verdim oyuncak
Uyumadı gitti yumurcak

Yalova’ya giderken
Sol tarafta hastane
Yardan gelen mektubu
Eğlendirme postane Yalova’nın kışı var

Denizin akışı var
Ah o kızı görseniz
Ne canlı bakışı var

Ay içine içine
Ben gitmem köy içine
Allah beni düşürsün
Yalova’nın içine

YALOVA NİNNİLERİ

Yalova yöresinde söylenen ninnilerden bazıları şunlardır.

138



A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Siz de hem Yalova’ya özgü hem de Yalova’da hayat bulan yöresel halk oyunları hakkında 
kısa bir araştırma yapınız. Araştırmanızı fotoğraf ve video gibi görsellerle destekleyiniz.

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

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

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

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

2. Siz de “Çınarcık  işi” ile ilgili kısa bir araştırma yapınız. Araştırmanızı fotoğraf ve video 
gibi görsellerle destekleyiniz.

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

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

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

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

3. Yalova’ya özgü yemeklerden birini seçerek nasıl yapıldığını araştırınız.  Söz konusu 
yemeği evinizde yaparak videoya çekiniz.

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

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

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

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

4. Anne Beni Kaçırma, Ağaç Kapmaca,  Kemik ve benzeri Yalova’ya özgü oyunları araştırınız. 
Nasıl oynandığını tespit ediniz. Beden eğitimi dersinde oynayınız.

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

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

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

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

5. Belirtilen diğer efsanelerle ilgili kısa bir araştırma yapınız ve sınıfınızda paylaşınız. 

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

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

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

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

6. Siz de büyüklerinizden dinlediğiniz masallarla ilgili araştırma yapınız. Sınıfınızda 
paylaşınız.

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

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

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

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

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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ŞEHRİMDE BEN

Ağız Özellikleri

Ağız nedir?

Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim 
bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Karadeniz ağzı, Ege ağzı, Trakya ağzı gibi.

 Türkiye’nin hemen her yerinden göç alan Yalova’da, hemen her yöreye ait ağız özelliklerine 
rastlanabilmektedir. Dolayısıyla da ilimizin belirgin ağız özellikleri yoktur. Ancak Batı Trakya’dan, 
Yunanistan ve Bulgaristan’dan farklı tarihlerde gelenlerce oluşturulan belli başlı köylerde ön plana 
çıkan ağız özellikleri de yok değildir. 

ÜNİTE 5:
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A. Aşağıdaki alana çevrenizde gözlemlediğiniz ağız özelliklerine ilişkin diyaloglar 
oluşturun. Oluşturduğunuz diyalogları sınıfınızda canlandırınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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1) Haberci 
2) Yalova 
3) Yalova Hayat 

ŞEHRİMDE BEN

Yalova’da Yayın Yapan Basın Kuruluşları

Yalova küçük yüz ölçümü ve nüfusun azlığına rağmen, yerel gazetelerin sayısı ve etkinliği 
fazla olan bir ilimizdir. Günlük gazetelerin yanında haftalık ve haftadan daha uzun aralıklarla çıkan 
toplam 14 gazete yayınlanmaktadır.  Aynı zamanda günlük yayın yapan özel bir radyo kanalı da 
bulunmaktadır. 

Yalova’da günlük olarak yayın yapan gazeteler: Haberci gazetesi,  Yalova gazetesi, Yalova 
Hayat gazetesidir. Bu gazeteler yalnızca Pazar günleri yayınlanmamaktadır.

Günlük olarak yayınlanan gazetelerden Yalova’nın ilk yerel gazetesi olan Haberci gazetesi 56 
yıl önce kurulmuştur. Ayrıca Yalova gazetesi 1995 yılında, Yalova Hayat gazetesi ise 2009 yılında 
yayın hayatına başlamıştır.  

Haftalık olarak dört, bir haftadan uzun aralıklarla da yedi gazete yayınlanmaktadır. 

Yalova’nın yerel radyosu olan Gözde FM 1995 yılında başladığı yayın hayatına 92.2 frekansında 
Yalova ve çevresine kesintisiz müzik yayını ile devam etmektedir.  

İlimizdeki yerel haberlerin, ulusal ölçekte yayınlanmasını sağlayan basın temsilcileri de 
bulunmaktadır. 

Yalnızca Pazar günleri 
yayınlanmayan, günlük 
olarak yayınlanan 
gazeteler. 

Haftalık olarak 
yayınlanan 
gazeteler.

Bir haftadan uzun 
aralıklarla yayınlanan 
gazeteler. 

Radyo:

Ulusal Haber Ajansları:

1) Manşet 
2) Çevre 
3) Çiftlikköy 
4) Çınarcık

1) Başak
2) Akkent 
3) Yalovatan
4) Pusula
5) Atakent
6) Etik
7) Revizyon

1) Anadolu Ajansı (AA)
2) İhlâs Haber Ajansı (İHA)
3) Demirören Haber Ajansı (DHA)

1) Gözde FM

Yalova’da yayın yapan yerel gazete, radyo ve ulusal basın temsilciliklerinin adları şu şekildedir:

ÜNİTE 5:
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1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yayındır?

a) Manşet 
b) Çevre 
c) Başak
d) Gözde

A. Yalova’da yayımlanan günlük gazetelerden herhangi birini sınıfınıza getirerek 
arkadaşlarınızla birlikte okuyup, inceleyiniz. İncelediğiniz gazete ile ilgili görüşlerinizi 
aşağıdaki alana yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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ŞEHRİMDE BEN

Yalova’da Müzik

İlimizdeki müzik çalışmaları dernekler ve topluluklar vasıtasıyla yürütülmektedir. Değişik 
dönemlerde Yalova için çeşitli besteler yapılmış ve şarkı sözleri yazılmıştır. Yetmişin üzerinde 
bestesi TRT tarafından kabul edilen Sadettin Çevik, Yalova’da yaşayan önemli bestekârlardandır. 
Ayrıca Yesari Asım Arsoy ve Nezahat Soysev başta olmak üzere, birçok bestekârın Yalova ile ilgili 
besteleri de bulunmaktadır. 

Aşağıdaki şiir, on yaşında bir öğrenci tarafından yazılmış ve Sadettin Çevik tarafından 
bestelenmiştir.

Ormanların kuytularında
Yalnız yaşayan güzel çiçek
Çekinme ortaya çık
Seni herkes sevecek
Gecenin karanlığında
Korkmuyor musun?
Güzel gözlerini yumup
Uyuyor musun?

ÜNİTE 5:
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “Beste” ve “güfte” kelimelerinin anlamlarını araştırınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Sevdiğiniz bir şarkının sözlerini Yalova’ya uyarlayınız ve aşağıdaki alana yazınız.
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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ŞEHRİMDE BEN

YALOVA’nın Şenlikleri ve Festivalleri

Şenlik : Belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümüne denir.

Festival : Belli bir sanat dalında, gösterilerin sunulması sonunda ödül verilmesi biçiminde 
düzenlenen ulusal veya uluslararası gösterilerdir.  

Yalova’da yıl boyunca çok sayıda şenlik ve festival gerçekleştirilir.

YALOVA’NIN KURTULUŞU
Yalova’mız Kurtuluş Savaşı’nda Yunan işgaline uğramıştır. Halkımız, düşman işgaline birlik ve 

beraberlik içinde karşı koymuştur. Kaymakam Demir Hulusi Bey, Öğretmen Yusuf Ziya Bey, Rasim 
Koçal gibi vatansever Yalovalıların öncülüğünde verilen mücadelelerden sonra Yalova 19 Temmuz 
1921’de düşman işgalinden kurtarılmıştır. Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşu her yıl çeşitli 
etkinliklerle kutlanmaktadır.

ÜNİTE 5:
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ALTINOVA BELEDİYESİ KÜLTÜRLER BULUŞMASI

Altınova Belediyesi tarafından düzenlenir. Kültürler Buluşması, ilçe halkının katılımıyla 
gerçekleşir. Etkinliklerde çeşitli yöresel stantlar açılır, geleneksel el sanatları sergileri ile yöresel 
yemeklerin yer aldığı stantlar yoğun ilgi görür. Festivalin asıl amacı ise; bu kardeş toplumların 
birbirini daha iyi tanıması, unutulan kültürlerin tekrar hatırlanması, gelecek nesillerimizin bunları 
görmesi ve devam etmesini sağlamaktır.

TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ
YAFEM (Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği) tarafından 

düzenlenir.

Kosova, Makedonya, Acara-Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kırım 
Cumhuriyeti gibi birçok ülkenin halk oyunu ekiplerinin katıldığı Türk Boyları Kültür Şöleni 
renkli görüntülere sahne olur. Şölenin ilk günlerinde halk dansları ekipleri Spor Caddesi ve 
Gazipaşa Caddesi güzergâhında kortej (geçit töreni) yapar. 

16 Temmuz’da başlayan şölen, çeşitli merkezlerde yapılan gösterilerin ardından 20 
Temmuz’da Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’ndaki kapanış töreniyle son bulur.
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ULUSLARARASI ALTIN KARANFİL HALK DANSLARI FESTİVALİ 
TUFAG (Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği) 

tarafından düzenlenir.

Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Ukrayna, Slovakya, Sırbistan, Azerbaycan, KKTC ve Çin 
olmak üzere farklı ülkelerden gelen halk oyunu ekipleri ile kutlanır. Farklı ülkelerden kültürleri 
buluşturan ve 27 yıldır devam eden festival, her yıl ağustos ayında gerçekleştirilir.

Barış Manço Amfi Tiyatro’da düzenlenen Uluslararası Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması 
ve Otantik Kostüm Yarışması’na, Yalovalılar yoğun ilgi gösterir ve eğlenceli anlar yaşarlar.

ULUSLARARASI BALKAN HALK DANSLARI VE MÜZİK FESTİVALİ 
Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenir.

Yalova Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen festivale Bosna Hersek, Kosova, 
Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’da bulunan Yalova’nın kardeş 
şehirlerinden gelen ekipler katılır. Açılış günü tüm ekipler, Gazipaşa Caddesi’nden başlattıkları 
yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösterilerle sonlandırır. Festivale katılan ekipler, bir hafta 
süresince Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu, Çiftlikköy, Taşköprü, Subaşı ve Altınova’da gösteriler 
yaparlar.
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HASANBABA KADIRGA YAYLA ŞENLİKLER

Yalova Karadenizliler Kültür ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenir.
Yalova Karadenizliler Kültür ve Yaşatma Derneği tarafından organize edilen Hasanbaba 

Yayla Şenlikleri, Çınarcık ilçesi Hasanbaba Mesire alanında geniş bir katılımla gerçekleştirilir.

ŞENKÖY KIZILCIK ŞENLİKLERİ 
Şenköy Muhtarlığı tarafından düzenlenir.

Kızılcık Şenlikleri, her yıl ağustos ayının ilk haftasında Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy’de 
gerçekleştirilir. Şenköy meydanında düzenlenen açılış töreni ile başlayan şenlikte, en güzel kızılcık 
yetiştiricileri arasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilir. Yalova Halk Oyunları ekibi tarafından 
gerçekleştirilen gösterilerin ardından çeşitli ikramlarla şenlik sona erer.

ARMUTLU YAZ ŞENLİKLERİ
Armutlu Belediyesi tarafından her yıl ağustos ayında geleneksel olarak “Yaz Şenliği” düzenlenir. 

Şenliğe, Türkiye çapında ünlü sanatçılar davet edilir. Davet edilen sanatçılar, verdikleri konserlerle 
izleyenlerin keyifli vakit geçirmesini sağlar. Ücretsiz gerçekleştirilen bu konserlerin dışında şenlik 
boyunca birçok etkinlik düzenlenir.
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ALTIN ÇINAR FESTİVALİ 
Çınarcık Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenir.

Festival, her yıl temmuz ayında düzenlenir. Kortejle başlar. Aynı anda Çınarcık Limanı’ndan 
kalkan balıkçı tekneleri deniz yoluyla Cumhuriyet Meydanı’na gelerek festivalin başlangıcını 
müjdeler. Bir erkek ve bir kız çocuğunun taşıdığı meşalelerle festival ateşi yakılır. Festivalin ilk 
günü yurt dışından gelen halk oyunu ekipleri hazırladıkları gösterilerle eğlenceye renk katarken, 
ikinci günden itibaren davet edilen ünlü sanatçılar Çınarcık meydanında konserler verir. Ayrıca 
festival boyunca yazar imza günleri, resim ve fotoğraf sergileri gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenir.

SERMAYECİK ÇİLEK FESTİVALİ
Sermayecik Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenir.

Altınova’nın Sermayecik köyünde her yıl geleneksel olarak Çilek Festivali düzenlenir. 
Sermayecik köyü meydanında düzenlenen açılış töreni ile başlayan festivalde, “en iyi çilek” 
yarışmasında dereceye giren yetiştiricilere Yalova protokolü tarafından çeşitli ödüller takdim edilir. 
Halk oyunları ekiplerince gerçekleştirilen gösterilerin ardından çeşitli ikramlarla festival sona erer.
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KORU BELDESİ ÇİÇEK FESTİVALİ

YALOVA SUBAŞI KİVİ FESTİVALİ

ENGELLİLER MÜZİK VE HALK OYUNLARI FESTİVALİ 

GELENEKSEL DELMECE YAYLASI ŞENLİKLERİ

Atatürk’ün 20 Ağustos 1929 yılında 
Koru beldesini ziyaret etmesini kutlamak 
ve çiçek üretim merkezi olma özelliğini 
tanıtmak amacıyla 2009 yılından 
itibaren her yıl ağustos ayında bir 
çiçekçilik festivali yapılmaktadır. Çeşitli 
sanatçılar tarafından verilen konserler ile 
birlikte festival kapsamında Geleneksel 
Koru Genç Heykel Sempozyumu 
düzenlenmektedir.

Yalova Türkiye’nin en büyük 
kivi üretim merkezlerindendir. Ya-
lova Kivi Üreticileri Birliği ve Subaşı 
Belediyesi tarafından Yalova’nın bu 
özelliğini tanıtmak amacıyla her yıl 
ekim ayında festival düzenlenmek-
tedir. Etkinlikler kapsamında “en iyi 
kivi” üreticisine çeşitli hediyeler ve-
rilmektedir.

Festival Çınarcık Belediyesi ve 
Çınarcık Çevresi Koruma Kalkındırma 
Kültür Turizm Gençlik ve Spor Kulübü 
Derneği tarafından düzenlenmektedir. 
Bulgaristan, Makedonya, Ukrayna gibi 
yabancı ülkelerden gelen ekiplerin de 
katılımı ile renklenen festival mayıs ayı 
içinde gerçekleştirilmektedir.

Yalova Valiliği, Yalova İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Teşvikiye Belediyesi, TUFAG 
(Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme 
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği) ve YAFEM 
(Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve 
Spor Kulübü Derneği) tarafından, haziran ayı 
sonunda veya temmuz ayı başında, hafta sonu 
iki gün olarak düzenlenir.
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Yalova’da düzenlenen festival ve şenliklerin konularından 
biri DEĞİLDİR? 

 A) Çiçek                      

 B) Araba               

 C) Halk Dansları 

 D) Kızılcık 

                

2. Yalova’da yaşayan Karadenizli vatandaşlarımızın düzenlediği şenlik HANGİSİDİR?

 A) Delmece Yaylası Şenlikleri    

  B) Armutlu Yaz Şenlikleri      

 C) Hasanbaba Kadırga Yayla Şenlikleri 

 D) Altın Çınar Festivali

3. Yalova’nın kardeş şehirlerinin katıldığı festivalin adı aşağıdakilerden HANGİSİDİR?

  A) Hasanbaba Kadırga Yayla Şenlikleri

 B) Uluslararası Balkan Halk Dansları ve Müzik Festivali  

  C) Altın Çınar Festivali

 D) Uluslararası Halk Dansları Festivali

4. Yalova’da düzenlenen festival ve şenliklerde aşağıdakilerden hangisi YAPILMAZ?

 A) Kortej

 B) Halk oyunları gösterileri

 C) Kitap fuarı

 D) Yarışmalar

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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YALOVA’DAKİ 
FESTİVAL VE 
ŞENLİKLER
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B. Aşağıda verilen boşluklara Yalova’da yapılan festival ve şenlikleri yazınız.
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ŞEHRİMDE BEN

Yalova’da Eğitim

ÜNİTE 5:

Yalova’mız genç ve yaşlısıyla eğitime, okullaşmaya son derece önem veren bir ildir. İlimizde 
okullaşma oranı Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Yalova’da özel ve resmî olmak üzere okul 
öncesi, ilkokul, ortaokul ve üniversite düzeyinde her yaşa uygun eğitim kurumu bulunmaktadır. 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için her kademede özel eğitim okulu vardır. Yapımı yeni 
tamamlanan Yalova Özel Eğitim Kampüsünde otizmli ve zihinsel engelli öğrencilerin tüm eğitim 
ihtiyaçlarının karşılandığı spor alanları, bireysel eğitim alanları, havuz, yemekhaneler, müzik ve iş 
uygulama atölyeleri yer almaktadır. 

2008 yılında kurulan Yalova Üniversitesi, ilimizin tek yükseköğretim kurumudur. Her yıl açılan 
yeni bölümleriyle hızla büyümektedir.

Halk eğitim merkezleri, Gençlik Merkezi ve belediyeye ait kurslarda gerek merkez gerekse 
ilçelerde gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitimler verilmektedir.  Yalova Halk Eğitim Merkezi ve 
Akşam Sanat Okulu aşağıdaki alanlarda pek çok kurs imkânını yetişkinlere sunmaktadır.

İlimizde, okul, öğrenci ve vatandaşlarımıza bağımlılığın, ihmal-istismarın önlenmesi, sınav 
bilgilendirme, bireysel rehberlik, anne-baba eğitimleri, mesleki ve eğitsel rehberlik, tercih danışma 
hizmetleri, sosyal hizmet gibi pek çok alanda rehberlik ve özel eğitim hizmeti veren Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi faaliyet göstermektedir. 

Özel yetenekli öğrencilere, okul sonrası zamanlarda projelere ve araştırmalara dayalı olarak 
eğitim veren  Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi de ilimizin önemli kurumlarındandır.

Yalova’mızda İl Halk Kütüphanesi hemen her konuda araştırma yapmak isteyenler için oldukça 
donanımlı bir kütüphanedir. Bunun yanında Safalı Yılmaz Tüzünataç Çocuk Kütüphanesi ve 
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Yalova Belediyesi S.Engin & M.Engin Çocuk 
Tiyatrosu ve Kütüphanesi olmak üzere, halkın 
kullanımına açık olan üç kütüphane mevcuttur. 
Ayrıca üniversite öğrencilerinin kullanımına özel, 
Yalova Üniversitesi Kütüphanesi bulunmaktadır.

İlde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 
futbol, voleybol, güreş, masa tenisi, bisiklet, 
boks gibi branşlarda  kurslar ve etkinlikler 
düzenlenmektedir. Bu bağlamda Yalova sahip 
olduğu spor kulüpleri ve dernekleri ile de spora 
ve sporcuya destek veren bir ildir. Yalova Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait 2 adet 
ışıklandırılmış sentetik çim saha, 1 adet yarı 
olimpik yüzme havuzu, 1 adet stadyum (10.000 
kişi kapasiteli), 4 adet spor salonu, 2 adet 
gençlik merkezi, atış poligonu bulunmaktadır.

Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait 15 adet sentetik çim futbol sahası, 12 adet okul 
spor salonu, sekizer adet basketbol semt sahası ve tenis kortu, birer adet masa tenisi salonu, ka-
rate, tekvando, güreş eğitim salonları ve 4 adet toprak yüzeyli saha bulunmaktadır.  Bunun yanın-
da Yalova’nın spora ve güreşe verdiği önem Sırrı Acar Güreş Eğitim Merkezinde yetiştirilen yeni 
nesil güreşçiler ile artarak devam etmektedir.

Yalova Üniversitesi 
Merkez Yerleşkesi
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A. İlimizde eğitim, kültür, sanat ve spor alanında faydalanabileceğiniz kurum ve kuruluşlar 
hakkında sınıfınızda kısa bir değerlendirme yapınız.

...............................................................................................................................................................................
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DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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ŞEHRİMDE BEN

Spor İmkanları ve Faaliyetleri 

Yalova’da okçuluk sporuna her geçen gün Yalova’da ilgi artmaktadır. Ulusal ve uluslararası 
düzeyde rekabet edecek yapıyı oluşturmak, çeşitli alanlarda dereceler alınmasını sağlamak, büyük 
organizasyonlara ev sahipliği yapmak, engelli bireylerimizi de okçuluk sporuyla tanıştırmakla 
birlikte yenilikçi, gelişmeyi seven, başarılı, istikrarlı bir şekilde sporda gelişmek ilimizin başlıca 
hedeflerindendir. 

Yalova Bocce, Bowling Dart İl Temsilciliği işbirliği ile öğrencilerin spora katılmalarını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Yalova’da bulunan birçok okula bocce sahaları yapılmaktadır.  

 Bunların yanı sıra Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki kapalı yüzme havuzunda kulüpler 
bazında birçok sporcu yetiştirilmektedir. İlimizde futbol,  ağırlıklı olarak kulüpler aracılığıyla 
yapılmaktadır. Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bireysel ve takım sporları aktif bir şekilde 
uygulanmaktadır.

ÜNİTE 5:
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04 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 30. Uluslararası Boğaziçi 
Karate Turnuvası’nda Büyükler dalında birinci olan Ali Güney, ilimize ve ülkemize 
büyük sevinç yaşatmıştır. 

Satranç sporunda iddialı olan ilimizin yetiştirdiği sporculardan Selina 
Demirağ, 12 Temmuz 2016 tarihinde Trabzon’da düzenlenen Dünya Okul 
Sporları Olimpiyatları’nda birinci olmuştur.

3. Yukarıda başarılarından söz edilen sporcunun ve ilgilendiği spor dalının adı nedir? 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
4. Sporcumuz, ülkemizi hangi turnuvada temsil etmiş ve hangi başarıyı kazanmıştır?         
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

5. Yukarıda başarılarından söz edilen sporcunun ve ilgilendiği spor dalının adı nedir? 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
6. Sporcumuz, ülkemizi hangi yarışmada temsil etmiş ve hangi başarıyı kazanmıştır?          
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

A. Aşağıda yer alan haberlerden yola çıkarak ilimizde hangi spor dallarında başarılar 
elde edildiğini tespit ederek soruları cevaplayınız.

7 Ekim 2002 Yalova doğumlu Türkiye Genç ve A Milli takım oyuncumuz 
Ece HARAÇ, masa tenisi dalında Avrupa Masa Tenisi Şampiyonasında 
2019 yılında Avrupa ikicisi, 2017 ve 2018 yıllarında Avrupa üçüncülükleri 
ile 2019 yılı Balkan şampiyonluklarıyla tanınmış olan sporcumuzdur. Eğitim-
öğretim hayatına ilimizde devam eden Ece HARAÇ, ülkemiz ve Yalova’mız 
için gurur kaynağımızdır.

1. Yukarıda başarılarından söz edilen sporcunun ve ilgilendiği spor dalının adı nedir?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
2. Sporcumuz, ülkemizi hangi şampiyonlukları ve hangi başarıları temsil etmiştir?         
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

158



İlimiz sporcularından Engin Terzi, Bilek Güreşi dalında ülkemizi birçok 
yarışmada temsil etmiştir. 02 - 11 Eylül 2017 tarihlerinde Macaristan’da 
düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Masterlar grubunda ve 29 Eylül - 3 Ekim 
2017 tarihleri arasında Malezya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda 
Büyükler grubunda birinci olarak ilimizi ve ülkemizi gururlandırmıştır.

7. Yukarıda başarılarından söz edilen sporcunun ve ilgilendiği spor dalının adı nedir?  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
8. Sporcumuz, ülkemizi hangi ülkelerde ve yarışmalarda temsil etmiştir?             
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Yalova ve Türkiye’nin adını dünyaya duyuran Buse Tosun, uluslararası birçok 
yarışmada başarılı sonuçlar almıştır. Güreş alanında tanınmış sporcumuz, 05 - 
07 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 44. Uluslararası Yaşar Doğu 
Güreş Şampiyonası’nda birinci olarak bayrağımızı gururla dalgalandırmıştır.

9. Buse Tosun, Yalova’nın adını hangi spor dalında dünyaya duyurmuştur?  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
10. Buse Tosun, hangi yarışmada birinci olmuştur?              
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Yalovalı Garip Olcaş, İşitme Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı 
sporcularındandır. 2017 yılında Samsun’da düzenlenen 23. İşitme Engelliler 
Olimpiyatları’nda Milli Takımı’mız üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştır. 
Ülkemize ve Yalova’mıza gurur yaşatmıştır.

11. Garip Olcaş, hangi spor dalı ile ilgilenmektedir?  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
12. Garip Olcaş, Samsun’da hangi yarışmaya katılmıştır?               
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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B. Bocce sporunun nasıl yapıldığıyla ilgili kısa bir araştırma yapınız.

Güreş, karate, masa tenisi, satranç gibi değişik spor dallarında başarılara 
imza atan Yalova; bisiklet sporunda da ismini duyurmaktadır. İlimizi bu spor 
dalında birçok ulusal ve uluslararası yarışmada temsil eden Kamil Alev, 17 
Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Uluslararası Dağ Bisiklet 
Kupası“ yarışmasında birinci olmuştur.

13. Yalova’yı bisiklet sporunda temsil eden sporcunun adı nedir? 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
14. Sporcumuz, hangi yarışmada ve nerede birinci olmuştur?         
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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KAYNAKÇA
“www.afad.gov.tr” (07.01.2019)

“http://www.armutlu.gov.tr/tarihi“ (07.01.2020)

“https://www.forumlordim.org/yalova/62781-yalovanin-yoresel-halk-oyunlari-yalovanin-
yoresel-oyunlari-yalovanin-halk-oyunlari.html” (25.01.2020)

“https://ismek.ist/blog/icerik.aspx?p=281.” (28.12.2019)

“http://www.makalleler.com” (26.03.2019)

“https://www.neoldu.com/yalovanin-meshur-lezzetleri-7412h.htm” (28.12.2020)

“http://www.yalovakulturturizm.gov.tr/TR-127259/armutlu.html“ (12.09.2019)

“http://yalova.org/ataturk-ve-yalova/” (07.01.2020)

“http://www.yalova.gov.tr/yalova-tarihi” (15.01.2020)

“http://yalovakentmuzesi.gov.tr/” (16.01.2020)

“https://yalova.csb.gov.tr/ulasim-nasil-gidilir..-i-7137”  (19.01.2020)

“https://www.turkedebiyati.org/lehce-sive-agiz-dil-nedir.html” (05.03.2020)

“http://www.yalovasutlusu.com/” (05.03.2020)

“https://www.seturday.com/meraklisina/goz-bebegi-yalovadan-anilari-ile-mustafa-kemal-
ataturk” (05.03.2020)

“https://isteataturk.com/Kronolojik/Tarih/1930/6/30/Mustafa-Kemal-Ataturkun-Yalovaya-
gelisi-30061930/1” (05.03.2020)
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10 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

11 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://all-free-download.com/free-vector/download/social-te-
amwork-concept-infographic-human-and-interfaces-design_6826020.html (24.10.2019)

12 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

12 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://all-free-download.com/free-vector/download/prehistoric-age-pa-
inting-elephant-cavemen-icons-cartoon-design_6838132.html (23.10.2019)

13 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.azbibak.com/catalhoyuk-neolitik-kenti/ (28.11.2019)

14 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://all-free-download.com/free-vector/download/morden-city-
set_185.html (28.11.2019)

14 “2 numaralı görsel/Görsel 2” https://www.azbibak.com/kocaeli-seka-park-hakkinda-bilgi/ 
(28.11.2019)

14 “3 numaralı görsel/Görsel 3” https://unitercih.com/gaziantep-universite-tercih-gunleri/  (28.11.2019)

14 “4 numaralı görsel/Görsel 4” http://www.tatilfora.com/turkiye/bursa  (28.11.2019)

14 “5 numaralı görsel/Görsel 5” https://www.ibb.istanbul/News/Detail/36025  (28.11.2019)

14 “6 numaralı görsel/Görsel 6” https://www.sosyetekaradeniz.com/2018/12/konya-ile-ilgili-guzel-soz-
ler.html  (28.11.2019)

15 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.bizevdeyokuz.com/antalya/   (22.10.2019)

15 “2 numaralı görsel/Görsel 2” http://gezilecekyerler.com/boluda-gezilecek-10-yer/   (22.10.2019)

15 “3 numaralı görsel/Görsel 3” https://www.ucakbileti.com/sehir-rehberi/nevsehir     (22.10.2019)

15 “4 numaralı görsel/Görsel 4” https://www.garenta.com.tr/blog/terk-edilmis-evlerde-gecen-bir-ma-
sal-kayakoy/ (23.10.2019)

16 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır. (23.10.2019)

17 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır. (23.10.2019)

17 “2 numaralı görsel/Görsel 2” https://www.gzt.com/mecra/kurtuba-camii-kilisenin-olamaz-3433854 
(28.11.2019)

18 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://turkce.tebyan.net/index.aspx?pid=170990 (28.11.2019)

18 “2 numaralı görsel/Görsel 2” https://elegantgates.com/en/outbound/destinations/france (28.11.2019)

19 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://getbybus.com/en/blog/istanbul/ (28.11.2019)

20 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

21 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

21 “2 numaralı görsel/Görsel 2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

22 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

23 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

24 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

25 “1 numaralı görsel/Görsel 1” http://www.malatyasonsoz.com.tr/turkiyeye-577-bin-kisi-goc-et-
ti-h213726.html (28.11.2019)

26 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://starfikir.com/2015/03/08/yardim-etmek-ile-ilgili-en-guzel-sozler/ 
(28.11.2019)

27 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

28 “1-5 numaralı görsel/Görsel 1-5”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.
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29 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

30 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

31 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

32 “1-4 numaralı görsel/Görsel 1-4”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

33 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44775834   (28.11.2019)

34 “1 numaralı görsel/Görsel 1” http://www.hurriyet.com.tr/mahmure/deprem-cantasi-nasil-hazirla-
nir-41338605 (25.11.2019)

35 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.sabah.com.tr/yasam/2018/07/18/japonyada-si-
cak-ve-sel-felaketi-236 (28.11.2019)

35 “2 numaralı görsel/Görsel 2”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır. 

36 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

37 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

38 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

39 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

40 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Suat GÖK arşivinden alınmıştır.

40 “2 numaralı görsel/Görsel 2”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

41 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

41 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

42 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.trover.com/d/1IpC2-panjin-china (05.03.2020)

43 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

43 “2 numaralı görsel/Görsel 2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

44 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.muhendisbeyinler.net/turkiyede-gorulen-iklim-tipleri/ 
(05.03.2020)

44 “2-5 numaralı görsel/Görsel 2-5”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

45 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://yalovataniti.wordpress.com/cografyasi/

45 “2 numaralı görsel/Görsel 2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

48 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

49 “1-5 numaralı görsel/Görsel 1-5”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

49 “6 numaralı görsel/Görsel 6”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.”

50 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

51 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

52 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

54 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

57 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.freepik.com/free-vector/flood-town-river-water-stream-
city-street_7101613.htm#page=1&query=flood&position=1 (05.03.2020)

57 “1-8 numaralı görsel/Görsel 1-8”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

58 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi (05.03.2020)

59 “1 numaralı görsel/Görsel 1” http://www.hurriyet.com.tr/mahmure/deprem-cantasi-nasil-hazirla-
nir-41338605 (25.11.2019)
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60 “1-3 numaralı görsel/Görsel 1-3”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

62 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://ilkha.com/guncel/meteorolojiden-3-il-icin-sel-uyarisi-101031

64 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://bilgiliusta.blogspot.com/2015/08/heyelan-toprak-kaymasi-ne-
dir-korunma-yollari-nelerdir.html (10.02.2020)

68 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

69 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

70 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

71 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

72 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

73 “1-3 numaralı görsel/Görsel 1-3”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

74 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

75 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, http://www.osmanlidevleti.gen.tr/osmanli-devletinin-kurulusu/(5.3.2020)

77 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.ensonhaber.com/galeri/kurtulus-savasinin-bilinmeyen-fo-
tograflari (5.3.2020)

78 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://isteataturk.com/Kronolojik/Tarih/1929/9/3/Mustafa-Kemal-Ata-
turk-Yalovada-Baltaci-Ciftliginde-yapilan-isleri-takip-ederken-03091929/16

78 “2 numaralı görsel/Görsel 2” https://www.seturday.com/meraklisina/goz-bebegi-yalovadan-anilari-i-
le-mustafa-kemal-ataturk

79 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, https://www.pinterest.com/pin/48554502217530503/

81 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonn,_Bad_Godesberg,_Villen-
viertel,_2012-02_CN-04.jpg

82 “1 numaralı görsel/Görsel 1” http://www.travel2my.com/index.php/destination/86-7d5n-japan-hokkai-
do-blossom-season-shibazakura-tulip-rape-flower

82 “2 numaralı görsel/Görsel 2” https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/mahackale-ucak-bileti/

83 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://steemit.com/travel/@vahidrazavi/red-beach

83 “2 numaralı görsel/Görsel 2” https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGV-
kaWEub3JnL3dpa2kvTGlzdF9vZl9jaXRpZXMsX3Rvd25zX2FuZF92aWxsYWdlc19pbl9DeXBydXM

84 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.bizevdeyokuz.com/ohrid-gezilecek-yerler-ohri-golu/

85 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.bradtguides.com/destinations/europe/serbia/novi-pazar.html

85 “2 numaralı görsel/Görsel 2” https://www.civitatis.com/en/sarajevo/travnik-jajce-trip/

86 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.getyourguide.com.tr/split-l268/tam-guen-trogir-tu-
ru-t52313/

86 “2 numaralı görsel/Görsel 2” http://www.holaturizm.com/batum-tiflis-karadeniz-ve-dogu-anadolu-tu-
ru

87 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/karadagin-incisi-budva-40888245

87 “2 numaralı görsel/Görsel 2” https://www.classicfm.com/win/dfds-germanys-scenic-routes/

88 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

89 “1 numaralı görsel/Görsel 1” http://cografyaharita.com/dunya_siyasi_haritasi.html

89 “2 numaralı görsel/Görsel 2” http://www.cografya.gen.tr/harita/asya-siyasi.htm

91 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
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92 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

92 “2 numaralı görsel/Görsel 2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

93 “1-7 numaralı görsel/Görsel 1-7”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

94 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

95 “1-6 numaralı görsel/Görsel 1-6”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

97 “1-3 numaralı görsel/Görsel 1-6”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

98 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.ekopara.com/editor/resimler/di-
ger/20190914/1568475207-19-f2.JPG

98 “2 numaralı görsel/Görsel 2” http://elaziggezi.com/Places/view/541

98 “3 numaralı görsel/Görsel 3” https://justpara.com/ipek-bocegi-yetistiriciligi-devlet-destegi/

98 “4 numaralı görsel/Görsel 4” https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/istanbuldan-kacip-ipek-bocegi-ure-
timine-basladi-40618869

99 “1 numaralı görsel/Görsel 1” http://www.frigfotograf.com/ipekboceginin-hikayesi/

99 “2 numaralı görsel/Görsel 2”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

100 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

101 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

102 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

103 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

104 “1-5 numaralı görsel/Görsel 1-5”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

105 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

106 “1-3 numaralı görsel/Görsel 1-3”,http://www.yalova.bel.tr/yalova-ulasim-rehberi/

107 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.seyyahcelebi.com.tr/yalova-deprem-aniti.html

107 “2 numaralı görsel/Görsel 2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

108 “1-8 numaralı görsel/Görsel 1-8”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

109 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

110 “1-4 numaralı görsel/Görsel 1-4”, Yalova Belediyesi Kent Müzesi Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

111 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

113 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.yoldakiizler.com/marmara/pendik-yalova-hizli-feribotu/

114 “1 numaralı görsel/Görsel 1” http://www.e-yalova.com/11-kent-rehberi/62-yalova-otob%C3%B-
Cs-firmalar%C4%B1.html

115 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://www.change.org/p/info-ido-com-tr-yalova-bostanci

115 “2 numaralı görsel/Görsel 2” http://www.haber7.com/guncel/haber/2871409-idodan-23-haziran-
da-sefer-iptali-aciklamasi

117 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

118 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

119 “1-3 numaralı görsel/Görsel 1-3”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

120 “1-4 numaralı görsel/Görsel 1-4”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

122 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Suat GÖK arşivinden alınmıştır.

GÖRSEL KAYNAKÇA



Sayfa
Numarası Kaynak Adresi ve Erişim Tarihi

123 1-3 numaralı görsel/Görsel 1-3”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

124 “1-5 numaralı görsel/Görsel 1-5”, Yalova Belediyesi Kent Müzesi Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

125 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır

126 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır

127 ““1-4 numaralı görsel/Görsel 1-5”, Yalova Belediyesi Kent Müzesi Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

129 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

131 “1-5 numaralı görsel/Görsel 1-5”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

133 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

133 “2 numaralı görsel/Görsel 2”, Yalova Çınarcık Belediyesi arşivinden alınmıştır.

134 “1 numaralı görsel/Görsel 1”,http://www.yalovasutlusu.com/

134 “2-3 numaralı görsel/Görsel 2-3”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

135 “1-3 numaralı görsel/Görsel 1-3”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

136 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

137 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

138 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

139 “1-3 numaralı görsel/Görsel 1-3”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

140 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

141 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

144 “1 numaralı görsel/Görsel 1” https://all-free-download.com/free-vector/download/dialog-box-ma-
de-of-trees-01-vector_162643.html

146 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

148 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

150 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

151 “1-3 numaralı görsel/Görsel 1-3”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

152 “1-2 numaralı görsel/Görsel 1-2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

153 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

153 “2-3 numaralı görsel/Görsel 2-3”, Yalova, Armutlu Belediyesi arşivinden alınmıştır.

154 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova, Çınarcık Belediyesi arşivinden alınmıştır.

154 “2 numaralı görsel/Görsel 2”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

155 “1-4 numaralı görsel/Görsel 1-4”, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

158 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

159 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Fatih GENÇ arşivinden alınmıştır.

159 “2 numaralı görsel/Görsel 2”, Yalova Üniversitesi arşivinden alınmıştır.

161 “1-3 numaralı görsel/Görsel 1-3”, Mikail ELÇİ arşivinden alınmıştır.

162 “1-3 numaralı görsel/Görsel 1-3”, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

163 “1-3 numaralı görsel/Görsel 1-3”, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

164 “1 numaralı görsel/Görsel 1”, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

GÖRSEL KAYNAKÇA






