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Şehirlerin
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Görsel 1

Ş
- Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. Galiba uzun bir süre
bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalacağım.
- Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir
mağarayı barınabileceğim şekilde düzenledim.
- Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu
hayvanlardan korunmak için mağaranın girişini
büyük ağaç dalları ile kapattım.
- Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği
saklamak için bir depo inşa ettim.
- Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım.
Bu meyveleri kışın da yiyebilmek için kuruttum.

Görsel 2
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Ş

Aydın

Arkadaşla
rımla
ne kadar
çok şey
paylaşıp
eğlenceli
vak$ geç
iriyor um.
Ya onlar
olmasayd
ı?

anın
Pek çok ins
ütüm
katkısıyla s
ır.
içmeye haz
Peki ya öyle
olmasaydı?

!
Bu yollar
ydı,
yapılmasa
a
araba ya d
sa ydı
şoför olma
okula nasıl
ulaşırdım?

Terziler
olmasayd
ı
kıyafetle
rimi
nasıl dike
rdim?
Görsel 3

Öğretmenim
olmasa bu kadar
bilgiyi nasıl
öğrenirdim?

Ş
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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

Görsel 4

için de çeşitli mesleklerden
insanlara ihtiyaç vardır.
Tek bir insanın, bu işlerin
hepsinin üstesinden gelmesi
oldukça zordur.
Gün içerisinde ulaşımımızı
sağlayan şoförler,
okulda eğitim aldığımız
öğretmenler iş bölümü
içinde ihtiyaçlarımızı
karşılayanlardan birkaçıdır.
O hâlde iş bölümü yaparak
ihtiyaçlarımızı kolaylıkla
karşılayabiliriz.
Toplumsal yaşamın
temelini kişiler arası iletişim

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

Görsel 5
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ŞEHRİ

TANIYORUZ
Tarih öncesi dönemlerde
insanlar yaşamlarını nasıl
sürdürüyorlardı? Hiç
düşündünüz mü?
Şimdi geçmişe bir yolculuk
yapalım ve bu sorunun
cevabıyla birlikte insanların
yerleşik yaşama nasıl
geçtiğini ve bu yerlerin
şehir hâline nasıl geldiğini
öğrenelim.
Günümüzden yaklaşık
12.000 yıl öncesine kadar
insanlar yaşamlarını göçebe
olarak sürdürüyorlardı.
Yiyecek bulmak için
sürekli yer değiştiriyor,
hayvanları avlayarak
ve bitkileri toplayarak
karınlarını doyuruyorlardı.
Mağaralarda ya da geçici
barınaklarda yaşıyorlardı.
Sonra yaşamlarını tamamen
değiştirecek bir gelişme
yaşandı. İnsanlar tarım
yapmaya başladılar ve vahşi
hayvanları evcilleştirdiler.
Çiftçilik yapmaya başlayan
insanlar ekinlerine ve

hayvanlarına bakmak için
yerleşik yaşama geçtiler.
Yerleşim yeri olarak nehir
kenarlarındaki düz ve
verimli arazileri seçtiler.
Böylece arazilerini kolayca
sulayabildiler. Kendilerinin
ve hayvanlarının su ihtiyacını
karşılayabildiler. Tarım
ve hayvancılıkla birlikte
besin kaynaklarının artması
nüfusun da artmasını
sağladı. Nüfus artışıyla
birlikte bu ilk yerleşim
yerleri köylere dönüştü.
Köylerde yaşayan insanlar
ihtiyaçlarından fazla ürün

Görsel 6

Çatalhöyük (temsili)

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 sahipti.
Görsel 7

elde ettiler. Kendilerini
ve ürünlerini saldırılardan
korumak için köylerin etrafını

Çatalhöyük
Ş

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

Eski Mısır'da bir şehir (temsili)

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.

Görsel 9

Görsel 8
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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. Denizi, ormanları,
gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların
hem yerleşmek hem de tatil yapmak
istediği pek çok şehir de bulunmaktadır.
Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu
özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek pek
çok şehirden yalnızca birkaçıdır.
Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun
yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin
yaygın olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar
genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri
ve hizmet sektörü gelişmiştir. Kültür,
sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân
bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri
planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim
olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul,
hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane,
sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane
ve fabrika şehri meydana getiren fiziki
unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir
mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı bu
mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir.
İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir
yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre
düzenlemesini, 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. Örneğin Muğla’nın
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Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada
yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç
etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri
hâline gelmiştir.

Görsel 10

Konya

Görsel 11

Antalya
Görsel 12
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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.
Şehirler sadece yerleşim yeri değildir.
Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin
tarihidir. Çünkü şehirler, bir toplumun
medeniyet anlayışının şekillendiği
mekânlardır.

Şimdi dünyada
medeniyetlere öncülük etmiş
ve medeniyetleri temsil
etmiş şehirlere göz atalım...

Görsel 13
Ş
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Kurtuba
Fenikeliler tarafından bugünkü
İspanya’da kurulmuştur. Müslümanların
İspanya’ya gelişiyle Endülüs Emevi
Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu
dönemde Avrupa’nın en önemli eğitim,
bilim, kültür ve sanat merkezidir.
Burada açılan medreselerde dünyanın
farklı bölgelerinden, farklı inançlara
mensup dünyaca ünlü bilim insanları
yetişmiştir. Kurtuba, döneminin en iyi
eğitim veren okullarına ev sahipliği
yapmıştır. Ayrıca ilk ışıklandırılan
Görsel 14
şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk
üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan bilimsel
çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi
Devleti Dönemi'nde yapılan Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.

Medine
“Medine”, kültür tarihinde şehrin,
şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış
yeri anlamlarına gelmektedir. Eski adı
“Yesrip” olan Medine, günümüzde
Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden
biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed
ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında
Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret,
İslam tarihi için olduğu kadar Medine
şehri için de dönüm noktası olmuştur.
Mekke’den gelen “muhacirler”,
Medineli Müslümanlardan oluşan
Görsel 15
“ensarlar” ve Yahudiler hicretle
beraber Medine’de bir arada yaşamaya
başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara sahip insanların bir arada rahat
yaşaması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır.
Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir şekilde
tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicretten
sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma
gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan
eğitim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur.
Peygamberimizin kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman
tarafından ziyaret edilmektedir.

18

Ş

Aydın
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Görsel 16

Görsel 17

Medine
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Paris

Görsel 20

Görsel 21

İstanbul
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Paris
MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen)
Nehri etrafına kurulmuş
olan Paris, Notre Dame
(Notır Dam) Katedrali’nin
yapılmasıyla Fransa’nın
merkezi hâline gelmiştir.
Sanayi Devrimi sonrası hızla
göç alan şehirde Sorbonne
(Sorbon) Üniversitesi’nin
kuruluşu Paris şehrini
bir bilim merkezi hâline
getirmiştir. Paris, bütün
Avrupa’ya hatta dünyaya
yeni siyasi fikirlerin
yayılmasında öncülük
etmiştir. 1789 Fransız
Görsel 24
İhtilali, 1830 ve 1848 işçi
devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir.
Bilim, kültür, sanat alanlarında dünyanın önde gelen merkezlerinden
biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris, turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

İstanbul
İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk
yerleşimlerin kurulduğu tahmin
edilmektedir. İstanbul; Roma,
Bizans ve Osmanlı devletlerine
başkentlik yapmıştır. Avrupa
ile Asya kıtalarının kesiştiği bir
noktada yer alır. Yüzyıllar boyu
çeşitli din, dil ve ırktan insanların
bir arada yaşadığı bir şehir olan
İstanbul, tarihi boyunca farklı
kültürlere ev sahipliği yapmıştır.
Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat
ve kültür alanlarında gelişmesi
ile beraber İstanbul bir çekim
25
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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.

Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Londra, Viyana,
Şanghay, Dakar gibi şehirlerin kültürel özelliklerini yansıtan görseller
bulunuz. Bu görselleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
20
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Çok eski bir tarihe sahip olan
İstanbul'da M 5
'li yıllarda
ilk yerleşimlerin kurulduğu
tahmin edilmektedir. İstanbul;
Roma, Bizans ve Osmanlı
devletlerine başkentlik
yapmıştır.

Görsel 26
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

Görsel 27

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
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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, alış
veriş mekânları, kamusal alanlar
ve ibadet mekânları farklı
anlam ve boyutlarıyla şehirde
yaşayanları etkiler. Eğitim,
ticaret, ibadet, sosyalleşme,
rekreasyon, sağlık, çalışma,
spor ve daha birçok farklı
faaliyet şehirle şehirli arasındaki
ilişkilerin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır.
Evimizden çıktığımızda şehirle
ilk iletişimimiz sokak ile başlar.
Sokaklar her şehirde farklı
karaktere sahiptir. Dar, geniş,
kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya
da denize açılan sokaklar…
Sokakların yapısını şehrin

yer şekilleri ve iklimi kadar
insanların yaşam tarzı da
belirler. Sokaklar bizi şehre
ulaştırır. Bu görevinin yanı
sıra sokaklar mahallenin ortak
kullanım alanlarıdır. Komşuluk
ilişkileri burada gerçekleşir.
‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir
ilk kez burada sahiplenilir. Önce
sokakla sonra da sokaktakilerle
iletişim kurulur.
Evden veya apartmandan
çıkıldığında sokakta karşılaşılan
insanlarla selamlaşmak,
onlara hatırlarını sormak
iletişimi başlatır. Pencere
önünde oturan ve dışarıyı
izleyen birini tanımıyor olsak
da selamlaşmak, hem onu
hem bizi mutlu edecek, hem
de sokağı sahiplenmemizi
sağlayacaktır. Böylece sokak
bizim için güvenli bir alan
hâline gelecektir.

Sokağı geçip şehrin
merkezine doğru
ilerlediğimizde
bizi genellikle
bir çarşı karşılar.
Çarşı, Osmanlı
şehrinde toplumsal
hayatın merkezidir.
Günümüzde
şehirlerde
yaygınlaşan alışveriş
merkezleri çarşılara
ilgiyi azaltsa da bu
çarşılar önemini
hâlâ sürdürmektedir.
Hemen her türlü
ürünün satıldığı bu
çarşılara herkesin
yolu düşer.
Şehirde üretilenler,
insanların ihtiyaç ve
alışkanlıkları buradaki
ticarete yön verir.
Bazı şehirlerde bakırcıların,
demircilerin
ya da dokumacıların çok
olması tesadüf değildir.
Şehirde yaşayan insan aynı
zamanda yaşadığı mekânların
yapısını da belirler. Düz damlı
kerpiç evler, cumbalı ahşap
evler, tek katlı evler, çok katlı
evler, kapıları sokağa açılan
ya da yüksek duvarlarla çevrili
bahçelere açılan evler o şehrin
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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
Görsel 29
sağlamakla mümkün
olur.
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Görsel 30

ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM

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.
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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 2018 yılı verilerine göre nüfusun
%93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken
belde ve köylerde yaşayanların oranı
%6,24’tür.

Görsel 31

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.

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.

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 bir 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
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Görsel 33

Günümüzde şehirlerde dayanışma ve
yardımlaşma ihtiyacını karşılamak için
profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları,
dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Fakat
bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat
ederek dayanışma ve yardımlaşma
duygusunu şehir yaşamında hakim kılabilirler.
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
göstermesi açısından oldukça önemlidir.
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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. İnsan,
yaratılışı gereği toplumsal bir varlıktır ve diğer
insanlarla birlikte yaşamak durumundadırlar.
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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MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
“Medeni insan, medeni yaşam” gibi
ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu
ifadelerde geçen medeni kelimesinin ne
anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?
Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş,
uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler
çok sayıda insanın bir arada yaşadığı
yerlerdir. Şehirde belirli bir 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.
Görsel 35

Sizler de kendi davranışlarınızı düşünerek Melike’nin
söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?

Görsel 36
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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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Görsel 41
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ŞEHRİN

FIRSATLARI VE RİSKLERİ

ŞEHİR E

R

İR

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.

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.

Görsel 43

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
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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.

Görsel 45

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.
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?
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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.

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.

Şehirler, insanlara birçok imkân
sunmaktadır. Bu da şehirlere
olan ilgiyi artırmaktadır.
Fakat çok sayıda insanın bir
arada yaşaması ve plansız
şehirleşme, birçok sorunu
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Eğitim Fırsatları

Görsel 46

• Şehirler, okul öncesi eğitimden
yükseköğretime kadar insanların isteklerine
ve yeteneklerine göre birçok farklı eğitim
kurumuna erişme imkânı sunar (meslek liseleri,
güzel sanatlar lisesi, sınavla öğrenci alan liseler,
özel okullar, üniversiteler).
• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane,
atölye, laboratuvar gibi imkânlar kırsal
bölgelerdeki eğitim kurumlarına göre daha
fazladır.
• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli
kurs, sosyal ve sportif faaliyetlere katılma imkânı
vardır.
• Eğitimle alakalı konferans, seminer,
sempozyum gibi etkinlikler de şehir
merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Fırsatları
• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp
fakülteleri şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde evde bakım hizmetlerine
ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerinde donanımlı hastaneler
bulunmaktadır.
Görsel 47
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İş Fırsatları

Görsel 48

• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir
merkezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle
şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde
yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet
göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre
daha kolay iş bulabilmektedir.

Sanat, Spor ve
Sosyokültürel Fırsatları

Görsel 49

• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir
merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde her branştan spor
kulüplerine katılabilme imkânı vardır.
• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı vardır.
• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde
bulunmaktadır.
• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok
şehir merkezlerindedir.

Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın
kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları
oldukça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası
ulaşımı kolaydır.
Görsel 50
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Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı
riskler de içerir. Deprem, sel, trafik
kazaları, çevre kirliliği gibi riskler
şehirlerde de karşılaşabileceğimiz
risklerden bazılarıdır.

Görsel 51
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ENGELSİZ 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 değil mi? Çünkü etrafta
çok fazla engelli görmüyorsunuz. Peki,
neden?"

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?
Görsel 52

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 bu kullanıcı kitlesi
dâhilindedir.
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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.

Ş

Ordu

Görsel 53

Görsel 54

E

Ankara

İstanbul

Görsel 55

Görsel 56

Manisa

E

Antalya

Görsel 57
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ŞEHİRDEKİ
ŞEHİRDEKİDİĞER CANLILAR

DİĞER CANLILAR

Görsel 58

Şehir sadece insanlardan,
binalardan, yollardan
ve araçlardan oluşmaz.
Şehir; ağaçları, çiçekleri,
insanları ve hayvanlarıyla
bir bütündür. Bu yüzden
şehir, insanın diğer canlılarla
birlikte yaşadığı bir alandır.
Başka bir ifadeyle şehirde
ınsanlar kadar diğer canlıların
da yaşama hakkı vardır. Bu
yüzden ınsan, 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
de 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
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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.
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.

Görsel 59

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

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.

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.
Soğukta kedilerin 6,
köpeklerin 17 saat aç

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 çıkarıldığını, bu kanuna aykırı
davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin cezalandırıldığını biliyor muydunuz?
Ş
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Görsel 60

GÜZEL HİSARIMIZ AYDIN
“Selçuklu akıncısı Menteş Bey, Anadolu'yu
bir uçtan bir uca dolanıp Andropolis
Kalesi önlerine kadar ulaşmış. Bir kuğuyu
andıran beyaz taşlardan yapılmış kaleyi
görünce âdeta büyülenmiş. Bugüne kadar
çok kaleler almış ama bu denli güzeliyle
karşılaşmamış. Atının üzerindeyken kendi
kendine, "Güzel hisar, çok güzel hisar
yapmışlar!” diye mırıldanmış. Sonra,
yanındaki akıncılara dönmüş, "Haydi
yiğitlerim!” diye haykırmış. "Bu güzel hisarı
alalım...” Akıncılar, atlarını dörtnala kaleye
sürmüşler. Kısa bir çatışmanın ardından kale
ele geçirilmiş. Halkın isteyeni orada kalmış,
isteyeni malını mülkünü alıp başka yerlere
göçüp gitmiş. Kimseye zarar verilmemiş.
O günden sonra kalenin ve kentin adı
Güzelhisar olarak yerleşmiş halkın diline.”
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Güzelliği efsanelere konu olmuş, şehrimiz
Aydın. Çok eskilerden günümüze
medeniyetlerin kurulduğu, insanların dağına,
ovasına yerleştiği, suyunu içtiği, denizinden
ufuklara açıldığı şehrimiz Aydın. Ünlü
tarihçi ve düşünür Herodot’un söylediği
“Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü...”
şehrimiz Aydın. Evliya Çelebi’nin dediği gibi
“Dağlarından yağ, ovalarından bal akan”
şehrimiz Aydın.
Güzel şehrimiz Aydın, tarih boyunca
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış
ve insanlar tarafından her zaman yerleşim
yeri olarak seçilmiştir. Sahip olduğumuz
birçok antik kent bunu kanıtlar niteliktedir.
Geçmişten günümüze dek insanların Aydın'ı
yerleşim yeri olarak seçmesinde etkili olan
birçok sebep vardır. Bunların en başında ise
yaşanılan yerin konumu, yer şekilleri, iklimi
ve bitki örtüsü yer almaktadır. Yaşanılan

yerin coğrafyası, yer şekilleri, iklimi insanı
şekillendirdiği gibi kurduğumuz şehirleri
de şekillendirmektedir. Şehri anlamak için
coğrafyasını da anlamak gereklidir.

Şehrimizin kuzeyindeki sıradağlar, Aydın
Dağları'dır. Aydın Dağları’nın en yüksek
noktası, Horsunlu'nun kuzeyinde bulunan
1732 metre yüksekliğe sahip Karlık Zirvesi'dir.
Güneyindeki en önemli dağlar ise Madran
Dağı ve Beşparmak Dağları’dır.

Şimdi, şehrimize güzellik katan
coğrafyamızı öğrenme zamanı…

“Güneşiyle, deniziyle,
yeşiliyle, dağıyla,
ovasıyla, gölüyle
güzel şehrimiz, Batı
Anadolu'da yer
almaktadır.”

Görsel 62

Şehrimizin en önemli akarsuyu, Büyük
Menderes’tir. Ege’nin en uzun akarsuyudur.
Sandıklı-Afyon arasındaki platolardan doğar.
585 km uzunluğundadır. İl sınırları içindeki
uzunluğu 170 km’dir. Şehrimizin diğer
akarsuları: Çine Çayı, Akçay ve Dandalas
Çayı’dır.

Şehrimiz doğuda Denizli, batıda Ege Denizi,
kuzeyde İzmir ve Manisa, güneyde ise
Muğla illeriyle komşudur. Kuzeyinde Aydın
Dağları, güneyinde Menteşe Dağları ile
çevrilidir. Büyük Menderes Havzası üzerinde
8007 km2’lik bir alan üzerine kuruludur.
İller arasında büyüklük bakımından 40.
sırada yer almaktadır. Deniz seviyesinden
(rakım) 64 metre yüksektedir. Şehrimiz, Batı
Anadolu'nun güneyinde yer almaktadır.
Aydın, coğrafi konumu sayesinde ilk
çağlardan beri önemli bir yerleşim alanı
olmuştur.

Görsel 63

28°-30'

27°-23'

Şehrimizin en büyük gölü Bafa Gölü'dür.
Söke-Milas-Bodrum yolu Bafa Gölü'nün
kenarından geçmektedir. İldeki diğer göller
ise Karina Gölü ile Azap Gölü'dür .

38°-08'

M
r
ad
an
Da
ğı

l a rı
Beşparmak Dağ

37°-44'

Görsel 61

Görsel 64
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Şehrimizin en önemli ovası, Büyük Menderes
Ovası olup çok bereketlidir. Büyük Menderes
Nehri’nin binlerce senedir taşıdığı alüvyonlu
topraklar, ovanın verimini artırmaktadır.
"Koçarlı" ve "Söke" ovaları, Aydın Ovası’nın
birer parçalarıdır. Çine Ovası'nı, Büyük
Menderes Nehri'ne dökülen çay ve dereler
meydana getirmiştir.

Görsel 65

ETKİNLİK
İlimizin dağ, göl, akarsu ve ovalarını harita üzerinde gösterelim.

Çine Brj.

Görsel 66

Beşparmak Dağları
Madran Dağı

Çine Çayı

Karıncalıdağ

Akçay

Gökbel Dağı

Dandalas Çayı

Aydın Dağları

Büyük Menderes Ovası

Dilek Dağı

Çine Ovası

Bafa Gölü

Söke Ovası

Azap Gölü
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Büyük Menderes Nehri

Görsel 67

AKDENİZ İKLİMİNİN

BEREKETLİ TOPRAKLARI

“Şehrimizde Akdeniz iklimi
egemendir. Yazlar sıcak ve
kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.”
Şehrimizdeki dağların denize dik olarak
inmesi, deniz rüzgarlarının iç kısımlara kadar
girebilmesini sağlar. Bu nedenle, Akdeniz
Bölgesi’ndeki kadar bunaltıcı sıcaklar
yaşanmaz. İlimizde en yüksek sıcaklık
temmuz, en düşük sıcaklık ise ocak aylarında
ölçülmüştür. Yıllık sıcaklık ortalaması
18 °C’dir. Yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık
600-650 mm'dir. Yağışların mevsimlere göre
dağılımında düzensizlik vardır. İlimizde nadir
olarak kar yağışı da görülmektedir. Özellikle
yüksek kesimlere yağan kar kalınlığı, 25-30
cm’ye ulaşır.
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Yaşamımızı her yönden etkileyen önemli bir
unsur da iklimdir. Yaşadığımız yerdeki iklim,
giyimimizden yemeğimize kadar günlük
hayatımızın her aşamasını etkilemektedir.
Aydın’daki yaşantımızı düşünelim. Yazın
nasıl giyiniyoruz, hangi sebze ve meyveleri
yiyoruz? Aynı şekilde, kış aylarında neler
yapıyoruz? Bunların yanıtları, şehrimizin
ikliminde.

SICAKLIK

YAĞIŞ
Görsel 68
Şehrimiz Aydın
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Aydın'ın bitki örtüsü, Akdeniz iklim özelliğine
bağlı olarak makidir. İlimiz topraklarının
% 40’ı ormanlarla kaplıdır. Ormanların yanı
sıra makiler geniş alan kaplar.

Aydın’da yetişen ağaç türlerine baktığımızda
zeytin, çam, menengiç gibi ağaçlar görülür.
Bunun yanı sıra incir, narenciye, şeftali, erik,
elma, kiraz gibi meyve ağaçlarının geniş alan
kapladığını görmekteyiz.

Görsel 70

Görsel 69

Yaşam alanı belirli bir bölgeyle sınırlı bitki ve hayvan türlerine,
"endemik" denir.
Şehrimizde kıyı sarımsağı, tüylü çan çiçeği, tülüşah gibi birçok endemik bitki türü
bulunmaktadır.
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DOĞAL GÜZELLİKLER İÇİNDE
ŞEHRİMİZ AYDIN
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İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için
doğal çevre ile uyumu benimsemişlerdir.
Bulundukları bölgenin iklimi, yeryüzü
şekilleri, bitki örtüsü ve su kaynakları
insanların yaşayış biçimlerini büyük
ölçüde etkilemiştir. Ayrıca, doğal çevre
insanlara farklı imkânlar sunmaktadır.
İnsanlar bulundukları ortamın, coğrafyanın
olanaklarını kullanarak hayatlarını
şekillendirmekte ve yaşamlarına devam
etmektedir. Bu durum insanların beslenme,
giyinme, halk oyunları, türküler, barınma,
el sanatları, ekonomik faaliyetler
gibi özelliklerinin zenginleşmesini
sağlamaktadır. Doğa, insanların yaşamına
katkı sağlarken bir yandan da insanları
yoğurarak şekillendirmektedir. Nasıl
giyineceğiz, nasıl ev yapacağız, ne
yiyeceğiz, neler üreteceğiz sorularına,
yaşadığımız doğal çevre cevap
vermektedir. Şehrimiz Aydın’da da bu
durum geçerlidir.
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Güzel ilimiz Aydın’da yoğun olarak yetiştirilen mucizevi bir meyvedir zeytin. Binlerce
yıldır insanoğlu zeytinin nimetlerinden yararlanmaktadır.
Semavi dinlerde ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim'de zeytin ağacı ve onun yağından
bahsedilmektedir. Zeytinin hem kendisi hem yağı hem de az olarak bilinse de
yapraklarının yararı saymakla bitmez.
Zeytinyağı, ağaçtan topladığımız meyveyi sıkarak elde ettiğimiz bir yağdır. Özellikle
kalp hastalıklarının, obezitenin önlenmesinde ve kansere karşı koruyucu özelliği
ile yararları saymakla bitmez. Bebek ve çocuklarda beynin sağlıklı gelişimine
destek olur. İçerdiği E vitamini ile damar sertliğini engeller. Alzheimer (Alzaymır) ve
Parkinson hastalıklarına karşı koruyuculuk sağlar.
Zeytinyağı, ağzı kapalı renkli şişede ve karanlık ortamda saklanmalıdır. Sağlıklı ve
dengeli beslenmenin en önemli yapı taşlarından olan zeytinyağı, ilimizin ülkemize
sunduğu armağanlardan biridir.
Şehrimiz Aydın
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Şehrimizde Akdeniz iklimine bağlı olarak zeytin üretimi çokça yapılmaktadır. Bu nedenle,
yemek kültürümüzün temelinde zeytinyağlı yemekler görülmektedir. Patlıcan ve biber
kızartması, zeytinyağlı taze ve kuru börülce, patlıcan kavurması, sarmaşık ve kedirgen
kavurması, yaprak sarması, arapsaçı yemeği, semizotu salatası ve yuvarlama başlıca
yöresel yemeklerimizdir.

Görsel 73

Soğuk bir iklime sahip olmadığımız için çok kalın elbiselerimiz yoktur. Köylerimizde, geleneksel
taş evler görülmektedir. Taş evler, Akdeniz ikliminin sıcak yazlarında, evin içerisinin serin
olmasını sağlar. Kışın ise taş evlerin içi ılık olur.

Görsel 74

Coğrafyamız ve tarihimiz, türkülerimize, halk oyunlarımıza konu olmuştur. Bulanık Mendirez
(Ayağına Potini Giymiş), Yörük Ali, Atçalı Kel Mehmet Efe, Top Yatağın Önü Gayfe yöresel
türkülerimizdendir.

ETKİNLİK
Bir büyüğünüz tarafından yapılan yöresel bir yemeğin hazırlanışını görüntüleyerek sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Zaman içersinde büyürler. Mehmet askere
gider. Evlilik çağları geldiği için Ayşe’yi
istemeye gelen olur ancak Ayşe taliplerini
geri çevirir. Mehmet askerden gelince köyün
ileri gelenleri ve aileleri bu gençleri nişanlar.
Nişan hediyeleri arasında Ayşe, Mehmet’e
mendil; Mehmet de Ayşe’sine oyalı gıreb
(oyalı yazma) almıştır. Ayşe gırebini başından
hiç çıkarmaz. O gırep, sevgilerinin simgesi
olur.

Görsel 75
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Beşikten mezara kadar toplumumuzun
üzüntülerini, sevinçlerini, umutlarını yansıtır
Halk edebiyatı. Toplum, onunla kendini ifade
etmiş, geliştirmiş ve hatta eğitmiştir. Maniden
ninniye, masaldan halk hikâyelerine çok geniş
bir alanda kendini gösteren Halk edebiyatının
en değerli ve içten ürünlerinden biri de
türkülerdir. Bir ezgisi bulunan ve genellikle
saz eşliğinde söylenen türküler, toplum
tarafından çok sevilmiş ve ağızdan ağıza
nesiller boyu yaşatılmıştır.
Şehrimizde de türkülerin oldukça rağbet
gördüğünü söyleyebiliriz. Özellikle şehrimizin
sahip olduğu doğal varlıklardan biri olan
Büyük Menderes Nehri de türkülerimize konu
olmuştur. Halk edebiyatı ürünleri ve bunların
içinde yer alan türküler, belirli bir yöntem ve
disiplin içinde derlenir. Derleme sayesinde,
türkülerimiz unutulmaz ve kamuoyu ile
paylaşılır. Bulanık Mendirez (Ayağına Potini
Giymiş) türküsü de bunlardan biridir.
Türkümüz, Aydın’ın Menderes Nehri
kıyısındaki köylerde geçmektedir.
Türkümüzde geçen olay, Aydın’ın Menderes
Nehri kıyısında geçmektedir. Bu köylerden
birinde Ayşe ve Mehmet adında iki çocuk
yaşamaktadır. Çocukluktan itibaren çok iyi
anlaşmaktadırlar.

Yazları Aydın’da işler yoğun olur. İncir, zeytin
ve pamuk işlerinin biri biter, diğeri başlar.
Ürünlerin bolluğu ve bereketi çalışmaya
bağlıdır. Ayşe de annesi ve kız kardeşleri ile
pamuk çapalamaya gider. Sıcaktan bunalan
Ayşe, annesinden izin alarak Menderes
Nehri kenarına gider. Elini yüzünü yıkarken
başından hiç çıkarmadığı gırebini çözer;
çalılığa takar. Menderes’in yumuşattığı
toprakta ayağı kayar ve bulanık sular onu
götürür. Ayşe’yi arayan annesi ve kız kardeşi
çalıya takılı gırebi bulup ayak izine bakınca
olayı anlar. Mehmet’e haber salınır ve
aramaya başlarlar. Son bir umut ile gece
gündüz Ayşe didik didik aranır.
Ailesini ve Mehmet’i kahreden haber gelir.
Ayşe’nin cansız bedeni, Germencik’te
bulunur. Bütün köy, herkes perişan olur.
Ağıtlar, türküler yakılır.
Ayağına potin giymiş yörümüş
Sırma saçlarını çözmüş sürümüş
Üç etek fistanı giymiş bürünmüş
Tarla kenarına gırebi düşmüş
Oy mendirez mendirez bulanık mendirez
Sen de bencileyin yarsız gal birez
Çeyizi sandıkda basılı galdı
Memedin gözleri sulara daldı
Gara haberi duyan buna ağladı
Bulanık sular Ayşayı yardan ayırdı
Oy mendirez mendirez bulanık mendirez
Sen de bencileyin yarsız gal birez

ETKİNLİK
Siz de ilimize ait başka bir türkünün hikâyesini araştırınız.
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ŞEHRİMİZİN NÜFUSU
VE ÖZELLİKLERİ
Merhaba arkadaşlar, benim adım Efe.
Aydın ili, Efeler ilçesinde yaşamaktayım.
Hepiniz gibi hafta içi okul, ders derken
yoğun bir şekilde çalışıyorum. Hafta
sonları dinlenmemiz için iyi bir fırsat
oluyor, ailemle birlikte hoşça vakit
geçiriyorum. Elbette bu arada ödevlerimi
de yapıyorum. Ailemle geçirdiğim hafta
sonlarında hem gezme, dinlenme hem de
öğrenme etkinliklerinde bulunuyorum.
Babam, pazar günü bizleri Karacasu’da
bulunan Afrodisias Antik Kenti’ne gezmeye
götürdü. Arabayla yolculuk yaparken arka
koltukta oturmaya, emniyet kemerimi
takmaya ve özellikle de yol boyunca
etrafı izlemeye dikkat ederim. Çünkü
etrafı izlerken birçok şeyi öğrendiğimi
düşünüyorum. Dağlar, ovalar, şehirler,
insanlar, tarlalarda ekilen ürünler,
yol tabelaları gibi birçok şeye dikkat
ediyorum. Bu yolculukta, özellikle şehir
girişlerindeki mavi renkli bilgi tabelalarını
gördüm. Tabelada şehrin adı ve nüfus
sayısı yazıyordu. İlçelerin nüfusları, hep
birbirinden farklıydı. Bir ilçede diğerinden
fazla veya az insan yaşıyordu. Neden acaba
diye düşündüm…
Afrodisias Antik Kenti’ni gezerken
gördüğüm 30.000 kişilik stadyum
harikaydı. Demek ki, yıllar önce bu şehirde
onbinlerce insan yaşıyordu ama şimdi
hiçbiri yok. Bazı şehirlerin nüfusu fazla,
bazılarının az; antik şehirlerde ise nüfus
şimdi hiç yok. Bunları merak ederek
yaşadığım şehir Aydın’ın nüfusunu ve
özelliklerini araştırmak istedim. Arkadaşlar,
araştırmamı sizlerle paylaşıyorum.
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Görsel 76

Görsel 77

Görsel 78
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Ülkemizde nüfus dağılımını etkileyen
etkenlerin başında yeryüzü şekilleri, iklim,
sanayi, ulaşım, tarım, ticaret ve turizm
gelmektedir. Şehrimiz Aydın, yeryüzü
şekilleri ve iklim bakımından yerleşmeye
elverişlidir. Sahip olduğu bereketli
topraklar, ulaşım ve turizmdeki gelişmişlik,
nüfusun artmasını sağlamıştır.

Aydın, nüfus bakımından Türkiye’nin en
kalabalık 20. şehridir. Şehrimizde her geçen
yıl nüfus oranında artış olmaktadır. Nüfus
artışının önemli bir kısmını tarım, sanayi
ve turizmdeki iş gücü ihtiyacı nedeniyle
şehrimize yapılan göçler oluşturmaktadır.
2018 yılında Aydın’da ikâmet eden nüfus,
bir önceki yıla göre artmıştır. Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine
göre 2018 yılında, bir önceki yıla göre
nüfus artış hızı en düşük ilçe Sultanhisar;
nüfus artış hızı en yüksek olan ilçe ise Didim
oldu.
Görsel 80
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Şehrimizin nüfus yoğunluğu, Türkiye
ortalamasının oldukça üstündedir.
Şehrimizde nüfus, Büyük Menderes Ovası
ve Ege Denizi kıyılarında yoğunlaşmıştır.
Bunda tarım, sanayi, ulaşım ve turizm
faaliyetlerinin etkisi çoktur. Özellikle Efeler,
Nazilli, Söke ilçelerimizde tarım ve sanayi;
Kuşadası ve Didim ilçelerimizde ise turizm
faaliyetlerinin gelişmesi nüfus artışında
etkili olmuştur.

*2018 TUİK verilerine göre
Görsel 79
Şehrimiz Aydın
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Görsel 81

EFELER 289.248
NAZİLLİ 156.748
SÖKE 120.217
KUŞADASI 113.580
BUHARKENT 12.688
YENİPAZAR 12.608
BOZDOĞAN 33.843
ÇİNE 49.760
DİDİM 85.055

GERMENCİK 43.913
İNCİRLİOVA 51.626
KARACASU 18.706
KOÇARLI 23.716
KÖŞK 27.517
KUYUCAK 26.975
KARPUZLU 11.113
SULTANHİSAR 20.533

NOT

Aydın nüfusunun yüzde 39,6’sını oluşturan 434 bin 249 kişi 30 yaşın altındadır. Aydın’da 90
yaşın üzerinde 918 erkek, 2 bin 373 kadın yaşamaktadır. Yaş gruplarına göre en fazla nüfus 82
bin 702 kişi ile 35-39 yaş grubundadır.

Foto Haber

Biliyor musunuz?

Aydın nüfusunun yüzde 40’ı, 30 yaşın altındadır. Yaş gruplarına göre en fazla nüfus, 35-39
yaş grubundadır.
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Nüfusun %55’i geçimini
tarım sektöründen
sağlamaktadır. Aydın,
ülkemizde üretilen
bitkisel ürünlerin 25
tanesinde ilk 10'da yer
alarak ülke tarımındaki
önemini göstermektedir.
Tarımdan sonraki ikinci
önemli sektör turizmdir;
turizmi, sanayi sektörü
takip etmektedir.

Görsel 82

ETKİNLİK
Aydın İl Göç İdaresi faaliyetlerini araştırarak bilgi toplayınız.
Şehrimiz Aydın
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DOĞAL AFETLER VE İLİMİZ
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Doğada kendiliğinden meydana gelen, can
ve mal kaybına neden olan olaylara, doğal
afet denir. Deprem, sel, çığ, heyelan, erozyon
ve orman yangını gibi olaylar buna örnek
olarak verilebilir. Menderes Nehri üzerinde
oluşan taşkınlarla meydana gelen seller, Batı
Anadolu Fayı üzerindeki kırılmalarla oluşan
depremler, şehrimizde en fazla can ve mal
kaybına neden olan doğal afetlerdendir.

Görsel 83

AYDIN VE DEPREM
Ş

Görsel 84

52

Şehrimiz Aydın

AFAD eğitimleri ile
afete karşı güçlüyüz.
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Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi
şehrimizde can ve mal kayıpları ile sonuçlanan
büyük depremler olmuştur. Örneğin, 1653 ve
1899 yılında meydana gelen depremlerde,
şehrimiz büyük hasar görmüştür. Merkez
üssü Aydın’da bulunan 5 şiddetinden küçük
depremler bile kırsal alanlardaki konutlarda
hasara yol açmaktadır.
Deprem, insan etkisi olmadan gerçekleşen
bir doğal afettir. İnsanı deprem değil, sağlam
yapmadığımız binalar öldürür. Bu nedenle,
depremle yaşamayı bilmek ve gerekli
önlemleri almak son derece önemlidir.

1

Görsel 85

2

3

“Deprem anında güvenli bir yere
geçilerek EĞİL - KAPAN - TUTUN hareketi
uygulanmalıdır.”

Görsel 86

ETKİNLİK

Evinize en yakın, Acil Durum Toplanma
Merkezi noktasını öğrenerek sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.
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AYDIN VE SEL
Ege Bölgesi’nin en uzun akarsuyu olan
Büyük Menderes Nehri, Afyon il sınırları
içerisinden doğup ilimizden Ege Denizi’ne
dökülmektedir. Nehrin ilimiz sınırları içinde
Akçay ve Çine yan kolları bulunmaktadır.
Bu akarsular, yağışın şiddetine göre zaman
zaman akmakta oldukları yatak dışarısına
çıkarak taşkın meydana getirmektedir.

Foto Haber

• Su yatağı ve çukur bölgeler, hemen terk
edilmelidir.
• Sel bölgesini hemen terk etmeli, yüksek ve
güvenli bölgelere gitmeli, ancak asla sudan
karşıya geçmeye çalışılmamalıdır. Su aniden
derinleşebilir.
• Elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır,
elektrik çarpabilir.
• Selden ölümlerin çoğu sel sularına
girilmesinden kaynaklanmaktadır. Ayak
bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize
kadar olan sel suları ise otomobillerimizi
sürükleyip götürebilir.

Görsel 87
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• Selden kaçmak için sel sularına kesinlikle
girmeyiniz!
• Sel suları, kanalizasyon ve kimyasal
maddeler de içerebilir. Zehirlenme tehlikesine
karşı sel suları ile kesinlikle oynamayınız.
• Konutu terk ederken elektrik sigortaları ve
su vanaları kapatılmalıdır.
Görsel 88

AYDIN VE ORMAN YANGINI
Şehrimizde karşılaştığımız muhtemel doğal afetlerden birisi de orman yangınlarıdır.
Aydın’da yazın sıcaklıkların artması, dikkatsizlik ve tedbirsizlik gibi nedenlerle orman yangınları
yaşanmaktadır. Şehrimiz, Akdeniz iklim kuşağı içinde yer alır ve genel alanının yaklaşık %40’ı
ormanlık alandır. Özellikle sıcak ve kurak havanın hâkim olduğu yaz ayları, orman yangını
riskinin en fazla olduğu dönemdir.

Foto Haber
Şehrimizde çıkan orman yangınlarının çoğu haziran-ekim döneminin oluşturduğu ‘’yangın
mevsiminde’’ meydana gelmektedir. Yaz aylarında şehrimizde turizm sebebiyle nüfusun
artması, çok sayıda yerleşim biriminin ormanlarla iç içe olması, orman içi ve orman kenarında
birçok dinlenme yeri bulunması orman yangını riskini arttırmaktadır. Bunun yanı sıra anız
yakma, piknik ateşi, söndürülmeden atılan tütün ürünleri, çoban ateşi gibi dikkatsizlik ve
ihmalde yangınların en önemli sebepleri arasındadır.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 2009-2018 yılları arasını kapsayan son
10 yıllık dönemde, Aydın ilinde 573 orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlarda, 1.028
hektar orman alanı yok olmuştur.
Şehrimiz Aydın
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Merhaba arkadaşlar, ben Bilge. Güzel
havalarda, ailecek veya komşularımızla
birlikte piknik yapmayı çok seviyoruz.
Özellikle, pazar günleri hep birlikte
piknik eşyaları hazırlanır ve bizi bekleyen
harika doğaya gidilir. Yeşil otlar, çimenler,
rengârenk çiçekler, bol oksijen veren
ağaçlar. Bu güzelliği, her gittiğimiz
zaman bulmak harika bir duygu. Bu
duyguyu, her zaman yaşayabilmek için
piknik yaptığımızda birçok şeye dikkat
etmeliyiz. Çöplerimizi etrafa atmıyoruz.
Bir yerde biriktirip yanımıza alarak
bulduğumuz çöp kutusuna atıyoruz.
Pikniklerin bir diğer vazgeçilmez keyfi

Görsel 89

mangaldır. Mangal ateşi, çok dikkatli
yakılmalı ve söndürülmelidir. Yoksa keyif,
büyük bir felakete dönüşebilir. Orman
yangınlarının önemli sebeplerinden biri
de mangal ateşidir. Babam, bu konuda
her zaman çok dikkatli davranır. Ateş
demişken söndürülmeden atılan tütün
ürünleri de tehlikelidir. Kırık cam parçaları,
orman yangınları için diğer bir tehlikedir.

Görsel 90

Piknikte kullandığımız cam eşyaları
kırmamaya, kırıldıysa da parçalarını yere
bırakmamaya dikkat ederiz. Sizler de
piknik yaptığınızda, ormanlık alanlara
gezmeye gittiğinizde bunlara dikkat
edin. Ormanlar, hem bizim hem de diğer
canlılar için çok kıymetlidir. Ormanlık veya
ağaçlık bir alanda ateş, duman görürsek
177 orman yangın ihbar hattını zaman
kaybetmeden arayalım.
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Görsel 91

ORMAN YANGINLARININ
ZARARLARI
Biyolojik çeşitlilik,
büyük zarar görür.
Görsel 92

Ormanlarda yaşayan
canlıların yaşam
alanları yok olur.

Görsel 93

Canlı ve cansız
örtünün yok olmasıyla
erozyon, sel, taşkın
ve hava kirliliği
gibi doğal afetlerin
sayısında ve hızında
artış görülür.

Görsel 94

İklim sisteminde
(sıcaklık, rüzgâr, nem
ve yağış) bozulmalar
görülür.

Görsel 95

Orman ve orman
ürünlerine dayalı
turizm, sağlık, spor,
avcılık gibi sektörler
olumsuz yönde
etkilenir.

Görsel 96

Şehrimiz Aydın

57

Meşe ve çam gibi ağaç
türleri, bin yıldan fazla
yaşarlar. Kayın ağacı,
900 yıl yaşar. Zeytin ise
600 yıl yaşayabilen bir
ağaç türüdür.

Görsel 97

ETKİNLİK
Orman yangınlarının zararlarını anlatan bir afiş hazırlayınız, sınıfınızda sergileyiniz.
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DÜNDEN BUGÜNE AYDIN
Şehri anlamak için sadece günümüze bakmak
yeterli değildir. Şehirler binlerce insanın
yaşadığı, sadece binaların olduğu, birçok
faaliyetin yapıldığı yerleşim yerleri değildir.
Şehirler, tarihe ve medeniyete sahiptir.
Yaşadığımız şehrin tarihini, medeniyetini
öğrenmemiz bugünü anlamamızda bize katkı
sağlayacaktır.

Biliyor musunuz?
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Günümüze kadar şehrimize verilen adlar:
- Atria
- Ceasarec
- Tralleis
- Aydın Güzelhisarı
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Bugünkü şehir anlayışına uygun olarak
Thraklar (Tıraklar) tarafından kurulan kentin
antik dönemdeki adı ‘’Tralleis’’ olarak kayda
geçmiştir. Şehrimiz, Hellenistik krallar,
Persler, Roma İmparatorluğu ve Bizans
İmparatorluğu yönetiminde bulunmuştur.
Tarih boyunca yaklaşık 24 adet antik kent
ve yerleşim yeri bulunduran bir açık hava
müzesidir.
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Yoğun bir kültür gelişimine sahne olan güzel
ilimizde ilk insan yerleşimleri Neolitik Çağ'a
(MÖ 10.000 ila MÖ 7.000 yılları arası) kadar
uzanır.

Görsel 99
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Görsel 98

Şehrimizin tarihî fotoğraflarını bularak
sınıfınızın panosunda sergileyiniz.
Şehrimiz Aydın
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13. yüzyılda, Türk beylikleri tarafından fethedilen kentimiz, korunaklı ve güzel olmasından
dolayı “Aydın Güzelhisarı” adını almıştır. İlimiz sırasıyla Menteşeoğulları, Aydınoğulları ve
ardından Osmanlı Devleti yönetimine geçmiştir.
1390 yılında Yıldırım Beyazıt’ın şehzadesi Ertuğrul Bey, Aydın’a vali olarak atanmıştır. Bu
tarihten itibaren Aydın, idari bir birim haline gelmiştir. Şehirdeki idari yapılanma, 1390 yılında
eyalet, 1426 yılında sancak şeklinde olmuştur. 1811'de İzmir, Saruhan (Manisa), Menteşe
(Muğla), Antalya, Isparta sancaklarını kapsayan eyaletin merkezi Aydın oldu. Eyalet merkezi,
1857 yılında İzmir'e taşındıysa da bu yönetim biriminin adı Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar
'Aydın Sancağı' olarak kaldı.

MİLLÎ MÜCADELEDE AYDIN

Görsel 100

Aydın halkı, 27 Mayıs 1919
tarihinde Aydın’ın işgali ile
başlayan sömürgeci anlayışa
tutsak olmayıp mücadele etmiştir.
Bu direnişi oluşturan ruh, vatan
savunması, bağımsızlık ruhu
ve Türklük duygusudur. Aydın
denilince akla ilk gelenlerden
biri de zeybeklerdir. Zeybeklerin
liderlerine ise “Efe” denir.
Yöremizde Kurtuluş Savaşı
sırasında, Yörük Ali Efe, Gökçen
Efe, Mestan Efe, Kınalı Dokuz
Efe, Cafer Efe, İmamköylü
Mal a Bas ın
Çete Emir Ayşe, Ayşe Hanım
ı Anı ı
(Mehmet Çavuş), Şerife Ali Kübra, Selanikli
Ayşe Hanım, Yunan işgal ordularına karşı vatanlarını canları
pahasına savunmuştur. Bunlar Kuvayımilliye kahramanlarımızdan sadece birkaçıdır. Bu
inanılmaz başarı, Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ordumuzun Büyük Taarruzu ile 7 Eylül
1922’de Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşu ile taçlanmıştır.

Görsel 101

ler e Ay ın

Öneri:

Aydın'ın yönetim şekli, 1919 yılına kadar sancak şeklinde
devam etmiştir. Şehrimiz, 25 Mayıs 1919-7 Eylül 1922
tarihleri arasında işgal altında kalmıştır. Kurtuluş Savaşı
kazanılmış ve Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle ilimiz bugünkü
idari yapısına kavuşmuştur.
Günümüzde, Aydın Valiliği ve buna bağlı 17 ilçemiz
şehrimizin idari yapısını oluşturmaktadır. Efeler Merkez
olmak üzere, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler,
Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk,
Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
şehrimizin ilçeleridir.

Bulunduğunuz ilçedeki kaymakamlığı ziyaret ederek çalışmaları hakkında
bilgiler alabilirsiniz.
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İLÇELERİMİZ
Madran Dağı eteklerinden çıkan kaynak
suyu ünlüdür. Arapapıştı Kanyonu, her yıl
doğaseverler tarafından ziyaret edilmektedir.

Türkiye’nin en çok incir ihraç eden ilçesidir.
Çamköy’de sıcaklığı 60 dereceyi bulan
çamur kaplıcasının, insan vücudundaki birçok
ağrıların yanı sıra, özellikle romatizmaya iyi
geldiği bilinmektedir.

Görsel 102

İlçe, önemli jeotermal kaynaklara sahiptir.
Türkiye’nin ilk jeotermal elektrik üretim tesisi
ilçemizde kurulmuştur.
Seramik sanayinin hammaddesi olan feldspat
madeni rezervleri ve bunları işleyen fabrikalar,
ilçe ekonomisinin önemli bir dalını oluşturur.
Silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında
Avrupa’nın en yüksek barajı unvanına sahip
Çine Adnan Menderes Barajı, ilçemizde
bulunmaktadır.
Didim ilçesi denizi, plajlarının güzelliği, tarihî
zenginlikleri sayesinde yılın her ayı yerli ve
yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.”

Görsel 104

Ekonomisi, tarım ve buna bağlı sanayi
işletmelerine dayalıdır. Deve güreşleri ile
meşhurdur.
Topraktan imal edilen testi, çömlek ve turistik
eşyalar; yayla turizmi ve Afrodisias Antik
Kenti'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin
ilgisini çekmektedir.

Görsel 103

Aydın ili, 2012 yılında büyükşehir olduktan
sonra çıkarılan kanun hükmünde kararname
ile Efeler ilçesi merkez ilçe olarak kurulmuştur.

Görsel 105
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Cumhuriyetimizin ilk kadın muhtarı, ilçemizde
seçilmiştir. Alabanda Antik Kenti, ilçemizde
bulunmaktadır.

Nüfus yönünden Aydın’ın en büyük ilçesidir.
1937 yılında açılışını Atatürk’ün yaptığı
‘’Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası’’
bölgemizin sanayinin hızla gelişmesini
sağladı. Bereketli toprakları nedeniyle
ilçemizde tarım çok önemlidir. Aydın il
merkezinden sonra sanayide en gelişmiş
ve sanayileşme hızı en yüksek olan ilçemiz
Nazilli'dir.

Görsel 106

İlçemizde çam fıstığı (künar) üretimi, yoğun
olarak yapılmaktadır. Cihanoğlu Camisi,
ilçemizin önemli tarihî mekânıdır.

Görsel 108

Türkiye’nin en önemli pamuk üretim
alanlarındandır. Zeytin ve incir, halkın geçim
kaynakları arasındadır. Bafa Gölü’nde ise
balıkçılık yapılmaktadır. Aydın'ın en çok
rüzgâr alan bölgesi olduğu için Rüzgar Enerji
Santralleri'nin yoğun olarak bulunduğu
bölgedir. Sanayi yönünden de büyük ölçekli
fabrikalara sahiptir.
Seracılık oldukça gelişmiştir. Aydın’ın en çok
çilek yetiştiren ilçesidir.

Görsel 107

Kurtuluş Savaşı’nın simge kahramanlarından
Yörük Ali Efe'nin memleketidir. Pidesi ve
“sakin şehir (Cittaslow)” özelliği ile bilinir.

Ş

Millî Mücadele döneminde önemli yere
sahip olan ilçemiz, zeytinyağı üretimi ile adını
duyurmuştur.

Ş

Adnan Menderes Hava Limanı'na yakınlığı,
kruvaziyer turizmine uygun limanı ve güzel
sahilleri Kuşadası’nı turizm yönünden önemli
hâle getirmiştir.
Ekonomisinin temeli tarıma, hayvancılığa ve
orman ürünlerine dayanır. Son yıllarda, elma
şeftali ve çilek üretimi gelişmiştir.
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Görsel 109

ETKİNLİK

Dilsiz harita üzerine, ilçelerimizin adını ve akla gelen ilk özelliğini yazınız.

Görsel 110

Görsel 111

Aydın ili, cumhuriyetin ilanından sonra yetiştirdiği önemli devlet adamları, aydınları, kültür ve
tabiat varlıklarıyla, turizm ve tarımıyla yine tarihsel işlevini sürdürerek ülkemize değer katmaya
devam etmektedir.
Şehrimiz Aydın
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KOMŞULARIMIZ
İster şehirlerde çok katlı binalarda isterse
köylerde bahçeli evlerde yaşayalım;
bizimle beraber aynı havayı teneffüs eden
komşularımız vardır. Sabah işe, okula, tarlaya
veya çarşıya giderken ilk gördüğümüz
ve gülümseyerek merhaba dediğimiz
komşularımız, en yakınımızdaki insanlardır.
Atalarımız ne güzel söylemiş: “Komşu,
komşunun külüne muhtaçtır.”, “Ev alma,
komşu al.” diye. Kültürümüzde ve dinimizde
komşuluk ilişkilerine çok önem verilmiştir.
Peygamber Efendimiz “Komşusu açken tok
yatan bizden değildir.” diyerek komşuluğun
Müslümanlar için çok önemli ve değerli
olduğunu vurgulamıştır. İyi veya kötü
günümüzde, yanımıza ilk koşan komşularımız
olur. Beraber güler, yeri geldiğinde beraber
ağlarız. Evimizde çayımız, şekerimiz,
tuzumuz, kahvemiz bittiğinde annemizin
bizi ilk gönderdiği yer, komşumuzdur.
Maddi, manevi birçok şeyimizi paylaşırız.
Bu paylaşım, zamanla sevgiyi, saygıyı,
hoşgörüyü arttırır. Aynı aileden olmasak da
komşularımızla olan güzel ilişkiler, farklılıklara

saygı duymamızı sağlar. Komşuluğu, sadece
mahallemizde aramamalıyız. Dükkân
komşumuz, tarla komşumuz olabileceği gibi
ülkelerin ve şehirlerin de komşuları vardır.
Nasıl ki mahalle komşularımızla dayanışma
içinde bulunuyorsak, şehirler ve ülkeler de
komşularıyla dayanışma içindedir. Birbirleriyle
sanayi, tarım, ulaşım, eğitim, sağlık ve
kültür gibi birçok alanda iletişim içindedir.
Komşularımızla benzer ve farklı yönlerimiz
vardır. Bu durumlar, hem şehrimize hem de
komşu şehirlerimize zenginlik katmaktadır.
Şehrimiz, kuzeyinde İzmir ve Manisa,
doğusunda Denizli, güneyinde ise Muğla illeri
ile komşudur. Geçmişten günümüze, tarihî
ve kültürel alanda birçok ortak yönümüz ve
dostluğumuz oluşmuştur.
Komşularımızla bağımızı daha da
güçlendirmek, dostluğumuzu devam ettirmek
için birbirimize ulaşmak önemlidir.
Aydın-İzmir demir yolu, 1867’de faaliyete
geçmiş olup Anadolu'da yapılan ilk demir
yolu hattıdır.

126 km
155 km
126 km
99 km
Görsel 112
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Çevre illerle aynı iklim ve coğrafyada bulunmamız tarımsal üretimde benzerlikler
göstermemizi sağlamıştır. Zeytin, üzüm, tütün, portakal, pamuk, mısır gibi tarım ürünleri
üretiminde komşularımızla birlikte ülkemizde önemli bir yere sahibiz.
Yöresel yemeklerde, komşu illerimizle farklılıklar olduğu gibi benzerlikler de bulunur. Özellikle,
iklime ve zeytin üretimine bağlı olarak zeytinyağlı sebze yemekleri, komşu illerimizle benzerlik
gösterir.

Görsel 113

Görsel 114
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Görsel 115
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Görsel 116

E leri
Mu la

Halk oyunları, Aydın’ın geleneklerini ortaya koymuş; oyunlara kendine özgü biçimini vermiştir.
İlimiz, işe dayanan hareketliliği, ulaşım olanaklarının kolaylığı ve ekonomik koşulları ile komşu
illerle kültürel etkileşim içinde bulunmaktadır. Örneğin Muğla ve Denizli illerine ilişkin bazı
özellikler Aydın’ın folkloru ile iç içe geçmiştir. Aydın Zeybeği, Teke Zeybeği, Sarı Zeybek,
Harmandalı, Tavas Zeybeği, Somalı Zeybeği, Bengi Zeybeği buna örnek olarak gösterilebilir.

Görsel 117

Komşu şehirlerimizle ulaşım imkânlarının kolaylığı, sanayi ve ticari alanda ilişkilerin gelişmesini
sağlamıştır. İzmir ve Denizli’de ticaret ve sanayi alanında iş imkânlarının fazla olması nedeniyle
ilimizden komşu illere iş gücü hareketliliği gözlenmektedir.
Her alanda görülen bu etkileşim, şehrimizin komşularıyla güçlü, sağlam ve derin ilişkiler
kurarak kardeşlik bağlarını güçlendirmektedir.
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ETKİNLİK

Şehrimizin komşu illerle olan ortak noktalarını işaretleyiniz.

Görsel 123

ANTİK ŞEHİR

Görsel 122

Görsel 118

KIŞ TURİZMİ

YEMEK

Görsel 124

AYDIN

Görsel 119

Görsel 121

TARIM

HALK OYUNLARI

Görsel 120

DENİZ TURİZMİ
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Görsel 125

Toplumdaki ekonomik faaliyetler, aslında
insanlar arasındaki iş bölümüdür. Herkes,
elinden gelen işin en iyisini yaparak hem
kendi hem de ülke ekonomisine katkıda
bulunur. Kişiler bulundukları ülkenin, şehrin,
ilçenin, hatta mahallenin ihtiyaç ve imkânları
doğrultusunda meslek edinerek iş bölümü
ile yardımlaşır. İşte mesleklerin bu paylaşımı
sayesinde Aydın Güzelhisarı, güzelliğine
güzellik katmaktadır.

“Şehrimiz, Büyük
Menderes Nehri’nin
suladığı bereketli
ovalar üzerine kurulan
ekonomik çeşitlilik
yönünden çok zengin bir
bölgededir.”
68
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Aydın, coğrafi konumu, iklimi, yer altı
kaynaklarının zenginliği ile oldukça önemli bir
ildir. Nüfusunun genç ve nitelikli olmasından
dolayı tarım, hayvancılık, sanayi, madencilik,
turizm ve hizmet sektörü gibi alanlarda pek
çok ekonomik faaliyet gerçekleştirilmektedir.
Şehrimiz, her geçen gün ekonomik bakımdan
gelişme göstermektedir.

Görsel 126

Ben, Aydınlı bir çiftçiyim. Bizim buraların
dağında, ovasında; yazında, kışında
iş çoktur. Topraklarımız çok verimli
olduğu için yılda en az iki kere ürün
alabilmekteyim. Bir ürünü hasat ederken
diğerini ekerim. Ovamızın toprağı, çok
bereketlidir. Bizim buraların havası, ürünü
hemen pişirir; suyu hemen büyütür. Hele
dağlarındaki zeytin, incir, kestane ağaçları,
zenginlik kaynağıdır. İnciri toplarız;
ardından zeytin, kestane işleri başlar.
Sanki, bereket bu topraklarda doğmuş.
Bu topraklar, bize hayat olmuş. Böyle
güzel, zengin, bereketli bir şehirde
yaşadığımız için çok şanslıyız. Ürettiğimiz
bu güzel ürünler, başta ülkemiz tüketicisine
olmak üzere dünyanın pek çok yerine
ulaşarak insanlara eşsiz lezzetler sunar.

Görsel 127

“Aydın ekonomisinin
temelini oluşturan en
önemli sektör, tarımdır.”
Aydın’da toprakların %49’unda tarım
yapılmaktadır. Şehrimiz, organik tarım
alanında da oldukça başarılıdır. 2016 yılı
TÜİK istatistiklerine göre, organik üretim
miktarında 81 il içinde 2. sıradadır. Tarımsal
ürünler açısından zengin olan şehrimizde
incir, kestane, zeytin, pamuk, enginar, çilek
ve yer fıstığı gibi sebze ve meyve çeşitleri
yetiştirilmektedir.

Görsel 129

Görsel 130

Görsel 128

2014 yılı TÜİK verilerine göre Aydın
Türkiye’de üretilen toplam kereviz (sap)
üretiminin %81’ini, enginar üretiminin
%18’ini, çilek üretiminin %16’sını ve
mandalina (king) üretiminin %4’ünü tek
başına karşılamaktadır.
Şehrimiz Aydın
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“İlimiz zeytin, incir ve kestane üretiminde Türkiye
genelinde birinci sırada yer almaktadır.”

Görsel 131

“Dünyanın en güzel ve
lezzetli inciri Aydın'da
yetişmektedir. ”
Aydın’da, 271 adet incir çeşidi bulunmaktadır.
Türkiye, 2013 yılı FAO (Gıda ve Tarım Örgütü)
verilerine göre 298.914 ton incir üretimi
ile dünya incir üretiminde lider ülkedir.
Toplam incir üretiminin yaklaşık % 27’sini tek
başına ilimiz karşılamaktadır. Aydın ili, incir
üretiminde dünya çapında bir öneme sahiptir.
Ülkemizin önemli döviz kaynaklarından biri
olan kuru incirle ilgili problemleri çözmek,
ülkemiz incir yetiştiricilerine yararlı bilimsel
çalışmalar yapmak üzere 1938 yılında “İncir
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü” kurulmuştur.
Günümüzde incir ve kestane konularında
çalışmalarını sürdürmektedir.
Görsel 132

70

Şehrimiz Aydın

Güzel Aydın'ımızın ülkemize ve hatta dünyaya
hediyesidir incir. Aydın’ın kendine özgü iklimi
ve coğrafi özellikleri, ilimizi incir üretiminde
dünya lideri yapmaktadır. İlimizden yaş ve
kuru incir olarak diğer illere gönderilmektedir.
Aynı zamanda ihracat (dış satım) yoluyla
diğer ülkeler, bu lezzetle buluşturulmaktadır.
Sofralarımızın en değerli yiyeceklerinden olan
incir, meyve olarak tüketilir. Reçel benzeri
tatlılar yapılabildiği gibi bazı yemeklere tat
verilmek için de konabilir.

Foto Haber

Düzenli ve ölçülü tüketilmesi ile yaşamsal
öneme sahip bir gıdadır. Başlıca yararlarını, şu
şekilde sıralayabiliriz:

Halk
arasında
kabızlık
olarak
adlandırılan
sindirim sistemi
sorununun
çözümüne
yardımcıdır.
İçerdiği
mineraller ile
kemik sağlığını
desteklemektedir.

Kansere karşı
koruyucudur.

Yapılan
araştırmalar
ile Alzheimer
(Alzaymır) ve benzeri
hastalıkların riskini
azalttığı ifade
edilmektedir.

Tansiyonu
düşürmeye
yardımcı olarak
kalp hastalığı riskini
azaltmaktadır.

Görsel 133

Adeta bir cennet olan ilimizin ve ülkemizin canlılarını, bitkilerini ve hayvanlarını sevelim ve
koruyalım. Bütün bu canlıların bize değer ve hatta yaşam kattığını unutmayalım.
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Kestane, Türkiye’de en çok Aydın’da
yetiştirilmektedir. Üretimi oldukça çetindir,
ağacının boyu 35 metreye ulaşabilir.
Yaprakları sert, sivri ve kenarları adeta bıçak
gibi keskindir. Kestane meyvesinin dışında
dikenli bir kabuk bulunmakta ve içinden iki
ya da üç kestane meyvesi çıkmaktadır. Ürün
hasadı, genellikle eylül-ekim aylarında yapılır.
Sağlıklı yaşamın ön şartı, sağlıklı ve dengeli
beslenmedir. Kestane, vücudumuz için gerekli
ve güçlü bir besindir.
Görsel 134

Kestane Kebap, Yemesi Sevap…
Özellikle kış aylarında ararız onun lezzetini.
Evimizde ya da dışarıda kestane közlemesini
sevmeyenimiz yoktur sanırım. Lezzetli ve
sağlığımız için yararlı gıdaların hangi şartlar
içinde yetiştirildiğini öğrenmemiz gerek
kanımca. İşte bu sayede, bu zenginliklerimizi
koruyup gelecek kuşaklara taşıyabiliriz.

- B ve C vitaminleri bakımından zengindir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Antioksidan kaynağıdır, kansere karşı
koruyucu özellik gösterir.
- Kemik yoğunluğunu arttırır.
- Beynin işlevlerini geliştirir.
Yukarıda bazı yararlarını saydığımız kestane
gibi ülkemizde yetişen yararlı gıdalar ile
beslenmeliyiz. Endüstriyel gıdalardan uzak
durmalı; anne-baba ve öğretmenlerimizin
beslenme öğütlerine kulak vermeliyiz.

Foto Haber
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Görsel 135

Görsel 136

Biliyor musunuz?

Aydın’da üretilen kestane, Bursa'da işlenerek kestane
şekeri olarak piyasaya sunulur. Bursa, kestane şekeri
ile ünlüdür fakat kestanenin Aydın’dan gittiği pek
bilinmez.
Şehrimiz Aydın
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Evliya Çelebi’nin “Dağlarından yağ, ovalarından bal akar.” dediği şehrimiz Aydın, ülkemizde
en çok yağlık zeytin yetiştirilen il olma özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda, en fazla sofralık
zeytin üretilen üçüncü ildir. Aydın’da mısır, domates, biber, patlıcan gibi sebze türleri; ceviz,
badem, ayva, şeftali, erik ve çilek gibi meyve türleri önemli tarımsal ürünler arasında yer
almaktadır. Şehrimiz narenciye (portakal, limon ve mandalina) üretiminde Batı Anadolu'da
üçüncü sırada yer alır.

Görsel 137

Görsel 138

Domates, Efeler Dalama Mahallesi’nde; Çilek, Sultanhisar Atça Mahallesi’nde; Erik, Efeler
Umurlu Mahallesi’nde; Portakal ise Sultanhisar ilçesinde öne çıkmaktadır.

ETKİNLİK
Diğer ilçelerimizde yetiştirilen ve öne çıkan tarım ürünlerini gösteren bir sınıf panosu hazırlayınız.

Görsel 139

Görsel 141

Bakmayın
siz, küçücük
olduğuna. Çam
fıstığının yararları,
saymakla
bitmez.

Görsel 140

Görsel 142

Çam fıstığı, protein ve vitamin deposudur. Bilim insanları, bağışıklık sistemini ve gözleri
güçlendirdiğini söylemektedir. Akciğerler ile ilgili rahatsızlıkların giderilmesinde yardımcı
olduğu bilinmektedir. Boyu, 30 metreye kadar uzayabilen bu ağaçta gelişen kozalaklar,
binbir zahmetle toplanır. Güneşte kurutularak içindeki künar adı verilen çam fıstığının çıkması
sağlanır. Yemeklere ve tatlılara lezzet vermek için konur. Çam fıstığı hem ülkemizde tüketilen
hem de dış satım yapılarak, ülkemize değer katan bir tarım ürünüdür. Çam fıstığı üretimi,
ilimizde en fazla Koçarlı'da yapılmaktadır.
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Merhaba çocuklar,
ne yaptığımı merak
ediyorsunuzdur. Elma ve
kiraz fidanları dikiyorum.
Şehrimiz, bu yeni
ürünlerle de son yıllarda
adını duyurmaktadır.

Görsel 143

Elma ve kiraz yetiştiriciliği, yeni başlamakla birlikte gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ayrıca
hayvancılıkta kullanılmak üzere silaj ve fiğ gibi yem sanayine yönelik üretim yapılmaktadır.
Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konularında da son yıllarda Aydın’da bilinçlenme ve
yaygınlaşma görülmektedir.
Şehrimiz Aydın
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HAYVANCILIK
“Aydın’da hayvancılıktan alınan verim, Türkiye
ortalamasının üzerindedir.”
Aydın ilimizde hayvancılık alanında sığır besiciliği, arıcılık, tavukçuluk ve balıkçılık yaygın
olarak yapılmaktadır. Sığır cinslerinde yapılan ıslah çalışmaları, yapay tohumlama ve çeşitli
hayvan hastalıkları ile etkin mücadele sonucu et ve süt üretimi giderek artmaktadır.

Arıcılık, Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasında başlamıştır. MÖ 1300
yıllarına ait Hititler devrinden kalma Boğazköy'deki taş yazıtlarda arılardan
bahsedilmesi; arıcılığın Anadolu'daki geçmişini bize göstermektedir. Bugünkü
arıcılık, insanların ağaç kovukları içinde yuvalanan arıları öldürmeden bir
miktar bal almaları ve bir miktar balı da arılara besin olarak bırakmaları ile
oluşmuştur.

Zengin bitki örtüsüne sahip ilimiz, arıcılık açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Orman
köylerine kredi ve kovan destekleriyle arıcılık daha da gelişmiştir. Aydın, ülkemizde en çok bal
üretilen iller arasında yer almaktadır. Çam balı üretiminde, Türkiye’nin en önemli ikinci ilidir.

Görsel 145

Görsel 146

Öneri:

Çine Arıcılık Müzesi'ni ziyaret
ederek çalışmaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Görsel 144
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Bilim insanları, arıların yeryüzünden yok olması halinde insanoğlunun yakın
bir süreçte yok olacağını öngörmektedir. Bunun sebebi, arıların 130 bin farklı
bitki türünün çoğalmasını sağlamasıdır.

Görsel 147

Görsel 148

Ege Denizi kıyısında bulunan şehrimizde, deniz balıkları yetiştiriciliği için uygun alanlar
bulunmaktadır. Şehrimiz; denize kıyısı olması, barajlar, göl ve göletlerin varlığı ile kültür
balıkçılığı ve su ürünleri üretimi potansiyeline sahiptir. Şehrimizde 38 adet su ürünleri tesisi,
balıkçılık sektöründe hizmet vermektedir.

Görsel 149

Foto Haber
Şehrimiz Aydın
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“Şehrimiz, büyükbaş
hayvan sayısı bakımından
Batı Anadolu'da İzmir
ve Balıkesir’den sonra
üçüncü sırada yer
almaktadır.”
Her geçen yıl artan küçük ve büyükbaş
hayvan sayısı sayesinde Aydın, önemli et ve
süt üretim merkezi haline gelmiştir.

İlimizde büyük tavuk çiftliklerinin yanı
sıra köylerimizde kümes hayvancılığı da
yapılmaktadır. En fazla piliç yetiştiriciliği
yapılan ilçemiz Germencik, yumurta
tavukçuluğu yapılan ilçe ise Buharkent’tir.

Görsel 150

Sağlıklı yaşamın anahtarı: Yumurta

Foto Haber
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SANAYİ-TİCARET
– İşte, halka hayat veren gerçek musiki!
(1937)
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Nazilli Kumaş Fabrikası’nda, üretim
yapan makineleri incelerken söylediği söz.

Görsel 151
Şehrimiz Aydın
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Sizce M. Kemal ATATÜRK, bu sözüyle ne anlatmak istemiştir?
Aydın ili tarım, turizm ve enerji sektörleri yanında sanayi sektöründe de önemli bir paya
sahiptir. İmalat sanayi, 1950’li yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. Bununla birlikte
şehrimizde dokumacılık, inşaat malzemeleri ve metal eşya yapımı alanında çalışmaların olduğu
gözlenmektedir. Dondurma makinesi ve muhafazası ayrıca derin dondurucu alanında üretim
yapan Türkiye'nin en büyük firması Aydın'dadır. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada ön
sıralarda bulunur. Ülkemizde zeytinyağı fabrikası makinelerinin üretimini yapan üç kuruluştan
ikisi Aydın’dadır.

İlimizdeki başlıca sanayi tesisi türleri şunlardır:
- tekstil makinaları sanayi,
- zeytinyağı sıkma makinaları sanayi,
- derin dondurucu ve dondurma makinaları sanayi,
- çimento sanayi,
- motosiklet montaj tesisi,
- otomotiv yan sanayi,
- sabun sanayi,
- hidrolik ile ilgili sanayi,
- yem sanayi, mermer işleme tesisleri, iplik, dokuma ve hazır giyim sanayisidir.

İlimizden yukarıda saydığımız sanayi kollarından elde edilen ürünler ihraç edilmektedir. İhracat
(dış satım) yapılan ülkelerin başında İtalya gelmektedir. İtalya’yı ABD, Çek Cumhuriyeti,
Almanya ve Fransa izlemektedir.
Şehrimizin en fazla ithalat (dış alım) yaptığı ülke Çin’dir. Çin’i İtalya, Almanya, İspanya ve İsrail
izlemektedir. Aydın’ın en fazla ithal ettiği ürünler, elektronik parçalar olmuştur.
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Görsel 152

Şehrimiz, son yıllarda sanayi sektöründe
adından sıkça söz ettirmektedir. İlimizin
sanayisi, çoğunlukla tarım ürünleri işleme
imalatına dayanır. Bununla birlikte tekstil,
makine yapımı, madencilik, otomobil
parçaları, beyaz eşya ürünleri ve kimya
sanayisi gibi alanlarda etkindir. Aydın ilinin
İzmir ve Muğla gibi tüketimi güçlü merkezlere
yakınlığı, dünya pazarlarına açılan bir kapı
olan İzmir Limanı’na kara ve demir yolu ile
bağlı oluşu, sanayi yatırımlarını cazip hale
getirmektedir.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NEDİR?
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), üretim
ve hizmet sağlayan kurumların bir araya
getirilerek belirli bölgelerde toplanmasıyla
oluşur. Bölgenin ekonomisi üzerinde önemli
rol oynayan alanlardır. Tarihteki ilk örnekleri,
18. yüzyılda ABD ve İngiltere’de tekstil
alanında görülmektedir. OSB’ler, üretimi
desteklemek için kurumların ihtiyaç duyduğu
altyapının ortak bir şekilde kurulabilmesini
sağlar. Üretim açısından sağladığı imkânlar ile
önemli bir fırsat olarak görülür. Günümüzde,
farklı alanlarda üretim ve hizmet sağlayan
kurumların, organize bir şekilde birlikte
çalıştığı alanlar haline gelmiştir.

Şehrimizde, Efeler'de 2 OSB, Ortaklar, Çine,
Söke, Nazili ve Buharkent olmak üzere toplam
7 adet organize sanayi bölgesi (OSB) çalışır
durumdadır. ASTİM Organize Sanayi Bölgesi,
üretimde olan 107 firması ve 4.133 çalışanı ile
Aydın’ın en büyük OSB’sidir. ASTİM OSB’de,
ağırlıklı olarak makine sektöründe faaliyet
gösteren firmalar yer almaktadır.
Sanayi işletmelerinin dağılımına baktığımızda,
%43’lük oranla gıda sanayisi başta
gelmektedir. Yöremizin önemli tarım ürünü
olan zeytini işlemeye yönelik sanayi, ilimizde
önemli bir yer tutar.
İmalat sanayi sektörü de önemlidir. Bunlar
arasında metal eşya, makine-teçhizat yapımı
sanayisi bulunur. Bu sektördeki işletmelerin
büyük bir bölümü, tarım araçları üreten,
bir kısmı da İzmir’deki otomotiv sektörüne
parça üreten yan sanayi durumundadır. Tarım
sektörünün gelişmiş olduğu ilimizde, tarım iş
makinelerinden olan pulluk, gübre serpme
makineleri yüksek kalitede üretilmektedir.

Görsel 153
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YER ALTI-YER ÜSTÜ KAYNAKLAR
“Aydın'ın en önemli yer altı
zenginliği jeotermal enerji
kaynaklarıdır. Bölgemizde yer
alan jeotermal kaynaklar sayı
ve kalite bakımından yüksek bir
verimliliğe sahiptir.”
Sultanhisar Salavatlı’da bulunan jeotermal
elektrik santrali, Türkiye’nin ilk özel sektör
jeotermal elektrik santralidir. 2007 yılından
beri elektrik enerjisi üretmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan
jeotermal, rüzgâr ve biyogaz enerjisi Aydın ili
için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Rüzgâr ve jeotermal kaynaklı
elektrik üretim oranları, 2002
yılındaki değeri olan %0,1’den
2016 sonu itibarıyla %8’e kadar
yükselmiştir.
Görsel 154

Germencik-Alangüllü, Kuşadası-Davutlar
ve Efeler-İmamköy’de yer alan jeotermal
kaynaklar, termal turizm alanında şifa
dağıtmaktadır. Germencik ilçesi ve
Ömerbeyli, Ilıcabaşı, Yılmazköy, Salavatlı
bölgelerindeki jeotermal kaynaklar ise kent
ısıtması ve soğutması için uygun yatırım
alanlarıdır.

Görsel 155

Enerji üretim potansiyeli oldukça yüksek olan ilimizde ikisi kamuya ait toplam, 59 adet elektrik
santrali üretime devam etmektedir.
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JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIM ALANLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?
• Binaları ve kentleri merkezî sistemle ısıtmada,
• Seraların ısıtılması ile çiçek yetiştiriciliğinde ayrıca turfanda sebze, meyve yetiştirilmesinde,
• Tropik bitki ve balık yetiştirilmesinde,
• Tavuk ve hayvan çiftliklerinin ısıtılmasında,
• Havaalanı pisti, cadde ve toprak ısıtılmasında,
• Yüzme havuzu, termal tedavi ve diğer turistik tesislerde,
• Yiyeceklerin kurutulmasında ve sterilize edilmesinde, konservecilikte,
• Kerestecilikte ve ağaç kaplama sanayinde,
• Dokuma ve boyamacılıkta,
• Deri kurutma ve işlemede,
• Soğutma tesislerinde ve beton blok kurutulmasında kullanılmaktadır.

Görsel 156

“Elektrik üretiminde jeotermal santrallerin üretim
değeri ve önemi gün geçtikçe artmaktadır.”

Görsel 157

Görsel 158
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Enerjiyi doğru kullanmak hepimizin
sorumluluğudur. Peki, ne kadar enerji
kullandığını nasıl hesaplarsın? Haydi,
enerji kişiliğini bulmak için bu testi yap!
Cevapladığın şıkları bir kenara yazmayı
unutma, sonra ihtiyacın olacak.
1. Odamdan çıkarken ışıkları söndürürüm:
a. Her zaman
b. Aklıma geldiğinde
c. Asla
2. Karnım acıkınca…
a. Buzdolabını açmadan önce ne istediğime
karar veririm.
b. Buzdolabını açar, hızlıca bakar, bir şey
alırım.
c. Buzdolabı kapısı tamamen açıkken, en
mükemmel atıştırmalık için rafları yavaşça
tararım.
3. Bilgisayarımın açık olduğu zamanlar:
a. Sadece kullandığımda
b. Sadece gündüzleri
c. Sabah, öğle, akşam, yani her zaman
4. Ailem tasarruflu ampul kullanır:
a. Her zaman
b. Bazen
c. Bilmiyorum
5. Dişlerimi fırçalarken ben:
a. Musluğu kapatırım
b. Musluğu kapatmayı unuturum
c. Musluğu açık bırakırım

10. Evin soğuk olduğunu hissedersem….
a. Üzerime bir kazak giyerim
b. Isıtıcının derecesini biraz yükseltirim
c. Isıtıcıyı sonuna kadar açarım

6. Fazla elektrik harcadığım zaman kendimi
suçlu hissederim:
a. Genellikle
b. Bazen
c. Hiçbir zaman

0-10 puan
Hayatında birçok şey oluyor, bu yüzden
enerji tasarrufu hakkında çok da fazla
düşünmüyorsun. Genelde buzdolabının
kapısını açık, şarj aletini bütün gün fişte
bırakıyorsun. Işıkların kapalı olup olmamasını
önemsemiyorsun. Bunu değiştirmek senin
elinde.

7. Eğer odada ısıtıcı çalışıyorsa içerdeki ısıyı
kaybetmemek için kapıyı kapatırım:
a. Her zaman
b. Bazen
c. Genelde unuturum

Enerji kişiliğini bulmak için puanları hesapla.
3 puan her (a) şıkkı için, 2 puan her (b) şıkkı
için, 1 puan her (c) şıkkı için
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9. Yazıcıyı kullandığım zamanlar:
a. Gerçekten ihtiyacım olduğunda
b. Neredeyse her gün
c. Ne zaman istersem

11-20 puan
Enerjiyi doğru kullanman gerektiğini
biliyorsun ama bu her zaman aklında
olmayabilir. Mesela ışıkları kapatıyorsun
ama bilgisayarının açık kalmasını çok da
umursamıyorsun.

ENERJİ KİŞİLİĞİNİ TEST ET

8. Banyodaki musluk damlatıyorsa…
a. Aileme haber veririm
b. Görmezden gelirim
c. Damlaları sayarım

21-30 puan
Sen bir enerji kahramanısın. Enerjiyi
tasarruflu kullanmak senin önceliğin. Her
zaman enerjiyi doğru kullanmak için elinden
geleni yapıyorsun. Işıkları söndürüyor, hiçbir
aleti prizde bırakmıyorsun. Bununla da
kalmıyor, ailen ve arkadaşlarını bu konuda
bilgilendiriyorsun.

ETKİNLİK

ETKİNLİK

Kuvars, kireçtaşı ve mermerin kullanım
alanları ile ilgili pano hazırlayınız.
“Feldspat; cam, seramik, kaynak elektrotları
ve boya sanayisinde kullanılan önemli bir
endüstriyel hammaddedir. Türkiye'de üretilen
feldspatın en büyük kullanım alanı seramik
ve cam sanayisidir. Plastik sanayisinde de
tüketimi mevcuttur. Ürün kalitesi ve üretim
miktarı bakımından Avrupa ile yarışılabilecek
düzeye gelinmiştir. Feldspatın üretim
kalitesi, ithalat ve ihracatı, Türkiye seramik
sektörünün geleceği açısından büyük önem
arz etmektedir.”
Görsel 159

Şehrimizin maden varlıkları arasında linyit
kömürü ve zımpara taşı, önemli bir paya
sahiptir. Diğer maden varlıklarımız ise
mermer, demir, feldspat, kuvars, kükürt,
tuğla-kiremit hammaddesi şeklinde
sıralanabilir. Çimento sanayinin önemli
hammaddesi olan kaolen, kalker ve kil varlığı
sayesinde bu sanayi kolu gelişmiştir. İlimizin
bazı yörelerinde işletilen kireç taşı ve kil
ocakları küçük ölçekli olup, temel olarak
inşaat malzemeleri sanayine hammadde
üretmektedirler. Türkiye’de üretilen feldspat
madeninin %95’i Çine ile Milas arasındaki
dağlık bölgeden çıkarılmaktadır.

Görsel 160

Yer altı zenginliklerimizden bir diğeri olan kaynak suları, içme suyu olarak şişelenerek
tüketiciye sunulmaktadır. Bu kaynakların geliştirilerek daha modern tesislerin kurulması,
ekonomiye katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır.

Görsel 161

Görsel 162
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Aydın’da Sağlık
Bakanlığı izinli 10 adet
kaynak suyu işletmesi
bulunmaktadır. Bunlar
Bozdoğan-Madran,
Çine-Topçam,
Nazilli-İsabeyli
ve Yenipazar’da
bulunmaktadır.

Görsel 163

İlimizde gelişime açık, yatırım yapılabilecek alanlar;
- gıda ve tekstil ürünleri sanayisi,
- kimyasal madde üretimi,
- metal ve metal olmayan eşya imalatı,
- elektrik üretimi (rüzgâr, güneş, jeotermal) şeklinde sıralanabilir.

Görsel 164

Görsel 166
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Görsel 165

Şehrimizde
sanayi, ulaşım,
ticaret, yer altı, yer
üstü kaynakları, tarım ve
hayvancılık faaliyetlerinin
yapılmasına uygun imkânların
olması şehrimizin geçmişten
günümüze önemli bir yerleşim yeri
olmasını sağlamıştır. Bu önemini
günümüzde de koruyan şehrimiz,
yarattığı istihdam sayesinde
göç alan, nüfusunu arttıran
tarım, ticaret ve turizm
merkezidir.

Görsel 167

ŞEHRİMİZDE GELENEKSEL
EL SANATLARI
El sanatları, insanların gereksinimleri
doğrultusunda ortaya çıkmış; doğa şartları,
yaşayış özellikleri ve iklim gibi etkenlerle
çeşitlilik göstermiştir. Aydın ve çevresinin
önemli kültürel özelliklerindendir. İğne
oyası, kıl dokumacılık, toprak seramik
yapımcılığı, semer ve eyer yapımcılığı ve hasır
dokumacılığı başlıca el sanatlarımızdandır.
Görsel 169

e

Dünya literatüründe “Türk Danteli” olarak
bilinen iğne oyalarının çok eskilere dayanan
bir geçmişi bulunur. Bazı kaynaklar, iğne
oyaları ile yapılan örgülerin XII. yüzyılda
Anadolu’dan Balkanlar’a oradan İtalya yolu
Görsel 168
ile Avrupa’ya yayıldığını belirtmektedir. Oya,
süslenmek ve süslemek ayrıca taşıdıkları
m
mesajlar ile bir iletişim aracı olarak da
Giyim kuşam ve ev eşyası olarak kullanılabilen kullanılır. Tekniği örgü olan bir el sanatıdır.
el dokumasu ürünlerin üretimi, makineleşme
Günümüzde geleneksel kullanım alanlarının
sonucu azalmıştır. Buna rağmen el dokuması
yanı sıra kadın giyim aksesuarlarında da
halı, kilim ve heybeler kendilerine özgü
kullanılır.
nakış ve renkleriyle bugün de değerini
korumaktadır. Sumak tekniği ile dokunan
yörük çuvalları diğer değerlerimiz gibi
Aydın ilini yansıtır. Bir diğer geleneksel
dokuma örneği de her türlü iklim koşullarına
elverişli olan kıl çadır örtüsü yapımıdır. Kıl
dokumacılığın ham maddesi, keçi kılıdır.
Görsel 170

me

Foto Haber
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Günümüzde 25’e yakın seramik ocağı
bulunmakta ve 50’ye yakın aile geçimini bu
yolla elde etmektedir. Çömlek atölyelerinde
testi, bardak, güveç, saksı ve çeşitli süs
eşyaları üretilmektedir. İhtiyaca yönelik
ürünler, süs eşyalarına göre daha fazla
rağbet görmektedir. Turizm faaliyetlerinin
arttığı yaz aylarında çömlek atölyeleri, en
yoğun dönemlerini yaşamaktadır. Çömlek
yapımında, demir oksit oranı yüksek killi
kırmızı toprak kullanılmaktadır.

Toplumun hafızası, el emeği göz nuru…
Şehrimiz Aydın
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Çömlekçilik, Karacasu yöresinde Neolitik
Çağ’dan itibaren süregelen önemli bir
zanaattır. Bölgenin çömlekçiliğini diğer
bölgelerden farklı kılan ise yöreye özgü
olan kırmızı toprağın kullanılması ve içinde
zararları kimyasalları barındırmamasıdır.

Görsel 173

Görsel 171

r

izme i i

Körüklü çizme, Aydın Efesi’nin değişmez
aksesuarı olup siyah renktedir ve altı kösele
olup el işçiliği ile yapılır. Körüklü çizmenin
dışında dana derisi, içinde ise sahtiyan adı
verilen palamutla pişirilmiş (terbiye edilmiş)
keçi derisi kullanılmaktadır.

Nakışlar, genellikle Türk işi iğne teknikleri
(balık sırtı, civan kaşı, hasır işi) kullanılarak
yapılır. İplik olarak çamaşır ipeği, nakış iplikleri
kullanılır. Kumaş olarak Ödemiş ipeği ve
yöresel dokuma kumaşlar kullanılır. Kumaşlar
ipek, pamuk veya yün olabilir. Motifler,
kasnağa geçirilmiş kumaş üzerine dikiş iğnesi
ile nakşedilir.

Foto Haber
Görsel 172

r

Aydın’da hemen her ilçede, yorgancı esnafı
bulunmaktadır. Yorgancılık mesleğine
günümüzde ilgi azalmış olduğundan yeni
çırak yetişmemektedir. Yorgancı ustaları,
emekli oldukları halde mesleklerini devam
ettirmektedir.
Çeyizlik olarak ipek saten yorganlar
hazırlanır. Yaz aylarındaki düğünler öncesinde
gerçekleştirilen bu satışlar ile yorgancıların
gelirleri artmaktadır.
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Günümüzde emek ve sabır gerektiren,
yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan
el sanatlarımızın yavaş yavaş sessizliğe
mahkûm olduğunu görmekteyiz. Teknolojinin
gelişimine bağlı olarak yaşam biçimimiz
değişirken, gündelik hayatımızda daha
çok teknolojik cihazlar ve sanayi ürünleri
kullanmaya başladık. Bu durum geleneksel
ürünlere olan ilgiyi azaltmıştır. Bu ürünleri
ortaya koyan mesleklere olan ilginin azalması,
çırak bulamama ve yeni ustaların yetişmemesi
geleneksel el sanatlarımızı yok olmaya
götürmektedir. Bize düşen en büyük görev,
bu değerlere sahip çıkmak olmalıdır.

SICAKKANLI İNSANLARIN
DİYARI CENNET AYDIN
“Her yıl binlerce turist
Söke, Didim ve Kuşadası
sahillerine yüzmeye,
eğlenmeye ve antik
şehirleri görmeye
gelmektedir.”
Şehrimizin tarımdan sonra ikinci önemli gelir
kaynağı turizmdir. Sahil şeridi 150 km'lik
uzunluğa sahip olan ilimiz, Tralleis, Priene,
Miletos, Didyma, Herakleia, Zeus Mağarası,
Apollon Tapınağı, Didim ve Kuşadası gibi
turistik yerlere ev sahipliği yapmaktadır.
T.C. Kültür ve Bakanlığı 2019 Ocak-Haziran
verilerine göre şehrimiz, yabancıların en çok
konaklama yaptığı iller arasında Antalya,
İstanbul ve Muğla’dan sonra dördüncü sırada
yer almaktadır. Ayrıca 30 mavi bayraklı plajıyla
ülkemizde en çok plaja sahip dördüncü
şehirdir.

“Şehrimiz, antik şehirleri
sergileyen âdeta doğal
bir müzedir.”

Görsel 174
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EKOTURİZM
Çevreyi koruyan ve yerel halkın
refahını gözeten, doğal alanlara
karşı duyarlı bir etkinlikler
bütünüdür.

Kuşa ası

Görsel 178

Kuşadası, adını önündeki Güvercinadası'ndan
almıştır. İlçemiz turizm açısından Türkiye’nin
önemli ve gelişmiş merkezlerinden birisidir.
Kuşadası Efes, Meryem Ana, Milet, Didim,
Pamukkale, Marmaris, Bodrum gibi önemli
turizm merkezlerinin odağında bulunmaktadır.
Limanı, çok sayıda plaj, otel, motel, tatil köyü,
kamping ve eğlence yerleriyle özellikle yaz
aylarında canlı ve renkli bir yaşantı sergiler.
İlçemizde, Çıban(Yavansu), Venüs, Güzelçamlı
ve Davutlar kaplıcaları, Aslanlı ve Zeus
Mağaraları, Dilek Yarımadası Millî Parkı ve
park içinde yer alan koylar, içmeler; ilkbahar,
yaz ve sonbahar mevsimlerinde yerli ve
yabancı turistleri konuk etmektedir.

Görsel 179
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Aydın, MÖ 13. yüzyıla dayanan tarihi, kültürel
ve doğal zenginlikleri ile geniş bir turizm
yelpazesine sahiptir. Deniz, yat, termal, kültür,
kongre, yayla, dağ ve doğa yürüyüşü, bisiklet,
mağara, kamp ve karavan, yaban hayatı, kuş
gözlemi turizmi alanlarında çeşitli aktivite
fırsatları sunar. Bunların yanında ekoturizm
altyapısının gelişmesi için elverişli koşullar
içerir.
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Şehrimizde, Akdeniz ikliminin ılımanlığı,
uzun bir turizm sezonuna olanak sağlar.
Mayıs ve ekim ayları arasındaki dönemde,
deniz suyunun ortalama 28 santigrat derece
sıcaklığı dalış, yelken, sörf, su paraşütü ve
su kayağı gibi sporlara uygundur. Özellikle
yakın çevreden günübirlik ulaşım rahatlığı,
yerli turistlerin halka açık plajlardan
yararlanmalarına olanak sağlar. En çok rağbet
edilen plajlar; Kuşadası’nda Tusan, Pigale,
Kadınlar Denizi, Güvercinada, Yavansu ve
Aslanburnu ve Güzelçamlı Plajları; Didim’de
Altınkum, Tavşanburnu, Gevrek ve Akbük

Aydın ili, arkeolojik yönden Türkiye’nin
en zengin yörelerinden biridir. MÖ 13.
yüzyıldan günümüze kadar Hitit, Lidya, İyon,
Roma ve Bizans gibi çeşitli uygarlıklara ev
sahipliği yapmıştır. Selçuklu, Aydınoğulları,
ve Osmanlılara yurt olmuştur. Bu birikimlerin
sonucu olarak sahip olduğu antik kentleri,
müzeleri ve diğer tarihi eserleri ile kültür
turizmi açısından oldukça büyük bir
potansiyel taşır.

yaşındaki meşe ağacı ve Kuşadası Ada Kültür
Merkezi bahçesinde bulunan 824 yaşındaki
menengiç ağacı bunlardan sadece birkaçıdır.
Bu değerler, tarihî ve turistik öneme sahiptir;
bu değerleri korumak hepimizin görevidir.

Tarih boyunca şifa bulmak için kullanılmış
termal su kaynakları olan Germencik,
Alangüllü, Davutlar, İmamköy, Kızıldere,
Salavatlı kaplıcaları, sağlık turizmine can verir.
Şehrimizin korunmaya muhtaç önemli
değerlerinden birisi de anıt ağaçlardır.
Aydın'da 2018 verilerine göre tescilli 113
adet anıt ağaç bulunmaktadır. Tarihe tanıklık
etmiş bu ağaçları ilk olarak Evliya Çelebi,
seyahatnamesinde “ibret alınacak ağaçlar”
olarak tanıtmıştır. Bunu söylerken
Tavas-Muğla arasını yani şehrimizin de içinde
yer aldığı bölgeyi işaret etmiştir.
Germencik ilçesi Selatin Mahallesi’nde
bulunan 800 yıllık çınar ağacı, Kuşadası’nda
Davutlar yolu üzerindeki 821 yıllık çınar ağacı,
Kuşadası Soğucak Mevkisi’nde bulunan 896

Görsel 182

“Bizim yeryüzünde
bildiğimiz en güzel
gökyüzünün altı
ve en güzel iklimin
bulunduğu yer.”
Herodot
Görsel 183
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Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası
Millî Parkı, dünyada örneği olmayan bir
botanik bahçesidir. Akdeniz kıyılarından
Kafkasya’ya yayılım gösteren neredeyse tüm
bitkilere kucak açar. Aydın, bitki ve hayvan
çeşitliliğine sahip doğal bir kara alanına ve o
kara alanını çevreleyen su altı zenginliklerine
sahiptir.
Büyük Menderes Deltası, zengin bir biyolojik
çeşitlilik barındırır. Bu zengin ekosistemde
250 kuş türü yaşamakta, bunlardan 70
kadarı burada üremektedir. Bölge, nesli
tehdit altında olan tepeli pelikan ve
cüce karabatağın en önemli kuluçkalama
alanlarından biridir.
Millî Park Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi
etkinlikleri kapsamında kolay, zevkli,
dinlendirici ve eğitici kuş gözlem turları
düzenlenmektedir.
Görsel 184
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Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası
Millî Parkı, Aydın il sınırları içinde Dilek
Dağı'nın Ege Denizi'ne uzandığı son noktada
yer alan Millî Park, 27.675 hektarlık bir alana
sahiptir. Dilek Yarımadası-Büyük Menderes
Deltası Millî Parkı, Aydın’ın Kuşadası ve
Söke ilçeleri arasında yer almaktadır. Birçok
medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Uygarlığın
ayak izlerini taşıyan, bereketiyle karınları
doyuran efeler diyarı olan bu topraklar,
ülkemizin tabiat harikası koleksiyonunun en
narin parçalarındandır.
Büyük Menderes Deltası Millî Parkı, Avrupa
Konseyi tarafından "Flora Biogenetik Rezerv
Alanı" kabul edilmiş; koruma altında olan
bir alandır. Akdeniz’in en iyi korunan maki
florası, jeolojik yapısı, doğal bitki ve hayvan
toplulukları, turizm çeşitliliği, sulak alanları
gibi eşsiz güzelliklere ve öneme sahip bir
doğa harikasıdır.
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A-MÜZELER
1- Aydın Arkeoloji Müzesi
2- Afrodisias Müzesi
3- Milet Müzesi
4- Yörük Ali Efe Müzesi
5- Çine Kuvayı Milliye Müzesi
6- Nazilli Belediyesi Etnografya Müzesi
7- Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro
Minyatür Müzesi
8- Çine Arıcılık Müzesi
9- Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi
10- Adnan Menderes Demokrasi Müzesi

Görsel 186

B- ZİYARETE AÇIK ÖREN YERLERİ
1- Alabanda Antik Kenti
2- Alinda Antik Kenti
3- Afrodisias Antik Kenti
4- Anaia Antik Kenti (Kadıkalesi Ören Yeri)
5- Apollon Tapınağı
6- Magnesia Antik Kenti
7- Milet Antik Kenti
8- Nysa Antik Kenti
9- Priene Antik Kenti
10- Tralleis Antik Kenti

Görsel 187

C- MİLLÎ PARKLAR VE TABİAT PARKLARI
1- Dilek Yarımadası Millî Parkı
2- Bafa Gölü Tabiat Parkı
3- Tavşanburnu Tabiat Parkı
4- Çağlayan Tabiat Parkı
5- Şarlan Tabiat Parkı
6- Aşağı Dip Gölü Doğa Parkı

Görsel 189

Görsel 188
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ULAŞIM
“Aydın, bulunduğu
konumu nedeniyle ilk
çağlardan beri önemli
yolların geçtiği bir yöre
olmuştur.”
Günümüzde Aydın-Denizli ve Aydın-İzmir
kara yolu, yük ve yolcu trafiğinin yoğun
olduğu yollardır. Aydın-İzmir otoyolu, üç
şeridi ve 3000 metre uzunluğundaki tünelleri
ile ulaşımda güvenli ve hızlı trafik akışını
sağlamaktadır. Otoyol, başta turizm ve
ulaştırma olmak üzere, yöre ekonomisine her
alanda büyük katkılar sağlamaktadır.

Aydın ilini batı-doğu doğrultusunda kat
eden demir yolu üzerinde Söke, Germencik,
İncirliova, Efeler, Köşk, Sultanhisar, Nazilli,
Kuyucak ve Buharkent ilçeleri bulunmaktadır.

Görsel 192

Kuşadası Limanı sayesinde, deniz yolu ulaşımı
sağlanmaktadır. Ege Adaları’na günübirlik
turistik gezi yapılabilmektedir.

Görsel 193

Görsel 190

Anadolu’daki ilk demir yolu hattı, Aydın-İzmir
illeri arasında 1866 yılında tamamlanarak
kullanıma açılmıştır. Bu hat, ilerleyen
yıllarda Manisa ve Denizli illerine doğru
genişletilmiştir.

Aydın ili Tepecik Mahallesi'nde bulunan Çıldır
Havaalanı'na küçük çapta uçak, helikopter
iniş ve kalkış işlemleri yapılmaktadır. Aynı
zamanda pilot eğitimleri de verilmektedir.
Pistin uzunluğu 1435 metredir. Bu haliyle,
yalnızca pervane tipi uçaklar için uygundur.
Türkiye’nin en büyük havaalanlarından
olan İzmir Adnan Menderes Havaalanı ise
şehrimize 95 km. uzaklıktadır.

Görsel 194

Görsel 191
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İlk yapıldığında Türkiye’nin en uzun tüneli
unvanını alan “75.Yıl Selatin Tüneli”
Aydın-İzmir Otoyolu içerisinde yer almaktadır.

Nüfusumuzun büyük bir bölümü, şehirlerde
yaşamaktadır. Şehirler, milyonlarca insanın
yaşadığı yerleşim alanları haline geldi. Buna
bağlı olarak ulaşım ve iletişim önem kazandı.
Günümüzde hayatımızı kolaylaştıran farklı
iletişim araçlarına sahibiz. Telefon ve internet,
tüm dünyada olduğu gibi şehrimiz için de
kullanılan önemli bir iletişim aracıdır.

Görsel 195

Şehirde yaşayan nüfusun ihtiyaçlarını
karşılamak ve hizmet götürmek amacıyla
birçok kurum görev yapmaktadır. Özellikle,
acil durumlarda ulaşabileceğimiz telefon
numaralarını bilmemiz, hem bizim hem de
başka insanların hayatını kurtarabilir.

ETKİNLİK
İhtiyaç halinde kullanmamız gereken telefon numaralarını karşılarına yazınız.
Acil Servis (Ambulans)
Yangın
Alo AFAD
Alo Trafik
Polis İmdat
Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Jandarma İmdat
Telefon Arıza
Alo Doktor
Alo Zabıta
Tüketici Hattı
Orman Yangını
Sağlık Danışma
Su Arıza-Fatura Bilgileri
110 / 112 / 121 / 122 / 154 / 155 / 156 / 186 187 / 113 / 153 / 175 / 177 / 184 / 185

Biliyor musunuz?

Şehrimizin telefon kodunun 256, Plaka kodunun 09, Merkez posta kodunun 09 000 olduğunu
biliyor muydunuz?
Şehrimiz Aydın
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AYDIN’DA KÜLTÜR VE SANAT
Sanata olan tutkumuz, insanlığın varoluşu kadar eskidir. Resim, müzik, edebiyat gibi sanat
türleri çok eski çağlara kadar uzanır. İnsanoğlu sahip olduğu akıl, mantık, merak ve güzelliğe
ulaşma arzusu gibi yetenek ve dürtüleri ile sanata âdeta âşık olmuştur. Sanat yolculuğu tiyatro,
sinema, mimari gibi daha birçok türle devam etmektedir. Bilim ve sanat sayesinde insanoğlu
medeniyetini ilerletmiş, ülkeler bu sayede gelişmiştir.
Edebiyat sanat dallarının en köklülerindendir. İnsan; duygularını, düşüncelerini, hayallerini,
üzüntülerini kısacası tüm duygularını yoğun olarak edebiyatla ortaya koymuştur, edebiyatın
bir kolu olan şiir buna çok uygundur. Sanatçılar ve bunların içinde yer alan şairler âdeta
sonsuzluğa kucak açarlar.
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“Cuma günleri buraya etraftan kırk ila elli bin Etrak (Türkler) gelip büyük pazar olur burası
geniş bir sahra olup Nazilli ayânı nice han camii imaret ve dükkândan yapmışlardır. Yiyecek,
içecek ve hububatın hesabını Cenâbı Hak bilir. 2000 dükkân vardır. Rumeli pazarları
meşhurdur ama onlar senede bir kere olur. 300 dükkândan başkası, pazardan sonra boş
kalır kale gibi iki büyük hanları, beş adet misafirhaneleri, bir hamamı bir büyük cami vardır.
Caminin uzunluğu ve enliliği 180 ayaktır. Geniş ve çimenlik bir avlusu vardır. Mahkeme bu
camiye bitişiktir. Ayda 1000 kuruş hasıl olur. Yeniçeri Serdar’ı ve has hâkimi de her cuma
burada bulunur. Bu kasaba 300 kiremit evlerdir. Yedi kahvehanedir. Nazilli’nin 47 türlü ürünü
olur ve her biri diğerlerinden lezzetli loplardır ama aşk olsun lop lop yiyene…’’
nd
n ı ı ı

Görsel 196

Güzel şehrimizi tanıdıkça daha çok sevecek, ne
denli güzel bir şehirde ve ülkede yaşadığımızı
anlayacağız.
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İNSANLIĞIN HAFIZASI:
KÜTÜPHANELERİMİZ
İnsanoğlunun temel gereksinimlerini biliriz:
hava, su, gıda, güvenlik… Bunlar kadar
önemli bir ögeye de ihtiyacımız var. O öge
sayesinde gelişilir birey ve ülke olarak. Bilgi,
tecrübe ve sanat... İnsanoğlu, yüzyıllardan
beri merak etmiş, araştırmış ve bilgiyi
üretmiştir. Bu bilgi sayesinde de uygarlık
adını verdiğimiz bilim, sanat, teknoloji ve
benzeri alanlardaki gelişim süreci ortaya
çıkmıştır. Bu gelişim, bilgi üretme süreci
bugün de baş döndürücü hızla devam
etmektedir. Bilgi üretiminin önemi kadar
onun korunması, insanlarla buluşturulması
ve en önemlisi gelecek kuşaklara güvenle
ulaştırılması sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorun
kütüphaneler ile çözülmüştür.

Dünyadaki en eski kütüphane,
Asur Devleti hükümdarı
Asurbanipal tarafından
MÖ 625 yılında kurulan
"Ninova Kütüphanesi" olarak
bilinmektedir.
Görsel 197

tüphanesi

k Kü
Çocuk ve Gençli

Anadolu’da bilginin sınıflandırılması Hititlere
kadar uzanmakla birlikte ilimize yakın bir
konumda olan Efes Antik Kenti’nde yer alan
‘’Celsus Kütüphanesi’’ İyonya Dönemi'nde
yaklaşık 14000 kitaba ev sahipliği yapmıştır.
Kütüphaneciliğin önemli bir aşaması 1661
yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından
İstanbul'da kurulan ‘’Köprülü Kütüphanesi’’ ile
gerçekleşmiştir.
Güzel şehrimizde bugünkü kütüphaneciliğin
gelişimi devletimizin kurucusu Mustafa
Kemal ATATÜRK ile başlamıştır. Cehaletle
yapılan savaşın bağımsızlık savaşından farklı
olmadığını ifade eden Ata’mız 1931 yılındaki
Aydın ziyaretinde ilimizdeki bir kahvehaneyi
kütüphane olarak düzenletmiştir.
Görsel 198

İl

l K

h nesi

Kütüphanemizin gelişimi 1949 yılında
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak
devam etmiştir. “ Aydın Çocuk ve Gençlik
Kütüphanesi’’ adıyla siz öğrencilerin yararına
sunulmuştur. Her iki kütüphane binası da
Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün
yönetim çatısı altındadır. Kütüphanemizde
danışma, üyelik işlemleri, ödünç kitap
ve araştırma imkânı sunulmaktadır.
Araştırma bölümü, uzmanlık düzeyinde
yardımcı olunabilen, ödünç verilemeyen
kaynak materyallerin olduğu bölümdür.
İnternet erişimi bulunmaktadır, internet
erişimi ile çıktı alınabilmektedir. Kitap
severlere Köşk, Umurlu, Kuyulu, Dalama
Mahalle merkezlerine gezici kütüphane
hizmeti verilmektedir. İl merkezimizde
yer alan kütüphanelerin yanı sıra bütün
ilçelerde ilçe halk kütüphanelerinden
yararlanılabilmektedir. Bireyleri ve
ulusları büyüten, ilerleten bilgi, kitap ve
kütüphanelerdir. Bilgisizlikten uzak duralım.
Kitaplar ve kütüphaneler dostumuz olsun.
Şehrimiz Aydın
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Sinema ve Tiyatro
Sinema derken ilimizde ve ilçemizde pek çok
sinema salonu bulunmaktadır. Bu sinema
salonları özel kuruluşlara aittir.

Şükran Güngör ve eşi Yıldız Kenter’in
adının verildiği bir mekândır. Yıl içinde
birçok tiyatro ve dans gösterilerine ayrıca
anma törenlerine ev sahipliği yapmaktadır.
Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi,
kültür merkezi, tiyatro sahnesi ve sanat evi
olarak hizmet vermektedir. Kültür ve Turizm
Müdürlüğüne bağlıdır. Yıl içinde birçok
tiyatro gösterisine, konserlere, toplantılara ve
sergilere ev sahipliği yapmaktadır.
İlimizdeki ören yerlerinde 8 adet antik tiyatro
bulunmaktadır.
- Alabanda Antik Kenti
- Alinda Antik Kenti
- Afrodisias Antik Kenti
- Magnesia Antik Kenti
- Milet Antik Kenti
- Nysa Antik Kenti
- Priene Antik Kenti
- Tralleis Antik Kenti

Sanat, insanı insan yapan bir etkinliktir. Sanat
dallarının içinde en etkili olanı da tiyatrodur.
Birbirinden farklı edebiyat, dans, müzik gibi
değerlerin birleşimidir. Onunla söz görünür,
düşünce hareket eder. İnsan, tiyatro ile
düşünür, eğlenir, sorgular. Tiyatro insanı ve
toplumu eğitmek içinde kullanılmıştır.
Görsel 199

tik Tiyatro
Afrodisias An
Tiyatro, MÖ 4. ve 5. yüzyıllarda bağ bozumu
bir başka deyişle hasat döneminde yapılan
eğlenceler ile ortaya çıkmıştır. Yoğun olarak
geliştiği yer Batı Anadolu ve özellikle Aydın
ilidir. Antik Yunan döneminde ortaya çıkan
metne dayalı oynanan tiyatro ile Türklerin
birikimi olan Halk Tiyatrosu Anadolu’da
yaşamıştır.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Şükran GüngörYıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro
Salonu, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı
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Tiyatronun büyülü dünyası geçmişten
günümüze bizlere ışık saçmaktadır. Tarihimize,
kültürel değerlerimize saygı duyalım; sahip
çıkalım.

AÇIK HAVA MÜZESİ: AYDIN
Güvercinada Kalesi
Güvercinada Kalesi, Kuşadası Körfezi’nin
ağzında limanı koruyan bir konumda
yapılmıştır. Geçmişi birkaç yüzyılı aşan
kıyı kentlerinin çoğunda olduğu gibi
Kuşadası’nda da denizden gelebilecek
saldırılara karşı bir kale inşa edilmiştir. Limanı
koruyan coğrafi konumundan dolayı kale,
1950’lerin sonunda bir mendirekle karaya
bağlanmıştır. Geçmişte başta güvercinler
olmak üzere adada çok sayıda kuş bulunması,
Güvercinada ve Kuşadası isimlerinin kökenleri
hakkında bize fikir vermektedir. Kale içinde
Fin balinası iskeleti sergilenmektedir.
Görsel 200
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Apollon Tapınağı, bir zamanlar önemli
bir kehanet merkezi olan Apollon'a
adanmış büyük bir Yunan tapınağının
kalıntılarıdır. Didyma sadece bir antik kent
değil, kutsal bir yerdir. Didyma ile ilgili ilk
yazılı kaynak Herodot Tarihi adlı eserdir.
Herodot bu eserinde MÖ 600’lerde
dönemin yöneticilerinin Didyma’daki
Apollon mabedine adaklar sunduklarını
nakleder. Arkaik devirde çok ünlü olan
Apollon’un kutsal yeri, Persler tarafından
MÖ 494’de yakılmıştır. MÖ 311’de tekrar
canlanmaya ve mabet yeniden inşa
edilmeye başlanır. Seleukoslar döneminde
mabet planında değişiklikler yapılarak
boyutları büyütülmüştür. Artemis, Zeus,
Aphrodite mabetleriyle diğer bazı yapıların
da bulunduğu inşaatın Roma devrinde
de sürdüğü ele geçen kitabelerden
anlaşılmaktadır.

e

mii
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Üveyspaşa Camisi, Aydın ili Efeler ilçesinin
en eski camisidir. 1568 yılında Üveys Paşa
tarafından yaptırılmıştır. 1899 Depremi’nde
tamamen yıkılan cami tekrar inşa edilmişse
de Yunan işgali sırasında yakılarak yıkılmıştır.
1947 yılında yine onarılan cami, o günden
bugüne ibadete açıktır.

mii

Mimar Sinan’ın kalfalarından biri tarafından
1683 yılında tamamlanan, halk arasında Bey
Camii olarak bilinen Süleyman Bey Camisi,
Kurtuluş Savaşı tarihimiz açısından şanlı bir
öneme sahiptir. Millî Mücadele sırasında
Yörük Ali Efe, caminin minaresindeki makineli
tüfek kullanan Yunan askerine ateş açıp
askeri etkisiz hâle getirmiştir. Dönem dönem
yenileme çalışmaları ile güzelliğini koruyan
camimiz mimari açıdan ayrı bir öneme
sahiptir.
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BİLİM VE EĞİTİMİN
BULUŞTUĞU YER: AYDIN
i im
emi i e
Atölyeleri Merkezi

r m e eri

2023 eğitim vizyonu kapsamında tüm
öğretim kademelerinde çocukların sahip
oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş
becerilerin kazandırılabilmesi için
“Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulmuştur.
Tasarım-Beceri Atölyeleri ilkokul, ortaokul ve
lise düzeyinde ortak bir amaç doğrultusunda
tasarlanmış, çocuğun özellikle el becerilerini
kullanmasını önemseyen, mesleklerle
ilişkilendirilmiş işliklerdir.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim
Akademisi ve Tasarım Beceri Atölyeleri
Merkezi’nde 6 adet beceri atölyesi mevcuttur.
- Ahşap Atölyesi
- El Sanatları Atölyesi
- Robotik-Kodlama Atölyesi
- 3-D Yazıcı ve Tasarım Atölyesi
- Green-Box Atölyesi
Şehrimiz Aydın
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Cahit Arf Matematik Müzesi Türkiye’nin kendi
materyallerini üretmiş olan ilk ve tek tematik,
etkileşimli özellikler gösteren matematik,
bilim ve medeniyet müzesidir. Uygun
materyallerle uygun yaş grupları dikkate
alınarak öğrenciler bilimsel etkinlikler ile
buluşturulmaktadır.

i i
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Kültür merkezi ve sanat evi olarak
sanatseverlere hizmet vermektedir. Milli Aydın
Bankası, ülkemizin en eski bankalarındandır.
Bu tarihî binada amatör ve profesyonel
sanatçıların resim ve fotoğraflarının
sergilendiği sanat galerisi bulunmaktadır.
Merkez, aynı zamanda öğrencilerin çeşitli
çalışmalarını sergileyebildiği bir mekândır.

Öğrencilerimizin sorgulama, araştırma,
üretme ve buluş becerilerini ve ilgilerini
ortaya çıkarmak amacıyla faaliyet
göstermektedir.
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TARİH VE KÜLTÜRÜN
BULUŞTUĞU YER
Görsel 204

ŞEHRİMİZDEKİ
KÜLTÜR MERKEZLERİ
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Vali Recep
Yazıcıoğlu Kültür Merkezi iki kattan oluşur.
Merkezin alt katı, sergi amaçlı olup üst katta
yer alan bölümde ise belediye tarafından
konservatuar çalışmaları yapılmaktadır. Her
yaştan müzik tutkunu Aydınlılara ücretsiz
müzik ve enstrüman eğitimi verilmektedir.

Tralleis Antik Kenti
Tralleis Antik Kenti Aydın ilinin kuzeyinde,
Kestane Dağları’nın güney yamacındaki plato
üzerinde yer almaktadır. İl merkezine 1 km
uzaklıkta olan kent, Argos ve Tralleis halkı
tarafından kurulmuştur. Menderes Havzası’nın
verimli toprakları üzerine kurulmuş olan
bu kent MÖ 334’te İskender tarafından
alınmasından sonra Hellenistik krallıklar
arasında sık sık el değiştirmiştir.
Tralleis’te bugün ayakta kalan ve dikkat çeken
yapı “Üç Gözler” olarak adlandırılır; Aydın
ilinin simgelerinden biridir. Roma dönemine
ait bir hamam, tiyatro, agora, stadium kentin
diğer yapılarındandır. Arkeolojik kazılar
devam etmekte olup kentin toprak altında
kalmış kısımları ortaya çıkarılmaktadır. İlk
Çağ’da ürettiği deriler ve kırmızı renkli çanak
çömlek ile ünlü olan bir kenttir. Ayasofya’nın
mimarlarından Anthemios’u yetiştirmiştir.

ETKİNLİK
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İlçenize kimlik kazandırmış tarihi ve kültürel
mekanları araştırarak sınıf panosu hazırlayınız.

TARİHE DAMGA VURANLAR
Güzel Aydın’ımızın bereketli toprakları üretken insanlar yetiştirmiştir. Siyasetten, sanata
yetiştirdiğimiz bu insanlar ülkemizin kültür hayatına damga vurmuştur. Başbakan Adnan
Menderes, edebiyatçı yazar Muzaffer İzgü, oyun yazarı Dr. Hidayet Sayın, tiyatro ve sinema
sanatçısı Şükran Güngör, Kuvayımilliyeci Çete Emir Ayşe ve ilk kadın muhtarımız Gül Esin
önemli kişiliklerimizden sadece birkaçıdır.

Görsel 207
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Adnan Menderes
Adnan Menderes, 1950-1960 yılları arasında
Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını
yapmış, İstiklal Madalyası sahibi devlet
adamı ve hukukçudur. 1899 yılında Aydın
vilâyetinde doğdu. Aydın ili, Çakırbeyli
köyünde dedesinden kalan arazide bir süre
çiftçilik yapmıştır. Adnan Menderes İstiklâl
Savaşı’nda, Yunanların 27 Mayıs 1919’da
Aydın’ı işgal etmesinden sonra, Kuvayımilliye
birliklerine katılarak işgal kuvvetlerine karşı
mücadele etmiştir. Adnan Menderes, düzenli
birliklere katılmadan önce, kendi çiftlik
bölgesinde, “Ay-yıldız” adlı bir Kuvayımilliye
çetesi kurarak Yunan işgal kuvvetlerine karşı
baskınlar düzenlemiştir. Kurtuluş Savaşı
sırasında vermiş olduğu mücadeleden dolayı
kendisi İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir.
1931 yılında CHF Aydın Milletvekili seçildi.
1935 yılında Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1931
seçimlerinde Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan
Aydın Milletvekili olarak seçildi. Demokrat
Parti'nin 7 Ocak 1946'daki kuruluşuna
katkıda bulundu. 1950 seçimlerini kazanarak
on senelik Demokrat Parti iktidarının tek
başbakanı olarak ülkesine hizmet etti.

ü
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Onun döneminde Türkiye çalışma hayatında
gelişim gösterdi. 27 Mayıs Askeri Darbesi’nin
ardından, 17 Eylül 1961 tarihinde idam edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1990 yılında
çıkardığı yasayla Menderes ve onunla beraber
idam edilenlere itibarlarını iade etti.
Adnan Menderes’in anısını yaşatmak amacıyla
Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde bir
demokrasi müzesi inşa edilmektedir. Türk
siyasetinde demokrasi tarihimize damgasını
vuran Menderes ve arkadaşları ülkemize ve
milletimize yaptığı hizmetleri dolayısıyla asla
unutulmayacaktır.

Gülmecenin Sevimli Yüzü:
z er

ŞEHRİMİZDE KÜLTÜR
DEĞERLERİMİZ
KÜLTÜR: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci
içinde yaratılan maddi ve manevi değerler
bütününe denir. Karagöz oyunlarımız, Nevruz
kutlamaları, keşkek ve ebru sanatı, asker
uğurlamaları Somut Olmayan Kültürel Miras
ögelerimize örnek olarak gösterilebilir.

rmz
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Gülmece ve çocuk yazınımızın usta kalemi
Muzaffer İzgü, 29 Ekim 1933 günü Adana’da
doğdu. Yoksul bir çocukluk geçirdi.
Eğitimine devam edebilmek için çeşitli
işlerde çalıştı. Aydın ilindeki öğretmenlik
görevi boyunca edebi kişiliği şekillendi.
Güzelhisar İlkokulu’nda ve Aydın Gazipaşa
Ortaokulu’nda öğretmenlik yaptı. Yakalandığı
amansız hastalığa yenik düşerek 01 Ağustos
2017 Salı günü hayata gözlerini yumdu.
Küçük öyküler yazan ve röportajlar yapan
İzgü bunları dergi ve gazetelerde yayınladı.
Zamanla tiyatro oyunu da yazmaya yöneldi.
Mizahi ögelerden yararlandığı eserlerinde
bireyin ve toplumun aksak yönlerini kaleme
aldı. Yazılarıyla insanları güldürerek eğitmeye
çalıştı. Oldukça üretken olan yazarımız
çoğunluğunu çocuklar için yazmış olduğu
öykü, roman, tiyatro oyunu gibi türlerde
yüzden fazla eser yazmıştır. Yurt içi ve yurt
dışında birçok ödül alan İzgü "Donumdaki
Para" adlı kitabıyla Türk Dil Kurumu Öykü
Ödülü'nü kazanmıştır.
Ölümünün ardından “Muzaffer İzgü doğdu,
okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti.”
denilmesini isteyen Muzaffer İzgü, eserleriyle
edebiyat severlerin ve özellikle çocukların
gönüllerinde yaşamaya devam etmektedir.

Görsel 210

Halk oyunları, toplumun değerlerinin müzik
ve dans eşliğinde yansıtılması sanatıdır. Güzel
ülkemizin dört bir yanında oldukça güçlü
bir yapıya sahiptir. Halayımız, horonumuz,
zeybeğimiz bizi biz yapan değerlerdir. Sevgi,
sevinç, üzüntü, heyecan kısacası tüm duygular
müzik ve dans eşliğinde yansıtılır.
Aydın ilinde ve hatta komşu illerde de
görülen en önemli halk dansımız ya da halk
oyunumuz hiç kuşkusuz zeybektir. Zeybeklik,
halk oyununun ötesinde toplumda yiğitliği
cesurluğu öne alan toplumsal bir figür olarak
karşımıza çıkar. Millî Mücadele yıllarında
yurdun düşman işgalinden kurtuluşuna katkı
sağlamışlardır. Özgürlüğün ve vatanseverliğin
simgesi hâline gelmişlerdir.
Kültür ve Turizm Bakanlığımıza göre Aydın
yöresine ait 52 çeşit halk oyunumuz vardır.
Oldukça sevilen bu oyunlar; bayramlarda,
kurtuluş günlerinde, düğünlerde, nişanlarda,
sünnet düğünlerinde, çeşitli eğlence ve
kutlamalarda büyük bir coşkuyla oynanır.
Bunlar arasında Harmandalı, Kerimoğlu,
Köroğlu Zeybeği gibi oyunlar bulunmaktadır.
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Aydın’dan söz ederken aklımıza önce efe ve zeybek gelir. Mert, cesur, atılgan, haksızlığa karşı
duran kişiler olarak bilinirler. Bölgenin halk oyunları türüne de genel olarak Zeybek oyunları
adı verilir. Harmandalı zeybeği, en yaygın ve en çok tercih edilen halk oyunudur. Çoğu zaman
tek kişi oynanmakla beraber 2-4 ve daha çok kişiyle oynanması da mümkündür. Sekiz figürü
vardır. Harmandalına kalkan oyuncu, sol ayak önde, sağ ayak yarım adım geride olmak üzere
heybetlice durur ve kendi edası ile haykırır. Zeybek oyunlarındaki kişilerin vücutları hep dik,
erkek oyuncuların bakışları ise serttir. Zeybeğin duruşu, yürüyüşü, kollarını havaya kaldırışı
ve ağır ağır indirmesi oldukça gösterişlidir. Zeybek giysileri, oyunun oynandığı yöreye göre
kullanılan renkler, işlemeler, süslemeler, takılar ve diğer aksesuarlar açısından da farklılıklar
gösterir. Genel olarak işlemeli ve bol aksesuarlı giysilerdir.
Aydınlı çocuklar zeybek oyunlarına küçük yaşlardan itibaren ilgi duyarlar ve oyunları doğal
biçimde gelişir. Ömürleri boyunca güven ve gururla kültürlerini yaşatırlar
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Binlerce yıldır devam eden halk
edebiyatımızın birbirinden değerli ürünleri
vardır. Mânilerimiz, bunlardan biridir. Yedili
hece ölçüsü ile söylenmekte olup halk
edebiyatı şiirleri içinde en küçüğüdür.
Bekçi, davulcu, asker mânileri olmakla
birlikte kadınlar arasında söylenenler
oldukça önemlidir. Kendine ait ezgisi olan
bu değerli ürünlerimiz şiir zevki vermesinin
yanı sıra toplumun iletişim yoludur. Konu
sınırlandırması olmayıp sevgi, aşk, yalnızlık
hüzün başlıca dile getirilen konular
arasındadır. Mâniler, yüzyıllar boyunca çok
sevilmiş bu sayede de dilden dile günümüze
kadar ulaşmıştır. Haydi, hep birlikte ilimizde
yoğun olarak söylenen mânilere bir göz
atalım.
Mâni
Salının pazarında
Güzeller incir tartar
Aydın güzel memleket
Adamın ömrü artar
Mâni
Portakal dilim dilim
Darılmış benim gülüm
Ben gülüme ne dedim
Kurusun ağzım dilim

ETKİNLİK

İlimize ait masal, destan, efsane, gibi sözlü
edebiyat örneklerini araştırarak sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Aydın, konumu ve kültürel geçmişi sayesinde
hayatın pek çok alanında gelenekleri
zenginleşmiş bir ilimizdir. Bunlardan birisi
de oyundur. Oyun deyip geçmeyelim
lütfen. Oyun sayesinde çocuklar eğlenir;
eğlenirken öğrenir. Kendini ifade etme,
karşısındakine saygı duyma becerisini kazanır.
Takım arkadaşları ile iş birliği yapar. Fiziksel
olarak hareket hâlindedir, bu hareketlilik de
ona mutluluk verir. Oyun, çocukları hayata
hazırlayan en önemli etkinliktir.
Aydın ilimizde tarih boyunca çok sayıda çocuk
oyunu bulunmaktadır. Bunlardan ilk aklımıza
gelenler Dokuz Kiremit ve Topaç oyunlarıdır.
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İki takım hâlinde geniş bir alanda oynanır.
Bu sayede oyuncu, takımı için mücadele
etmeyi ve iş birliğini öğrenir. Çocukların
oldukça sevdiği bir oyundur. Dokuz adet
kiremit parçası ya da yassı küçük taş üst
üste konur. Takımlardan birinde görev alan
oyuncu, üst üste dizili kiremitleri elindeki
topla devirmeye çalışır. Taşlar devrilince bu
takım üyeleri kaçar, diğer takım üyeleri ise top
yardımıyla kaçanları vurmaya çalışır. Vurulan
oyuncu oyundan elenir. Kaçan takım üyeleri,
vurulmadan kiremitleri üst üste koymaya
çalışır. En son konan kiremite ‘’sibop taşı’’
denir. Dokuz adet kiremiti üst üste koymayı
başaran takım, oyunu kazanır.

e
Bölgemiz, tarih boyunca yoğun bir kültüre ve
uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır.
Görsel 213
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Yörenizde oynanan çocuk oyunlarından birini
araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla birlikte
oynayınız.
Görsel 212
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AYDIN’DA MEDYA
z

Dil, insanlar arasındaki anlaşmayı sağlayan
araçtır; der uzmanlar. Yeryüzünde insanların
birbirleriyle anlaşması için yüzlerce dil
bulunmaktadır. Çok geniş bir alana yayılan
güzel Türkçemiz bu anlamda dünyada önemli
bir yere sahiptir.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim
araçlarının çeşitliliği artmıştır. Gazete,
dergi, radyo, televizyon ve internet gibi
kitle iletişim araçları “medya” dediğimiz
kavramı ortaya çıkarmıştır. Dünyanın ya da
ülkemizin herhangi bir köşesinde yaşanan bir
gelişmeden kitle iletişim araçları sayesinde
anında haberimiz olmaktadır.

Türkçemiz yeryüzünde 250 milyon
kişinin konuştuğu yaygın bir
dildir.
Türk Dili, Orta Asya’dan Anadolu’ya oradan
Avrupa’ya dek yayılmıştır. Konuşan kişi
sayısının çokluğu dilin her yerde aynı şekilde
kullanılmasını zorlaştırır. Doğal olarak lehçe,
şive, ağız adını verdiğimiz yapılar görülür.
Anadolu Türkçesi’nde Trakya ağzı,
Karadeniz ağzı ve Ege ağzı gibi küçük
söyleyiş farklılıkları görülmektedir. Aydın
ilinde merkeze uzak bir mahallede
ya da bir semt pazarında gezinirken
örüzga(rüzgâr), hindi(şimdi), negıda(ne
kadar), domat(domates), badılcan(patlıcan),
bene(bana), akideş(arkadaş) gibi yüzlerce
sözcük duyarız. Hoşumuza giden bu söyleyiş
dilin zenginliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ege ağzı içerisinde yer alan Aydın ağzı; türkü,
mâni gibi sözlü edebiyat ürünlerimizde ve
konuşma dilinde kendini göstermektedir. Bu
söyleyiş zenginliği çoğunlukla yazıda değil,
söyleyişte kendini gösterir.
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Yöremiz ağzını en güzel biçimde
eserlerinde yansıtan usta sanatçı Özay
GÖNLÜM’ü hep birlikte dinleyelim.
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“Bir kasaba veya kentte
yaşayan insanları
ilgilendiren haberlerin
yer aldığı kitle iletişim
araçlarına “yerel medya”
denilmektedir.”
Görsel 215

Bugün şehrimizde yayın yapan birçok gazete,
dergi, televizyon kanalı ve internet sitesi
yerel konularda bizleri bilgilendirmektedir.
Yaşadığımız çevre ile ilgili haberlere anında
ulaşma imkânı sunmaktadır.
Şehrimizde ilk gazete çıkarma girişimi
Nazilli ilçesinde 1908 yılında “Celali” isimli
gazetenin çıkarılmasıyla sonuç vermiştir.
Nazilli’de yayınlanan bir başka gazete de
“Mülhakat” adını taşıyordu. Haftada iki
gün yayınlanan gazete 1913 yılında yayınını
durdurmuştur. Celali’den sonra, Aydın ili ve
ilçelerinde sırasıyla, “Yeni Osmanlı”, “Millî
Hakikat”, “Söke”, “Aydın İli”, “Işık” adlı
gazeteler de yayın hayatına başlamış, ancak
yaşanan Yunan işgali ve çeşitli sorunlar
yüzünden yayın hayatlarını sonlandırmışlardır.
Aydın ilinde basın hayatı, Cumhuriyet
Dönemi ile birlikte 1930'lu yıllardan itibaren
gelişim göstermiştir. Cumhuriyet’in ilerleyen

yıllarında yerel basın tarihinde Aydın
ilinde gazeteden önce dergi çıkartılmaya
başlanmıştır. “Doğuş“ adı verilen dergi bu
alanda bir ilk olurken, derginin kapanmasının
ardında il genelinde artan matbaa sayılarıyla
birlikte “Menderes”, “Yeni Menderes”,
“Büyük Menderes”, “Aydın” ve “Ant”
isimlerinde farklı gazeteler de yayın hayatına
başlamıştır.

Foto Haber
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Yörenizde yayın yapan yerel medya hakkında
bilgi toplayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

YÜREĞİMİZİN SESİ
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Aydın’da İkinci Dünya Savaşı’nın bitimi
ile birlikte yeniden canlanmaya başlayan
gazetecilik ve dergi sayısında hızlı bir artış
yaşanmış; “Akış” ve “Kültür” dergileri yayın
hayatına başlamışlardır.

Güzel ilimizin dünyaya armağanlarından biri
de Seikilos Mezar Yazıtı’dır. Şair Seikilos’un
eşine duyduğu sevgiyi anlattığı bu şiir,
mezar taşına kazınmıştır. Dünyanın en eski
iki şarkısından biridir. Müzik sanatının tarih
boyunca yolculuğu topraklarımızda devam
etmiş; Türk kültürünün etkisiyle zenginleşerek
gelişmiştir.

Aydın ilinde Osmanlı’nın son dönemlerinden
bu yana süregelen bir basın kültürü ve
yerel haber alma isteği bulunmaktadır.
Son dönemde artan dijital gazetecilik
anlayışı, Aydın ilinde de etkisini göstermeye
başlamıştır. Gazeteler daha çok sosyal medya
üzerinden haber paylaşımı yapmaktadır.
Yerel gazete sayısı şehir genelinde iyi
durumda olup tiraj sayısında da önemli bir
sıkıntı yaşanmamaktadır. Şehrimizde yaşanılan
olayları yerel basından takip edebilmekteyiz.
Yerel gazetelerimiz, Aydın ve halkının sesi
olmaya çalışmaktadır.
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Yüzyıllardır Söylenen
Değerimiz, Türkülerimiz...

Görsel 218

Türküler, Türk halk edebiyatının en değerli
hazinelerindendir. Anadolu’nun bağrından
kopup gelmiştir. Türk milleti varlığını
ona dökmüştür âdeta. Güzel ülkemizin
güzel insanları, yüzyıllar boyunca derdini,
üzüntüsünü, sevincini, mutluluğunu kısacası
duygularını türkü ile ifade etmiştir.
Ünlü şairimiz Bedri Rahmi Eyüboğlu türkülere
olan hayranlığını ‘’Türküler Dolusu’’ şiirinde
yer alan aşağıdaki dizeleri ile dile getirmiştir.

çoğunda zeybek oyunlarımız sahnelenir.
Zeybek türkülerinin başlıca işlevi, diğer
türkülerde olduğu gibi, içinde yaşanılan
kültürel birikimi kuşaktan kuşağa taşımaktır.
Bu kültür, zeybeklik geleneği ile yaşar.

“Ah bu türküler
Türkülerimiz
Ana sütü gibi candan
Ana sütü gibi temiz
Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla
Köyümüz, köylümüz, memleketimiz.
…”
Halk edebiyatının en içten ürünlerindendir.
Özel bir ezgiyle söylenmesinin yanı sıra ahenk
sağlamak amacıyla milli ölçümüz olan hece
ölçüsü ile oluşturulmuştur. Aşk, ayrılık, gurbet,
kahramanlık, ölüm en çok işlenen konularıdır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre
Aydın’a ait 28 adet türkü bulunmaktadır.
Türkülerimizin söylenmesi sırasında pek
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sel
Foto Belge
Aydın iline ait türküler
Abalımın Cepkeni
Akşam Oldu Yakamadım Gazımı
Altı Kızlar
Atçalı Kel Mehmet Efe
Ayşem (Arabadan Atladım)
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Baba Aydın'a Vardın mı
Bir Zaman (Ey Şahin Bakışlı)
Çaktım Çaktım Yanmadı
Denizlerin Kumuyum
Duman Da Vardır
Dumanı Vardır (Bozdoğan Zeybeği)
Eğil Kavağım Eğil
Eklemedir Koca Konak
Emirim Suya Gider
Fesimin Kozasına
Genç Osman
Germenciynen Balatcığın Arası
Harmandalı
Güdüşlünün Çeşmesi
İnce Memed
Isparta’dan Çıktım Başım Selamet
Menderes (Ayağına Potini Giymiş)
Nazifimin Evleri
Şu Benim Karşımda Duran
Top Yatağın Önü Gayfe
Üçgözler (Kalenin Başında)
Yolumda Sen Falımda Sen
Yörük Ali
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Ülkemizin ve ilimizin kültürel hayatında
iz bırakmış önemli günler bulunur. Bu
günler sayesinde insanların birbirleriyle
dayanışması sağlanır. Kültürümüz sayesinde
kalabalıktan millet hâline geliriz. Bu özel
günler özellikle çocuklarımızın yurt sevgisi
kazanmalarına, millî ve manevî değerlerimizi
benimsemelerine yardımcı olmaktadır.
Aydın, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya
Savaşı’nda yenilmesinin ardından 27 Mayıs
1919’da Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir.
Aydın halkı, yurt savunmasında ve düşman
işgalinin kırılmasında her türlü fedakârlığı
göze alarak, birlik ve beraberlik içerisinde
canları pahasına mücadele vermişlerdir.
Dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir
kahramanlık destanıdır Kurtuluş Savaşı. Türk
milletinin bağımsızlık tutkusu, Mustafa Kemal
Atatürk önderliğinde mazlum milletlere örnek
olmuştur. Yöremizde Millî Mücadele, işgal
güçlerine karşı efeler tarafından sivil temelli
silahlı ilk direniş hareketi olarak başlamıştır.
Yunan ve İtalyan işgaline uğrayan ilimiz büyük
acılar yaşamıştır. Büyük zorluklara rağmen
millî ve düzenli ordusunu yeniden tesis
etmiş olan milletimiz Başkomutan Mustafa
Kemal Atatürk önderliğinde Büyük Taarruz
Harekâtı ile düşmanı ilimizden ve ülkemizden
kovmuştur. Zaferimiz taçlanmıştır.
Millî Mücadele, Anadolu’nun her karış
toprağına milletimizin mübarek kanı ve
tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış
bir kahramanlık destanıdır. Tarihin bu
eşsiz destanının en önemli bölümlerinden
birini Aydın’da verilen kurtuluş mücadelesi
oluşturur.

7 Eylül 1922 tarihi düşman
işgalinin son bulduğu şanlı zafer
günümüzdür.
Şehrimiz Aydın
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r
Türk Kurtuluş Savaşı komutanı, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk, çağdaşlaşma yolunda pek çok faaliyete girişmiştir.

“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.’’

Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk devlet adamlığı süresince dönemin zorlu koşullarına ve ilerleyen yaşına rağmen yurt
gezileri yaparak incelemelerde bulunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk yaşamı boyunca Aydın
ili ve ilçelerine toplam dört kez ziyarette bulunmuştur. 1924 ve 1937 yılındaki seyahatlerini
askerî manevraları inceleme amacıyla yapmıştır. 1924 yılında Kuşadası ve Söke ilçelerine
ziyarette bulunmuşlardır. 1931 yılında ise güzel ilimiz ve ilçelerini ziyaret ederek çalışmalar
hakkında bilgi almıştır. 1937 tarihindeki diğer ziyaretini 1935 yılında temelini kendisinin attığı
‘’Nazilli Basma Fabrikası’’ açılışını yapmak için gerçekleştirmiştir. Bu fabrika, Türkiye’nin ilk
basma (kumaş) fabrikası olup ülkemize hem sosyal hem ekonomik bakımdan büyük katkılar
sağlamıştır.
Atatürk’ün ilimizi her ziyaretinde kendilerini heyecanlı ve coşkulu kalabalıklar karşılamıştır.
Aydın ve ilçelerine gerçekleştirdiği seyahatler sırasında yaptığı konuşmaları çağdaş Türkiye
yaratma hedefi yolunda bizlere bugün de yol göstermektedir.
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Nazilli Ziyareti
Atatürk’ün 1937

Festival ve Sanat Etkinlikleri
Festivaller sadece ilimizde değil ülkemizdeki
diğer illerde de gerçekleştirilmektedir. İllerin
maddî ve manevî değerleri, festivallerin
içeriğini oluşturmaktadır. Bu sayede illerin
tanıtımı yapılmakta, birlik ve beraberlik
duygusunun insanlar arasında artması
sağlanmaktadır. Şehrimizde düzenlenen
festivaller arasında incir, erik, çilek, pide
festivalleri göze çarpmaktadır. Ayrıca deve
güreşleri etkinlikleri sıkça yapılmaktadır.
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KURTULUŞ GÜNÜ

BOZDOĞAN

Geleneksel Deve Güreşi Festivali

____

BUHARKENT

Taze İncir Festivali

3 Eylül 1922

ÇİNE

Kavşıt Oğlak ve Çoban Şenliği
Deve Güreşi Festivali

____

DİDİM

Altınkum Yazarlar Festivali

____

EFELER

Umurlu Erik Festivali
Deve Güreşi Festivali

7 Eylül 1922

GERMENCİK

Deve Güreşi Festivali
İncir, Kültür ve Sanat Festivali

7 Eylül 1922

İNCİRLİOVA

Deve Güreşi Festivali
İncir ve Kültür Festivali

7 Eylül 1922

KARACASU

Keşkek Festivali
Geleneksel Afrodisias Kültür, Sanat
ve Turizm Festivali

____

KARPUZLU

Alinda Kültür ve Sanat Festivali
Deve Güreşleri Şenlikleri

____

KOÇARLI

Deve Güreşi Festivali
Çam Fıstığı Festivali

____

KÖŞK

Deve Güreşi Festivali

6 Eylül 1922

KUŞADASI

Motosiklet Festivali
Altın Güvercin Festivali

7 Eylül 1922

KUYUCAK

Deve Güreşi Festivali
Arap Dede Keşkek Hayrı

5 Eylül 1922

NAZİLLİ

5 Eylül Kurtuluş ve Halkoyunları
Festivali
Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali
Nevruz Festivali
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Festivali

5 Eylül 1922

SÖKE

Serçin Yılan Balığı Şenliği
Priene Kültür Festivali
Sanat, Edebiyat ve Kitap Günleri

6 Eylül 1922

SULTANHİSAR

Deve Güreşi Festivali
Nysa Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat
Festivali
Malgaç Baskını Anma Günü

5 Eylül 1922

YENİPAZAR

Deve Güreşi Festivali
Geleneksel Pide Festivali
Yörük Şenliği

____
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Yörenize ait festival ve etkinlikler ile ilgili görsel sunum hazırlayınız.
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GELECEĞİMİZ
GENÇLİKTEDİR
Şehrimiz, bizlere birçok alanda hizmet
sağlamaktadır. Özellikle çocuk ve
gençlerimizin spor, eğitim ve kültür
alanlarındaki gelişimlerini sağlamak bu
hizmetlerin en önemlileridir. UNICEF,
başlattığı “Çocuk Dostu Şehir” çalışması
ile çocukların oyun oynama etkinliğine,
eğitim, kültürel ve sosyal etkinliklere
katılmalarını önemser. Bu çalışma, tüm
dünyadaki çocukların ve gençlerin sağlıklı
gelişimleri için şehirlerin önemine dikkat
çekmektedir. Şehrimizde kamu kurumları ve
yerel yönetimler, çocuk ve gençlerimizin bu
ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır.

Örgün eğitim; okul öncesi,
ilköğretim, ortaöğretim ve
yükseköğretim kurumlarını
kapsayan, belirli yaş grubunda
yer alan bireylere okul çatısı
altında verilen düzenli bir
eğitimdir.

Şehrimizde 70 okul öncesi, 331 ilkokul,
239 ortaokul, 165 lise ile örgün eğitim
yapılmaktadır. 2016 yılında çıraklık eğitimi
örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve
meslekî eğitim merkezi adını almıştır. Çıraklık
eğitiminin örgün ve zorunlu eğitim kapsamına
alınması ile ekonomimizin temel yapı taşı
olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması
ve öğrencilerimizin Ahilik kültüründen gelen
usta-çırak ilişkisiyle, meslekleri işbaşında
öğrenmeleri amaçlanmıştır. Sanayi ve hizmet
sektörünün ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli
insan gücünü yetiştirerek uluslararası rekabet
gücümüzü artırma, ekonomik kalkınmayı
destekleme ve hızlandırma meslekî eğitimin
temel amaçlarındandır. Şehrimizde toplam 10
adet mesleki eğitim merkezi bulunmaktadır.
Örgün eğitim içerisinde, özel eğitime ihtiyacı
olan öğrencilerimiz de unutulmamıştır. Bu
öğrencilerimizin eğitimi için Bilim Sanat
Merkezleri, Özel Eğitim Uygulama Okulları,
Özel Eğitim Meslek Okulları ve Rehberlik
Araştırma Merkezlerimiz bulunmaktadır. Bu
amaçla toplam 28 kurum ilimizde hizmet
vermektedir.
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İnsanların şehirlerde yaşamak istemesinin
önemli bir sebebi de eğitim imkânlarının
geniş olmasıdır. Şehrimiz, sahip olduğu
örgün ve yaygın eğitim kurumları ile
çocuklarımıza hizmet sunmaktadır.
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1923 yılında zamanın Millî Eğitim Müdürü
Tevfik Bey’in gayreti ve teşebbüsü ile Maarif
Vekâleti, 1924 yılında Aydın’da bir sanat
idadisi açılmasını kabul etmiştir. Okulun ilk
adı “Aydın Sanayi İdadisi” idi. Bugün öğretim
binası olarak kullanılan bina işgalden önce
“Aydın Sultanisi” idi. 1924 yılında kurulan
okulun ilk ihtiyaçları işgalden kalan malzeme
ile sağlanmıştır. İlimizin en eski eğitim kurumu
olan okulumuz, içinde bir eğitim müzesi
barındırmaktadır.

Yaygın eğitim; yaşam boyunca devam
eden, sürece yayılmış bir eğitim modelidir.
Birey, eğitim kurumundan ayrıldıktan sonra
gördüğü eğitim doğrultusunda bir mesleğe
yöneldiği zaman, o meslekle ilgili eğitimi
iş yerinde devam eder. Dolayısıyla sürekli
yenilenerek, öğrenmeye devam eder. Yaygın
eğitimin temelinde Halk Eğitim Merkezleri
yer alır. Bireylerin örgün eğitim sonrasındaki
yaşantısı ve örgün eğitimden yararlanamayan
bireylerin çağımızın gerektirdiği bilgi ve
beceriyi edinebilmesi, örgün eğitim sonrası
eğitimle olanaklıdır. Bu nedenle halk
eğitiminin eğitim sistemi içerisindeki önemi
artmıştır. Şehrimizde toplam 17 adet Halk
Eğitim Merkezi bulunmaktadır.
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Şehrimizin tek yükseköğretim kurumu
olan Adnan Menderes Üniversitesi 1992
yılında kurulmuştur. Şu an üniversitemiz 18
Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı,
5 Yüksekokul, 18 Meslek Yüksekokulu, 26
Uygulama ve Araştırma Merkezi ile toplam 71
akademik birimde eğitim-öğretim veren bir
yükseköğretim kurumu hâline gelmiştir.
Kuruluş aşamasında Aydın'da ve Nazilli
ilçesinde faaliyete başlayan üniversitemiz,
bugün Merkez, Çakmar, Işıklı, İsabeyli,
Didim Akbük, Nazilli Sümer, Çine Süleyman
Pekgüzel ve Karacasu Muzaffer Özuysal
Yerleşkelerinin yanında Kuşadası, Atça,
Sultanhisar, Yenipazar, Söke, Davutlar,
Bozdoğan, Köşk, Buharkent ilçelerinde olmak
üzere 17 ayrı yerleşim yerinde faaliyetlerine
devam etmektedir.
Yaklaşık 52000 öğrenci, üniversite eğitimi için
şehrimizde bulunmaktadır. Bu yapı itibariyle
üniversitemiz, bir yandan kentin ekonomik
gelişimine katkıda bulunurken, diğer yandan
da bilimsel, kültürel ve sosyal gelişime destek
olur.
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Binanın 1823 yılında okul olarak kullanıldığı
ve isminin de "Yenipazar İlinin Sancağı
Müstakil Liva Yenipazar İlk Erkan Mektebi"
olduğunu bilinmektedir. 1908 yılında
binanın tamir edildiği ön yüzündeki mermer
üzerinde padişah tuğralı tamir yazısından
anlaşılmaktadır. Binada 1918 yılına kadar
eğitim ve öğretim yapılmıştır. Yunanlıların
İzmir´e girişiyle birlikte Askerlik Şubesi
olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla
birlikte bina Yatılı Bölge Okulu olarak
hizmet vermiştir. Halk Eğitim Merkezi olarak
kullanılan birinci binada 1964-1965 yılına
kadar eğitim öğretim yapılmış ve daha sonra
harabeye dönen bu binanın mülkiyeti Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğüne devredilmiştir.
Bina, 1989 yılında tamir edilerek şimdiki
hâline getirilmiş ve hâlen Halk Eğitim Merkezi
olarak hizmet vermektedir.
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Bilim ve sanatla erken yaşta tanışmanın,
çocuklarımız açısından önemi oldukça
büyüktür. Çocukluk dönemlerinde belli
konular hakkında bilgi ve deneyim sahibi olan
çocuklarımız, geleceğin toplumunun bireyleri
olarak önemli roller üstlenecektir. Çocukların
erken yaşlarda bu bilgi ve deneyimler
ile donatılabilmesi amacıyla ilk olarak
İngiltere’de 1993 yılında Çocuk Üniversitesi
kurulmuştur. Günümüzde, Türkiye ve dünyada
çocuk üniversitelerinin önemi giderek
artmaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi
"Haydi Çocuklar, Üniversiteye!"
Şehrimiz Aydın
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sloganı ile yola çıkmıştır. Bu sayede
çocuklarımızın eğlenirken öğrenmeleri için
çalışılmaktadır. Böylelikle çocuklar için hem iyi
bir gelecek hazırlama hem de onların keyifli
zaman geçirmeleri amaçlanmaktadır.
2019 yılında Çocuk Üniversitesi eğitimlerinde
tüm alanların bir karışımı ile öğrencilere
hizmet verilmektedir. Öğrenciler, çeşitli
alanları deneyimleyerek ileride yapmak
isteyecekleri meslekler hakkında daha fazla
bilgi sahibi olabileceklerdir. Okul içi öğrenme
faaliyetleri dışında, öğrencilerimize akademik
ortam deneyiminin kazandırılması, iyi bir
arkadaşlık ortamının yaratılması, kişisel ve
sosyal gelişimlerini artıracak etkinliklere
katılmaları sağlanmaktadır.

mevcut olup yöremizin lezzetleri misafirlerle
buluşturulmaktadır.
Özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalan
aynı zamanda doğa yürüyüşü seven
vatandaşlarımızın serinlemek için akın ettiği
bir yer olan Belenova, kış aylarında ise kar
keyfi sunmaktadır. Mesire alanımız, sadece
Kuyucaklıların değil çevre illerden de doğayla
iç içe vakit geçirmek ve bol bol oksijen
depolamak isteyenlerin tercihidir.
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Güzel şehrimiz Aydın, çocuklar
ve gençlerin boş vakitlerini
arkadaşlarıyla eğlenceli bir
şekilde geçirebileceği park ve
bahçeleriyle örnek bir şehirdir.
Ayrıca şehrimizde ister deniz kenarında
isterseniz bol oksijenli ormanlık alanlarda
kaliteli ve güzel zaman geçirebilirsiniz. Bu
güzel alanları özenli ve temiz kullanırsak
çok daha uzun yıllar faydalanabiliriz.Sonraki
nesillerinde kullanabilmesine imkân sağlamış
oluruz. Nazilli Sümerpark Hayvanat Bahçesi
ve Söke Harikalar Dünyası, şehrimizde
çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği
yerlerdendir.

ee

e ire
Görsel 226

Görsel 225

Kuyucak ilçemizde çam ağaçları, yürüyüş
yolları ve göletiyle eşsiz manzaralar sunan
‘’Belenova Mesire Alanı’’ şehrimizin önemli
dinlenme alanlarındandır. Yeni açılan
mesire alanında ahşap kır lokantası da
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın başlattığı ‘’Millet Bahçesi Projesi’’
şehrimizde ilk olarak Buharkent ilçesinde
açıldı. Buharkent Belediyesi öncülüğünde
hayata geçen Millet Bahçesi'nde 1.800
metrekarelik iki adet yapay gölet, göletleri
birleştiren şelale, bisiklet ve yürüyüş
yolları, paten pistleri ve jimnastik alanları
bulunmaktadır. Aydın Valisi Sayın Yavuz
Selim KÖŞGER'in himayesinde Buharkent
Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde ve
vatandaşlarımızın katılımıyla açılan Millet
Bahçesi'ne ‘’15 Temmuz Millet Bahçesi’’ adı
verilmiştir.
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Görsel 227

Koruma altında bulunan farklı türdeki
hayvanların temizliği, bakımı, beslenmesi
gibi hizmetler vermektedir. Ziyarete açık olan
Sümerpark Hayvanat Bahçesi 33 farklı türde
hayvan ve 12 farklı türde akvaryum canlısına
ev sahipliği yapmaktadır.
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Şehrimiz aynı zamanda gençlerin boş
vakitlerini nitelikli olarak geçirmelerini
sağlayan her türlü sanat, spor ve kişisel
gelişim gibi alanlarda ücretsiz kurs
imkânlarına sahiptir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerimiz için
eğitim ve spor faaliyetlerinin bulunduğu
gençlik kampları açmaktadır. Aydın
Efeler Gençlik Kampı, Davutlar’da yer
almaktadır. Kampta voleybol, basketbol,
tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi
etkinliklerinin yapılabileceği sahalar ile amfi
tiyatro ve yüzme havuzu bulunmaktadır.
Ayrıca kampta, el sanatları, tiyatro, müzik,
halk oyunları, deniz aktiviteleri, spor
etkinlikleri ve çevre gezileri yapılmaktadır.
Görsel 229
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M. Kemal Atatürk "Gençler!
Cesaretimizi kuvvetlendiren
ve devam ettiren sizsiniz. Siz,
almakta olduğunuz eğitim ve kültür
ile insanlık meziyetinin, vatan
sevgisinin, fikir özgürlüğünün
en değerli simgesi olacaksınız.
Ey yükselen yeni kuşak! Gelecek
sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk;
onu yükseltecek ve devam ettirecek
sizsiniz!" 1924 (Atatürk’ün S.D.II, s.182)
Görsel 228

Masal kahramanlarının heykellerini
göreceğiniz Harikalar Dünyası, çocuklarınızın
hoş vakit geçireceği alanlardan biri. Siz
etraftaki kafeteryalarda oturup bir şeyler
içerken onlar bu masal kahramanlarını
inceleyip meraklarını giderebilir.

Görsel 230
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M. Kemal Atatürk bu sözüyle ülkemizin geleceğini gençlere emanet etmiş; gençliğin
gelişiminin önemli olduğunu söylemiştir.
Çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimleri için spor önemlidir. Bu amaçla şehrimizde, Aydın
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, belediyelerimiz
ve okullarımız spor kulüpleriyle spora destek vermektedir. Şehrimizde futbol, basketbol,
voleybol, hentbol ve diğer branşlar olmak üzere yaklaşık 360 spor kulübü bulunmaktadır.
Bu kulüplerimizde ortalama 20 bin lisanslı sporcu kayıtlıdır. Profesyonel liglerde, futbolda
Nazilli Belediyespor, voleybolda Aydın Büyükşehir Belediyespor bayan takımı şehrimizi temsil
etmektedir.
Öğrencilerin tatil zamanlarında spor yapmalarını desteklemek için Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü ve belediyelerimiz yaz kursları açmaktadır. Çocuklarımız bu kurslarda atletizm,
tenis, yüzme, judo ve takım sporları gibi birçok farklı branşta yeteneklerine göre ücretsiz
eğitim alabilmektedir.

Öneri:

Sizler de Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerine ya da bulunduğunuz belediyeye
başvuruda bulunarak etkinliklerden yararlanabilirsiniz.

Foto Haber
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Aydın il merkezinde 1923 yılında Aydınspor
adı altında bir kulüp kurulmuştur. Aydınspor,
1965 yılında aktif olarak spor hayatımızın
içinde yer almıştır. 23 Şubat 1966 yılında
Aydın Bölgesi Mahalli Lig Şampiyonu olan
Aydınspor ikinci lige katılmak için Türkiye
Futbol Federasyonu’na başvurmuştur.
12 Haziran 1966 tarihinde 4 kulübün
birleşmesinden doğan kulübümüz dört
yapraklı yoncayı simge olarak belirlemiştir.
Forma rengini dağlarındaki zeytinden siyahı,
ovasındaki pamuktan beyazı alarak siyahbeyaz olarak kabul etmiştir. Efeler diyarının
takımı olduğu için unvanı "Zeybekler"
olmuştur. 1966 tarihinden itibaren
profesyonel ligde mücadele eden Aydınspor
her takım için güçlü bir rakip olmuştur.
Günümüzde Aydınspor, Aydın Süper Amatör
Lig B grubunda mücadele etmektedir.

Görsel 231

Biliyor musunuz?

Fenerbahçe Futbol Takımı en farklı yenilgisini 6-1’lik
sonuç ile Aydınspor’dan almıştır.

Foto Haber
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Görsel 56: https://www.rizedeyiz.com/Haber/Rize-Belediyesi-Engelliler-icin-Bir-Kolaylik-Daha-Yapti-90639.html
Görsel 57: http://fr.le360.ma/monde/limage-du-jour-turquie-des-plages-avec-acces-auxpersonnes-handicapees-131995
Görsel 58: https://www.architectsjournal.co.uk/competitions/cat-sanctuary-contest-launched/8670493.article
Görsel 59: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yalova/gezilecekyer/yuruyen-kosk
Görsel 60: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 61: http://cografyaharita.com/haritalarim/2a_aydin_ili_fiziki_haritasi.png
Görsel 62: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 63: http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/atlas_web_download__1_.pdf
Görsel 64: Aykut Polat
Görsel 65: https://webdosya.csb.gov.tr/db/scd/menu/buyuk-menderes-nehir-havzasi-scd-raporu_final_tr_20181108013851.pdf
Görsel 66: http://cografyaharita.com/haritalarim/2a_aydin_ili_fiziki_haritasi.png
Görsel 67: https://aydin.ktb.gov.tr/Resim/287964,buyuk-menderesjpg.png?0
Görsel 68:Grafik, komisyonumuzca bu kitap için oluşturulmuştur.
Görsel 69: Grafik, komisyonumuzca bu kitap için oluşturulmuştur.
Görsel 70: https://pixabay.com/tr/photos/zeytin-green-olivas-meyve-do%C4%9Fa-1019286/
Görsel 71: hhttps://iasbh.tmgrup.com.tr/40892a/0/0/0/0/0/0?u=https://isbh.tmgrup.com.tr/
sb/album/2019/06/21/tulusahi-tanitmak-icin-uluslararasi-proje-baslatildi-1561127286959.
jpg&mw=752&mh=700&l=1
Görsel 72: http://kisi.deu.edu.tr/bulent.cavas/ders/ccb.pdf
Görsel 73: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 74: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 75: https://iasbh.tmgrup.com.tr/e2f263/0/0/0/0/0/0?u=https://isbh.tmgrup.com.
tr/sb/album/2018/05/23/buyuk-menderes-deltasinda-toplu-balik-olumleri-tedirgin-etti-1527069380221.jpg&mw=752&mh=700&l=1
Görsel 76: Görsel, komisyonumuzca bu kitap için tasarlanmıştır.
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Görsel 77: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 78: http://www.bozdoganhaber.com
Görsel 79: Grafik, komisyonumuzca bu kitap için oluşturulmuştur.
Görsel 80: https://skoda.prowebdns.com/~webfries/images/color_demography.jpg
Görsel 81: http://cografyaharita.com/haritalarim/4l_aydin_ili_haritasi.png
Görsel 82: https://pixabay.com/tr/photos/hay-%C3%A7imen-may%C4%B1s-ilk-kes-kuru-2356810/
Görsel 83: https://gonullu.afad.gov.tr/lib/AvilonLP/img/about-img2.jpg
Görsel 84: https://deprem.afad.gov.tr/images/depbolge/deprem-tehlike.jpg
Görsel 85: Görsel, komisyonumuzca bu kitap için tasarlanmıştır.
Görsel 86: https://cdn.yeniakit.com.tr/images/news/625/deprem-acil-toplanma-alani-nasil-bulunur-h1569583603-bcc2a0.jpg
Görsel 87: https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/PhotoGallery/2019/01/29/thumbs_
b2_8ae086c4532d6ff85c600d75a9dfbc35.jpg
Görsel 88: https://www.afad.gov.tr/
Görsel 89: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 90: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/SincapCocuk/Sincap2017-02.pdf
Görsel 91: https://berlingske.bmcdn.dk/media/cache/resolve/gallery_image/image/79/795
338/432380-skovbrande-i-californien-opdat--.jpg
Görsel 92: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-male-pere-david-s-deer-image23766767
Görsel 93: https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/redfooted-tortoises-15-years-old-chelonoidis-346718435
Görsel 94: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-dhole-snow-image23987758
Görsel 95: https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/huge-rhino-isolated-onwhite-146220032
Görsel 96: https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/adult-predator-on-white-background-532330702
Görsel 97: https://pixabay.com/tr/photos/orman-%C3%A7am-orman%C4%B1%C3%A7am-do%C4%9Fa-i%C5%9F%C4%B1k-967625/
Görsel 98: https://admin.aa.com.tr/uploads/userFiles/de89f914-66b1-4a0b-9347-13c0eafe70cc/2018%2F08%2Fkazi_2.jpg
Görsel 99: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 100: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 101: Aydın Hatırası Zamanlar Mekanlar İnsanlar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayınları, Editör Seyfettin Ünlü, İstanbul, 2007.
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Görsel 102: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 103: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 104: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 105: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 106: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 107: https://www.trthaber.com/resimler/1092000/1093036.jpg
Görsel 108: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 109: http://yenikiroba.com/uploads/news/6287228.jpg
Görsel 110: Grafik, komisyonumuzca bu kitap için oluşturulmuştur.
Görsel 111: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 112: Grafik, komisyonumuzca bu kitap için oluşturulmuştur.
Görsel 113:Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 114: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 115: https://izmir.ktb.gov.tr/Resim/172772,saat-kulesi.png?0
Görsel 116: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 117: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 118: http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Spor-ve-Turizm/Kis-Sporlari
Görsel 119:https://pixabay.com/tr/photos/tar%C4%B1m-alan-g%C4%B1da-%C3%A7iftlik-bauer-1646560/
Görsel 120: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 121: https://izmir.ktb.gov.tr/Resim/153124,halk-oyunlari-2.png?0
Görsel 122: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 123:https://pixabay.com/tr/photos/bergama-tarihi-eser-turkey-t%C3%BCrkiye-2373289/
Görsel 124: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 125: Aydın ASTİM OSB Müdürlüğü
Görsel126: https://webdosya.csb.gov.tr/db/scd/menu/buyuk-menderes-nehir-havzasi-scd-raporu_final_tr_20181108013851.pdf
Görsel 127: https://www.anadoluimages.com/p/1278341
Görsel 128: https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2017/04/18/thumbs_b_c_8b0c0b63367c8d709e823f096ac36e1f.jpg
Görsel 129: https://www.trthaber.com/resimler/780000/781631.jpg
Görsel 130: https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/PhotoGallery/2017/04/08/thumbs_
b2_321d0d1768d84bb850ade763b48a98d6.jpg
Görsel 131: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 132: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 133: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
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Görsel 134: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 135: Grafik, komisyonumuzca bu kitap için oluşturulmuştur.
Görsel 136: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 137: Grafik, komisyonumuzca bu kitap için oluşturulmuştur.
Görsel 138: Grafik, komisyonumuzca bu kitap için oluşturulmuştur.
Görsel 139: https://www.trthaber.com/resimler/1092000/1093032.jpg
Görsel 140: https://www.trthaber.com/resimler/1092000/1093036.jpg
Görsel 141: https://www.trthaber.com/resimler/1092000/1093033.jpg
Görsel 142: https://www.aydinticaretborsasi.org.tr/yonetim/fotogaleri/DSC01192.JPG
Görsel 143: Görsel, komisyonumuzca bu kitap için tasarlanmıştır.
Görsel 144: Grafik, komisyonumuzca bu kitap için oluşturulmuştur.
Görsel 145: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 146: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 147: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Bal%20Orman%C4%B1%20
Eylem%20Plan%C4%B1%20%282013-17%29.pdf
Görsel 148: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Bal%20Orman%C4%B1%20
Eylem%20Plan%C4%B1%20%282013-17%29.pdf
Görsel 149: Aykut Polat
Görsel 150: https://www.trthaber.com/resimler/872000/872700.jpg
Görsel 151: http://www.nazilli.bel.tr/asset/photo/refs/G7JYK7U11K.jpg
Görsel 152: Aydın ASTİM OSB Müdürlüğü
Görsel 153: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cirakken-tasarladigi-pulluk-onu-ihracatci-yapti/703208
Görsel 154: Grafik, komisyonumuzca bu kitap için oluşturulmuştur.
Görsel 155: https://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%252f1%252fImages%252fSayfalar%252fjeotermalharita.jpg
Görsel 156: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 157:Grafik, komisyonumuzca bu kitap için oluşturulmuştur.
Görsel 158: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 159: https://www.aksam.com.tr/ekonomi/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-duyurdu-yerli-komurde-yeni-ihale-modeli-geliyor/haber-724927
Görsel 160: http://www.kaltun.com.tr/images/Galeri/bresim/8ab18817_har%C4%B1mc%C4%B1k.jpg
Görsel 161: http://www.madran.com.tr/
Görsel 162: http://www.madran.com.tr/
Görsel 163: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
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Görsel 164: https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2015/07/20/650x344/cinede-zorunlu-toplulastirma-karari-alindi-1437377905891.jpg
Görsel 165: https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/02/25/thumbs_b_c_
e20d146f247c018f39e2a4165f430c5c.jpg
Görsel 166: Aydın ASTİM OSB Müdürlüğü
Görsel 167: https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/03/17/
thumbs_b_c_23d16aa475bbfe659cc073fe596515db.jpg
Görsel 168: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 169: https://www.trthaber.com/haber/yasam/turk-kulturune-ilgi-duyan-japon-yazarin-igne-oyasi-koleksiyonu-391006.html
Görsel 170: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 171: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 172: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 173: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 174: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 175: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 176: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 177: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 178: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 179: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 180: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 181: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 182: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 183: https://pixabay.com/tr/photos/heykeli-herodot-heykel-herod-756624/
Görsel 184: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 185: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 186: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 187: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 188: Aykut Polat
Görsel 189: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 190: https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionImages/KGMimages/Gorseller/GecmistenBuguneKgmFotograflari/2000_2006/2000_2006_6.jpg
Görsel 191: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 192: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 193: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 194: https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionImages/KGMimages/Gorseller/GecmistenBuguneKgmFotograflari/2000_2006/2000_2006_16.jpg
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Görsel 195: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 196: http://beta.eba.gov.tr/arama?q=Evliya%20%C3%A7elebi%20mesleki%20
ve%20teknik%20anadolu%20lisesi
Görsel 197: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 198: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 199: Afrodisias Antı̇ k Tı̇ yatro Okulum Aydın Arşivi
Görsel 200: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 201: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 202 Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 203: Aykut Polat
Görsel 204: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 205: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 206: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 207: https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/4164aa16-2a0e-4a00-98ad-deb5a750816b/New%20folder%2FYORUKK_.jpg
Görsel 208: https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2018/05/27/thumbs_b_c_f0dfb2b8109e4ae5db21e7fee0dc8064.jpg
Görsel 209: https://www.trthaber.com/resimler/790000/790217.jpg
Görsel 210: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 211: Aydın İKTM görsel arşivi
Görsel 212: https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/61711173-5fde-465e-9a7e6afe03048c5b/New%20folder%20(2)%2Ffrig_1.jpg
Görsel 213: https://images.gencgonulluler.gov.tr/public/36826.jpg?width=1200&height=800&mode=max
Görsel 214: http://www.pamukkale.gov.tr/vhost/pamukkale/www/resimler/orjinal/images/
ozay_gonlum_3.jpg
Görsel 215: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 216: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 217: https://i0.wp.com/www.presshaber.com/wp-content/uploads/2015/12/Seikilos-agidi-.jpg?zoom=2&resize=696%2C443&ssl=1
Görsel 218: İsmail Çakır
Görsel 219: https://i2.milimaj.com/i/milliyet/75/750x0/5c8cffc345d2a08af4177832
Görsel 220: https://anadoluimages.com/cdn/photoarchive/Preview/1937/10/09/16506474/19371009_2_16506474_9652462_Preview.jpg
Görsel 221: Aykut Polat
Görsel 222: http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/09/01/126340/resimler/2015_02/23153255_okul_tarihcesi_yeni_5.jpg
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Görsel 223: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 224: https://www.adu.edu.tr/webfolders/etkinlik/gallery/20180627173948-4Y5XMHENDISLERUZAYDA-000019682306495039568181.jpg
Görsel 225: https://www.trthaber.com/dosyalar/images/cam-ormani-icinde-sakli-cennet-belenova-mesire-alani_1339_dhaphoto8.jpg
Görsel 226: https://static.daktilo.com/sites/298/uploads/2019/08/09/aydinin-ilk-millet-bahcesi-buharkentte-acildi-121644-8fb1b23652cde6fc9fa752d765bfea41.png
Görsel 227: http://aydin.bel.tr//Content/assests/GaleriResimleri/big_1132016114419.jpg
Görsel 228: Fotoğraf, komisyonumuzca bu kitap için çekilmiştir.
Görsel 229: https://genclikkamplari.gsb.gov.tr/public/Kamplar/thumbs/dji_010063653090
8917632028$1000x650.jpg
Görsel 230: http://kelkit15temmuzanadolu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/29/05/959745/
resimler/2019_09/28180823_102.jpg
Görsel 231:https://static.daktilo.com/sites/298/uploads/2019/01/08/26436-1.jpg
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AYDIN TARİHÎ FOTOĞRAFLARI

Genel görünüm

Genel görünüm

Hükümet Bulvarı

Genel görünüm

Cumhuriyet Caddesi

Genel görünüm
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Ziraat Bankası

Kent Meydanı

Ziraat Bankası

Genel görünüm

Batı Gazi Bulvarı

Zirat Bankası
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AYDIN TARİHÎ FOTOĞRAFLARI

Cumhuriyet Caddesi

Kurtuluş Günü Kutlamaları

Atatürk Söke Manevralarında

Gençlik Caddesi

Bey Camii

Cumhuriyet İlkokulu
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Kuşadası

Aydın Hükûmet Konağı

Hükûmet Bulvarı

Nazilli Köprübaşı

Eski Aydın Resimlemesi

Eski Aydın Resimlemesi
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ATATÜRK AYDIN'DA - 1931

