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ISTANBUL 

Istanbul, MarmaraBOlgesi'nde ii ye Türkiye'nin en bUyuk kenti. Tarih 

boyunca ceitIi imj 	riukiara bakentlik yapan ehir, 133 milyar 

dolarlik yillik Uretiniiyle Dunyada 34. sirada yer alir. Turkiye'nin kUltür ye 

finans merkezidir. 

Marmara kiyisi yestanbul Boazi (Boazici) boyunca, HaIiç'i de 

çevreleyecek eki 11e Turkiye'nin kuzeybatisi nda ku rulmutur. 

Istanbul'un Avrupadaki bölumüne Rumeli yakasi, Asya'daki bölümUne 

ise Anadolu yakas denir. Dunyada iki kita Uzerinde kurulu tek 

metropoldUr. 40 ilçsi vardir. 

Konstantin de en b §inda §ehrin resmi ismini Nova Roma koymak istedi; 

ancak dini anlaçm zliklar çikinca bundan vazgeçti. Istanbul adinin 

kOkeninin Antik Yu ancaya da dayandii rivayet edilir. Türkler Istanbul'u 

ele geçirmesi siras nda ye Oncesinde; Selçuklularda oIduu gibi ehre 

Stamboul-Stambul demelcteyduier. 
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Kiz Kulesi 

Turkçede Kay Coles a 
mesafedeki Boaziçi 11 
Kalesi'ne denir. Efsan 
tabirciler luzin yuan i 
korunmak için kuleye 
Ancak kuleye hediye C 

öldürdU. 
Kule yillardir deniz fe 
olarak kullanu1nu4tir. 
hizmet vermektedir. 

verilen Kiz Kulesi, Istanbul'un Usküdar Plaji'na 200 metre 
:azi'nin güney giriinde kflçuk bir adada ina edihni olan Kiz 
i gore, bir genc prenses bu kulede yauyordu çünkü rüya 
Lglndan olecegini soy1emi1erdi. Bu yUzden yuan usirugmdan 

gonderilen meyve sepetin içine giren yilan kin isirarak 

gilmruk merkezi ye emekli deniz subaylannm ikametgâhi 
n birinci katta restoran ye kulenin list kismmda ise bir Bar 
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