
 



 



 

Sayfa 3 

 
 

GENÇLİĞE HİTABE 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cum-

huriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

    Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu te-

mel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazi-

neden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların 

olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine 

düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 

imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine 

kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir 

galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın 

bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün 

orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş 

olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üze-

re, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet 

ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri 

şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebi-

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

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

dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç 

olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Sayfa 5 

SUNUŞ 
Yeni uygulamalara önderlik etme açısından var olan örneklerin çoğaltılabilmesi ve değerli öğ-
retmenlerimize yeni ufuklar yaratılmasının önemli olduğu düşüncesinden yola çıkarak örnek 
uygulamaların saptanması ve yaygınlaştırılmasının yaratıcı çözümler üretilmesine katkı sağla-
yacağı düşüncesiyle  Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz “Okulum 
Hatay” kitapçığını siz değerli öğretmenlerimizin çalışmalarına ışık tutması amacıyla paylaşıyo-
ruz. 
İçinde yaşadığımız çağda her alanda karşılaştığımız hızlı ve önlenemez gelişmeler tüm dünya 
toplumlarını birçok alanda etkilemiştir. Bu gelişmelerin en çok etkilediği alanlardan birisi de 
eğitimdir. Ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme ve güce sahip olan eğitim sayesinde, bilgi 
esaslı yönetim anlayışı dünya toplumları içinde lider konumuna gelmeyi sağlamaktadır. Bizler 
de bu durumdan yola çıkarak  ilimizdeki eğitim olanaklarını daha da artırmak amacıyla İlimizde 
bulunan bilim merkezleri, müzeler, kültürel, sanatsal ve tarihi mekanlar, yalnızca gezilen, ziya-
ret edilen ortamlar olmaktan çıkarılarak yaparak-yaşayarak öğrenmenin sağlandığı eğitim or-
tamlarına dönüşecek bir çalışma hazırlamış bulunmaktayız. 
Kaliteye talebin yoğunlaştığı ve mükemmellik arayışının arttığı bu değişim sürecinde, ülkelerin 
kalkınmasında büyük bir vazife üstlenen eğitim-öğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası 
alanda eğitsel, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları bir zorunluluk ha-
line gelmiştir. Bizler de, ülkemizin dünya ölçeğinde ilerleme hedefi olarak belirlediği “2023 Viz-
yonu”nda geniş bir yer tutan eğitim başlığı altındaki amaçlarını gerçekleştirmek için Okulum 
Hatay Öğretmen Rehber Kitabı, oldukça özveri ile hazırlanarak kitabımızda bulunan ders ka-
zanımları ile okuldışı öğrenme ortamları eşleştirilmiştir. 
Tüm eğitim paydaşlarının istifadesine sunarak, eğitim gönüllülerinin tamamını kucaklayacak ve 
çalışmalarında onların sesi olmaya gayret göstereceğiz. Dergimiz incelendiğinde öğretmenleri-
mizin ve öğrencilerimizin ülkemizin aydınlık yarınları için birbirinden güzel çalışmalara imza 
attığına şahit olacaksınız. 
Okulum Hatay ‘da yer alan örnek çalışmaların hazırlanmasında görev alan, proje ekibinde yer 

alan öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyor, eğitime katkı sağlayacak çalışmala-

ra birlikte imza atmak dileğiyle tüm meslektaşlarıma başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum. 

KEMAL KARAHAN 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
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S.N ADI SOYADI  BRANŞI  

1 Bahri KARABULUT ŞUBE MÜDÜRÜ 

2 Mahmut ADIN ARGE 

3 Mehmet Akif KARATAŞ ARGE 

4 Kamer KURT ARGE 

5 Ümmü Ataman ARGE 

6 İbrahim BİLGİN ARGE 

7 Fülya Yeşiloğlu UÇAR ARGE 

8 Sedat ALICI Beden Eğitimi 

9 Orhan TEKİNALP Biyoloji 

10 Serkan Sönmez Biyoloji 

11 Mehmet Ali ANDIÇ Coğrafya 

12 Ömer CİLA Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

13 Cafer Almazoğlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

14 Şaban AY Felsefe  

15 Kerim ÖNDER Fen Bilgisi 

16 M. Ali YILDIZ Fizik 

17 Ahmet Halefoğlu Fizik 

18 Semahi Serhat Aksoy Fizik 

19 Azade SECERLİ Görsel Sanatlar 

20 Vahit HÜYÜK Görsel Sanatlar 

21 Didar ALICI İngilizce 

22 Müge SORAR İngilizce 

23 Latife KOÇAK Kimya  

24 Savaş Keleş Kimya  

25 Eda Uzun Lise Matematik 

26 Serdar KARATAŞ Matematik 

27 Ünal YEL Matematik 

28 Mehmet Mehdi BEYAZIT Matematik 

29 Alper Akdemir Muhasebe ve Finasman 

30 Eyüp DAĞ Müzik 

31 Serkan ORAL Müzik 

32 Sümeyra KINA Okul Öncesi 

33 Gülizar CENGİZ Sınıf Öğretmenliği 

34 Gökçe AKALIN İRDAM Sınıf Öğretmenliği 

35 Tuğçe ADIN Sınıf Öğretmenliği 

36 Orhan Cengiz  Sınıf Öğretmenliği 

37 Ali SÖNMEZ Sınıf Öğretmenliği 

38 Mehmet ADIN Sosyal Bilgiler 

39 Tamer CANER Tarih 

40 Muna SÜRMELİ Tarih 

41 Mehmet KAYNAK Türk Dili ve Edebiyatı 

42 Zekariya TAŞDÖĞEN Türk Dili ve Edebiyatı 

43 Şeker SÖNMEZ Türkçe 

44 Ümit ERDOĞAN Türkçe 

TASARIM 
 İhsan AKSU 
 Mahmut ADIN 
 Ahmet TİRYAKİ 
 Servet SANCILI 
 Yahya TOPAK 

OKULUM HATAY KOMİSYON ÜYELERİ 
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HAYAT BİLGİSİ-1. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM İLİŞKİSİ 

ÜLKE-
MİZDE 
HAYAT 

HB.1.5.1. Yaşadı-
ğı yeri bilir.                        
HB.1.5.2. Yakın 
çevresindeki ta-
rihî, doğal ve tu-
ristik yerleri fark 
eder. 

Tarihi ve  kültürel 
mekanlara ait 
olan bütün yerler 

Çocuklarla bu tarihi yerlere gezi dü-
zenlenir. Çocuklara bunların nasıl, ne 
zaman yapılmış olacağı sorulur? Ön-
ceden araştırma yaparak hazırlanmış 
iki öğenci  ya da bir öğrenci  velisi ta-
rafından bu tarihi mekânların tarihi ve 
özellikleri çocuklarla paylaşılır. Çocuk-
lar, bu yerlerin fotoğraflarını çekerler. 
Uygun bir alan bulunursa bu yapıları 
resmetmeleri istenir ve bu resimlerden 
bir sergi oluşturulur. 

ÜLKE-
MİZDE 
HAYAT 

1.5.4. Ülkemizde 
farklı kültürlerden 
insanlarla bir ara-
da yaşandiğını 
fark eder. 

Ortadoks kilisesi   
Musevi Havrası      
Katolik Kilisesi        
Vakıflı Köyü                 
Hızır Aleyhisse-
lam Türbesi                     
Habib-i Neccar 
Camisi 

Çocuklarla bu mekanlara geziler dü-
zenlenerek farklı inanış ve kültürlere 
ait insanlarla tanışarak hoşgörü, saygı 
ve empatik duyguların gelişmesine 
katkı sağlanır. 

DOĞA-
DA HA-
YAT 

HB.1.6.1. Yakın  
çevresinde bulu-
nan hayvanları 
gözlemler.   HB. 
1.6.2. Yakın çev-
resinde bulunan 
bitkileri gözlemler.             
HB.1.6.3. Yakın 
çevresinde bulu-
nan hayvanları ve 
bitkileri korumaya 
özen gösterir. 

Atatürk Parkı            
Hıdırbey Musa 
Ağacı  Harbiye 
Şelalesi           
Hatay Büyükşehir 
Hayvan Barınağı 

Çocuklara bir hafta öncesinden çevre-
lerinde gördükleri hayvanların resimle-
rini bir deftere çizmeleri veya isimlerini 
yazmaları istenir. Sınıfta oluşturulan 
bir bütçe ile kedi ve köpek mamaları  
alınır. Evde atık ekmekler  biriktirilir. 
Öğretmen çocuklarla birlikte hayvan 
barınağını ziyarete gider. Havan barı-
nağı gezilir. Çocuklara çevrelerindeki 
hayvanlardan hangilerini hayvan barı-
nağında gördükleri sorulur? Bu hay-
vanların nelerle beslendiği konuşulur 
ve getirilen köpek, kedi besinleri barı-
nak yetkililerine teslim edilir.  Çevre-
mizde yetişen bitkiler gözlemlenir. 
İsimleri öğrenilir.Ardından bir çember 
oluşturulur. Herkes, barınakta veya 
çevresinde gördüğü bir hayvanın veya 
bitkinin maskesini yapıp takarak dra-
matize eder ve insanların onlara nasıl 
davranmasını istediği ile ilgili birer 
cümle paylaşırlar. Mesela, “Ben köpe-
ğim, lütfen yazın susuzluğumu gider-
mem için evinizin önüne bir kap su 
koyun.” Veya “Ben Defneyim lütfen 
dallarımı kırıp yapraklarımı koparma-
yın” gibi cümlelerini paylaşırlar. 
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DOĞA-
DA HA-
YAT 

HB.1.6.4. Do-
ğayı ve çevre-
sini temiz tut-
ma konusun-
da duyarlı 
olur.  
HB.1.6.5. Geri 
dönüşüm ya-
pılabilecek 
maddeleri 
ayırt eder. 

Hatay Büyük-
şehir Beledi-
yesi    Katı 
Atıklar Enerji 
Üretim  Tesisi 

Çocuklarla bu mekana gezi 
düzenlenir. Yetkililerden geri 
dönüşüm hakkında bilgi alınır. 
Geri dönüşümün önemi ülke 
ekonomisine katkıları ve do-
ğaya faydaları öğrenilir. Temiz 
bir doğada yaşamanın önemi 
vurgulanır. 

DOĞA-
DA HA-
YAT 

HB.1.6.6. Gü-
neş, Ay, Dün-
ya ve Yıldızla-
rı gözlemler. 

Antakya BİL-
SEM, Payas 
STEM Merke-
si            İs-
kenderun 
Teknik üniver-
sitesi  Havacı-
lık ve Uzay 
Bilimleri Fa-
kültesi  İsken-
derun BİL-
SEM 

Gidilen mekanlarda Güneş, 
Ay, Dünya ve Yıldızlarla ilgili 
maketler modeller incelenir. 
Yetkillerden Bu gök cisimleri-
nin şekil ve büyüklükleri hak-
kında bilgi alınır. 

DOĞA-
DA HA-
YAT 

HB.1.6.8 Mev-
simlere göre 
doğada mey-
dana gelen 
değişiklikleri 
kavrar. 

Atatürk Parkı       
Harbiye Şela-
lesi       Batıa-
yaz Yaylası       
Belen, Sarı-
mazı ve Dört-
yol yaylaları 

Bu mekanlara sonbahar, kış, 
ilkbahar ve yaz mevsimlerinde  
geziler düzenlenir. Doğada 
gelen değişimler gözlemlenir. 
Fotoğraflar çekilir. Birbirleriyle 
karşılaştırılır. 
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MATEMATİK-1. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZA-
NIM İLİŞKİSİ 

UZAM-
SAL 
İLİŞKİ-
LER 

M.1.2.2.1. 
Uzamsal iliş-
kileri ifade 
eder.                   
M.1.2,2.2      
Eş nesnelere 
örnekler verir. 

Antakya Ata-
türk Parkı     
Hatay Büyük-
şehir Hayvan 
Barınağı 

Gidilen yerin imkân-
larına göre video, 
bilgisayar, fotoğraf 
makinesi, tablet vb. 
tercih edilebilir. Gi-
dilen yerdeki  nes-
neler durum, yer,  
yön yönünden ifade 
edilir. - Eşlik kavra-
mı  üzerinde duru-
lur. 

ÖLÇME M.1.3.2.1. Pa-
ralarımızı ta-
nır. M.1.3.4.1. 
Nesneleri küt-
leleri yönün-
den karşılaştı-
rır ve sıralar. 

Semt Pazar-
ları, marketler 

Gidilen yerin imkân-
larına göre video, 
bilgisayar, fotoğraf 
makinesi, tablet vb. 
tercih edilebilir.  
Semt pazarından 
paraları ile hangi 
kütlelerde meyve ve 
sebze alabilecekleri 
ile ilgili uygulamalar 
yapılır. Nesnelerin 
kütleleri karşılaştırı-
lır. 
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GÖRSEL SANATLAR-1. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM İLİŞKİSİ 

GÖRSEL 
İLETİŞİM 
VE BİÇİM-
LENDİRM
E 

G.1.1.2. Görsel 
sanat çalışma-
larında farklı 
materyal,  mal-
zeme, gereç ve 
teknikleri kulla-
nır. 

Antakya taşla-
rın büyüsü mo-
zaik tasarım 
evi,         An-
takya el sanat-
ları teşhir ve 
satış merkezi 

Gidilen yerin imkânlarına göre 
video, bilgisayar, fotoğraf maki-
nesi, tablet vb. tercih edilebilir. 
Teknolojiden yararlanarak sanat/
tasarım alanında bunların nasıl 
ve nerelerde kullanıldığı, ileride 
de nasıl ve nerelerde kullanılabi-
leceği üzerinde durulur. Mevcut 
imkânlara göre, bu teknolojiler-
den biri veya birkaçından yarar-
lanarak dijital çalışmalar yapma-
ları sağlanabilir. 

KÜLTÜ-
REL Mİ-
RAS 

G.1.2.1. Sana-
tın, kültürün bir 
parçası olduğu-
nu fark eder.                                    
G.1.2.2. Müze, 
sanat  galerisi, 
sanatçı atölye-
si, ören yeri vb. 
ile ilgili izlenim-
lerini söyler.             
G.1.3.3. Sanat 
arasındaki fark-
lılıkları açıklar, 

Antakya Etnog-
rafya Müzesi                      
Antakya Mo-
zaik  Müzesi 
Antakya Cam 
Müzesi   MKÜ 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Geçmişten günümüze kadar bu 
topraklarda yaşamış kültürlere 
ait mimari, resim, halı, kilim, takı, 
çini, yazma  eserleri, tuğra  vb. 
sanatçı ve bu sanatçıların eser-
lerinden örnekler incelenir. Mü-
ze, müze türleri ve müzelerin kül-
türel mirasa katkıları üzerinde 
durulur. Gerekli izinler alındığın-
da müzede bir drama çalışması 
yapılması önerilir. 

SANAT 
ELEŞTİRİ-
Sİ VE 
ATATÜRK 

G.1.3.1. Yapay 
objelerle doğal 
objeleri ayırt 
eder. G.1.3.2. 
Sanat eserinin 
biçimsel özellik-
lerini söyler. 

Antakya Snt 
Pierre Kilisesi     
Defne Kantra 
Trajan Su Ke-
meri   Hatay 
Arkeoloji Mü-
zesi   Defne 
Harbiye Şelale-
si  Antakya Ha-
bib-i Neccar 
Cami   MKÜ 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Doğal oluşmuş ya da inşa edil-
miş çevreyi karşılaştırır. Seçilen 
sanat eserinin görsel özelliklerini, 
yapıldığı dönemi ve şartlarına 
göre analiz eder. Gerekli görül-
düğünde mekan içerisinde çizi-
me yönelik uygulamalı çalışma-
lar yaptırılır. 
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BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN -1. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZA-
NIM İLİŞKİSİ 

AKTİF VE 
SAĞLIKLI 
HAYAT 

O.1.2.2.6. 
Güvenli 
alanlarda oy-
nar. 

Atatürk 
parkı , 

Tüm sarı 
FEK’lerdeki 
“Güvenlik” bö-
lümlerinden ya-
rarlanılır. 
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MÜZİK - 1.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM 
İLİŞKİSİ 

DİNLE-
ME/
SÖYLE-
ME 

1.A.3. Çevre-
sindeki ses kay-
naklarını ayırt 
eder.    1.A.4. 
Çevresinde 
duyduğu sesleri 
taklit eder. 

Antakya Atatürk 
Parkı Defne 
Harbiye Şelalesi 
Samandağ, İs-
kenderun, Ar-
suz, Dörtyol, 
Deniz sahilleri 

Gidilen yerin imkânla-
rına göre video, bilgi-
sayar, fotoğraf maki-
nesi, tablet vb. tercih 
edilebilir. Gidilen yer-
deki hayvan, trafik , 
su, dalga, dal ve yap-
rak seslerin kaynakla-
rının kime ait olduğunu 
fark eder. Duyduğu 
sesleri taklit etmeye 
çalışır. 

DİNLE-
ME / 
SÖYLE-
ME 

1.A.5.Çevresind
e kullanılan çal-
gıları tanır.                    
1.A.6. Düzenli 
ve düzensiz 
sesleri birbirin-
den ayırt eder. 

MKÜ Konserva-
tuar  MKÜ Gü-
zel Sanatlar Fa-
kültesi Müzik 
Bölümü Defne 
Gençlik Kültür 
ve Sanat evi 

Gidilen yerin imkânla-
rına göre video, bilgi-
sayar, fotoğraf maki-
nesi, tablet vb. tercih 
edilebilir. Gidilen me-
kanda kullanılan çalgı-
ları, isimlerini ve ses 
tınılarını fark eder. 
Rastgele çalınan ses-
lerle (gürültü), uyumlu 
çalınan (müziksel-
estetik) ritm ve sesler 
arasındaki farkı göz-
lemler ve yaşar. 

MÜZİK 
KÜLTÜ-
RÜ 

1.D.2. Çevre-
sindeki müzik 
etkinliklerine 
katılır. 

Hatay Medeni-
yetler Korosu              
Büyükşehir ve 
ilçe belediyele-
rin müzik etkin-
likleri 

Konserlere dinleyici 
olarak katılır. 
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TÜRKÇE - 2.SINIF 

ÜNİ-
TE 

KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM İLİŞ-
KİSİ 

DİN-
LEM
E / 
İZ-
LEM
E 

T.2.1.8. Dinle-
me stratejilerini 
uygular. T.2.1.3. 
Dinlediği/
izlediği metni 
anlatır. 

Antakya Ata-
türk Parkı 

Antakya AtatürkParkı’nda 
dinledikleri ve izledikleri ta-
rihsel bilgileri oluş sırasına 
göre anlatır. Bu anlatım sı-
rasında konuşma ve dinle-
me kurallarına uymayı öğre-
nir. 

YAZ-
MA 

T.2.4.4. Kısa 
yönergeler ya-
zar. 

Uzun Çarşı  
Künefeciler 
Alanı 

Antakya’nın Uzun Çarşıda 
yöresel yemeklerinin yapılı-
şını dinler, yemekleri hazır-
layan kişilerle sohbet  eder, 
bilgi edinir. Sonrasında Ha-
tay’ın yöresel yemeklerini 
tanıtan bir çocuk oyunu ha-
zırlar.  Somut olmayan kül-
türel mirası tanır. 

OKU
MA 

T.2.3.19. Şekil, 
sembol ve işa-
retlerin anlam-
larını kavrar. 

Eski Antakya 
Evleri Antakya 
Saray Caddesi 
St.Pier Kilisesi 

Tarihi mekânların olduğu 
sokakları dolaşır ve sokakta 
yer alan özel gereksinimli 
bireylere yönelik işaret ve 
sembollerin anlamlarını kav-
rar. 
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MATEMATİK– 2.SINIF  

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZA-
NIM İLİŞKİSİ 

Doğal 
Sayılar 

M 2.1.3. Verilen bir 
çokluktaki nesne sa-
yısını tahmin eder, 
tahminini sayarak 
kontrol eder. 

Semt Pazarı öğrencilerle gruplar 
halinde semt pazarı-
na gezi düzenlenir. 
Esnasın alış veriş 
yapılışı izleti-
lir.satılan ürünlerin 
miktarı tahmin edilir. 
Sayısı buldurulur. 

ÖLÇME 

M.2.3.1.1. Standart 
olmayan farklı uzun-
luk ölçme birimlerini 
birlikte kullanarak bir 
uzunluğu ölçer ve 
standart olmayan bi-
rimin iki ve dörde bö-
lünmüş parçalarıyla 
tekrarlı ölçümler ya-
par. 

15 Temmuz 
Milli İrade 
Parkı 

Öğrenciler gruplar 
halinde parka götü-
rülür. Mekandaki 
nesnelerden istedik-
lerini standart olma-
yan ölçü birimleriyle 
ölçmeleri istenir. Öl-
çümlerini birbirleriy-
le karşılaştırmaları 
istenir.a) Kâğıttan 
bir şeritle yapılan 
ölçümün aynı şeri-
din yarısı ve dörtte 
biri ile tekrarlanması 
istenir. 



 

Sayfa 16 OKULUM HATAY  

HAYAT BİLGİSİ-2. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM 
İLİŞKİSİ 

ÜLKEMİZ-
DE HAYAT 

HB.2.5.6. Ya-
kın çevresin-
deki kültürel 
miras ögelerini 
araştırır. Gele-
nek ve göre-
nekler, yemek, 
giyim, kuşam, 
müzik ve yöre-
sel oyunlar ile 
ilgili araştırma 
yapmaları 
sağlanır. 

Eski Antakya 
Evleri Uzun 
Çarşı Hatay 
Arkeoloji Mü-
zesi Kurtuluş 
Caddesi 

Çocuklarla bu tarihi yer-
lere gezi düzenlenir. Ço-
cuklara bunların nasıl, 
ne zaman yapılmış ola-
cağı sorulur? Önceden 
araştırma yaparak hazır-
lanmış iki öğrenci  ya da 
bir öğrenci  velisi tarafın-
dan bu tarihi mekânların 
tarihi ve özellikleri ço-
cuklarla paylaşılır. Ço-
cuklar, bu yerlerin fotoğ-
raflarını çekerler. Uygun 
bir alan bulunursa bu ya-
pıları resmetmeleri iste-
nir ve bu resimlerden bir 
sergi oluşturulur. 

ÜLKEMİZ-
DE HAYAT 

HB.2.5.7. Ül-
kemizde yaşa-
yan farklı kül-
türdeki insan-
ların yaşam 
şekillerine ve 
alışkanlıkları-
na saygı du-
yar. 

Habibi Neccar 
Cami,Musevi 
Havra-
sı,Katolik ve 
Ortadoks Kili-
seleri Harbiye 
Hz Yusuf Tür-
besi 

Çocuklarla bu tarihi yer-
lere gezi düzenlenir. Ço-
cuklara bunların nasıl, 
ne zaman yapılmış ola-
cağı sorulur? Önceden 
araştırma yaparak hazır-
lanmış iki öğenci  ya da 
bir öğrenci  velisi tarafın-
dan bu tarihi mekânların 
tarihi ve özellikleri ço-
cuklarla paylaşılır. Ço-
cuklar, bu yerlerin fotoğ-
raflarını çekerler. Uygun 
bir alan bulunursa bu ya-
pıları resmetmeleri iste-
nir ve bu resimlerden bir 
sergi oluşturulur. 



 

 

Sayfa 17 OKULUM HATAY  

GÖRSEL SANATLAR- 2. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM 
İLİŞKİSİ 

Kültürel Miras 

G.2.2.1. 
Türk kültü-
rüne ait mi-
mari ele-
manları 
açıklar. 
 
G.2.2.2. 
Sanat eser-
lerindeki 
farklı kültür-
lere ait mo-
tifleri ince-
ler. 

Etnografya 
Müzesi Ar-
keoloji Mü-
zesi       Es-
ki Antakya 
Evleri 

Gezi düzenlenen yerler-
de karşılaşılan yerel kül-
türe ait motifler incele-
nir.Gerçekleştirilecek mü-
ze, ören yeri,  ziyareti ve-
ya müze, ören  yeri ile 
ilgili video,  film, belge-
sel,izletilir.Sanal tur izle-
nimi sonrası öğrenciler-
den düşüncelerini söyle-
meleri istenir. 
Gerekli izinler alındığında 
müzede  bir drama çalış-
ması yapılması önerilir. 

Görsel İletişim 
ve 

G.2.1.4.  
Farklı yazılı 
kaynak, 
kavram ve 
temalardan 
esinlenerek 
görsel sa-
nat çalış-
masını 
oluştu-
rur.G.2.1.7. 
Görsel sa-
nat çalış-
masını 
oluşturmak  
için gözle-
me  dayalı 
çizimler ya-
par. 

Etnografya 
Müzesi Ar-
keoloji Mü-
zesi 

Gezilecek mekânlarda 
karşılaştıkları bir kavram, 
tema, resim, heykel, bel-
gesel, film sonrası ya da 
bunlarla ilgili görseller 
gösterildikten sonra öğ-
rencilerden düşüncelerini 
söylemeleri istenir. Daha 
sonra bunlarla ilgili bir re-
sim yapmaları istenebilir. 
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MÜZİK- 2. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZA-
NIM İLİŞKİSİ 

DİNLEME/ SÖY-
LEME ÇALMA 

Mü.2.A.5. İs-
tiklâl Marşı’nı 
anlamına uy-
gun dinler 

Okul Tören 
Alanları Sınıf 

İstiklal marşımız 
yazılma amacı ve 
yazıldığı dönemde-
ki şartlar vurgula-
nır.v  İstiklal Marşı-
mızın millî birlik ve 
beraberliğimizi güç-
lendirici yönü ve 
önemi vurgula-
nır.Bayrak törenle-
rinde marşımızın 
esas duruşta din-
lenmesi gerektiği 
anlatılır. Öğrencile-
re İstiklal Marşımı-
zın önemini vurgu-
layacak duygu ve 
düşünceleri sorulur 
ve bununla ilgili sı-
nıf içi tartışma yap-
tırılır. Tören alanla-
rına gezi yapılarak 
törene katılım sağ-
lanır 



 

 

Sayfa 19 OKULUM HATAY  

BEDEN EĞİTİMİ - 2. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZA-
NIM İLİŞKİSİ 

SPOR VE 
SAĞLIK 

O.2.2.2.1. 
Sağlıklı ol-
mak için 
oyun ve fizi-
ki etkinlikle-
re neden 
katılması 
gerektiğini 
açıklar. 

Sağlık oca-
ğı, spor sa-
lonları, Halı 
Sahalar, Dr. 
Ziyareti 

Sağlam kafa 
sağlam vücutta 
bulunur sözüyle 
spor yapmanın 
önemi anlatılır. 
Sağlık evi ziyare-
ti düzenlenir. 
Sağlık elemanla-
rın tavsiyeleri 
dinlenir. İnsanla-
rın neden hasta-
landıkları ya da 
şekil bozuklukları 
olduğu tartışılır. 
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GÖRSEL SANATLAR-3. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN AÇIKLAMA(Kazanım-Mekan İlişkisi) 

Görsel İletişim ve 
Biçimlendirme 

G.3.1.6. Ekleme 
ve çıkarma yo-
luyla kullanarak 
üç boyutlu çalış-
malar yapar. 

Hatay Antakya 
Müzesi ,Cam 
Müzesi 
(Antakya), Bota-
nik Bitki Müzesi
(Antakya) 

Gidilen yerin imkânlarına göre video, bilgisa-
yar, fotoğraf makinesi, tablet vb. tercih edile-
bilir. Teknolojiden yararlanarak sanat/tasarım 
alanında bunların nasıl ve nerelerde kullanıl-
dığı, ileride de nasıl ve nerelerde kullanılabi-
leceği üzerinde durulur. Mevcut imkânlara 
göre, bu teknolojilerden biri veya birkaçından 
yararlanarak dijital çalışmalar yapmaları sağ-
lanabilir. 

Kültürel Miras 

G.3.2.1. Sanat 
eserleriyle el 
sanatlarının 
farklı kültürleri 
ve dönemleri 
nasıl yansıttığını 
tartışır. 

Etnografya Mü-
zesi Arkeoloji 
Müzesi ,Cemil 
Meriç Kültür Evi
(Reyhanlı) 

Geçmişten günümüze kadar bu topraklarda 
yaşamış kültürlere ait mimari, resim, halı, 
kilim, takı, çini, yazma  eserleri, tuğra  vb. 
sanatçı ve bu sanatçıların eserlerinden ör-
nekler incelenir. Müze, müze türleri ve müze-
lerin kültürel mirasa katkıları üzerinde durulur. 
Gerekli izinler alındığında müzede bir drama 
çalışması yapılması önerilir 

Sanat Eleştirisi ve 
Estetik 

G.3.3.2. Portre 
peyzaj, natur-
mont ve betim-
sel sanat eseri 
örneklerini ince-
ler. 

Taşköprü kalıntı-
sı(saray caddesi) 
Titus tünelleri
(samandağ) 
Atatürk parkı             
Resim galerileri 

Doğal oluşmuş ya da inşa edilmiş çevreyi 
karşılaştırır. Seçilen sanat eserinin görsel 
özelliklerini, yapıldığı dönemi ve şartlarına 
göre analiz eder. 
Gerekli görüldüğünde mekan içerisinde çizi-
me yönelik uygulamalı çalışmalar yaptırılır. 

Görsel İletişim ve 
Biçimlendirme 

G.3.3.4. İncele-
diği sanat eseri 
hakkındaki yar-
gısını ifade eder. 

Hatay  Arkeoloji 
Müzesi 
Kütüphane 

Gezilecek mekânlarda  karşılaştıkları bir kav-
ram, tema, resim, heykel, belgesel, film son-
rası ya da bunlarla ilgili görseller gösterildik-
ten sonra öğrencilerden düşüncelerini 
söylemeleri istenir. Daha sonra bunlarla ilgili 
bir resim yapmaları istenebilir. 

Kültürel Miras 

G.3.3.1.Yerel 
kültüre ait motif-
leri fark eder. 

 Arkeoloji Müze-
si ,Mozaik Müze-
si (Antakya) 

Gerçekleştirilecek müze, ören yeri, sanatçı 
atölyesi ziyareti veya müze, ören  yeri ile ilgili 
video,  film, belgesel, 
sanal tur izlenimi sonrası öğrencilerden dü-
şüncelerini söylemeleri istenir. 
Gerekli izinler alındığında müzede  bir drama 
çalışması yapılması önerilir. 

Sanat Eleştirisi ve 
Estetik 

G.3.3.3. Sanat 
esrinde kullanı-
lan sant eleman-
larını ve tasarım 
ilkelerini göste-
rir. 

 
Eğitim Müzesi
(Antakya),      
Mozaik Müzesi
(Antakya)  Et-
nografya Müzesi
(Antakya) 

Konusu figüratif, portre, natürmort ve peyzaj 
olan sanat eseri örnekleri incelenerek arala-
rındaki farklar üzerinde durulur. 
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MATEMATİK-3. SINIF 

ÜNİ-
TE 

KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM İLİŞ-
KİSİ 

Do-
ğal 
Sayı-
lar 

M 3.1.3. Verilen bir 
çokluktaki nesne sa-
yısını tahmin eder, 
tahminini sayarak 
kontrol eder.Lira ve 
kuruş ilişkisini göste-
rir. Kilogram ve gram 
cinsinden nesneleri 
ölçer. Kilogram ve 
gram problemlerini 
çözer 

Semt Pa-
zarı 

öğrencilerle gruplar halinde 
semt pazarına gezi düzen-
lenir. Esnasın alış veriş ya-
pılışı izletilir, satılan ürünle-
rin miktarı tahmin edilir. Sa-
yısı buldurulur.Öğrenciler 
gruplar halinde istenilen 
meyveleri alır ve ne kadar 
hesaplayacağını bulur.Para 
üstünü kuruş cinsinden he-
saplar. 

ÖLÇ-
ME 

M.3.3.1.1. Standart 
olmayan farklı uzun-
luk ölçme birimlerini 
birlikte kullanarak bir 
uzunluğu ölçer ve 
standart olmayan bi-
rimin iki ve dörde 
bölünmüş parçala-
rıyla tekrarlı ölçüm-
ler yapar. 

15 Tem-
muz Milli 
İrade Par-
kı 

Öğrenciler gruplar halinde 
parka götürülür. Mekandaki 
nesnelerden istediklerini 
standart olmayan ölçü bi-
rimleriyle ölçmeleri istenir. 
Ölçümlerini birbirleriyle kar-
şılaştırmaları iste-
nir.) Kâğıttan bir şeritle ya-
pılan ölçümün aynı şeridin 
yarısı ve dörtte biri ile tek-
rarlanması istenir. 
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TÜRKÇE-3. SINIF 

ÜNİ-
TE 

KAZANIM MEKAN AÇIKLAMA(Kazanım-Mekan İlişki-
si) 

Din-
leme/
İzle-
me 

T..3.1.12. Dinleme strate-
jilerini uygular. 

Antakya Müzesi,  
Mozaik Müzesi
(Antakya)  Etnog-
rafya Müzesi
(Antakya) 

Müzedeki eserlerin ne zaman ne 
amaçla yapıldığını dinler.Müzede 
en çok etkilendiği eserleri ve ne-
den etkilemdiğini anlatır. 

Oku-
ma 

T.3.3.26. Şekil, sembol 
ve işaretlerin anlamlarını 
kavrar. 

Eski antakya ev-
leri,Antakya parkı, 

Tarihi mekânların olduğu sokak-
ları dolaşır ve sokakta yer alan 
özel gereksinimli bireylere yönelik 
işaret ve sembollerin anlamlarını 
kavrar. 
Somut olmayan kültürel mirası 
tanır. 

T.3.4.11 Yazılı yönerge-
leri kavrar. 

Tarihi Çınar altı 
Künfeci-
si,Kurşunlu Han 
(Antakya) 

Kadınlar pazarında  Adana’ nın 
yöresel yemeklerinin yapılışını 
dinler, yemekleri hazırlayan kişi-
lerle sohbet  eder, bilgi edinir. 
Sonrasında Adana’nın yöresel 
yemeklerini tanıtan bir çocuk oyu-
nu hazırlar. 
Somut olmayan kültürel mirası 
tanır. 

Din-
leme/
İzle-
me 

T.3.1.1. Görselden/
görsellerden hareketle 
dinleyeceği/ 
izleyeceği metnin konu-
sunu tahmin eder. 
T.3.1.2. Dinlediklerinde/
izlediklerinde geçen olay-
ların gelişimi ve sonucu 
hakkında tahminde  bulu-
nur. 
T.3.1.5. Dinlediklerinin/
izlediklerinin konusunu 
belirler.                            
T.3.1.6. Dinlediklerinin/
izlediklerinin ana fikrini/
ana 
duygusunu belirler. 
T.3.1.8. Dinlediklerine/
izlediklerine farklı başlık-
lar önerir. 

Antaya Kültür 
Merkezi,Antakya 
Müzesi 

İzleyeceği üç boyutlu sinema afi-
şinden yola çıkarak tahmin eder. 
İzlemeden sonra filmin  konusunu 
ve ana fikrini belirler. İzlediklerin-
den yola çıkarak olay, şahıs, var-
lık kadrosu ve mekâna yönelik 
sorular (ne, kim, nerede ve nasıl) 
yöneltir. İzlediği oyuna yeni bir 
başlık önerisinde bulunur. 
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TÜRKÇE –3. SINIF 

Okumaya 
Hazırlık 

T.3.3.5. Farklı yazı ka-
rakterleri ile yazılmış 
yazıları okur. T.3.2.2. 
Hazırlıksız konuşma-
lar yapar. 
T.3.2.3. Çerçevesi  
belirli bir konu hakkın-
da  konuşur. 

Antakya  
Müzesi 

Antakya  Müzesinde-
ki farklı yazı karak-
terleriyle yazılmış 
afişleri inceler. 
Antakya  Müzesinde 
öğrendiklerinden ha-
reketle hazırlıksız 
konuşma  yapar 
(Afiş Üzerinden Kar-
şılaştırmalı Konuş-
ma, Sinema Müzesi 
Tanıtım Konuşması, 
Afişlerde Tanıdık 
Gelen Oyuncular ve 
İzledikleri Film 
Üzerine Hazırlıksız 
Konuma vb.). 

Dinleme/
İzleme 

T.3.3.7. Dinleme stra-
tejilerini uygular. 
 
T.3.3.12. Bağlamdan 
yararlanarak bilmediği 
kelime ve kelime 
gruplarının anlamını 
tahmin eder. 
 
T.3.4.3. Hikâye edici 
metin  yazar. 

Kurşunlu 
Han,Ulu 
Cami 

Ulu Cami hakkında 
dinlendiklerini not 
alır. Özellikle yeni 
öğrendiği kelimeleri 
listeler. Bu kelimele-
rin anlamlarını öğre-
nerek sözlükoluştu-
rur. Oluşturduğu söz-
lükte yer alan keli-
meleri kullanarak  bir 
öykü yazar. 

Yazma 



 

Sayfa 24 OKULUM HATAY  

MÜZİK-3. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM İLİŞKİSİ 

SES 
KAY-
NAKLA
RI 

Mü.3.B.7. 
Seslerin yük-
seklikleri, sü-
relerinin 
uzunluk ve 
kısalıklarını 
ayırt eder. 

Okul bah-
çesi 

Öğrencilerden gözleri kapatmala-
rı istenerek hangi sesleri duyduk-
ları sorulur.Seslerin geldiği kay-
nakların doğal kaynak mı veya 
yapay kaynak mı olduğu belirle-
nir.Sesin uzaklıkla olan ilişkiyi 
açıklar. 

KUV-
VET 
HARE-
KET 

Mü.3.C.4. 
Farklı ritmik 
yapılardaki 
ezgilere uy-
gun hareket 
eder. 

Okul bah-
çesi 

Öğrenciler bahçeye inerek top 
oynarlar.İtme ve çekmenin birer 
kuvvet olduğunu keşfederler. 
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BEDEN EĞİTİMİ -3. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN  MEKAN KAZANIM 
İLİŞKİSİ 

SPOR VE SAĞ-
LIK 

BO.3.2.2.1.
Sağlıkla il-
gili fiziksel 
uygunluğu 
geliştiren 
ilkeleri 
açıklar. 

Sağlık oca-
ğı, spor sa-
lonları, Halı 
Sahalar, 
Dr. Ziyareti 

Sağlam kafa sağlam 
vücutta bulunur sözüyle 
spor yapmanın önemi 
anlatılır. Sağlık evi ziya-
reti düzenlenir. Sağlık 
elemanların tavsiyeleri 
dinlenir.İnsanların ne-
den hastalandıkları ya 
da şekil bozuklukları 
olduğu tartışılır. 
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FEN BİLGİSİ- 3. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM 
İLİŞKİSİ 

ÜLKE-
MİZDE 
HAYAT 

F.3.6.1.2. Bir bit-
kinin yaşam dön-
güsüne ait göz-
lem sonuçlarını 
sunar. 

Atatürk Parkı       
Harbiye Şelale-
si       Batıayaz 
Yaylası       Be-
len, Sarımazı 
ve Dörtyol yay-
laları 

Bu mekanlara sonba-
har, kış, ilkbahar ve yaz 
mevsimlerinde  geziler 
düzenlenir. Doğada ge-
len değişimler gözlem-
lenir. Fotoğraflar çekilir. 
Birbirleriyle karşılaştırı-
lır. 

ÜLKE-
MİZDE 
HAYAT 

F.3.1.1.1.Dünya'
nın şeklinin küre-
ye benzediğinin 
farkına varır. 

Antakya BİL-
SEM, Payas 
STEM Merkezi            
İskenderun Tek-
nik üniversitesi  
Havacılık ve 
Uzay Bilimleri 
Fakültesi  İs-
kenderun BİL-
SEM 

Gidilen mekanlarda 
Güneş, Ay, Dünya ve 
Yıldızlarla ilgili maketler 
modeller incelenir. Yet-
kilerden Bu gök cisim-
lerinin şekil ve büyük-
lükleri hakkında bilgi 
alınır. 
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MATEMATİK-4. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM 
İLİŞKİSİ 

VERİ İŞ-
LEME 

M.4.4.1.3. Elde 
ettiği veriyi sun-
mak amacıyla 
farklı gösterim-
ler kullanır.              
M.4.4.1.4. Sü-
tun grafiği, tablo 
ve diğer grafik-
lerle gösterilen 
bilgileri kullana-
rak günlük ha-
yatla ilgili prob-
lemler çözer. 

Atatürk Parkı Gittiği mekanda bulu-
nan ağaç türlerine, çi-
çek türlerine, hayvan 
türlerine ait verileri top-
lar. Çetele ve sıklık 
tablolarını düzenler. 
Veriler ışığında sütun 
grafiği, şekil grafiği, 
nesne grafiği hazırlar. 

ÖLÇME 

M.4.3.5.1. Ya-
rım ve çeyrek 
kilogramı gram 
cinsinden ifade 
eder.                             
M.4.3.5.2. Ki-
logram ve gra-
mı kütle ölçer-
ken birlikte kul-
lanır. 

Semt pazarları 
ve marketler 

Gidilen mekanlarda 
farklı nesneleri tartar. 
Kütlelerini karşılaştırır. 
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İNSAN HAKLARI-4. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM 
İLİŞKİSİ 

HAK,  
ÖZ-
GÜRLÜ
K VE 
SO-
RUML
ULUK 

Y.4.2.2. İnsan 
olma sorumlulu-
ğunu taşımanın 
yollarını açıklar. 

 Ören yerleri, sit 
alanları, müze-
ler, tarihi ve kül-
türel mekanlar 

Gidilen mekanlarda 
geçmişten günümüze 
kalan eserlerin bizler 
için önemi tartışılır. 
Bunları gelecek nesille-
re aktarılması için üze-
rimize düşen sorumlu-
luklar üzerinde durulur. 
Düşünen varlık olarak 
insanın doğaya, çevre-
ye, hayvanlara ve in-
sanlığın ortak mirasına 
karşı sorumlu olduğu 
vurgulanır. 

ADA-
LET VE 
EŞİT-
LİK 

Y.4.3.1. İnsanla-
rın farklılıklarına 
saygı gösterir.                         
Y.4.3.3. İnsanla-
rın ve özgürlük-
ler bakımından 
eşit olduğunu 
bilir. 

Ortadoks kilisesi   
Musevi Havrası      
Katolik Kilisesi                     
Habib-i Neccar 
Camisi 

Çocuklarla bu mekanla-
ra geziler düzenlenerek 
farklı inanış ve kültürle-
re ait insanlarla tanışa-
rak hoşgörü, saygı ve 
empatik duyguların ge-
lişmesine katkı sağla-
nır. Tüm insanları hak 
ve özgürlükler bakımın-
dan eşit olduğu vurgu-
lanır. 



 

 

Sayfa 29 OKULUM HATAY  

FEN BİLİMLERİ-4. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM 
İLİŞKİSİ 

YER 
KABU-
ĞU VE 
DÜN-
YA'MIZI
N HA-
REKET
LERİ 

F.4.1.1.2. Ka-
yaçlarla maden-
leri ilişkilendirir. 
Kayaçların ham-
madde olarak 
önemini tartışır. 

İsdemir                          
Koç Metalürji 

Gidilen mekanlarda iş-
lenen maden hakkında 
bilgiler öğrenir. Türki-
ye'deki önemli kayaçla-
ra ve madenlere deği-
nilir. 

YER 
KABU-
ĞU VE 
DÜN-
YA'MIZI
N HA-
REKET
LERİ 

F.4.1.2.1. Dün-
ya'nın dönme ve 
dolanma hare-
ketleri arasında-
ki farkı açıklar.         
F.4.1.2.2. Dün-
ya'nın hareket-
leri sonucu ger-
çekleşen olayla-
rı açıklar. 

Payas Stem 
Merkezi     An-
takya BİLSEM           
İskenderun BİL-
SEM        İsken-
derun Teknik 
Üniversitesi Ha-
vacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakül-
tesi 

Gidilen mekanlarda 
maket, modelleri ince-
ler. Üç boyutlu animas-
yonlar izlenir. Yetkililer-
den bilgiler alınarak ko-
nu pekiştirilir. 

AYDIN-
LATMA 
TEKNO-
LOJİLE
Rİ 

F.4.5.1.1. Geç-
mişte ve günü-
müzde kullanı-
lan aydınlatma 
araçlarını karşı-
laştırır. 

Arkeoloji ve Et-
noğrafya Müze-
leri 

Gidilen mekanlarda ilk 
çağlardan günümüze 
kadar kullanılan aydın-
latma araçlarını inceler. 
Karşılaştırır. Yetkililer-
den bilgiler alınarak ko-
nu pekiştirilir. 

BİLİNÇ-
Lİ TÜ-
KETİCİ 

F.4.6.1.1. Kay-
nakların kullanı-
mında tasarruflu 
davranmaya 
özen gösterir.                              
F.4.6.1.2. Ya-
şam için gerekli 
olan kaynakların 
ve geri dönüşü-
mün önemini 
fark eder. 

Hatay Büyükşe-
hir Belediyesi 
Katı Atıklar 
Enerji Üretim 
Tesisi 

Gidilen mekanlarda ka-
tı atıkları inceler. Yetki-
lilerden bilgiler alınarak 
geri dönüşümün öne-
mine ve kaynakları dik-
katli kullanmaya dikkat 
çekilir. 



 

Sayfa 30 OKULUM HATAY  

SOSYAL BİLGİLER-4. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM 
İLİŞKİSİ 

KÜL-
TÜR 
VE Mİ-
RAS 

SB.4.2.2. Ailesi 
ve çevresindeki 
milli kültürü yan-
sıtan ögeleri 
araştırarak ör-
nekler verir. 

Tarihi ve kültürel 
mekanların tü-
mü 

Gidilen mekanda görü-
len tarihi unsurlar ince-
lenir. Resimler çekilir. 
Yetkililerden bilgiler alı-
nır. 

İN-
SANL
AR 
YER-
LER 
VE 
ÇEV-
RELE
R 

SB.4.3.3. Yaşa-
dığı çevredeki 
doğal ve beşeri 
unsurları ayırt 
eder. 

Doğal Sit alanla-
rı ve ören yerle-
rinin tümü 

Gidilen mekanda beşeri 
ve doğal unsurlar göz-
lemlenir. Fotoğraflar çe-
kilir. 

ÜRE-
TİM 
DAĞI-
TIM 
VE TÜ-
KETİM 

SB.4.5.2. Ailesi 
ve yakın çevre-
sindeki başlıca 
ekonomik faali-
yetleri tanır. 

Organize Sanayi 
Bölgesi 

Gidilen mekanda yapı-
lan ekonomik faaliyetler 
gözlemlenir ve raporlaş-
tırılır. Meslekler hakkın-
da fikir edinir. Ailesinde 
bu mesleklerle uğraşan 
kişiler anımsanır. 



 

 

Sayfa 31 OKULUM HATAY  

GÖRSEL SANATLAR-4. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM İLİŞKİ-
Sİ 

SANAT 
ELEŞTİ-
RİSİ VE 
ESTE-
TİK 

G.4.3.1.Soyu
t, gerçekçi ve 
figüratif sanat 
eserleri ara-
sındaki fark-
ları açıklar. 

MKÜ Güzel 
Sanatlar Fa-
kültesi 

Gezi düzenlenen mekanda 
farklı sanat eserleri incelenir. 
Eserler hakkında bilgiler öğ-
renilir. Yetkililerden eserin 
özellikleri, kullanılan malze-
me ve teknikler hakkında bil-
giler edinir. 

KÜLTÜ-
REL Mİ-
RAS 

G.4.2.4. Mü-
zedeki farklı 
kültürlere ait 
sanat eserle-
rindeki ortak 
özellikleri 
söyler. 

Antakya Ar-
keoloji Müze-
si 

Gezi düzenlenen mekanda 
farklı sanat eserleri incelenir. 
Eserler hakkında bilgiler öğ-
renilir. Sanat eserlerinde var 
olan motifler üzerinde konu-
şulur. Yetkililerden eserin 
özellikleri, kullanılan malze-
me ve teknikler hakkında bil-
giler edinir. 

GÖRSE-
LİLETİŞİ
M VE Bİ-
ÇİMLEN
DİRME 

G.4.1.6. 
Farklı mater-
yalleri kulla-
narak üç bo-
yutlu çalış-
malar yapar. 

Müzeler, 
MKÜ Güzel 
Sanatlar Fa-
kültesi 

Gezi düzenlenen mekanda 
eserler incelenir. Eserler 
hakkında bilgiler öğrenilir. 
Sanat eserlerinde var olan 
motifler üzerinde konuşulur. 
Yetkililerden eserin özellikle-
ri, kullanılan malzeme ve 
teknikler hakkında bilgiler 
edinir. Bu eserlerden alınan 
ilhamla kil ve benzeri yoğur-
ma malzemeleri ile uygula-
malar yaptırılır. 



 

Sayfa 32 OKULUM HATAY  

MÜZİK-4. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM 
İLİŞKİSİ 

MÜZİK 
KÜLTÜRÜ 

Mü.4.D.5. 
Çevresinde-
ki müzik et-
kinliklerine 
katılır. 

Hatay Me-
deniyetler 
Korosu              
Büyükşehir 
ve ilçe be-
lediyelerin 
müzik et-
kinlikleri 

Konserlere dinle-
yici olarak katılır. 



 

 

Sayfa 33 OKULUM HATAY  

BEDEN EĞİTİMİ-4. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM 
İLİŞKİSİ 

DÜZEN-
Lİ Fİ-
ZİKSEL 
ETKİN-
LİK 

BO.4.2.1.1.Okul 
dışında oyun ve 
fiziki etkinliklere 
düzenli olarak ka-
tılır. 

Hatay Gençlik 
ve Spor Mü-
dürlüklerinin İl 
Spor Merkezle-
ri                         
Büyükşehir Be-
lediyesi İl Spor 
Kompleksleri 

Gidilen mekanlarda 
yılın dört mevsiminde 
parasız, düzenli bir 
şekilde spor yapabile-
ceği konusunda öğ-
renciler bilinçlendirilir. 
Yetkilerden bilgiler alı-
nır. 

DÜZEN-
Lİ Fİ-
ZİKSEL 
ETKİN-
LİK 

BO.4.2.2.6. Oyun 
ve fiziki etkinlikler-
de çevreye duyar-
lılık gösterilir. 

Parklar, Park-
lardaki oyun 
alanları, Spor 
merkezleri 

"Açık alan oyunla-
rı" (Mor 2) FEK'lerdeki 
etkinlikler kullanılabilir. 
Kazanımlar ile ilgili 
değerler üzerinde du-
rulur. 



 

Sayfa 34 OKULUM HATAY  

TÜRKÇE-4. SINIF 

ÜNİ-
TE 

KAZANIM MEKAN   MEKAN KAZANIM İLİŞKİ-
Sİ 

DİN-
LEME
/
İZLE-
ME 

T.1.1.1. Doğal 
ve yapay ses 
kaynaklarından 
çıkan sesleri 
ayırt eder.                              
T.1.1.2. Duydu-
ğu sesleri taklit 
eder.                       
T.1.1.3. Sesle-
re karşılık ge-
len harfleri 
ayırt eder. 

Büyükşehir 
Belediyesi 
Hayvan Barı-
nağı           
Antakya Ata-
türk Parkı  
Yakın çevre-
deki şelale ve 
dereler 

Hayvan barınağında hayvan 
seslerini taklit ederek, sesleri 
öğrenir. Ton ton değişen ses-
lerin renklerini fark ederek 
kalın ince sesleri ayırt eder. 
Hayvan sevgisini içselleştirir. 
Ağaç, dal, yaprak, su ve rüz-
gar seslerini içselleştirir ve 
taklit eder. 

OKU-
MAYA 
HA-
ZIRLI
K 

T.1.3.7. Vurgu, 
tonlama ve te-
laffuza dikkat 
ederek okur. 
T.1.3.8. Şiir 
okur. 

Atatürk Parkı Atatürk Park’ında ağaç, çi-
çek, su, hayvan vb. nesnele-
rin yanında yüksek sesle şiir-
ler okur. Milli değerlere sevgi 
ve saygı bilinci kazanır. 

YAZ-
MA 

T.1.4.1. Boya-
ma ve çizgi ça-
lışmaları yapar. 

MKÜ Güzel 
Sanatlar Fa-
kültesi               
Antakya Cam 
Müzesi 

Gezdiği mekânlarda   çizgi 
çalışmalarını ahşap ya da 
cam boyama üzerinde ma-
teryal kullanarak geliştirir. 
Milli kültürel değerleri tanır. 

OKU-
MA 

T.1.3.10. Farklı 
yazı karakterle-
riyle yazılmış 
yazıları okur. 

İl Halk Kütüp-
hanesi,             
Hatay MKÜ 
Kütüphanesi, 
İskenderun 
Çocuk Kütüp-
hanesi 

Gidilen mekanlarda farklı ya-
zı karakterleriyle yazılmış de-
ğişik eserleri inceler. Okuma-
ya çalışır. 
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HAYAT BİLGİSİ-1. SINIF 
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HAYAT BİLGİSİ-1. SINIF 



 

 

Sayfa 37 OKULUM HATAY  

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

Üniversitemiz 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 3837 Sayılı Kanunun 25’inci ve 28.03.1983 tarihli ve 
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenen Ek-17 
maddesiyle kurulmuştur. Rektörlüğe bağlı olarak kurulan yeni Fen 
Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, 
Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim 
Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ile adı ve bağlantısının 
değiştirilerek Rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Eğitim Fakültesi; 
yeni Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları 
değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yüksekokulu, 
İskenderun Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen 
Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü çerçevesinde 7 Fakülte, 
2 Yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 Enstitü olmak üzere 14 
birim ile kurulmuştur.  



 

Sayfa 38 OKULUM HATAY  

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

İskenderun Teknik Üniversitesi, kısa adıyla İSTE, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin 31.3.2015 tarihinde çıkardığı 6640 
sayılı bir yasayla Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulmuş 
teknik üniversitedir.  



 

 

Sayfa 39 OKULUM HATAY  

HATAY BİLİM ve SANAT MERKEZİ 

Hatay Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve 
öğrencileri ulusal ve uluslararası alanda katıldıkları 
proje yarışmalarında ödüller almışlar, yapılan proje 
ve tasarımlar, düzenlenen çeşitli organizasyonlarda 
tanıtılmış ve sergilenmiştir. Ulusal ve Uluslararası 
Eğitim projeleri, bilim ve sanat alanında araştırma ve 
inceleme çalışmaları yapılmaktadır.  
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İSKENDERUN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 

İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi Milli Eğitim Ba-
kanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 04/09/2015 tarih ve 8785340 sayılı 
yazısı ile açılmıştır. Mustafa Kemal Mh. 549 Sk. 
No:26 adresinde eğitime devam etmektedir. 



 

 

Sayfa 41 OKULUM HATAY  

PAYAS STEM MERKEZİ 

PayaSTEM merkezinde disiplinler arası bir anlayış ve 
alışılmışın dışında bir eğitimle geleceği kurgulayan 
öğrencilerin gelişimi sağlanmaktadır.  



 

Sayfa 42 OKULUM HATAY  

ANTAKYA SPOR KOMPLEKSİ 

28.000 metrekare alan içinde güreş, su topu, 
basketbol, voleybol sahalarının olduğu, biri kapalı 
olmak üzere iki adet yüzme havuzunun olduğu, kik 
boks, okçuluk antrenman salonlarının bulunduğu, 
halka açık kafeteryalar ve kapalı otoparkının 
bulunduğu ve 2015'te hizmete girecek olan bir büyük 
proje.  
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ANTAKYA HALK EĞİTİM MERKEZİ 

Milli Eğitimin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri 
Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda evrensel 
hukuka, Demokrasi ve İnsan Haklarına uygun bir 
bütünlük içinde yerine getirilmesi için planlı kalkınma 
hedefleri doğrultusunda toplumun ihtiyaç ve özelikleri 
doğrultusunda bireylere, her yaş gurubunda 
kursiyerlerin ilgi,istek,ihtiyaç ve üretime dayalı 
girişimci yönleri göz önünde bulundurularak, sosyal 
kültürel ve meslek edindirme amaçlı kurslar 
düzenlemektir.  



 

Sayfa 44 OKULUM HATAY  

İLK KURŞUN MÜZESİ 

İlimiz Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde bulunan ve 
Üç kattan oluşan müzede, balmumu tekniği ile 
yapılan dayanıklı silikon karışımlı materyaller 
kullanılarak hazırlanan Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere, Selim Çavuş, Hacı Emin 
Hoca, Mustafa Deliağa, Çifte Tabancalı Müftü, 
Mehmet Kara, Karahasan Paşa’nın heykelleri, tarihi 
resim ve tablolar, istiklal madalyaları, resmi belgeler, 
Milli mücadelede Türk kadınını resimleri, kamalar, 
tarihi kılıçlar, hançerler süngüler, silahlar 
sergilenmektedir.  
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TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLER MÜZESİ 

Tarihi ve kültürel zenginliği yanında hoşgörü kenti 
Hatay doğal güzellikleriyle de önemli bir yere 
sahiptir. Ülkemizde bulunan yaklaşık 10000 bitki 
türünün 3300 kadarı endemik, Hatay da ise 2000 
den fazla tespit edilen bitki türünden 300 kadarı 
endemik bitkiden oluşuyor. Buna göre ülkemizde 
yetişen endemik bitkilerin %10 u Hatay’da 
yetişmektedir. Bu bölgede 2000den fazla tespit edilen 
bitki türlerinden birçoğunun tıbbi ve aromatik bitki 
olduğu saptanmıştır.  
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ANTAKYA CAM MÜZESİ 

Dünyada camın ilk üretildiği yerleşim yerlerinden 
birisi olan Antakya ve çevresinde yöreye özgü yeşil 
cam bulunmaktır. Binlerce yıllık geçmişi olan Antakya 
cam geleneği 4 yıl önce son Antakya cam 
fabrikasının da kapanmasıyla son bulmuştur. Tüm 
yaş grubu cam severlerin eğlenme, eğlenirken 
öğrenme ve yaratıcılıklarının farklı yanlarını ortaya 
çıkarma fırsatı bulabileceği cam üfleme, füzyon ve 
boncuk yapımından oluşan 2 saatlik atölyeleri 
içermektedir. Özellikle hafta sonları ailece vakit 
geçirmek için bir fırsat yaratmak isteyenlerin ilgisini 
çekebilecek bir etkinliktir. 
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CEMİL MERİÇ KÜLTÜR EVİ 

1916 yılında Reyhanlı ilçesinde doğan yazar ve şair 
Cemil Meriç’in doğduğu ev müzeye 
dönüştürülmüştür. Kesme taş kaplama ve yığma 
yapım tekniği ile yapılmış tarihi yapı müze olarak 
ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Cemil Meriç 
Müzesi; asil yapısı, sohbet ve okuma odaları ile 
ziyaretçilere buluşma, dinlenme ve okuma olanağı 
sunarken, portakal çiçeği kokulu yemyeşil 
bahçesinde ise konuklara çaylarını yudumlarken 
hoşça vakit geçirme imkânı da sağlıyor. 
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TARIM MÜZESİ 

2015 yılında tarımla ilgili kültürel ve tarihsel değer 
taşıyan materyallerin toplanarak sergilenmesi, 
muhafaza edilmesi ve eğitimde kullanılması amacıyla 
oluşturulmuştur. Müze, tarımda nereden nereye 
gelindiğinin görülmesi açısından kentimizin turizmine 
katkı sağlamıştır. 
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DENİZ MÜZESİ KOMUTANLIĞI 

Türkiye'nin 3. Deniz Müzesi konumundaki müzemiz, 
İskenderun ilçesinin ilk ve tek müzesidir. Denizcilik 
alanında faaliyet gösteren müzemiz; içerdiği 
koleksiyon çeşitliliği açısından da yeterli seviyede 
olup siz ziyaretçilerini beklemektedir. 
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ARKEOLOJİ MÜZESİ 

Yeni Hatay Arkeoloji Müzesi Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Hatay Valiliğinin finansmanı ile Mimar 
Kemal NALBANT tarafından projelendirilmiştir.  Müze 
binasının yapımına Mayıs 2011 yılında başlanmıştır. 
53,500 metrekare arazi içerisine, oturum alanı 
16.000 metrekare olan yapının kapalı alanı 
32.754,14 metrekaredir. 10,700 metrekare alan ise 
sergileme alanı olarak kullanılmaktadır. Hatay’da 
yaşam G.Ö. 43.000 ile M.Ö.17.000 yılları arasında 
Üçağızlı Mağarası’nda başlar. Hatay Arkeoloji 
Müzesi yeni sergi alanına Samandağ İlçesi, Meydan 
Köyünde bulunan Üçağızlı mağarası canlandırılması 
ile girilmektedir. 
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MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 
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KİSECİK ŞİFALI SUYU 

Hastalıklara derman olan şifalı sudur. Merkez 
İlçeye bağlı Kisecik Köyü’ndedir. İçildiği zaman 
mide mitolitesini arttırır, boşalmasını 
kolaylaştırır. Ayrıca nevrit, nevralji, kronik 
romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir. 



 

 

Sayfa 53 OKULUM HATAY  

BÜYÜK ANTAKYA PARKI 

Şehrin merkezinde yeşillikler içerisinde asi nehri 
boyunca geniş bir alana kurulu park yüksek boylu 
ağaçlar, çeşitli çiçekler ve mini hayvanat bahçesi ile 
dinlenebileceğiniz çay bahçesi ile 
soluklanabileceğiniz bir yer. 



 

Sayfa 54 OKULUM HATAY  

ULUÇINAR ÇAYI 

Akdeniz’e akan Uluçınar (Arsuz) Çayı, Arsuz'dan 
geçerek denize kavuşur. Bazı kaynaklarda ismi 
Hacıahmetli Çayı olarak geçmektedir. Arsuz 
balıkçıları ve deniz meraklısı tekne sahipleri, 
teknelerini Uluçınar Çayı'nın kıyılarına bağladıkları 
için ilçenin marinası görevini üstlenmektedir. 



 

 

Sayfa 55 OKULUM HATAY  

SICAK SU KAPLICA 

Arsuz'a 10 km uzaklıktaki Hüyük Mahallesi'nde 
bulunmaktadır. Halk tarafından romatizma 
hastalığına iyi geldiğine inanılmakta ve kaplıca 
olarak adlandırılmaktadır. Suyun aktığı dağın üst 
kısımlarında Roma dönemi kalıntıları bulunmuştur. 



 

Sayfa 56 OKULUM HATAY  

MERYEM ANA HAVUZU 

Meryem Ana Havuzu, medeniyetlerin beşiği Hatay'ın 
İskenderun ilçesine bağlı Arsuz mevkinde 
bulunmaktadır. Arsuz' un Hacıahmetler Köyü'nden 8 
kilometre ileride konumlanmış olan Meryem Ana 
Havuzu halk arasında Seydi adıyla bilinmektedir. 
Meryem Ana Vadisi olarak da adlandırılan bu turistik 
bölge, hem doğal güzellikleriyle hem de Meryem 
Ana ile ilgili anlatılan efsaneleriyle dikkat 
çekmektedir. 



 

 

Sayfa 57 OKULUM HATAY  

SOĞUK OLUK YAYLASI 

Belen İlçesi-Sarımazı Mahallesi yol ayrımından 
başlayarak, 8 km´lik asfalt bir yol ile yeşilliğin ve 
ormanın hakim olduğu bir güzergahtan 
çıkılabilmektedir. Eski ve yeni tip yapıları ile 
gezilmeye ve görülmeye değer. 



 

Sayfa 58 OKULUM HATAY  

HARBİYE ŞELALESİ 

Defne beldesindeki Harbiye Şelaleleri, Antakya’ya 
gidildiğinde mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. 
Çağlayanlar bölgesi olarak tanımlanan Harbiye’de 
birbirinden güzel şelaleler vardır. 



 

 

Sayfa 59 OKULUM HATAY  

KAPILI DEĞİRMENLİ ŞELALE 

Hatay’a 76 km uzaklıktaki Dörtyol ilçesinin Kapılı 
köyünde Amanos’un eteklerinde bulunan bir doğa 
harikasıdır. Şelale yaklaşık 15-20 metre yükseklikten 
dökülmektedir. 



 

Sayfa 60 OKULUM HATAY  

GÖLBAŞI GÖLÜ 

Hatay ilimizde bulunan tek doğal göldür. Bu göl yöre 
halkı tarafında Balık Gölü olarak da bilinmektedir. 
Bu gölde balık avlanabilmektedir. Gölün içinde bir 
ada da bulunmaktadır. Gölün manzarası da 
görülmeye değerdir. Bu göl ilçemizin sınırlarında 
olması ve gölün küçük çapta da olsa turizme hizmet 
etmesi ilçemizin kalkındırmasına yardımcı 
olmaktadır. 



 

 

Sayfa 61 OKULUM HATAY  

KUMLU KAPLICALARI 

Kumlu Hatay Hamamı Mahallesinde bulunan ve 
Hamamat olarak bilinen bu kaplıca suyu şifa 
dağıtıyor. Kaplıca suyun sıcaklığı 37 derecedir. 
Kaplıca suyu birçok hastalığa iyi geldiği için birçok 
kişi buraya ziyaret amacı ile gelmektedir. 



 

Sayfa 62 OKULUM HATAY  

SİNCAN DAMLATAŞ MAĞARASI 

Payas'ın Sincan yaylası sınırlarında bulunan 
Damlataş Mağarası 120 milyon yaşında. 95 metre 
uzunluğundaki mağarada görülmeye değer sarkıt ve 
dikitler var. 



 

 

Sayfa 63 OKULUM HATAY  

MERYEM ANA SUYU 

Sincan yaylasında bulunan Meryem Ana Suyu şifalı 
olarak kabul ediliyor ve cilt hastalıklarına iyi 
geldiğine inanılıyor. Çeşmenin bulunduğu alanda 
eski bir kilise kalıntısı da var. 



 

Sayfa 64 OKULUM HATAY  

YENİŞEHİR GÖLÜ 

Yenişehir Gölü, Reyhanlı'nın güneyinde Suriye 
sınırında yer alır. Köprüsüyle, sandallarıyla, 
çevresindeki okaliptüs, çınar ve selvi ağaçlarıyla bir 
şelale görünümünde inen sularıyla ilçemize 
kazandırılmış bir sayfiye yeridir. 



 

 

Sayfa 65 OKULUM HATAY  

HAMAMAT KAPLICALARI 

Yüzyıllarca varlığını sürdürmeyi başaran Reyhanlı 
Hamamat Kaplıcaları, Hatay'ın Kumlu ilçesine 
oldukça yakındır ve Amik Ovası'nda yer almaktadır. 
Sularının içerisinde klorür bol miktarda vardır ve 
buna nazaran toksit maddeyi içinde 
barındırmamaktadır. Aynı zamanda mineralizasyon 
bakımından diğer termal sulardan ayrılmaktadır. 



 

Sayfa 66 OKULUM HATAY  

KARAMAĞARA 

Geçmişte kaçakçıların ve korsanların Akdeniz'de 
saklanmak için kullandığı bir barınak olduğu 
biliniyor. İçerisinde ateş yakıldığı ve çıkan isin tavanı 
siyaha bürümesi nedeniyle Karamağara olarak 
anılıyor. 



 

 

Sayfa 67 OKULUM HATAY  

BATIAYAZ YAYLASI 

Tarih ve doğanın iç içe olduğu bir yayla köyüdür. Buz 
gibi akan billur suları ve temiz havasıyla ziyaretçilerin 
ilgi odağı durumundadır. Günübirlik yeme içme 
üniteleri ve kamp yerleri bulunmaktadır. 



 

Sayfa 68 OKULUM HATAY  

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 



 

 

Sayfa 69 OKULUM HATAY  

ANTAKYA ORGANİZE SANAYİ 

Antakya Organize Sanayi Bölgesindeki parsellerin 
tamamı yatırımcılara tahsis edilmiştir. Bu parsellerin 
üzerinde Aralık 2013 tarihi itibariyle 61 tesis 
üretimde, 4 tesis inşaat aşamasında 12 tesis proje 
safhasındadır. Bölgede faaliyet gösteren firmalarda 
fiili istihdam 2.000 kişi civarındadır. Yatırımların 
başında tarımsal gıda, makine ve metal sektörleri 
bulunmaktadır. 



 

Sayfa 70 OKULUM HATAY  

İSKENDERUN ORGANİZE SANAYİ 

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi, imalat 
sanayimizin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri 
ve geliştirilmeleri için sınırları tehditli, tarımsal alanın 
dışında verimsiz ve çıplak arazi sahalarında sanayi 
işletmeleri için gerekli bulunan yol, su, kanalizasyon, 
drenaj, enerji, haberleşme ve benzeri altyapı 
hizmetleri yaptırıp sanayiciye tahsisini amaçlayan 
organize bir kuruluştur. 



 

 

Sayfa 71 OKULUM HATAY  

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK FAB. 

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., Türkiye’nin en büyük 
demir-çelik işletmesidir. Tesisler İskenderun'un 17 km 
kuzeyinde Karayılan ve Payas yörelerinde toplam 
16.757.238 m² alan üzerine kurulmuştur. İsdemir; 
Türkiye’nin kuruluş tarihi itibarı ile üçüncü, uzun 
mamul üretimi açısından ise en büyük entegre 
tesisidir. 



 

Sayfa 72 OKULUM HATAY  

HATBORU ÇELİK FABRİKASI 

Çelik boru sektöründe 1964 yılından bu yana hizmet 
veren Hatboru San. ve Tic. A.Ş 1998 yılında sulama 
ve sondaj borusu imalatından TSE ve API 5L 
standartlarında spiral kaynaklı boru üretimine 
geçerek bugün gelinen noktada çelik boru 
sektöründe en iyiler arasında yer almayı başarmıştır. 



 

 

Sayfa 73 OKULUM HATAY  

ZİYARET RÜZGAR SANTRALİ 

Ziyaret (Türbe) Rüzgar Enerji Santrali (RES) Hatay'ın Samandağ 
ilçesindedir. Fina Enerji bağlı ortağı olan Ziyaret RES Elektrik 
Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen santral 76 MWe 
kurulu gücü ile Türkiye'nin 171. Hatay'ın ise 4. büyük enerji 
santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin 17. büyük Rüzgar Enerji 
Santrali'dir. 

BELEN RÜZGAR SANTRALİ 

Belen Rüzgar Enerji Santrali (RES) Hatay'ın Belen ilçesi Halilbey 
bölgesindedir. Güriş Holding firmasına ait santral 48 MWe kurulu gücü 
ile Türkiye'nin 258. Hatay'ın ise 7. büyük enerji santralidir. 



 

Sayfa 74 OKULUM HATAY  

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 



 

 

Sayfa 75 OKULUM HATAY  

KOZ KALESİ 

Bu kale Antakya Prensliği döneminde yapıldığı 
sanılmaktadır. Haçlılar ve Bizanslılar tarafından 
oldukça aktif olarak kullanılmıştır. Kuseyr yolu 



 

Sayfa 76 OKULUM HATAY  

PERİ BACALARI GELİN DAĞI 

Gelin Dağı ile adlandırılan bu kayalık kesimde birçok 
mağara bulunur. Bu mağaralar değişik zamanlara 
aittir. Roma Nekropolü olarak adlandırılan bu yerde 
Kapadokya’da bulunan peri bacaklarının aynısı 
Yunushan köyünde bulunuyor. 



 

 

Sayfa 77 OKULUM HATAY  

KADDİS MAR CİRCOS KİLİSESİ 

18. yüzyıl başlarında yapılan kilise 1872 yılında 
meydana gelen depremde büyük hasar görmüştür. 
1897 yılında çok iyi bir şekilde restore edilen kilise 
yöredeki Hıristiyanların uğrak yeri olup halen ibadete 
açıktır.      



 

Sayfa 78 OKULUM HATAY  

FATİKLİ CAMİİ 

İlçe merkezinde bulunan bu cami Fatikli mahallesinde 
bulunur. 1875 yıllında inşa edilmiştir. İnce bir işçilikle 
inşa edilen bu cami görülmeye değer bir yapıdır. 2008 
yıllında restore edilip halka açmıştır. 



 

 

Sayfa 79 OKULUM HATAY  

HZ. MİKTAD MAKAMI 

İlçemize bağlı Akdarı Köyünde bulunur. Nusayri 
vatandaşlarımızca kutsal kabul edilen 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in sahabesi Mıktad 
bin Esved’e ait bir yerdir. Burası ziyaret bölgesidir. 
Birçok kişi burayı ziyarete gelip dua ederler. 



 

Sayfa 80 OKULUM HATAY  

SAİNT PİERRE KİLİSESİ 

7m yüksekliğinde Habib-i Neccar dağının uzantısı 
olan doğal bir mağaradır. Hz.İsa’nın ölümünden 
sonra havarilerinden St. Pierre Antakya’ya gelerek 
(M.S. 1.yy ilk yarısı) burada telkinlere başlamış. 
İsa’ya inanan Hristiyan (Hristos) adı ilk kez bu kilise 
cemaatine verilmiştir. 1983 yılında Papa VI. Paul 
tarafından Hristiyanlığın hac yeri olarak kabul 
edilmiştir. Her yıl 29 haziranda St. Pierre Günü 
kutlamaları yapılmaktadır. 



 

 

Sayfa 81 OKULUM HATAY  

KURŞUNLU HAN 

Osmanlı hanları içinde en önemlileri, Kurşunlu Han ile 
Yeni Han ve Hüsnü Sabuncu Kervansarayı'dır. Kurşunlu 
Han, Antakya'daki 15 hanın en eskisi olup 1660 
yıllarına doğru Köprülü Mehmet Paşa tarafından sürre 
alayının ağırlanması için inşa ettirilmiştir. 



 

Sayfa 82 OKULUM HATAY  

MUSEVİ HAVRASI 

Antakya Musevi cemiyetinin kullandığı bir binadır. 
1700 yıllarında yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. 
Büyük bayramlarda ve önemli günlerde törenler 
düzenlenmektedir. Sinagogda bulunan el yazması 
Tevrat 500 yıllıktır. 



 

 

Sayfa 83 OKULUM HATAY  

ESKİ ANTAKYA EVLERİ 

Yüksek taş duvarlı, içerisindeki avlu etrafında 
odaların sıralandığı genellikle tek katlı veya iki 
katlı mimarisi ile Antakya evleri halkın yaşayış 
biçimini, gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır. 



 

Sayfa 84 OKULUM HATAY  

KURTULUŞ CADDESİ 

Antik Çağ'da Ortadoğu zenginlerinin alışveriş 
merkezi haline gelen ve gündüzler insanlara 
yetmeyince geceleri de meşaleler kullanılarak 
aydınlatınca "dünyanın ilk ışıklandırılan" caddesi 
unvanını alan caddedir. 



 

 

Sayfa 85 OKULUM HATAY  

ANTAKYA KALESİ ve SURLAR 

M.Ö.300 yıllarında Büyük İskender’in 
generallerinden Seleucos I. Nikator tarafından 
kurulan Antakya kalesi dünyanın önemli yapıları 
arasında yer alır. İstanbul surlarından sonra 
ülkemizdeki surların en uzunudur. 



 

Sayfa 86 OKULUM HATAY  

ULU CAMİİ 

16.yüzyılda yapılmış olup, Selçuklu tarzını anlatır. 
Tonozlu ve düz çatılıdır. Kitabesinde Hicri 1117 tarihi 
bulunmaktadır. Antakya camilerinin en eskisi ve en 
büyüğü Ulucami´dir. 



 

 

Sayfa 87 OKULUM HATAY  

ORTADOKS KİLİSESİ 

Ortodoks Kilisenin yapımına 1860’lı yıllarda 
başlanmış, ancak 1872 depreminde büyük hasar 
görerek yıkılmıştır. Üç Semavi Dininin birleştiği bir yer 
olarak bilinen Antakya’daki bu kilisenin yapımına XIX. 
yüzyılın sonlarında başlanmış ve 1900’de ibadete 



 

Sayfa 88 OKULUM HATAY  

HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ 

M.Ö. 4 binden itibaren zamanımıza kadar her devrin 
çeşitli kültür ve tarihi vesikalarını bünyesinde toplayan 
Hatay’da ilk kez 1932 yıllarında bilimsel kazılara 
başlanmıştır. 



 

 

Sayfa 89 OKULUM HATAY  

KATOLİK KİLİSESİ 

   

Antakya şehir merkezinde Kurtuluş caddesinde 
bulunmaktadır.1852 yılında dönemin sultanından bir 
Katolik Kilisesi kurmak için izin alındıktan sonra eski 
bir Antakya evinin kiliseye dönüştürülmesi ile ibadete 
açılmıştır. 



 

Sayfa 90 OKULUM HATAY  

ANTAKYA SON KAPISI 

Antik şehirden kalan son geçittir. Bu gün için bile 
hala çok büyük. Yolun iki tarafında hala şehir 
duvar kalıntıları mevcut. 



 

 

Sayfa 91 OKULUM HATAY  

KONACIK 

Arsuz’a 10 km. uzaklıkta bulunan sütun, lahit, 
mozaik ve diğer kalıntılar Roma ve erken Bizans 
dönemine aittir. Konacık-Tülek-Burunlu bölgesinde 
tuğla veya çömlek fabrikaları olduğu ve aynı 
yerde bir Kilisenin de varlığı kaynaklarda 
geçmektedir. 



 

Sayfa 92 OKULUM HATAY  

ROMA SU KEMERİ 

Halk tarafından Sıra Taşlar olarak ifade edilmektedir. Su 
kemerinin Avcılarsuyu Mahallesi Peri Dağı mevkiinde 
bulunan su kaynağından geldiğine inanılmaktadır. 
Bölgenin güneyinde çok büyük bir alanda sahil boyunca 
Roma yerleşkesi olduğu bazı kaynaklarda geçmektedir. 
Burası Burunlu olarak da ifade edilmektedir. 



 

 

Sayfa 93 OKULUM HATAY  

MAR YUHANNA KİLİSESİ 

Mar Yuhanna Kilisesi (Aziz Vaftizci Yahya Kilisesi, 
Eglise Saint Jean-Baptiste, Mar Youhanna al-
Maamadan) Arsuz'a yerleşen hristiyanlar tarafından 
yapılmıştır. 1778 yılına ait tesis mermeri ve 1838 
yılına ait restorasyon mermeri olmak üzere iki 
mermer sütun mevcuttur. Kilise'nin doğu tarafında 
mezarlık vardır. Mezarlığın en eski tarihi olan 
1797'yi gösteren bir plaka mevcuttur. 



 

Sayfa 94 OKULUM HATAY  

KANUNİ KÜLLİYESİ 

Kanuni Sultan Süleyman’ın, 1553 Mısır seferi 
sırasında Hatay’ın Belen ilçesinde Mimar Sinan 
tarafından yaptırılmıştır. Tarihi İpek Yolu üzerindeki 
külliye, yörenin yerleşime açılmasını sağladığından 
önemlidir. 



 

 

Sayfa 95 OKULUM HATAY  

BAKRAS KALESİ 

Ortaçağ'a ait olduğu düşünülen ve tarihi Helenistik 
döneme kadar uzanan Bakras Kalesi, muazzam 
mimarisi ve doğayla iç içe konumuyla görülmeye 
değer bir yapı. 



 

Sayfa 96 OKULUM HATAY  

BAKRAS KÖPRÜSÜ 

Bu tarihi köprü Bakras çayı üzerinde olup uzunluğu 
12 metre kadardır. Tek kemerli olan köprü kesme 
taşlarla inşa edilmiştir. 



 

 

Sayfa 97 OKULUM HATAY  

ŞEHİTLER ABİDESİ 

1.Dünya Savaşında (1914-1918) bu bölgede 
Fransızlarla yapılan savaşlarda ve ermeni 
ayaklanmalarının bastırılmasında görevlendirilen 
41.Piyade Tümeninde şehit düşen ve yaralanıp 
hastanelerdeki görevli ermeni doktorların tedavi 
edecekleri yerde zehirleyerek öldürdükleri 1.500 
vatan evladının anısına 1916 yılında Tümen 
Komutanı Yarbay Musa Kazım bey tarafından 
dikilmiştir. 



 

Sayfa 98 OKULUM HATAY  

BELEN MERKEZ CAMİ 

Belen cami salnamelerdeki ifadesiyle Kanuni 
Sultan Süleyman Han hazretleri tarafından 959 
tarihinde yapılma emri verilmiştir. Belen Merkez 
Cami konumunda olan bu mabed halen ayaktadır. 



 

 

Sayfa 99 OKULUM HATAY  

BELEN KURTULUŞ HAMAMI 

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Belen'de 
yaptırılan hamam, en son inşa edilen tarihi eserdir. 
Bugün her hattı ile ayakta duran Belen (kurtuluş) 
Hamamlarda aydınlatmayı sağlayan ve kubbede göz 
şeklinde yer alan motifler burada yaklaşık olarak bir 
yıldız şeklinde düşünülmüştür. 



 

Sayfa 100 OKULUM HATAY  

TARİHİ KİLİSE ÇANI 

Günümüze ulaşan, kilisenin sadece bazı kalıntıları 
geriye kalmıştır. Yerleşimin geçide doğru kısmında 
yer alan kilise bir tepe üzerindedir. Belen'de yaşayan 
gayri müslimlere hizmet verdiği anlaşılan yapı için 
belgelerde sadece kilise ifadesiyle söz edilir. 
Olasılıkla XIX. yüzyıla aittir. 



 

 

Sayfa 101 OKULUM HATAY  

MERYEM ANA MANASTIRI 

1920 yılında yaptırılan Meryem Ana Kilisesi ve 
Manastırı’nda sadece yaz aylarında ibadet 
yapılmaktadır. İskenderun Latin Katolik Kilisesine 
bağlı olarak faaliyet gösteren bu kilise 15 
Ağustos’ta Meryem Ana’nın göğe yükselmesine 
adanmıştır 



 

Sayfa 102 OKULUM HATAY  

ŞEYH YUSUF TÜRBESİ 

Şeyh Yusuf 1500 yıllarında yaşamış, tıbba faydaları 
geçmiş bir hekimdir. Günümüzde maneviyatından 
şifa bulmak isteyen hastalar tarafından ziyaret 
edilmektedir. 



 

 

Sayfa 103 OKULUM HATAY  

ST. SİMON MANASTIRI 

Hatay’ın Defne ile Samandağ ilçeleri sınırında yer 
alan St. Simon Manastırı, efsanesi, eşsiz manzarası 
ve doğayla iç içe mimarisiyle kentin önemli turistik 
değerleri arasında yer alıyor. Hatay‘ın Defne ile 
Samandağ ilçeleri sınırında Aknehir Mahallesi 
yakınlarındaki gözlerden ırak bir bölgede yaklaşık 
480 rakımlı tepede 6. yüzyılda kurulan St. Simon 
Manastırı, kentin inanç turizminde önemli yer 
tutuyor. 



 

Sayfa 104 OKULUM HATAY  

TRAYAN SU KEMERİ 

Hatay Antakya Defne Harbiye Kantra olarak bilinen 
Tarihi su kemeri, adını, Bu yapıyı yaptıran, Roma 
13.imparatoru Marcus Ulpius Nerva Traianus tan 
almıştır. Bu yapı 2.Yüzyılda Roma imparatoru Trajan 
(Trayan) tarafından Harbiyeden kente su getirmek 
amacıyla inşa edilmiştir. Su kemeri 9km 
uzunluğundadır. Trajan Su Kemerlerinin bir kısmı 
Antakya Harbiye arasında, bir kısmı ise Eski Antakya 
Devlet Hastanesi civarındadır. Halk dilinde bu eser 
Memekli Köprü olarak anılır. Antakyanın su ihtiyacını 
giderilmek için yapılan bu yapının yerden yüksekliği 
40metredir. 



 

 

Sayfa 105 OKULUM HATAY  

MANCINIK KALESİ 

Yaklaşık 800 yıllık geçmişi olan ve Dörtyol Limanı'nı 
hakim tepelerden gözetlemek için yapılan kalenin 
1290 yılında Dörtyol-Payas arasında büyük bir 
manastır olarak da kullanılmıştır. 



 

Sayfa 106 OKULUM HATAY  

İSSOS ANTİK KENT 

Şehrin sahipsiz kalıntılarına Erzin’e 7 km mesafedeki 
İstasyon Mevkiinde rastlamak mümkündür. 
Mezopotamya’yı Yunan kültürüne, Anadolu'yu İslam 
Ülkelerine bağlayan merkez konumundaki İssos ; 
Bizans, Geç Hitit, Selaukos, Pers ve Osmanlı 
İmparatorluğuna ev sahipliği yapmıştır. 



 

 

Sayfa 107 OKULUM HATAY  

KİNET HÖYÜĞÜ 

İskenderun Körfezi kıyısından 500 metre içerde 
bulunan bir höyüktür. Yerleşim, Geç Neolitik 
Çağ'dan Helenistik Dönem'e kadar MÖ 5.000-.50 
yıllarında iskan edilmiştir. 



 

Sayfa 108 OKULUM HATAY  

KAPTAN PAŞA CAMİ 

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Merkez 
Kaptanpaşa Camii Hicri 1280 (Miladi 1864) yılında 
Kaptan Mehmet Paşa tarafından ahşap bina ve tek 
şerefeli taştan minare olarak yaptırılmıştır. 1974 yılında 
ahşap kısım yıkılarak bu günkü şekliyle betonarme ve 
tek kubbe ek olarak yeniden inşa edilmiş, eski taş 
minareye dokunulmadan yeniden 40 metre 
yüksekliğinde ikişer şerefeli iki minare daha ilave 
edilmiştir. 1864 yılından günümüze ulaşan bu caminin 
sadece eski taş minaresi tescilli tarihi eserdir. 



 

 

Sayfa 109 OKULUM HATAY  

MARCİRCOS KİLİSESİ 

1585 yılında kurulan kilise Denizciler Caddesi 
üzerinde bulunmaktadır. Halen yöre halkı 
tarafından gerek ibadet, gerekse adakta bulunmak 
için kullanılmaktadır. Marcircos Ortodoks kilisesinde 
5 Mayıs Hıdır İlyas şenlikleri ve 6 Mayıs Aziz’in isim 
günü kutlamaları yapılmaktadır. 



 

Sayfa 110 OKULUM HATAY  

AZİZ NİKOLA  KİLİSESİ 

1870 yılında kurulmuş olan kilise, halen 
İskenderun’da kullanılmaktadır. Şehit Pamir 
caddesindedir. Halen ibadete açık olan kilisede 
paha biçilmez tablolar ve işlemeler vardır 



 

 

Sayfa 111 OKULUM HATAY  

KARASUN MANUK ERMENİ KİLİSESİ 

1872 tarihinde yapılmıştır. Daha sonra restore 
edilen bu kilise Ermeni cemaati tarafından 
kullanılmaktadır. 



 

Sayfa 112 OKULUM HATAY  

İTALYAN KATOLİK LATİN KİLİSESİ 

1600’lü yılların başında Kapuçin Rahipleri tarafından 
kurulan kilise Mithat paşa caddesi üzerindedir. 1888 
yılında büyük bir restorasyon geçiren yapı toplam 14 
sütun üzerine oturmuştur. Haftanın her günü ayin 
yapılmaktadır. 



 

 

Sayfa 113 OKULUM HATAY  

İSKENDERUN DENİZ MÜZESİ 

İskenderun Deniz Müzesi Hatay ili İskenderun 
ilçesinde kurulmuş bir müzedir. Müze İskenderun kent 
dokusu içinde Atatürk Bulvarı üzerinde ve 36°35′39″K 
36°09′49″D koordinatlarındadır. Bina 1942 yılında 
Türk Deniz Kuvvetlerince satın alınmış ve 2008 yılına 
kadar çeşitli hizmetler için kullanılmıştır. 



 

Sayfa 114 OKULUM HATAY  

DARB-I SAK MÜZESİ 

Darb-ı Sak Kalesi, yüksek bir tepede konumlanmıştır. 
Kırıkhan-Hassa yolu üzerinde bulunan kale, üçgene 
yakın şekilde olan bir taş duvarla çevrilidir. 
Kahramanmaraş-Gaziantep tarafından Antalya'ya 
giden yol ile Halep yolunun güvenliğini sağlamak 
amacıyla yapılmıştır. 



 

 

Sayfa 115 OKULUM HATAY  

BEYAZİDİ BESTAMİ TÜRBESİ 

Anadolu erenlerinden olan Bayezıd-i Bestami 
Hazretleri 800’lü yıllarda Horasan yakınlarında 
Bistam şehrinde doğmuş olup hayatının büyük bir 
bölümünü Kırıkhan İlçesine bağlı Alaybeyli Köyünde 
bulunan Darb-ı Sak Kalesi üzerindeki Çilehanede 
geçirmiştir. 



 

Sayfa 116 OKULUM HATAY  

DANAAHMETLİ KÖPRÜSÜ 

İlçemizde kıvrım kıvrım akan Karasu üzerinde inşa 
edilmiştir. bu köprü 16. Yüzyılda inşa edilmiştir. 
Eski yıllarda Ceylanlı Mahallesinden gelip Halep’e 
giden yol üstünde kurulan köprü, halen ayakta ve 
sağlam olarak kullanılmaktadır. Eski bir aşiret 
ağanın hanımı tarafında inşa edildiği 
söylenmektedir. Halk arasında Taş Köprü olarak da 
bilinmektedir.  Köprü 6 gözlüdür. 



 

 

Sayfa 117 OKULUM HATAY  

MURAT PAŞA KÖPRÜSÜ 

İlçemiz ile Reyhanlı yolu arasında bulunur. 200 
metre aralıkla iki köprü bulunur. fakat bu köprü 
bir bütün olarak görülür. Büyük olan köprü 16 
gözlüdür.  1607 yıllında bölgede çıkan Canpolat 
isyanını bastırmak için giden Kuyumcu Murat 
Paşanın ismini almıştır. 



 

Sayfa 118 OKULUM HATAY  

BEŞ KARDEŞLER MAĞARASI 

İlçemize bağlı Ceylanlı Mahallesi yakınlarında 
bulunur. Tipik kaya mezarları veya inziva odaları 
görünümündedir. Burada beşkardeşin yaşadığı 
rivayet edilmektedir. Halk arasında Sütlü mağara da 
denilmektedir. Burada yazılan bir yazı bulunur. Bu 
yazı şöyledir  “Vakfettim Burası Bir Vezir Mahallidir.” 



 

 

Sayfa 119 OKULUM HATAY  

CİN KULESİ 

Payas Kalesi ile liman arasında, limanı korumak için 
1577 yılında inşa edilmiştir. Eskiden 'İskele Kalesi' 
adıyla anılan bu yapı 360 derecelik görüş alanına 
sahip iki katlı bir karakol kulesidir. Bir Osmanlı şehri 
oluşturmak için gösterilen gayretin son halkasını teşkil 
ettiği anlaşılmaktadır. 



 

Sayfa 120 OKULUM HATAY  

PAYAS KALESİ 

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin batı kısmında, etrafı 
hendekle çevrili, sekiz kuleli bir savunma yapısıdır. Payas 
Kalesi, aslen Haçlılar tarafından inşa ettirilmiş, hacıların 
güvenliğini sağlamakla görevli Tapınak Şövalyeleri'nin 
kontrolü altında hizmet etmiş. 



 

 

Sayfa 121 OKULUM HATAY  

İPEK YOLU KÖPRÜSÜ 

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi civarında arasta 
(çarşı) içinden geçen kervan ve Hac yolu, güney 
kapısından çıktıktan sonra Payas Çayı'na 
varmaktadır. Bu çay üzerinde yapılan üç gözlü, 
kemerli köprü İpek Yolu ticaretinin külliyeye 
bağlandığı kısımdır. 



 

Sayfa 122 OKULUM HATAY  

SARI SELİM CAMİSİ 

Bugün II. Selim’in ismiyle anılan cami (Sarı Selim 
Cami) yapıldığı tarihten bu yana ibadete 
kapatılmamıştır. Caminin son cemaat mahalli yedi 
revaklıdır. Caminin avlusu 18 hücreden meydana 
gelen bir hanegahla çevrelenmiştir. 



 

 

Sayfa 123 OKULUM HATAY  

KIZLAR SARAYI 

Reyhanlı-Halep asfaltı üzerinde bulunmaktadır. 
Bizans devrine ait olduğu sanılmaktadır. Saray 
girişine iki taraflı kesme iri blok taşlardan oluşan bir 
geçitten girilmektedir. Orta kısmında yüksek kare 
planlı bir kule bulunmaktadır ve çeşitli oda 
kalıntılarına rastlanılmıştır. 



 

Sayfa 124 OKULUM HATAY  

REYHANLI HAMAMI 

İlçeye 20 km uzaklıkta bulunur. Hamam tam olarak 
Suriye sınırında bulunur. Bu hamamın olduğu yerde 5 
faklı kaynaktan su çıkmaktadır. 



 

 

Sayfa 125 OKULUM HATAY  

İMMA KALESİ 

Cilvegözü sınır Kapısına giderken yol üzerinde 
bulunur. Kale Roma dönemine ait bir yapıdır. 
Günümüzde tahrip görmüştür. 



 

Sayfa 126 OKULUM HATAY  

CÜDEYDE HÖYÜĞÜ 

İlçemizde bulunan bu höyük yaklaşık 5000 yıl 
öncesinde kurulmuştur. Bu höyük üzerinde birçok 
medeniyetin izi görülür. 17 katmanda oluşan bu 
yapı zaman zaman kazı çalışmaları yapılmıştır. 
çalışmaları günümüzde de devam etmektedir. 



 

 

Sayfa 127 OKULUM HATAY  

ATÇANA 

İlçemizden il merkezine giderken yol üzerinde 
bulunan bir höyüktür. Burada yapılan kazı 
çalışmaları sonucunda birçok tarihi kalıntıya 
rastlanmıştır. Bulunan bu kalıntılar Hatay Arkeoloji 
Müzesinde sergilenmektedir. 



 

Sayfa 128 OKULUM HATAY  

TAİNAT 

İlçemizde bulunan bu antik kentte kazı çalışmaları 
yapılmıştır. Yapılan kazılarda ortaya Hitit Dönemine ait 
Saray ve tapınak bulunmuştur. Burada elde edilen 
eserler Hatay Arkeoloji Müzesine götürülmüştür. 



 

 

Sayfa 129 OKULUM HATAY  

BEŞİKLİ MAĞARA ve KAYA MEZARLARI 

Hatay Samandağ ilçesinde Vespasianus-Titus Tüneli 
yakınında bulunan Beşikli Mağara Roma dönemine 
ait bir mezarlıktır. Bu mezarların kral mezarı olduğu 
ileri sürülmüşse de gerçekte bunlardan on ikisinin 
Romalı yönetici ve Seleucia Pieria kentinin ileri 
gelenlerine ait olduğu sanılmaktadır. 



 

Sayfa 130 OKULUM HATAY  

SELEUCİA  PİERİA 

Antakya'ya 30 km uzaklıkta, Çevlik yöresinde denize 
hakim yamaçlarda M.Ö. 300 yıllarında Seleucus 
Nicator tarafından kurulan ve kurucusunun adı ile 
anılan antik kenttir. 



 

 

Sayfa 131 OKULUM HATAY  

HZ. HIZIR ALEYHİSSELAM TÜRBESİ 

Hz. Hızır Türbesi Samandağ’da ve denize çok 
yakın bir konumda kutsal bir mekandır. Rivayete 
göre Hz. Hızır ile Hz. Musa’nın buluştuğu yer olan 
kutsal bir kaya olarak anılmakta ve çevresinde 
geleneksel olarak bir veya üç kez dönülmektedir. 



 

Sayfa 132 OKULUM HATAY  

EBUL FUTUH CAMİİ 

Samandağ merkezinde bulunan cami, 1798 yılında 
inşa edilmiştir. 2007 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
tarafından aslına uygun restore edilen camii  halen 
hizmete devam etmektedir. 



 

 

Sayfa 133 OKULUM HATAY  

AZİZE TEKLA KİLİSESİ 

Samandağ Cemal Gürsel Mahallesinin Eski köy 
(Hırbani) denilen bölgesinde bulunan kilise, tarihi bir 
yıkıntının üzerinde 2007 yılında inşa edilmiştir. Kiliseye 
bağlı kaynaklardan eski kilisenin erken Hıristiyanlık 
dönemine tekabül ettiği ve M.S. 4. yüzyıla ait olduğu 
anlaşılmaktadır. 



 

Sayfa 134 OKULUM HATAY  

DOR MABEDİ 

Tümüyle beyaz mermerden yapılan mabedin kalıntıları 
Kapısuyu Köyü' ne giden yolun 2 km.'sinde bulunur. Bir 
zamanlar Selecuia kentinin merkezinde yer almış, kral 
mabedi olarak tüm şehri görecek şekilde inşa 
edilmiştir. 



 

 

Sayfa 135 OKULUM HATAY  

YOĞUNOLUK ERMENİ KİLİSESİ 

Cami, kilise ve havranın aynı sokakta yer aldığı ‘’Barış 
ve Hoşgörü Kenti’’ olarak adlandırılan Hatay’da, farklı 
dinlerin ibadet yerlerini yanyana ya da üstüste görmek 
mümkün. Samandağ ilçesine bağlı Yoğunoluk 
Köyü’nde bulunan Ermeni Kilisesi’nin üzerinde ibadete 
açık bir cami bulunuyor. 



 

Sayfa 136 OKULUM HATAY  

VAKIFLI ERMENİ KİLİSESİ 

Ermeni kilisesi ipek böceği yetiştirmek üzere 
yapılmış, 1915 yılında kiliseye dönüştürülmüş bir 
binadır. 1997 yılında restore edilerek kubbesiyle 
tam bir kilise halini almıştır. 



 

 

Sayfa 137 OKULUM HATAY  

ST. BARLAAM MANASTIRI 

Barlam Manastırı Yayladağı ilçesi Keldağ üzerindedir. 
Kel Dağ hem selevukos döneminde hem de Roma 
döneminde kutsal yerlerden biriydi. M.S. 4. yüzyılda St. 
Barlaam buraya gelerek Zeus heykelini yıkmış ve bir 
keşişler topluluğu oluşturmuştur. 



 

Sayfa 138 OKULUM HATAY  

KASIM BEY CAMİ 

Sekizgen kısa gövdeli ve ahşap şemsiyeli şerefeye 
sahip cami, 15. yüzyıl sonu ile 16. yüzyıl başı 
arasında kalan bir dönemde yaptırılmış olmalıdır. 
Cami pek çok kez onarım görmüştür. 



 

 

Sayfa 139 OKULUM HATAY  

HACI HÜSEYİN CAMİ 

Eserin günümüze sadece çokgen gövdeli orijinal 
minaresi gelmiştir. Caminin 1754 tarihinde inşa 
edildiği sanılmaktadır. 



 

Sayfa 140 OKULUM HATAY  

KASIM BEY KÖPRÜSÜ 

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde Abbasiler döneminde 
yapılan bin yıllık Kasımbey Köprüsü restore ediliyor. 
Kureyşi deresi üzerine yapılan tarihi köprü bölgenin en 
eski tarihi eserleri arasında yer alıyor. 



 

 

Sayfa 141 OKULUM HATAY  

ŞEYH AHMET KUSEYRİ TÜRBESİ 

Şeyh Ahmet Türbesi kendine izafeten ismi verilen (Şıh 
köy) Şenköy’dedir. Şeyh Ahmet babası öldükten sonra 
cami avlusunun doğu kısmına 1525 yılında bur türbeyi 
yaptırmıştır. Cami avlusundan yüksek bir alan içinde 
bulunan türbeye merdivenlerle çıkılıyor. 



 

Sayfa 142 


