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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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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 Mehmet Akif KARATAŞ ARGE 

3 Mahmut ADIN 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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BEDEN EĞİTİMİ-4. SINIF 
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SOSYAL BİLGİLER-5, 6, 7 ve 8. Sınıf 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ) 

KÜL-
TÜR 
VE 
Mİ-
RAS 

SB.5.2.1. Somut kalıntı-
larından yola çıkarak 
kadim uygarlıkların in-
sanlık tarihine katkılarını 
farkeder. 

Hatay Arkeoloji Müzesi, 
Kinet Höyük,Cüdeyde Hö-
yüğü, Atçana Höyüğü, Tai-
nat Höyüğü, Dor Mabedi, 
  

Farklı dönem ve mekânlara ait 
tarihsel kanıtları sorgulayarak in-
sanlar, nesneler, olaylar ve olgular 
arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
belirlemeleri, değişim ve sürekliliği 
algılamaları müze ve gezilerle elde 
etmiş olur. 

SB.5.2.2. Çevresindeki 
doğal varlıklar ile tarih 
mekânları, nesneleri ve 
eserleri tanıtır. 

Peri Bacaları Gelin Dağı, 
Uluçınar çayı, Meryem Ana 
Havuzu, Harbiye Şelalesi, 
Kapılı Değirmen Şelalesi, 
Gölbaşı Gölü,Lav Tüpü 
Mağaraları Tabiat Anıtı, 
Yenişehir Gölü 

Yaşadığı çevrenin coğrafi özellikle-
rini tanıyarak insan ile çevre ara-
sındaki etkileşimi açıklamaları ve 
mekânı algılama becerileri gelişir. 

SB.5.2.2. Çevresindeki 
doğal varlıklar ile tarihî 
mekânları, nesneleri ve 
eserleri tanıtır. 

Hatay Arkeoloji Müzesi, 
Tarihi Kurşunlu Han, Koz 
kalesi, Mar Yuhanna Kilise-
si, Habibi Neccar Ca-
mii,Bakras Kalesi, St Simon 
Manastırı, İssos antik Kent, 
Kaptanpaşa Ca-
mii,Muratpaşa Köprü-
sü,Sokullu Mehmet Paşa 
Külliyesi, Demir Köp-
rü,TitusTüneli,Vakıflı Erme-
ni Kilisesi, Kasım Bey Köp-
rüsü 

Yaşadığımız çevrede bulunun tarihi 
mekanların, nesnelerin ve eserlerin 
neler olduğunu, ne zaman yapıldığı 
ve kimler tarafından yapıldığını 
bilir. 

SB.5.2.3. Ülkemizin çe-
şitli yerlerinin kültürel 
özellikleri ile yaşadığı 
çevrenin kültürel özellik-
lerini karşılaştırarak bun-
lar arasındaki benzer ve 
farklı unsurları belirler. 
  

Hatay Arkeoloji Müzesi, 
Etnografya Müzesi, Uzun 
Çarşı, Tarihi Kurşunlu Han, 
Antakya Gastronomi Evi 

Türk kültürünü ve tarihini oluşturan-
temel öge ve süreçleri kavrayarak 
millîbilincinoluşmasını sağlayan 
kültürel mirasın korunması ve ge-
liştirilmesi gerektiğini gezi gözlemle 
öğrenir. 
  

  
SB.5.2.5. Günlük yaşam-
daki kültürel unsurların 
tarihî gelişimini değerlen-
dirir 

Eski Antakya Evleri, Sokul-
lu Mehmet Paşa Külliyesi, 
Kanuni Külliyesi, Uzun Çar-
şı 

Yaşadığımız çevrenin geçmiş kül-
türü ile şimdiki kültürü arasında 
bağ kurar ve şehrimizin kültürüne 
katkı sunar. 
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SOSYAL BİLGİLER-5, 6, 7 ve 8. Sınıf 

İNSAN-
LAR, YER-
LER, ÇEV-
RELER 

SB.5.3.1. Haritalar üzerinde 
yaşadığı bölgenin yeryüzü 
şekillerini genel olarak 
açıklar. 

Peri Bacaları GelinDağı, 
Hüyük Şelalesi,  Harbiye 
Şelalesi, Kapılı Değirmenli 
Şelalesi,Gölbaşı Gölü, Ye-
nişehir Gölü 
  

Çevremizdeki yeryüzü şekillerini gezi- 
gözlem ile yakından inceleme fırsatı 
bulur. 

SB.5.3.2. Yaşadığı bölgede 
görülen iklimin, insan faali-
yetlerine etkisini, günlük 
yaşantısından örnekler vere-
rek açıklar. 
  

Hatay Meteroloji Müdürlü-
ğü,Tarım Müdürlüğü, Botanik 
Bitki Müzesi 
  

Geçmişten günümüze tarımsal faali-
yetleri inceler. Akdeniz iklimine sahip 
şehrimizin hangi bitki türlerine sahip 
olduğunu gözlemler. 

SB.5.3.3. Bölgesindeki 
doğal özellikler ile beşerî 
özelliklerin nüfus ve yerle-
şim üzerindeki etkilerini 
ilişkilendirir. 

İSDEMİR, 
(HATEKS) Hatay Tekstil 
İşletmeleri A.Ş.Tarım Müzesi, 
Kanuni Külliyesi, Sokullu 
Mehmet Paşa Külliyesi, Bota-
nik Bitki Müzesi, Eski Antak-
ya Evleri 
  

Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlı-
lığının farkına varıp çevre duyarlılığı 
içerisinde doğal kaynakları korumaya 
çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre 
anlayışına sahip olmalarını mekanlara 
gezi gözlemle öğrenir. 

BİLİM, 
TEKNOLOJİ 
VE TOP-
LUM 

SB.5.3.3. Bölgesindeki 
doğal özellikler ile beşerî 
özelliklerin nüfus ve yerle-
şim üzerindeki etkilerini 
ilişkilendirir. 

İSDEMİR, 
(HATEKS) Hatay Tekstil 
İşletmeleri A.Ş.Tarım Müzesi, 
Kanuni Külliyesi, Sokullu 
Mehmet Paşa Külliyesi, Bota-
nik Bitki Müzesi, Eski Antak-
ya Evleri 
  

Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlı-
lığının farkına varıp çevre duyarlılığı 
içerisinde doğal kaynakları korumaya 
çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre 
anlayışına sahip olmalarını mekanlara 
gezi gözlemle öğrenir. 

SB.5.4.1. Sanal ortamda 
ulaştığı bilgilerin doğruluk 
ve güvenilirliğini sorgular. 

Payas Stem Merkezi, 
Antakya/ BİLSEM 
İskenderun BİLSEM 
  
  

İş, günlük hayat ve iletişim için bilgi 
iletişim teknolojilerinin güvenli ve 
eleştirel şekilde kullanılmasını kapsar. 
Söz konusu yetkinlik, bilgiye erişim ve 
bilginin değerlendirilmesi, saklanması, 
üretimi, sunulması ve alışverişi için 
bilgisayarların kullanılması ayrıca 
internet aracılığıyla ortak ağlara katı-
lım sağlanması ve iletişim kurulması 
gibi temel beceriler bu ziyaretlerde 
sağlar. 

SB.5.4.4. Buluş yapanların-
ve bilim insanlarının ortak 
özelliklerini belirler. 

  

Payas Stem Merkezi, 
Antakya/ BİLSEM 
İskenderun BİLSEM 
  

Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini 
ve toplumsal yaşam üzerindeki etkile-
rini kavrayarak bilgi ve iletişim tekno-
lojilerini bilinçli kullanmaları BİL-
SEM- STEM merkezleri ziyaretinde 
öğrenir. 
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SOSYAL BİLGİLER-5, 6, 7 ve 8. Sınıf 

BİLİM, 
TEKNO-
LOJİ VE 
TOP-
LUM 

SB.5.4.5. Yaptığı çalışmalar-
da bilimsel etiğe uygun dav-
ranır. 

  

İl Halk Kütüphanesi 
Hatay Mustafa Kemal Üniver-
sitesi Kütüphanesi 
İskenderun Çocuk Kütüphanesi 
  
  
  

Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yol-
larını bilen bireyler olarak eleştirel 
düşünme becerisini, bilgiye sahip çık-
mayı ve kaynak taramasının önemini 
kütüphane gezisinde öğrenir. 

ÜRE-
TİM, 
DAĞI-
TIM 
VE 
TÜ-
KETİ
M 

SB.5.5.1. Yaşadığı bölge-
nin ekonomik faaliyetlerini 
belirler. 

Uzunçarşı, 
(HATEKS) Hatay Tekstil 
İşletmeleri A.Ş. 
İSDEMİR, 
Organize Sanayi Bölgesi 
Han- Kanuni Sultan Süley-
man Belen Kervansarayı 
Sokollu Mehmet Paşa Külli-
yesi, Tarihi Kurşunlu Han, 
Uzun Çarşı 
   

Ekonominin temel kavramlarını anla-
yarak kalkınmada ve uluslararası eko-
nomik ilişkilerde millî ekonominin ve 
Hatay’ın yerini ve önemini kavrar. 

. SB.5.5.6. Yaşadığı bölge-
deki ekonomik faaliyetlere 
bağlı olarak gelişen meslek-
leri tanır. 

  

Uzunçarşı, 
(HATEKS) Hatay Tekstil İşlet-
meleri A.Ş. 
İSDEMİR, 
Organize Sanayi Bölgesi 
Han- Kanuni Sultan Süleyman 
Belen Kervansarayı 
Sokollu Mehmet Paşa Külliye-
si, Tarihi Kurşunlu Han, Uzun 
Çarşı 

Çalışmanın toplumsal yaşamdaki öne-
mine ve her mesleğin gerekli ve saygın 
olduğunu çevresindeki meslekleri ziya-
retinde öğrenir. 

ETKİN 
VA-
TANDA
ŞLIK 

SB.5.6.1. Çevresindeki top-
lumsal ihtiyaçlar ile bu ihti-
yaçların karşılanması için 
hizmet veren kurumlar ilişki-
lendirir. 
  

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bele-
diye, Kaymakamlık, Kütüpha-
ne, Emniyet Müdürlüğü, Jan-
darma, Kızılay, TEMA, Yeşi-
lay 
  
  

Toplumsal dayanışma ve birliktelikte 
Kurumların ve Sivil Toplum Kuruluşla-
rının faaliyetlerini yakından gözlemler 
bilgi toplar. 

SB.5.6.2. Yaşadığı yerin 
yönetim birimlerinin temel 
görevlerini açıklar. 

  

Valilik, Kaymakamlık, Beledi-
ye Binası, Muhtarlık, Hatay 
Meclis Binası, 
  

Yönetim birimleri ziyaretinde somut 
bilgiler elde etmiş olur. 
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SOSYAL BİLGİLER-5, 6, 7 ve 8. Sınıf 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ) 

KÜLTÜR 
VE MİRAS 

SB.6.2.2. İslami-
yet’inortaya çıkışı-
nı ve beraberinde 
getirdiği değişim-
leri yorumlar. 

Habibi Neccar Cami, Demir 
Köprü,Darb-ı Sak Kale-
si,Beyazit Bestami Türbesi, 
Koz Kalesi, 
Peri Bacaları Gelin Dağı, 
Bakras Kalesi, Cindi Hamamı 
  
  

Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları 
sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgu-
lar arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirle-
meleri, değişim ve sürekliliği algılamaları konu-
sunda çevresindeki kalıntılar somut örnek oluş-
turur. 

SB.6.2.4. Türkleri-
nAnadolu’yu yurt 
edinmesürecini XI 
ve XIII. yüzyıllar-
kapsamındaanalize
der. 

Darb-
ısakKalesi,DemirKöprü, 
HabibiNeccarCamii, Ulu 
Camii, Mar CassianusKilise-
si, 
  

Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları 
sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgu-
lar arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirle-
meleri, değişim ve sürekliliği algılamaları konu-
sunda çevresindeki kalıntılar somut örnek oluş-
turur. 

SB.6.2.5. Tarihî 
ticaret yollarının 
toplumlararası 
siyasi, kültürel ve 
ekonomik ilişkiler-
dek irolünü açık-
lar. 

İpek Yolu köprüsü, Kanuni 
Sultan Süleyman Kervan 
sarayı 
  

Önemli ticaret yolu olan İpek yolunun siyasi, 
kültürel ve ekonomik olarak önemini bilir. İpek 
Yolu Köprüsü ve Kanuni Sultan Süleyman 
Kervansarayı ziyaretinde geçmişle günümüz 
arasında bağ kurar. 

İNSAN-
LAR, YER-
LER, ÇEV-
RELER 

SB.6.3.2. Türki-
ye’nin temel fiziki 
coğrafya özellikle-
rinden yerşekilleri-
ni, iklim özellikle-
rini ve bitki örtü-
sünü ilgili haritalar 
üzerinde inceler. 

Harbiye Şelalesi, Samandağ 
Çevlik Sahili, 
Kapılı Değirmenli Şelalesi, 
Lav Tüpü Mağraları Tabiat 
Anıtı 
Sincan Damlataş Mağarası 
Gölbaşı Gölü 
Asi Nehri 
Peri Bacaları Gelin Dağı 
  
  

Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının 
farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde doğal 
kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürüle-
bilir bir çevre anlayışına sahip olmaları, 

SB.6.3.3. Türki-
ye’nin temel beşerî 
coğrafya özellikle-
rini ilgili haritalar 
üzerinde gösterir. 

İSDEMİR,Organize Sanayi 
Bölgesi,Tarım Müzesi,Deniz 
Müzesi,Botanik Bitki Müze-
si, 
Roma Su Kemeri, 
Eski Antakya evleri, 
Kantra Trajan Su Kemeri 
Muratpaşa Köprüsü 
Sokollu Mehmet Paşa Külli-
yesi 
Titus Tüneli, Meryem Ana 
Havuzu, 
Tarihi Kurşunlu Han 

Yaşadığı çevrenin coğrafi özelliklerini tanıya-
rak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıkla-
maları ve mekânı algılama becerilerini geliştir-
meleri 
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SOSYAL BİLGİLER-5, 6, 7 ve 8. Sınıf 

BİLİM, 
TEK-
NOLO
Jİ VE 
TOP-
LUM 

SB.6.4.1. Sosyal 
bilimlerdeki çalış-
ma ve bulgulardan 
hareketle sosyal 
bilimlerin toplum 
hayatına etkisine 
örnekler verir. 

Hatay Arkeoloji müzesi, 
Kinet Höyük, İssos Antik 
Kent, Darb-ı Sak Kalesi, 
Botanik Bitki müzesi, Cü-
deyde Höyüğü, Atçana 
Höyüğü, Tainat Höyüğü, 
Titus Tüneli, Konacık, 
Sokullu Mehmet Paşa 
Külliyesi, Antakya Kalesi 
ve Surlar 
  
  

Toplumsal ilişkileri düzenlemek, karşılaştığı 
sorunları çözmek ve geçmişten günümüze bağ 
kurması için temel iletişim becerileri ile sosyal 
bilimlerin önemini bilir ve çevresindeki kalın-
tıları ve mekanları ziyaretinde somut bilgiler 
elde eder. 

SB.6.4.2. Bilimsel 
ve teknolojik ge-
lişmelerin gele-
cekteki yaşam 
üzerine etkilerine 
ilişkin fikirler ileri 
sürer. 

Payas Stem Merkezi, 
Antakya/ BİLSEM 
İskenderun BİLSEM 
  
  
  

Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve top-
lumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak 
bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli kullan-
malarında Bilsem ve Stem merkezi ziyaretinde 
yakından takip eder. 

ÜRE-
TİM, 
DAĞI-
TIM VE 
TÜKE-
TİM 

ÜSB.6.5.1. Ülke-
mizin kaynaklarıy-
la ekonomik faali-
yetlerini ilişkilen-
dirir. 

Uzunçarşı, 
(HATEKS) Hatay Tekstil 
İşletmeleri A.Ş. 
İSDEMİR, 
Organize Sanayi Bölgesi 
Han- Kanuni Sultan Süley-
man Belen Kervansarayı 
Belen Kanuni Sultan Süley-
man Kurtuluş Hamamı 
Sokollu Mehmet Paşa Külli-
yesi 

Çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve 
her mesleğin gerekli ve saygın olduğuna inan-
malarında Hatay’daki ekonomik faaliyet alan-
larını ziyaret eder. 

SB.6.5.2. Kaynak-
ların bilinçsizce 
tüketilmesinin 
canlı yaşamına 
etkilerini analiz 
eder. 

Katı Atıktan Enerji Üretim 
Tesisi, Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, TEMA 
  

Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının 
farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde doğal 
kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürüle-
bilir bir çevre anlayışına sahip olmalarında 
Hatay’daki bu faaliyet alanlarını ziyaret etme-
lerinin önemini anlar. 

ETKİN 
VATAN-
DAŞLIK
  

SB.6.6.1. Demok-
rasinin temel ilke-
leri açısından 
farklı yönetim 
biçimlerini karşı-
laştırır. SB.6.6.2. 
Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nde 
yasama, yürütme 
ve yargı güçleri 
arasındaki ilişkiyi 
açıklar. 

Hatay Meclis Binası 
  

İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, 
laiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel sü-
reçlerini ve günümüz Türkiye’si üzerindeki 
etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik 
kurallara uymanın gerektirdiğinin farkına var-
masında somut bilgi olarak Hatay Meclis Bina-
sı ziyaret eder. 



 

Sayfa 14 OKULUM HATAY  

SOSYAL BİLGİLER-5, 6, 7 ve 8. Sınıf 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞRENME OR-
TAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ) 

KÜL-
TÜR 
VE 
Mİ-
RAS 

SB.7.2.2. 
Osmanlı Dev-
leti’nin fetih 
siyasetini 
örnekler üze-
rinden analiz 
eder. 

  
Cin  Kulesi, Payas Kale-
si,Darb-ı Sak Kalesi,Kasım 
Bey Camii, Kaptanpaşa Ca-
mi, Efnir Cami, Kanuni Sul-
tan Süleyman Külliyesi, Şen-
köy camii, Bakras Kale-
si,Sokullu Mehmet Paşa Kül-
liyesi, Hassa Hükümet Kona-
ğı,Antakya Kışla-
sı,İskenderun Kışlası, Deniz 
Müzesi, Şeyh Yusuf Türbesi, 
Ermeni Kilisesi 

Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları 
sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular 
arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeleri, 
değişim ve sürekliliği algılamaları konusunda 
mekanların önemini bilir. Tarih ile mekan arasın-
da bağ kurar. 

SB.7.2.5. 
Osmanlı kül-
tür, sanat ve 
estetik anlayı-
şına örnekler 
verir. 

Eski Antakya Evleri, Hatay 
Gastronomi Evi, Deniz Mü-
zesi, Botanik Bitki Müzesi, 
Tarım Müzesi, Tarihi Kur-
şunlu Han, Sokullu Mehmet 
Paşa Külliyesi, Cam Müzesi, 
Kanuni Külliyesi, Ermeni 
Kilisesi 

Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve 
süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını 
sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştiril-
mesi gerektiğini kabul etmeleri noktasında geç-
mişten günümüze kalan eserleri inceler. 

İN-
SAN
LAR, 
YER-
LER, 
ÇEV-
REL
ER 

 SB.7.3.1. 
Örnek incele-
meler yoluyla 
geçmişten 
günümüze, 
yerleşmeyi 
etkileyen fak-
törler hakkın-
da çıkarımlar-
da bulunur. 

Hatay Arkeoloji müzesi, Ki-
net Höyük, İssos Antik Kent, 
Darb-ı Sak Kalesi, Cüdeyde 
Höyüğü, Atçana Höyüğü, 
Tainat Höyüğü, Titus Tüneli, 
Konacık, Sokullu Mehmet 
Paşa Külliyesi, Antakya Ka-
lesi ve Surlar 
  
  
  

Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları 
sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular 
arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeleri, 
değişim ve sürekliliği algılamaları konusunda 
mekanların önemini bilir. Tarih ile mekan arasın-
da bağ kurar. 

Bİ-
LİM, 
TEK-
NOL
OJİ 
VE 
TOP-
LUM 

SB.7.4.1. 
Bilginin ko-
runması, yay-
gınlaştırılması 
ve aktarılma-
sında değişim 
ve sürekliliği 
inceler 

Hatay Arkeoloji Müzesi, 
Payas Stem Merkezi, 
Antakya Bilsem 
İskenderun Bilsem 
  
  

Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplum-
sal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve 
iletişim teknolojilerini bilinçli kullanmalarını 
öğrenir. 
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SOSYAL BİLGİLER-5, 6, 7 ve 8. Sınıf 

  

SB.7.4.2. Türk-
İslam medeniye-
tinde yetişen 
bilginlerin bi-
limsel gelişme 
sürecine katkıla-
rını tartışır. 

Hatay Arkeoloji Müzesi 

Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaş-
ma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahla-
kı gözetmelerini müze gibi ziyaretlerde sağla-
mış olur. 

SB.7.4.4. Özgür 
düşüncenin bi-
limsel gelişme-
lere katkısını 
değerlendirir. 

Payas Stem Merkezi, 
Antakya Bilsem 
İskenderun Bilsem 

Teknolojinin ve Özgür düşüncenin bilimsel 
gelişmelere katkısını Payas STEM Merkezi 
ve Bilsem aracılığıyla yakından gözlemler. 

ÜRE-
TİM, 
DAĞI-
TIM VE 
TÜKE-
TİM 

SB.7.5.1. Üre-
timde ve yöne-
timde toprağın 
önemini geçmiş-
ten ve günümüz-
den örneklerle 
açıklar 

Tarım Müzesi, Hatay Arkeo-
loji müzesi, Kinet Höyük, 
İssos Antik Kent, Cüdeyde 
Höyüğü, Atçana Höyüğü, Tai-
nat Höyüğü, Payas Stem Mer-
kezi, Tarım  Orman Müdürlü-
ğü, DSİ, 

Geçmişten günümüze çevremizdeki tarihi kalın-
tılardan yola çıkarak tarımsal faaliyetleri Müze 
ve höyükler aracılığıyla araştırır ve öğrenir. 

SB.7.5.2. Üretim 
teknolojisindeki 
gelişmelerin sos-
yal ve ekonomik 
hayata etkilerini 
değerlendirir 

Payas Stem Merkezi, 
Antakya Bilsem 
İskenderun Bilsem 
İsdemir 
Organize SanayiBölgesi 
Katı Atıktan Enerji Üretim 
Tesisi 
(HATEKS) Hatay Tekstil İşlet-
meleri A.Ş. 
  

Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplum-
sal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi 
ve iletişim teknolojilerini sosyal ve ekonomik 
hayattaki yerini çevresindeki mekanları ziyaret 
sırasında öğrenir. 

SB.7.5.3. Kurum-
ların ve sivil top-
lum kuruluşları-
nın çalışmalarına 
ve sosyal yaşam-
daki rollerine 
örnekler verir. 

Kanuni Külliyesi, Tarihi Kur-
şunlu Han,Muratpaşa Köprüsü, 
Sokullu Mehmet Paşa Külliye-
si,Kasım Bey Külliyesi, Kızı-
lay, Yeşilay, TEMA 

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmada kurum-
ların faaliyetlerini inceler. 

SB.7.5.4. Tarih 
boyunca Türkler-
de meslek edin-
dirme ve meslek 
etiği 
Kazandırmada rol 
oynayan kurum-
ları tanır. 

Tarihi Kurşunlu Han, Kanuni Kül-
liyesi, Sokullu Mehmet Paşa Külli-
yesi, UzunÇarşı 

Çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve her 
mesleğin gerekli ve saygın olduğuna inanmaları 
konusunda çevresindeki meslekleri gezi gözlem-
le kavrar. 

SB.7.5.6. Dijital 
teknolojilerin 
üretim, dağıtım 
ve tüketim ağında 
meydana getirdiği 
değişimleri analiz 
eder. 

Payas Stem Merkezi, 
Antakya Bilsem 
İskenderun Bilsem 
  

Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplum-
sal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi 
ve iletişim teknolojilerini sosyal ve ekonomik 
hayattaki yerini çevresindeki mekanları ziyaret 
sırasında öğrenir. 
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SOSYAL BİLGİLER-5, 6, 7 ve 8. Sınıf 

ETKİNLİK KAZANIM 

MEKAN 
(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME OR-
TAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ) 

YA İSTİK-
LAL YA 
ÖLÜM! 

İTA.8.3.1. Millî 
Mücadele Döne-
mi’nde Doğu Cep-
hesi ve Güney Cep-
hesi’nde meydana 
gelen gelişmeleri 
kavrar. 

İlk Kurşun Müze-
si,Deniz Müzesi, 
Şehitler Abidesi, 
Fransız Askeri 
Mezarlık, Hatay 
Devleti Müzesi 
  

Millî Mücadele örneğinden hareketle 
Türk milletinin millî birlik ve bera-
berlik anlayışı içerisinde özgürlük, 
bağımsızlık ve vatanseverlik duygula-
rı ile her türlü zorluğun üstesinden 
gelebileceğini anlamaları noktasında 
Hatay’ın ne derece önemli olduğunu 
bilir. 

ATATÜRK 
DÖNEMİ 
TÜRK DIŞ 
POLİTİKA-
SI  

İTA.8.6.3. Ata-
türk’ün Hatay’ı 
ülkemize katmak 
konusunda yaptık-
larına ve bu uğurda 
gösterdiği özveriye 
kanıtlar gösterir. 

Hatay Meclis Bi-
nası, Hatay Devlet 
Müzesi, Deniz 
Müzesi, Ayşe Fit-
nat Hanım’ın Me-
zarı, 
  
  

Hatay’ın anavatana katılma sürecinde 
önemli yere sahip olan Hatay Meclis 
binasını görür. Deniz ve Devlet Mü-
zesinde görsel sunularla somut bilgi-
lere ulaşır. Hatay’ın bağımsızlığında 
önemli yere sahip olan Ayşe Fitnat 
Hanım hakkında bilgiler edinir. 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

ETKİN-
LİK 

KAZANIM 

MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞ-
KİSİ) 

  
DİN 
KÜL-
TÜRÜ 
VE AH-
LAK 
BİLGİ-
Sİ  
  
  

5.5.1. 
  
  
Mimarimizde 
yer alan dini 
motifleri inceler 

  
-Habib-i Neccar Camii 
-Ulu Camii 
-Altınözü Fatikli Camii 
-Belen Merkez Camii 
-Sarı Selim Camii 
(Belen Payas) 
-Kasım Bey Camii 
(Yayladağı) 

  
Cami ve bölümlerini yakından 
inceleyerek tanıma fırsatı bu-
lur. Mimarimizdeki dini motif-
lerin farkına varır. 

DİN 
KÜL-
TÜRÜ 
VE AH-
LAK 
BİLGİ-
Sİ 
  

6.5.1. 
Toplumumuzu 
birleştiren temel 
değerleri farke-
der. 

  
Antakya şehitliği 
ŞehitlerAbidesi (Belen) 
  

  
Din ve dini değerlerin toplum-
sal bütünleşmeye katkısını ye-
rinde görür. Şehit ve gazileri-
mize olan minnet ve şükran 
duygularını tadar, vatan ve mil-
let sevgisini pekiştirir. 
.Gazilerimize saygı duyarak 
gereken değeri vermenin ve 
şehitlerimizi rahmet ve minnet 
duygusu ile anmanın bilincinde 
olur. 

DİN 
KÜL-
TÜRÜ 
VE AH-
LAK 
BİLGİ-
Sİ 

  

8.1.5. 
Hz Musa’nın 
(as) hayatını 
ana hatlarıyla 
tanır. 

HıdırBey Musa ağacı 

Hz Musa (as) nın ilimizde ya-
şadığı yerin izlerini tarihi süre-
ci olayları değerlendirme imka-
nı bulur. 

DİN 
KÜL-
TÜRÜ 
VE AH-
LAK 
BİLGİ-
Sİ 
  

8.5.1. 
İslam dininin 
temel kaynakla-
rını tanır 

İl Halk Kütüphanesi 
Antakya Mustafa Ke-
mal Üniversitesi Kü-
tüphanesi 
İskenderun Çocuk Kü-
tüphanesi 

İslam dini ile ilgili eserleri in-
celeyerek dini kaynağından 
öğrenme imkanı bulur. Kur’an 
ve hadisler hakkında bilgi sahi-
bi olur 
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GÖRSEL SANATLAR 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTA-
MI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

MÜZE 
ETKİN-
LİĞİ 

G.5.1.4 Gözlemlerinden yola çıkarak 
orantılarına uygun insan figürü çizer. 
5.2.1 Farklı kültürlerin sanatı ve sanatçı-
ları arasında benzerlik ve farklılıkları 
açıklar. 5.3.4 Bir sanat eserini yapıldığı 
dönem ve şartlara göre analiz eder 
.5.1.4 Gözlemlerinden yola çıkarak oran-
tılarına uygun insan figürü çizer. 5.2.1 
Farklı kültürlerin sanatı ve sanatçıları 
arasında benzerlik ve farklılıkları açıklar. 
5.3.4 Bir sanat eserini yapıldığı dönem 
ve şartlara göre analiz eder. 
  
  

Hatay/Antakya Mo-
zaik Müzesi 
Hatay/Antakya Eğitim 
Müzesi 
Hatay/Dörtyol İlk 
Kurşun Müzesi 
Hatay/Antakya Cam   
Müzesi 
Hatay/Reyhanlı Cemil 
Meriç Kültür Evi 
Hatay/ Antakya Etnog-
rafya Müzesi 
Minyatür Çalışmaları 

Tarihi değerlerimize sahip 
çıkılmasının önemi anlatılır 

5.1.4 Gözlemlerinden yola çıkarak oran-
tılarına uygun insan figürü çizer. 5.2.1 
Farklı kültürlerin sanatı ve sanatçıları 
arasında benzerlik ve farklılıkları açıklar. 
5.3.4 Bir sanat eserini yapıldığı dönem 
ve şartlara göre analiz eder 
.5.1.4 Gözlemlerinden yola çıkarak oran-
tılarına uygun insan figürü çizer. 5.2.1 
Farklı kültürlerin sanatı ve sanatçıları 
arasında benzerlik ve farklılıkları açıklar. 
5.3.4 Bir sanat eserini yapıldığı dönem 
ve şartlara göre analiz eder. 
  
  

Hatay/Antakya Mo-
zaik Müzesi 
Hatay/Antakya Eğitim 
Müzesi 
Hatay/Dörtyol İlk 
Kurşun Müzesi 
Hatay/Antakya Cam 
Müzesi 
Hatay/Reyhanlı Cemil 
Meriç Kültür Evi 
Hatay/ Antakya  Et-
nografya Müzesi 
Minyatür Çalışmaları 

Yöresindeki kültürel 
mekânları araştırır 
Cam müzesi ile ilgili görsel-
ler izletilir. 
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GÖRSEL SANATLAR 

ETKİN-
LİK 

KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

SA-
NAT 
ELEŞ-
TİRİS
İ VE 
ESTE-
TİK 

G.6.1.7Görsel sanat çalışmalarını oluştu-
rurken sanat elemanlarını ve tasarım ilke-
lerini kullanır. Renk, doku, form, değer ve 
denge, 
5.2.1 Farklı kültürlerin sanatı ve sanatçıla-
rı arasında benzerlik ve farklılıkları açık-
lar. 
5.3.5.Kendi görsel sanat çalışmasını ana-
liz eder. 
  
  

Hatay/Antakya Mozaik 
Müzesi 
Hatay/Antakya Eğitim 
Müzesi 
Hatay/Dörtyol İlk 
Kurşun Müzesi 
Hatay/Antakya Cam 
Müzesi 
Hatay/Reyhanlı Cemil 
Meriç Kültür Evi 
Hatay/ Antakya Etnografya 
Müzesi 
Minyatür Çalışmaları 
  

Selçuklu ve Osmanlı Döne-
mine resim sanatı örnekleri-
ni resim örneklerini tanır, 
kavrar. 

KÜL-
TÜRE
L Mİ-
RAS 

G.7.2.2. Sanat, tarih ve kültürün birbirini 
nasıl etkilediğini analiz eder. 
  

Hatay/Antakya Mozaik 
Müzesi 
Hatay/Antakya Eğitim 
Müzesi 
Hatay/Dörtyol İlk Kur-
şun Müzesi 
Hatay/Antakya Botanik 
Bitki Müzesi 
Hatay/Antakya Cam 
Müzesi 
Hatay/Reyhanlı Cemil 
Meriç Kültür Evi 
Hatay/ Antakya Etnog-
rafya Müzesi 
Hatay/ Antakya Tarım Mü-
zesi 
Hatay/ İskenderun Deniz 
Müzesi 

Tarihi değerlerimize sahip 
çıkılmasının önemi anlatı-
lır. 
  

G.7.2.1. Sanat eserlerindeki üslupları 
açıklar. 
Özgün sanat eserleri ile tasarımlar üzerin-
de sanatçıların kullandıkları fırça darbele-
ri, renkleri, bilgi objeleri, konu seçimleri 
ve biçimlerinin sanatçının üslubunu oluş-
turduğu üzerinde durulur. Yerli ve yaban-
cı sanatçı ile tasarımcılardan örnekler 
verilir, eserleri incelenir. 
  

  
Altınözü Kaddis Mar Circos 
Rum Ortodoks Kilisesi, 
Arsuz Roma Su Kemeri, 
Arsuz Meryem ana ha-
vuzu, 
Antakya Tarihi Kurşunlu 
Han, Antakya Ulu camii, 
Belen  Kanuni Sultan Süley-
man Hanı, Belen Kervansa-
rayı, 
Defne St. Simon Manastırı, 
Dörtyol Sarı Selim Camii, 
İskenderun İtalyan Katolik 
Latin Kilisesi, 
Kırıkhan Beyazit Bestami 
Türbesi, 
Hatay/Payas Sokollu Meh-
met Paşa Külliyesi, 
Payas Sarı Selim Camii, 
Hatay/Samandağ Titus Tü-
neli, Samandağ Aziz Tekla 
Kilisesi, Yayladağı St. Bar-
laam Manastırı 
  

Toplumsal Yaşam ve Sos-
yal Kültür hakkında bilgi 
verilir. 
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GÖRSEL SANATLAR 

ETKİN-
LİK 

KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - ME-
KAN İLİŞKİSİ) 

Görsel 
İleti-
şim ve 
biçim-
lendir
me 

G.8.2.3. Dönem, üslup 
ve kullanılan malzemele-
re göre sanat eserlerinin 
özelliklerini karşılaştırır. 
  
G.8.1.9. Görsel sanat 
çalışmalarını oluşturur-
ken sanat elemanları ve 
tasarım ilkelerini kulla-
nır. 
Renk: Zıtlık ilişkisi 
Değer: Gölgeleme 
Oran-Orantı: Oran ilişki-
leri 
Birlik: Uyum 

Çeşitlilik: Bir veya da-
ha fazla sanat elemanı-
nın uyumlu birlikteliği 
  

  
  
Altınözü  Kaddis 
Mar Circos Rum Orto-
doks Kilisesi, 
Arsuz Roma Su Ke-
meri, 
Arsuz Mar Yuhanna 
Kilisesi, 
Antakya  Hatay 
Meclis Binası, 
Antakya  Tarihi 
Kurşunlu Han, 
Antakya  Eski 
Antakya evleri, 
Antakya  Ulu ca-
mii, 
Antakya  Uzun-
çarşı, 
Belen  Kanuni Külliye-
si, 
Belen Kanuni Sultan 
Süleyman, Kurtuluş 
Hamamı, 
Defne St. Simon Ma-
nastırı, 
Dörtyol Sarı Se-
lim Camii, 
İskenderun Karasun 
Manuk Ermeni Kilise-
si, 
Hatay/Payas Sokollu 
Mehmet Paşa Külliye-
si, 
Payas Sarı Selim Ca-
mii, 
Hatay/Samandağ  
Titus Tüneli, 
Samandağ İtalyan Ka-
tolik Latin Kilisesi, 
  

Doğayı gözlem yapmayı 
bakış açılarını geliştirme 
çalışmaları yapılır. 
  
Mozaik müzesi ile ilgili 
görseller izletilir. 
  
Yöresindeki kültürel 
mekânları araştırır. 
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MATEMATİK 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL 
DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞ-
KİSİ) 

Geomet-
ri ve Ölç-
me 
  

M.5.2.1.2.Bir noktanın diğer 
bir noktaya göre konumunu 
yön ve birim kullanarak ifade 
eder. 

İl Halk Kütüphanesi 
MKÜ Kütüphanesi 

Kütüphanede bulunan herhangi iki kitap seçi-
lerek bu kitapların birbirlerine olan konumları 
yön ve birim kullanılarak ifade ettirilir. 

Geomet-
ri ve Ölç-
me 
  

M.5.2.3.3. Zaman ölçme birim-
lerini tanır, birbirine dönüştü-
rür ve ilgili problemleri çözer. 
  

SntPieere Kilisesi 
Habibi Neccar Cami 

Tarihi yapı hakkında öğrenciler bilgilendirile-
rek günümüz ile yapının yapıldığı tarih ara-
sındaki zaman farkı hesaplatılır. 
O dönemde kullanılan zaman ölçme birimleri 
hakkında düşünmeleri sağlanır. 

                  
KÜME-
LER 
  

M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili 
temel kavramları anlar. 

Antakya Mozaik 
Müzesi 

Müzede bulunan tarihi eserlerin çağlarına 
göre gruplandırılarak küme oluşturdukları 
gözlemletilir. 

Sayıla 
Ve İş-
lemler 
  

M.6.1.7.3. Aynı veya farklı 
birimlerdeki iki çokluğun bir-
birine oranını belirler. 
  

Atatürk Parkı(Büyük 
Park) 

Öğrencileri belirli gruplar halinde belli bir 
mesafe süre tutularak attıkları adımlar ve 
geçen sürelerin oranları hesaplatılır. 

  
Sayılar 
Ve İş-
lemler 

  

  
M.6.1.1.4. Doğal sayılarla dört 
işlem yapmayı gerektiren prob-
lemleri çözer ve kurar. 

  
Uzun Çarşı 

Öğrencilere yapılan alışverişler gözlemletile-
rek yapılan bir alışveriş sonucu oluşan alacak 
verecek durumu hesap makinesi kullandırıl-
madan hesaplama yaptırılır. 

Sayıla ve 
İşlemler 
  

M.7.1.4.2.Birbirineoranıverilen
ikiçokluktanbiriverildiğindediğ
erinibulur. 
  

İskenderun Deniz 
Müzesi 

Müzede bulunan minyatür gemilerin boyutları 
ve gerçek gemilere göre küçülme oranları 
verilerek gerçek gemilerin boyutları hesaplat-
tırılır 

Sayıla ve 
İşlemler 

M.7.1.5.1. Birçokluğunbelirti-
lenbiryüzdesinekarşılıkgelenmi
ktarınıvebelirlibiryüzdesiverile
nçokluğuntamamınıbulur. 

Hatay Büyükşehir 
Belediyesi   Katı 
Atıktan Enerji Üret-
me Tesisi 

Doğal yaşam alanlarının korunabilmesi için 
dönüştürülebilir enerji kaynaklarından bahse-
dilir sıfır atık projesinin önemine vurgu yapı-
lır 

Cebir 

M.8.2.2.5. Doğrusal ilişki içe-
ren gerçek hayat durumlarına 
ait denklem, tablo ve grafiği 
oluşturur ve yorumlar. 
  

Hatay Tekstil İşlet-
meleri (HATEKS) 

Tekstil fabrikasının üretim aşamaları hakkın-
da bilgilendirme yapılır. 
Bir makinanın belli bir sürede yapmış olduğu 
üretim sayısı gözlemlenerek tablosu oluşturu-
lur ve grafiği çizilir 

Dönü-
şüm Ge-
ometrisi 

M.8.3.2.3. Çokgenlerinötele-
meveyansımalarsonucundaorta
yaçıkangörüntüsünüoluşturur. 
. 

Antakya Mozaik 
Müzesi 
Çevlik sahili 
  

Müzede bulunan mozaik desenlerin bir cismin 
ötelenmesi ve yansıması sonucu oluştuğu 
vurgulanır 
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MÜZİK 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKÂN(OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

MÜZİK ET-
KİNLİĞİ 

Mü.5.A.1. İstiklâl Marşı’nı 
anlamına uygun söylemeye 
özen gösterir. 

HATAY Büyükşehir Beledi-
yesi bandosu. 

Üflemeli çalgılardan oluşan 
Büyükşehir Belediyesi Bando-
sunu tanır, bandolar ve çalgıla-
rı bilgi edinir. Bando eşliğinde 
İstiklal Marşı’nı seslendirir. 

Mü.5.A.5. Türk müziğinin 
makamsal yapısını fark eder. 

HATAY Büyükşehir Beledi-
yesi ve Halk Eğitim Merkezi 
bünyesinde kurulan Türk Halk 
ve Türk Sanat Müziği koroları. 

T.H.M. ve T.S.M. koroları 
ziyaret edilir. Koroların canlı 
performansları dinlenerek 
makam ve ayaklar hakkında 
bilgi edinilir. 

MÜZİK ET-
KİNLİĞİ 

Mü.6.A.1. İstiklâl Marşı’nı 
anlamına uygun söylemeye 
özen gösterir. 

HATAY Büyükşehir Beledi-
yesi bandosu. 

Üflemeli çalgılardan oluşan 
Büyükşehir Belediyesi Bando-
sunu tanır, bandolar ve çalgıla-
rı bilgi edinir. Bando eşliğinde 
İstiklal Marşı’nı seslendirir. 

Mü.6.A.2. Millî birlik ve bera-
berlik duygusunu güçlendiren 
marşlarımızı doğru söyler. 

HATAY Büyükşehir Beledi-
yesi Mehter takımı ve bando-
su. 
Antakya belediyesi Mehter 
Takımı 

Bando ve Mehter Takımı ziya-
ret edilir. Millî birlik ve bera-
berlik duygusunu güçlendiren 
sınıf düzeyine uygun marşlar 
seslendirilir. 

MÜZİK ET-
KİNLİĞİ 

Mü.6.A.6. Türk müziğinin 
makamsal bir yapıda olduğunu 
fark eder. 

HATAY Büyükşehir Beledi-
yesi ve Halk Eğitim Merkezi 
bünyesinde kurulan Türk Halk 
ve Türk Sanat Müziği koroları. 

T.H.M. ve T.S.M. koroları 
ziyaret edilir. Koroların canlı 
performansları dinlenerek 
makam ve ayaklar hakkında 
bilgi edinilir. 

Mü.6.B.3. Ergenlik dönemi ses 
değişim özelliklerini fark eder. 
Mü.6.B.4. İnsan sesinin oluşu-
munu kavrar. 

M.K.Ü Tıp Fakültesi Araştır-
ma ve Uygulama Hastanesi 
Kulak Burun Boğaz servisi. 

M.K.Ü Tıp Fakültesi Araştır-
ma ve Uygulama Hastanesi 
Kulak Burun Boğaz servisi 
ziyaret edilir. Uzman Doktor 
tarafından bilgi edinilir. 

MÜZİK ET-
KİNLİĞİ 

Mü.7.A.1. İstiklâl Marşı’nı 
anlamına uygun söylemeye 
özen gösterir. 

HATAY Büyükşehir Beledi-
yesi bandosu. 

Üflemeli çalgılardan oluşan 
Büyükşehir Belediyesi Bando-
sunu tanır, bandolar ve çalgıla-
rı bilgi edinir. Bando eşliğinde 
İstiklal Marşı’nı seslendirir. 
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MÜZİK 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKÂN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM 
- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

MÜZİK ETKİNLİĞİ 

Mü.7.A.2. Millî birlik ve 
beraberlik duygusunu 
güçlendiren marşlarımızı 
doğru söyler. 

HATAY Büyükşehir Bele-
diyesi Mehter takımı ve 
bandosu. 
Antakya belediyesi Meh-
ter Takımı 

Bando ve Mehter Takımı 
ziyaret edilir. Millî birlik 
ve beraberlik duygusunu 
güçlendiren sınıf düzeyine 
uygun marşlar seslendiri-
lir. 

MÜZİK ETKİNLİĞİ 

Mü.7.A.4. Türk müziğinin 
makamsal bir yapıda oldu-
ğunu fark eder. 

HATAY Büyükşehir Bele-
diyesi ve Halk Eğitim 
Merkezi bünyesinde kuru-
lan Türk Halk ve Türk 
Sanat Müziği koroları. 

T.H.M. ve T.S.M. koroları 
ziyaret edilir. Koroların 
canlı performansları dinle-
nerek makam ve ayaklar 
hakkında bilgi edinilir. 

Mü.7.A.5. Yurdumuza ait 
müzik türlerinden eserler 
seslendirir. 

HATAY Büyükşehir Bele-
diyesi ve Halk Eğitim 
Merkezi bünyesinde kuru-
lan Türk Halk ve Türk 
Sanat Müziği koroları. 
HATAY Büyükşehir Bele-
diyesi ve Antakya Beledi-
yesi Mehter Takımları. 
HATAY Medeniyetler 
Korosu. 

Kurumlar bünyesinde 
oluşturulan korolar ve 
Mehter Takımları ziyaret 
edilerek öğrencilerin  
düzeyine uygun eserler 
seslendirilir. 

MÜZİK ETKİNLİĞİ 

Mü.7.B.4. Çalgı türleri ve 
çalgı topluluklarını ayırt 
eder. 

HATAY Bedii SABUN-
CU Güzel sanatlar lisesi, 
M.K.Ü Antakya Devlet 
Konservatuarı, İ.S.T.E. 
Mustafa YAZICI Devlet 
konservatuarı. 

Kurumlar ziyaret edilerek 
çalgı türleri ve çalgı toplu-
lukları hakkında bilgi 
edinilir. 

Mü.8.A.1. İstiklâl Mar-
şı’nı doğru söyler. 

HATAY Büyükşehir Bele-
diyesi bandosu. 

Üflemeli çalgılardan olu-
şan Büyükşehir Belediyesi 
Bandosunu tanır, bandolar 
ve çalgıları bilgi edinir. 
Bando eşliğinde İstiklal 
Marşı’nı seslendirir. 

MÜZİK ETKİNLİĞİ 

Mü.8.A.2. Toplum hayatı-
mızda önemli yer tutan 
marşlarımızı doğru söyler. 

HATAY Büyükşehir Bele-
diyesi Mehter takımı ve 
bandosu. 
Antakya belediyesi Mehter 
Takımı 

Bando ve Mehter Takımı 
ziyaret edilir. Millî birlik ve 
beraberlik duygusunu güç-
lendiren sınıf düzeyine 
uygun marşlar seslendirilir. 

Mü.8.A.4. Türk müziğinin 
makamsal bir yapıda oldu-
ğunu fark eder. 

HATAY Büyükşehir Bele-
diyesi ve Halk Eğitim Mer-
kezi bünyesinde kurulan 
Türk Halk ve Türk Sanat 
Müziği koroları. 

T.H.M. ve T.S.M. koroları 
ziyaret edilir. Koroların 
canlı performansları dinle-
nerek makam ve ayaklar 
hakkında bilgi edinilir. 
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MÜZİK 

MÜZİK ET-
KİNLİĞİ 

Mü.8.A.5. Yurdu-
muza ait müzik 
türlerinden eserler 
seslendirir. 

HATAY Büyükşe-
hir Belediyesi ve 
Halk Eğitim Mer-
kezi bünyesinde 
kurulan Türk Halk 
ve Türk Sanat 
Müziği koroları. 
HATAY Büyükşe-
hir Belediyesi ve 
Antakya Belediye-
si Mehter Takım-
ları. HATAY Me-
deniyetler Korosu. 

Kurumlar bünye-
sinde oluşturu-
lan korolar ve 
Mehter Takımları 
ziyaret edilerek 
öğrencilerin  dü-
zeyine uygun 
eserler seslendi-
rilir. 

Mü.8.A.10. Ma-
hallî sanatçıları 
araştırır. 

HATAY İL KÜL-
TÜR MÜDÜR-
LÜĞÜ 

HATAY İl Kültür 
Müdürlüğü ziyaret 
edilir. Müdürlüğe 
kayıtlı mahalli sa-
natçılar hakkında 
bilgi alınır. Sanat-
çılar ziyaret edilir. 

Mü.8.D.9. Müzik 
alanına ait ana ve 
yan meslekleri ta-
nır. 

HATAY Bedii SA-
BUNCU Güzel 
Sanatlar Lisesi 

HATAY Bedii SA-
BUNCU Güzel 
Sanatlar Lisesi zi-
yaret edilir. 
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TÜRKÇE 

ETKİNLİK KAZANIM 

MEKÂN
(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

  
Dinle-
me/
İzleme 

T.5.1.1.Dinlediklerinde/
izlediklerinde geçen olayların gelişi-
mi, sonucu ve içeriği hakkında  tah-
minlerde bulunur. 
T.5.1.3. Dinlediklerinin/
izlediklerinin konusunu belirler 

 
 Hatay İl 
Kültür Mü-
dürlüğü ve 
Defne 
Gençlik 
Kültür ve 
Sanat evi 

İzleyeceği gösterilerin afiş, 
broşürleri üzerinden tahminler-
de bulunur, izledikten sonra 
gösterilerin içeriği ile tahmin-
lerde bulunur. 

  
Yaz-
ma 

  
T.5.4.1.Şiir yazar. 
T.5.4.2.Bilgilendirici metin yazar. 
T.5.4.3.Hikâye edici metin yazar. 
T.5.4.4.Yazma stratejilerini uygular. 

Antakya 15 
Temmuz 
Milli İrade 
Parkı 

“15TemmuzDemokrasiZaferiv
e Şehitleri” konusunda, öğren-
ciler istediği türde yazar. De-
mokrasi ve insan hakları değe-
rini anlar. 

  
Ko-
nuşm
a 

 
T.5.2.1.Hazırlıklı konuşma yapar. 
T.5.2.3.Konuşma stratejilerini uygu-
lar. T.5.2.4.Konuşmalarında beden  
dilini etkili 
Bir şekilde kullanır. 

Koz Kale-
si. 
Arsuz Ro-
ma Su Ke-
meri 
Bakras 
Kalesi 
Antakya 
Kalesi ve 
Surlar 

Gezi öncesi tarihi mekân ile 
ilgili araştırma ve inceleme 
yapar. Edindiği bilgileri 
mekânla ilişkilendirerek hazır-
lıklı konuşma yapar. 

Oku-
ma-
Anla-
ma 

  

 
T.5.3.12.Metin türlerini ayırt eder. 
T.5.3.27.Metinler arası karşılaştırma 
yapar. 
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine 
uygun biçimde okur. 

Hatay İl Halk 

Kütüphanesi 
Hatay MKÜ 
Kütüphanesi 
Antakya 
Mozaik Mü-
zesi 
MKÜ Güzel 
Sanatlar 
Fakültesi 
  

Hikâye, şiir, mektup, masal 
fabl, haber metni vb.türde 
örnek metinleri kütüphane-
lerden bulur bu türler arasın-
da karşılaştırmalar yapar. 
Fark ve benzerlikleri tespit 
eder. Mekanlardaki güzel 
yazı türlerini tanır ve karşı-
laştırır. 

 
   T.5.3.4.Okuma stratejilerini kulla-
nır. 
T.5.3.21.Görsellerden ve başlıktan 
hareketle okuyacağı metnin konusu-
nu tahmin eder. 
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak 
bilmediği kelime ve kelime grupları-
nın anlamlarını tahmin eder. 
  
  
  

 
Hatay İl 
Halk Kü-
tüphanesi 
MKÜ Kü-
tüphanesi 
İskenderun 
Çocuk Kü-
tüphanesi 

  
Öğrenci, kütüphanede gelişim 
düzeyine uygun kitapları seçer 
ve okur. Kitap adı önsözden 
hareketle kitabın içeriğini me-
rak eder. 
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TÜRKÇE 

Yazma 

 
T.5.4.1.Şiiryazar. 
T.5.3.2. Metni türün özelikle-
rine uygun biçimde okur. 
T.5.4.10. Yazdıklarını payla-
şır. 
  

 
Hatay Bü-
yükşehir Be-
lediyesi 
Hayvan Barı-
nağı 
Büyük An-
takya Parkı 

 
Doğa sevgisi, hayvan 
sevgisi ve hayvan hak-
ları ile ilgili duygu ve 
düşüncelerini belirten 
şiirler yazar ve paylaşır. 

  
  
  
  
  
T.5.4.2.Bilgilendiricimetin 
yazar. 
  

  
  
  
  
  
Eski Antakya 
Evleri 
Uzun Çarşı 

  
Öğrencilerin günlük 
hayattaki gözlem ve 
deneyimlerine dayana-
rak şehrimizin tarihi ve 
kültürel ögeleri hakkın-
da bilgi edinir ve kültü-
rel değerlerimize sahip 
çıkar. 

  
  
  
T.5.4.14.Kısa metinler yazar. 
T.5.4.13. Formları yönergele-
rine uygun doldurur. 
T.5.4.9. Yazdıklarını düzen-
ler. 
T.5.4.5. Büyük harfleri ve 
noktalama işaretlerini uygun 
yerlerde kullanır. 
  
  

  
  
  
Hatay kamu 
kurum ve 
kuruluşları 
Hatay il ve 
ilçe belediye 
binaları 

  
  
  
Dilbilgisi kurallarına 
uygun yazar. Resmi 
kurum ve kuruluşlarda-
ki 
 İş ve işlemlere yönelik 
kurallarına  uygun di-
lekçe yazar ve kendini 
ifade etme becerisi ka-
zanır. 

Dinleme/
İzleme 

Okuma-
Anlama 

 
T.5.3.30. Metindeki gerçek 
ve kurgusal unsurları ayırt 
eder. 
  
T.5.3.16.Metindeki hikaye 
unsurlarını belirler. 
  

 
Habib-i Nec-
car Cami
(Antakya) 
Samandağ’ı 
Hıdır Bey 
Musa Ağacı 
Harbiye Şela-
lesi(Defne) 

 
Habib-i Neccar Hıdır 
Bey Musa Ağacı ile 
Harbiye Şelalesi’inde 
geçen efsanenin olay 
örgüsü, mekanı, şahıs 
ve varlık kadrosunu 
belirler. Efsanelerde 
geçen gerçek ve kurgu-
sal unsurları belirler. 



 

Sayfa 27 OKULUM HATAY  

TÜRKÇE 

  
Yazma Okuma 

 
T.5.3.22.Görsellerle ilgili 
soruları cevaplar. 
T.5.4.7.Yazılarınızenginleştir
mek için 
atasözleri, deyimler ve özde-
yişler kullanır. 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
MKÜ Güzel 
Sanatlar Fa-
kültesi 
  

 
MKÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesine gezilerde 
resim, heykel vb. görsel 
ögelerle ilgili sorular 
sorar ve görüşlerini bil-
dirir.  Sanat ve estetik 
değerlerin farkına varır. 
Deyim ve atasözlerini 
yansıtan resim ve gör-
selleri kullanır, yazılı 
olarak ifade eder. 

  
Dinleme/İzleme 

 
T.6.1.1.Dinlediklerinde/
izlediklerinde geçen olayların 
gelişimi ve sonucu hakkında 
tahminde bulunur. 
T.6.1.3. Dinlediklerini izle-
diklerini özetler. 
  
T.6.1.8.Dinlediği/izlediği 
hikâye edici metinleri canlan-
dırır. 

 
Hatay Meclis 
Binası 
Antakya Kül-
tür Merkezi 

 
İzlediği/dinlediği oyun 
ve gösterilerle ilgili tah-
minlerde bulunur ve 
arkadaşlarıyla paylaşır. 
Yaptığı özetlerden hare-
ketle doğaçlamalar ya-
parak canlandırmalarda 
bulunur. 
  

 
T.6.1.12.Dinleme stratejileri-
ni uygular. 
T.6.1.5. Dinlediklerinin/
izlediklerinin konusunu belir-
ler. 
T.6.1.6. Dinlediklerinin/
izlediklerinin ana fikrini/ana 
duygusunu tespit eder. 

 
Antakya Mo-
zaik Müzesi 
Antakya Et-
nografya 
Müzesi 
Dörtyol İlk 
Kurşun Mü-
zesi 
Antakya Cam 
Müzesi 

 
Tarihi mekan ve müze-
leri gezer, görevli kişile-
ri ve öğretmenlerini 
dinler. Mekanları ve 
müzeleri tarihle ilişki-
lendirerek konu, ana 
fikir ve ana duygularına 
dair çıkarımlarda bulu-
nur. 

Konuşma 

 
T.6.2.7.Konuşmalarındayaba
ncıdillerden 
alınmış, dilimize henüz yer-
leşmemiş kelimelerin Türkçe-
lerini kullanır. 

  
  
MKÜ Türk 
Dili ve Ede-
biyatı Bölü-
mü 
(MKÜ) Türk-
çe Eğitimi 
Bölümü 

MKÜ Türk Dili Edebi-
yatı ve Türkçe Eğitimi 
Bölümünde öğretim 
üyelerinden dilimize 
henüz yerleşmemiş ya-
bancı kelimelerle ve 
bunların Türkçe karşılı-
ğı ile ilgili bilgiler alır. 
Bu yabancı  kelimelerin 
yerine Türkçe karşılıkla-
rını kullanmaya özen 
gösterir. 
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Akıcı 
Okuma 

T.6.3.4. Okuma stratejilerini 
kullanır. 
  
T.6.3.2.Metnitürün özelliklerine 
uygun biçimde okur. 
  

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

 
Gidilen kütüphanede iste-
diği türde bir kitabı amacı-
na uygun sessiz, not alarak 
vb. okuma yöntemleriyle 
metnin türüne dikkat ede-
rek okur. 

  
Söz Varlı-
ğı 

 
T.6.3.5.Bağlamdan yararlanarak 
bilmediği kelime ve kelime 
gruplarının anlamını tahmin 
eder. 

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

 
Kütüphanede tercih ettiği 
metin türünü okur, bilme-
diği kelime, deyim ve ata-
sözlerinin anlamını metnin 
bağlamından hareketle 
bulmaya çalışır, kütüpha-
nedeki sözlüklerden fay-
dalanarak yaptığı tahmin-
lerle kelimelerin sözlük 
anlamları karşılaştırır. 
  
  
  
  

Okuma 
Anlama 

 
T.6.3.22.Metindeki hikâye un-
surlarını belirler. 
T.6.3.24. Metnin içeriğini yo-
rumlar. 

  
St. Simon Ma-
nastırı 
Sokullu Meh-
met Paşa Kül-
liyesi 
Snt. Pierre 
Kilisesi 
Kurtuluş Cad-
desi 

 
Hatay’daki tarihi ve kültü-
rel mekanları ilgilendiren 
olay ve bilgilendirici yazı-
ları okur. Metni çözümler 
ve metnin içerisindeki 
hikaye ögelerini belirler. 
Metinlerin içeriğini yo-
rumlar. 

  
  
T.6.3.25. Metinler arasında 
karşılaştırmalar yapar. 
T.6.3.26.Metintürleriniayırteder. 
T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır. 
  
  

 
Dörtyol Kapalı 
Değirmenli 
Şelalesi 
Samandağ 
Çevlik Sahili 

 
Doğa güzelliğine sahip bu 
alanlarda istediği türde 
metinler yazar ve paylaşır. 
Paylaştığı bu metinleri 
biçim ve içerik yönünden 
karşılaştırır. 

 
T.6.3.27.Şiirinşekilözelliklerinia
çıklar.T.6.4.1.Şiiryazar. 

  
Dörtyol İlk 
Kurşun Müzesi 
Altınözü Peri-
bacaları Gelin 
Dağı 
Belen Soğuko-
luk Yaylası 
Arsuz Uluçınar 
Çayı 
  
  

 
Vatan sevgisi ve doğa 
güzelliklerini anlatan şiir-
ler yazar. Şiirdeki ahenk 
unsurları fark eder. 
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Yazma 

  
  
  
  
T.6.4.4. Yazma stratejilerini 
uygular. 
T.6.4.8. Yazdıklarına uygun 
başlık belirler. 
T.6.4.10.Yazdıklarını düzenler. 
  
  

  
  
  
Organize Sanayi 
Bölgesi 
Katı Atıktan Enerji 
Üretim Tesisi 

  
  
Sanayileşmeyle meydana çıkan 
atıkların çevreye zarar vermeden 
nasıl faydalı işlerde kullanılabilece-
ği konusunda yetkili kişilerden 
bilgi alır. Aldığı bilgileri istediği 
bir yazma tekniği ile düzenler ve 
yeni , uygun bir başlık belirler. 

  
  
  
T.6.4.2.Bilgilendirici metin 
yazar. 
T.6.4.5.Yazdıklarınıdestekleme
k için 
Gerektiğinde grafik ve tablo 
kullanır. 

  
  
İSDEMİR 
Organize Sanayi 
Bölgesi 
Koç Metalurji 

  
Hatay’da hava kirliliği konusunda-
ki bilgileri grafik ve tablo şeklinde 
düzenler. Hava kirliliğini en aza 
indirme konusunda sanayi kuruluş-
larının da bilgi ve desteğini alarak 
bilgilendirici metinler yazar. 

 
T.6.4.3.Hikâyeedicimetin yazar. 
T.6.4.14.Kısametinleryazar. 

 
Şehitlik 
Tarihi Kurşunlu Han 
Meryem Ana Havu-
zu 

 
Çevresindeki tarihi ve doğal güzel-
likler tanıtan ilan, reklam metinleri 
yazar. Bu mekanlarla ilgili  hikaye 
edici metinler yazar. 
  

Konuş-
ma 

  
T.6.2.4.Konuşmalarındabeden 
dilini etkili bir şekilde kullanır. 
T.6.2.1.Hazırlıklı konuşma 
yapar. 
  
  

  
  
  
  
Belen Şehitler Abi-
desi 
Altınözü Fatikli 
Cami 

Vatan, bayrak ve din, şehadet ko-
nusunu bu mekanlarla ilişkilendirip 
beden dilini etkin kullanarak hazır-
lıklı konuşmalar yapar. Vatan, 
bayrak ve dini değerlere sahip çı-
kar. 
  

  
Dinle-
me/
İzleme 

 
T.6.1.11.Dinledikleriyle / izle-
dikleriyle ilgili görüşlerini bildi-
rir. 

 
Titus Tüneli ve 
Beşikli Mağara 

 
Tarihi mekanlar ilgili tanıtımı yet-
kili kişiden dinler. Gezilen yerlerle 
dinlediklerini ilişkilendirir. 

  
Akıcı 
Okuma 

 
T.6.3.8.İsimvesıfatlarınmetnina
nlamına olan katkısını açıklar. 
 

 
Arsuz Uluçınar Çayı 
Ulu Cami 

 
Ziyaret edilecek mekanları anlatan 
metinler okunur. Metinlerde geçen 
isim ve sıfatları bulur. 

  
Dinle-
me/
İzleme 

  
T.7.1.9.Dinlediklerinde/
izlediklerinde başvurulan dü-
şünceyi geliştirme yollarını 
tespit eder. 

  
  
Belen Kanuni Külli-
yesi 
Antakya Katolik 
Kilisesi 
Musevi Havrası 

  
Dini özellikleri sahip mekanları 
gezip gören öğrenciler gezi esna-
sında ya da sonrasında düşünceyi 
geliştirme yollarından hareketle 
tespitlerde bulunur. 
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Dinleme/
İzleme 

T.7.1.3.Dinlediklerini/
izlediklerini özetler. 
T.7.1.6.Dinlediklerinin/
izlediklerinin ana fikri-
ni/ 
Ana duygusunu belirler. 

 
Hatay Meclis 
Binası 
Hatay Kültür 
Binası 

İzleyeceği oyunu araştırır. 
İzledikten sonra özetler, ar-
kadaşlarıyla paylaşarak ana 
fikrini bulur. 

  
T.7.1.13.Dinleme stra-
tejilerini uygular. 

  
Hatay Huzurevi 

Gidilecek mekandaki yetki-
lilerle görüşüp özel durumu 
olan bireylerle ilgili bilgi 
alınır. Empati kurmaları ve 
büyüklerimize saygı göster-
meleri sağlanır. 

  
T.7.1.14.Konuşmacının
sözlüolmayanmesajları
nı kavrar. 

  
Defne Gençlik 
Kültür ve Sanat 
evi 

İzlediği bir oyunda sözlü ol-
mayan mesajları tespit eder. 

Konuşma 

  
T.7.2.1.Hazırlıksız ko-
nuşma yapar. 

  
Medeniyetler 
Korosu 
  

  
Müziğin insan psikolojisi 
üzerindeki olumlu etkisi ko-
nulu hazırlıksız konuşma 
yapar. 

  
Okuma 
Anlama 

 
T.7.3.4.Okuma strateji-
lerini kullanır. 

 
İl, ilçe halk kü-
tüphaneleri 

Gidilen kütüphanede yaşına, 
seviyesine, zevkine uygun 
kitapları seçer. Bu kitapları 
okurken farklı yöntem ve 
teknikleri kullanır. 

  
Yazma 

  
T.7.4.8. Yazılarında an-
latım biçimlerini kulla-
nır. 

  
Erzin Başlamış 
Kaplıcaları 
Hassa Lav Tüpü 
Mağaraları Ta-
biat Anıtı 
Antakya Botanik 
Bitki Müzesi 
 

 
Gezilip görülen yerleri uygun 
anlatım biçimi tekniğiyle 
ilişkilendirerek yazar. 

Okuma- 
Anlama 

T.7.3.30.Görsellerle ilgili 
soruları cevaplar. 
T.7.3.31.Medya metinle-
rini değerlendirir. 

  
MKÜ Güzel Sa-
natlar Fakültesi 
Yerel Kanal ya 
da Radyo 
  

  
Ziyaret edilen mekânlardaki 
görselleri inceler. Medya me-
tinleri okur ve çevresindeki-
lerle değerlendirir. 

T.7.3.29.Metin türlerini 
ayırt eder. 

Cemil Meriç Kül-
türevi 
İl-ilçe halk kü-
tüphaneleri 

Hataylı şair ve yazarları araş-
tırır, bilgi edinir. 
Bu yazar ve şairler hakkında 
edindiği bilgileri istediği tür-
de ifade eder. 
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Konuşma- 
Yazma 

 
T.7.4.14.Araştır
malarının so-
nuçlarını yazılı 
olarak sunar. 

 
Kütüphaneler 

Kütüphanelerde önce araştırma ve incele-
me kitaplarını, süreli yayınları bulur; bun-
ların kaynak gösterme yöntemini öğrenir. 
Kütüphanede 
Araştırdığı bir konu ile ilgili kaynak tara-
ma yöntemini kavrar, yararlandığı kaynak-
lardan elde ettiği alıntıları kaynakça göste-
rim kurallarına uygun olarak belirtir. Etik 
değerini içselleştirir. 

 
T.7.4.1.Şiir 
yazar. 

 
  
Belen Şehitler Abidesi 
Antakya Şehitlik 
Belen Merkez Cami 
  

 
Şehitlik ve şehadet kavramını daha iyi 
anlamak, hissetmek amacıyla gezilip görü-
len bu yerlerden hareketle şiirler yazar. 

 
T.7.2.6.Konuş
malarında uy-
gun geçiş ve 
bağlantı ifade-
lerini kullanır. 

 
İskenderun Deniz Müzesi 

 
Denizcilik tarihimizin günümüz teknoloji-
sine erişimini müzedeki eserlerden hare-
ketle uygun geçiş ve bağlantı cümleleri 
kurarak anlatır. 

Dinleme/
İzleme 

 
T.8.1.14.Dinle
me stratejilerini 
uygular. 

 
Antakya Arkeoloji Müze-
si 
Antakya Mozaik Müzesi 
Antakya Tarım Müzesi 

 
Gittiği mekanlardaki eserlerin tarihi ve 
kültürel değerlerini yetkililerden amacına 
uygun yöntem ve tekniğini kullanarak 
dinler. 

  
T.8.1.3.Dinledi
klerini/
izlediklerini 
özetler. 
  
T.8.1.4.Dinledi
kleri/
izlediklerine 
yönelik sorulara 
cevap verir. 

 
Antakya Etnografya Mü-
zesi 
Antakya Cam Müzesi 

 
Yapılan gezide dikkatli bir gözlem yapar. 
Edindiği bilgileri gözlemleriyle de birleşti-
rerek özetler. Daha sonra sınıfça soru- 
cevap etkinliğini yaparlar. 
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Konuşma 

 
T.8.2.3.Konuşma stratejilerini 
uygular. 

 
Tarihî ve Do-
ğal 
Mekânlar 

 
‘’Geçmişini bilmeyen, 
geleceğini de bilemez. ’’ 
Şeyh Edebali’nin sözün-
den hareketle gezdiği 
tarihi ve doğal mekanları 
tartışma yöntemini kulla-
narak sınıfta konuşur. 

T.8.2.2.Hazırlıksız konuşma 
yapar. 
T.8.2.4.Konuşmalarında beden 
dilini etkili bir şekilde kulla-
nır. 

Antakya BİL-
SEM 
İskenderun 
BİLSEM 
Payas STEM 

  
  
Gezdiği mekanlarda 
edindiği bilgileri okulda 
beden dilini etkin bir bi-
çimde kullanarak hazır-
lıksız konuşma yapar. 
  

Akıcı Oku-
ma 

  

 
T.8.3.4.Okuma stratejilerini 
kullanır. 

 
İl ve ilçe halk 
kütüphaneleri 

 
Gittiği kütüphanede il-
ginç, seviyesine uygun 
kitapları seçer. Seçtiği 
kitabı esere uygun yön-
tem ve teknikleri kullana-
rak okur. 

T.8.3.2. Metni türün özellikle-
rine uygun biçimde okur. 

 
İl ve ilçe halk 
kütüphaneleri 
  
Müzeler 

 
Öğrenciler seviyelerine 
uygun, edebi değeri olan 
şiir ya da metinleri met-
nin türüne uygun bir bi-
çimde okur. 

 
T.8.3.1.Noktalama işaretlerine 
dikkat ederek sesli ve sessiz 
okur. 

 
Cemil Meriç 
Kültür ve Sa-
nat evi 
İl ve ilçe kü-
tüphaneleri 
  

 
Yaşına, zevkine, seviye-
sine uygun; seçtiği bir 
metni, şiiri noktalama 
işaretlerine dikkat ederek 
okur. 
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Yaz-
ma 

  
T.8.4.11.Formları yönergele-
rine uygun doldurur. 

  
Kamu Kurum 
ve 
Kuruluşları 

Kamu kurum ve kuru-
luşlarına dilek, istek, 
şikayet gibi gerekçe-
lerle başvurabilmek 
için gerekli formları 
doldurarak yerinde 
öğrenir. 

 
T.8.4.3.Hikâye edici metin 
yazar. 

  
  
Belen Tarihi 
Kilise Çanı 
Antakya Mu-
sevi Havrası 
Antakya Or-
todoks Kilise-
si 
Habib-i Nec-
car Cami 
Şeyh Yusuf 
Türbesi 

 
Dostluk ve kardeşlik 
şehri Hatay’ı anlatan 
birlik, beraberlik ve 
hoşgörü konulu olay 
yazıları yazar. 

 T.8.4.12.Kısa metinler ya-
zar. T.8.4.17.Yazdıklarını 
paylaşır. 

 
Hatay Kitap 
Fuarı 

 
Fuarda eserleri yayımla-
nan yazarları tanır. Ödül 
alan özellikle genç ya-
zarları ve eserlerini in-
celer. Böylelikle öğren-
ciler yazmaya ve pay-
laşmaya teşvik edilir. 
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ETKİNLİK KAZANIM 

MEKÂN
(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN 
İLİŞKİSİ) 

MY TOWN 

E5.2.L1. Students will be 
able to understand simple 
directions to get from 
one place to another 
E5.2.R1 Students will be 
understand information 
about important places 
  

Habibi Neccar 
Mosque 
Hatay Meclis 
Binası 
İskenderun 
Millet Parkı 
Antakya Ata-
türk Parkı 
Hatay Arkeo-
loji Müzesi 
Belen Bakras 
Kalesi 
Uzun Çarşı 

Students will be able to describe their 
thoughts about some important places and 
communicate in the target language in a 

simple way in a friendly atmosphere . 
Students will be able to work in a 
group and act out a dialogue, since 
they are not in the classroom, they are 
more comfortable and it is more 
flexible here to make a dialogue so 
they have a chance to give directions 
of different places in real atmosphere. 
  
  

MOVIES 

E5.6.S1. Students will be talk 
about people’s likes and dislikes 
concerning movies and movie 
characters 
E5.6.S2. Students will be able to 
use simple utterences to state 
personal opinions about movies 
and movie characters. 

Defne Gençlik 
Kültür ve Sa-
nat Evi 
Hatay Kültür 
Merkezi 

Students will be able to describe 
their thoughts about free time 
activities and communicate in the 
target language in a simple way in a 
friendly atmosphere. 
Students will be able to express 
their preferences of hobbies and 
free time activities since they are 
in a culture centre and there are so 
many cultural activities here they will 
be able to talk about them and practi-
ce them easily. 
Students will be able to work in a 
group and act out a dialogue, since 
they are not in the classroom, they are 
more comfortable and it is more 
flexible here to make a dialogue so 
they practice accepting and refusing 
an invitation in this center or a more 
friendly place students 
choose. 
Students will be able to find an 
opportunity to use their mobile 
phones in their teacher's control 
and they write short text message 
to invite their friends for a movie 
and show them to their teacher 

WEATHER 
AND EMOTI-
ONS 

E6.4.L1. Students will be able to 
pick up specific information from 
shhort oral texts about weather 
conditions and emotions. 
E6.4.SP1. Students will be able to 
ask people about the weather. 
E6.4.SP1. Students will be able to 
talk about the weather and their 
emotions in a simple way. 

Meteoroloji 
İstasyonu 

Students prepare a chart for weather fore-
cast and include visuals in the chart.  Stu-
dents will be able to find an opportunity to 
see the measurements in  Meteorology 
center. 
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AT THE 
FAIR 

E6.5.S1 Students will be 
talk about and express the 
feelings and personal oppi-
nions about places and 
things. 
E6.5.SP1 Students will be 
able to use various simple 
expressions to state the 
feelings and personal opi-
nions about places and 
things. 

İlimizde düzenlenen fuarlar 
Hatay B.Ş.B  Kitap Fuarı 

Students will be able to keep 
expanding  their visual capacity 
by visiting a book fair. 

E6.5.R1 Students will be 
able to understand general 
meaning in simple texts 
related to the feelings and 
personal opinions about 
places and things 

İlimizde düzenlenen fuarlar 
Hatay B.Ş.B  Kitap Fuarı 

Students will be able to write 
distinctive simple sentences 
about the fair after visiting the-
re. and write down  their opi-
nions with simple explanations 
concerning the fair. 

BO-
OKWORM
S 

E6.8.L1 Students will be 
listen to the instructions and 
locate things. 
E6.8.SP1. Students will be 
able to describe the locati-
ons of people and things 
  

Hatay Bütükşehir Belediye-
si Kitap Fuarı 
İl Halk Kütüphanesi 
Hatay M.k.Ü Kütüphanesi 
İskenderun Çocuk Kütüpha-
nesi 

Students will be able to talk 
about 
their  preferences and talk 
about the types of  the books in 
order to go to the library or fair 
together and communicate in 
the target language while dis-
cussing. 
Students will be able to discuss 
about their book preferences 
( genre of the books ). Students 
will be listen to the instructions 
in the library. The will be able 
to learn library rules. 

E6.8.R1. Students will be 
able to understand short, 
simple sentences and 
expressions about past 
eventswith definite time. 

Hatay Bütükşehir Belediye-
si Kitap Fuarı 
İl Halk Kütüphanesi 
Hatay M.k.Ü Kütüphanesi 
İskenderun Çocuk Kütüpha-
nesi 

Students will be able to make 
sentences using the past events 
by looking at the photos of the 
books..They will be able 
to practice the sentences saying 
repeatedly 

SAVING 
THE PLA-
NET 

E6.9.L1 Students will be 
able to recognize appropria-
te attitudes to save the 
energy and to protect the 
environment. 
E6.9.L2. Students will be 
able to understand sugges-
tions related to the protec-
tion of the environment in 
simple oral texts. 

İskenderun Millet Parkı 
Harbiye Şelalesi 
Hıdırbey Musa Ağacı 
Samandağ Çevlik Sahili 
Kapılı Değirmenli Şelalesi 
Yenişehir Gölü 

Students will be able to prepare 
slogans/ notes / posters about sa-
ving the environment and demonst-
rate them in the target places. 

E6.9.SP1 Students will be 
able to talk to people about 
the protection of the envi-
ronment. 

İskenderun Millet Parkı 
Harbiye Şelalesi 
Hıdırbey Musa Ağacı 
Samandağ Çevlik Sahili 
Kapılı Değirmenli Şelalesi 
Yenişehir Gölü 

Students will be able to create a 
campain to protect target areas. 
Students will be able to give 
some 
concrete examples of consequ-
ences of wasting energy sources 
in those places and explain 
them with simple 
sentences in the target langua-
ge. 
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İNGİLİZCE 

DEMOC-
RACY 

E6.10.L1. Students 
will be able to recog-
nize some key featu-
res related to the con-
cept of democracy. 
  

İskenderun Cumhuriyet 
Meydanı 

Students will be able to give a 
short speech about the place in 
general,they will be able to tell 
what they expected to find here 
and what they have found and 
how they have felt about the pla-
ce. Students work in groups, 
create an election campaign spe-
ech and posters for classroom 
presidency and demonstrate 
them at this square. 

SPORTS 

E7.2.R1 Students will 
be able to understand 
short and simple texts 
on sports 
E7.2.W1 Students 
will be able to write 
pieces about routines 
and Daily activities 
by using frequency 
adverbs. 
  

Hatay Büyükşehir Belidiyesi 
Spor Kompleksi ve Yaşam 
Merkezi 

Students will be able to express 
their opinions about outdoor/ 
indoor sports in this center and 
they state their feelings to these 
sports. 
  
Students will be able to write and 
describe  their favourite sports 
after visiting this center. 

  
  
BIOG-
RAPHIES 

E7.3.L1. Students 
will be able to recog-
nize specific informa-
tion in oral texts dea-
lind with past events 
and dates. 
E7.3S1. Students will 
be able to talk about 
past events with defi-
nite time. 

Hatay İlk Kurşun Müzesi 
Hatay İl Meclis Binası 
Hatay Arkeoloji Müzesi 
Eski Antakya Evleri 
  

Students will be able to practice 
question answer activities in past 
tense while visiting the museum 
and looking at the educational 
objects in the museum and they 
will be able to explain the school 
systems and the time before in-
ternet era while 
answering these simple questions 
completely unconsciously 

E7.3.SP1 Students will be 
able to describe past events 
and experiences 

Hatay İlk Kurşun Müzesi 
Hatay İl Meclis Binası 
Hatay Arkeoloji Müzesi 
Eski Antakya Evleri 
  

Students will choose a historical 
figure from where they visit and 
write a short biography about 
him/ her. 
Students will be able to state past 
activities by using the basic simple 
past structures and expressions loo-
king at the photos or items exhibited 
in the museums. 

TELEVI-
SION 

E7.5.SP1. Students will be 
able to state their preferen-
ces. 
  
E7.5.SI2. Students will be 
able to talk about past events 
and personal experiences. 

Hatay Kültür Merkezi 
Defne Gençlik Kültür ve 
Sanat Evi 
Etnografya Müzesi 

Students will be able to find an op-
portunity to state their preferences 
about jewellery/ clothes/ hats etc. Or 
the movies or paintings and they 
practice the expressions 'I prefer this 
one to that one. 

E7.5.SI1. Students will be 
able to ask questions about 
preferences of other people. 
E7.5.SP2. Students will be 
able to describe past events 
in a simple way. 

Hatay Kültür Merkezi 
Defne Gençlik Kültür ve 
Sanat Evi 
Etnografya Müzesi 

Students will be able to describe the 
movies they have just watched toget-
her and ask questions each other and 
use the past tense expressions in the 
target language. 
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İNGİLİZCE 

DREAMS 

E7.7.SI1. Students will be 
able to talk about simple 
predictions 
  
E7.7.W1 Students will be 
able to write pieces about 
predictions and future 
events. 

Payas Stem Merkezi 
İskenderun Bilsem 
Antakya Bilsem 

Students will be able to make 
simple predictions about future 
and future innovations/ techno-
logies while walking in the scien-
ce centre and testing the experi-
ments themselves. 

PUBLIC 
BUIL-
DINGS 

E7.8.L1 Students will 
be able to recognize the 
names of the public buil-
dings 

İlimizdeki Kamu Binaları 
Belediye Binası 
Valilik Binası 
M.K.Ü Kampüsü 
Eski P.T.T Binası 

Students will be able to write 
distinctive simple sentences 
about public buildings they 
want to visit. 

  
E7.8.SP1 Students will be 
able to report on explanati-
ons with reasons 

İlimizdeki Kamu Binaları 
Belediye Binası 
Valilik Binası 
M.K.Ü Kampüsü 
Eski P.T.T Binası 

Students will be able to see 
many 
Public buildings  together in the 
same  area and they will be able 
to compare the things 
by using key words and phrases 
related to public buildings. 
  

ENVIRON-
MENT 

E7.9.W1 Students will be 
able to write short, simple 
messages about environment 

Aromatik Bitkiler Müzesi 
Yarseli Barajı 
Yenişehir Gölü 
Harbiye Şelaleleri 
Samandağ Çevlik Plajı 
Belen Rüzgar Enerji Santrali 
Hatay Bereket ormanları 
( Gülderen) 

Students will be able to make simp-
le sentences to take attention to the 
environmental problems. 
  
Students will be able to practice the 
expressions about the obligations 
and make sentences related to the 
protection of the environment. Stu-
dents will be able to make more 
simple sentences about the re-
newable energy sources and their 
useful effects on environment. 
  
  

  

E7.9.SI2. Students will be 
able to give simple instructi-
ons for a specific process 
E7.9.SP1. Students will be 
able to give a simple desc-
ription or presentation of a 
process. 

Aromatik Bitkiler Müzesi 
Yarseli Barajı 
Yenişehir Gölü 
Harbiye Şelaleleri 
Samandağ Çevlik Plajı 
Belen Rüzgar Enerji Santrali 
Hatay Bereket ormanları 
( Gülderen) 

Students will be able to find an 
opportunity to practice the expressi-
ons to describe a simple experiment 
like ' First, get the seeds. Then, 
plant and water them.' 

  
PLANETS 

E7.10.SI1. Students will be 
able to make simple compa-
risons E7.10.SP1. Students 
will be able to report on 
general truths in various 
ways. 

Payas Stem Merkezi 
Antakya Bilsem 
İskenderun Bilsem 

Students will be able to practice 
affirmative expressions by compa-
ring the Earth and the Mars accor-
ding to their size, age, distance to 
the Sun etc. 
Students will be able to read the 
questions, use the information 
presented on the Wall in those 
centers. Answer 
the questions and realize whet-
her 
they understand or not. 
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İNGİLİZCE 

TEEN LIFE 
  

  
E8.2.SP1. Students will be 
able to express what they 
prefer, like and dislike. 

  
Defne Gençlik ve Kültür 
Sanat Evi 
  
Hatay Kültür Merkezi 

Students will be able to state their 
preferences likes or dislikes 
about the movies, books, pain-
tings, theatres, poems, music, 
photos etc. while visiting these 
places as they follow  exibitions. 
They personalize the target lan-
guage in a friendly atmosphere . 
  

IN  THE 
KITCHEN 

E8.3.SI1. Students will be 
able to ask and answer ques-
tions and exchange ideas and 
information on a topic related 
to how something is proces-
sed. E8.3.SP1. Students will 
be able to give a simple desc-
ription about a process 

Hatay Büyükşhir Beledi-
yesi 
Gastronomi Evi 

Students will be able to ask and 
answer questions and exchange ideas 
and information on how famous Ha-
tay dishes are made. Students will be 
able to give a simple description of a 
dish in target language.They can 
retell the procces and shoot videos 
afterwards. 

ADVENTU-
RES 

E8.6.SP1. Students will be 
able to make comparisons 
about sports and games by 
using simple descriptive lan-
guage. 

Hatay Büyükşehir Beledi-
yesi 
Spor Kompleksi ve Yaşam 
Merkezi. 

Students will be able to compare the 
sports or games they are playing and 
describe these games by using simple 
comparison expressions; I think 
extreme sports are more exciting than 
indoor sports. 

TOURISM 
  

E8.7.SP3. Students will be 
able to express their experien-
ces about places 

Antakya Kalesi ve Surlar 
  
Belen Bakras Kalesi 
  
Harbiye Şelalesi 
  
Payas Cin Kulesi 
  
Reyhanlı Atçana Höyüğü 
  
Sokullu Mehmet Paşa 
Külliyesi 
  

Students will be able to state their 
experiences about the places they are 
in by using simple sentences in the 
target language; like ; I was in…... 
and it was fantastic. / In ….. histori-
cal architecture and modern architec-
ture are blended together. 

SCIENCE 

E8.9.SI1. Students will be 
able to talk about actions 
happening currently and in 
the past. E8.9.SI2. Students 
will be able to involve in 
simple discussions about 
scientific achievements 
E8.9.SP1. Students will be 
able to describe actions hap-
pening currently 
E8.9.SP2. Students will be 
able to present information 
about scientific achievements 
in a simple way. 

Payas STEM Merkezi 
  
Hatay BİLSEM 
  
Aromatik Bitkiler Müzesi 

Students will be able to discuss about 
the scientific achievements in the 
target language by using simple 
structures and basic vocabulary in 
order to provide a more friendly 
atmosphere. Students will be able to 
state new achievements in accordan-
ce with the vocabulary given in the 
unit about science Students will be 
able to make simple sentences about 
the actions happening at the time of 
speaking so they will be able to per-
sonalize the language and state the 
action in a simple way in this centre. 
  

NATURAL  
FORCES 

E8.10.SI1. Students will be 
able to talk about predictions 
concerning future of the 
earth. 
E8.10.SI2. Students will be 
able to negotiate reasons and 
results to support their predic-
tions about natural forces and 
disasters. 

Etnografya Müzesi 
Necmi Asfuroglu Müzesi 

Students will be able to compare the 
past and now  and state them in a 
simple way in this centre by investi-
gating  around the museum. 
Students will be able to observe the 
effects of flood and earthquake in the  
mosaics of Necmi Asfuroğlu Mu-
seum. 
They will talk about predictions con-
cerning future of the city after visi-
ting the museum. 
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BEDEN EĞİTİMİ 

ETKİNLİK KAZANIM 

MEKÂN 
(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

Fiziksel 
Etkinlik 
kavram-
ları, 
iilkeleri 
ve ilgili 
becerile-
ri 

BE.5.2.2.3 Katıldığı fi-
ziksel etkinliklerin fizik-
sel uygunluğuna olan 
etkilerini açıklar. 

H.B.Ş.Spor 
Kompleksi ve 
Yaşam Merkezi 
M.K.Ü. Spor 
Alanları ve sa-
lonları 

Kassal gelişiminin farkına varır.Motorik özeliklerini 
koordineli şekilde kullanmayı öğrenir.Kendi sınırlarını 
ölçer. 

BE.5.2.2.7 Fiziksel etkin-
liklerde ilkyardımın ge-
nel amaçlarını ve uygula-
malarını bilir 

AFAD 
İlk yardımın, temel kuralları ve koruma, bildirme ve 
kurtarma etkinliklerine katılır. 

Kültürel 
Biriki-
mimiz ve 
değerle-
rimiz 

BE.5.2.2.7 Bay-
ram,kutlama ve törenlere 
istekle katılır. 

İlk Kurşun Mü-
zesi 

Ulusal Bayramlar,belirli gün ve haftalarla ilgili düzenle-
necek etkinlikler. 

Hareket 
Becerileri 

BE.6.1.1.4 Doğada yapı-
lan etkinliklerle ilgili 
becerileri sergiler 

Atatürk Parkı 
Titus tüneli 
Harbiye şelalesi 
Antakya kalesi 
ve surları 

Açık alan ve doğada iş birliği gerektiren etkinlikleri 
yapar(Doğa yürüyüşü,Oryantiring,Kamp v.b) 

Fiziksel 
et. kav. 
ilkeleri 
ve ilgili 
beceri 

BE.6.2.1.1 Planladığı 
fiziksel etkinliklere dü-
zenli olarak katılır. 

H.B.Ş.Spor 
Kompleksi ve 
Yaşam Merkezi 

Kassal gelişiminin farkına varır.Motorik özeliklerini 
koordineli şekilde kullanmayı öğrenir.Kendi sınırlarını 
ölçer.kalp dolaşım sistemi dayanaklığını ölçer. 

BE.6.2.2.6 Fiziksel etkin-
likler sırasında karşılaştı-
ğı sağlık sorunlarından 
korunma yöntemlerini 
bilir. 

AFAD 
İlk yardımın, temel kuralları ve koruma, bildirme ve 
kurtarma etkinliklerine katılır. 

Kültürel 
Biriki-
mimiz ve 
değerler 

BE.6.2.3.1 Bay-
ram,kutlama ve törenlere 
istekle katılır. 

İlk Kurşun Mü-
zesi 

Ulusal Bayramlar,belirli gün ve haftalarla ilgili düzenle-
necek etkinlikler. 
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BEDEN EĞİTİMİ 

Düzenli 
fiziksel 
etkinlik 

BE.7.2.1.2 Yakın çevre-
sindeki fiziksel etkinlik 
ve spor imkanlarını kul-
lanır. 

H.B.Ş. Spor 
Kompleksi ve 
Yaşam Merkezi 
M.K.Ü. Spor 
Alanları 

Kassal gelişiminin farkına varır.Motorik özeliklerini 
koordineli şekilde kullanmayı öğrenir. Kendi sınır-
larını ölçer. 

Fiz.Et. 
Kav-
ramları, 
İlkeleri 
ve ilgili 
hayat 
becerile-
ri 

BE.7.2.2.5 Fizikseletkin-
liklervesporlailgiligüven
ilirbilgikaynaklarınıkulla
nır. 

İl Halk Kütüpha-
nesi 
M.K.Ü BESYO 
  

Sporla ilgili çeşitli bilgi, değerleri bilimselliği öğrenir. 

Kültürel 
birikimi-
miz, 
değerle-
rimiz 

BE.7.2.3.1 Bayram kut-
lama ve törenler için 
etkinlikler hazırlar 

İlk Kurşun Mü-
zesi 

Ulusal Bayramlar,belirli gün ve haftalarla ilgili düzen-
lenecek etkinlikler. 
  
  
  
  
  
  

Hareket 
Becerile-
ri 

BE.7.1.1.4  Doğada 
yapılan etkinliklerle 
ilgili becerileri sergiler 

Atatürk Parkı 
Titus tüneli 
Harbiye şelalesi 
Antakya kalesi-
ve surları 

Açıkalanvedoğadaişbirliğigerektirenetkinlikleriyapar.
(Doğayürüyüşü,Oryantiring,Kampv.b) 

Düzenli 
fiziksel 
etkinlik 

BE.8.2.1.2 Yakın çevre-
sindeki spor imkanlarını 
kullanır. 

H.B.Ş.Spor 
Kompleksi ve 
Yaşam Merkezi 
M.K.Ü. Spor 
Alanları 

Kassal gelişiminin farkına varır. Motorik özeliklerini 
koordineli şekilde kullanmayı öğrenir. Kendi sınırlarını 
ölçer. 

Fiziksel 
et.kav. 
ilkeleri 
ve ilgili 
hayat 
becerile-
ri 

BE.2.2.4 Spor ortamla-
rında gerekli güvenlik 
önlemleri alır. 

AFAD 
İlk yardımın, temel kuralları ve koruma, bildirme ve 
kurtarma etkinliklerine katılır 

Kültürel 
birikim-
lerimiz 
ve de-
ğerlerim
iz 

BE.8.2.3.1 Bayram kut-
lama ve törenlerde so-
rumluluk alır. 

İlk Kurşun Mü-
zesi 

Ulusal Bayramlar,belirli gün ve haftalarla ilgili düzen-
lenecek etkinlikler. 
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FEN VE TEKNOLOJİ 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKÂN 
(OKUL DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKÂN 
İLİŞKİSİ) 

CANLILAR 
DÜNYASI 

  
F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek 
benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflan-
dırır. 
  
F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam 
için önemini sorgular. 
  
  

  
Botanik Bitki Müzesi 
Tarım Müzesi 
Antakya Atatürk Parkı 
  
  

Botanik Bitki Müzesi, Ta-
rım Müzesi ile Antakya 
Atatürk Parkı’nda canlıla-
rın çeşitliliği ile benzerlik 
ve farklılıklarına göre can-
lıları sınıflandırarak biyo-
çeşitliliğin önemi hakkında 
farkındalık oluşturulur. 
  

CANLILAR 
DÜNYASI 

  
F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam 
için önemini sorgular. 
  
F.5.6.2.1. İnsan ve çevre arasındaki etki-
lişimin önemini fark eder. 
  
  
  

Deniz Müzesi 
Hassa Lav Tüpü Mağaraları 
Kırıkhan Gölbaşı Gölü 
Reyhanlı Yenişehir Gölü 
Samandağ Hıdırbey Musa 
Ağacı 
Antakya Atatürk Parkı 
  

Gezilecek-görülecek yerler 
ile ilgili olarak öğrencilerin 
çevreye karşı duyarlılıkları-
nın arttırılması sağlanarak, 
doğal yaşam ile biyoçeşitli-
lik arasında ilişki kurulur. 

CANLILAR-
DA ÜREME, 
BÜYÜME ve 
GELİŞME 

  
F.7.6.2.4.Bir bitki veya hayvanın bakı-
mını üstlenir ve gelişim sürecini rapor 
eder. 
  
  
  

Botanik Bitki Müzesi 
Tarım Müzesi 
Antakya Atatürk Parkı 
  
  

Bitkilerle ilgili olarak belir-
lediği bir bitkiyi seçerek 
çimlenme, tozlaşma ve 
döllenme aşamalarını izler; 
gelişim sürecini rapor eder. 

FEN, MÜ-
HENDİSLİK 
ve GİRŞİM-
CİLİK UY-
GULAMAL
ARI 

Fen, mühendislik ve girişimcilik uygula-
maları. 
  
  
  

Payas STEM Merkezi 
Antakya BİLSEM 
İskenderun BİLSEM 
  

Gezilen merkezlerden esin-
lenilerek yıl sonu bilim 
şenliği düzenlenmesinde 
öğrencilerin yıl içerisinde 
ortaya çıkardıkları ürünü 
etkili bir şekilde sunmaları 
beklenir. 

ENERJİ 
DÖNÜŞÜM-
LERİ 
ve ÇEVRE 
BİLİMİ 

  
F.8.6.4.2. Kaynakların tasarruflu kullanı-
mına yönelik proje tasarlar. 
  
F.8.6.4.3. Geri dönüşüm için katı atıkla-
rın ayrıştırılmasının önemini açıklar. 
  
  

Antakya Katı Atıktan Ener-
ji Üretim Tesisi 
  

Geri dönüşümün gelecek 
yıllar için  sürdürülebilir 
kalkınmaya katkısını ve 
katı atıkların ayrıştırılması-
nın önemini kendi yaşa-
mında uygulama imkanı 
bulur. 
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FEN VE TEKNOLOJİ 

MADDE ve 
ENDÜSTRİ 

  
F.8.4.6.1.Geçmişten günümü-
ze Türkiye’deki kimya endüst-
risinin gelişimini araştırır. 
  
F.8.4.6.2. Kimya endüstrisinde 
meslek dallarını araştırır ve 
gelecekteki yeni meslek alan-
ları hakkında öneriler sunar. 
  

Cam Müzesi 
  

Camın tarihsel ge-
lişimi hakkında bil-
gi edinerek cam 
üfleme, cam işle-
me ve cam şekil-
lendirme konula-
rında bilgi ve de-
neyim sahibi olur. 
  
  

MADDE ve 
ENDÜSTRİ 

F.8.4.6.1. Geçmişten günümü-
ze Türkiye’deki kimya endüst-
risinin gelişimini araştırır. 
  
F.8.4.6.2. Kimya endüstrisinde 
meslek dallarını araştırır ve 
gelecekteki yeni meslek alan-
ları hakkında öneriler sunar. 
  
F.8.6.3.3. Küresel iklim deği-
şikliklerinin nedenlerini ve 
olası sonuçlarını tartışır. 
  

Antakya Organize 
Sanayi Bölgesi 
Seher Mensucat 
Tekstil 
Hatboru 
Selim Makine 
HATEKS 
Bamak 
İSDEMİR 
BORUSAN BORU 
KOÇ METALURJİ 
İTSO 
İSTE 

  
Kimya endüstrisinde 
faaliyet gösteren ku-
ruluşlar ve fabrika-
larda üretim aşama-
larını, buralarda ça-
lışan insanların mes-
lek dallarını birebir 
deneyimleme fırsatı 
bulur. 
  
Küresel iklim deği-
şikliklerinin oluşma-
sında insan kaynaklı 
tüketim faaliyetleri 
ile fabrikalardan ya-
yılan atık gazların 
çevreye olan olum-
suz etkilerini göz-
lemler. 
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HAYAT BİLGİSİ-1. SINIF 
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HAYAT BİLGİSİ-1. SINIF 
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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.  
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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.  
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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.  



 

Sayfa 49 OKULUM HATAY  

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 50 OKULUM HATAY  

PAYAS STEM MERKEZİ 

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



 

Sayfa 51 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.  



 

 

Sayfa 52 OKULUM HATAY  

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 53 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.  



 

 

Sayfa 54 OKULUM HATAY  

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.  



 

Sayfa 55 OKULUM HATAY  

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. 



 

 

Sayfa 56 OKULUM HATAY  

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. 



 

Sayfa 57 OKULUM HATAY  

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. 



 

 

Sayfa 58 OKULUM HATAY  

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. 



 

Sayfa 59 OKULUM HATAY  

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. 



 

 

Sayfa 60 OKULUM HATAY  

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 



 

Sayfa 61 OKULUM HATAY  

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 62 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 63 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 64 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 65 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 66 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 67 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 68 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 69 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 70 OKULUM HATAY  

KUMLU KAPLICALARI 

Kumlu Hatayhamamı 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 71 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 72 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 73 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 74 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 75 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 76 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 77 OKULUM HATAY  

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 



 

 

Sayfa 78 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 79 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 80 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 81 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 82 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 83 OKULUM HATAY  

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 



 

 

Sayfa 84 OKULUM HATAY  

KOZ KALESİ 

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



 

Sayfa 85 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 86 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 87 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 88 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 89 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 90 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 91 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 92 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 93 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 94 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 95 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 96 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 97 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 98 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 99 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 100 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 101 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 102 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 103 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 104 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 105 OKULUM HATAY  

BAKRAS KÖPRÜSÜ 

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



 

 

Sayfa 106 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 107 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 108 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 109 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 110 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 111 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 112 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 113 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 114 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 115 OKULUM HATAY  

İSSOS ANTİK KENT 

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



 

 

Sayfa 116 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 117 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 118 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 119 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 120 OKULUM HATAY  

KARASUN MANUK ERMENİ KİLİSESİ 

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



 

Sayfa 121 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 122 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 123 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 124 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 125 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 126 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 127 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 128 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 129 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 130 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 131 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 132 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 133 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 134 OKULUM HATAY  

İMMA KALESİ 

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



 

Sayfa 135 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 136 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 137 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 138 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 139 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 140 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 141 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 142 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 143 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 144 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 yan yana ya da üst üste 
görmek mümkün. Samandağ ilçesine bağlı Yoğunoluk 
Köyü’nde bulunan Ermeni Kilisesi’nin üzerinde ibadete 
açık bir cami bulunuyor. 



 

Sayfa 145 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 146 OKULUM HATAY  

ST. BARLAAM MANASTIRI 

Barlam Manastırı Yayladağı ilçesi Keldağ üzerindedir. 
Keldağ 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 147 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 148 OKULUM HATAY  

HACI HÜSEYİN CAMİ 

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



 

Sayfa 149 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. 
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ŞEYH AHMET KUSEYRİ TÜRBESİ 

Şeyh Ahmet Türbesi kendine izafeten ismi verilen 
(Şıhköy) 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. 
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