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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 



 

 
 

Sayfa 5 OKULUM HATAY  



 

Sayfa 6 OKULUM HATAY  

 
 

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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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  -  9. SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN (OKUL 
DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - ME-
KAN İLİŞKİSİ) 

FİZİKSEL 
ETKİNLİK 
KAVRAM-
LARI, İL-
KELERİ 
VE İLGİLİ 
HAYAT 
BECERİ-
LERİ 

  
9.2.2.3.2. Temel 
ilk yardım uygu-
lamalarını açık-
lar. 

  
AFAD 

  
İlk yardımın, temel 
kuralları ve koru-
ma, bildirme ve 
kurtarma etkinlik-
lerine katılır. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  -  10. SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL 
DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - ME-
KAN İLİŞKİSİ) 

DÜZENLİ 
FİZİK-
SEL ET-
KİNLİK 

  
10.2.1.1.2. Hayat 
boyu spor için 
çevresindeki fır-
satları kullanır 

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

  
Kassal gelişiminin 
farkına varır. Mo-
torik özeliklerini 
koordineli şekilde 
kullanmayı öğre-
nir.Kendi sınırlarını 
ölçer. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  -  11. SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKÂN (OKUL 
DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

  
DÜZEN-
Lİ FİZİK-
SEL ET-
KİNLİK 

  
11.2.1.1.1. Fizik-
sel uygunluğu ge-
liştirmek için dü-
zenli fiziksel et-
kinlikler yapar. 

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

  
Kassal gelişiminin 
farkına varır. Mo-
torik özeliklerini 
koordineli şekilde 
kullanmayı öğre-
nir.Kendi sınırları-
nı ölçer. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  -  12. SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL 
DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - ME-
KAN İLİŞKİSİ) 

FİZİKSEL 
ETKİNLİK 
KAVRAM-
LARI, İLKE-
LERİ VE İL-
GİLİ HAYAT 
BECERİLE-
Rİ 

  
12.2.2.2.2. Ken-
disine uygun fi-
ziksel gelişim 
hedeflerini uy-
gular. 

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

  
Kassal gelişimi-
nin farkına va-
rır.Motorik özelik-
lerini koordineli 
şekilde kullanma-
yı öğrenir.Kendi 
sınırlarını ölçer. 
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BİYOLOJİ 9.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKÂN (OKUL 
DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

YAŞAM 
BİLİMİ 
BİYOLOJİ 

9.1.1.1 Canlıla-
rın ortak özellik-
lerini irdeler. 

Batıayaz Yaylası 
  
Kırıkhan Gölbaşı 
Gölü 
  
Soğukoluk ( Güzel 
yayla ) Yaylası 
 

Canlıların doğal yaşam alanla-
rında gözlemler ve canlıların or-
tak özelliklerini söyler. Canlı dav-
ranışlarını karşılaştırarak özellik-
lerini ifade eder. 
ETKİNLİK: Gezi gözlem alanın-
daki canlıların isimlerini genel 
özelliklerini belirten tablolar oluş-
turma. 

9.1.2.2 Lipit, 
Karbonhidrat, 
protein, vitamin, 
su ve mineralle-
rin sağlıklı bes-
lenme ile ilişki-
sini kurar 

İl ya da İlçe Sağlık 
Müdürlüklerinin 
Halk Sağlığı Bö-
lümleri İlgili Birim-
leri 
  
Mustafa Kemal 
Üniversitesi Sağlık 
Meslek  Yükseko-
kulu 

İnsulin direnci, obezite ve diya-
bet ile sağlıklı beslenme konuları 
ile ilgili bilgiler edinir. Merak et-
tikleri sorulara cevap almak için 
yetkili kişilerle mini röportajlar 
yapar. 
ETKİNLİK: Edindikleri bilgiler 
dâhilinde kendileri için haftalık 
beslenme programı hazırlar ve 
uygular. 

HÜCRE 

  
  
9.2.1.2 Hücre-
sel yapılar ve 
görevlerini açık-
lar 
  

Mustafa Kemal 
Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 
laboratuvarları 

Prokaryot ve ökaryot hücre ör-
neklerini gelişmiş mikroskoplarla 
daha detaylı inceleyerek arala-
rındaki farklılık ve benzerlikleri 
karşılaştırır. 
ETKİNLİK: Mikroskobik incele-
mede gördüğü hücresel yapıları 
çizer ve kısımlarını gösterir. 

9.2.1.3 Hücre 
zarından mad-
de geçişine iliş-
kin kontrollü bir 
deney yapar. 

Bilimsel yöntem basamaklarını 
takip ederek hücre zarından 
madde geçişini etkileyen faktör-
lerden birine yönelik yapılan 
kontrollü deneyleri gözlemler ve 
deney raporlarını yazar. 
  
ETKİNLİK: Deney ve gözlemle-
rin fotoğraf ve videolarını çeke-
rek sunum hazırlama 



 

Sayfa 14 OKULUM HATAY  

BİYOLOJİ 10.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

EKOSİSTEM 
EKOLOJİSİ 
VE GÜNCEL 
ÇEVRE SO-
RUNLARI 

  
10.3.2.1. Güncel 
çevre sorunlarının 
sebeplerini ve 
olası sonuçlarını 
değerlendirir. 
  
10.3.2.3. Yerel ve 
küresel bağlamda 
çevre kirliliğinin 
önlenmesine yö-
nelik çözüm öne-
rilerinde bulunur. 
  

  

Hatay Büyükşehir Bele-
diyesi Gökçegöz Katı 
Atık Depolama ve 
Enerji Üretim Tesisi 

Rüzgâr santralleri 
  

Güncel çevre sorunlarının 
neler olduğu ve bu sorunların 
oluşmasında insanın rolünü 
açıklar. 
  
ETKİNLİK: Çevre sorunlarına 
yönelik bireysel sorumluluk-
larımızla ilgili beyin fırtınası 
yapılması 
  
ETKİNLİK: Ekolojik ayak izini 
tanımlar çevre sorunlarının 
oluşumunda etkileri konusun-
da beyin fırtınası yapılması 

  
10.3.3.1. Doğal 
kaynakların sür-
dürülebilirliğinin 
önemini açıklar. 
  
  
10.3.3.3. Biyolojik 
çeşitliliğin korun-
masına yönelik 
çözüm önerilerin-
de bulunur. 
  

  
Amanos dağlarında 
orman içi günlük gezi 
Defne Harbiye Şelale-
leri 

Arsuz Uluçınar Çayı 

Kırıkhan Gölbaşı 

Dörtyol Kapılı Değir-
menli Şelalesi 

Samandağ Batıayaz 
Yaylası 

Arsuz Meryem Ana Ha-
vuzu 

Reyhanlı Yenişehir Gö-
lü 

Erzin Başlamış Kaplı-
caları 

Soğukoluk 
(Güzelyayla) Yaylası 

Kumlu Kaplıcaları 

  

Amanosların Endemik tür 
bakımından dünyadaki yeri 
ve Bu çeşitliliğin korunabil-
mesi için yapılması gereken-
leri ifade eder. Gezi alanında 
canlı türleri çeşitliliklerini tes-
pit eder. 
  
ETKİNLİK: Biyoçeşitlilik ile 
ilgili fotoğrafların çekilmesi ve 
videoların hazırlanması ve 
bunlardan dijital ya da yazılı 
ürün dosyası oluşturma 
ETKİNLİK: Mevcut genetik 
mirasın sonraki nesillere ak-
tarılması ile ilgili ve biyoka-
çakçılığın önlenmesi konu-
sunda beyin fırtınası çalış-
ması 
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BİYOLOJİ 11.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKÂN (OKUL 
DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

İNSAN FİZ-
YOLOJİSİ 

11.1.1.2. Endokrin 
bezleri ve bu bezle-
rin salgıladıkları hor-
monları açıklar. 

Mustafa Kemal 
Üniversitesi Sağ-
lık Uygulama ve 
Araştırma Hasta-
nesi Merkez La-
boratuvarı En-
dokrinoloji Bölü-
mü 
  

Endokrin sistemde salgılanan 
hormonlar ile bu hormonların et-
kilerini bilir.  Hormon eksikliği ya 
da fazlalığı durumlarında karşıla-
şılabilecek hastalıklar konusunda 
bilgi edinir. 
ETKİNLİK: Sağlık görevlilerinin 
kan örneklerinden santrifuj tekni-
ği ile elde ettiği kan serumundaki 
hormon çeşitlerini belirleyen 
KİT’lerle hormon analizlerinin 
yapılışının gözlenmesi. 

11.1.1.6. Duyu or-
ganları rahatsızlıkla-
rını açıklar. 
11.1.1.7. Duyu or-
ganlarının sağlıklı 
yapısının korunması 
için yapılması gere-
kenlere ilişkin çıka-
rımlarda bulunur. 

Mustafa Kemal 
Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Ensti-
tüsü Tıp Fakültesi 

Göz, kulak gibi duyu organlarının 
sağlığının korunması için yapıl-
ması gerekenleri bilir ve uygular. 
ETKİNLİK: “Görme ve işitme en-
gelliler için ben ne yapabilirim?” 
konulu beyin fırtınası yapılır. 

11.1.4.1. Kalp, kan 
ve damarların yapı, 
görev ve işleyişini 
açıklar. 
11.1.4.5.Bağışıklık 
çeşitlerini ve vücu-
dun doğal savunma 
mekanizmalarını 
açıklar. 
11.1.6.2. Homeosta-
sinin sağlanmasın-
da böbreklerin rolü-
nü belirtir. 
11.1.6.3. Üriner Sis-
tem rahatsızlıklarına 
örnekler verir. 

Mustafa Kemal 
Üniversitesi Sağ-
lık Uygulama ve 
Araştırma Hasta-
nesi Kan Merkezi 
Sağlık Ocağı ( En 
Yakın ) 
Mustafa Kemal 
Üniversitesi Sağ-
lık Uygulama ve 
Araştırma Hasta-
nesi Aşı Poliklini-
ği 
Mustafa Kemal 
Üniversitesi Sağ-
lık Uygulama ve 
Araştırma Hasta-
nesi Hemodiyaliz 
Bölümü 

Kan dokuyu tanır, kan grupları 
hakkında bilgilenir. 
Kan nakillerinde kendi grubun-
dan kan alıp vermenin gerekliliği-
ni kavrar. Bağışıklık sistemini ve 
bu sistemin önemini kavrar. 
ETKİNLİK: Kan ve Kemik iliği 
bağışının önemini anlatan gör-
seller hazırlar ve bunlarla ilgili 
dijital ya da yazılı ürün dosyası 
hazırlar. ( broşür, afiş ya da ka-
mu spotu hazırlanabilir) 
ETKİNLİK: Uygun antikorları kul-
lanarak ilgili kurumda kan grubu 
tespiti yapması 
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BİYOLOJİ 12.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM 
- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

İNSAN FİZ-
YOLOJİSİ 

11.1.7.1. Üreme 
sisteminin yapı, 
görev ve işleyişini 
açıklar. 

Antakya Mozaik Has-
tanesi Tüp Bebek Mer-
kezi 
  
İskenderun Devlet 
Hastanesi Tüp Bebek 
Merkezi 

Üreme sisteminin sağlığı 
ve İn vitro fertilizasyon 
yöntemleri hakkında bil-
gilenir. Üreme sisteminin 
sağlığı ile ilgili bilgiler 
edinir. 

KOMÜNİ-
TEB VE 
POPULAS-
YON EKO-
LOJİSİ 

11.2.1.1. Komüni-
tenin yapısına etki 
eden faktörleri 
açıklar. 
  
  
  
11.2.1.2. Komüni-
tede tür içi ve tür-
ler arasındaki re-
kabeti örneklerle 
açıklar. 
  

  
Defne Harbiye Şelale-
leri 

Arsuz Uluçınar Çayı 

Kırıkhan Gölbaşı 

Dörtyol Kapılı Değir-
menli Şelalesi 

Antakya Ballıöz Alka-
ya Orman içi yürüyüş 
parkuru 

Antakya Atatürk Parkı 

Samandağ Çevlik Sa-
hili 

Samandağ Batıayaz 
Yaylası 

Arsuz Meryem Ana 
Havuzu 

Reyhanlı Yenişehir 
Gölü 

Erzin Başlamış Kaplı-
caları 

Soğukoluk 
(Güzelyayla) Yaylası 

Kumlu Kaplıcaları 

  
  

Karasal ve sucul ekosis-
temlerdeki canlı çeşitlili-
ğini, bu canlıların habitat 
özelliklerini, birbirleriyle 
olan etkileşimlerini ve 
doğaya etkilerini yorum-
lar, açıklar, örnek verir. 
Komünite örneklerini do-
ğal ortamlarda gözler ve 
çıkarımlar yapar. 
  
ETKİNLİK: Biyoçeşitlilik-
le ilgili fotoğrafların çekil-
mesi, videoların hazır-
lanması ve bunlardan 
dijital ya da yazılı bir 
ürün dosyası oluşturul-
ması. 
  
ETKİNLİK: Doğa eğitimi, 
gezi ve gözlem sonuç 
raporlarının hazırlanma-
sı. 
  
 ETKİNLİK: Gezi öncesi 
ve sonrası hazırlanan 
sorulara cevap verme, 
öğrenme düzeyini belir-
leme ile ilgili yazılı gö-
rüşler alma 



 

Sayfa 17 OKULUM HATAY  

COĞRAFYA 9.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

DOĞAL   SİSTEMLER 

9.1.1. Doğa ve in-
san etkileşimini 
örneklerle açıklar. 

Harbiye Şelalesi 
Samandağ Çevlik sahili 
Reyhanlı Yenişehir Gö-
lü Hassa Lav Tüpü Ma-
ğaraları Dörtyol Kapılı 
Değirmenli Şelalelisi….. 
Öğretmen yakınında 
bulunan alana gezi dü-
zenler. 
  

Doğayı oluşturan 4 
temel ortama ait un-
surlardan örnekler top-
lar ve doğal unsurların 
birbirleriyle olan bağını 
inceler. İnsan doğa 
etkileşimini örneklen-
dirir. 
  

9.1.4. Dünya’nın 
şekli ve hareketleri-
nin etkilerini değer-
lendirir. 

Mustafa Kemal Üniver-
sitesi Coğrafya Bölümü 
ziyareti 
  

Öğretim Görevlileri ile 
konu hakkında fikir 
alışverişi yapar. Düşün-
celerini aktarır. Konuy-
la ilgili kullandıkları 
materyalleri inceler. 

9.1.10. Örnekler-
den yararlanarak 
hava durumu ile 
iklim özelliklerini 
etkileri açısından 
karşılaştırır. 

Antakya  Meteoroloji 
müdürlüğü 

Meteoroloji istasyonu 
çalışma şekli ile ilgili 
bilgi toplar. Rasat alet-
lerini inceler 
  

BEŞERİ SİSTEMLER 
9.2.1.Yerleşmelerin 
gelişimini etkileyen 
faktörleri analiz eder. 

Reyhanlı Atçana Höyü-
ğü Tainat Höyüğü Cü-
deyde höyüğü İskende-
run Kinet Höyüğü 

Anadolu’da kurulan ilk 
yerleşme örneklerini 
inceler. Yerleşim alan-
larının özelliklerini in-
celer. Geçmişten günü-
müze yerleşmelerin 
gelişimini kavrar. 

ÇEVRE VE TOPLUM 

9.4.1.İnsanların doğal 
çevreyi kullanma bi-
çimlerini örneklendirir. 

Reyhanlı Hamamat 
Kaplıcaları Kumlu Kaplı-
caları Kisecik şifalı suyu  
Arsuz Ulu çınar Çayı. 
Göller, köprüler, baraj-
lar gibi alanlara geziler 
düzenlenir. 

İnsanın doğa ile etkile-
şiminde doğal kaynak-
lara olan gereksinimi 
öğrenir. 
Doğal kaynakların ihti-
yaçlarımızı karşılama-
daki önemini kavrar. 

9.4.2. Doğal ortamda 
insan etkisiyle mey-
dana gelen değişimle-
ri sonuçları açısından 
değerlendirir 

Payas  İSDEMİR Antak-
ya HATEKS Payas Boru-
san Boru koç Metalürji  
Antakya Organize Sa-
nayi Antakya Katı atık 
Enerji Üretimi 

İnsan faaliyetleri sonu-
cunda meydana gelen 
değişimleri gözlemler. 
Doğal çevre de meyda-
na gelen değişimlerin 
yaşamımıza etkisini 
yorumlar. 
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COĞRAFYA 10.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

DOĞAL SİS-
TEMLER 

10.1.4. Kayaçların özellikleri 
ile yeryüzü şekillerinin olu-
şum süreçlerini ilişkilendi-
rir. 
  

Hassa lav tüpü ma-
ğaraları. Reyhanlı 
Yenişehir Gölü 

Bu alandaki volkanik ve 
karstik kayaç türlerini ince-
ler. Oluşumları ile ilgili ala-
nın özelliklerini görür. 

10.1.10. Türkiye’deki su 
varlıklarının genel özellikle-
rini ve dağılışını açıklar. 
  

Asi nehri Arsuz Ulu 
çınar çayı Kırıkhan 
gölbaşı Reyhanlı Ye-
nişehir gölü Saman-
dağ sahili 

Su kaynaklarımız hakkında 
bilgi sahibi olur. 
  

10.1.11. Türkiye’deki su 
varlığını verimli kullanma-
nın ekonomik, sosyal ve 
kültürel etkilerini değerlen-
dirir. 
  

İskenderun Teknik 
Üniversitesi su ürün-
leri mühendisliği  
Antakya DSİ 

 Su Ürünleri mühendisliğin-
de öğretim görevlileriyle 
suların özellikleri ile ilgili 
fikir alışverişinde bulunur. 
Sulardan faydalanma şekil-
leri ile ilgili inceleme yapar. 
  

10.1.13. Türkiye’deki top-
rakların dağılışını etkileyen 
faktörler ile toprak tiplerini 
ilişkilendirir. 
  

Hatay MKÜ Ziraat 
Fakültesi 
  

Toprakların kullanımı ile ilgili 
bilgi toplar. Toprak türlerinin 
tarım ile ilişkisini kurar. 

10.1.17. Türkiye’deki doğal 
bitki topluluklarının dağılışı-
nı yetişme şartları açısından 
analiz eder. 
  

Hatay İl Çevre Or-
man Müdürlü-
ğü ,Hatay MKÜ Biyo-
loji Bölümü, Antakya 
Botanik Bitki Müzesi 

Bitki türlerinin dağılışını et-
kileyen coğrafi özellikleri 
kavrar. Hatay’daki endemik 
türler ile ilgili bilgi sahibi 
olur. 

BEŞERİ SİS-
TEMLER 

10.2.8. Tarihî metin, belge 
ve haritalardan yararlana-
rak dünyadaki göçlerin ne-
denleri ve sonuçları hakkın-
da çıkarımlarda bulunur. 
  

Reyhanlı Atçana Hö-
yüğü Tainat Höyüğü 
Cüdeyde höyüğü 
İskenderun Kinet 
Höyüğü 

Höyüklerin yerini inceleyerek 
terk edilmesinin nedenlerini 
sorgular. 

ÇEVRE VE 
TOPLUM 

10.4.4. Afetlerden korunma 
yöntemlerini açıklar. 
  

AFAD (Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü) 
  

Deprem tatbikatı yaparak 
doğal afetlere karşı alınacak 
önlemlere hazırlıklı olur. 
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COĞRAFYA 11.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI ÖĞREN-
ME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN 
İLİŞKİSİ) 

DOĞAL SİS-
TEMLER 

  
11.1.1. Biyoçeşitli-
liğin oluşumu ve 
azalmasında etkili 
olan faktörleri açık-
lar. 

Reyhanlı Yenişehir Gölü, Kırık-

han Gölbaşı, Asi Nehri, Akde-

niz, Barajlar, Antakya Botanik 

Müzesi 

Bu alanlarda yaşayan canlı türleri-

ni öğrenir. Hatay’da zengin bitki 

çeşitliliğini örnekleriyle inceler. 

  

11.1.3. Madde 

döngüleri ve enerji 

akışını ekosistemin 

devamlılığı açısın-

dan analiz eder. 
  

İSDEMİR, Koç Metalürji, HA-

TEKS 
  

Sanayi kuruluşlarının karbon dön-

güsüne etkisini inceler. 

  

11.1.4. Su ekosis-

teminin unsurlarını 

ve işleyişini açık-

lar. 
  

İskenderun Teknik Üniversitesi 

Su Ürünleri Mühendisliği, Sa-

mandağ sahili, Asi Nehri, Rey-

hanlı Yenişehir Gölü , Kırıkhan 

Gölbaşı, Harbiye Şelaleleri , 

Barajlar 

Suların özelliklerini inceler. Şehri-
mizdeki su kaynaklarını öğrenir. 
Sulardaki canlı yaşam ile ilgili fikir 
sahibi olur. 

BEŞERİ SİS-
TEMLER 

  

11.2.15. Türkiye’de 

tarım sektörünün 

özelliklerini açıklar. 
  

HMKÜ Ziraat Fakültesi, Amik ovasındaki tarım ürünlerini 
tanır.  Tarım ürünlerinin iklim özel-
likleri ve toprak şartlarına bağlı 
olarak değiştiğini öğrenir. Ekono-
miye katkısı ile ilgili fikir sahibi 
olur. 

  

11.2.16. Tarımın 

Türkiye ekonomi-

sindeki yerini açık-

lar. 
  

HKMÜ Ziraat Fakültesi   İl İlçe 
Tarım Müdürlükleri 

Amik ovasındaki tarım ürünlerini 
tanır.  Tarım ürünlerinin iklim özel-
likleri ve toprak şartlarına bağlı 
olarak değiştiğini öğrenir. Ekono-
miye katkısı ile ilgili fikir sahibi 
olur. 

  

11.2.17. Türki-
ye’nin madenleri 
ve enerji kaynakla-
rının dağılışını 
açıklar. 
 

 

Antakya Katı Atıktan Enerji 
Üretim Tesisi, Rüzgar Santral-
leri 

Yenilenebilir ve yenilenemeyen 

enerji kaynaklarını ve bunların 

ekosisteme etkilerini öğrenir. Al-

ternatif enerji kaynaklarının öne-

mini kavrar. 
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COĞRAFYA 11.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

KÜ-
RESE
L OR-
TAM 

11.3.1. İlk kültür 
merkezlerinin or-
taya çıkışı, yayılışı 
ve dağılışlarını be-
lirleyen faktörleri 
açıklar. 
  

Hatay Mozaik( Arkeolo-
ji ) Müzesi, Hatay Et-
nografya Müzesi, Rey-
hanlı Atçana Höyü-
ğü ,Tainat Höyüğü 

Kültürlerin coğrafi özellik-
lerden etkilendiğini görür. 
Bölgemizdeki kültürel zen-
ginliği öğrenir. 

11.3.4. Türkiye’nin 
tarih boyunca me-
deniyetler merkezi 
olmasını konumu 
açısından değer-
lendirir. 
  

Altınözü Koz Kalesi, Al-
tınözü Rum Ortadoks 
Kilisesi, Habib-i Neccar 
Cami, Musevi Havrası, 
Antakya Ortadoks, Ka-
tolik, Protestan Kliseleri,  
Bakras Kalesi, İsos An-
tik Kenti, Beşikli Mağa-
ra, Dormabedi, 
  

Şehrimiz bu alanlar bakı-
mından zengin olduğun-
dan öğretmen yakın yer-
deki alanlara gezi düzen-
leyerek öğrencilerin kuru-
lan medeniyetler hakkında 
fikir sahibi olmasını sağ-
lar. 

ÇEV-
RE VE 
TOP-
LUM 

11.4.1. Çevre so-
runlarını oluşum 
sebeplerine göre 
sınıflandırır. 
  

Antakya Organize Sa-
nayi Bölgesi, İSDEMİR, 
Payas Koç Meteroloji, 
Atık Depolama Tesisle-
ri,,Antakya Katı Atıklar-
dan Enerji Üretim Tesisi 

Atıkların etkilerini görür, 
yol açtığı çevre sorunlarını 
inceler. 

11.4.7 Doğal kay-
nakların sürdürü-
lebilir kullanımına 
geri dönüşüm stra-
tejileri açısından 
değerlendirir. 

Antakya Katı Atıklar-
dan Enerji Üretim Te-
sisi, 

Atıklardan enerji elde 
edilerek ekonomiye kat-
kı sağladığını görür. Çev-
resel sorunlara yol açan 
atıkların değerlendirile-
bildiğini öğrenir. 
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COĞRAFYA 12.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

BEŞERİ 
SİSTEM-
LER 

12.2.12. Tarihî 
ticaret yollarını 
Türkiye’nin ko-
numu açısın-
dan değerlendi-
rir. 

  
Cilvegözü Gümrük Ka-
pısı,Yayladağı Sınır 
Kapısı 

Avrupa dan Ortadoğu’ya 
açılan yolların ülkemizden 
geçtiğini öğrenir. Ekonomi-
mize katkısını ince-
ler .Kervansarayların yapılış 
amacını sorgular. 

12.2.14. Türki-
ye’deki doğal 
ve kültürel sem-
bollerin 
mekânla ilişkisi-
ni açıklar. 
  

Samandağ Vakıflı kö-
yü, Reyhanlı Demir-
köprü, Payas Kalesi, 
Kırıkhan Beyazıt Bes-
tami türbesi, İskende-
run Kinet Höyüğü, 
Dörtyol İlk Kurşun Mü-
zesi, Harbiye Şelalesi, 
Habib-i Neccar Cami , 
Ulu cami , Hatay Mec-
lis Binası, Arsuz Roma 
Su Kemeri 

Şehrimizde, doğal tarihi ve 
kültürel bir çok mekan bu-
lunduğundan yakın olanlar 
gezilerek şehrimiz tanıtılır. 

ÇEVRE 
VE TOP-
LUM 

12.4.4. Ortak 
doğal ve kültü-
rel mirasa yö-
nelik tehditleri 
açıklar. 

  

  
Asi Nehri,  Reyhanlı 
Yenişehir Gölü, 

İnsanların oluşturduğu atık-

larla su kaynaklarımızın kir-

lendiğini ve buradaki canlı 

yaşamın olumsuz etkilendi-

ğini görür. İçme veya tarım-

da sulama gibi araçlarla su 

kaynaklarının azaldığını Ye-

nişehir gölü örneği ile ince-

ler. 
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FİZİK 9.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN (OKUL 
DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞ-
KİSİ) 

FİZİĞİN UY-
GULAMA 
ALANLARI 

9.1.2.1. Fiziğin 
uygulama alanla-
rını, alt dalları ve 
diğer disiplinlerle 
ilişkilendirir. 

Hatay Mustafa Ke-
mal Üniversitesi ve 
İskenderun Teknik 
Üniversitesi Mü-
hendislik ve Fen-
Edebiyat Fakültele-
ri 

Üniversitelerin ilgili bölümleri öğrenciler-
le ziyaret edilerek Fizik Ana Bilim Dalın-
da görev yapan akademisyenlerle Fizi-
ğin Alt Alanları hakkında seminer dü-
zenlenir ve öğrencilere uzman akade-
misyenler tarafından fiziğin önemi anla-
tılarak bölüm tanıtımı yapılır. Fakülte 
içerisindeki diğer disiplinlerden akade-
misyenlerin de bilgi aktarması sağlanır. 

BİLİM 
ARAŞTIRMA 
MERKEZLER
İ 

9.1.4.1. Bilim 
araştırma mer-
kezlerinin fizik 
bilimi için önemini 
açıklar. 

Hatay Mustafa Ke-
mal Üniversitesi ve 
İl Halk Kütüphane-
si 

Öğrencilerin Bilimsel araştırma yapar-
ken hangi etik ilkeler üzerinde durulma-
sı gerektiği anlatılır ve kütüphanelerden 
bilimsel araştırma yapmaları sağlanır. 

NADDE VE 
ÖZKÜTLE 

9.2.1.2. Günlük 
hayatta saf mad-
delerin ve karı-
şımların özkütle-
lerinden faydala-
nılan durumlara 
örnekler verir. 

Hatay Büyükşehir 
Belediyesi HAT-
MEK, Hatay Ku-
yumcular Çarşısı 
Kuyumculuk Atöl-
yeleri 

Öğrenciler, özkütle bilgisinin günlük ha-
yatta uygulamaları olan Ebru sanatı 
çalışmaları için HATMEK bünyesindeki 
kurslara katılır. Yine özkütle bilgisinin 
kullanım alanlarından birisi olan kuyum-
culuk atölyelerinde altının saflık derece-
sinin ölçüm yöntemlerinin gözlemlen-
mesi. 

DA-
YANIKLILIK 

9.2.2.1. Dayanık-
lılık kavramını 
açıklar. 

Hatay Mustafa Ke-
mal Üniversitesi 
Mimarlık ve Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
heykel bölümü 

Öğrenciler ilgili bölümleri ziyaret ederek 
yapıların dayanıklılıklarının artırılması 
için yapılan teknik çalışmaları analiz 
eder. 

ENERJİ 
KAYNAKLA-
RI 

9.4.5.1. Yenilene-
bilir ve yenilene-
mez enerji kay-
naklarını avantaj 
ve dezavantajları 
açısından 
değerlendirir. 

Katı Atıktan Enerji 
Üretim Tesisi Yar-
seli Barajı 
Karaçay Barajı 
Şenköy Rüzgar 
Santrali İskende-
run Atlas ve Demir-
çelik Termik Sant-
rali 
Erzin Doğal Gaz 
Santrali 

Öğrencilerin ilgili mekanları ziyaret ede-
rek bu yerleşkelerde meydana gelen 
enerji dönüşümlerini gözlemler ve hangi 
enerji dönüşümleri gerçekleştiğini sıra-
lar. Yerleşkeleri ziyaret eden öğrenciler 
enerji kaynaklarının  üretim maliyeti, 
erişilebilirliği, üretim kolaylığı, toplum, 
teknoloji ve çevresel etkileri hakkında 
araştırmalar yapar. 
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FİZİK 10.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN 
(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

AKIM VE 
MANYE-
TİK ALAN 

10.1.4.1. Üze-
rinden akım 
geçen düz bir 
iletken telin 
oluşturduğu 
manyetik alanı 
etkileyen 
değişkenleri 
analizeder. 

Kırıkhan Top-
boğazı ve An-
takya Çekmece 
Mahallesinde 
bulunan elektrik 
dağıtım merke-
zi 

Öğrencilerden araştırma grubu 
oluşturularak ilgili yerleri ziyareti 
ile yüksek gerilim hatlarının geç-
tiği alanlarda oluşan manyetik 
alanın canlılar üzerindeki etkile-
rini araştırmaları sağlanılır. 

KALDIR-
MA KUV-
VETİ 

10.2.2.1. Dur-
gun akışkan-
larda cisimlere 
etki eden kal-
dırma kuvveti-
nin basınç 
kuvveti farkın-
dan kaynak-
landığını açık-
lar. 

İskenderun Li-
manı 
Samandağ 
Çevlik Limanı 

Öğrenciler, Arşimet prensibinin 
uygulamalarını gemilerin ağırlık-
larıyla orantılı olarak sıvı içeri-
sindeki batma miktarlarını göz-
lemler. 

SES DAL-
GASI 

10.3.4.1. Ses 
dalgaları ile 
ilgili temel 
kavramları ör-
neklerle açık-
lar. 

Hatay Mustafa 
Kemal Üniver-
sitesi, 
Ulu cami, 
Belen Kanuni 
Sultan Süley-
man Kurtuluş 
Hamamı 

Öğrenciler MKÜ nin Müzik Bölü-
mü ziyaret ederek ses dalgaları-
nın akustik ve teknik özellikleri 
hakkında bilgi alarak telli ve üfle-
meli çalgılar üzerinde uygulama 
yapar. Hatay ilinde yer alan tari-
hi yapıların mimarisindeki akus-
tik özellikleri inceler. 
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FİZİK 11.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN 
(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

BASİT 
MAKİNE-
LER 

11.1.10.3. 
Hayatı ko-
laylaştırmak 
amacıyla ba-
sit makine-
lerden olu-
şan güvenli 
bir sistem 
tasarlar. 

Hatboru Sa-
nayi ve Tica-
ret A.Ş. 
KOÇ META-
LURJİ 
İTSO 

Öğrenciler İş Sağlığı ve Gü-
venliğinin önem arz ettiği 
sanayi bölgelerini ziyaret 
ederek basit makine sistem-
lerinin kullanıldığı alanlarda 
iş sağlığı ve güvenliğini art-
tırıcı tedbirlere yönelik araş-
tırma yapılması sağlanır. 
Öğrenciler özgün tasarımlar 
yaparak proje yarışmalarına 
katılmaları konusunda teş-
vik edilmelidir. 

ALTER-
NATİF 
AKIM 

11.2.5.1. Al-
ternatif akımı 
açıklar. 
11.2.6.1. 
Transforma-
törlerin çalış-
ma prensibi-
ni açıklar. 

Katı Atıktan 
Enerji Üretim 
Tesisi Yarseli 
Barajı 
Karaçay Ba-
rajı 
Şenköy Rüz-
gar Santrali 
İskenderun 
Atlas ve De-
mirçelik Ter-
mik Santrali 
Erzin Doğal 
Gaz Santrali 

Öğrencilerin ilgili tesisleri 
ziyaret ederek elektrik ener-
jisi elde ediliş sürecini ve al-
ternatif akımın taşınma aşa-
masının incelenmesi sağla-
nır. Öğrenciler tesis yetkilile-
rinden, alternatif akımın ta-
şınması sürecinde kullanı-
lan transformatörlerin gö-
revleri ve önemi hakkında 
gerekli bilgileri alır. 



 

Sayfa 25 OKULUM HATAY  

FİZİK 12.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN 
(OKUL 
DIŞI ÖĞ-
RENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİ-
Sİ) 

BÜYÜK 
PATLAMA VE 
EVRENİN 
OLUŞUMU 

12.4.2.1. Büyük 
patlama teorisini 
açıklar. 
12.4.2.2. Atom altı 
parçacıkların 
özelliklerini temel 
düzeyde açıklar. 
12.4.2.3. Madde 
oluşum sürecini 
açıklar. 
12.4.2.4. Madde 
ve antimadde 
kavramlarını 
açıklar. 

Hatay 
Mustafa 
Kemal 
Üniversi-
tesi Fizik 
Bölümü 
Ana Bilim 
Dalı 

Öğrenciler, MKÜ 
Fizik Bölümü 
akademisyenle-
rinden CERN de 
yapılan çalışma-
ların sonuçları ve 
bilime katkıları 
hakkında bilgi 
alır. 

GÖRÜNTÜLEME 
TEKNOLOJİLERİ 

12.6.1.1. Görün-
tüleme cihazları-
nın çalışma pren-
siplerini açıklar. 

Hatay Şe-
hir Hasta-
neleri, 

12.6.1.1. Görün-
tüleme cihazları-
nın çalışma pren-
siplerini açıklar. 
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GÖRSEL SANATLAR 9.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

KÜLT
ÜREL 
MİRA
S 

9.2.1.3. 
Müzelerin ve 
sanat galerile-
rinin önemini 
açıklar. 
                                                   
9.2.1.4. Kültürün 
geleceğe aktarıl-
masında sanat 
eserlerinin değer 
ve önemini 
açıklar 

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 
Müzesi 
Hatay/ İskenderun  De-
niz Müzesi 

Tarihî çevre, müze, sanat ga-
lerileri  Sayesinde Müzelerin 
ve sanat galerilerinin önemini 
kavrar 
9. sınıf görsel sanat kültürü 
öğrenme alanındaki sanat 
eseri inceleme alt öğrenme 
alanı ile ilişkilendirilir.. 

PER-
SPEK
TİF 

9.3.4.1. 
Çevresindeki 
obje ve mekân-
lardaki perspek-
tif görünümleri 
algılar. 
 9.3.4.3. 
Çalışmalarında 
tek ve çift kaçışlı 
perspektifi uygu-
lar. 

Hatay/ Antakya Atatürk 
Parkı(Büyük Antakya 
Parkı) 
Hatay/Defne Harbiye 
Şelalesi 
Hatay/Erzin İsos Hara-
beleri 
Hatay/Antakya Snt. Pi-
erre Klisesi 
Hatay/ Payas Sokullu 
Mehmet Paşa Külliyesi 

Dış perspektif çalışmaları ile-
gözlem yapma, algılama, ana-
liz etme, estetik duyarlılık, el-
göz-beyin koordinasyonu sağ-
lama, yaratıcı ve çok yönlü 
düşünme, sentez, malzeme 
kullanma 
  
  
  

Sanat 
Eleştir
isi ve 
Es-
tetik 

9.1.2.2. Görsel 
Sanatlar alanın-
daki meslekleri 
tanır.                *
(Yardım sever-
lik;İş birliği yap-
ma,Paylaşma, 
Saygı;Ba. 

Mustafa Kemal Üniver-
sitesi 
Güzel Sanatlar  Fakül-
tesi 

Görsel Sanatlar Fakültesinde-
ki  öğretim görevlilerden ve 
uzmanlardan “resim” öğret-
meni, ressam, heykeltıraş, 
mimar, moda tasarımcısı, 
tekstil tasarımcısı, grafiker, 
endüstriyel ürün tasarımcısı, 
fotoğraf sanatçısı, sanat tarih-
çisi, sanat eleştirmeni, küra-
tör, karikatürist, koreograf, ar-
keolog, seramikçi, cam sanat-
çısı, animatör vb. meslekler 
hakkında akademik bilgi alır. 
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GÖRSEL SANATLAR 10.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

GELENEKSEL 
TÜRK SANAT-
LARI 

10.1.1.2. Ge-
leneksel Türk 
sanatlarının 
kültürel önemi-
ni açıklar. 

Hatay/Antakya Mozaik 
Müzesi 
Hatay/Antakya  
Eğitim Müzesi 
Hatay/Dörtyol İlk Kur-
şun Müzesi 
Hatay/Antakya Cam 
Müzesi 
Hatay/Reyhanlı Cemil 
Meriç Kültür Evi 
Hatay/ Antakya Et-
nografya Müzesi 

Selçuklu ve Osmanlı Dö-
nemine resim sanatı ör-
neklerini  resim örnekleri-
ni tanır,kavrar. 

10.1.1.4. Ge-
leneksel Türk 
sanatlarında 
kullanılan 
renklerin sem-
bolik anlamla-
rını açıklar. 

İskenderun Kaptan-
paşa Camii 
Kırıkhan Beyazit Bes-
tami Türbesi 
Kırıkhan Danaahmetli 
Yayladağı Kasım Bey 
Camii 
Belen  Han- Kanuni 
Sultan cami Süleyman 
Belen Kervansarayı 
Belen  Belen Kanuni 
Sultan 
Dörtyol Sarı Selim Ca-
mii 
Hatay/Antakya Habibi 
Neccar Cami 
Antakya Tarihi Kur-
şunlu Han 
Antakya Eski Antakya 
evleri 
Antakya Ulu camii 
Belen  Kanuni Külliye-
si 
Belen  Belen Merkez 
Camii 

Türk süsleme sanatların-
da motifleri 
a) Bitkisel Motifler 
b) Figürlü Motifler 
c) Geometrik Motifler 
ç) Yazı süsleme 
d) Karmalar 
görerek kavrarlar. 
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GÖRSEL SANATLAR 10.SINIF 

KÜL-
TÜRE
L Mİ-
RAS 

10.2.1.1. Bulun-
duğu ildeki tarihî 
yöreleri ve tarihî 
eserleri tanır. 
10.2.1.2. Ülke-
mizdeki müzeleri 
tanır. 

Hatay/Antakya Mo-
zaik Müzesi 
Hatay/Antakya Eği-
tim Müzesi 
Hatay/Dörtyol İlk 
Kurşun Müzesi 
Hatay/Antakya Cam 
Müzesi 
Hatay/Reyhanlı Cemil 
Meriç Kültür Evi 
Hatay/ Antakya Et-
nografya Müzesi 

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi-

ne resim sanatı örneklerini  

resim örmeklerini tanır,kavrar 

10.2.1.3. Müze 
ve sanat galeri-
leri aracılığı ile 
farklı kültürleri 
tanır. 

Hatay/Antakya Mo-
zaik Müzesi 
Hatay/Antakya Eği-
tim Müzesi 
Hatay/Dörtyol İlk 
Kurşun Müzesi 
Hatay/Antakya Cam 
Müzesi 
Hatay/Reyhanlı Cemil 
Meriç Kültür Evi 
Hatay/ Antakya Et-
nografya Müzesi 

Türk süsleme sanatlarında 
motifleri 
a) Bitkisel Motifler 
b) Figürlü Motifler 
c) Geometrik Motifler 
ç) Yazı süsleme 
d) Karmalar 
görerek kavrarlar. 

ÜÇ 
BO-
YUTL
U ÇA-
LIŞMA
LAR 

  10.3.3.1. Hey-
kel ve kabartma 
(rölyef) arasın-
daki farkı açıklar. 

Hatay/Antakya Mo-
zaik Müzesi 
Mustafa  Kemal Ünv 
Güzel sanatlar Fakultesi 
Heykel Bölümü 

 Atolye ve müzedeki heykeller 

ve rölyef çalışmaları inceler Üç 

boyutlu çalışma teknikleri; kâğıt 

mukavva işleri, ağaç işleri, me-

tal işleri, kil, alçı ve seramik  

hakkında teknik bilgi ve beceri 

kazanır. 
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GÖRSEL SANATLAR 11.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - ME-
KAN İLİŞKİSİ) 

MODERN 
SANAT 
AKIMLARI 

 11.1.2.1. Modern sanat 
akımlarının ortaya çıkış 
nedenlerini açıklar. 

Hatay/Defne Defne Gençlik 
Kültür ve Sanat Evi Defne 
Belediyesi 

Konunun anlatım ve sunumun-
da, örnek eser ve materyallerin 
temininde Sanat  merkezindeki 
eserlerin incelemesini yapar. 

KÜLTÜ-
REL 
MİRAS 

11.2.1.3. Müze ve sanat 
galerilerindeki eserler-
den faydalanarak özgün 
çalışmalar yapar 

Hatay/Antakya Mozaik Müzesi 
Hatay/Antakya Eğitim Müzesi 
Hatay/Dörtyol İlk Kurşun Müzesi 
Hatay/Antakya Botanik Bitki Mü-
zesi 
Hatay/Antakya Cam Müzesi 
Hatay/Reyhanlı Cemil Meriç Kül-
tür Evi 
Hatay/ Antakya Etnografya Müze-
si 
Hatay/ Antakya Tarım Müzesi 
Hatay/ İskenderun  Deniz 
Müzesi 

Müzelerin toplumun sanatının, 
tarihinin ve kültürünün tanın-
ması, korunması ve nesilden 
nesile aktarılmasındaki rolü ve 
önemine vurgu yapar. Çevre-
sel imkanlar dahilinde müze 
eğitim faaliyetlerine katılım 
sağlar, 

GRAFİK 
 Grafik sanatların çeşitle-
rini açıklar. 

Mustafa Kemal Ünversitesi 
Güzel Sanatlar  Fakültesi 
Grafik Bölümü 

Grafik tasarım çalışmaların-
da,Üniversite  imkânları doğ-
rultusunda bilgisayar program-
ları tanır ve kulanmaya . 
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GÖRSEL SANATLAR 12.SINIF 

ETKİN-
LİK 

KAZANIM MEKAN(OKUL DI-
ŞI ÖĞRENME OR-
TAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN 
İLİŞKİSİ) 

FOTOĞ-
RAF 
SANATI 

12.3.3.5. Kom-
pozisyon kural-
larını dikkate 
alarak fotoğraf 
çekimi yapar 

Defne Harbiye 
Şelalesi 
Erzin Başlamış 
Kaplıcaları 
Samandağ Hıdır 
Bey Musa Ağacı 
Samandağ Çevlik 
Sahili 
Hatay/Dörtyol Ka-
pılı Değirmenli Şe-
lalesi 
(Okulun bulunduğu 
çevrede okul dışı 
öğrenme alanı ola-
rak öğretmen este-
tik ve sanatsal açı-
dan uygun mekan-
lar belirler.) 

Gözlem yapma, algı-
lama, analiz etme, 
estetik duyarlılık, el-
göz-beyin koordinas-
yonu sağlama, yaratı-
cıve çok yönlü dü-
şünme, sentez, mal-
zeme  ve mekan kul-
lanma bilgisi kazanır 

TEKS-
TİL TA-
SARIM 

12.3.5.2. Gele-
neksel Türk 
motiflerinden 
esinlenerek 
özgün tekstil 
tasarımları ya-
par. 

Harbiye Ahmet 
İpekçilik 

İpek şal yapımı yerin-
de inceler Türk süsle-
me sanatı motiflerini 
araştırarak   şal için 
uygun olabilecek mo-
tifleri seçer. 
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İNGİLİZCE 9.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN(OKUL DI-
ŞI ÖĞRENME OR-
TAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

MOVIES 

 
E9.3.S1. Stu-
dents will be 
able to exp-
ress their opi-
nions about 
free time acti-
vites 
E9.3.S3. Stu-
dents will be 
able to talk 
about their 
preferences  
hobbies and 
free time acti-
vities. 
E9.3.S4. Stu-
dents will be 
able to act out 
a dialogue 
about accep-
ting and refu-
sing an invita-
tion. 
E9.3.W2. Stu-
dents will be 
able to write 
short text mes-
sages to invite 
their friends 
for a movie 

Defne Gençlik ve 
Kültür Sanat Evi 
  
Hatay Kültür Merke-
zi 

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 atmosp-
here. Students will be able 
to express their preferences 
of hobbies and free time 
activities since they are 
in a culture centre and the-
re are so many cultural ac-
tivities here they will be 
able to talk about them and 
practice 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 re-
fusing 
invitation in a cafe or a 
restaurant or a more fri-
endly place students choo-
se. 
Students will be able to 
find an opportunity to use 
their mobile phones in 
their teacher's control and 
they write short text mes-
sage to invite their friends 
for a movie 
and show them to their te-
acher 
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İNGİLİZCE 9.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - ME-
KAN İLİŞKİSİ) 

HUMAN  
IN NATU-
RE 

E9.4.S1. Students 
will be able 
to talk about their 
abilities. 
E9.4.W2. Stu-
dents will be able 
to write a short 
paragraph about 
love for nature. 

Atatürk Parkı (Büyük 
Antakya Parkı) 
İskenderun Millet Par-
kı 
 

Students will be able to state 
their 
abilities and show them freely 
outside in the park and express 
their and the others' abilities in a 
different environment by doing it. 
Students will be able to sit and 
write a short paragraph about 
love for nature in the park. 
İNGİLİZCE 
9. SINIF 

WORLD  
HERITA-
GE 

E9.7.S1. Students 
will be able 
to ask and 
answer simple 
questions in an 
interview about 
past times and 
past events. 

Arsuz Konacık (lahitler
-mozaik-kilise-sütunlu 
liman) 
  
Hatay Arkeoloji Müze-
si 
  
Erzin İssos Antik Kent 
  
Kırıkhan Beşkardeşler 
Mağarası 
Samandağ Vakıflı Kö-
yü 

Students will be able to practice 
question answer activities in 
past 
tense after reading the infor-
mation 
on the walls or looking at the 
photos presented in the place. 
Then they will be able to talk 
about past while asking and  
answering these simple ques-
tions to each other. 

WORLD  
HERITA-
GE 

E9.7.W1. Stu-
dents will be able 
to write a series 
of sentences 
about historical 
places they 
visited in the past. 

Arsuz Konacık (lahitler
-mozaik-kilise-sütunlu 
liman) 
  
Hatay Arkeoloji Müze-
si 
  
Erzin İssos Antik Kent 
  
Kırıkhan Beşkardeşler 
Mağarası 
 
Samandağ Vakıflı Kö-
yü 
  
Payas Cin Kulesi 
  
Reyhanlı Yenişehir 
Gölü 

 
Students will be able to write 
some 
sentences about these historical 
places 
and practice writing past tense 
sentences in sequence by using 
sentence connectors. 
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İNGİLİZCE 9.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN 
İLİŞKİSİ) 

WORL
D  
HERIT
AGE 

E9.7.R1.Students 
will be able to 
ask and answer 
the questions 
about a text related 
to the world 
heritage. 

Arsuz Konacık (lahitler-
mozaik-kilise-sütunlu 
liman) 
  
Hatay Arkeoloji Müzesi 
  
Erzin İssos Antik Kent 
  
Kırıkhan Beşkardeşler 
Mağarası 
Samandağ Vakıflı Köyü 
  
Tarihi Kurşunlu Han 

Students will be able to read the 
questions, use the information 
presented on the wall and answer 
the questions and realize whether 
they understand the context or not. 

WORL

D  

HERIT

AGE 

E9.7.S1. Students 
will be able 
to ask and answer 
simple 
questions in an 
interview about 
past times and 
past events. 
E9.7.W1. Students 
will be 
able to write a se-
ries of 
sentences about 
historical 
places they visited 
in the past. 
E9.7.S2. Students 
will be able to 
give a short simple 
presentation 
about an ancient 
civilization 
they have searc-
hed before. 

 
Tarihi Kurşunlu Han 
  
Arsuz Konacık (lahitler-
mozaik-kilise-sütunlu 
liman) 
  
Arsuz Roma Su Kemeri 
  
Hatay Arkeoloji Müzesi 
  
Belen Kanunu Sultan 
Süleyman Han Kervan-
sarayı 
  
Erzin İssos Antik Kent 
  
Defne Tajan Su Kemeri 
  
Kırıkhan Beşkardeşler 
Mağarası 
 

  
Students will be able to practice 
question answer activities in past 
tense while reading the infor-
mation 
on the walls or looking at the 
objects presented in the museum 
and they will be able to explain the 
history of the city and the get the 
general idea about the ordinary 
life of the ancient civilizations 
while answering these simple 
questions completely uncon-
sciously. 
Students will be able to write a 
some sentences about this histori-
cal a place and practice writing 
past 
tense sentences in sequence 
by using sentence connectors. 
Students will be able to present 
their ideas/ knowledge about 
the ancient civilizations. 
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İNGİLİZCE 9.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

  
 AND HE-
ALTH  
PROB-
LEMS 
EMER-
GENCY 
  

E9.8.S1. Stu-
dents will be able 
to ask for help 
from the emer-
gency services in 
areas of immedi-
ate need. 
E9.8.S3. Stu-
dents will be able 
to express obliga-
tions, 
responsibilities 
and prohibitions 
in social life. 

  
  

İl Afet Acil Durum Mü-
dürlüğü 
  
AFAD (Afet Eğitim 
Merkezi) 

Students will be able to 
learn what 
to do and what to say in 
areas of 
immediate need from 
emergency 
services in this place. 
Students will be able to 
state their 
responsivities and obliga-
tions 
against unexpected prob-
lems in 
social life. 

EMER-
GENCY  
AND HE-
ALTH 
PROB-
LEMS 

E9.8.S3. Stu-
dents will be 
able to express 
obligations, 
responsibilities 
and prohibitions 
in social life 

112 ACİL SERVİS 
MERKEZİ 
  

  
  
  
  
  
  
Students will be able to ex-
plain the 
obligations and prohibitions 
about 
our health with simple sen-
tences 
after interviewing the offic-
ers in this centre. 
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İNGİLİZCE 10.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN(OKUL 
DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

LEGEN-
DARY  
FIGURE 

"E10.3.S1. Students will be 
able 
to act out a story as a leg-
endary 
figure 
E10.3.S2. Students will be 
able 
to retell a story by describ-
ing 
characters and places 
E10.3.S3. Students will be 
able to talk about a histori-
cal 
legendary figure in Turkish 
history. 

Hatay Kültür 
Merkezi 
  
Defne Gençlik 
Kültür ve Sanat 
Evi 

Students will be able to 
take roles in a play .They 
will be able to act out as 
Mustafa Kemal and his 
friends.Therefore they can 
personalize 
the language and find the 
opportunity to use lan-
guage  individually. 
Students will be able to 
express 
their ideas about Atatürk 
and 
describe his character and 
personality 
and then they 
will be able to retell his life 
story with their own words 
again 
and find an opportunity to 
make new 
sentences in the target 
language. 
  

LEGEN-
DARY  
FIGURE 

E10.3.S3. Students will be 
able to talk about a histori-
cal 
legendary figure in Turkish 
history. 

Sokullu Mehmet 
Paşa Külliyesi 
  
Habib-i Neccar 
Cami 
  
Gaziler Derneği 

Students will be able to de-
scribe 
famous historical people who 
lived before us and their life 
philosophy and relate their 
lives with 
this place. 
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İNGİLİZCE 10.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN 
İLİŞKİSİ) 

TRADITIONS 

E10.4.S1. Students 
will be able 
to deliver a short 
speech using 
visuals on traditi-
ons. 

Hatay İl Halk Kütüp-
hanesi 
  
Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi Kütüpha-
nesi 
  
  

Students will be able 
to search information 
about traditions and 
make 
some simple senten-
ces by using 
habits in the past 
expressions and 
practice them each 
other together 
by acting. 

  
TRADITIONS 
  

E10.4.R1.Students 
will be able to 
answer the ques-
tions about short 
texts on social edu-
cational and tech-
nological lives of 
people in the past 
around the world. 

Hatay Mozaik  Müze-
si 
İlk Kurşun Müzesi 
Cemil Meriç Kültür 
Evi 
Etnografya Müzesi 
Sokullu Mehmet Pa-
şa Külliyesi 
Habib-i Neccar Cami 
Eski Antakya Evleri 
Antakya Kurtuluş 
Caddesi(tarihte ay-
dınlatılan ilk cadde) 

  
  
  
  
Students will be able 
to describe 
ancient people and 
their lives who lived 
before us and what 
they used to do in the 
past. 
  
  
  
  



 

Sayfa 37 OKULUM HATAY  

İNGİLİZCE 10.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

TRA-
VEL 

E10.5.S1. Students will 
be able to ask and 
answer about their own 
and other people's tra-
vel experiences. 
E10.5.S4. Students will 
be able to take part in a 
dialogue in a group to 
make a travel plan. 
E10.5.W1. Students will 
be ableto write an e- 
mail to a friend about 
their holiday experien-
ces 

Antakya Kalesi ve Surlar 
  
Belen Bakras Kalesi 
  
Harbiye Şelalesi 
  
Payas Cin Kulesi 
  
Reyhanlı Atçana Höyüğü 

Students will be able to 
tell their travel experien-
ces. 
While visiting different  
places they will take no-
tes and share their expe-
riences in target langua-
ge. 

DIGI-
TAL      
ERA 

E10.8.S1. Students will 
be 
able to make comments 
on 
innovations by stating 
causes and effects. 
E10.8.S2. Students will 
be able to talk about 
their preferences in 
technological devices. 
E10.8.W1. Students will 
be 
able to write a cause 
and effect paragraph 
about the importance of 
etiquette. 
  

Payas Stem Merkezi 
  
Antakya BİLSEM 
  
İskenderun BİLSEM 

Students will be able to 
say their own ideas on 
innovations which they 
have seen in this centre 
and they explain their ca-
uses and effects  about 
these innovations. 
Students will be able to 
express 
their preferences on tech-
nological devices. E.g.: ' I 
prefer tablets over note-
books to read online be-
cause….' 
Students will be able to 
write a 
paragraph in order to 
explain the importance of 
being ethic while using 
internet. 



 

Sayfa 38 OKULUM HATAY  

İNGİLİZCE 10.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

SHOP-
PING 

E10.10.S1. Students 
will be able 
to compare clothes by 
using key 
words and phrases 
related to 
shopping. 
E10.10.S2. Students 
will be able 
to act out a dialogue 
in clothes 
shop. 

Uzun Çarşı 
  
Kurşunlu Han 
  
  

Students will be able to 
see many shops toget-
her in this area and they 
will be able to compare 
the things by using key 
words and phrases 
related to shopping. 
Students will be able to 
use the 
shops to make a role 
play activity and practi-
ce the key words and 
phrases related to shop-
ping. 

SHOP-
PING 

E10.10.W2. Students 
will be 
able to write an infor-
mative 
paragraph about pri-
ces and 
characteristics of a 
type of a 
product in order to 
compare 
their preferences. 

Uzun Çarşı 
  
Kurşunlu Han 
  

Students will be able to 
write a 
paragraph about the pri-
ces and 
characteristics of a type 
of a product which they 
have seen in a shop 
and compare it with 
another product 



 

Sayfa 39 OKULUM HATAY  

İNGİLİZCE 11.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN(OKUL DI-
ŞI ÖĞRENME OR-
TAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

HARD  
TIMES 

E11.3.S1. Students will 
be able 
to talk about past habits 

Eski Antakya So-
kakları 
  
Kurtuluş Caddesi 
  
Hatay Mozaik  Mü-
zesi 
  
İlk Kurşun Müzesi 
  
Cemil Meriç Kültür 
Evi 
  
Etnografya Müzesi 
  

Students will be able to 
make sentences related 
to habits in 
the past by looking at the 
photos, writings on the 
walls and the visuals 
while visiting the museum 
or old streets and 
they will be able to prac-
tice the sentences saying 
repeatedly. E.g.; 
People used to travel by 
carriages 

HARD 
TIMES 

  
  
  
E.11.3.S2. Students will 
be 
able to talk about a per-
sonal 
experience in the past. 
E11.3.L2. Students will 
be able 
to identify the events 
happening 
at the same time in the 
past 
in a recorded text/video. 
E11.3.W1.Students will 
be able to complete the 
missing parts of a short 
story with their own 
words. 
E11.4.L1. Students will 
be able 
to identify expressions 
related 
to ordering past events . 
  

Sokullu Mehmet 
Paşa Külliyesi 
  
Habib-i Neccar Ca-
mi 
  
Arsuz Konacık 
(lahitler-mozaik-
kilise-sütunlu liman) 
  
Hatay Arkeoloji Mü-
zesi 
  
Erzin İssos Antik 
Kent 
  
Kırıkhan Beşkar-
deşler Mağarası 
Samandağ Vakıflı 
Köyü 
  

  
Students will be able to 
tell their 
different experiences 
about travelling after 
travelling historical 
places. Students will be 
able to read 
and understand the 
short story by visiting 
monuments museums  
and historical places. 
They will complete the 
missing parts with the 
information they have 
just got. Students will 
be able to identify 
and put the expres-
sions related to 
past events in the cor-
rect order in the record-
ed text they are listen-
ing while visiting the 
places. 
  



 

Sayfa 40 OKULUM HATAY  

İNGİLİZCE 11.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

WHAT 
A  LI-
FE 

E11.4.S2. Students will be 
able to describe places, 
people and events in the 
past. 

Antakya Kalesi ve Surlar 
  
Belen Kanuni Külliyesi 
  
Hatay Mozaik  Müzesi 
  
İlk Kurşun Müzesi 
  
Cemil Meriç Kültür Evi 
  
Etnografya Müzesi 
  
İssos Antik Kent 
  

Students will be able to exp-
lain this 
city's old form by looking at 
the 
photos/ items or other things 
and 
they define people, their 
clothes, 
appearances, relationships, 
works 
etc. and practice simple 
past 
sentences with sentence 
connectors. 

WHAT 
A LIFE 

E11.4.S2. Students will be 
able 
to describe places, people 
and 
events in the past 

Hatay Mozaik  Müzesi 
  
İlk Kurşun Müzesi 
  
Cemil Meriç Kültür Evi 
  
Etnografya Müzesi 

Students will be able to exp-
lain 
ancient people's lifestyles, 
clothes, 
occupations etc. by visiting 
the 
museum and practice simp-
le past 
sentences with sentence 
connectors 

WHAT  
A LIFE 

E11.4.R1. Students will be 
able to order the events in 
the 
biography of a famous per-
son/ 
inventor/ scientist/ celebrity 

Sokullu Mehmet Paşa Külli-
yesi 
  
Habib-i Neccar Cami 
  
Gaziler Derneği 

Students will be able to 
describe 
famous historical people 
who lived before us and 
their life 
philosophy and relate their 
life with 
this place. 

BACK 
TO 
PAST 

E11.5.S2. Students will be 
able to ask and answer 
questions about unreal 
past events 

Fransız Askeri Mezarlığı 
  
Antakya Şehitlik 
  
İlk Kurşun Müzesi 

Students will be able to ma-
ke 
unreal past events senten-
ces about 
 people who passed away 
for their country in the past. 
I wish they had not... 
  
  

OPEN  
YOUR  
HE-
ART 

E11.6.S1. Students will be 
able to criticize an action in 
the past 

Hatay Mozaik  Müzesi 
  
İlk Kurşun Müzesi 
  
Cemil Meriç Kültür Evi 
  
Etnografya Müzesi 

Students will be able to ma-
ke 
comments on the events/
things they 
have seen or heard on the 
museum 
by using criticizing expressi-
ons like 
'People should have been 
more ... 
  



 

Sayfa 41 OKULUM HATAY  

İNGİLİZCE 11.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

FACTS  
ABOUT  
TURKEY 

E11.7.S1. Students will be 
able to give a presentation 
on a monument or histori-
cal site. 
E11.7.S2. Students will be 
able to interview with a fri-
end to get detailed informa-
tion about places he/she 
has visited. 

Dörtyol Mancınık Kalesi 
İpek Yolu Köprüsü 
Titüs Tüneli 
Vakıflı Köyü 
Dor Mabedi 
Beşikli Mağara ve Kaya Me-
zarları 

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 place and the 
objects etc. 
Students will be able to 
ask convenient questions 
to get detailed information 
about the museum and 
find the answers of those 
questions. 

SPORTS 

E11.8.S1. Students will be 
able to exchange opinions 
about outdoor/extreme 
sports 

Antakya Atatürk Parkı 
  
İskenderun Millet Parkı 

Students will be able to 
express 
their opinions about out-
door/ 
extreme sports in parks 
and they 
state their feelings to the-
se sports. 

VALUES 
AND  
NORMS 

E11.10.S1. Students will 
be able to exchange ideas 
about values and practices. 
E11.10.S2. Students will 
be able to make comments 
about moral values and 
norms in different cultures. 
E11.10.W1. Students will 
be 
able to write an essay 
about 
the importance and effects 
of 
values and norms in soci-
ety. 

Hatay Mozaik  Müzesi 
  
İlk Kurşun Müzesi 
  
Cemil Meriç Kültür Evi 
  
Etnografya Müzesi 

Students will be able to 
talk about 
the differences between 
values and norms in the 
past and now. 
Students will be able to 
compare the moral values 
and norms in Turkish and 
English cultures. 
Students will be able to 
make a list 
of the advantages of the 

values and norms to the 

society by visiting the mu-

seum and write the list as 

a paragraph with an ef-

fective way by adding the 

importance of the values 

and norms in society. 



 

Sayfa 42 OKULUM HATAY  

İNGİLİZCE 12.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

MUSIC 
  

E12.1.S1. Students will 
be able 
to exchange ideas 
about their 
music preferences. 
E12.1.S2. Students will 
be able 
to agree or disagree 
with others 
by sharing their opin-
ions about 
music. 

Defne Gençlik ve 
Kültür Sanat Evi 
  
Meclis Kültür Merkezi 
  
Hatay Kültür Merkezi 
  

Students will be able to talk 
about 
their music preferences and 
talk 
about the types of music in 
order 
to go to the concerts together 
and 
communicate in the target lan-
guage 
while discussing. 
Students will be able to dis-
cuss 
about their music preferences 
and 
talk about the types of music 
in 
order to go to the concerts to-
gether 
and communicate in the target 
language while discussing. 

NEW 
STORIES 
  

  
  
  
E12.7.S1. Students will 
be able 
to narrate the events in 
the past 
  

Kızlar Sarayı 
  
Sokullu Mehmet Paşa 
Külliyesi 
  
Habib-i Neccar Cami 
  
Arsuz Konacık (lahitler
-mozaik-kilise-sütunlu 
liman) 
  
Hatay Arkeoloji Müzesi 
  
Erzin İssos Antik Kent 
  
Kırıkhan Beşkardeşler 
Mağarası 
 
Samandağ Vakıflı 
Köyü 
 
Hatay Mozaik  Müzesi 
İlk Kurşun Müzesi 
Cemil Meriç Kültür Evi 
Etnografya Müzesi 

  
Students will be able to tell 
their 
different experiences about 
travelling after travelling his-
torical places. 
Students will be able to read 
and understand the short story 
by visiting monuments muse-
ums  and historical places. 
They will complete the miss-
ing parts with the information 
they have just got. 
İNGİLİZCE 
11. SINIF 
  
  
  
  
9. SINIF 
  



 

Sayfa 43 OKULUM HATAY  

İNGİLİZCE 12.SINIF 

ÜNİ-
TE 

KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM 
- MEKAN İLİŞKİSİ) 

AL-
TERN
ATIVE  
ENER
GY 

E12.8.S1.Students will 
be able 
to make complaints and 
offer 
solutions to environ-
mental / 
energy problems. 
E12.8.S.2.Students will 
be able 
to participate in an in-
formal 
debate about alternative 
energy 
in the future 
E12.8.W2. Students 
will be able 
to write their opinions 
about the 
usage of alternative 
energy 

Payas Stem Merkezi 
  
Antakya BİLSEM 
  

İskenderun BİL-
SEM 

Students will be able 
to find and 
offer solutions to envi-
ronmental and 
energy problems while 
visiting in 
the place and persona-
lize the target 
language. 
Students will be able 
to discuss 
about alternative 
energy and offer 
new alternative energy 
sources in an 
informal debate in this 
place. 
Students will be able 
to write 
their opinions about 
the usage of 
alternative energy on 
papers after 
visiting the place and 
reading all 
the things in the re-
newable energy 
sources part in the 
centre. 



 

Sayfa 44 OKULUM HATAY  

KİMYA 9.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL 
DIŞI ÖĞREN-
ME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - ME-
KAN İLİŞKİSİ) 

Kimya 
Bilimi 

9.1.1.1. Kimyanın bilim 
olma sürecini açıklar. 

Hatay Antakya 
mozaik müzesi 

Öğrencilerin bilime ilgisi çekilir, 
bilimin doğuşu, bilimsel 
gelişmeler ve bilim adama-
larının çalışmaları hakkında 
genel bilgi verilebilir. Simya ile 
kimya bilimi arasındaki fark 
vurgulanır. Kimya biliminin 
gelişim süreci ele alınırken Me-
zopotamya, Çin, Hint, Mısır, 
Yunan, Orta Asya ve İslâm uy-
garlıklarının kimya bilimine 
yaptığı katkılara ilişkin örnekler 
verilir. Simyadan kimyaya geçiş 
sürecine katkı sağlayan bilim 
insanlarından bazılarının 
(Empedokles, Democritus, Aris-
to, Câbir bin Hayyan, Ebubekir 
er-Razi, Robert Boyle, Antoine 
Lavoisier) kimya bilimine ilişkin 
çalışmaları kısaca tanıtılır. 

9.1.2.1. Kimyanın ve 
kimyacıların başlıca 
çalışma alanlarını açıklar 

MKÜ Üniversi-
tesi Fen Edebi-
yat Fakültesi 
Kimya Bölümü 

Kimya Bölümüne gidilerek kim-
yanın disiplinleri tanıtılır. Biyo-
kimya, analitik kimya, organik 
kimya vb. laboratuvarları gezdi-
rilerek her bir kimya disiplinin 
çalışma alanları hakkında bilgi 
verilir. Kimya ile ilgili meslekler 
tanıtılır. 
Biyokimya, analitik kimya, orga-
nik kimya, anorganik kimya, fizi-
kokimya, polimer kimyası ve 
endüstriyel kimya disiplinleri 
kısaca tanıtılır. 
Kimya alanı ile ilgili kimya 
mühendisliği, metalurji 
mühendisliği, eczacı, kimyager, 
kimya öğretmenliği meslekleri 
tanıtılır. 



 

Sayfa 45 OKULUM HATAY  

KİMYA 9.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL 
DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİ-
Sİ) 

Kimya Bi-
limi 

9.1.2.1. Kimyanın ve 
kimyacıların başlıca 
çalışma alanlarını açık-
lar. 

İl ve ilçelerde 
bulunan ilaç, 
petrokimya, 
tekstil, boya, 
polimer, deter-
jan vb. üreten 
fabrika ,tesis ve 
işletmeler 
  
Hateks 

Yakın çevrede bulunan tesislere ziyaretler 

düzenlenerek ilaç, tekstil, boya gibi alanlarla 

kimyanın ilişkisi vurgulanır. 
Kimya ile ilgili mesleklerle çalışma konuları 
ilişkilendirilir. 
İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya-tekstil 
alanlarının kimya ile ilişkisi belirtilir. 
Kimya alanı ile ilgili kimya mühendisliği, meta-
lurji mühendisliği, eczacı, kimyager, kimya 
öğretmenliği meslekleri tanıtılır. 
Hateks gezilerek tekstil alanı hakkında geniş 

bilgi alınabilir. 

9.1.3.1. Günlük hayatta 
sıklıkla etkileşimde 
bulunulan elementle-
rin adlarını sembolle-
riyle eşleştirir. 

9.1.3.2. Bileşiklerin 
formüllerini adlarıyla 
eşleştirir. 

İl ve ilçelerde 
bulunan kimya-
sal üretim tesis-
leri 

Element ve bileşiklerin kullanım alanları ile 
ilgili genel bilgi verilebilir 

Kimya 
Bilimi 

9.1.4.1. Kimya laboratu-
varlarında uyulması gere-
ken iş sağlığı ve güvenliği 
kurallarını açıklar. 
9.1.4.3. Kimya laboratu-
varında kullanılan bazı 
temel malzemeleri tanır. 

MKÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi Kimya 
Bölümü 

Kimya Bölümü laboratuvarları gezdirilerek iş 
sağlığı ve güvenliği için temel uyarı işaretleri 
ve laboratuvar araç gereçleri tanıtılabilir. Kim-
yada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel 
uyarı işaretleri [yanıcı, yakıcı, korozif, patlayıcı, 
tahriş edici, zehirli (toksik), radyoaktif ve çev-
reye zararlı anlamına gelen işaretler tanıtılır. İş 
sağlığı ve güvenliği için temel uyarı işaretleri-
nin bilinmesinin gerekliliği ve önemi vurgula-
nır. Beherglas, erlenmayer, dereceli silindir 
(mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve 
ayırma hunisi gibi laboratuvarda bulunan te-
mel araç gereçler tanıtılır. 

9.1.4.2. Kimyasal madde-
lerin insan sağlığı ve çev-
re üzerindeki etkilerini 
açıklar. 

MKÜ Su Ürünleri 
Fakültesi 

Su Ürünleri Fakültesinde sudaki nitrat gibi 
sağlığa zararlı maddelerle ilgili analizler 
yapılabilir. 
Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
aracılığı ile sağlığa zararlı kimyasallar 
hakkında bilgi alınabilir. 
Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O maddelerinin in-
san sağlığı ve çevre için önemine değinilir. 
Hg, Pb, CO2, NO2, SO3, CO, Cl2 madde-
lerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki 
zararlı etkileri vurgulanır. 



 

Sayfa 46 OKULUM HATAY  

KİMYA 9.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİ-
Sİ) 

Doğa ve 
Hayat 

9.5.1.1. Suyun varlıklar 

için önemini açıklar. 

9.5.1.2. Su tasarrufuna 
ve su kaynaklarının 
korunmasına yönelik 
çözüm önerileri 
geliştirir. 

HATSU Genel Müdürlüğü 

İçme Suyu Arıtma Tesisleri 

(İskenderun (karayılan), 

Payas ve Antakya 

merkezdeki arıtma tesisleri 

örnek verilebilir.) 

İçme Suyu Arıtma Tesislerinden 
suyun arıtılması aşamaları,içme 
suyunun özellikleri, su tasarrufu vb. 
konularda bilgi alınabilir. 
Su kaynaklarının ve korunmasının 
önemi açıklanır. 
Suyu tasarruflu kullanmanın her 
vatandaşın ülkesine ve dünyaya karşı 
sorumluluğu/görevi olduğu vurgulanır. 

9.5.1.3. Suyun sertlik 
ve yumuşaklık özel-
liklerini açıklar. 

MKÜ  Su Ürünleri Fakültesi 

Su Ürünleri Fakültesinde Hatay’ın 
çeşitli yerlerinden alınan su 
örneklerde sertlik, karbonat, nitrat an-
alizi vb. yapılabilir, sudaki mikroskobik 
canlılar, su tasarrufu gibi konularda 
çeşitli çalışmalar yapılabilir.Kimya 
alanı ile ilgili kimya mühendisliği, 
metalurji mühendisliği, eczacı, 
kimyager, kimya öğretmenliği mes-
lekleri tanıtılır. 

Doğa ve 
Hayat 

9.5.2.1. Hava, su ve 
toprak kirliliğine sebep 
olan kimyasal kirleticil-
eri açıklar. 

İskenderun Çöplüğü, 

 Antakya Çöplüğü 

Hatay gıda labaratuvarı 

Büyükşehir Belediyesi Katı Atık 
Arıtma Tesisi Büyükşehir Belediyesi 
Katı Atık Şube Müdürlüğü aracılığı ile 
bilgi alınabilir. 
Hatay Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 
aracılığı ile çevre kirliliği ve çevre ile 
ilgili projeleri hakkında bilgi alınabilir. 

9.5.2.1. Hava, su ve 
toprak kirliliğine sebep 
olan kimyasal kirleticil-
eri açıklar. 

Hatsu Atıksu Arıtma Tesisi 

İl ve ilçelerdeki zeytinyağı 

fabrikları 

Organize Sanayi Bölgelerinde yer 
alan atıksu arıtma tesisleri 10-15 
kişilik gruplarla ziyaret edilerek fabrika 
atıklarının nasıl ve ne derece arıtıldığı 
ile ilgili bilgi alınabilir. 
Atıksu Arıtma Tesislerinin Çalışma 
prensipleri ve çevreye katkıları 
konularında bilgi alınabilir.antakya ve 
iskenderun   Atıksu Arıtma 
Tesislerinde çamurdan metan gazı 
elde edilerek elektrik üretimi yapıl-
ması ve çevreye katkısı üzerinde du-
rulabilir. 
Su ve toprak kirleticiler olarak plasti-
kler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır 
metaller, piller ve endüstriyel atıklar 
üzerinde durulur.Hatay da bulunan ve 
hava, su ve toprak kirliliğine sebep 
olan zeytinyağı fabrikaları yerlerinde 
ziyaret edilerek gözlem yapılabilir. 
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KİMYA 10.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI ÖĞREN-
ME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN 
İLİŞKİSİ) 

Karışımlar 

10.2.1.3. Çözünmüş madde 
oranını belirten ifadeleri 
yorumlar. 

MKÜ Fen Edebiyat Fakültesi 
Kimya Bölümü 

10.Sınıf öğrencilerine genel 
olarak kimya bölümü ve la-
boratuvaları, laboratuvarların 
işleyişi, araç-gereçler, cihazlar 
vb. hakkında genel bilgi verile-
bilir. 

10.2.2.1. Endüstri ve sağlık 
alanlarında kullanılan 
karışım ayırma tekniklerini 
açıklar. 

Karışımları Ayırma Teknikleri 
Uygulayan Fabrikalar ve 
Biyokimya Laboratuvarları 

Mıknatıs ile ayırma bunun yanı 
sıra tanecik boyutu (eleme, 
süzme, diyaliz), yoğunluk 
(ayırma hunisi, yüzdürme), 
erime noktası, kaynama nok-
tası (basit damıtma, ayrımsal 
damıtma) ve çözünürlük 
(özütleme, kristallendirme, 
ayrımsal kristallendirme) 
farkından yararlanılarak uygu-
lanan ayırma teknikleri 
üzerinde durulur. 

Asitler, 
Bazlar, 
Tuzlar 

10.3.3.1. Asitlerin ve bazla-
rın fayda ve zararlarını açık-
lar. 

Hatay Samandağ Titus Tünel-
leri 
Aziz Simeon Manastırı 
Arkeoloji Müzesi gibi zarar 
görmüş metal beton malzeme-
lerin eskilerden kalma etkilerini 
açıkça görebileceğimiz sergi 
alanları 

Tarih dersi veya fotoğrafçılık 
kulübü ile ortak hazırlanılabile-
cek bir gezi ile  tarihi eserlerin 
eski fotoğrafları araştırılıp asit 
yağmurlarının tarihi eserlere 
etkisine dikkat çekilebilir. 
Asit yağmurlarının oluşumuna, 
çevreye ve tarihîeserlere etkileri-
ne değinilir. kimya öğretmenliği 
meslekleri tanıtılır. 

10.3.3.2. Asit ve bazlarla 
çalışırken alınması gereken 
sağlık ve güvenlik önlemle-
rini açıklar. 

Hatay Kimya,Matkim,Defne 
Kimyevi Maddeler gibi yerel 
kiyasal madde üretim tesisleri 

Asit ve bazların genel özellikle-

ri, yaygın asit ve bazların kulla-

nımı, eldesi, asit ve bazlarla 

çalışılırken alınacak güvenlik 

tedbirleri üzerinde durulabilir. 
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KİMYA 10.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI ÖĞREN-
ME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN 
İLİŞKİSİ) 

Asitler, 
Bazlar, 
Tuzlar 

10.3.4.1. Tuzların özellikleri-
ni ve kullanım alanlarını 
açıklar. 

Hatay Kimya,Matkim,Defne 
Kimyevi Maddeler gibi yerel 
kiyasal madde üretim tesisleri 

Yaygın kullanılan tuzlar, eldesi, 
kullanım alanları, özellikleri
( Sodyum klorür, sodyum kar-
bonat, sodyum bikarbonat, 
kalsiyum karbonat ve 
amonyum klorür tuzları) 
üzerinde durulur. 

10.2.2.1. Endüstri ve sağlık 
alanlarında kullanılan 
karışım ayırma tekniklerini 
açıklar. 

Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü 
Il Kontrol Laboratuvar 
Müdürlüğü 

Mıknatıs ile ayırma bunun yanı 
sıra tanecik boyutu (eleme, 
süzme, diyaliz), yoğunluk 
(ayırma hunisi, yüzdürme), 
erime noktası, kaynama nok-
tası (basit damıtma, ayrımsal 
damıtma) ve çözünürlük 
(özütleme, kristallendirme, 
ayrımsal kristallendirme) farkın-
dan yararlanılarak uygulanan 
ayırma teknikleri üzerinde du-
rulur. 

Kimya 
Her Yerde 

10.4.1.1. Temizlik maddele-
rinin özelliklerini açıklar. 

Temizlik Maddesi Üretim Tesis-

leri 
Şehit Ahmet Benli Mesleki ve 
Teknik Anodolu Lisesi 

Sabun, deterjan gibi temizlik 
maddesi üreten tesis gezileriyle 
temizlik maddelerinin üretimi ve 
özellikleri ile ilgili bir çalışma 
yapılabilir. 

10.4.1.2. Yaygın polimerle-
rin kullanım alanlarına ör-
nekler verir. 

Kavuçuk ve lastik üretim tesis-

leri Yetişen kauçuk 

Polimer eldesi, geri dönüşümü, 
kullanım alanları ile ilgili bir ça-
lışma yapılabilir. 
Polimerleşme olayı açıklanarak 
-mer, monomer ve polimer kav-
ramları üzerinde durulur. 

Kauçuk, polietilen (PE), polieti-
len teraftalat (PET), kevlar, po-
livinil klorür (PVC), politetraflor 
eten (TEFLON) ve polistirenin 
(PS) yapısal ayrıntılarına giril-
meden başlıca kullanım alanla-
rına değinilir. 

Polimerlerin farklı alanlarda 
kullanımlarına ilişkin olumlu ve 
olumsuz özellikleri vurgulanır. 

İçerisinde polimer malzeme 

kullanılan oyuncak ve tekstil 
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KİMYA 11.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 

MEKAN
(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN 
İLİŞKİSİ) 

Sıvı Çö-
zeltiler Ve 
Çözünür-
lük 

11.3.3.1. Çözeltil-
erin koligatif özel-
likleri ile derişim-
leri arasında ilişki 
kurar. 

HATSU İçme 
Suyu Arıtma 
Tesisleri 

Su arıtma yöntem 
ve aşamaları 
hakkında bilgi 
alınabilir. 
Ters osmoz yönt-
emiyle su arıtımı 
hakkında kısaca 
bilgi verilir. 
Koligatif özel-
liklerden buhar 
basıncı alçalması, 
donma noktası 
alçalması 
(kriyoskopi), kayna-
ma noktası 
yükselmesi 
(ebülyoskopi) ve 
osmotik basınç 
üzerinde durulur. 

Kimyasal 
Tepkime-
lerde 
Enerji 

11.4.1.1. 
Tepkimelerde 
meydana gelen 
enerji değişimleri-
ni açıklar. 

AKSA gaz 
Rüzgar 
güllleri 
Atakaş 
tesisleri 

Enerji Üretimi ile 
ilgili sayısal 
hesaplamalar ener-
ji verimliği, temiz 
enerji kaynakları ile 
ilgili bilgi alınıp 
çalışmalar 
yaptırılabilir. 
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KİMYA 12.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM 
- MEKAN İLİŞKİSİ) 

Organik Bile-
şikler 

12.3.2.1. Organik 
bileşikleri fonksiyo-
nel gruplarına göre 
sınıflandırır. 

MKÜ Kimya Bölümü 
Organik Kimya Labora-
tuvarları 
Kimyasal madde üre-
tim tesisleri 

12.Sınıf öğrencilerine 
genel olarak kimya bö-
lümü ve laboratuvarla-
rı, laboratuvarların iş-
leyişi, araç-gereçler, 
cihazlar, kimya ile ilgili 
meslekler vb. hakkın-
da genel bilgi verilebi-
lir. 
Organik kimya labora-
tuvar ve işleyişleri hak-
kında bilgi verilebilir. 
Organik bileşiklerin 
özellikleri, kullanım 
alanları vb. hakkında 
bilgi verilebilir. 

Enerji Kay-
nakları Ve Bi-
limsel Geliş-
meler 

12.4.2.1. Alternatif 
enerji kaynaklarını 
tanır. 

Belen Rüzgar gülleri 
Sebenoba Rüzgar gül-
leri 

Hatay ili içerisindeki 
alternatif enerji üretim 
santralleri gezilerek 
çevre ve ülke ekono-
misine katkıları ve ar-
tırma yolları araştırıla-
bilir. 
Güneş, rüzgâr, hidro-
jen, jeotermal ve biyo-
kütle enerji kaynakları-
na değinilir. 
Büyükşehir Belediyesi 
Katı Atık Arıtma Tesisi  
Biyogaz Santrali Bü-
yükşehir Belediyesi 
Katı Atık Şube Müdür-
lüğü aracılığı ile bilgi 
alınarak tanıtılabilir. 
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MATEMATİK 9.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞRENME OR-
TAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞ-
KİSİ) 

DENKLEM-
LER VE 
EŞİTSİZLİK-
LER 

9.3.5.1 Oran ve orantı 
kavramlarını kullana-
rak problemler çözer. 

MÜZELER: 
Mozaik Müzesi 
Etnografya Müzesi 
İlk Kurşun Müzesi 
Deniz Müzesi 

Müzedeki büstlerin, heykel-
lerin, lahitlerin eksik kısım-
larını şeklin bütünündeki 
oranlar yardımıyla kağıt 
üzerinde tamamlar. 

DENK-
LEMLER 
VE EŞİT-
SİZLİKLE
R 

9.3.2. Bölünebilme 
Kuralları 
Sembol ve Gösterim-
ler: EKOK, EBOB 
9.3.2.2. Tam sayılarda 
EBOB ve EKOK ile 
ilgili uygulamalar ya-
par. 

Dor Mabedi 
Aziz Tekla Kilisesi 
Vakıflı Ermeni Kilisesi 
St. Barlaam Manastırı 

Dikdörtgen prizmadan küp 
prizma oluşturma 
Küp prizmadan dikdörtgen 
prizma oluşturma 

VERİ, 
SAYMA 
VE OLASI-
LIK 

9.5.2.2 Gerçek hayat 
durumunu yansıtan 
veri gruplarını uygun 
grafik türleriyle temsil 
ederek yorumlar. 

MÜZELER : 
Mozaik Müzesi, 
Etnografya Müzesi 
  
KÜTÜPHANELER : 
İl Halk Kütüphanesi 
Hatay Mustafa Kemal Üni-
versitesi Kütüphanesi 
İskenderun Çocuk Kütüpha-
nesi 
  
BİLİM MERKEZLERİ: 
Payas Stem Merkezi 
Antakya/ BİLSEM 
İskenderun BİLSEM 

Mekanı ziyaret eden kişile-
rin sayısı,yaşı,cinsiyeti, eği-
tim durumu gibi bileşenler 
üzerinden veri gruplarını 
belirler. Veri gruplarını uy-
gun grafik üzerinden yo-
rumlar. 

KÜMELER 
9.2.1.2. Alt kümeyi 
kullanarak işlemler 
yapar. 

KÜTÜPHANELER : 
İl Halk Kütüphanesi 
Hatay Mustafa Kemal Üni-
versitesi Kütüphanesi 
İskenderun Çocuk Kütüpha-
nesi 

Kütüphanedeki kitapları 
düzenlemek için kullanılabi-
lir. 
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MATEMATİK 9.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTA-
MI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞKİ-
Sİ) 

KÜMELER 

9.2.2.2. İki kü-
menin kartez-
yen çarpımıyla 
ilgili işlemler 
yapar. 

Kızlar Sarayı 

Sıralı ikili ve sıralı ikili-
lerin eşitliği örneklerle 
Kartezyen çarpımın 
grafiğine örnek verile-
bilir 

KÜMELER 

9.2.2.1. Küme-
lerde birleşim, 
kesişim, fark, 
tümleme işlem-
leri yardımıyla 
problemler çö-
zer. 

Botanik Bitki Müzesi 
Tarım Müzesi 

Bitkilerin ortak  özelik-
leri ve farklılıkları tes-
pit edilerek kümelerde 
birle-
şim,kesişim,tümleme 
ve fark işlemlerinde 
kullanılabilir. 

DENKLEMLER 
VE EŞİTSİZLİK-
LER  
  
  

93.5.1. Oran 
ve orantı kav-
ramlarını kulla-
narak problem-
ler çözer. 

İskenderun Deniz Mü-
zesi 

Müzedeki maket gemi-
ler ile oran orantıyı 
kullanarak gerçek bo-
yutları arasında bağ-
lantı kurar. 

ÜÇGENLER 

9.4.1.1. Üç-
gende açı 
özellikleri ile 
ilgili işlemler 
yapar. 

Atatürk Parkı(Büyük An-
takya Parkı) 

Parktaki ağaçlar para-
lel doğrulara örnek 
olarak verilebilir. 
Açı çeşitleri ve paralel 
iki doğrunun bir kesen-
le yaptığı açılar hatır-
latılır. 
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MATEMATİK 10.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞREN-
ME ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - ME-
KAN İLİŞKİSİ) 

  
  
SAYMA VE 
OLASILIK 
  
  

10.1.1.3. Sınırlı sayıda tek-
rarlayan nesnelerin dizilişle-
rini (permütasyonlarını) 
açıklayarak problemler çö-
zer. 

(Hateks) Hatay Teks-
til İşletmeleri A.Ş. 
Seher Mensucat 
Teks. A.Ş. 
  

Farklı hammaddeler-
den üretilen ürünlerin 
stoklara yerleştirmek 
için kaç farklı diziliş 
yapılabileceğıi he-
saplatılabilir. 

İKİNCİ DE-
RECEDEN 
DENKLEM-
LER 

10.4.1. İkinci Dereceden Bir 
Bilinmeyenli Denklemler 

KÖPRÜLER: 

Demirköprü 

Roma Su Kemeri 

Bakras Köprüsü 

Kantra Trajan Su Ke-
meri 

Danaahmetli Köprüsü 

Muratpaşa Köprüsü 

Kasım Bey Köprüsü 

Köprülerin dayanıklı-
lıklarının artırılmasın-
da ve uzaya fırlatılan 
uyduların yörüngele-
rinin hesaplanmasın-
da önemli unsurlar-
dan biri ikinci derece-
den denklemlerin 
çözümüdür, 
İkinci dereceden 
fonksiyonların grafik-
lerinden yararlanıl-
mıştır. 

DÖRTGEN-
LER VE 
ÇOKGEN-
LER 

10.5. Dörtgenler ve Çok-
genler 
10.5.1. Çokgenler 
10.5.2. Dörtgenler ve Özel-
likleri 
10 10.5.2.1. Dörtgenin te-
mel elemanlarını ve özellik-
lerini açıklayarak problem-
ler çözer. 
5.3. Özel Dörtgenler 
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin 
açı, kenar, köşegen ve alan 
özelliklerini açıklayarak 
problemler çözer. 

  
Antakya/ BİLSEM 
İskenderun BİLSEM 
Payas Stem Merkezi 

Bilim sanat merkez-
lerinde bulunan 3D 
yazıcılarla boyutları 
belirlenen geometrik 
şekillerden 
Çokgenler yazdırıla-
bilir. 
Ayrıca robotik kodla-
mada kullanılan ro-
botlarla uzunlukları 
belirlenen şekiller 
çizdirilebilir. 
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MATEMATİK 10.SINIF  

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞREN-
ME ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ) 

FONKSİYON 

10.2. Fonksiyonlar 
10.2.1. Fonksiyon 
Kavramı ve Göste-
rimi 

FABRİKALAR: 
 Katı Atıktan Enerji 
Üretim Tesisi 
Organize Sanayi Böl-
gesi 
Seher Mensucat 
Teks. A.Ş. 
Hatboru Sanayi Ve 
Ticaret A.Ş. 
Selim Makine San. 
Ve Tic. Ltd.Şti 
(Hateks) Hatay 
Tekstil İşletmeleri 
A.Ş. 
Bamak Tic. Mak. 
San. Ltd. Şti. 
İsdemir 
Borusan Boru 
Koç Metalurji 
İtso 
  

Fabrikaya hammadde olarak 
giren bir ürünün işlenmiş 
olarak çıkmasını fonksiyon 
tanımından faydalanılarak 
gösterilebilir. 
(Örnek: İplik olarak fabrikaya 
giren bir ürünün halı olarak 
çıkması) 

DÖRTGEN-
LER VE 
ÇOKGEN-
LER 

10.5.3. Özel Dört-
genler 
10.5.3.1. Özel dört-
genlerin açı, kenar, 
köşegen ve alan 
özelliklerini açıkla-
yarak problemler 
çözer. 

İskenderun İsdemir 

Fabrikada döküm yöntemiyle 
üretilen dikdörtgen kesitli 
ürünlerin alanları ve çevresi-
nin bulunmasında yararlanı-
labilir. 
  

DÖRTGEN-
LER VE 
ÇOKGEN-
LER 

10.5.3.1. Özel dört-
genlerin açı,kenar, 
köşegen ve alan 
özelliklerini açıkla-
yarak problemler 
çözer.    

Mozaik Müzesi 

Tarihe bakıldığında geomet-
rinin birçok bilim dalıyla iliş-
kili olduğu ve diğer bilim dal-
larına katkı sağladığı tartış-
masızdır. 
Geometri, ortaya çıktığı za-
mandan beri medeniyetin 
bulunduğu noktadan daha 
ileri seviyelere taşınmasında 
diğer bilimlerle beraber pay 
sahibi olmuştur.Bu tarihi 
eserlere bakıldıgında birçok 
geometrik şekli görmek 
mümkündür. 
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MATEMATİK 11.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞ-
KİSİ) 

TRİGONO-
METRİ 

11.1.2.1 Tri-
gonometrik 
fonksiyonları 
birim çem-
ber yardı-
mıyla açık-
lar. 

KÖPRÜLER: 
Demirköprü 
Roma Su Kemeri 
Bakras Köprüsü 
Kantra Trajan Su Kemeri 
Danaahmetli Köprüsü 
Muratpaşa Köprüsü 
Kasım Bey Köprüsü 

Köprünün uzunluğunu tri-
gonometrik fonksiyonları 
kullanarak hesaplar. 
Kozmik uzaklık hesabında 
trigonometrik fonksiyonun 
kullanıldığını gözlemler 

FONKSİ-
YONLARD
A UYGU-
LAMALAR 

11.3.2. İkinci 
Dereceden 
Fonksiyonlar 
ve Grafikleri 

KÖPRÜLER: 
Demirköprü 
Roma Su Kemeri 
Bakras Köprüsü 
Kantra Trajan Su Kemeri 
Danaahmetli Köprüsü 
Muratpaşa Köprüsü 
Kasım Bey Köprüsü 
  
KİLİSELER: 
Aziz Tekla Kilisesi 

Tarih boyunca mesafeleri 
kısaltarak insanların ula-
şımlarını kolaylaştırmak 
için köprüler yapılmıştır. 
  
Köprünün alt kısmındaki 
kemer şeklinin parabol ol-
duğunu kavrar. Parabol 
denklemini modeller. 
  
Daha dayanaklı ve daha 
uzun ömürlü köprüler ya-
pılabilmesi için ikinci dere-
ceden fonksiyonların gra-
fiklerinden yararlanılmıştır. 

FONKSİ-
YONLARD
A UYGU-
LAMALAR 

11.3.2.1. 
İkinci dere-
ceden bir 
değişkenli 
fonksiyonun 
grafiğini çi-
zerek yo-
rumlar. 

Camiler: 
Habibi Neccar Cami 
Ulu camii 
Belen Merkez Camii 
Sarı Selim Camii 
Kaptanpaşa Camii 
Kasım Bey Camii 

Bir öğrenci grubu Caminin 
kubbesinin mevcut hâlin-
den geniş ya da dar 
olması durumundaki gö-
rüntüsünü görmek 
istiyor. Caminin bir fotoğ-
rafını analitik düzleme 
yerleştiren öğrenci grubu, 
kolları kubbenin sınırları 
ile 
örtüşen ve örtüşmeyen 
farklı renklerde paraboller 
çizer. 
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MATEMATİK 11.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - ME-
KAN İLİŞKİSİ) 

ANALİTİK 
GEOMET-
Rİ 

11.2.1.1. Analitik düz-
lemde iki nokta arasın-
daki uzaklığı veren ba-
ğıntıyı elde ederek 
problemler çözer. 

Eski Antakya Evleri 

Evler arasında bir 
başlangıç noktası 
seçilir,herhangi iki 
evin başlangıç nok-
tasına göre yeri be-
lirlenerek evler ara-
sındaki uzaklığın ko-
ordinat sistemi man-
tığıyla bulunması 
sağlanır. 

UZAY GE-
OMETRİ 

11.6.1.1. Küre, dik dai-
resel silindir ve dik dai-
resel koninin alan ve 
hacim bağıntılarını 
oluşturarak işlemler ya-
par. 

Hatboru Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 
BORUSAN BORU 

Fabrikada üretilen 
silindir şeklindeki 
boruların yüzey 
alanları,yanal alan-
ları ve hacimleri bul-
mada kullanılabilir. 

UZAY GE-
OMETRİ 

11.6.1.1. Küre, dik dai-
resel silindir ve dik dai-
resel koninin alan ve 
hacim bağıntılarını 
oluşturarak işlemler ya-
par. 

Cam Müzesi 
Yüzey alanı ve 
hacim bulmada 
kullanılabilir. 



 

Sayfa 57 OKULUM HATAY  

MATEMATİK 12.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞREN-
ME ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ) 

ÜSTEL VE LO-
GARİTMİK 
FONKSİYONLAR 

12.1.3.2. 
Üstel ve 
logaritmik 
fonksiyonla-
rı gerçek 
hayat du-
rumlarını 
modelleme-
de kullanır. 

Deniz Müzesi 

Canlı iken kemikte bulunan Car-
bon (Karbon) 14 adıyla anılan 
atomlar canlının ölümünden 
sonra düzenli bozunarak Car-
bon 
12 atomu hâline dönüşürler. 
5730 yılda bozunmayan Carbon 
14 atomlarının sayısı yarıya 
iner. Diğer yarısı Carbon 12 ato-
mu hâline dönüşür. Bu süreye 
yarılanma süresi denir. Kemik 
fosilindeki bu iki cins atomların 
miktarları ölçülerek canlının yak-
laşık kaç yıl önce öldüğü anlaşı-
labilmektedir. Carbon 14 
atomlarının zaman içinde yarı-
lanma süresi üstel fonksiyonu ile 
hesaplanır. Burada x, yıl olarak 
zamanı belirtirken y de Carbon 
14 miktarının,tüm karbonların 
miktarına oranını göstermekte-
dir. Bu eşitlik düzenlenerek bir 
fosilin yaşı denklemi ile modelle-
nebilmektedir. 

TÜREV 

12.5.3.4. 
Maksimum 
ve minimum 
problemleri-
ni türev yar-
dımıyla çö-
zer. 

FABRİKALAR: 
  
Katı Atıktan Enerji Üre-
tim Tesisi 
Organize Sanayi Böl-
gesi 
Seher Mensucat Teks. 
A.Ş. 
Hatboru Sanayi Ve 
Ticaret A.Ş. 
Selim Makine San. Ve 
Tic. Ltd.Şti 
(Hateks) Hatay Tekstil 
İşletmeleri A.Ş. 
Bamak Tic. Mak. San. 
Ltd. Şti. 
İsdemir 
Borusan Boru 
Koç Metalurji 
İtso 

Bir fabrikada Hatay’da üretilip 
satışa konulan bir ürünün satış 
fiyatının artırılması  müşteri kay-
betmesine zarar etmeyecek şe-
kilde düzenlenmesinde kullanı-
labilir. 
(   Örnek: K(x)=(50+x)(10000-
100x) 
  
X:artış miktarı 
İlk fiyat :50 
Müşteri sayısı:10000 
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MATEMATİK 12.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞREN-
ME ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ) 

TÜ-
REV 

12.5.2. Anlık Deği-
şim Oranı ve Türev 

Atatürk Parkı(Büyük 
Antakya Parkı) 

Parkta koşu yapan bir kişinin iki 
ayrı noktada eşit değerlerde el-
de edilen hızının aralarda bir 
yerde en az bir sabit hızla koş-
ması ilk türevinin sıfır olduğu bir 
noktayı belirtiği ifade edilir. 

İN-
TEGR
AL 

12.6.2.1. Bir fonksi-
yonun grafiği ile x 
ekseni arasında ka-
lan sınırlı bölgenin 
alanını Riemann 
toplamı yardımıyla 
yaklaşık olarak he-
saplar   

Samandağ Hıdır Bey 
Musa Ağacı 
Payas Külliyesi İçinde-
ki Tarihi Zeytin Ağacı 

Öğrenciler, ağacın gölgesinin 
sınırlarını tebeşirle belirledikten 
sonra paralel çizgiler çizerek 1 
metre genişliğinde şeritler oluş-
tururlar. Öğrenciler, daha 
sonra her iki çizgi arasına birbiri-
ne paralel kırmızı çizgiler çizer-
ler. Sonrasında beyaz çizgiler 
arasındaki 
uzaklığı en, kırmızı çizgilerin 
uzunluğunu ise boy kabul eden 
dikdörtgenler oluşturarak Rie-
mann 
toplamı mantığıyla ağacın göl-
gesinin alanını yaklaşık olarak 
hesaplayabilirler. 

DÖ-
NÜŞÜ
MLER 

12.4.1.2. Temel dö-
nüşümler ve bileşke-
leriyle ilgili problem-
ler çözer. 

MÜZELER: 
Mozaik Müzesi 
Etnografya Müzesi 

Mozaik  üzerindeki desen ve 
motiflerle yapılan ötele-
me,yansıma ve dönme 
dönüşümlerine yönelik çalışma-
lar yapar. 
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MUHASEBE 10.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞREN-
ME ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ) 

Belediye ile 
İlgili İşlemler 

  
Belediye ile ilgili iş-
lemleri yerinde göre-
rek inceler Hatay Büyükşehir Be-

lediyesi ve 
İlçe Belediyeleri 

Muhasebe mesleğini icra eder-
ken belediyeye yapılacak bildi-
rimlerin nasıl ve ne şekilde, be-
lediyenin hangi birimine yapaca-
ğını öğrenir. 

Vergi Dairesi 
ile İlgili İş-
lemler 
Beyanname-
ler 

  
Vergi Daireleri ile 
ilgili işlemleri yerinde 
görerek inceler 

Hatay İlinde bulunan 
Vergi Daireleri 

Muhasebe mesleğini icra eder-
ken Vergi Dairesine yapılacak 
bildirimlerin nasıl ve ne şekilde, 
vergi dairesinin hangi birimine 
yapacağını öğrenir. 

SGK ile İlgili 
İşlemler 

  
Sosyal Güvenlik Ku-
rumu ile ilgili işlemle-
ri yerinde görerek 
inceler 

Hatay İlinde bulunan 
Sosyal Güvenlik Kuru-
mu Binaları 

Muhasebe mesleğini icra eder-
ken Sosyal Güvenlik Kurumuna 
yapılacak bildirimlerin nasıl ve 
ne şekilde, SGK’nın hangi biri-
mine yapacağını öğrenir. 

İşletme Def-
teri 

  
Muhasebe büroların-
da İşletme Defterinin 
tutulması işlemlerini 
görerek inceler 

Hatay İlinde Bulunan 
Muhasebe Büroları 

Muhasebe mesleğini icra eder-

ken İşletme Defteri kayıtlarının 

muhasebe paket programlarında 

nasıl yapıldığını deneyimler. 
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MUHASEBE 11.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞREN-
ME ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ) 

Muhase-
be Uygu-
laması 

Muhasebe bürola-
rında Bilanço Esa-
sına göre defter 
tutulması işlemle-
rini görerek inceler 

Hatay İlinde Bulunan 
Muhasebe Büroları 

Muhasebe mesleğini icra eder-
ken Muhasebe Fişleri, Yevmiye 
Defteri, Büyük Defter, Mizan, 
Bilanço ve Beyannamelerin mu-
hasebe paket programlarında 
nasıl oluşturulduğunu deneyim-
ler. 

Paket 
Program-
da Muha-
sebe 

Bilanço 

Muhasebe meslek 
mensuplarının fa-
aliyet gösterdikleri 
bürolarda gözlem 
yapar 

Hatay İlinde Bulunan 
Muhasebe Büroları 

Muhasebe meslek mensubu 
olduğu zaman karşılaşacağı 
olay ve durumları deneyimler, 
bir muhasebe bürosunun işleyi-
şinin nasıl olacağını gözlemler. 

Bilanço 

Muhasebe mesle-
ğini icra edenlerin 
meslek örgütünü 
tanır 

Hatay Serbest Muha-
sebeci Mali Müşavirler 
Odası 
--- 
İskenderun Serbest 
Muhasebeci Mali Mü-
şavirler Odası 

Muhasebe meslek mensubu 
olacağı zaman üye olmak zo-
runda olduğu Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirler Odası’nın 
yerini, işleyişini ve çalışma ko-
şullarını öğrenir. 

Bilanço 

Muhasebe mesle-
ğine girişte ön şart 
olan fakültede 
ders programları 
ve öğrenme or-
tamlarını gözlem-
ler 

Mustafa Kemal Üniver-
sitesi 
İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi 

Muhasebe meslek mensubu 

olmak için İktisadi ve İdari Bilim-

ler Fakültesi bölümlerinden me-

zun olmak gerektiğinden Hatay 

Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-

nin bölümlerinin öğretim prog-

ramlarını inceler, üniversite orta-

mı ile lise ortamı arasındaki 

farkları görme imkânı bulur. 
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MUHASEBE 12.SINIF 

ÜNİTE KAZANIM 
MEKAN 
(OKUL DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKAN İLİŞKİ-
Sİ) 

Ürün ve Hiz-
met Maliyeti 

Endüstriyel üretim 
yapan firmaların 
işleyişini gözlemler 

Antakya Organize Sa-
nayi Bölgesi 

Üretim işletmelerinin ku-
ruluş yerlerini, örgütlen-
me biçimlerini, uzmanlık 
alanlarını topluca görebi-
leceği bir deneyim sahibi 
olur. 

Ürün ve Hiz-
met Maliyeti 

Uluslararası ticaret 
yapan bir üretim 
işletmesinde üretim 
süreçlerini inceler 

Hatboru 

Seher Mensucat 

Selim Makine Sanayi 

Hatay Tekstil İşletme-
leri 

Bamak Ticaret Sanayi 

İsdemir 

Borusan Boru 

Koç Metalurji 

Tümay Makine 

Kahraman Sarsılmaz 
Mak. 

Noksel Boru 

Üretim İşletmelinde mali-
yet muhasebesi sistemini, 
maliyetlerin hesaplanma 
şekillerini ve kullanılan 
yöntemleri yerinde ince-
leyerek geleceğe yönelik 
hazırlık yapar. 

Maliyet Ka-
yıtları 

Uluslararası ticaret 
yapan bir üretim 
işletmesinde maliyet 
kayıtlarını inceler 

Üretim İşletmelinde 7/A 

Seçeneğine ve 7/B Seçe-

neğine göre maliyetlerin 

takip edilmesini yerinde 

inceleyerek teoriyle prati-

ği birleştirme imkânı bu-

lur. 



 

Sayfa 62 OKULUM HATAY  

MÜZİK 9.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL 
DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

MÜZİK ET-
KİNLİĞİ 

9.A.2. İstiklâl 
Marşı’nı nefes 
yerlerine dikkat 
ederek söyler. 

HATAY Büyükşehir 
Belediyesi bando-
su. 

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

9.A.7. Toplum 
hayatında önemli 
yer tutan marşla-
rımızı doğru söy-
ler. 

HATAY Büyükşehir 
Belediyesi bando-
su. 

Üflemeli çalgılardan oluşan 
Büyükşehir Belediyesi 
Bandosunu tanır, bandolar 
ve çalgıları bilgi edinir. 
Bando eşliğinde  Marşlar 
seslendirir. 
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MÜZİK 10.SINIF 

ETKİN-
LİK 

KAZANIM 
MEKÂN(OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

MÜ-
ZİK 
ET-
KİNL
İĞİ 

10.A.2. İstiklâl Marşı’nı 
süre değerlerine uy-
gun söyler. 

HATAY Büyükşehir Bele-
diyesi bandosu. 

Üflemeli çalgılardan oluşan 
Büyükşehir Belediyesi Ban-
dosunu tanır, bandolar ve 
çalgıları bilgi edinir. Bando 
eşliğinde İstiklal Marşı’nı ses-
lendirir. 

10.A.4. Millî bilinç ka-
zandıran marşları ve 
kahramanlık türkülerini 
seslendirir. 

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

Bando ve Mehter Takımı zi-
yaret edilir. Millî birlik ve be-
raberlik duygusunu güçlendi-
ren sınıf düzeyine uygun 
marşlar seslendirilir. 

MÜ-
ZİK 
ET-
KİNL
İĞİ 

10.A.5. Türk halk mü-
ziği eserlerini dinler. 

HATAY Büyükşehir Bele-
diyesi ve Halk Eğitim 
Merkezi bünyesinde ku-
rulan Türk Halk Müziği 
koroları. 

T.H.M.  koroları ziyaret edilir. 
Koroların canlı performansla-
rını dinler. 

10.A.7. Türk sanat 
müziği ve dinî müzik 
eserlerini dinler. 

HATAY Büyükşehir Bele-
diyesi ve Halk Eğitim 
Merkezi bünyesinde ku-
rulan Türk Sanat Müziği 
koroları, HATAY Medeni-
yetler Korosu. 

T.S.M. koroları ve  HATAY 
Medeniyetler Korosu ziyaret 
edilir.Koroların canlı perfor-
manslarını dinler. 

MÜ-
ZİK 
ET-
KİNL
İĞİ 

10.D.2. Derleyicilerin 
Türk halk müziğine 
sağladıkları katkının 
önemini açıklar. 

Kültür Bakanlığı T.H.M. 
Ses sanatçısı Asım KU-
ZULUK 

Sanatçı ile iletişime geçilerek 
derleme yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi edinilir. 

10.D.3. Türk müziği 
çalgılarını tanır. 

M.K.Ü Antakya Devlet 
Konservatuarı, İl Kültür 
Müdürlüğüne kayıtlı 
Ney,Mey yapım ustaları. 

M.K.Ü Antakya Devlet Kon-

servatuarı ve İl Kültür Müdür-

lüğüne kayıtlı Ney,Mey yapım 

ustalarının atölyeleri ziyaret 

edilir. 
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MÜZİK 11.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKÂN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTA-
MI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM 
- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

MÜZİK 
ETKİNLİ-
Ğİ 

11.A.1. İstiklâl Mar-
şı’nı doğru ve etkili 
söyler. 

HATAY Büyükşehir 
Belediyesi bandosu. 

Üflemeli çalgılardan olu-
şan Büyükşehir Beledi-
yesi Bandosunu tanır, 
bandolar ve çalgıları bil-
gi edinir. Bando eşliğin-
de İstiklal Marşı’nı ses-
lendirir. 

11.A.3. Marş ve 
şarkı dağarcığını 
geliştirir. 

HATAY Büyükşehir 
Belediyesi Mehter 
takımı ve bandosu. 
Antakya belediyesi 
Mehter Takımı 

Bando ve Mehter Takı-
mı ziyaret edilir. Millî bir-
lik ve beraberlik duygu-
sunu güçlendiren sınıf 
düzeyine uygun marşlar 
seslendirilir. 

MÜZİK 
ETKİNLİ-
Ğİ 

11.A.5. Türk müzi-
ğine ait makamsal 
eserleri seslendirir. 

HATAY Büyükşehir 
Belediyesi ve Halk 
Eğitim Merkezi bün-
yesinde kurulan Türk 
Halk ve Türk Sanat 
Müziği koroları. 

T.H.M. ve T.S.M. korola-
rı ziyaret edilir. Koroların 
canlı performansları din-
lenerek makam ve ayak-
lar hakkında bilgi edini-
lir. 

11.D.8. Çalgı türle-
rini tanır. 

M.K.Ü Antakya Dev-
let Konservatuarı, İl 
Kültür Müdürlüğüne 
kayıtlı Ney,Mey ya-
pım ustaları. 

M.K.Ü Antakya Devlet 

Konservatuarı ve İl Kül-

tür Müdürlüğüne kayıtlı 

Ney,Mey yapım ustaları-

nın atölyeleri ziyaret edi-

lir. 
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MÜZİK 12.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKÂN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

MÜZİK ET-
KİNLİĞİ 

12.A.1. İstiklâl Mar-
şı’nı yönetir. 

HATAY Büyükşehir 
Belediyesi bandosu. 

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

12.A.2. Marşlarımızı 
anlamlarına uygun 
seslendirir. 

HATAY Büyükşehir 
Belediyesi Mehter takı-
mı ve bandosu. 
Antakya belediyesi 
Mehter Takımı 

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

MÜZİK ET-
KİNLİĞİ 

12.A.5. Türk müziği-
ne ait makamsal 
eserleri seslendirir. 

HATAY Büyükşehir 
Belediyesi ve Halk Eği-
tim Merkezi bünyesin-
de 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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TARİH 9.SINIF 

ETKİN-
LİK 

KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

TARİH 
VE ZA-
MAN 

9.1.1. Bir araştırma 
alanı ve bilim dalı 
olarak tarihin konusu-
nu, kapsamını ve diğer 
bilim dallarıyla ilişkisini 
açıklar. 

Cüdeyde Höyüğü 
Atçana Höyüğü 
Tainat Höyüğü 
Hatay arkeoloji müzesi 
Arsuz Kaplıcaları Hara-
beleri 

Kazı alanını gezerek eserleri 
inceler, incelenen eserlerden 
yola çıkarak farklı bilim dal-
larıyla Tarih bilimini 
ilişkilendirir. 

  
9.1.2. Tarih öğren-
menin amaç ve 
yararlarını kavrar. 

Hatay arkeoloji müzesi 
Etnografya Müzesi 
Tarım Müzesi 

Müzeleri gezerek eserleri 
inceler, incelenen eserlerden 
yola çıkarak tarih öğrenmenin 
amaç ve yararlarını kavrar. 

İNSAN-
LIĞIN 
İLK DÖ-
NEMLE
Rİ 

9.2.1. Kanıtlardan yola 
çıkarak yazının icadın-
dan önceki zaman-
larda yaşayan insan-
ların hayatı hakkında 
çıkarımlarda bulunur. 
  
9.2.2. Yazının icadının 
insanlık tarihinde mey-
dana getirdiği değişimi 
fark eder. 

Cüdeyde Höyüğü 
Atçana Höyüğü 
Tainat Höyüğü 
Hatay arkeoloji müzesi 
Etnografya Müzesi 

Kazı alanını gezerek eserleri 
inceler, incelenen eserlerden 
yola çıkarak yazının icadın-
dan önceki zamanlarda 
yaşayan insanların hayatı 
hakkında çıkarımlarda bulu-
nur. 
Kazı alanını gezerek eserleri 
inceler, incelenen eserlerden 
yola çıkarak yazının icadının 
insanlık tarihinde meydana 
getirdiği değişimi fark eder. 

  
9.2.3. İlk Çağ’da 
yeryüzündeki belli 
başlı medeniyet 
havzalarını tanır. 

Konacık (Lahitler, Mozaik, 
kilise, sütunlu liman) 
Atçana Höyüğü 
Roma Su Kemeri 
Tainat Höyüğü 
İssos Antik Kent 
Titus Tüneli 
Beşikli Mağara ve Kaya 
Mezarları 
Dor Mabedi 
İmma Kalesi 
Küçük Dalyan Antik Hipo-
drom kazı alanı 
Hatay arkeoloji müzesi 
  

Kazı alanını gezerek eserleri 
inceler, incelenen eserlerden 
yola çıkarak yeryüzündeki 
belli başlı medeniyet 
havzalarını tanır. 
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TARİH 9.SINIF 

 
ETKİNLİK 

KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

İNSANLI-
ĞIN İLK 
DÖNEMLE-
Rİ 

9.2.4. İlk Çağ’da 
coğrafya ve iklimin 
insanların hayat ve 
geçim tarzları üzerin-
deki belirleyici etkisi-
ni analiz eder. 

Cüdeyde Höyüğü 
Atçana Höyüğü 
Tainat Höyüğü 
Hatay arkeoloji müzesi 
Tarım Müzesi 
Cam Müzesi 
İpek Yolu Köprüsü 
Uzun Çarşı 
Etnografya Müzesi 

Kazı alanını gezerek eser-
leri inceler, incelenen eser-
lerden yola çıkarak İlk 
Çağ’da coğrafya ve iklimin, 
insanların hayat ve geçim 
tarzları üzerindeki belirley-
ici etkisini analiz eder. 

9.2.5. İlk Çağ’da 
siyasi gücün kaynak-
larını siyasi organi-
zasyon türleriyle 
ilişkilendirir. 
  

Hatay arkeoloji müzesi 
İpek Yolu Köprüsü 
Bakras Kalesi 
Darb-ı sak Kalesi 
Koz Kalesi 
Tainat Höyüğü 
  
  

Kazı alanlarını, ören yerle-
rini, kaleleri gezerek eser-
leri inceler, incelenen eser-
lerden yola çıkarak 
ilkçağda siyasi gücün 
kaynaklarını siyasi organi-
zasyon türleriyle 
ilişkilendirir. 

İNSANLI-
ĞIN İLK 
DÖNEMLE-
Rİ 

9.2.6. İlk Çağ’da 
hukuk sistemlerinin 
oluşturulmasında 
etkili olan dinî ve 
beşerî kaynakları 
kavrar. 
  

Hatay arkeoloji müzesi 
Sent Piyere Kilisesi 
Aziz NikolaKilisesi 
Habib-I Neccar Camii 
St. Barlaam Manastırı 
Dor Mabedi 
St. Simon Manastırı 
Musevi Havrası 
Ortodoks kilisesi 
Marcircoskilisesi 
  

Kazı alanını gezerek eser-
leri inceler, incelenen eser-
lerden yola çıkarak yazının 
icadından önceki zaman-
larda yaşayan insanların 
hayatı hakkında çıkarımlar-
da bulunur. 
Kazı alanını gezerek eser-
leri inceler, incelenen eser-
lerden yola çıkarak yazının 
icadının insanlık tarihinde 
meydana getirdiği değişimi 
fark eder. 
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TARİH 9.SINIF 

ETKİN-
LİK 

KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

ORTA 
ÇAĞ'DA 
DÜNYA 

9.3.1. Orta Çağ’da 
yeryüzünün çeşitli 
bölgelerinde kurulan 
siyasi ve sosyal yapı-
ları tanır. 

Antakya Kalesi 
Mancınık Kalesi 
Kızlar Sarayı 
Kasım Bey Köprüsü 
Koz Kalesi 
Bakras Kalesi 
Ulu Cami 
Demir Köprü 

Belirlenen yerler gezilerek 
eserler incelenir, incelenen 
eserlerden yola çıkarak Orta 
Çağ’da yeryüzünün çeşitli 
bölgelerinde kurulan siyasi 
ve sosyal yapıları tanır. 

9.3.2. Orta Çağ’da 
tarım ve ticaretin yay-
gın ekonomik faaliyet-
ler olduklarını kavrar. 
  

Tarım Müzesi 
Cam Müzesi 
Arkeoloji Müzesi 
Etnografya Müzesi 
Demir Köprü 
Uzun Çarşı 
Beyazid-I Bestami Türbe-
si 
Darb-I Sak Kalesi 

Belirlenen yerler gezilerek 
eserler incelenir, incelenen 
eserlerden yola çıkarak Orta 
Çağ’da tarım ve ticaretin 
yaygın ekonomik faaliyetler 
olduklarını kavrar. 

9.3.3. Orta Çağ’da 
Asya ve Avrupa’da 
askerî organizasyon 
biçimleri ile 
toplumların yaşam 
tarzları (konar-göçer 
ve yerleşik) arasında-
ki bağlantıları analiz 
eder. 

Antakya Kalesi 
Mancınık Kalesi 
Kızlar Sarayı 
Kasım Bey Köprüsü 
Koz Kalesi 
Bakras Kalesi 
Ulu Cami 
Demir Köprü 

Belirlenen yerler gezilerek 
eserler incelenir, incelenen 
eserlerden yola çıkarak Orta 
Çağ’da Asya ve Avrupa’da 
askerî organizasyon biçimle-
ri ile toplumların yaşam tarz-
ları (konar-göçer ve yerleşik) 
arasındaki bağlantıları analiz 
eder. 

9.3.4. İlk Çağ’ın son-
larından itibaren ger-
çekleştirilen hukuki 
düzenlemelerin günü-
müzün evrensel hu-
kuk ilkelerine temel 
teşkil ettiğini kavrar. 

Hatay Arkeoloji Müzesi 

Belirlenen yerler gezilerek 
eserler incelenir, incelenen 
eserlerden yola çıkarak İlk 
Çağ’ın sonlarından itibaren 
gerçekleştirilen hukuki dü-
zenlemelerin günümüzün 
evrensel hukuk ilkelerine 
temel teşkil ettiğini kavrar. 
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TARİH 9.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

İLK VE OR-
TA ÇAĞ-
LARDA 
TÜRK 
DÜNYASI 

9.4.1. Türklerin As-
ya’da tarih sahnesi-
ne çıktıkları ve 
yaşadıkları alanlar 
ile başlıca kültür çev-
relerini tanır. 

Ulu Cami 
Uzun Çarşı 
Etnografya Müzesi 
Payas Kalesi 
Kasım Bey Camii 
Kasım Bey Köprüsü 

Belirlenen yerler gezilerek 
eserler incelenir, incelenen 
eserlerden yola çıkarak 
Türklerin Asya’da tarih sah-
nesine çıktıkları ve yaşa-
dıkları alanlar ile başlıca 
kültür çevrelerini tanır. 

9.4.2. İlk ve Orta 
Çağlar’da İç As-
ya’daki Türk siyasi 
teşekküllerinin güç 
ve yönetim yapısını 
kavrar. 
  
9.4.3. İslamiyet ön-
cesi dönemde Türk-
lerin yaşadığı coğraf-
yalar ile hayat tarzla-
rı arasındaki ilişkiyi 
analiz eder. 

Hatay Arkeoloji Müzesi 
Beyazid-I Bestami Tür-
besi 
Soğukoluk (Güzel Yayla)
yaylası 
Etnografya Müzesi 
Habib-I Neccar Camii 

Belirlenen yerler gezilerek 
eserler incelenir, incelenen 
eserlerden yola çıkarak İlk 
ve Orta Çağlarda İç As-
ya’daki Türk siyasi teşek-
küllerinin güç ve yönetim 
yapısını kavrar. 
İncelenen eserlerden yola 
çıkarak İslamiyet öncesi 
dönemde Türklerin yaşadı-
ğı coğrafyalar ile hayat 
tarzları arasındaki ilişkiyi 
analiz eder. 

İSLAM ME-
DENİYETİN
İN DOĞU-
ŞU 

9.5.5. Sekizinci ve 
on ikinci yüzyıllar 
arasında İslam me-
deniyeti çerçevesin-
deki ilmî faaliyetleri 
değerlendirir. 

Habib-i Neccar Camii 
Beyazid-I Bestami Tür-
besi 
Ulu Cami 
Şeyh Yusuf Türbesi 
Musa Ağacı 
Etnografya Müzesi 

Belirlenen yerler gezilerek 
eserler incelenir, incelenen 
eserlerden yola çıkarak se-
kizinci ve on ikinci yüzyıllar 
arasında İslam medeniyeti 
çerçevesindeki ilmî faaliyet-
leri değerlendirir. 
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TARİH 10.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

YERLEŞME 
VE DEVLET-
LEŞME SÜ-
RECİNDE 
SELÇUKLU 
TÜRKİYESİ 

10.1.2. Anadolu’ya 
yapılan Türk göçleri-
nin sosyokültürel 
etkilerini analiz 
eder. 

Ulu Cami 
Antakya Kalesi ve sur-
ları 
Bakras Kalesi 
Batı Ayaz Yaylası 

Belirlenen yerler gezilerek 
eserler incelenir, incele-
nen eserlerden yola çıka-
rak Anadolu’ya yapılan 
Türk göçlerinin sosyokül-
türel etkilerini analiz eder. 

10.1.5. İslam dünya-
sının korunması 
bağlamında Türkiye 
Selçuklu Devleti ve 
Eyyubi Devleti’nin 
Haçlılarla yaptıkları 
mücadelelerin sos-
yokültürel etkilerini 
analiz eder. 
  

Antakya Kalesi ve sur-
ları 
Snt. Pierre Kilisesi 
Darb-ı Sak Kalesi 
Koz Kalesi 
Ulu Cami 
Bakras Kalesi 
Demir Köprü 
Kasım Bey Köprüsü 
Kasım Bey Camii 

Belirlenen yerler gezilerek 
eserler incelenir, incele-
nen eserlerden yola çıka-
rak İslam dünyasının ko-
runması bağlamında Tür-
kiye Selçuklu Devleti ve 
Eyyubi Devleti’nin Haçlı-
larla yaptıkları mücadele-
lerin sosyokültürel etkileri-
ni analiz eder. 

İSLAM ME-
DENİYETİNİN 
DOĞUŞU 

10.2.5. Osmanlı 
Devleti’nin Anado-
lu’da Türk siyasi bir-
liğini sağlamaya yö-
nelik faaliyetlerini 
analiz eder. 

Ulu Cami 
Belen Merkez Camii 
Habib-i Neccar Camii 
Uzun Çarşı 
Eski Antakya evleri 

Belirlenen yerler gezilerek 
eserler incelenir, incele-
nen eserlerden yola çıka-
rak Osmanlı Devleti’nin 
Anadolu’da Türk siyasi 
birliğini sağlamaya yönelik 
faaliyetlerini analiz eder. 
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TARİH 10.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI ÖĞ-
RENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - ME-
KAN İLİŞKİSİ) 

BEYLİKTEN 
DEVLETE OS-
MANLI MEDENİ-
YETİ 

10.4.1. Sûfîlerin 
ve âlimlerin öğre-
tilerinin Anado-
lu’nun İslamlaş-
masına etkisini 
kavrar. 

Beyazid-i Bestami Türbesi 
Darb-ı Sak Kalesi 

  
Belirlenen yerler gezilerek 
eserler incelenir, incelenen 
eserlerden yola çıkarak Sûfîle-
rin ve âlimlerin öğretilerinin 
Anadolu’nun İslamlaşmasına 
etkisini kavrar. 

10.4.4. Osmanlı 
coğrafyasındaki 
zanaat, sanat ve 
kültür faaliyetleri 
ile bunlara bağlı 
olarak sosyal 
hayatta meydana 
gelen değişimleri 
analiz eder. 
  

Sokullu Mehmet Paşa Kül-
liyesi 

Sarı Selim Cami 

Murat Paşa Köprüsü 

Kurşunlu Han 

Ulu Cami 

Kanuni Külliyesi 

Cindi Hamamı 

Belen Kanuni Sultan Süley-
man Kurtuluş Hamamı 

Uzun Çarşı 

Payas Kalesi 

Belirlenen yerler gezilerek 
eserler incelenir, incelenen 
eserlerden yola çıkarak Os-
manlı coğrafyasındaki zanaat, 
sanat ve kültür faaliyetleri ile 
bunlara bağlı olarak sosyal 
hayatta meydana gelen deği-
şimleri analiz eder. 

KLASİK ÇAĞDA 
OSMANLI TOP-
LUM DÜZENİ 

10.7.2. Osmanlı 
Devleti’nin fethet-
tiği yerleşim yer-
lerinin İslam kül-
türünün etkisiyle 
geçirdiği dönüşü-
mü analiz eder. 

Etnografya Müzesi 
Kurtuluş Caddesi 
Sokullu Mehmet Paşa Kül-
liyesi 
Kanuni Külliyesi 
Eski Antakya Evleri 
Uzun Çarşı 

Belirlenen yerler gezilerek 
eserler incelenir, incelenen 
eserlerden yola çıkarak Os-
manlı Devleti’nin fethettiği yer-
leşim yerlerinin İslam kültürü-
nün etkisiyle geçirdiği dönüşü-
mü analiz eder. 

  
10.7.4. Lonca 
Teşkilatının 
Osmanlı ekono-
mik sistemi ve 
toplum yapısın-
daki yerini ana-
liz eder. 
  
  

Uzun Çarşı 
Kurtuluş Caddesi 
Sokullu Mehmet Paşa Kül-
liyesi 
Kanuni Külliyesi 
Kurtuluş Caddesi 

Belirlenen yerler gezilerek 

eserler incelenir, incelenen 

eserlerden yola çıkarak Lonca 

Teşkilatı’nın Osmanlı ekono-

mik sistemi ve toplum yapısın-

daki yerini analiz eder. 
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TARİH 11.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM- 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

DEĞİŞEN 
DÜNYA 
DENGELERİ 
KARŞISIN-
DA OSMAN-
LI SİYASETİ 
(1595-1774) 

11.1.4. Denizcilik faali-
yetlerinin iç denizlerden 
okyanuslara taşınması-
nın dünya siyasetine ve 
ticaretine etkilerini ana-
liz eder. 

İskenderun Denizcilik 
Müzesi 

Belirlenen yerler 
gezilerek eserler incele-
nir, incelenen eserlerden 
yola çıkılarak denizcilik 
faaliyetlerindeki değişi-
min Osmanlı  Devleti'ne 
etkilerini analiz eder. 

DEĞİŞİM 
ÇAĞINDA 
AVRUPA  VE 
OSMANLI 

11.2.3. Osmanlı devlet 
idaresi ve toplum 
düzenindeki çözülmeleri 
önleme çabalarını ana-
liz eder. 

Muratpaşa Köprüsü 
Ulu camii 
  

Belirlenen yerler 
gezilerek eserler incele-
nir, incelenen eserlerden 
yola çıkılarak İsyanlar ve 
düzeni koruma faali-
yetlerindeki değişimin 
Osmanlı  Devleti'ne 
etkilerini analiz eder. 

SERMAYE 
VE EMEK 

11.5.1. Sanayi İnkılabı 
öncesindeki üretim tarzı 
ile endüstriyel üretim 
tarzı arasındaki farkları 
açıklar. 

Tarım Müzesi 
Hatay Arkeoloji Müzesi 
İskenderun Demir Çe-
lik Fabrikası 
Antakya Organize Sa-
nayi Bölgesi 
Payas Organize Sana-
yi Bölgesi 

  
Belirlenen yerler 
gezilerek eserler incele-
nir, incelenen eserlerden 
yola çıkarak Sanayi 
İnkılabı öncesindeki 
üretim tarzı ile endüstri-
yel üretim tarzı arasında-
ki farkları açıklar. 

XIX VE XX. 
YÜZYILDA 
DEĞİŞEN 
GÜNDELİK 
HAYAT 

11.6.2. Modernleşmeyle 
birlikte sosyal, 
ekonomik ve politik an-
layışta yaşanan değişim 
ve dönüşümlerin gün-
delik hayata etkilerini 
analiz eder. 

Soğukoluk(Güzel Yay-
la) Yaylası 
Uzun Çarşı 
Kurtuluş Caddesi 

Belirlenen yerler 
gezilerek eserler incele-
nir, incelenen eserlerden 
yola çıkarak modern-
leşmeyle birlikte sosyal, 
ekonomik ve politik an-
layışta yaşanan değişim 
ve 
dönüşümlerin gündelik 
hayata etkilerini analiz 
eder. 
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TARİH 12.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM 
- MEKAN İLİŞKİSİ) 

20.YÜZYIL 
BAŞLA-
RINDA OS-
MANLI 
DEVLETİ 
VE DÜNYA 

12.1.3. Birinci Dünya 
Savaşı sürecinde Osmanlı 
Devleti’nin durumunu siya-
si, askerî ve sosyal açılar-
dan analiz eder. 
d) 1915 Olayları ile Er-
meni Tehciri’ne değinilir. 

Şehitler Abidesi 

Belirlenen yerler gezile-
rek dönemin şartları ve 
yaşanan olaylar analiz 
edilir. 

MİLLÎ MÜ-
CADELE 

12.2.1. Kuvay-ı Millîye ha-
reketinin oluşumundan 
Büyük Millet Meclisinin 
açılışına kadar olan sü-
reçte meydana gelen 
gelişmeleri açıklar. 

İlk Kurşun Müzesi 
Antakya Anadolu Li-
sesi 
Fransız Askeri Mezar-
lığı 
Şehitlik 

  
Belirlenen yerler 
gezilerek eserler incele-
nir, incelenen eserlerden 
yola çıkarak Kuvay-ı 
Millîye hareketinin oluşu-
mundan Büyük Millet 
Meclisinin açılışına ka-
dar olan süreçte mey-
dana gelen gelişmeleri 
açıklar. 

12.2.3. Sevr Ant-
laşması’nın Millî Mücadele 
sürecine etkilerini analiz 
eder. 
  
12.2.4. Doğu ve Güney 
Cephelerinde verilen 
mücadelelerin ülkemizin 
bağımsızlık sürecine kat-
kılarını kavrar 

İlk Kurşun Müzesi 
Fransız askeri 
Mezarlığı 

Belirlenen yerler 
gezilerek eserler incele-
nir. Bu incelemeden 
sonra Sevr Ant-
laşması'na karşı Milli 
mücadelenin kararlılıkla 
sürdürüldüğünü kavrar. 
Doğu ve Güney ce-
phelerinin bağımsızlık 
mücadelesindeki kat-
kılarını analiz eder. 
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TARİH 12.SINIF 

ETKİNLİK KAZANIM 
MEKAN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM- 
MEKAN İLİŞKİSİ) 

ATATÜRKÇÜ-
LÜK VE 
TÜRK İNKI-
LABI 

12.3.2. Siyasi 
alanda meydana 
gelen gelişmeleri 
kavrar. 

Vilayet Binası 

Eski Vilayet Binası gezi-
lerek siyasi alanda mey-
dana gelen gelişmeleri 
kavraması sağlanır. 

12.3.3. Hukuk ala-
nında meydana 
gelen gelişmelerin 
Türk toplumunda 
meydana getirdiği 
değişimleri kavrar. 
  
  

Adliye binaları 
  

Adliyelerdeki duruşma 
salonlarında bir duruş-
ma izlenerek hukuk ala-
nında meydana gelen 
gelişmelerin Türk toplu-
munda meydana getir-
diği değişimleri kavra-
ması sağlanacak. 
  

ATATÜRKÇÜ-
LÜK VE 
TÜRK İNKI-
LABI 

12.3.4. Eğitim ve 
kültür alanında 
yapılan inkılapları 
ve gelişmeleri 
kavrar. 

Eğitim Müzesi 
Mustafa Kemal Üni-
versitesi 
Antakya Anadolu Li-
sesi 

Belirlenen yerler gezile-
rek eserler incelenir, 
incelenen eserlerden 
yola çıkarak eğitim ve 
kültür alanında yapılan 
inkılapları ve gelişmeleri 
kavrar. 
  

İKİ SAVAŞ 
ARASİNDAKİ 
DÖNEMDE 
TÜRKİYE VE 
DÜNYA 

12.4.2. Atatürk 
Dönemi’nde (1923
-1938) Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
dış politikasındaki 
başlıca gelişmeleri 
açıklar. 

Hatay Meclis Binası 
Kurtuluş caddesi 
Hatay Valilik Binası 

Belirlenen yerler gezile-
rek eserler incelenir, 
incelenen eserlerden 
yola çıkarak Hatay’ın 
Ana Vatana katılması 
ile ilgili gelişmeleri kav-
rar. 
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI – 9,10,11,12.  SINIF 

ÜNİTE/ 
KAZANIM ALANI 

KAZANIM 

MEKÂN
(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ŞİİR/ 
ANLAMA VE 
ÇÖZÜMLE-ME 

A.1.10. Şairle şiir 
arasındaki ilişkiyi 
belirler. 
  
  

Hatay İl Halk 
Kütüphanesi 

Öğrenciler iki gruba ayrılır 
birinci grup kütüphanede 
şairin hayatıyla ilgili eserler 
üzerinden şairin yaşamı ve 
görüşleri hakkında bilgi top-
lar. İkinci grup şairin şiirleri-
nin içeriği ve özellikleri hak-
kında bilgi toplar. Öğrenci-
lerin şairin yaşamı ve gö-
rüşlerinin şiirlerle olan ilişki-
lerini tespit etmeleri istenir. 

TİYATRO/ 
ANLAMA VE 
ÇÖZÜMLE-ME 

A.3.7. Metindeki za-
man ve mekânın 
özelliklerini belirler 
  

Defne Gençlik 
Kültür ve Sa-
nat Evi 

Defne Gençlik ve Sanat Evi 
gösteri salonunda öğrenci-
lerin bir modern tiyatro ve 
bir geleneksel tiyatro izle-
mesi sağlanır. İki oyun ara-
sındaki mekân, dekor, kos-
tüm, sahne düzeni gibi 
farklıkları tespit etmeleri 
istenir. 

A.3. 8. Metnin dil, 
üslup ve anlatım/
sunum özelliklerini 
belirler. 
  

Defne Gençlik 
Kültür ve Sa-
nat Evi 

Defne Gençlik ve Sanat Evi 

gösteri salonunda öğrenci-

lerin bir modern tiyatro ve 

bir geleneksel tiyatro izle-

mesi sağlanır. İki oyunda 

oyuncuların dil ve üslup 

özellikleri tespit etmeleri 

istenir. Tespit edilen özel-

likler ile metin türü arasın-

daki ilişki ortaya konur. 



 

Sayfa 76 OKULUM HATAY  

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI – 9,10,11,12.  SINIF 

ÜNİTE/ KAZANIM 
ALANI 

KAZANIM 

MEKÂN
(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - 
MEKÂN İLİŞKİSİ) 

  
ÖĞRETİCİ ME-
TİNLER/YAZMA 

B.3. Yazma ko-
nusuyla ilgili ha-
zırlık yapar. 
 

Hıdır Bey Mu-
sa Ağacı 

Öğrencilerin bu mekâna yap-
tıkları gezide izlenimlerini yan-
sıtan notlar almaları, fotoğraf-
lar çekmeleri,  mekânın tarihi 
kültürel özellikleri hakkında 
bilgi toplamaları istenir. Gez-
dikleri mekânı tanıtmak için bir 
gezi yazısı kaleme almaları ve 
elde ettikleri bilgi, belge ve iz-
lenimleri bu yazıda kullanmala-
rı istenir. Yazıyı oluşturmada 
hazırlık aşamasının önemi 
kavratılmış olur. 

B.3.  Yazma 
konusuyla ilgili 
hazırlık yapar. 
  
  

Hatay İl Halk 
Kütüphanesi 

Belirlenen bir konuda öğrenci-
lerin kütüphanede konuyla ilgili 
kitapları tespit etmesi ve ko-
nuyla ilgili notlar alması istenir. 
Aynı kitaplardan kaynakça bö-
lümünden kaynak belirtme 
esaslarını gözlemlemesi iste-
nir. Araştırma, kaynaklara 
ulaşma, not alma ve özetleme 
konusunda beceri geliştirmiş 
olur. 

  
ÖĞRETİCİ ME-
TİNLER/SÖZLÜ 
İLETİŞİM 
(DİNLEME) 

C.2.1. Amacına 
uygun dinleme 
tekniklerini kul-
lanır 
C.2.2. Dinlediği 
konuşmanın 
konu ve ana 
düşüncesini tes-
pit eder 
C.2.4. Dinlediği 
konuşmadaki 
açık ve örtük 
iletileri belirler. 
C.2.5. Dinledik-
lerini özetler 
  
  

Mustafa Kemal 
Üniversitesi 

Öğrenciler etkin dinleme hak-
kında bilgilendirilir. Öğrenci-
lerin üniversitede toplumu 
ilgilendiren bir konuda konfe-
ransa katılımı sağlanır. Kon-
feransta dinledikleri konuş-
manın konusunu, ana düşün-
cesini tespit etmeleri ve din-
lediklerini özetlemeleri iste-
nir. Etkin dinleme, seçici din-
leme, not alma, özetleme 
becerileri geliştirir. 

  



 

Sayfa 77 OKULUM HATAY  

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI – 9,10,11,12.  SINIF 

ÜNİTE/ 
KAZANIM ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTA-
MI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM 
- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖYKÜLEYİ-
CİEDEBİ ME-
TİNLER/ 
ANLAMA VE 
ÇÖZÜMLE-ME 

A.2.7. Metindeki 
zaman ve 
mekânın özellik-
lerini belirler. 
  
  
  

Erzin İsos Antik 
Kenti, Eski Antakya 
Evleri, Payas So-
kullu Mehmet Paşa 
Külliyesi 

Tarihi ve kültürel de-
ğerlerimizi yansıtan 
mekânlara bir gezi 
düzenlenir. Öğrenci-
lerden bu gezi esna-
sında gezilen her yer-
de ayrı ayrı ruh hâlle-
rini yansıtan notlar 
almaları istenir. Daha 
sonra sınıf ortamında 
yapılan değerlendir-
mede gezdikleri 
mekânlar ile ruh hal-
leri arasındaki ilişki 
üzerinde durulur. 
Hikâyelerdeki kahra-
manın ruh hali ile 
mekân arasındaki iliş-
kiyi kavrar. 

A.2. 11. Metinde 
millî, manevi ve 
evrensel değer-
ler ile sosyal, si-
yasi, tarihî ve 
mitolojik ögeleri 
belirler. 
  

  
  

İLK KURŞUN MÜ-

ZESİ 

  
  
  

 
İlk Kurşun Müzesine 
yapılan ziyaret esna-
sında müzenin kuru-
luş hikayesi tarihimiz-
le olan bağı hakkında 
bilgiler verilir. Sanat 
eserleri ve tarihî me-
kanlarla milli ve ma-
nevi değerler arasın-
da 
bağ kurma becerisi 

kazanır. 



 

Sayfa 78 OKULUM HATAY  

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI – 9,10,11,12.  SINIF 

KAZANIM ALA-
NI 

KAZANIM 
MEKÂN(OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM 
- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

  
ÖYKÜLEYİCİ 
EDEBİ METİN-
LER/ ANLA-
MA ÇÖZÜM-
LEME 

A.2.2.Destan ve 
Efsane türünün 
ortaya çıkışındaki 
toplumsal gerçek-
liği fark eder. 

  
  
Hıdır Bey Musa Ağaci 
Habibi Neccar Cami 
  

Öğrencilerin Hıdır Bey 
Musa Ağacı ve Habibi 
Neccar’la ilgili söylence-
leri ait oldukları 
mekânda dinlemeleri 
sağlanır. Efsane ve 
destanların, ait oldukları 
toplumun millî kimliğiyle 
olan bağı; tarihî, kültürel 
ve toplumsal açıdan 
önemi üzerinde durulur. 
Türk destanları işlenir-
ken millî ve manevi de-
ğerler üzerinde durulur. 
  

A.2.3 Efsanenin 
tema ve konusu 
belirlenir. 

Habibi Neccar Cami 
Hıdır Bey Musa Ağaci 
  
  

Metnin türünün ortaya 
çıkışı ve tarihsel dönem 
ile ilişkisini belirler. 
Metnin tema ve konusu-
nu belirler. 
 Metindeki çatışmaları 
belirler. 
 Metnin olay örgüsünü 
belirler. 
Metindeki şahıs kadro-
sunun özelliklerini belir-
ler. 
 Metindeki zaman ve 
mekânın özelliklerini 
belirler. 
 Metinde anlatıcı ve ba-
kış açısının işlevini be-
lirler. 
 Metindeki anlatım bi-
çimleri ve tekniklerinin 
işlevlerini belirler. 
 Metnin üslup özellikleri-
ni belirler. 



 

Sayfa 79 OKULUM HATAY  

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI – 9,10,11,12.  SINIF 



 

 

Sayfa 80 OKULUM HATAY  

HAYAT BİLGİSİ-1. SINIF 



 

Sayfa 81 OKULUM HATAY  

HAYAT BİLGİSİ-1. SINIF 



 

 

Sayfa 82 OKULUM HATAY  

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

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



 

Sayfa 83 OKULUM HATAY  

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

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



 

 

Sayfa 84 OKULUM HATAY  

HATAY BİLİM ve SANAT MERKEZİ 

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



 

Sayfa 85 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 86 OKULUM HATAY  

PAYAS STEM MERKEZİ 

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



 

Sayfa 87 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 88 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 89 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 90 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 91 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 92 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 93 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 94 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 95 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 96 OKULUM HATAY  

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 



 

Sayfa 97 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 98 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 99 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 100 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 101 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 102 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 103 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 104 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 105 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 106 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 107 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 108 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 109 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 110 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 111 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 112 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 113 OKULUM HATAY  

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 



 

 

Sayfa 114 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 115 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 116 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 117 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 118 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 119 OKULUM HATAY  

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 



 

 

Sayfa 120 OKULUM HATAY  

KOZ KALESİ 

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



 

Sayfa 121 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 122 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 123 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 124 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 125 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 126 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 127 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 128 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 129 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 130 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 131 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 132 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 133 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 134 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 135 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 136 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 137 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 138 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 139 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 140 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 141 OKULUM HATAY  

BAKRAS KÖPRÜSÜ 

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



 

 

Sayfa 142 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 143 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 144 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 145 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 146 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 147 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 148 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 149 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 150 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 151 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 152 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 153 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 154 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 155 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 156 OKULUM HATAY  

KARASUN MANUK ERMENİ KİLİSESİ 

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



 

Sayfa 157 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 158 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 159 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 160 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 161 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 162 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 163 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 164 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 165 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 166 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 167 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 168 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 169 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 170 OKULUM HATAY  

İMMA KALESİ 

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



 

Sayfa 171 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 172 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 173 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 174 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 175 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 176 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 177 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 178 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 179 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 180 OKULUM HATAY  

YOĞUNOLUK ERMENİ KİLİSESİ 

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



 

Sayfa 181 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 182 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 183 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 184 OKULUM HATAY  

HACI HÜSEYİN CAMİ 

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



 

Sayfa 185 OKULUM HATAY  

KASIM BEY KÖPRÜSÜ 

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



 

 

Sayfa 186 OKULUM HATAY  

ŞEYH AHMET KUSEYRİ TÜRBESİ 

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



 


