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Değerli Öğretmenlerim, 

 İnsandaki mekân kurgusunun ve bu kurguyu gerçekleştirme cehdinin hayatı bütünüyle kuşatan bir kavrayışa, büyük bir mimari 
estetiğe dönüşerek birey ve toplum hayatını anlamlandıran bir felsefeye zemin oluşturduğunu biliyoruz. Malatya’mız özelinde düşünecek 
olursak hayatın, kalbin ve beşeri yapının ritmini yansıtan canlı birer organizma özelliğinde birçok mekânın varlığından söz edebiliriz. 

 Bu bağlamda yaşadığımız yerin önemli mekânlarıyla kuracağımız irtibat aslında zihniyetimizin medeniyetimizle olan bağını 
güçlendirecek, bizi olumsuz etkilerden koruyacaktır.   

 Sistemin bütün bileşenlerini birlikte dönüştürme anlayışıyla ortaya konan Eğitimde 2023 Vizyonu,  okul dışı öğrenme ortamlarının 
eğitim süreçlerine dâhil edilmesini de içermektedir. Malatya'yı var eden yüzlerce mekânın içinden daha çok eğitim dünyasında karşılığı olan 
mekânları kendine çalışma alanı olarak seçen, söz konusu mekânları öğrenmenin gerçekleşeceği birer sınıfa dönüştüren bir çalışmanın 
yapılması Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından açıklanan vizyonu gerçekleştirme yolunda atılmış önemli bir adımdır. 

 Titiz bir çalışmanın sonunda Malatya'nın değişik yerlerinden seçilip incelenen mekânlar, geçmişten günümüze dağılım 
göstermektedir. Önceki zamanlarda var olmuş ve günümüzde tarihi eser niteliği kazanmış pek çok mekânın yanı sıra, halen yaşayan, 
hayata dâhil olan mekânlar da bu çalışmada yerini bulmuştur. Hazırlanan kitap süreklilik ve kopuş arasında mekânların durdukları yeri, 
taşıdıkları sorumluluğu, ortaya koydukları amacı açık bir şekilde ifade etmiştir. 

   Böyle bir çalışmanın paydaşı olmak bir zihniyet değişikliğinin göstergesidir. Bu çalışmanın hayata geçirilmesi aşamasında önemli 
rol oynayacak öğretmenlerimize yaşanacak zihniyet değişikliğindeki rollerini hatırlatır ve çalışmalarında başarılar dilerim. 

 
AYDIN BARUŞ 

MALATYA VALİSİ 
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Değerli Öğretmenlerim, 

 İnsan ve toplum belli bir mekânda varlık kazanır, o mekânda oluşur ve dönüşür. Rastgele oturacağı herhangi bir yeri bile seçen, 

önce düzeltip sonra da oraya oturan insanoğlunun, inançları düşünceleri bağlamında bir dünya tasavvuru için kollarını sıvadığında mekânın 

bir bilinç, bir yaşantı, bir bakış olduğunu dolayısıyla kimlik, siyaset, tarih, hayat, duygu, fikir, ritüel, medeniyet ve zihniyet ile donanmış bir 

kavrama dönüştüğünü söylemek mümkün. 

 Şüphesiz okullar öğrencilerin hayata hazırlandığı mekânlardır. İnsana ait diğer mekânlardan yalıtılmış, okulun duvarlarına adeta 

sıkışıp kalmış bir anlayışla sürdürülen öğrenim faaliyetleri beklenen davranış değişikliğini görmemizi mümkün kılmayacaktır. Paulo 

Coelho’nun ifadesiyle özdeşleştirmeye çalışırsak “Tekne limanda güvendedir, ama teknenin amacı bu değildir.” İçinde yaşadığı yurdu, 

toplumu, dünyayı daha iyi tanıması için okullarda bir araya getirdiğimiz öğrencileri medeniyetimize ait diğer mekânlarla buluşturmak, 

amaçlarımıza ulaşma konusunda bize bir ivme kazandıracaktır.  

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan ve gerçekleştirme gayretinde olduğumuz “2023 Eğitim Vizyonu”nun temel 

amacı bakanımız Sayın Ziya Selçuk tarafından şu şekilde ifadesini bulmuştur: Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı 

insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek. 

 Söz konusu vizyonu gerçekleştirmek amacıyla yaptığımız bu çalışma neticesinde müzeler, kütüphaneler, gökevleri, camiiler, millî 

parklar, bahçeler, tarihi ve turistik mekânlar birer sınıf olacak; duvarsız dersliklerimizle okul dışı öğrenme ortamları eğitime dâhil edilecektir. 

 Bu duygu ve düşüncelerle Okulum Malatya Rehberi’nin hazırlanmasına emek veren herkese teşekkür ediyor, başta 

öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim süreçlerimize değer katan tüm eğitim paydaşlarına sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. 

Ali TATLI 
MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
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Doğal, tarihi ve kültürel bereketi ile yüzlerce yıl boyunca tarih sayfalarında önemli bir yer edinen kayısı diyarı Malatya, 

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Havzası'nda yer almaktadır.  

Doğuda Elazığ, kuzeydoğuda Erzincan, kuzeybatıda Sivas, batıda Kahramanmaraş, güneyde Adıyaman ve 

güneydoğuda Diyarbakır komşu illeridir. Malatya; İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 

doğal geçişi sağlayan yol güzergâhında bulunur. Güneydoğu Torosların yüksek batı kısmını oluşturan sıradağlar, ilin 

güneyinde geniş yer kaplar. 

Bunlardan Beydağı 2544 metre, Bozdağ 2613 metre, Karadağ 2400 metre ve Kurudağ 2100 metre yüksekliktedir. Bu 

dağ sıralarının kuzeyinde Malatya Ovası uzanır. Kabaca üçgen şeklinde olan ovanın güney kenarını Güneydoğu Toroslar, 

doğu kenarını Fırat Nehri, batı kenarını ise Akçadağ ve Doğanşehir Yaylalarının etekleri kuşatır. Bu büyük ovayı Tohma Suyu 

ikiye böler. Fırat, Tohma, Söğütlü, Sultansuyu, Beylerderesi Derme Suyu, Kuru Çay, Sürgü, Mamihan ve Şiro Çayı Malatya'nın 

belli başlı akarsularıdır. Malatya sınırlarında plato ve ovalar geniş yer tutar. Başlıca ovalar Malatya, Doğanşehir, İzollu, 

Akçadağ, Yazıhan, Mandıra, Distrik, Erkenek, Mığdı, Sürgü ve Çaplı Ovalarıdır. 

 

              Yapılan araştırmalar ve arkeolojik kazılar sonucunda, tarihi geçmişi Paleolitik Çağa kadar uzanan Malatya ilinde, M.Ö. 

7000 yıllarında iskanın başladığı anlaşılmıştır. Yöre, daha sonra Hitit, Asur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve 

Osmanlı egemenliklerini yaşamıştır. 
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Değerli Arkadaşlar,  
Hazırlamış olduğumuz “Okul Dışı Öğrenme Ortamları “ e-kitap kılavuzu, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda görev yapan öğretmenler ve öğrenim gören 
öğrencilerin; müzeler, kütüphaneler, teknoparklar, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel 
mekânlar, bilim merkezleri, doğal sit alanları, ören yerleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar 
ve üniversiteler gibi alanların 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan temel eğitim ve ortaöğretime 
ait eğitim- öğretim programlarıyla ilişkilendirerek daha etkin kullanımını amaç edinmiştir.       
 

Ayrıca öğrencilerin eğitim-öğretim programlarındaki kazanımları yaparak ve 
yaşayarak öğrenmesine katkı sağlaması amacıyla bu projeye gönül ve emek verdik. 
Değişimin hızına ayak uydurmanın zor olduğu çağımızda, öğrencilere sadece alışılagelmiş 
okul ortamlarında eğitim vermek, öğrenmenin kalıcılığı açısından yeterli olmamaktadır. 
Öğrencilerin, öğrendiği bilgileri günlük hayatta karşılaşacağı durumlarla ilişkilendirebilmesi 
için gerçek hayat deneyimlerini bizzat edinmeleri gerekmektedir. Okul Dışı Öğrenme 
Ortamları; bir plan dâhilinde ve kazanımlar ışığında hazırlanan etkinliklerle müfredatın 
zenginleştirildiği, gerçek nesnelerle farklı ve daha fazla duyuya hitap edebilen, eğitim 
ortamlarıdır. 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan temel eğitim ve ortaöğretim hedefleri ile 
uyumlu olan “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” öğrencilerimizin bilgilerini beceriye 
dönüştürebildikleri ve öğrenmenin kalıcılığını artırabildikleri yerler olacaktır.  

Malatya’da Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi Nasıl Gelişti?  
Malatya’da, 3 kişilik proje ekibi ve 22 kişiden oluşan çalışma grubumuzla müzeler, 

ören yerleri, kültür ve tabiat varlıkları, bilim, eğitim ve sanayi merkezleri, üniversiteler tek tek 
gezildi. Okul dışı öğrenme ortamları, farklı derslerin üniteleri etrafında verilmesi hedeflenen 
kazanımlarla birebir eşleştirildi. Dersler bazında kazanım-mekân eşleştirmesi ve mekân 
bilgilerinin bu kitapta toplanması sağlandı. Dış mekânlarda araştırma yaparken kimi zaman 
hava muhalefeti ile karşılaşmış olsak da, fabrika ortamlarında güç koşulları deneyimlemiş 
olsak da oldukça keyifli anlar yaşadık. Eğitime gönül vermiş öğretmenler olarak, her anı güzel 
deneyimlerle yoğun bir emek ve gayretle hazırlanan bu e-kitap kılavuzunun, siz değerli 
öğretmenlerimize rehber olmasını, öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca faydalı olmasını, 
öğrencilerimize iyi bir akademik donanım sunmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar 
diliyoruz.  

Son olarak bu projenin yürütülmesindeki desteklerinden dolayı Sayın Valimiz Aydın 
BARUŞ’ a, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ali TATLI ’ya, ziyaret ettiğimiz tüm resmî ve özel 
kurum müdürlüklerimize, projede yer alarak değerli katkılar sunan çalışma grubumuza 
teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz    PROJE EKİBİ 
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PROJE GENEL KOORDİNATORÜ 
 

 
ALİ TATLI 

 
                        İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI ÇALIŞMA EKİBİ SORUMLU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİSİ 

İL ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YERİ 

MALATYA ERHAN PELİTOĞLU MÜDÜR YARDIMCISI 
MALATYA İL MİLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI ÇALIŞMA EKİBİ BAŞKANI  

İL ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YERİ 

MALATYA KADİR ACI TARİH ÖĞRETMENİ HACI HÜSEYİN KÖLÜK MTAL 

 

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI ÇALIŞMA EKİBİ  

İL ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YERİ 

MALATYA ADEM DUMAN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

ORTAOKULU 

MALATYA YASEMİN KESKİN SINIF ÖĞRETMENİ DURUCASU İLKOKULU 

 

 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI ALAN / BRANŞ GRUBU ÖĞRETMENLERİ 

 İL  ADI/SOYADI BRANŞ GÖREV YERİ 

1 MALATYA SENCER ELMACI FELSEFE SÜMER MTAL. 

2 MALATYA HASAN GENCER KİMYA SÜMER MTAL. 

3 MALATYA GÖKHAN TOKATLIOĞLU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI HACI HÜSEYİN KÖLÜK MTAL. 

4 MALATYA NECATİ YILMAZ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ H. H. KOVUK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 

5 MALATYA O. OĞUZ ÇULCU ÇOĞRAFYA HACI HÜSEYİN KÖLÜK MTAL. 

6 MALATYA ABDULLAH ADIYAMAN REHBERLİK HACI HÜSEYİN KÖLÜK MTAL. 

7 MALATYA TUĞBA GÖKBULUT FEN BİLGİSİ SÜMER ORTAOKULU 

8 MALATYA UĞUR ARSLAN SOSYAL BİLGİLER SÜMER ORTAOKULU 

9 MALATYA OKAN DURSUN GÖRSEL SANATLAR YEŞİLYURT ANADOLU LİSESİ 

10 MALATYA EBRU ÖZ MÜZİK DARENDE AKMET ÇOKYAŞAR ORTAOKULU 

11 MALATYA GAMZE KÖSE ŞAHİN MATEMATİK HEKİMHAN ANADOLU LİSESİ 

12 MALATYA AHMET MENEVŞEOĞLU BEDEN EĞİTİMİ HANIMINÇİFTLİĞİ FATİH ORTAOKULU 

13 MALATYA TURGAY BUDAK ELEKTİRİK YUNUS EMRE MESLEKİ TEKNİK AND. LİSESİ 

14 MALATYA EMRE IŞIKLI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SÜMER MTAL. 

15 MALATYA AHMET YAMAN İHL. MESLEK DESLERİ MALATYA İHL. 

16 MALATYA MUSTAF TAŞ MOBİLYA H. H. KOVUK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 

17 MALATYA MEHMET ALADAĞ MAKİNE H. H. KOVUK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 

18 MALATYA SUNA AKGÜN KAYA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SÜMER  MTAL. 

19 MALATYA DENİZ DURSUN İNGİLİZCE HEKİMHAN MTAL. 
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GEZİ ÖNCESİ 1. ADIM 

Rehberde yer alan “Kazanım-Mekân Tablosunu inceleyiniz. (Bkz. s. 13) Ders kazanımlarınızla ilgili mekânların listesini oluşturunuz 
 

GEZİ ÖNCESİ 2. ADIM 

Oluşturduğunuz listeden yola çıkarak gezi düzenlenecek mekânları yıllık ders planınıza dâhil ediniz. 
 

GEZİ ÖNCESİ 3. ADIM 

Geziden önce öğrencilerinizi mekân hakkında bilgilendiriniz ve öğrencilerinize gezi kurallarını hatırlatınız. “Yıllık planda yer alan 

gezilerin, ders saati içinde ve okul müdürlüğünün onayı ile düzenlenebileceğini unutmayınız! (Sosyal etkinlikler kapsamında 

yapılacak gezilerin ise ders saati dışında ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğü onayı ile düzenlenebileceğini unutmayınız!) 

 

GEZİ ÖNCESİ 4. ADIM 

Okul gezilerinde 40 öğrenciye kadar bir (1) yönetici, en fazla iki (2) öğretmen görevlendirilmesi gerektiğini ve gezi araçlarının 

sorumluluğunun okul müdürlüklerine ait olduğunu unutmayınız! 
 

GEZİ ÖNCESİ 5. ADIM 

Gezi düzenleyeceğiniz mekânı mümkünse önceden ziyaret ediniz.  
Mekândaki görevlilere gezinizin amacını anlatınız.  
Katılımı tek sınıfla sınırlandırarak görevlilerden randevu alınız. 
 

GEZİ ÖNCESİ 6. ADIM 
Gezi Planı’nızı, “Gezi Liste’nizi ve “Veli İzin Belge’nizi okul müdürlüğüne en az yedi (7) gün önce teslim ediniz. (Bkz. EK 1, EK 2, 

EK 3 s. 155-157) 
 

GEZİ ÖNCESİ 7. ADIM 

Mekânda yapacağınız etkinlikleri belirleyiniz (Örnek Etkinlikler: Ara-Bul • Nesne Çizimi • Tartışma Bkz. s. 12) ve bunlara uygun 

anketleri (Bkz. EK 4, EK 5 s. 158) ve çalışma kâğıtlarını hazırlayınız. 
 

GEZİ ÖNCESİ 8. ADIM 

Geziden önce öğrencilerinizi mekân hakkında bilgilendiriniz ve öğrencilerinize gezi kurallarını hatırlatınız. “Ön Anketi 

sınıfta uygulayınız. (Bkz. EK 4 s. 158) 
 

GEZİ ÖNCESİ 9. ADIM 
Geziye katılan öğrencileri 10-15 kişilik gruplara ayırınız.  
Mekânda yapılacak çalışmanın verimliliği açısından her grup için bir öğretmen yetkilendiriniz.  
“Çalışma Kâğıtlarını öğrencilerinize dağıtınız ve etkinliği uygulayınız. 
 

GEZİ ÖNCESİ 10. ADIM 
Gezi sonrası “Son Anketi” sınıfta uygulayınız. (Bkz. EK 5 s. 158)  
Gezinizle ilgili değerlendirme ve pekiştirme etkinlikleri yapınız. (Bkz. s. 12)  
Örnek Etkinlikler: Afiş ve Pano Çalışmaları • Hikâye Yazma • Anketlerin Karşılaştırılması 
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 Afiş-Pano Çalışmaları 

       Afiş çalışması bir mekânı, mekândaki bir nesneyi ya da mekândan seçilecek herhangi bir 

temayı tanıtmak duyurmak için yazılı ve görsel duvar ilanı hazırlama çalışmasıdır. Yapılacak afiş 

çalışmalarının yanı sıra mekâna ait görseller ve mekânda öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar 

okulda veya sınıfta panolarda sergilenebilir. 

 Anketlerin Karşılaştırılması 

Geziden sonra müzede ya da sınıfta son anketler cevaplandırılır. Öğretmen, öğrencilerin ön ankete ve 
son ankete verdikleri cevapları inceler. Anketler sonucunda eksik veya yanlış edinilmiş bilgiler, soru ve 
cevaplarla tamamlanarak düzeltilmeye çalışılır. 

 

  Tartışma 

       Gezilecek mekânda, öğrencilerin gruplara ayrılarak münazara, fikir taraması, vızıltı grubu, forum 
gibi farklı tartışmalar yapmaları bilginin oluşmasını kolaylaştırıcı bir yöntemdir. Tartışma sırasında ortaya 
atılan düşüncelerin doğru olup olmaması hiç önemsenmemelidir. Önemli olan öğrencinin kendini 
özgürce ifade edebilmesini sağlamaktır. 

  Ara-Bul 

      Önceden hazırlanan Ara-Bul kâğıtları öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin dağıtılan kâğıtlarda resimleri 
bulunan nesneleri müze içinde arayıp bulmaları ve kâğıttaki bilgileri doldurmaları istenir. Çalışma 
tamamlandıktan sonra “Ara-Bul“ kâğıtları üzerine tartışılabilir. (Bkz. EK 4) 

 Nesne Çizimi 

       Mekân ziyareti sırasında, sergilenen eserlerden öğrencinin ilgisini en çok çeken birini seçip çizmesi 

istenir. Bir başka seçenek; seçilen bir eserin yarım bırakılmış çiziminin öğrenciler tarafından mekânda 

gördükleri asıllarına göre resimlenmesidir. Her iki uygulama sonrasında da bu çizimlerden yola çıkarak 

kendi eserlerini oluşturmaları ve daha sonra onları sergilemeleri gerektiği belirtilir. Özellikle sanat 

müzelerinde yapılan eğitim sonrasında mutlaka öğrencilere uygulama yaptırılmalıdır. 

 Hikâye Yazma 

        Müze ziyareti sonrasında öğrencilere müzede en çok beğendikleri eserin ne olduğu sorulur. 
Öğrencilerden düşüncelerini nedenleriyle birlikte yazmaları istenir. Bu etkinlik çocukların duyuşsal 
yönlerini saptamak aynı zamanda da dil becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilebilir. Yazılanlar 
daha sonra sınıf ortamında paylaşılıp tartışılabilir. 
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KAZANIM 
TABLOLARI
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

OKUMA                 
AKICI 

OKUMA 

T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek 
okur. 
T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat 
ederek okur. 
T.1.3.8. Şiir okur. 
Kısa şiirleri ve İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasını 
okumaları sağlanır. 

ATATÜRK ANI EVİ VE 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 

Mekânda okuma kurallarına uygun olarak şiir okur. 

YAZMA 

T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler 
yazar. 
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler 
arasında uygun boşluklar bırakır. 
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama 
işaretlerini uygun şekilde kullanır. 

BEŞKONAKLAR 
ETNOGRAFYA MÜZESİ VE 
GELENEKLSEL MALATYA EVİ 

Müzeyi gezer, görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar. 

 YAZMA 

T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler 
yazar. 
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler 
arasında uygun boşluklar bırakır. 
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama 
işaretlerini uygun şekilde kullanır. 

İNÖNÜ MÜZESİ 

Mekândaki görsel ögelerle ilgili duygu ve düşüncelerini 

yansıtan yazılar yazar. 

YAZMA 

T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler 
yazar. 
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler 
arasında uygun boşluklar bırakır. 
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama 
işaretlerini uygun şekilde kullanır. 

KENT MÜZESİ 

YAZMA 

T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler 
yazar. 
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler 
arasında uygun boşluklar bırakır. 
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama 
işaretlerini uygun şekilde kullanır. 

MALATYA ARKEOLOJİ 
MÜZESİ 

YAZMA 

T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler 
yazar. 
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler 
arasında uygun boşluklar bırakır. 
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama 
işaretlerini uygun şekilde kullanır. 

ÇOCUK OYUN EVİ ve ÇOCUK 
OYUN EVİ VE OYUNCAK 
MÜZESİ 

 YAZMA 

T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler 
yazar. 
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler 
arasında uygun boşluklar bırakır. 
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama 
işaretlerini uygun şekilde kullanır. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ RADYO VE 
GRAMOFON MÜZESİ 

 YAZMA 

T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler 
yazar. 
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler 
arasında uygun boşluklar bırakır. 
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama 
işaretlerini uygun şekilde kullanır. 

YAŞAM MÜZESİ (BOYRAZ 
KONAĞI) 

Mekândaki görsel ögelerle ilgili duygu ve düşüncelerini 

yansıtan yazılar yazar. 

DİNLEME/ 
İZLEME 

 

T.1.1.6. Dinlediği/izlediği metni anlatır. 
 

KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ 
SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ 

Dinlediği/izlediği metindeki olayları oluş sırasına göre 
anlatır. 

YAZMA 

T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler 
yazar. 
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler 
arasında uygun boşluklar bırakır. 
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama 
işaretlerini uygun şekilde kullanır. 

ÇOBANLI KONAĞI  
Mekândaki görsel ögelerle ilgili duygu ve düşüncelerini 

yansıtan yazılar yazar. 
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YAZMA 

T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler 
yazar. 
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler 
arasında uygun boşluklar bırakır. 
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama 
işaretlerini uygun şekilde kullanır. 

MALATYA KÜLTÜR EVİ 
Mekândaki görsel ögelerle ilgili duygu ve düşüncelerini 

yansıtan yazılar yazar. 

DİNLEME/ 
İZLEME 

T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular) 
Dinlerken/izlerken nezaket kurallarına (söz 
kesmeden dinleme, söz alarak konuşma) 
uymanın önemi vurgulanır. 
b) Öğrencilerin dikkatlerini 
dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaştırmaları 
sağlanır. 

KİTAP FUARI 

Fuarda yazar söyleşilerine katılır ve dikkatini 

yoğunlaştırarak, dinleme kurallarına uygun davranışlar 

sergiler. 

KONUŞMA 

T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun 
kullanır. 
Konuşmalarında yeni öğrendiği kelimeleri 
kullanması teşvik edilir. 
T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 
T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur. 
a) Öğrencilerin kendilerini tanıtmaları 
sağlanır. 
b) Öğrencilerin çevrelerini ve çevrelerindeki 
kişileri tanıtmaları sağlanır. 
T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. 
a) Göz teması kurmanın; işitilebilir ses 
tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri 
doğru telaffuz ederek 
konuşmanın önemi vurgulanır. 
b) Konuşmalar sırasında nezaket kurallarına 
(yerinde hitap ifadeleri kullanma, 
başkalarının sözünü 
kesmeme, söz alarak konuşmaya katılma, 
karşısındakini saygıyla dinleme) uygun 
davranılması gerektiği hatırlatılır. 

KİTAP FUARI 
Kitap fuarında yazar söyleşilerine katılır ve konuşma 
kurallarına uygun konuşur. 

OKUMA 

T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur. 
T.1.3.5. Kısa metinleri okur. 
T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat 
ederek okur. 
T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular. 

DARENDE SADRAZAM 
MEHMET PAŞA HALK 
KÜTÜPHANESİ 
MALATYA İL HALK 
KÜTÜPHANESİ 
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
MERKEZ KÜTÜPHANESİ 
MOLLA EYYÜP MESCİDİ VE 
KÜTÜPHANESİ  
SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ 
HALK KÜTÜPHANESİ ŞUBESİ 
KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ 

Kütüphane ortamında, grupla kurallarına uygun sesli ve 
sessiz okuma yapar. 
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

 
 

SÖZ 
VARLIĞI 

T.2.3.7.Görselden/görsellerden hareketle 
bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin 
eder. 

ATATÜRK ANI EVİ VE 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 
BEŞKONAKLAR 
ETNOGRAFYA MÜZESİ VE 
GELENEKLSEL MALATYA 
EVİ 
ÇOCUK OYUN EVİ VE 
ÇOCUK OYUN EVİ VE 
OYUNCAK MÜZESİ 
MALATYA FOTOĞRAF VE 
FOTOĞRAF MAKİNESİ 
MÜZESİ 
MALATYA MÜZESİ 

Mekândaki görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin 
anlamını tahmin eder, gerçek anlamını sözlükten bulup 
tahminiyle karşılaştırır. 

DİNLEME/ 
İZLEME 

T.2.1.3. Dinlediği/izlediği metni anlatır. 
T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. 

KENT MÜZESİ 
Mekândaki görsellerden hareketle izlediği metni anlatır 
ve ne, kim, nerede sorularını cevaplandırır. 

 YAZMA 

T.2.4.3. Kısa metinler yazar. Kartpostal 
ve/veya tebrik kartı yazdırılır.                         
T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama 
işaretlerini uygun yerlerde kullanır.                                       
T.2.4.9. Harfler, kelimeler ve cümleler 
arasında uygun boşluklar bırakır.                          
T.2.4.10. Yazdıklarını düzenler.   
T.2.4.11. Yazdıklarını paylaşır. 

POSTANE 
Yazma ve imla kurallarına uyarak kartpostal veya tebrik 
kartı yazar ve zarf hazırlayıp postalar. 

KONUŞMA 

T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun 
kullanır. 
Öğrenciler konuşmalarında yeni 
öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için 
teşvik edilir. 
T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 
Öğrencilerin tanıdıkları kişiler, bildikleri 
yerler ve yaşadıkları olaylar hakkında 
konuşmalar yapmaları sağlanır. 
T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. 
a) Beden dili hakkında kısa bilgi verilir. 
Öğrenciler konuşmalarında beden dilini 
etkili kullanmaları için teşvik edilir. 
b) Konuşmalarda nezaket kurallarına 
uymanın (yerinde hitap ifadeleri kullanma, 
göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla, 
konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru 
telaffuz ederek konuşma) önemi 
hatırlatılır. 
c) Akranlarla ve yetişkinlerle iletişimde 
dikkat edilecek hususlar belirtilir. 

KİTAP FUARI 
Kitap fuarında yazar söyleşilerine katılarak konuşma 

kurallarına uygun olarak hazırlıksız konuşmalar yapar. 

DİNLEME/ 
İZLEME 

T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. 

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ 
İzlediklerinde bulunan olay, şahıs, varlık kadrosu ve 
mekâna yönelik soruları (ne, kim, nerede) 
cevaplandırır. 

SÖZ 
VARLIĞI 

T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle 
bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin 
eder. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ SANAT 
MERKEZİ EBRU, HAT, ÇİNİ 
ATÖLYESİ 

Mekândaki görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin 
anlamını tahmin eder, gerçek anlamını sözlükten bulup 
tahminiyle karşılaştırır. 

SÖZ 
VARLIĞI 

T.2.3.17. Okuduğu metindeki hikâye 
unsurlarını belirler. 

ARAPGİR TURGUT ÖZAL 
KÜTÜPHANESİ 

Kütüphanede okuduğu hikâyenin şahıs ve varlık 
kadrosu unsurları hakkında çıkarımlarda bulunur. 

 OKUMA 

2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 
Olayların oluş sırasına göre anlatılmasına 
dikkat edilir. 
T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu 
belirler. 
T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları 
cevaplar. 
T.2.3.15. Okuduğu metnin içeriğine uygun 
başlık/başlıklar belirler. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
MERKEZ KÜTÜPHANESİ 

Gittiği kütüphanede masal kitabı okur, masalla ilgili 
soruları cevaplandırır, masalın konusunu ve başlığını 
belirler. 
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SÖZ 
VARLIĞI 

T.2.3.17. Okuduğu metindeki hikâye 
unsurlarını belirler. 

Kütüphanede okuduğu hikâyenin şahıs ve varlık 
kadrosu unsurları hakkında çıkarımlarda bulunur. 

ANLAMA T.2.3.16. Metin türlerini tanır. 
SADRETTİN KONEVİ 
KÜTÜPHANESİ 

Kütüphanede şiir ve düz yazı okuma etkinliklerine 
katılarak aralarındaki farkı ayırt eder. 

SÖZ 
VARLIĞI 

T.2.3.17. Okuduğu metindeki hikâye 
unsurlarını belirler. 

MOLLA EYYÜP MESCİDİ VE 
KÜTÜPHANESİ  

Kütüphanede okuduğu hikâyenin şahıs ve varlık 
kadrosu unsurları hakkında çıkarımlarda bulunur. 

OKUMA 

2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 
Olayların oluş sırasına göre anlatılmasına 
dikkat edilir. 
T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu 
belirler. 
T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları 
cevaplar. 
T.2.3.15. Okuduğu metnin içeriğine uygun 
başlık/başlıklar belirler. 

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ 
HALK KÜTÜPHANESİ 
ŞUBESİ 
 

Gittiği kütüphanede masal kitabı okur, masalla ilgili 
soruları cevaplandırır, masalın konusunu ve başlığını 
belirler. 
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

DİNLEME 
İZLEME 

T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. 
T.3.1.9. Dinlediği/izlediği hikâye edici 
metinleri canlandırır. 

ASLANTEPE ÖREN YERİ 
VEAÇIK HAVA MÜZESİ 

Dinledikleri\izledikleri ile ilgili soruları cevaplandırıp 
metin içi anlam kurar ve metni drama yoluyla anlatır. 

 YAZMA T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar. 
ATATÜRK ANI EVİ VE 

ETNOGRAFYA MÜZESİ 
Mekândaki kültürel ögeleri gözlemleyerek mekân ile ilgili 
hikâye yazar. 

 OKUMA 
SÖZ 

VARLIĞI 

T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle 
bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin 
eder. 
a) Resimli sözlük, kavram haritası, sözlük, 
deyimler ve atasözleri sözlüğü ve benzer 
araçlardan yararlanılır. 
b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve 
kelime gruplarından sözlük oluşturmaları 
sağlanır. 

BEŞKONAKLAR 
ETNOGRAFYA MÜZESİ VE 
GELENEKLSEL MALATYA 

EVİ 

Mekândaki görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin 
anlamlarını tahmin eder ve mekânda uygulanacak 
çeşitli etkinliklerle kelimelerin anlamlarını öğrenir. 

YAZMA 
T.3.4.5. Kısa yönergeler yazar. 
Öğrencilerin basit bir etkinlik ve çocuk 
oyunu yönergesi yazmaları sağlanır. 

ÇOCUK OYUN EVİ VE 
ÇOCUK OYUN EVİ VE 

OYUNCAK MÜZESİ 

Müzede bulunan oyun alanında oyun oynar ve bu 
oyunun yönergelerini yazar. 

 OKUMA 
SÖZ 

VARLIĞI 

T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle 
bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin 
eder. 
a) Resimli sözlük, kavram haritası, sözlük, 
deyimler ve atasözleri sözlüğü ve benzer 
araçlardan yararlanılır. 
b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve 
kelime gruplarından sözlük oluşturmaları 
sağlanır. 

MALATYA FOTOĞRAF VE 
FOTOĞRAF MAKİNESİ 

MÜZESİ 

Mekândaki görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin 
anlamlarını tahmin eder ve mekânda uygulanacak 
çeşitli etkinliklerle kelimelerin anlamlarını öğrenir. 

 DİNLEME 
/İZLEME 

T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. 
T.3.1.9. Dinlediği/izlediği hikâye edici 
metinleri canlandırır. 

MALATYA FOTOĞRAF VE 
FOTOĞRAF MAKİNESİ 

MÜZESİ 

Dinledikleri\izledikleri ile ilgili soruları cevaplandırıp 
metin içi anlam kurar ve metni drama yoluyla anlatır. 

DİNLEME 
/İZLEME 

T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. 
T.3.1.9. Dinlediği/izlediği hikâye edici 
metinleri canlandırır. 

MALATYA KENT MÜZESİ 
Dinledikleri\izledikleri ile ilgili soruları cevaplandırıp 
metin içi anlam kurar ve metni drama yoluyla anlatır. 

 OKUMA 
SÖZ 

VARLIĞI 

T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle 
bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin 
eder. 
a) Resimli sözlük, kavram haritası, sözlük, 
deyimler ve atasözleri sözlüğü ve benzer 
araçlardan yararlanılır. 
b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve 
kelime gruplarından sözlük oluşturmaları 
sağlanır. 

TAHTALI HAMAM MÜZESİ 
Mekândaki görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin 
anlamlarını tahmin eder ve mekânda uygulanacak 
çeşitli etkinliklerle kelimelerin anlamlarını öğrenir. 

 OKUMA                    
SÖZ 

VARLIĞI 

T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle 
bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin 
eder. 
a) Resimli sözlük, kavram haritası, sözlük, 
deyimler ve atasözleri sözlüğü ve benzer 
araçlardan yararlanılır. 
b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve 
kelime gruplarından sözlük oluşturmaları 
sağlanır. 

YAŞAM MÜZESİ (BOYRAZ 
KONAĞI) 

Mekândaki görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin 
anlamlarını tahmin eder ve mekânda uygulanacak 
çeşitli etkinliklerle kelimelerin anlamlarını öğrenir. 

YAZMA             
T.3.4.2. Kısa metinler yazar. 
a) Mektup ve/veya anı yazdırılır. 

POSTANE 
Mekânda mektup yazma ve zarf hazırlama etkinliklerine 
katılır. 

OKUMA 
ANLAMA 

T.3.3.28. Tablo ve grafiklerde yer alan 
bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 

TÜİK MALATYA BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Mekânda bulunan tablo ve grafikleri inceler, bunlarda 
yer alan bilgilerle ilgili soruları cevaplandırır. 

 DİNLEME/ 
İZLEME 

T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. 
T.3.1.9. Dinlediği/izlediği hikâye edici 
metinleri canlandırır. 

KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ 
Dinledikleri\izledikleri ile ilgili soruları cevaplandırıp 
metin içi anlam kurar ve metni drama yoluyla anlatır. 
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DİNLEME 
/İZLEME 

T.3.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana 
hatlarıyla anlatır. 
T.3.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde 
geçen, bilmediği kelimelerin anlamını 
tahmin eder. 
T.3.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin 
konusunu belirler. 
T.3.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana 
fikrini/ana duygusunu belirler. 

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ Dinledikleri ve izledikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 

DİNLEME/ 
İZLEME 

T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. 
T.3.1.9. Dinlediği/izlediği hikâye edici 
metinleri canlandırır. 

SABANCI DEVLET 
TİYATROSU 

Dinledikleri\izledikleri ile ilgili soruları cevaplandırıp 
metin içi anlam kurar ve metni drama yoluyla anlatır. 

KONUŞMA 
 

T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 
T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.                                              
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu 
hakkında konuşur.                                     
 T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. 
T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun 
kullanır.                 
 

KİTAP FUARI 
 

Kitap fuarına katılarak yazar söyleşilerinde konuşma 
stratejilerine uyarak hazırlıksız konuşma yapar. 
Kitap fuarında yazar söyleşilerine katılır. 
Konuşmalarında nezaket kurallarına uyarak ve beden 
dilini etkin kullanarak konuşmaya dikkat eder. 

OKUMA 
SÖZ 

VARLIĞI 

T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle 
bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin 
eder. 
a) Resimli sözlük, kavram haritası, sözlük, 
deyimler ve atasözleri sözlüğü ve benzer 
araçlardan yararlanılır. 
b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve 
kelime gruplarından sözlük oluşturmaları 
sağlanır. 

MALATYA KÜLTÜR EVİ 
Mekândaki görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin 
anlamlarını tahmin eder ve mekânda uygulanacak 
çeşitli etkinliklerle kelimelerin anlamlarını öğrenir. 

YAZMA T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar. MALATYA KÜLTÜR EVİ 
Mekândaki kültürel ögeleri gözlemleyerek mekân ile ilgili 
hikâye yazar. 

DİNLEME 
/İZLEME 

T.3.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana 
hatlarıyla anlatır. 
T.3.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde 
geçen, bilmediği kelimelerin anlamını 
tahmin eder. 
T.3.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin 
konusunu belirler. 
T.3.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana 
fikrini/ana duygusunu belirler. 

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ Dinledikleri ve izledikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 

OKUMA 
AKICI 

OKUMA 

T.3.3.1. Okuma materyallerindeki temel 
bölümleri tanır.   
T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye 
unsurlarını belirler.  
T.3.3.23. Metindeki gerçek ve hayalî 
ögeleri ayırt eder. 
T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder. 
Hikâye edici, bilgilendirici metin ve şiir 
hakkında örneklerden yararlanılarak genel 
kısa bilgiler verilir. 

ARAPGİR TURGUT ÖZAL 
KÜTÜPHANESİ 

Mekânda okuduğu dinlediği metinlerdeki hikâye 
unsurlarını, gerçek ve hayali unsurları ayırt eder. 
Mekânda bulunan çeşitli metin türlerinden örnekler okur 
ve bunlar hakkında çıkarımlarda bulunur. 

 OKUMA                   
ANLAMA 

T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder. 
Hikâye edici, bilgilendirici metin ve şiir 
hakkında örneklerden yararlanılarak genel 
kısa bilgiler verilir. 

DARENDE SADRAZAM 
MEHMET PAŞA HALK 

KÜTÜPHANESİ 

Mekânda bulunan çeşitli metin türlerinden örnekler okur 
ve bunlar hakkında çıkarımlarda bulunur. 

 OKUMA 
AKICI 

OKUMA 

 
T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye 
unsurlarını belirler. 

DARENDE SADRAZAM 
MEHMET PAŞA HALK 

KÜTÜPHANESİ 

Okuduğu hikâye, masal veya metindeki mekân, şahıs, 
varlık kadrosu veya olay örgüsü unsurlarını belirler ve 
söyler. 

 OKUMA 
ANLAMA 

T.3.3.21. Metinleri oluşturan ögeleri tanır. 
a) Başlık ve paragraf hakkında kısa bilgi 
verilir. 
b) Kıta ve dize hakkında kısa bilgi verilir. 
T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder. 
Hikâye edici, bilgilendirici metin ve şiir 
hakkında örneklerden yararlanılarak genel 
kısa bilgiler verilir. 

MALATYA İL HALK 
KÜTÜPHANESİ 

 

Kütüphanede şiir ve düz yazı türlerinden örnekler okur 
ve bu metinleri oluşturan ögeleri tanır. 
Mekânda bulunan çeşitli metin türlerinden örnekler okur 
ve bunlar hakkında çıkarımlarda bulunur. 

 OKUMA 
AKICI 

OKUMA 

T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye 
unsurlarını belirler. 

MALATYA İL HALK 
KÜTÜPHANESİ VE İLÇE 

KÜTÜPHANELERİ 

Okuduğu hikâye, masal veya metindeki mekân, şahıs, 
varlık kadrosu veya olay örgüsü unsurlarını belirler ve 
söyler. 
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 OKUMA 
AKICI 

OKUMA 
 

OKUMA 
ANLAMA 

T.3.3.21. Metinleri oluşturan ögeleri tanır. 
a) Başlık ve paragraf hakkında kısa bilgi 
verilir. 
b) Kıta ve dize hakkında kısa bilgi verilir. 
T.3.3.1. Okuma materyallerindeki temel 
bölümleri tanır. 
Okuma materyallerindeki içindekiler, 
sözlük ve kaynakça bölümleri tanıtılarak 
kısaca işlevlerine değinilir. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
MERKEZ KÜTÜPHANESİ 

 

Okuduğu hikâye, masal veya metindeki mekân, şahıs, 
varlık kadrosu veya olay örgüsü unsurlarını belirler ve 
söyler. 
Kütüphanede şiir ve düz yazı türlerinden örnekler okur 
ve bu metinleri oluşturan ögeleri tanır. 
Kütüphanedeki basılı içerik içerisinde nasıl arama 
yapacağını kavrar. 

OKUMA 
AKICI 

OKUMA 

T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye 
unsurlarını belirler. 
T.3.3.1. Okuma materyallerindeki temel 
bölümleri tanır. 
Okuma materyallerindeki içindekiler, 
sözlük ve kaynakça bölümleri tanıtılarak 
kısaca işlevlerine değinilir. 

KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ 
SADRETTİN KONEVİ HALK 

KÜTÜPHANESİ 
 

Okuduğu hikâye, masal veya metindeki mekân, şahıs, 
varlık kadrosu veya olay örgüsü unsurlarını belirler ve 
söyler. 
Kütüphanedeki basılı içerik içerisinde nasıl arama 
yapacağını kavrar. 

OKUMA 
AKICI 

OKUMA 

T.3.3.1. Okuma materyallerindeki temel 
bölümleri tanır. 
Okuma materyallerindeki içindekiler, 
sözlük ve kaynakça bölümleri tanıtılarak 
kısaca işlevlerine değinilir. 

MOLLA EYYÜP MESCİDİ VE 
KÜTÜPHANESİ  

Kütüphanedeki basılı içerik içerisinde nasıl arama 
yapacağını kavrar. 

OKUMA 
ANLAMA 
OKUMA 
AKICI 

OKUMA 

T.3.3.21. Metinleri oluşturan ögeleri tanır. 
a) Başlık ve paragraf hakkında kısa bilgi 
verilir. 
b) Kıta ve dize hakkında kısa bilgi verilir. 
T.3.3.1. Okuma materyallerindeki temel 
bölümleri tanır. 
Okuma materyallerindeki içindekiler, 
sözlük ve kaynakça bölümleri tanıtılarak 
kısaca işlevlerine değinilir. 
T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye 
unsurlarını belirler. 

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ 
HALK KÜTÜPHANESİ 

ŞUBESİ 
 

Kütüphanede şiir ve düz yazı türlerinden örnekler okur 
ve bu metinleri oluşturan ögeleri tanır. 
Kütüphanedeki basılı içerik içerisinde nasıl arama 
yapacağını kavrar. 
Okuduğu hikâye, masal veya metindeki mekân, şahıs, 
varlık kadrosu veya olay örgüsü unsurlarını belirler ve 
söyler. 
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

 DİNLEME 
/İZLEME 

T.4.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde 
geçen olayların gelişimi ve sonucu 
hakkında tahminde bulunur. 

ASLANTEPE ÖREN YERİ VE 
AÇIK HAVA MÜZESİ 

Mekânda dinlediklerinin ne şekilde gelişip 
sonuçlanacağı hakkında tahmin de bulunur. 

KONUŞMA 
YAZMA 

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun 
kullanır. 
T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar. 
a) Öğrencilerin izledikleri bir filmi 
tanıtmaları, görüş ve düşüncelerini 
belirterek anlatmaları sağlanır. 
T.4.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. 
a) Nezaket kurallarına uygun konuşulması 
gerektiği hatırlatılır. 
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi 
vurgulanır. 
T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. T.4.1.2. 
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen 
olayların gelişimi ve sonucu hakkında 
tahminde bulunur.                        
 T.4.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana 
hatlarıyla anlatır.                              
T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. 
Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna 
yönelik sorular (ne, kim, nerede, nasıl, 
neden ve ne zaman) yöneltilir.           
T.4.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan 
mesajlarını kavrar. 
 

MALATYA FOTOĞRAF VE 
FOTOĞRAF MAKİNESI 

MÜZESİ 

Mekânda seyrettiği filmi, konuşma stratejilerini 
uygulayarak kendi ve düşüncelerini belirterek anlatır. 
Mekânı gezer, gezdiği yerle ilgili duygu ve düşüncelerini 
bilgilendirici metin olarak yazar. 
Mekânda dinlediklerinin ne şekilde gelişip 
sonuçlanacağı hakkında tahmin de bulunur. 

YAZMA T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. 
MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ RADYO VE 

GRAMOFON MÜZESİ 

Mekânı gezer, gezdiği yerle ilgili duygu ve düşüncelerini 
bilgilendirici metin olarak yazar. 

KONUŞMA 
 OKUMA 
ANLAMA 
 YAZMA 

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun 
kullanır. 
T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar. 
a) Öğrencilerin izledikleri bir filmi 
tanıtmaları, görüş ve düşüncelerini 
belirterek anlatmaları sağlanır. 
T.4.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. 
a) Nezaket kurallarına uygun konuşulması 
gerektiği hatırlatılır. 
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi 
vurgulanır. 
T.4.3.35. Bilgi kaynaklarını etkili bir 
şekilde kullanır. 
Bilgiye erişmek için basılı ve dijital 
içeriklerdeki içindekiler ve sözlük 
bölümünden nasıl yararlanılacağına 
ilişkin bilgi verilir. 
T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. 

KENT MÜZESİ 
 

Mekânda seyrettiği filmi, konuşma stratejilerini 
uygulayarak kendi duygu ve düşüncelerini belirterek 
anlatır. 
Mekânlarda yer alan bilgi edinme kaynaklarının 
içindekiler ve sözlük bölümünün kullanımını etkinlikler 
yaparak kavrar.  
Mekânı gezer, gezdiği yerle ilgili duygu ve düşüncelerini 
bilgilendirici metin olarak yazar. 

DİNLEME/ 
İZLEME 
YAZMA 

T.4.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde 
geçen olayların gelişimi ve sonucu 
hakkında tahminde bulunur.                                     
T.4.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana 
hatlarıyla anlatır.                              
T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. 
Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna 
yönelik sorular (ne, kim, nerede, nasıl, 
neden ve ne zaman) yöneltilir.                         
T.4.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan 
mesajlarını kavrar. 
T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. 

TAHTALI HAMAM MÜZESİ 
YAŞAM MÜZESİ (BOYRAZ 

KONAĞI) 
MALATYA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ SANAT 
MERKEZİ(BİLİM MERKEZİ) 

Mekânda anlatılan hikâye ve masalları dinleyerek 
çıkarımlar yapar ve anlatıcının sözlü olmayan 
mesajlarını kavrar. 
Mekânı gezer, gezdiği yerle ilgili duygu ve düşüncelerini 
bilgilendirici metin olarak yazar. 

OKUMA 
ANLAMA 

T.4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili 
soruları cevaplar. 

TÜİK MALATYA BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Mekânda bulunan grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili 
soruları cevaplandırır. 
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OKUMA 
AKICI 

OKUMA 
OKUMA 
ANLAMA 

T.4.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat 
ederek sesli ve sessiz okur. 
T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat 
ederek okur. 
T.4.3.4. Metinleri türün özelliklerine uygun 
biçimde okur. 
Hikâye edici ve bilgilendirici metinler ile 
şiir okutulur. 
T.4.3.35. Bilgi kaynaklarını etkili bir 
şekilde kullanır. 
Bilgiye erişmek için basılı ve dijital 
içeriklerdeki içindekiler ve sözlük 
bölümünden nasıl yararlanılacağına 
ilişkin bilgi verilir. 
T.4.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye 
unsurlarını belirler. 
Metnin konusu, olay örgüsü, mekân, 
zaman şahıs ve varlık kadrosu 
unsurlarına değinilir. 
T.4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî 
ögeleri ayırt eder. 

KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ 
SADRETTİN KONEVİ HALK 

KÜTÜPHANESİ 

Mekânda hikâye ve şiir türüne uygun olarak ve sesli 
okuma kurallarına uyarak grupla okuma etkinliğine 
katılır. 
Mekânlarda yer alan bilgi edinme kaynaklarının 
içindekiler ve sözlük bölümünün kullanımını etkinlikler 
yaparak kavrar. 
Mekânda okuduğu metinlerdeki hikâyenin konu, olay 
örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu 
unsurlarını tespit eder. 
Okuduğu metinlerdeki gerçek ve hayal unsurlarını ayırt 
eder. 

. 
KONUŞMA 

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun 
kullanır. 
T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar. 
a) Öğrencilerin izledikleri bir filmi 
tanıtmaları, görüş ve düşüncelerini 
belirterek anlatmaları sağlanır.  
T.4.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. 
a) Nezaket kurallarına uygun konuşulması 
gerektiği hatırlatılır. 
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi 
vurgulanır. 

KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ 
Mekânda izlediklerini, konuşma stratejilerini 
uygulayarak kendi ve düşüncelerini belirterek anlatır. 

DİNLEME/ 
İZLEME 
YAZMA 

T.4.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde 
geçen olayların gelişimi ve sonucu 
hakkında tahminde bulunur.                         
T.4.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana 
hatlarıyla anlatır.                                      
T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. 
Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna 
yönelik sorular (ne, kim, nerede, nasıl, 
neden ve ne zaman) yöneltilir.           
T.4.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan 
mesajlarını kavrar. 
T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. 

MALATYA KÜLTÜR EVİ 

Mekânda anlatılan hikâye ve masalları dinleyerek 
çıkarımlar yapar ve anlatıcının sözlü olmayan 
mesajlarını kavrar. 
Mekânı gezer, gezdiği yerle ilgili duygu ve düşüncelerini 
bilgilendirici metin olarak yazar. 

KONUŞMA 

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun 
kullanır. 
 T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar. 
a) Öğrencilerin izledikleri bir filmi 
tanıtmaları, görüş ve düşüncelerini 
belirterek anlatmaları sağlanır. 
T.4.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. 
a) Nezaket kurallarına uygun konuşulması 
gerektiği hatırlatılır. 
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi 
vurgulanır. 

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ 
Mekânda izlediklerini, konuşma stratejilerini 
uygulayarak kendi ve düşüncelerini belirterek anlatır. 

YAZMA T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. SOMUNCU BABA TÜRBESİ 
Mekânı gezer, gezdiği yerle ilgili duygu ve düşüncelerini 
bilgilendirici metin olarak yazar. 
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 OKUMA 
AKICI 

OKUMA 
 
 
 

OKUMA                 
ANLAMA 

 
T.4.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat 
ederek sesli ve sessiz okur. 
T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat 
ederek okur. 
T.4.3.4. Metinleri türün özelliklerine uygun 
biçimde okur. 
Hikâye edici ve bilgilendirici metinler ile 
şiir okutulur. 
T.4.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye 
unsurlarını belirler. 
Metnin konusu, olay örgüsü, mekân, 
zaman şahıs ve varlık kadrosu 
unsurlarına değinilir. 
T.4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî 
ögeleri ayırt eder. 
T.4.3.35. Bilgi kaynaklarını etkili bir 
şekilde kullanır. 
Bilgiye erişmek için basılı ve dijital 
içeriklerdeki içindekiler ve sözlük 
bölümünden nasıl yararlanılacağına 
ilişkin bilgi verilir. 

DARENDE SADRAZAM 
MEHMET PAŞA HALK 

KÜTÜPHANESİ 
 

Mekânda hikâye ve şiir türüne uygun olarak ve sesli 
okuma kurallarına uyarak grupla okuma etkinliğine 
katılır. 
Mekânda okuduğu metinlerdeki hikâyenin konu, olay 
örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu 
unsurlarını tespit eder. 
Okuduğu metinlerdeki gerçek ve hayal unsurlarını ayırt 
eder. 
Mekânlarda yer alan bilgi edinme kaynaklarının 
içindekiler ve sözlük bölümünün kullanımını etkinlikler 
yaparak kavrar.  

 OKUMA 
AKICI 

OKUMA 
 

T.4.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat 
ederek sesli ve sessiz okur. 
T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat 
ederek okur. 
T.4.3.4. Metinleri türün özelliklerine uygun 
biçimde okur. 
Hikâye edici ve bilgilendirici metinler ile 
şiir okutulur. 
T.4.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye 
unsurlarını belirler. 
Metnin konusu, olay örgüsü, mekân, 
zaman şahıs ve varlık kadrosu 
unsurlarına değinilir. 

MALATYA İL HALK 
KÜTÜPHANESİ 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
MERKEZ KÜTÜPHANESİ 

MOLLA EYYÜP MESCİDİ VE 
KÜTÜPHANESİ  

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ 
HALK KÜTÜPHANESİ 

ŞUBESİ 
 

Mekânda hikâye ve şiir türüne uygun olarak ve sesli 
okuma kurallarına uyarak grupla okuma etkinliğine 
katılır. 
Mekânda okuduğu metinlerdeki hikâyenin konu, olay 
örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu 
unsurlarını tespit eder. 

YAZMA T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. 
KATI ATIK BERTARAF VE 

DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ 
Mekânı gezer, gezdiği yerle ilgili duygu ve düşüncelerini 
bilgilendirici metin olarak yazar. 
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SOSYAL 
BİLGİLER
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ÜNİTE KAZNIM MEKÂN AÇIKLAMA 

İNSANLAR 
YERLER VE 
ÇEVRELER 

4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli 
hazırlıkları yapar. 

AFAD 
Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde afetlere yönelik 
yapılan çalışmaları izler. Doğal afetlere karşı alınacak 
önlemleri öğrenir. 

KÜLTÜR VE 
MİRAS 

4.2.4 Milli mücadele kahramanlarının 
hayatlarından hareketle Milli Mücadelenin 
önemini kavrar. 

ATATÜRK ANI EVİ VE 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 

Tarihi belgeler ışığında Atatürk'ün hayatı konusunda bilgi 
sahibi olur, millî mücadelenin önemini kavrar. 

KÜLTÜR VE 
MİRAS 

4.2.3 Geleneksel çocuk oyunlarını değişim 
ve süreklilik açısından günümüzdeki 
oyunlarla karşılaştırır. 

ÇOCUK OYUN EVİ VE 
OYUNCAK MÜZESİ 

Eskiden oynanan çocuk oyunlarını öğrenip, 
günümüzdekilerle arasındaki farkları ve geçirdikleri değişimi 
fark eder. 

KÜLTÜR VE 
MİRAS 

4.2.4 Milli mücadele kahramanlarının 
hayatlarından hareketle Milli Mücadelenin 
önemini kavrar. 

İNÖNÜ MÜZESİ 
Tarihi belgeler ışığında İsmet İnönü’nün hayatı konusunda 
bilgi sahibi olur, millî mücadeledeki önemini kavrar. 

KÜLTÜR VE 
MİRAS 

4.2.3 Ailesi ve çevresindeki milli kültürü 
yansıtan öğeleri araştırarak örnekler verir. 

KENT MÜZESİ 
Müzede yer alan eserlerden yola çıkarak Türk kültürüne ait 
öğeleri fark eder. 

İNSANLAR 
YERLER VE 
ÇEVRELER 

SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli 
hazırlıkları yapar. 

KIZILAY VE İLK YARDIM 
MERKEZİ 

Kızılay ve İlk Yardım Merkezinde öğrendiklerinden yola 
çıkarak doğal afetlere yönelik hazırlık yapar. 

İNSANLAR 
YERLER VE 
ÇEVRELER 

SB.4.3.4.Çevresinde meydana gelen hava 
olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli 
grafiklere aktarır. 

METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ 
Meteoroloji ziyareti yaparak hava olaylarının nasıl 
gözlemlendiğini yerinde takip eder. Elde edilen bulguları 
resmeder. 

BİLİM 
TEKNOLOJİ 

VE 
TOPLUM 

4.4.2 Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve 
bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 

RADYO GRAMOFON MÜZESİ 
Teknolojik ürünlerin geçmişten günümüze gelişimini fark 
eder. 

KÜLTÜR VE 
MİRAS 

4.2.3 Ailesi ve çevresindeki milli kültürü 
yansıtan öğeleri araştırarak örnekler verir. 

BATTALGAZİ ULU CAMİ 
Battalgazi Ulu Cami örneğinden yola çıkarak milli 
kültürümüze ait öğeleri öğrenir. 
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FEN 

BİLGİSİ
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

CANLILAR 
DÜNYASINA 
YOLCULUK 

F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak 
varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 
F.3.6.1.2.Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait 
gözlem sonuçlarını sunar. 

KAYISI ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ORDUZU PINARBAŞI 
HAYVANAT BAHÇESİ 

MALATYA TURGUT ÖZAL 
ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT 

FAKÜLTESİ 
 

Çevresindeki varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.  
Çevresindeki bitkilerin büyüme ve gelişme süreçlerini 
bulundukları ortamda gözlemler. Çevresindeki bitki ve 
hayvanların yaşam ortamlarını gözlemler. Bitki ve 
hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini bulundukları 
ortamda gözlemler. 

BEŞ 
DUYUMUZ 

F.3.2.1.3. Duyu organlarının sağlığını 
korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 

MALATYA İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ            

(HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ) 

Duyu organlarımızın sağlığını korumak için yapılması 
gerekenleri tartışır. 

CANLILAR 
DÜNYASINA 
YOLCULUK 

F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak 
varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.     

YABAN HAYATI TANITIM 
MERKEZİ 

Tahniti yapılmış çeşitli hayvan türlerini inceler. 

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

YER KABUĞU VE 
DÜNYA'MIZIN 
HAREKETLERİ 

F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara 
tabakasının kayaçlardan oluştuğunu 
belirtir. F.4.1.1.2.Kayaçlarla madenleri 
ilişkilendirir ve kayaçların ham madde 
olarak önemini tartışır. 

MADEN TEKNİK VE ARAMA 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MTA müzesinde bulunan kayaçları inceler. Eğitici sunumlar ile 
beraber kayaçların kullanım alanlarını ifade eder. 

BESİNLERİMİZ 

F.4.2.1.5. Alkol ve sigara kullanımının 
insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin 
farkına varır.                      
F.4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara 
kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk 
üstlenir. 
F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri 
arasındaki ilişkiyi açıklar.      
 F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için 
besinlerin tazeliğinin ve doğallığının 
önemini, araştırma verilerine dayalı olarak 
tartışır.                         
 F.4.2.1.4. İnsan sağlığı ile dengeli 
beslenmeyi ilişkilendirir. 

MALATYA İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ            

(HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ) 

Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerini 
tartışır. 
Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmenin önemini ifade eder. 

YER KABUĞU VE 
DÜNYA’MIZIN 
HAREKETLERİ  

F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma 
hareketleri arasındaki farkı açıklar.            
F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu 
gerçekleşen olayları açıklar. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
GÖZLEMEVİ 

Dünya ile ilgili animasyonları izler. Gözlemevinde yapılacak 
gökyüzü gözlemleri ile dünyanın hareketlerinin sonuçlarını kavrar. 

AYDINLATMA VE 
SES 

TEKNOLOJİLERİ 
KUVVETİN 
ETKİLERİ / 
FİZİKSEL 
OLAYLAR 

YER KABUĞU VE 
DÜNYA’MIZIN 

HAREKETLERİ / 
DÜNYA VE 

EVREN 

F.4.5.4.1. Geçmişte ve günümüzde 
kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır. 
F.4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları 
olduğunu keşfeder.                
F.4.3.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri 
deney yaparak keşfeder. 
 F.4.3.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki 
kullanım alanlarına örnekler verir. 
F.4.3.2.4. Mıknatısların yeni kullanım 
alanları konusunda fikirlerini açıklar. 
F.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 

MABESEM 

Multifonksiyonel ses değiştirici cihaz kullanarak sesini farklı 
şekillerde işitir.  
Deneyden yola çıkarak mıknatısın özelliklerini ve günlük hayattaki 
kullanım alanlarını kavrar 
Fosil modelinden faydalanarak fosillerin oluşumunu açıklar. 

İNSAN VE 
ÇEVRE 

F.4.6.1.1. Kaynakların kullanımında 
tasarruflu davranmaya özen gösterir.             
F.4.6.1.2. Yaşam için gerekli olan 
kaynakların ve geri dönüşümün önemini 
fark eder. 

MALATYA İLERİ BİYOLOJİK 
ATIKSU ARITMA TESİSİ                                       

MALATYA ENTEGRE ÇEVRE 
TESİSİ 

Geri dönüşümün aşamalarını gözlemleyerek çevre bilinci 
konusunda farkındalığı artar. 
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

SAYILAR 
VE 

İŞLEMLER(
DOĞAL 

SAYILAR) 

M.1.1.1.2 Nesne sayısı 20'ye kadar(20 dâhil) 
olan topluluktaki nesnelerin sayısını belirler 
ve bu sayıyı rakamla yazar. 
M.1.1.1.4 20'ye kadar ikişer ileriye, birer ve 
ikişer geriye sayar. 

ÇOCUK OYUN EVİ VE 
OYUNCAK MÜZESİ 

 

Çocuk Oyun Evi Ve Oyuncak Müze’sindeki abaküsü 
kullanarak öğrenmeyi somutlaştırır ve sayıları öğrenir. 

GEOMETRİ 
M.1.2.1.1 Geometrik şekilleri köşe ve kenar 
sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır. 

MALATYA BİLİM MERKEZİ Tangram oyunu oynayarak şekilleri yakından tanır. 

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

GEOMETRİ 

M.2.2.1.1 Geometrik şekilleri kenar ve köşe 
sayılarına göre sınıflandırır.  
M.2.2.1.2 Şekil modelleri kullanarak yapılar 
oluşturur ve oluşturduğu yapıları çizer. 

MALATYA BİLİM MERKEZİ 
 

Tangram oyunu oynayarak şekilleri yakından tanır. 

GEOMETRİ 
M.2.2.1.2.Şekil modelleri kullanarak yapılar 
oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 

ULU CAMİ Camideki süslemeleri fark etmeleri sağlanır. 

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

VERİ 
İŞLEME 

M.3.4.1.3.En çok üç veri grubuna ait basit 
tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde 
ettiği veriyi düzenler. 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 
Kurumdaki uzman kişiler tarafından hedef konular 
hakkında sunum yapılır. 

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

GEOMETRİ 
M.4.2.2.2 verilen şeklin doğruya göre 
simetrisini çizer. 

MALATYA BİLİM MERKEZİ Yüzük oyunu oynayarak öğrenmeyi somutlaştırır. 

VERİ 
İŞLEME 

M.4.4.1.3.Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla 
farklı gösterimler kullanır. 

TÜRKİYE İSTATİSTİK 
KURUMU 

Kurumdaki uzman kişiler tarafından hedef konular 
hakkında sunum yapılır. 
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, 
doğal ve turistik yerleri fark eder. 
HB.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir 
HB.1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini 
tanır. 
HB.1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve 
kutlamalara katılmaya istekli olur. 

ASLANTEPE ÖREN YERİ 
VEAÇIK HAVA MÜZESİ 
ATATÜRK ANI EVİ VE 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 

Yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerleri 
gezer, buralar hakkında bilgi edinir. 
Atatürk Anı Evini ziyaret eder. Atatürk ‘ün hayatı 
hakkında bilgi edinir. 
Müzedeki görsel ve işitsel ögelerden yola çıkarak 
ülkemizin adı, başkenti, İstiklâl Marşı ve Türk 
bayrağı tanıtılır. Bayrağımızın şekli ile ay ve 
yıldıza vurgu yapılarak rengi belirtilir. 
Mekânları ziyaret ederek milli bayramların  
önemini kavrar. 

SAĞLIKLI 
HAYAT 

HB.1.3.7. Kitle iletişim araçlarını 
kullanırken beden sağlığını korumaya 
özen gösterir. 

RADYO GRAMOFON MÜZESİ 
 Kitle iletişim araçlarını tanıyarak doğru ve etkin 
kullanımı hakkında bilgi sahibi olur. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, 
doğal ve turistik yerleri fark eder. 

TAHTALI HAMAM MÜZESİ 
Yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerleri 
gezer, buralar hakkında bilgi edinir. 

SAĞLIKLI 
HAYAT 

. GÜVENLİ 
HAYAT 

HB.1.3.1. Kişisel bakımını düzenli olarak 
yapar. 
HB.1.3.2. Sağlığını korumak için alması 
gereken önlemleri fark eder. 
HB.1.3.3. Sağlığı için yararlı yiyecek ve 
içecekleri seçer. 
HB.1.3.4. Gün içerisinde öğünlere uygun 
ve dengeli beslenir. 
HB.1.3.5. Temizlik kurallarına dikkat 
ederek kendisi için yiyecek hazırlar. 
HB.1.3.7. Kitle iletişim araçlarını 
kullanırken beden sağlığını korumaya 
özen gösterir. 
HB.1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri 
güvenli bir şekilde kullanır. 

HALK SAĞLIĞI 
MÜDÜRLÜĞÜ(BESLENME VE 
OBEZİTE BİRİMİ) 
 

Mekânda öğrendiklerinden yola çıkarak kişisel 
bakımın sağlık açısından önemini kavrar. 
Kişisel temizliğini yapma, mevsime uygun 
giyinme, meyve ve sebzeleri tüketmeden önce 
yıkama, spor yapma, bulaşıcı hastalıklardan 
korunma yolları, akılcı ilaç kullanımı, diş  ekimine 
ve doktora gitmenin gerekliliği üzerinde durulur. 
Dengeli beslenme için tüketmemiz gereken 
temel bitkisel ve hayvansal besinler vurgulanır. 
Dengeli beslenirken yiyecek ayırt etmeme, 
kaynağı belli olmayan gıdalar ile açıkta ve/veya 
sokakta satılan gıdalar, gazlı içecekler gibi 
ürünlerin tüketiminin sağlığa zararları üzerinde 
durulur. 
Mekânda örnek beslenme öğünlerini görür ve 
günlük hayatında sağlıklı öğünlerle beslenir. 
Kesici alet, ocak ve fırın kullanmadan 
hazırlayabileceği yiyecekler üzerinde durulur. 
Yemeğe başlamadan önce ellerini yıkaması 
gerektiği hatırlatılır. 
Televizyon, telefon ve bilgisayar gibi kitle iletişim 
araçlarını bilinçli kullanmanın önemi üzerinde 
durulur. 
Kitle iletişim araçları kullanılırken dikkat edilmesi 
gereken noktalar ile bu araçları yanlış 
kullanmanın insan sağlığı üzerindeki olumsuz 
etkileri vurgulanır. 
Bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tablet, oyun 
konsolu ve elektrikli ev aletleri gibi elektronik 
araç ve gereçlerin güvenli kullanımı üzerinde 
durulur. İnternet ve bilgisayar oyunları gibi 
teknoloji bağımlılığına neden olabilecek durumlar 
karşısında dikkatli olunması gerektiği vurgulanır. 

GÜNEŞ, AY, 
DÜNYA VE 
YILDIZLARI 

GÖZLEMLER. 

HB.1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları 
gözlemler. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 
ASTRONOMİ VE UZAY 
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Gökyüzünü gözlemleyerek Güneş, Ay, Dünya ve 
yıldızların şekli ve büyüklüğü gibi konularda bilgi 
sahibi olur. 

DOĞADA 
HAYAT 

HB.1.6.2. Yakın çevresinde bulunan 
bitkileri gözlemler. 

KAYISI ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Mekânda bulunan seradaki bitkilerin yetişme 
ortamları için gerekli koşulları gözlemler.  

. DOĞADA 
HAYAT 

HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan 
hayvanları gözlemler. 

DOĞAL AKVARYUM (BALIKLI 
GÖL) 

Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler, 
hayvanların yaşam koşulları hakkında bilgi 
edinir. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.1.5.7. Dinî gün ve bayram 
kutlamalarına istekle katılır. 

GÜMRÜKÇÜ OSMAN PAŞA 
CAMİİ 

Camide Ramazan Bayramı ve Kurban 
Bayramında evde ve çevresinde yapılan 
hazırlıklar, bayramlaşma, ikramlar 
ve çocuklar için bayramın anlamı gibi konular 
üzerinde konuşulur. Ayrıca diğer dinî günlerin 
toplum hayatı açısından önemini vurgulanır. 
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ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, 
doğal ve turistik yerleri fark eder. 
HB.1.5.7. Dinî gün ve bayram 
kutlamalarına istekle katılır. 

KUDRET HAVUZU 
LEVENT VADİSİ 
MİR LİVA AHMET PAŞA CAMİİ 

Yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerleri 
gezer, buralar hakkında bilgi edinir. 
Camide Ramazan Bayramı ve Kurban 
Bayramında evde ve çevresinde yapılan 
hazırlıklar, bayramlaşma, ikramlar 
ve çocuklar için bayramın anlamı gibi konular 
üzerinde konuşulur. Ayrıca diğer dinî günlerin 
toplum hayatı açısından önemini vurgulanır. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, 
doğal ve turistik yerleri fark eder. 

SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA 
KERVANSARAYI 

Yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerleri 
gezer, buralar hakkında bilgi edinir. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, 
doğal ve turistik yerleri fark eder. 
HB.1.5.7. Dinî gün ve bayram 
kutlamalarına istekle katılır. 

SOMUNCU BABA CAMİİ 
TÜRBESİ 

Yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerleri 
gezer, buralar hakkında bilgi edinir. 
Camide Ramazan Bayramı ve Kurban 
Bayramında evde ve çevresinde yapılan 
hazırlıklar, bayramlaşma, ikramlar ve çocuklar 
için bayramın anlamı gibi konular üzerinde 
konuşulur. Ayrıca diğer dinî günlerin toplum 
hayatı açısından önemini vurgulanır. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

 

HB.1.5.7. Dinî gün ve bayram 
kutlamalarına istekle katılır. 

ŞAKİR PAŞA (ÇOBANLI) CAMİİ 
ULU CAMİ 

Camide Ramazan Bayramı ve Kurban 
Bayramında evde ve çevresinde yapılan 
hazırlıklar, bayramlaşma, ikramlar ve çocuklar 
için bayramın anlamı gibi konular üzerinde 
konuşulur. Ayrıca diğer dinî günlerin toplum 
hayatı açısından önemini vurgulanır. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, 
doğal ve turistik yerleri fark eder. 

ZENGİBAR KALESİ 
Yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerleri 
gezer, buralar hakkında bilgi edinir. 

EVİMİZDE 
HAYAT 

HB.1.2.5. Evdeki kaynakları verimli bir 
şekilde kullanır. 

DERME HİDROELEKTRİK 
SANTRALİ 

Kaynakların üretim alanlarını yerinde görerek 
kaynakların verimli kullanımı hakkında bilgi 
edinir. 

DOĞADA 
HAYAT 

HB.1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek 
maddeleri ayırt eder. 

KATI ATIK BERTARAF VE 
DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ 

Atıklardan geri dönüşümü yapılan maddeleri 
görür, arıtma aşamalarını gözlemler, atıkların 
geri dönüşümünün doğa ve ülke ekonomisi 
açısından önemini kavrar. 

GÜVENLİ 
HAYAT 

HB.1.4.2. Okula geliş ve okuldan 
gidişlerde insanların trafikteki 
davranışlarını gözlemler. 
HB.1.4.3. Okula geliş ve gidişlerinde 
trafik kurallarına uyar. 

TRAFİK EĞİTİM PARKI 
 

Çocuk Trafik Eğitim Parkında trafik kavramından 
hareketle kendisinin ve başkalarının trafikte 
doğru ve yanlış yaptığı davranışları drama 
yaparak fark eder.  
Trafik işaret levhalarının (dur, geç, yaya geçidi, 
dikkat, okul geçidi, bisiklet giremez gibi çocuğun 
yaşamıyla doğrudan ilişkili olanlar) olduğu ve 
işaretlerin olmadığı yerlerde ne yapacağını bilme 
(alt ve üst geçitler, yaya geçitleri, okul geçitleri, 
ışıklı trafik işaret cihazlarının ve trafik polislerinin 
olduğu yerler, duran bir aracın önünden ve 
arkasından geçmeme vb.) uygulamalı olarak 
öğrenir. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

 
DOĞADA 
HAYAT 

 
 

HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan 
hayvanları gözlemler. 

BEYDAĞI TABİAT PARKI 
(YABAN HAYATI TANITIM 
MERKEZİ) 

Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, 
kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar 
vb.), bu hayvanların nelerle beslendikleri ve 
nerede barındıklarını gözlemler.  

HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, 
doğal ve turistik yerleri fark eder. 
 

BEYPINARI ALABALIK 
TESİSLERİ 
HAYVAN BARINAĞI VE 
DOĞAL YAŞAM ALANI 
/GEÇİCİ BAKIM EVİ 
ORDUZU VALİ GALİP 
DEMİREL ÇINAR PARK 
ORDUZU PINARBAŞI C TİPİ 
HAYVANAT BAHÇESİ 
SOMUNCU BABA BOĞAZI 
(TOHMA ÇAYI KANYONU) 
SULTANSUYU TARIM 
İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
TAKAZ 
LEVENT VADİSİ 

Yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerleri 
gezer, buralar hakkında bilgi edinir. 
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu 
araştırır. 
HB.2.5.4. Millî gün ve bayramların 
önemini kavrar. 

ATATÜRK ANI EVİ VE 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 

Müzede gördüklerinden yola çıkarak Atatürk’ün 
başarılı bir öğrenci olması, ailesine değer vermesi 
ve çocukluk anılarından kendisine ders çıkarır. 
Gezilen yerdeki görsel ve işitsel ögelerden 
faydalanarak milli bayramların toplum açısından 
önemini kavrar. 

OKULUMUZDA 
HAYAT 

HB.2.1.10. Okulda arkadaşlarıyla oyun 
oynarken kurallara uyar. 

ÇOCUK OYUN EVİ VE 
OYUNCAK MÜZESİ 

Öğretmen liderliğinde kurallı bir oyun oynatılır. 
Oyun oynarken arkadaşlarına karşı nezaket dili 
kullanma, iş birliği içinde olma, öfkesini kontrol 
etme, arkadaşlarına zarar vermeme, oyunu 
kazanma veya kaybetmenin doğal bir durum 
olduğunu oyun oynayarak kavrar. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.2.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal 
ve turistik yerleri fark eder. 

TAHTALI HAMAM MÜZESİ 
Yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerleri 
gezer, buralar hakkında bilgi edinir. 

DOĞADA 
HAYAT 

HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir. 
HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere 
karşı alınabilecek önlemleri açıklar. 

AFAD 
 

Mekânda yapılan etkinlikler sonucunda doğal 
afetler hakkında bilgi edinir. 
Deprem öncesi, anında ve sonrasında nasıl 
davranılması gerektiğini kavrar. 

EVİMİZDE 
HAYAT 

HB.2.2.7. Yakın çevresindeki yardıma 
ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olur. 

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ 
 Özel gereksinimle kişilere yardımcı olma ve 
duygudaşlık duyma farkındalığı kazanır.  

SAĞLIKLI 
HAYAT 

GÜVENLİ 
HAYAT 

. DOĞADA 
HAYAT 

HB.2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile 
kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme 
arasındaki ilişkiyi fark eder. 
HB.2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun 
öğün listesi hazırlar. 
HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin 
gerekliliğini açıklar. 
HB.2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet veren 
kurumları ve meslekleri tanır. 
HB.2.3.6. Mevsimine uygun meyve ve 
sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini 
fark eder. 
.2.3.7. Mevsim şartlarına uygun kıyafet 
seçer. 
HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin 
güvenli bir şekilde kullanımı konusunda 
duyarlı olur. 
HB.2.6.9. Dünya’nın şekli ve 
hareketlerinin insan yaşamına etkilerini 
araştırır. 

MALATYA İL( HALK 
SAĞLIĞI)SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Halk sağlığı birimini ziyaret ederek sağlıkla ilgili 
hizmet veren meslekleri tanır ve yaptıkları iş 
hakkında bilgi edinir. 
Mekânda sağlığı etkileyen etmenler hakkında bilgi 
sahibi olur ve öğrendiklerini kendi hayatında 
uygular. 
Sağlıklı öğün hazırlamayı uygulamalı öğrenir. 
Sağlıklı yaşam için kişisel temizlik ve çevre 
temizliğinin önemi hakkında bilgi edinir. 
Ziyaret edilen mekânda hastane, aile sağlığı 
merkezi/sağlık ocağı, eczane gibi kurumlar ile 
doktorluk, hemşirelik, eczacılık ve diş hekimliği 
gibi meslekleri görsel işitsel kaynaklar yoluyla 
tanır.  
Sağlıklı olmak için mevsiminde meyve ve sebze 
yemenin önemi kavrar. 
Sağlık için mevsimine uygun kıyafet seçimini 
uygulamalı olarak öğrenir.  
İlgili birimi ziyaret ederek teknolojik ürünlerin 
güvenli bir şekilde kullanımı konusunda 
çevresindekileri gerekli durumlarda nezaket 
kuralları çerçevesinde uyarması gerektiğini 
öğrenir. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 
ASTRONOMİ VE UZAY 
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Gökyüzünü gözlemleyerek gün, ay, yıl ve 
mevsimlerin oluşum süreci hakkında bilgi edinir. 
Güneşi gökyüzündeki yerini gözlemleyerek 
yönleri tespit eder. 
 

 DOĞADA 
HAYAT 

HB.2.6.8. Güneş’i gözlemleyerek yönleri 
gösterir. 
HB.2.6.9. Dünya’nın şekli ve 
hareketlerinin insan yaşamına etkilerini 
araştırır. 

GÜVENLİ 
HAYAT 

HB.2.4.4. Acil durumlarda yardım 
alabileceği kurumları ve kişileri bilir. 

İTFAİYE DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

İtfaiye ziyaret edilerek burada yapılan etkinliklerle 
itfaiyenin görevleri hakkında ve hangi durumlarda 
aranacağı hakkında bilgi edinir. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemler. 

KAYISI ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Tesisteki tarımsal üretim faaliyetlerini gözlemler. 

GÜVENLİ 
HAYAT 

HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin 
güvenli bir şekilde kullanımı konusunda 
duyarlı olur. 

POSTANE 

Teknolojik ürünlerin güvenli bir şekilde kullanımı 
konusunda çevresindekileri gerekli durumlarda 
nezaket kuralları çerçevesinde uyarması 
gerektiğini mekândaki etkinliklerle kavrar. 

. DOĞADA 
HAYAT 

HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir. 
HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere 
karşı alınabilecek önlemleri açıklar. 

TÜRK KIZILAYI VE İLK 
YARDIM MERKEZİ  

Mekânlar ziyaret edilir. Doğal afetler hakkında 
bilgi edinilip, bu konuda drama çalışması yapılır. 
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 DOĞADA 
HAYAT 

HB.2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması 
için gerekli olan şartları karşılaştırır. 
HB.2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan 
beslemenin önemini fark eder. 

DOĞAL AKVARYUM (BALIKLI 
GÖL) 

Mekânda bulunan hayvanları gözlemleyerek bitki 
ve hayvanların yaşaması için gerekli şartları 
karşılaştırır. Bitki yetiştirmeleri ve hayvan 
beslemeleri sağlanır. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.2.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal 
ve turistik yerleri fark eder. 

BEYPINARI ALABALIK 
TESİSLERİ 

Yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerleri 
gezer, buralar hakkında bilgi edinir. 

GÜVENLİ 
HAYAT 

HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını 
sınıflandırır. ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM 

PARKI 
 

Parkta bulunan görsel, işitsel ve hem görsel hem 
işitsel kaynaklardan ulaşım türlerini ve araçlarını 
kavrar. 

GÜVENLİ 
HAYAT 

HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk 
yaparken güvenlik kurallarına uyar. 

Mekânda bulunan araçlarla, yolculuk yaparken 
uyulması gereken güvenlik kurallarını uygulamalı 
olarak öğrenir. 

DOĞADA 
HAYAT 

HB.2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması 
için gerekli olan şartları karşılaştırır. 
HB.2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan 
beslemenin önemini fark eder. 

HAYVAN BARINAĞI VE 
DOĞAL YAŞAM ALANI 
/GEÇİCİ BAKIM EVİ 

Mekânda bulunan hayvanları gözlemleyerek bitki 
ve hayvanların yaşaması için gerekli şartları 
karşılaştırır. Bitki yetiştirmeleri ve hayvan 
beslemeleri sağlanır. 

. GÜVENLİ 
HAYAT 

HB.2.4.6. Oyun alanlarındaki araçları 
güvenli bir şekilde kullanır. 

SÜMER PARK 

Yakın çevresindeki oyun alanlarında bulunan 
oyun araçlarının güvenli kullanımının yanı sıra 
oyun oynarken dikkat etmesi gereken kuralları 
yaparak yaşayarak öğrenir. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.2.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal 
ve turistik yerleri fark eder. 

İSPENDERE ŞİFALI İÇME 
SULARI TAMAMLAYICI TIP 
MERKEZİ  

Yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerleri 
gezer, buralar hakkında bilgi edinir. 

DOĞADA 
HAYAT 

HB.2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması 
için gerekli olan şartları karşılaştırır. 
HB.2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan 
beslemenin önemini fark eder. 

SULTANSUYU TARIM 
İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Mekânda bulunan hayvanları gözlemleyerek bitki 
ve hayvanların yaşaması için gerekli şartları 
karşılaştırır. Bitki yetiştirmeleri ve hayvan 
beslemeleri sağlanır. 

 GÜVENLİ 
HAYAT 

HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını 
sınıflandırır. 
HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk 
yaparken güvenlik kurallarına uyar. 

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. 
MALATYA BÖLGE MÜD. 

Mekânda bulunan araçlardan yola çıkarak kara 
yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu gibi ulaşım 
yolları ile bu yollarda kullanılan taşıtlar üzerinde 
durulur. 
Özel araçlar, toplu taşıma araçları ve okul servisi 
gibi araçlarla seyahat ederken güvenlik 
kurallarına uyma (emniyet kemeri ve çocuk 
koltuğu kullanma, pencerelerden sarkmama, 
sürücüyü ve etrafını rahatsız etmeme, ayakta ve 
üzeri açık araçlarda yolculuk yapmama, araca 
binme ve araçtan inme kuralları vb.) kurallarını 
öğrenir. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemler. 

ŞEKER FABRİKASI 
Fabrikayı hakkında bilgi sahibi olur ve şeker 
üretimini gözlemler. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemler. 

MALATYA TURGUT ÖZAL 
ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT 
FAKÜLTESİ 

Mekânı gezerek çevresinde yapılan ekonomik 
faaliyetleri gözlemler. 
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

 ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.3.5.8. Atatürk’ün kişilik özelliklerini 
araştırır. 

ATATÜRK ANI EVİ VE 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 

Müzeyi ziyaret ederek Atatürk'ün kişisel özelliklerini 
öğrenir. 

 ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan 
tarihî, doğal ve turistik yerlerin 
özelliklerini tanıtır. 

BEŞKONAKLAR 
ETNOGRAFYA MÜZESİ VE 
GELENEKLSEL MALATYA 
EVİ 

Yakın çevresinde bulunan cami, çeşme, han, 
hamam, müze, kale, tarihî çarşılar, köprüler, millî 
parkları ziyaret eder. 

 ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize 
katkıda bulunmuş kişileri araştırır. 

MALATYA LİSESİ İL EĞİTİM 
TARİHİ MÜZESİ 

Mekândan edindiği bilgilerle başarılı olan kişilerin 
kişisel özelliklerinin başarıya etkilerini fark eder. 

EVİMİZDE 
HAYAT 

HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk 
dönemlerinin özellikleri ile kendi 
çocukluk döneminin özelliklerini 
karşılaştırır. 

ÇOCUK OYUN EVİ VE 
OYUNCAK MÜZESİ 

Mekândaki oyun ve oyuncakları inceleyip aile 
büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile 
kendi çocukluk döneminin özelliklerini 
karşılaştırır, değişimi ve sürekliliği fark eder. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan 
tarihî, doğal ve turistik yerlerin 
özelliklerini tanıtır. 

TAHTALI HAMAM MÜZESİ 
Yakın çevresinde bulunan cami, çeşme, han, 
hamam, müze, kale, tarihî çarşılar, köprüler, millî 
parkları ziyaret eder. 

GÜVENLİ 
HAYAT 

HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini 
tehdit edecek bir durumla karşılaştığında 
neler yapabileceğine 
örnekler verir. 

AFAD 
Olağanüstü durumlardan; terör, savaş, deprem ve 
sel sırasında yapması gerekenleri öğrenir. 

SAĞLIKLI 
HAYAT 

HB.3.3.3. Sağlığını korumak için 
mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir. 
HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli 
ve dengeli beslenir. 
HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun 
sağlığını korumak için ortak kullanım 
alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına 
uyar. 

MALATYA İL( HALK 
SAĞLIĞI)SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

  Mevsime özgü yiyeceklerle beslenmenin sağlık 
açısından önemini kavrar. 
Mekândaki etkinliklerle dengeli ve düzenli 
beslenmenin sağlık açısından önemini öğrenir. 
Ortak kullanıma açık mekânları, tuvalet ve 
lavaboları temiz, hijyen kurallarına uygun 
kullanmanın önemi hakkında bilgi edinir. 

DOĞADA 
HAYAT 

HB.3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme 
koşullarını araştırır. 

KAYISI ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Tesiste yetiştirilen kayısı, dut, kiraz … gibi 
meyvelerin yetiştirilme koşullarını gözlemler. 

GÜVENLİ 
HAYAT 

HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin 
güvenli bir şekilde kullanımı konusunda 
duyarlı olur. 

POSTANE 

Teknolojik ürünlerin güvenli bir şekilde kullanımı 
konusunda çevresindekileri gerekli durumlarda 
nezaket kuralları çerçevesinde uyarması gerektiğini 
mekândaki etkinliklerle kavrar. 

OKULUMUZDA 
HAYAT 

HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma 
ve dayanışmayla ilgili çalışmalara 
katılmaya istekli olur. 

TÜRK KIZILAYI VE İLK 
YARDIM MERKEZİ  

Kızılay'ı ziyaret ederek yaptığı yardımlar hakkında 
bilgi edinir ve yardım kampanyalarına katılır. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan 
tarihî, doğal ve turistik yerlerin 
özelliklerini tanıtır. 

ARAPGİR MİLLET HANI 

ÇOBANLI KONAĞI  

GÜMRÜKÇÜ OSMAN PAŞA 

CAMİİ 

KUDRET HAVUZU 

MİR-İ LİVA AHMET PAŞA 

CAMİİ 

SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA 

KERVANSARAYI 

SOMUNCU BABA CAMİİ 

TÜRBESİ 

ZENGİBAR KALESİ 

Yakın çevresinde bulunan cami, çeşme, han, 
hamam, müze, kale, tarihî çarşılar, köprüler, millî 
parkları gezer vb. yerler hakkında bilgi edinir. 

DOĞADA 
HAYAT 

HB.3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve 
yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler 
verir. 

KATI ATIK BERTARAF VE 
DÜZENLİ DEPOLAMA 
TESİSİMİZ  

Katı atıklar hakkında bilgi sahibi olur ve geri 
dönüşüm aşamalarını inceler.  

EVİMİZDE 
HAYAT 

HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve 
verimli kullanımına yönelik özgün 
önerilerde bulunur. 

MALATYA İLERİ BİYOLOJİK 
ATIKSU ARITMA TESİSİ 

Mekânı ziyaret ederek kaynakları etkili kullanma 
hakkında bilgi edinir. 

GÜVENLİ 
HAYAT 

HB.3.4.1. Trafik işaretleri ve işaret 
levhalarını tanıtır. 
HB.3.4.2. Trafikte kurallara uymanın 
gerekliliğine örnekler verir. 
HB.3.4.3. Yakın çevresinde meydana 
gelebilecek kazaları önlemek için 
alınması gereken tedbirleri açıklar. 

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM 
PARKI 
 

Öğrenci güvenliği için öncelikli olan trafik işaretleri 
ve işaret levhalar hakkında bilgi sahibi olur.  
Trafik kurallarına uymanın önemini hayati açıdan 
değerlendirir. 
Mekânda gösterilecek örnek olaylardan sonra 
kazaları önlemek için alınacak tedbirleri kavrar. 
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GÜVENLİ 
HAYAT 

HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki araçları 
güvenli bir şekilde kullanır. 

HÜRRİYET PARKI 
SÜMER PARK 

Yakın çevresindeki oyun alanlarında bulunan oyun 
araçlarının güvenli kullanımının yanı sıra bisiklet, 
kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken kask 
takma, uygun kıyafetler giyme ve hız yapmaması 
gerektiğini uygulamalı olarak kavrar. Ayrıca güvenli 
oyun alanı dışına kaçan oyun araçlarının peşinden 
koşulmaması gerektiğini kavrar. 

ÜLKEMİZDE 
HAYAT 

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan 
tarihî, doğal ve turistik yerlerin 
özelliklerini tanıtır. 

İSPENDERE ŞİFALI İÇME 
SULARI TAMAMLAYICI TIP 
MERKEZİ  
ORDUZU VALİ GALİP 
DEMİREL ÇINAR PARK 
SOMUNCU BABA (TOHMA 
ÇAYI KANYONU) 

Yakın çevresindeki doğal, tarihi ve turistik yerleri 
gezerek bilgi edinir. 
Çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerleri fark 
eder. 
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İNGİLİZCE
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

2. SINIF 
8/10.ÜNİTE  

E2.8.S1. Students will be able to say the 
names of certain pet animals. 

HAYVAN BARINAĞI VE 
DOĞAL 

YAŞAM ALANI/GEÇİCİ 
BAKIM EVİ 

İlgili kazanımlar öğrencilerin belli evcil hayvanların 
isimlerini söyleyebilmelerini, onlara işaret ederek 
nerede olduklarını söyleyebilmelerini, bazı 
hayvanların isimlerini tanıyabilmelerini 
gerektirmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin öncelikle 
Malatya'nın modern yapılarından olan Hayvan 
Barınağı Ve Doğal Yaşam Alanı/Geçici Bakım Evi’ni 
ziyaret etmeleri uygundur. 

2. SINIF 8. 
ÜNİTE          

 3. SINIF 
10. ÜNİTE 

E2.8.S1. Students will be able to say the 
names of certain pet animals. 

ORDUZU PINARBAŞI C TİPİ 
HAYVANAT BAHÇESİ 

3.  SINIF 5. 
ÜNİTE 

  

E3.5.L1. Students will be able to 
recognize the names of toys. 

MALATYA ÇOCUK OYUN 
EVİ VE OYUNCAK MÜZESİ 

  

İlgili kazanımlar öğrencilerin oyuncakların isimlerini 
tanımalarını, sahip oldukları oyuncakların miktarlarını 
ve renklerini söyleyebilmelerini gerektirmektedir. Bu 
bağlamda öğrencilerin öncelikle Malatya'nın en yeni 
kültür değerlerinden olan Malatya Çocuk Oyun Evi Ve 
Oyuncak Müzesi’ni ziyaret etmeleri uygundur. 

E3.5.S2. Students will be able to tell the 
colors and   quantity of the toys they have. 
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MÜZİK
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM ALANI KAZANIM MEKÂN  AÇIKLAMA  

DİNLEME-SÖYLEME 
5.A.3.Belirli gün ve haftalarla ilgili 

müzik etkinliklerine katılır. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ SANAT SOKAĞI 

a) Millî, dinî ve manevi günler ile 
belirli gün ve haftalarda bu kazanıma 
yer verilmelidir. 
b) Öğrencilerin önemli gün ve 
haftalar dolayısıyla düzenlenecek 
Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine 
katılmaları için gerekli yönlendirmeler 
yapılır. Bu etkinliklerde öğrenciler, 
oluşturdukları özgün çalışmaları da 
sergileyebilirler. 
c) Drama, müzikli oyun, kukla, 
Hacivat-Karagöz vb. halk oyunlarıyla 
yardımlaşma, iş birliği, çalışkanlık ve 
sabır değerleri kazandırılmalıdır.  

DİNLEME-SÖYLEME 

6.A.2.Milli birlik ve beraberlik 

duygusunu güçlendiren marşlarımızı 

doğru söyler. 

ASKERİ BANDO 

a) Millî, dinî ve manevi günler ile 
belirli gün ve haftalarda bu kazanıma 
yer verilmelidir. 
b) Öğrencilerin önemli gün ve 
haftalar dolayısıyla düzenlenecek 
Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine 
katılmaları için gerekli yönlendirmeler 
yapılmalıdır. Bu etkinliklerde 
öğrenciler, oluşturdukları özgün 
çalışmaları da sergileyebilirler.  

DİNLEME-SÖYLEME 
6.A.6.Türk müziğinin makamsal bir 

yapıda olduğunu fark eder. 
MUSİKİ CEMİYETİ 

      Türk müziğinin temel dokusu göz 
önünde bulundurularak öğrencilerin 
nihavent ve nikriz makamlarını ayırt 
edebilmelerine yönelik dinleti (türkü, 
şarkı, alıştırma vb.) çalışmaları 
yapılmalıdır. Örneğin önce sınıf 
düzeyinde istenen makamlardan 
birine yönelik dinleti çalışmaları 
yapılır. Öğrenciler ilk makamı işitsel 
olarak algıladıktan sonra diğer 
makama yönelik dinleti yapılır.  
Sonra her iki makama yönelik karışık 
eserler dinletilir ve öğrencilerden 
eserlerin hangi makama ait 
olduklarını bulmaları istenir. 
Öğrenciler eserlerin makamlarını 
belirlemede belli bir başarı elde 
ettikten sonra bu makamlardan farklı 
karakterde üçüncü bir makama ait 
eserler de arada bir sorulur ancak bu 
makamla ilgili ayrıntıya girilmez. Her 
çalışma sınıf düzeyinde istenen 
makamlara yönelik söyleme 
etkinlikleri ile desteklenerek 
öğrencilerde makamsal farkındalık 
sağlanır.  

DİNLEME-SÖYLEME 
6.A.2.Milli birlik ve beraberlik 
duygusunu güçlendiren marşlarımızı 
doğru söyler. 

ASKERİ BANDO 

a) Millî, dinî ve manevi günler ile 
belirli gün ve haftalarda bu kazanıma 
yer verilmelidir. 
b) Öğrencilerin önemli gün ve 
haftalar dolayısıyla düzenlenecek 
Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine 
katılmaları için gerekli yönlendirmeler 
yapılmalıdır. Bu etkinliklerde 
öğrenciler, oluşturdukları özgün 
çalışmaları da sergileyebilirler.  

DİNLEME-SÖYLEME 7.A.1.İstiklal Marşını doğru söyler. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ  
Öğrencilerin İstiklâl Marşı’nı hız ve 
gürlük basamaklarına uygun olarak 
söylemeleri sağlanır 
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DİNLEME-SÖYLEME 
7.A.2.Milli birlik ve beraberlik 
duygusunu güçlendiren marşlarımızı 
doğru söyler. 

ASKERİ BANDO 

a) Millî, dinî ve manevi günler ile 
belirli gün ve haftalarda bu kazanıma 
yer verilmelidir. b) Öğrencilerin 
önemli gün ve haftalar dolayısıyla 
düzenlenecek Atatürk ile ilgili müzik 
etkinliklerine katılmaları için gerekli 
yönlendirmeler yapılmalıdır. Bu 
etkinliklerde öğrenciler, oluşturdukları 
özgün çalışmaları da sergileyebilirler.  

DİNLEME-SÖYLEME 8.A.1.İstiklal Marşını doğru söyler. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ  

İstiklâl Marşı’nı yönetme 
çalışmalarında bilişim teknolojisi 
araçlarından çeşitli materyaller 
izlettirilmesi ve dinlettirilmesi yoluyla 
yararlanılır.  

DİNLEME-SÖYLEME 
8.A.2.Toplum hayatımızda önemli yer 
tutan marşlarımızı doğru söyler. 

ASKERİ BANDO 

a) Millî birlik ve beraberlik duygusunu 
güçlendiren marşlarımız verilmelidir. 
b) Milli bayramlar (29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
vb.) ve 10 Kasım Atatürk’ü anma 
günü ile ilgili etkinliklere yer verilir.  

DİNLEME-SÖYLEME 8.A.7.Ses grupları oluşturur. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ  

Öğrencilerin müzik grupları 
oluşturması için gerekli 
yönlendirmeler yapılır ve grupların 
çalışmalarını sunmaları için etkinlikler 
düzenlenir.  
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

MÜZİK 
KÜLTÜRÜ 

2.D.2. Farklı türlerdeki müzikleri 
dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü 
geliştirir. 

MUSİKİ CEMİYETİ 
Geleneksel müzik kültürümüzü yansıtan örnekler dinler 
ve söyler. 

MÜZİKSEL 
ALGI VE 

BİLGİLEN
ME 

DİNLEME-
SÖYLEME 

2.B.5. Duyduğu ince ve kalın sesleri ayırt 
eder. 
2.A.5.İstiklal Marşı’nı anlamına uygun 
söyler. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ SANAT SOKAĞI 

Dinlediği ninni ezgilerindeki seslerin arasındaki incelik-
kalınlık ilişkisini fark eder. 
 İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun şekilde ve gelişimsel 
özellikleri göz önünde tutularak ses sınırları içinde söyler 
ve millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirici yönü ve 
önemi kavrar. 

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

DİNLEME-
SÖYLEME 

MÜZİK 
KÜLTÜRÜ 

3.A.6.Kendi kültüründen oyunlar 
oynayarak şarkı ve türküler söyler. 
3.D.3. Farklı türlerdeki müzikleri 
dinleyerek müzik kültürünü geliştirir. 
3.D.4. Millî, dinî ve manevi değerler ile 
ilgili müzik dağarcığına sahip olur. 

MUSİKİ CEMİYETİ 
 

Öğrenciler, yaşadıkları bölgeyi referans alarak kendi 
kültürlerinden düzeylerine uygun dans figürleri 
sergilemelidir.  
Geleneksel müzik kültürümüzü yansıtan örnekleri 
dinler ve söyler. 
Önde gelen değerlerimizi ve müzik şahsiyetlerimizi 
(örneğin Dede Efendi, Muharrem Ertaş) dair 
biyografiler, ilgi çekici anekdotlar ile tanır. 

.DİNLEME 
SÖYLEME 

3.A.1.Konuşurken ve şarkı söylerken 
sesini doğru kullanır. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ SANAT 
SOKAĞI 

Mekânda konuşurken ve şarkı söylerken ses ve 
nefesini doğru kullanmaya yönelik örnek 
uygulamalar yapar. Örneğin balon üfleme, karın 
şişirme, çiçek koklama ve ateş söndürme gibi taklit 
çalışmalarla diyaframını kullanmayı öğrenir.  

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

MÜZİK 
KÜLTÜRÜ 

4.D.3. Farklı türlerdeki müzikleri 
dinleyerek müzik kültürünü geliştirir. 

MUSİKİ CEMİYETİ 
Geleneksel müzik kültürümüzden örnekler dinler ve 
söyler. 

DİNLEME-
SÖYLEME 

4.A.1.Birlikte söyleme kurallarına uyar. MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ SANAT 
SOKAĞI 
 

Birlikte söyleme kurallarına uyar. 

DİNLEME 
- 

SÖYLEME 

4.A.4. Belirli gün ve haftaların anlamına 
uygun müzikler söyler. 

Milli bayramlar (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vb.) ile 
ilgili etkinliklerde uygun müzikler söyler. 
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REHBERLİK
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

KİŞİLER 
ARASI 

İLİŞKİLER 

Engelli bireylere karşı hoşgörülü 
davranmanın önemini ifade eder. 

 
ENGELSİZ YAŞAM 

MERKEZİ              
 

  
 Engelli bireylere karşı anlayışlı, hoşgörülü, 
yardımsever, dikkatli ve duyarlı davranmanın 
önemini kavrar.   
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GÖRSEL 
SANATLAR
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 
BİÇİMLENDİ

RME 
KÜLTÜREL 

MİRAS 

G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını 
temalardan, konulardan, fikirlerden, 
şiirlerden, hikâyelerden 
esinlenerek oluşturur. 
G.1.1.8. Çevresindeki objeleri ve 
figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar. 
G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı 
atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili 
izlenimlerini söyler. 

ASLANTEPE ÖREN YERİ 
VEAÇIK HAVA MÜZESİ 
BEŞKONAKLAR 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 
VE GELENEKLSEL 
MALATYA EVİ 

Gidilen mekânda anlatılanlardan yola çıkarak 
görsel çalışmalar yapar. 
Gezdiği yerdeki obje ve figürleri dikkatli bir şekilde 
gözlemler ve görsel çizimler yapar. 
Gezilen yerle ilgili izlenimlerini söyler. 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 
BİÇİMLENDİ

RME 
KÜLTÜREL 

MİRAS 
SANAT 

ELEŞTİRİSİ 
VE ESTETİK 

G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı 
atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili 
izlenimlerini söyler. 
G.1.1.8. Çevresindeki objeleri ve 
figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar. 
G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı 
atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili 
izlenimlerini söyler. 
G.1.3.2. Sanat eserinin biçimsel 
özelliklerini söyler. 

ÇOCUK OYUN EVİ VE 
OYUNCAK MÜZESİ 
KENT MÜZESİ 
MALATYA MÜZESİ 

Gezdiği yerdeki obje ve figürleri dikkatli bir şekilde 
gözlemler ve görsel çizimler yapar. 
Gezilen yerle ilgili izlenimlerini söyler. 
Gezdiği yerdeki obje ve figürleri dikkatli bir şekilde 
gözlemler ve görsel çizimler yapar. 
Gezilen yerle ilgili izlenimlerini söyler. 
Gözlemlediği sanat eserinin biçimsel özelliklerini 
ifade eder. 

KÜLTÜREL 
MİRAS 

G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı 
atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili 
izlenimlerini söyler. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ RADYO VE 
GRAMOFON MÜZESİ 

Gezilen yerle ilgili izlenimlerini söyler. 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 
BİÇİMLENDİ

RME 

G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını 
temalardan, konulardan, fikirlerden, 
şiirlerden, hikâyelerden 
esinlenerek oluşturur 
G.1.1.8. Çevresindeki objeleri ve 
figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar. 

YAŞAM MÜZESİ (BOYRAZ 
KONAĞI) 

Gidilen mekânda anlatılanlardan yola çıkarak 
görsel çalışmalar yapar. 
Gezdiği yerdeki obje ve figürleri dikkatli bir şekilde 
gözlemler ve görsel çizimler yapar. 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 
BİÇİMLENDİ

RME 

G.1.1.2. Görsel sanat çalışmalarında 
farklı materyal, malzeme, gereç ve 
teknikleri kullanır. 
G.1.1.9. Üç boyutlu çalışma oluşturur. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ SANAT 
MERKEZİ 

Eğitim atölyelerinde farklı materyal, malzeme ve 
teknikleri kullanarak görsel tasarımlar oluşturur. 
 

SANAT 
ELEŞTİRİSİ 
VE ESTETİK 

G.1.3.2. Sanat eserinin biçimsel 
özelliklerini söyler. 

Gözlemlediği sanat eserinin biçimsel özelliklerini 
ifade eder. 
Gezilen yerdeki farklı türdeki sanat eserlerini inceler 
ve aralarındaki farklılıkları belirler. 

G.1.3.3. Sanat eserleri arasındaki 
farklılıkları açıklar. 

KÜLTÜREL 
MİRAS 

G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı 
atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili 
izlenimlerini söyler. 

ARAPGİR MİLLET HANI Gezilen yerle ilgili izlenimlerini söyler. 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 
BİÇİMLENDİ

RME 

G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını 
temalardan, konulardan, fikirlerden, 
şiirlerden, hikâyelerden 
esinlenerek oluşturur 

MALATYA KÜLTÜR EVİ 
Gidilen mekânda anlatılanlardan yola çıkarak 
görsel çalışmalar yapar. 

KÜLTÜREL 
MİRAS 

G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı 
atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili 
izlenimlerini söyler. 
G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı 
atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili 
izlenimlerini söyler. 

MİRLİVA AHMET PAŞA 
CAMİİ 

Gezilen yerle ilgili izlenimlerini söyler. 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 
BİÇİMLENDİ

RME 

G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını 
temalardan, konulardan, fikirlerden, 
şiirlerden, hikâyelerden 
esinlenerek oluşturur 

SİLAHTAR MUSTAFA 
PAŞA KERVANSARAYI 

Gidilen mekânda anlatılanlardan yola çıkarak 
görsel çalışmalar yapar. 

KÜLTÜREL 
MİRAS 

G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı 
atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili 
izlenimlerini söyler. 

Gezilen yerle ilgili izlenimlerini söyler. 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 
BİÇİMLENDİ

RME 

G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını 
temalardan, konulardan, fikirlerden, 
şiirlerden, hikâyelerden 
esinlenerek oluşturur 
G.1.1.8. Çevresindeki objeleri ve 
figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar. 

TAHTALI HAMAM MÜZESİ 
TAŞ HAN 
BATTALGAZİ ULU CAMİ 

Gidilen mekânda anlatılanlardan yola çıkarak 
görsel çalışmalar yapar. 
Gezdiği yerdeki obje ve figürleri dikkatli bir şekilde 
gözlemler ve görsel çizimler yapar. 



- 48 - 
 

KÜLTÜREL 
MİRAS 

G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı 
atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili 
izlenimlerini söyler. 

Gezilen yerle ilgili izlenimlerini söyler. 
 

SANAT 
ELEŞTİRİSİ 
VE ESTETİK 

G.1.3.1. Yapay objelerle doğal objeleri 
ayırt eder. 

HÜRRİYET PARKI 
ORDUZU VALİ GALİP 
DEMİREL ÇINAR PARK 
ORDUZU PINARBAŞI C 
TİPİ HAYVANAT BAHÇESİ 
SÜMER PARK 
 

Gezilen mekânda doğal ve yapay objeleri 
gözlemler. 
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 

BİÇİMLENDİR
ME 

KÜLTÜREL 
MİRAS 

 

G.2.1.9. Farklı materyalleri kullanarak 
üç boyutlu çalışma yapar. 
G.2.2.3. Geleneksel Türk 
sanatlarından örnekler verir. 
G.2.2.1. Türk kültürüne ait mimari 
elemanları açıklar. 
G.2.1.4. Farklı yazılı kaynak, kavram 
ve temalardan esinlenerek görsel 
sanat çalışmasını oluşturur. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ SANAT 
MERKEZİ 
MALATYA KÜLTÜR EVİ 
BATTALGAZİ ULU CAMİ 
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
MERKEZ KÜTÜPHANESİ 

  Elle şekillendirme tekniği ile basit şekilde hayvan, 
meyve ve günlük kullanım eşyaları gibi 
şekillendirmeler yapar. 
  Mekândaki Türk kültürüne ait cumba, kerpiç, 
dikdörtgen pencere, avlu, çatı, tavan, kapı gibi 
mimari elemanları fark eder. 
   Mekânda bulunan geleneksel Türk sanatlarından 
olan ebru, minyatür, çini vb. örnekleri inceler, 
aralarındaki farkları kavrar ve kazanımla ilgili 
değerler hakkında bilgi edinir. 
  Mekânda bulunan yazılı kaynaklardan faydalanarak 
görsel çalışmalar oluşturur. 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 

BİÇİMLENDİR
ME 

G.2.1.4. Farklı yazılı kaynak, kavram 
ve temalardan esinlenerek görsel 
sanat çalışmasını oluşturur. 
 

DARENDE SADRAZAM 
MEHMET PAŞA HALK 
KÜTÜPHANESİ 
MALATYA İL HALK 
KÜTÜPHANESİ 

Mekânda bulunan yazılı kaynaklardan faydalanarak 
görsel çalışmalar oluşturur. 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 

BİÇİMLENDİR
ME 

G.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını 
oluşturmak için gözleme dayalı 
çizimler yapar. 

BEYDAĞI TABİAT PARKI 
(YABAN HAYATI TANITIM 
MERKEZİ) 
LEVENT VADİSİ 
SOMUNCU BABA 
BOĞAZI (TOHMA ÇAYI 
KANYONU) 
SÜMER PARK 

Gezilen yerle ilgili gözlemlerini görsel çalışmalar 
yaparak ifade eder. 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 

BİÇİMLENDİR
ME 

G.2.1.8. Günlük yaşamından yola 
çıkarak görsel sanat çalışmasını 
oluşturur. 

SÜMER PARK 
Doğal çevreyi bozan ve onu yok eden olguları tanır, 
çevresindeki bu olgulara örnek verir ve çevre 
duyarlılığı konusunda afiş yapar. 
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KÜLTÜREL 
MİRAS 

G.3.2.1. Sanat eserleri ile geleneksel 
sanatların farklı kültürleri ve dönemleri 
nasıl yansıttığını açıklar. 
G.3.2.3. Sanat eserlerinin madde, form ve 
fonksiyonu arasındaki ilişkiyi açıklar. 
G.3.2.2. Kendi (Millî) kültürüne ve diğer 
kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır. 

ASLANTEPE ÖREN YERİ 
VEAÇIK HAVA MÜZESİ 
 

Geleneksel sanat örneklerini inceleyerek  
yapıldıkları dönemin kültürleri ve sosyal olaylarını 
yansıttıklarını fark eder. 
Müzede gördüğü gözyaşı şişesi, güneş kursu, su kabı, 
lahit, sikke vb. eserlerin hangi malzeme, form ve ne amaçla 
yapılmış olduğu hakkında bilgi edinir. 
Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. yerlere 
planlı ve programlı ziyaretler yaparak kendi kültürüne ve 
diğer kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır. 

KÜLTÜREL 
MİRAS 

SANAT 
ELEŞTİRİSİ 
VE ESTETİK 

G.3.2.3. Sanat eserlerinin madde, form ve 
fonksiyonu arasındaki ilişkiyi açıklar. 
G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri fark 
eder. 

BEŞKONAKLAR 
ETNOGRAFYA MÜZESİ VE 
GELENEKLSEL MALATYA 
EVİ 
 

Müzede gördüğü gözyaşı şişesi, güneş kursu, su kabı, 
lahit, sikke vb. eserlerin hangi malzeme, form ve ne amaçla 
yapılmış olduğu hakkında bilgi edinir. 
Gezdiği yerdeki yerel kültüre ait motifleri tanır. 

KÜLTÜREL 
MİRAS 

G.3.2.2. Kendi (Millî) kültürüne ve diğer 
kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır. 

ÇOCUK OYUN EVİ VE 
OYUNCAK MÜZESİ 

Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. yerlere 
planlı ve programlı ziyaretler yaparak kendi kültürüne ve 
diğer kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır. 

KÜLTÜREL 
MİRAS 

G.3.2.3. Sanat eserlerinin madde, form ve 
fonksiyonu arasındaki ilişkiyi açıklar. 

MALATYA MÜZESİ 
Müzede gördüğü gözyaşı şişesi, güneş kursu, su kabı, 
lahit, sikke vb. eserlerin hangi malzeme, form ve ne amaçla 
yapılmış olduğu hakkında bilgi edinir. 

KÜLTÜREL 
MİRAS 

G.3.2.2. Kendi (Millî) kültürüne ve diğer 
kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ RADYO VE 
GRAMOFON MÜZESİ 

Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. yerlere 
planlı ve programlı ziyaretler yaparak kendi kültürüne ve 
diğer kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır. 

KÜLTÜREL 
MİRAS 
SANAT 

ELEŞTİRİSİ 
VE ESTETİK 

G.3.2.2. Kendi (Millî) kültürüne ve diğer 
kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır. 
G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri fark 
eder. 

YAŞAM MÜZESİ (BOYRAZ 
KONAĞI) 
 

Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. yerlere 
planlı ve programlı ziyaretler yaparak kendi kültürüne ve 
diğer kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır. 
Gezdiği yerdeki yerel kültüre ait motifleri tanır. 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 

BİÇİMLENDİR
ME 

G.3.1.1. Görsel sanat çalışmasını 
oluştururken uygulama basamaklarını 
kullanır. 
G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan 
kuvvet uygulama yoluyla farklı 
malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma 
yapar. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ SANAT 
MERKEZİ 
 

Eğitim atölyelerinde beyin fırtınası ile başlayan, tasarlama 
ve görsel sanat çalışmasını oluşturmaya kadar devam 
eden süreci bilir ve bu doğrultuda görsel çalışmalar yapar. 
Eğitim atölyelerinde çeşitli teknikler uygulayarak üç boyutlu 
çalışmalar yapar. 

KÜLTÜREL 
MİRAS 

G.3.2.1. Sanat eserleri ile geleneksel 
sanatların farklı kültürleri ve dönemleri 
nasıl yansıttığını açıklar. 

ARAPGİR MİLLET HANI 
Geleneksel sanat örneklerini inceleyerek yapıldıkları 
dönemin kültürleri ve sosyal olaylarını yansıttıklarını fark 
eder. 

KÜLTÜREL 
MİRAS 

G.3.2.2. Kendi (Millî) kültürüne ve diğer 
kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır. 

KİLİSE (ESKİ CEZAEVİ) 
Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. yerlere 
planlı ve programlı ziyaretler yaparak kendi kültürüne ve 
diğer kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır. 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 

BİÇİMLENDİR
ME 

G.3.1.4. Gözleme dayalı çizimlerinde 
geometrik ve organik biçimleri kullanır. 

LEVENT VADİSİ 
Gezilen yerde gözlemlerine dayalı çizimlerde çiçek, yaprak, 
deniz kabuğu vb. nesnelerin geometrik ve organik 
biçimlerini kullanır. 

SANAT 
ELEŞTİRİSİ 
VE ESTETİK 

G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri fark 
eder. 

MALATYA KÜLTÜR EVİ Gezdiği yerdeki yerel kültüre ait motifleri tanır. 

KÜLTÜREL 
MİRAS 

G.3.2.1. Sanat eserleri ile geleneksel 
sanatların farklı kültürleri ve dönemleri 
nasıl yansıttığını açıklar. 

SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA 
KERVANSARAYI 

Geleneksel sanat örneklerini inceleyerek  
yapıldıkları dönemin kültürleri ve sosyal olaylarını 
yansıttıklarını fark eder. 

SANAT 
ELEŞTİRİSİ 
VE ESTETİK 

G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri fark 
eder. 

SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA 
KERVANSARAYI 

Gezdiği yerdeki yerel kültüre ait motifleri fark eder. 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 

BİÇİMLENDİR
ME 

G.3.1.4. Gözleme dayalı çizimlerinde 
geometrik ve organik biçimleri kullanır. 

HÜRRİYET PARKI 
ORDUZU VALİ GALİP 
DEMİREL ÇINAR PARK 
SÜMER PARK 

Gezilen yerde gözlemlerine dayalı çizimlerde çiçek, yaprak, 
deniz kabuğu vb. nesnelerin geometrik ve organik 
biçimlerini kullanır. 
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KÜLTÜREL MİRAS 
GÖRSEL İLETİŞİM 

VE 
BİÇİMLENDİRME 

G.4.2.4. Müzedeki farklı 
kültürlere ait sanat 
eserlerindeki ortak özellikleri 
söyler. 
G.4.2.2. Türk kültürüne ve 
diğer kültürlere ait mimari 
yapıların belirgin özelliklerini 
karşılaştırır. 
G.4.1.6. Farklı materyalleri 
kullanarak üç boyutlu 
çalışmalar yapar. 

ASLANTEPE ÖREN YERİ 
VEAÇIK HAVA MÜZESİ 
BEŞKONAKLAR 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 
VE GELENEKSEL 
MALATYA EVİ 

Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri 
vb. yerlere planlı ziyaretler yapar ve farklı 
kültürlerdeki sanat eserlerinin ortak özelliklerini 
söyler. 
Gezdiği mekânlardaki farklı kültürlere ait tarihî 
yapılardaki kubbe, kemer, pencere, kapı, mekân 
içi süsleme vb. yapı unsurları arasındaki 
farklılıkları fark eder. 
Gezdiği mekânlardaki farklı kültürlere ait tarihî 
yapılardaki kubbe, kemer, pencere, kapı, mekân 
içi süsleme vb. yapı unsurları arasındaki 
farklılıkları fark eder. 
Müzelerdeki farklı kültürlere ait eserleri 
inceledikten sonra zihninde oluşan fikirler 
doğrultusunda (kil vb. malzemelerle) uygulamalar 
yapar.  

KÜLTÜREL MİRAS 
GÖRSEL İLETİŞİM 

VE 
BİÇİMLENDİRME 

G.4.1.6. Farklı materyalleri 
kullanarak üç boyutlu 
çalışmalar yapar. 
G.4.2.4. Müzedeki farklı 
kültürlere ait sanat 
eserlerindeki ortak özellikleri 
söyler. 
 

ÇOCUK OYUN EVİ VE 
OYUNCAK MÜZESİ 
MALATYA FOTOĞRAF VE 
FOTOĞRAF MAKİNESİ 
MÜZESİ 

Müzelerdeki farklı kültürlere ait eserleri 
inceledikten sonra zihninde oluşan fikirler 
doğrultusunda (kil vb. malzemelerle) uygulamalar 
yapar.  
Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri 
vb. yerlere planlı ziyaretler yapar ve farklı 
kültürlerdeki sanat eserlerinin ortak özelliklerini 
söyler. 

GÖRSEL İLETİŞİM 
VE 

BİÇİMLENDİRME 
 

KÜLTÜREL MİRAS 

G.4.1.6. Farklı materyalleri 
kullanarak üç boyutlu 
çalışmalar yapar. 
G.4.2.4. Müzedeki farklı 
kültürlere ait sanat 
eserlerindeki ortak özellikleri 
söyler. 

MALATYA MÜZESİ 
 

Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri 
vb. yerlere planlı ziyaretler yapar ve farklı 
kültürlerdeki sanat eserlerinin ortak özelliklerini 
söyler. 
Müzelerdeki farklı kültürlere ait eserleri 
inceledikten sonra zihninde oluşan fikirler 
doğrultusunda (kil vb. malzemelerle) uygulamalar 
yapar.  

GÖRSEL İLETİŞİM 
VE 

BİÇİMLENDİRME 
KÜLTÜREL MİRAS 

G.4.1.6. Farklı materyalleri 
kullanarak üç boyutlu 
çalışmalar yapar. 
G.4.2.4. Müzedeki farklı 
kültürlere ait sanat 
eserlerindeki ortak özellikleri 
söyler. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ RADYO VE 
GRAMOFON MÜZESİ 

Müzelerdeki farklı kültürlere ait eserleri 
inceledikten sonra zihninde oluşan fikirler 
doğrultusunda (kil vb. malzemelerle) uygulamalar 
yapar.  
Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri 
vb. yerlere planlı ziyaretler yapar ve farklı 
kültürlerdeki sanat eserlerinin ortak özelliklerini 
söyler. 

KÜLTÜREL MİRAS 

G.4.2.2. Türk kültürüne ve 
diğer kültürlere ait mimari 
yapıların belirgin özelliklerini 
karşılaştırır. 

TAHTALI HAMAM 
MÜZESİ 
YAŞAM MÜZESİ 
(BOYRAZ KONAĞI) 

Gezdiği mekânlardaki farklı kültürlere ait tarihî 
yapılardaki kubbe, kemer, pencere, kapı, mekân 
içi süsleme vb. yapı unsurları arasındaki 
farklılıkları fark eder. 

GÖRSEL İLETİŞİM 
VE 

BİÇİMLENDİRME 
 

KÜLTÜREL MİRAS 

G.4.1.1. Görsel sanat 
çalışmasını oluştururken 
biçimlendirme basamaklarını 
kullanır. 
G.4.2.4. Müzedeki farklı 
kültürlere ait sanat 
eserlerindeki ortak özellikleri 
söyler. 
G.4.2.5. Görsel sanat 
alanındaki meslekleri söyler. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ SANAT 
MERKEZİ 
 

Eğitim atölyelerinde biçimlendirme basamaklarını 
kullanarak görsel tasarımlar yapar. 
Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri 
vb. yerlere planlı ziyaretler yapar ve farklı 
kültürlerdeki sanat eserlerinin ortak özelliklerini 
söyler. 
Sanat merkezindeki fotoğraf sanatçısı, 
heykeltıraş, ressam, mimar, illüstratör, tasarımcı, 
küratör, restoratör, nakkaş, hattat gibi meslekler 
hakkında bilgi edinir. 

KÜLTÜREL MİRAS 

G.4.2.2. Türk kültürüne ve 
diğer kültürlere ait mimari 
yapıların belirgin özelliklerini 
karşılaştırır. 

SİLAHTAR MUSTAFA 
PAŞA KERVANSARAYI 
BATTALGAZİ ULU CAMİ 

Gezdiği mekânlardaki farklı kültürlere ait tarihî 
yapılardaki kubbe, kemer, pencere, kapı, mekân 
içi süsleme vb. yapı unsurları arasındaki 
farklılıkları fark eder. 
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VE AHLAK 

BİLGİSİ
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DİN VE 
TEMİZLİK 

                                                                                                                                                                      
4.5.2.Temiz ve düzenli olmaya özen 
gösterir. 

TAHTALI HAMAM MÜZESİ 

İslam dininin temizliğe verdiği önemin kültürümüze 
yansımasını en güzel şekilde ortaya koyan, sadece 
beden temizliği için mimarimizde ortaya çıkan hamam 
ve bölümlerini yerinde görerek tanır. Öğrenciler beden 
ve giysi temizliği konusunda öz bakım becerilerini 
geliştirir. 

GÜZEL 
AHLAK 

4.3.2.İnsani ilişkilerin gelişmesinde 
sevgi ve saygının önemini ve 
gerekliliğini savunur. 

MALATYA HUZUREVİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Öğrenciler yapacakları bu ziyaret ile başta anne-baba 
olmak üzere büyüklere sevgi, saygı, şefkat ve 
merhamet duyguları beslemenin İslam dininin bir 
gereği olduğunu kavrar. Sevgi ve saygının 
yaratılmışların hayatını sürdürmekteki önemini açıklar. 

DİN VE 
TEMİZLİK 

 4.5.1.İslam dininin temizliğe verdiği 
öneme örnekler verir.                                                                                                                                                              

BATTALGAZİ ULU CAMİİ                         
YENİ CAMİİ/TEZE CAMİİ                    
(HACI YUSUF TAŞ CAMİİ)                                                                              
MİRLİVA AHMET BEY 
CAMİİ                    
ŞEYH HAMİD-İ VELİ                    
(SOMUNCU BABA)CAMİİ                                         
KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA 
CAMİİ 

Öğrenciler bir vakit namazına iştirak ederek, namaz 
ibadetinin ön şartının beden, giysi ve mekân temizliği 
olduğunu fark eder. Abdestin alınışını uygulayarak 
ibadet ile temizlik arasında ilişki kurar. 
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EĞİTİMİ
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AKTİF VE 
SAĞLIKLI 
HAYAT 

BO.1.2.3.3 Geleneksel çocuk 
oyunlarını oynar. 
 
 
 

ÇOCUK OYUNEVİ VE 
OYUNCAK MÜZESİ 

 

Malatya Çocuk Oyunevi Ve Oyuncak Müzesinde 
geçmişten günümüze gelen oyuncaklar ile öğrenciler 
geleneksel ve güncel oyunları görerek ilgili değerler 
üzerinde durulur. 

AKTİF VE 
SAĞLIKLI 
HAYAT  

BO.3.2.2.2 Oyun ve fiziki etkinlikler 
öncesinde, sırasında ve sonrasında 
beslenenin nasıl olması gerektiğini 
açıklar. 

MALATYA İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Öğrencilerin sağlıklı beslenme ve obeziteye farkındalık 
oluşturmak için il sağlık müdürlüğü uzmanları 
tarafından öğrencilere bilgi verilerek farkındalık 
sağlanır. 

HAREKET 
YETKİNLİĞİ  

BO.3.1.1.6 Nesne kontrolü gerektiren 
hareketleri alan, efor farkındalığı ve 
hareket ilişkilerini kullanarak artan bir 
doğrulukta yapar. 

GENÇLİK VE SPOR İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Öğrencilerin gençlik ve spor il müdürlüğü tenis 
kortlarında nesne kontrolü gerektiren hareketler için 
fek kartlarındaki etkinliklerden top sürme ve raketle 
vurma feklerine yer verilerek etkinliklere katılımı 
sağlanır. 

. AKTİF VE 
SAĞLIKLI 
HAYAT 

BO.4.2.3.3 Geleneksel çocuk 
oyunlarını oynar. 
  

ÇOCUK OYUNEVİ VE 
OYUNCAK MÜZESİ 

Malatya Çocuk Oyunevi Ve Oyuncak Müzesinde 
geçmişten günümüze gelen oyuncaklar ile öğrenciler 
geleneksel ve güncel oyunları görerek ilgili değerler 
üzerinde durulur. 

HAREKET 
YETKİNLİĞİ  

BO.4.1.1.1 Yer değiştirme hareketlerini 
artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.. 

GENÇLİK VE SPOR İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Öğrencilerin yer değiştirme hareketlerini gençlik ve 
spor il müdürlüğü bünyesinde yapılan seçili spor 
dallarına özgü etkinliklerde yapmaları sağlanır. 

TRAFİKTE 
GÜVENLİK 

TG.4.1.2 Trafikle ilgili temel kavramları 
açıklar. 

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM 
PARKI 

Öğrencilerin günlük yaşamında trafikte 
karşılaşabileceği temel kavramlar (yaya geçidi, 
kaldırım, taşıt, alt geçit, üst geçit, ışıklı trafik işaret 
cihazı, trafik levhaları, toplu taşıma banket vb.) gibi 
kavramlar yetkili kişiler tarafından uygulamalı olarak 
gösterilip yaptırılır. 
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

TRAFİKTE 
GÜVENLİK 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAFİKTE 
İLK 

YARDIM 

TG.4.1.7. Ulaşım araçlarını çeşitli 
özellikleri açısından karşılaştırır. 
TG.4.1.8. Trafikte geçiş üstünlüğü olan 
taşıtları tanır. 
TG.4.1.10. Trafikte toplu taşıma 
araçlarını kullanmanın önemini kavrar. 
TG.4.1.11. Taşıtlara binerken, 
taşıtlardan inerken ve taşıtlarda 
yolculuk ederken kurallara uyar. 
TG.4.1.12. Trafikte karşılaşılabilecek 
tehlikelere örnekler verir. 
TG.4.1.13. Trafikte karşılaşabileceği 
tehlikelere karşı alınması gereken 
önlemleri nedenleriyle açıklar. 
TG.4.1.14. Taşıt trafiğinde tehlikeli 
hareketlerden kaçınır. 
TG.4.1.15. Trafikte sorumlu, saygılı ve 
sabırlı olmanın gerekliliğini sorgular. 
TG.4.2.1. Taşıtlarda bulunması gereken 
ilk yardım malzemelerini tanır. 
TG.4.2.2. Trafikte ilk yardım gerektiren 
durumlarda kimlerden ve nasıl yardım 
istenmesi gerektiğini açıklar. 
TG.4.2.3. İlk yardım uygulamalarında 
doğru müdahalenin önemini tartışır. 

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM 
PARKI 

Eğitim parkında görsel ve işitsel materyal ve yapılan 
sunu ile ulaşım araçlarını özellikleri açısından 
karşılaştırır. 
Eğitim parkında görsel ve işitsel materyal, yapılan 
sunu ve burada bulunan araçlarla yolculuk yaparak 
geçiş üstünlüğü olan araçları tanır. 
Eğitim parkında bulunan araçlarla yaptığı yolculuk ve 
görevlilerin yaptığı sunumlarla toplu taşıma araçlarını 
kullanmanın önemini kavrar. 
Eğitim parkında yapılan uygulamalarla taşıtlara inip 
binerken ve yolculuk esnasında hangi kurallara 
uyması gerektiğini kavrar. 
Trafik kazalarına yol açan nedenler ve otomobil 
yangınlarından nasıl korunacağı hakkında bilgi 
edinir. 
Trafikte tehlikeli durumlara karşı tedbir alır. 
Yolculuk yaparken kendini güvene almak için 
tutunmanın önemini kavrar. 
Trafik kurallarına uymayanları nezaket kuralları 
çerçevesinde uyarma, kendisine yapılan uyarıları 
dikkate almanın gerekliliğini fark eder. 
Mekânda bulunan örnek bir ilk yardım çantasından 
faydalanarak ilk yardım malzemelerini tanır. 
Kaza anında ambulans 112, polis imdat 155, 
jandarma 156 ve itfaiye 110 gibi numaraların 
aranması gerektiği ve arandığında verilmesi gereken 
bilgileri mekânda yapılan drama çalışması ile kavrar. 
İlk yardım uygulamalarının kimler tarafından ve nasıl 
yapılması gerektiğini parkta bulunan uzman kişiler 
tarafından yapılan örnek uygulamaları 
gözlemleyerek öğrenir. 

TRAFİKTE 
GÜVENLİK 

TG.4.1.6. Taşıt trafiğine kapalı 
alanlarda oyun araçlarını güvenli 
kullanır. 

SÜMER PARK, 
HÜRRİYET PARKI 

Uygun alanlarda bisiklet, kaykay, scooter, paten ve 
kızak gibi oyun araçlarını kullanırken gerekli 
ekipmanlar (kask, eldiven, dizlik vb.) ile uyulması 
gereken kuralları öğrenir. 

TRAFİKTE 
GÜVENLİK 

TG.4.1.1. Trafikte kendisinin ve 
başkalarının hayatının önemli olduğunu 
fark eder. 
TG.4.1.2. Trafikle ilgili temel kavramları 
açıklar. 
TG.4.1.3. Trafik işaretleri ve işaret 
levhalarının önemini araştırır. 
TG.4.1.4. Yaya olarak trafik kurallarına 
uyar. 

YEŞİLYURT ÇOCUK 
TRAFİK EĞİTİM PARKI 

Mekânda edinilen bilgilerden hareketle trafiğin insan 
yaşamındaki önemini uygulamalı fark eder. 
Trafik Parkında günlük yaşamında trafikte 
karşılaşabileceği temel kavramlar hakkında bilgi 
edinir. 
Mekânda gözlemlerinden hareketle trafik işaret ve 
işaret levhalarının önemini ve gerekliliğini vurgular. 
Karşıya geçiş kuralları, kaldırımı olan ve olmayan 
yollarda uyulması gereken kuralları öğrenir. 
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Eserin kitabesi bulunmamaktadır. Ancak 1850’ li yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Kesme taşlardan iki katlı olarak yapılan 

hanın ortasında avlu ve şadırvan bulunmaktadır. Bu han Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009-2011 yılları arasında aslına 

uygun olarak restore edildi. Hanın üst katı butik hotel, alt katı ise nostaljik alışveriş merkezi olarak kullanılmaktadır. 

  BERENGE MAHALLESİ/NAMIK GEDİR CAD/ NO:6/1 ARAPGİR 

  0(422) 8112323 

  info@arapgir.bel.tr 

  0(422) 8112324 
 
 AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ   07.00-20.00 

 
 

 

mailto:info@arapgir.bel.tr
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İlçemizin Osmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Taç kapı üstündeki yazıları sökülmüştür. Minare kapısı 

üstündeki yazıda ise 1694 tarihi okunmaktadır. Bu tarih Cafer Paşa’ nın yaptırdığı onarımı belgelemektedir. Camiyi 14. Yüzyılda 

yaşamış olan İlhanoğulları’ ndan Şeyh Hasan’ ın yaptırdığı sanılmaktadır. Bu nadide eserimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından 2004-2006 yılları arasında restore edilerek ibadete açılmıştır. 

 OSMANPAŞAMAH/ ARAPGİR 

(0422) 811 44 64 

arapgir@diyanet.gov.tr 

 

https://www.google.com.tr/search?source=hp&ei=udDtXMKPEsmymwWT2ajwCA&q=arapgir+m%C3%BCft%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&oq=ARAPG%C4%B0R+M&gs_l=psy-ab.1.4.0l10.1294.5958..10152...0.0..0.239.1457.0j9j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131.cFCyjxaRMOI
https://www.google.com.tr/search?source=hp&ei=udDtXMKPEsmymwWT2ajwCA&q=arapgir+m%C3%BCft%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&oq=ARAPG%C4%B0R+M&gs_l=psy-ab.1.4.0l10.1294.5958..10152...0.0..0.239.1457.0j9j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131.cFCyjxaRMOI
mailto:arapgir@diyanet.gov.tr
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Arapgir ilçesi Çobanlı Mahallesindedir. Çanakkale Savaşı kahramanı Cevat Çobanlı Paşa’nın babası Şakir Paşa tarafından 

1890’lı yıllarda yaptırılmıştır. Bu konak Kütür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmiştir. 

 ÇOBANLI MAH/ ARAPGİR 

0(422) 323 29 42 

malatya@kulturturizm.gov.tr 

 

 

mailto:malatya@kulturturizm.gov.tr
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Arapgir ilçesi Osmanpaşa Mahallesindedir. Dış avlunun üzerindeki taç kapısının üzerinde bulunan yazı yapım tarihi olan 1823 

yılını göstermektedir. Osmanlılar Döneminden günümüze kadar kalan nadide eserlerdendir. Kare planlı olup, tek kubbeli ve 

minarelidir. Bu eserimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. 

  OSMAN PAŞA MAH. 44800 

  (0422) 811 44 64 

 arapgir@diyanet.gov.tr 
 

 

https://www.google.com.tr/search?source=hp&ei=udDtXMKPEsmymwWT2ajwCA&q=arapgir+m%C3%BCft%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&oq=ARAPG%C4%B0R+M&gs_l=psy-ab.1.4.0l10.1294.5958..10152...0.0..0.239.1457.0j9j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131.cFCyjxaRMOI
https://www.google.com.tr/search?source=hp&ei=udDtXMKPEsmymwWT2ajwCA&q=arapgir+m%C3%BCft%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&oq=ARAPG%C4%B0R+M&gs_l=psy-ab.1.4.0l10.1294.5958..10152...0.0..0.239.1457.0j9j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131.cFCyjxaRMOI
mailto:arapgir@diyanet.gov.tr
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Osmanlı Dönemi, 18. yüzyıl dönemi eserlerinden olan cami, Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Arapgir İsaoğlu Mahallesinde 

yer alır. Cami kubbesiz olup, dikdörtgen planlı ve tamamen kesme taşı ile inşa edilmiştir. Minaresi batı köşesinde yer alır ve 

taştan inşa edilmiştir. 

  BERENGE MAH. NAMIK GEDİK CAD. NO: 66   

(0422) 811 44 64 

  arapgir@diyanet.gov.tr 
 

 

https://www.google.com.tr/search?source=hp&ei=udDtXMKPEsmymwWT2ajwCA&q=arapgir+m%C3%BCft%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&oq=ARAPG%C4%B0R+M&gs_l=psy-ab.1.4.0l10.1294.5958..10152...0.0..0.239.1457.0j9j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131.cFCyjxaRMOI
https://www.google.com.tr/search?source=hp&ei=udDtXMKPEsmymwWT2ajwCA&q=arapgir+m%C3%BCft%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&oq=ARAPG%C4%B0R+M&gs_l=psy-ab.1.4.0l10.1294.5958..10152...0.0..0.239.1457.0j9j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131.cFCyjxaRMOI
mailto:arapgir@diyanet.gov.tr
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Arapgir ilçesi Osmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yapının adı Molla Eyüp Mescididir. Ancak sonradan kütüphane 

olarak kullanıldığı için  Ispanakçı Mustafa Paşa Kütüphanesi diye  bilinmektedir. Kütüphanenin bulunduğu mescit, mimari 

yönden karmaşık bir görünümlü olup, girişi batı duvarının kuzey köşesinde ve toprak seviyesinin altındadır.  Dikdörtgen planlı 

ve tek kubbeli olarak inşa edilmiştir.  Ulu Cami ile bu yapı arasında kalan kütüphanenin yıkılması üzerine bu mescit kütüphane 

olarak kullanılmıştır. 18. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen mescidin gerçek yapım yılı bilinmemektedir. 

 OSMANPAŞA MAH/ ARAPGİR 

0(422)323 29 42 

malatya@kulturturizm.gov.tr 

0(422)323 29 43 

 

 

mailto:malatya@kulturturizm.gov.tr
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Arapgir İlçemizin Onar köyünde Şeyh Hasan Onar tarafından yapılan Cemevinin 787 yıl önce yapıldığı ve günümüze kadar 

korunduğu bilinmektedir. 

 

 ONAR MAHALLESİ. ARAPGİR 

(216) 388-96-91 

mehmetalitanrivermis@gmail.com 

 www.twitter.com/arapgirdernegi 
 

 

tel:(216)%20388-96-91
tel:(216)%20388-96-91
mailto:mehmetalitanrivermis@gmail.com
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Arapgir İlçesinin Çobanlı Mahallesindedir. Mihrabın yanındaki özgü yazıda yapım tarihi 1893 olarak belirtilmiştir. Eserin bir 

minaresi mevcuttur. Son cemaat yerinin doğusunda dört kemere oturmuş kubbeli çeşme, caminin üç metre batısında da dört 

kemerli kubbe yer almaktadır. Yine caminin yakınında bulunan Çanakkale Komutanı  Cevat Paşa Konağı da bu eserlerle bir 

bütünlük halindedir. 

 ÇOBANLI MAH/ ARAPGİR 

(0422) 811 44 64 

arapgir@diyanet.gov.tr 
 

 

https://www.google.com.tr/search?source=hp&ei=udDtXMKPEsmymwWT2ajwCA&q=arapgir+m%C3%BCft%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&oq=ARAPG%C4%B0R+M&gs_l=psy-ab.1.4.0l10.1294.5958..10152...0.0..0.239.1457.0j9j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131.cFCyjxaRMOI
https://www.google.com.tr/search?source=hp&ei=udDtXMKPEsmymwWT2ajwCA&q=arapgir+m%C3%BCft%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&oq=ARAPG%C4%B0R+M&gs_l=psy-ab.1.4.0l10.1294.5958..10152...0.0..0.239.1457.0j9j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131.cFCyjxaRMOI
mailto:arapgir@diyanet.gov.tr
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Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi: her yıl binlerce yerli ve yabancı misafir tarafından ziyaret edilen nadide 

bir mekândır. Somuncu Baba Türbesi’nin bulunduğu 600 yıllık cami 14. yüzyıl tarihi eserlerindendir. Minaresi 1685 yılında Şeyh 

Hamid-i Veli neslinden Abidin Paşa tarafından yaptırılmıştır. 

 ZAVİYE MAH. HULUSİ EFENDİ CADDESİ. NO: 85 PK: 44700 

0(422) 615 10 17  

 darende@diyanet.gov.tr 

 0 422 615 2879 
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Somuncu Baba Camii üst yanında, kayalar içinden akan suların kaynağı durumunda olan iki kuyuda balıklar görülmektedir. Bu 

kuyudan çıkan su ve balıklar, kayalar üzerinde açılmış arklarla Somuncu Baba Camii önünde bulunan betonarme havuza 

gelmektedir. Balıklar yöre halkı tarafından kutsal sayılmaktadır. Çevre yapılarla bütünlük arz etmekte ve oldukça bakımlı 

durumdadır 

  ZAVİYE MAH. HULUSİ EFENDİ CADDESİ. NO: 85 PK: 44700 

  0(422) 615 10 17  

  darende@diyanet.gov.tr 

  0 422 615 2879 
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Darende’nin en fazla ziyaretçi ağırlayan turistik mekânlarından biri olan Kudret Havuzu yaz aylarının sıcağından bunalan 

misafirlerine açık hava yüzme havuzu olarak hizmet veriyor. Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi civarında Tohma 

Kanyonu içerisinde yer alan havuz; temizliği, doğal görünümü ve şifalı termal suyu ile her kesimden misafirin takdirini kazanıyor. 

  ZAVİYE MAH. HULUSİ EFENDİ CADDESİ. NO: 85 PK: 44700 

  0(422) 615 10 17  

 darende@diyanet.gov.tr 

  0 422 615 2879 
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Darende'nin kuzey yamaçlarında bulunan ve Sengbar ismi ile anılan Zengibar Kalesi'nin kitabesi bulunmamaktadır. Seng-bâr, 

Farsçada Taşkale anlamına gelen bir sözcüktür. Kalenin yekpare bir kaya parçası üzerine kurulduğu düşünülürse, daha önce 

kaleyi ele geçirmiş olan Perslerin Kale'ye bu ismi verdiği sanılmaktadır. İki sahabe mezarının da bulunduğu rivayet edilen Kale; 

giriş kapısı, burçları, kral köşkleri ve su kanallarının kalıntıları ile yüzyıllar öncesindeki medeniyetlerin bugünlere taşınan izlerini 

bünyesinde saklamaktadır. Kale kapısı 2010 yılında restore edilmiştir. 

 ZAVİYE MAH. HULUSİ EFENDİ CADDESİ. NO: 65 PK: 44700 

  0(422)323 29 42 

  malatya@kulturturizm.gov.tr 

  0(422)323 29 43 
 

 

 

mailto:malatya@kulturturizm.gov.tr
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Taşhan’ın 50 m. kadar güneydoğusunda, tek minareli bir camidir. Asıl mekâna giriş kapısı üzerinde talik hatla yazılmış kitabesi 

vardır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır. 

 HEKİMHAN FATİH MAHALLESİ 

0 (422) 713 10 75  

hekimhan@diyanet.gov.tr 

 

 

mailto:hekimhan@diyanet.gov.tr
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Selçuklu Sultan Hanlarının geleneklerini devam ettiren yapı, önde revaklı kare avlu , avluyu takiben de hol kısmından oluşur. 

Ölçüleri birbirini tutmayan odalarca sarılmıştır. Odaların üstü beşik tonozlarla örtülü olup içlerinde birer ocak vardır. Bu yerler 

Köprülü Devrinde günümüzdeki hükümet daireleri yerine devlet iaşe konağı olarak kullanılmak üzere inşa edilmiştir.  

 FATİH MAH / HEKİMHAN 

0(422) 713 11 89 
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Battalgazi ilçesi, Alacakapı Mahallesinde ve tarihi Malatya Surlarının Alacakapı olarak bilinen kapısının şehre giriş yönüne göre 

sağ tarafında 68x76 m2’lik bir alan üzerinde kuruludur. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli tarihlerde röleve ve yenileme 

projeleri uygulanmıştır. Günümüzde kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır 

 

   ALACAKAPI MAH. BATTALGAZİ 

  0(422) 328 44 44 

  sarigul@battalgazi.bel.tr  
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İlk yapı muhtemelen I.Alaaddin Keykubat dönemi (1224 civarı )’nde yapılmıştır. Daha sonraları 1247 ve 1274 yıllarında esaslı 

tamir görmüştür. 

Anadolu’nun Türkleşmesi yaşanırken, bu gelişme sanat ve mimari alanında da devam etmiştir. Malatya Ulu Cami ;bu 

gelişmenin dışında kalarak İran’daki Büyük Selçuklu İmparatorluğu cami mimari geleneğini Anadolu’da temsil eden tek örnek 

olarak önem kazanır. Yapının ilk inşasından kısa bir süre sonra başlayıp sonraki dönemlerde devam eden onarım ve ilavelerle 

orijinal halinden önemli değişikliklerin meydana geldiği bilinmektedir. 

 ALACAKAPI MAH. ULUCAMİ SOKAK 

battalgazi@diyanet.gov.tr 

(0422) 841 25 01 

(0422) 841 25 00 
 

 

mailto:battalgazi@diyanet.gov.tr
mailto:battalgazi@diyanet.gov.tr


- 76 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Battalgazi ilçesi, K. Mustafapaşa Mahallesi, Halep Caddesi üzerinde yer alan mülkiyeti Hafız Mustafa Paşa Vakfına ait Tahtalı 

Minare (Hafız Mustafa Paşa) Camii, yuvarlak kemerli, demir doğramalı olan kapı kanatları taş malzeme ile inşa edilmiştir. Avlu 

giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre H.1183(M.1770/1771 ) yılında Hafız Mustafa Paşa tarafından inşa edilmiştir. 

   MUSTAFA PAŞA MAH 

   (0422) 841 25 01 

  battalgazi@diyanet.gov.tr 

  (0422) 841 25 00 
 

 

 

mailto:battalgazi@diyanet.gov.tr
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Zeynel Abidin Türbesi Malatya Battalgazi ilçesi Atabey İskelesi yakınındadır. Türbenin Hz. Hüseyin’in oğlu İmam Zeynel Abidin 

Hazretleri’ne ait olduğu düşünülmektedir. İmam Zeynel Abidin Hazretlerinin kutsal emanetlerini babası İmam Hüseyin'den 

Kerbelâ’da teslim aldığı rivayet edilmektedir. Türbenin herhangi bir kitabesi mevcut değildir. Karakaya Barajı suları altında 

kalmaması için şimdiki yeri olan Atabey İskelesi yakınına taşınarak yeniden inşa edilmiştir. 

 

  KADI ÇAYIRI MAH. ATABEY SOK. NO: 14400 

  0(422) 847 10 45 
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İç güvenlik harekâtı ve görev esnasında şehit düşen asker, polis, öğretmen ve işçi şehitlerimizin mezarları bulunmaktadır. 

Malatya Garnizon Şehitliğinin yeri Yaka köyüdür 

 MALATYA ŞEHİR MEZARLIĞI YAKA MAH 

0(422) 377 19 79                         
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Battalgazi Hayır Çarşısı toplamda 377m² lik alanda hizmet vermektedir. 300’ün üzerindeki ürün çeşidi ve her yaşa uygun 

kıyafetler vatandaşlarımıza sunulmaktadır.  İlçemizin her mahallesinden toplamda 200 aile “Hayır Çarşısı” hizmetimizden 

faydalanmaktadır. 

 BATTALGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER A.Ş SARICIOĞLU MAH. 

0422 326 54 59 

 

 



- 80 - 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Roma İmparatoru Trajanus MS.98-117 Malatya’nın ilk surlarını yaptırmıştır. Evliya Çelebi kale hakkında genel bilgi vermektedir. Beş 

köşeli düzgün taş ile yapılmış Malatya Kalesinden ”Rakabe Kalesi” diyerek bahsetmekte, devamında: Hz. Yunus Aleyhiselamın Musul 

şehrinde iken imana getirdiği Rakabe ismindeki Kayser’in Malatya’nın suyunu ve havasını çok beğendiğinden burada kale yaptırdığını 

söylemektedir. 

 

 MEYDANBAŞI MAH. MEYDAN BAŞI CAD. 44210  
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ÖREN YERLERİ
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Arapgir ilçesinin önemli turizm merkezlerinden biri olan Onar Mahallesi’nde bulunan Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait 

olduğu belirtilen yaklaşık 2 bin 800 yıllık 21 kaya mezarı ve mezarlardan birinin duvarlarında bulunan hiyeroglifleri görmek 

mümkün. Mağaralar genel olarak orijinalliğini korumuş çok fazla tahribata uğramamıştır. 

  ONAR MAHALLESİ/KAYADİBİ MEVKİ  

  0(422) 323 29 42  

  malatya@kulturturizm.gov.tr 
 

 

 

mailto:malatya@kulturturizm.gov.tr
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Aslantepe Ören Yeri, Malatya şehrimizde bulunan antik bir kenttir. Bu kentte Roma ve Bizans Dönemine ait çok sayıda kalıntı 

bulunmaktadır.  Türkiye’deki en büyük höyüklerden biri olan Aslantepe Ören Yeri M.Ö. 5 bin yıllarından M.S. 11. yüzyıla kadar 

yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Günümüzde açık hava müzesi olarak hizmet etmektedir. 

  ORDUZU MAH. VAİZPINAR CAD. / NO: 1 BATTALGAZİ 

  0(422)373 24 82 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ : 08.00-16.45 PAZARTESİ KAPALI 

 

 

http://gezilecekyerler.com/malatya/
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Tarihi Çınar Ağacı, Orduzu Mahallesinde, Malatya’ya 6 km uzaklıkta bulunmaktadır. Burası Malatya’nın ilk yerleşim yeridir. 

Çınar, 2011 yılında tescillenmiş olup, 2.grup doğal sit alanındadır. Boyu yaklaşık 15 m olan ağacın yaşı kesin olarak 

bilinmemektedir. Etrafındaki gözelerden su akmaktadır. Bir rivayete göre Battal Gazi hayvanlarını sulamaya buraya getirmiş, 

suladıktan sonra elindeki çınar çubuğunu suyun kenarına dikmiş ve o çubuktan da bugünkü çınar ağacı yetişmiştir. Çınar 

Parkının içinde bisiklet ve yürüyüş yolları, suni gölet, oturma grupları, çocuk parkı, mesire alanları, bölgede yaşayan 

medeniyetleri anlatan rölyeflerle işlenmiş duvarlar yer almaktadır. 

  ORDUZU MAH/ 2. ÇARŞIBAŞI SOKAK / NO: 24 BATTALGAZİ 

0 (422) 337 11 11            

 info@cinarparkrestaurant.com 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ  08.00-24.00 7 GÜN 
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2019 yılında hizmete açılan hayvanat bahçesi Turgut Özal Tabiat Parkı içinde yer almaktadır. Her geçen gün hayvan çeşitliliğinin 

arttığı ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bir öğrenme alanıdır.  

 

 ORDUZU MAH/ 44170/ BATTALGAZİ 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ0809.00-17.00  KIŞ              09.00-18.00 YAZ 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğünce özellikle çocukların yaban hayatını daha yakından tanıması ve koruması 

amacıyla kurulan merkez,  Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ilk yaban hayatı tanıtım merkezi olup aralarında nesli 

tükenmekte olan çizgili sırtlandan çöl varanına, boz ayıdan yaban keçisine, ceylandan kanatlılara kadar çok sayıda 

tahniti yapılmış yaban hayvanı sergilenmektedir. 

   ÇÖŞNÜK MAH. YUSUF ÖZAL CD. No:32/2 

   0(422) 290 40 40 

  bolge15.dkmp@tarimorman.gov.tr 

  0(422) 290 35 35 
 

 

 

mailto:bolge15.dkmp@tarimorman.gov.tr
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Yeşilyurt Belediyesi tarafından Fahri Kayahan Bulvarı’nda 5 Bin 122 metrekare alan üzerine Okul öncesi ve okul çağı 

çocuklarının trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak amacı ile yaptırılan  Çocuk Trafik Eğitim 

Parkında trafik kurallarıyla ilgili teorik ve pratik eğitim verilmektedir. 

  KARAKAVAK MAH. .ZİRAAT SK.NO:19 

0(422) 377 77 00 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ 09.00-12.00 
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Şehir merkezinde yer alan güzelliğiyle dikkat çektiği gibi dinlenme ve spor imkânı sağlanan park aynı zamanda başka birçok 

öğrenme alanına yakınlığıyla dikkat çekmektedir.  

 

  ZAFER MAH. YUNUS EMRE CAD. NO: 2  
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Eskiden Sümerbank İplik Fabrikasının lojmanlarının bulunduğu yerin yıkılıp park haline dönüştürülmesiyle yapılmıştır. Parkın 

içinde alışveriş merkezleri, yürüyüş yolu, kafeteryalar, kamelyalar, banklar, çocuk oyun alanı, restoran, spor alanı olarak 

kullanılabilen spor aletleri grubunun bulunduğu alan, fıskiyeli süs havuzları ve dumansız piknik alanı bulunmaktadır. 

 

  İNÖNÜ MAH. İNÖNÜ CAD 

  0(422) 336 44 12                  

  info@malatyakultur.a.ş 
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Doğa severler için harika bir manzaraya ve ekolojik değere sahip Levent Vadisi, uzun zamandır ihmal edilen mirasımız arasında 

yer alıyor. Ancak son beş sene içerisinde yapılan çalışmalarla Levent Vadisi’nin turizme kazandırılması sağlandı. 

 LEVENT MAH. ALİÇERİ YOLU ÜZERİ. KIZILALAN MEVKİİ. AKÇADAĞ 

0(422) 417 10 36 

 info@akcadag.bel.tr  info@leventvadisi.com 

www.facebook.com/akcadagbelediye 
 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ  08.00-17.00 
 

 

 

mailto:info@akcadag.bel.tr
http://www.facebook.com/akcadagbelediye
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İşletme 1865 yılında Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun adı ile kurulmuş, 1915 yılında Hara, 1928 yılında Sultansuyu Harası adını 

almıştır. 1984 yılından bu yana TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.  Geleneksel ata sporumuz olan at yarışları için 

safkan Arap atı yetiştiriciliğine yönelmiştir. 

  AYDINLAR MAHALLESİ. AKÇADAĞ/ 44600 

  0(422) 421 41 72                           

 sultansuyu@tigem.gov.tr 

 https://twitter.com/tigem_gm      

  https://www.instagram.com/tigem_gm 
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Kır gazinosu, tırmanma ve seyir terasları, endemik ve diğer bitkilerin tanıtıldığı park, botanik bahçesi, gezinti ve tanıtım alanları, 

lokanta ve büfeler, şelale ve süs havuzları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, pergoleler, yollar, yaya kaldırımları, yürüyüş ve 

bisiklet yolları, meydanlar, otoparklar, piknik üniteleri, piknik ve oturma masaları, tuvaletler, çeşme ve bulaşık yıkama yerleri, 

geçit ve köprüler, gölete uygun su aktiviteleri gibi alanları gezip görebilirsiniz. 

  ORDUZU MAH. İNÖNÜ CAD.  

 http://turgutozal.tabiat.gov.tr/ 
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Trafik Park sadece bir trafik parkuru olmanın ötesinde ailelerin ziyaret edip güzel vakit geçirebilecekleri ve çocuklarına trafik 

eğitimini oyunlarla öğretebilecekleri bir mekân olmuştur. 

  TANDOĞAN MH.SEDEF SK.NO:5 

0507 317 77 11 

   www.facebook.com/cafetrafikpark 
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniköy Bölgesinde 128 dönüm alan üzerine yapılan Sokak Hayvanları Bakım 

Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı sokak hayvanlarımızın burada bakıldığı, rehabilite edildiği, korunduğu ve serbest alanda yine 

bakımlarının devam ettiği güzel ve iddialı bir proje 

 YENİ KÖY MEVKİİ. ELAZIĞ YOLU 20.KM. HİSARTEPE YOLU ÜZERİ  

  0(422)377 88 11               

 www.facebook.com/MalatyaSokakHayvanlariGeciciBakimevi/ 
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İspendere İçmeleri, Türkiye'nin en önemli şifa merkezlerinden biri olmanın yanı sıra geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin 

uzman kadrolar tarafından verilmesi planlanan ilk merkezdir. 

 

 BULUTLU MAHALLESİ /ELAZIĞ YOLU 20.KM/ BATTALGAZİ 

0(422)394 11 21 
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Doğanşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Şirketi tarafından bakım ve onarımı yapılarak yeniden hizmete açılan tesis doğal 

güzelliğinin yanı sıra türlü coğrafi şekilleri görme fırsatları da sunmaktadır. 

  POLAT CADDESİ FINDIK MAHALLE YOL KAVŞAĞI/POLAT 

  0(422)5577072          

 www.dogansehir.bel.tr/Hizmetler/SosyalTesisle 
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Doğanşehir’in 14 kilometre güneydoğusunda Sürgü beldesinde bulunan Takaz, sessiz, sakin, huzurlu ve güvenli bir ortamda 

ziyafet, dinlenme ve eğlenme imkânı sunuyor. Doğal su kaynağı ve hemen yanı başındaki alabalık üretim tesisi çeşitli öğrenme 

imkânları barındırıyor. 

  SÜRGÜ MAH. MALATYA CAD. NO:47 DOĞANŞEHİR 

 0(422)521 65 22          

iletisim@surgutakaz.com 
 

 

mailto:iletisim@surgutakaz.com
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Günpınar Şelalesi Malatya Darende ilçesine bağlı Günpınar köyündedir. İlçeye 7 kilometre uzaklıktadır. Suyu kaynağından üç 

kademe halinde yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülmektedir. Şelalenin sol tarafında ana dereden bağımsız gelen kaynak 

suyu, kış mevsiminde donarak şelaleyi adeta Pamukkale’ye benzetir. 

Şelalenin çevresinde yeme-içme tesisleri de bulunmaktadır. Ayrıca suyun kaynağına doğru 1,5 kilometre kadar yürüyüş imkânı 

vardır. 

 

  GÜNPINAR KÖYÜ/ DAERNDE  

0(422) 323 29 42  

 malatya@kulturturizm.gov.tr 
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İstasyon kavşağında bulunan Malatya Kongre ve Kültür Merkezi iki adet salon beş fuaye, iki sergi salonu ve bir adet Bale-Folklor 

salonu ile aynı zamanda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü de bulunduran ulusal ve uluslar arası etkinliklere sahip bir komplekstir. 

  İNÖNÜ MAHALLESİ/ İNÖNÜ CADDESİ/44070 

 0(422) 323 29 42 

  malatya@kulturturizm.gov.tr 
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Sabancı Kültür Merkezi , Şube Halk Kütüphanesi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ve Malatya Devlet Tiyatrosu faaliyet 

yapmaktadır. 2008 yılında Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesinin açılması dolayısıyla, devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

tarafından salon bölümüne Işık sistemi, ses sistemi, kulisler ve sahne zemini yenilenmiştir. 

  İSTASYON CADDESİ NO:35 

0(422) 212 46 61 

sabancikm44@kultur.gov.tr 
 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ   Cuma ve Cumartesi devlet tiyatrosu olarak hizmet vermektedir 
 

 

mailto:sabancikm44@kultur.gov.tr
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Malatya Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Malatya’nın her geçen gün markalaşan bir şehir olmasında önemli bir yeri 

olan Malatya Film Festivali,  Malatya’nın turizm potansiyelini göstermek ve bir cazibe merkezi oluşturmak için  düzenlenen bir 

organizasyondur. 

  İNÖNÜ MAH. İNÖNÜ CAD. KONGRE MERKEZİ YANI TARİHİ KERPİÇ EVLER NO: 3 

  0(212) 227 40 05 

  info@malatyafilmfest.org.tr 
 

 

 



- 104 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bölgenin ilk ve tek engelsiz yaşam merkezi, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, eşit fırsatlar sunmak, geleceğe 

umutla bakmalarını sağlamak amacıyla 10.000 m2 alan üzerine inşa edilen merkez, “Engelsiz Bir Battalgazi” için 5 ay gibi kısa 

bir sürede hizmete sunulmuştur 

  BATTALGAZİ MAH. NİSA CADDESİ NO:6  44050 BATTALGAZİ  

  0(422) 502 60 00 
 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ   08.00-17.00 
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MİAD Yönetim Kurulu öncülüğünde Malatya’daki kimsesiz çocukların ev ortamında yaşamalarını sağlayacak villa tipi konutlarda 

her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı bir organizasyondur. 

 

  1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İKİZCE MAH. İKİZCE SOKAK. NO:1 

  0(422) 237 58 66 

miadyuva@ailecalısma.gov.tr 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ   08.00-17.00 

 

mailto:miadyuva@ailecalısma.gov.tr
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60 yaş ve üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak, bakmak, sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak, sürekli bakıma 

ve rehabilitasyona gereksinim duyanlara bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermekle görevli ve yükümlüdürler 

  YAKINCA MAH. ŞEHİT MÜRSEL KARATAŞ CAD. NO: 4. 

  0(422) 237 58 66 

  miadyuva@ailecalısma.gov.tr 
 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ   08.00-17.00              

 

 

mailto:miadyuva@ailecalısma.gov.tr
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7’den 70’e her vatandaşın ilgisine göre bir kurs bulabileceği MABESEM el sanatlarından bilişime, spordan müziğe, giyimden 

kişisel gelişime 34 branşta, 11 kurs merkezinde ücretsiz sanat ve meslek eğitimi veriyor. 

  İNÖNÜ MAH/İNÖNÜ CAD/ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNASI ARKASI 

  www.facebook.com/ MBBKulturSanat www.twitter/KulturMbb 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ   08.00-17.00 
 
 

 

 

http://www.facebook.com/%20MBBKulturSanat%20TWİTTER/KulturMbb
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Türkiye'deki dokuzuncu gözlemevi olma özelliği taşıyan ve özellikle güneş, güneşteki patlamalar, yıldızlardaki oluşumlar, yeni 

gezegen oluşumları, uzaydaki hayat ve farklı yaşam türlerinin araştırılması konularında çalışmalar yapan gözlemevinin Türk 

bilimine de önemli bir katkı sunması planlanmaktadır. İnönü Üniversitesi tarafından kurulan ve üniversite kampüsü içinde 

çalışmalar yürüten bu merkez doğu'nun da ilk gözlemevidir. 

 BULGURLU MAH. MALATYA - ELAZIĞ YOLU . 10. KM/ NO: 44210 

0 (422)377 38 86                                            

 fenedebiyat@inonu.edu.tr 
 

AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ :08.00-17.00  
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Kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve 

muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay, kan, afet, 

uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri 

alanlarında faaliyet sunar. Malatya şubesi de bu amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir. 

 

 KAVAKLIBAĞ MAH. HALEP CADDESİ. 22K: 1  

0(422)321 27 48 

 malatyakizilay@hotmail.com 
 
AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ: 08.00-17.00                           25 kişilik gruplar randevu alarak gidebilirler 
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Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK)bağlı Malatya İl Müdürlüğünün  temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve 

bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır. 

TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Topladığı verileri analiz eder ve 

istatistiki bilgi haline dönüştürür. Bu istatistiki bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol 

göstericilerdir. 

 

 İKİZCE MAH. ANKARA YOLU.    NO: 33 

0(422)323 30 41 

  tuikmalatya@tuik.gov.tr 
 
AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ :08.00-17.00  
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   Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, her türlü kaza, çökme, 

patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini 

yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, su baskınlarına müdahale 

etmek doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer 

(KBRN) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemine yardımcı olmak, üst yönetimden alınacak izinle Büyükşehir Belediyesi 

sınırları dışındaki olaylara müdahalede araç ve personel desteği sağlamak, talep edilmesi halinde orman yangınlarının 

söndürülmesi çalışmalarına katılmak görevlerini sürdürmektedir. 

 UÇBAĞLAR MH.SİVAS CD. NO:111 44300 

  0(422) 322 79 98 

  malatyaitfaiyesi@gmail.com 

 www.facebook/malatyaitfaiyesi  
 
AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ :08.00-17.00                    (Randevu ile 2 sınıf birlikte gelebilir.] 
 

 

 

mailto:malatyaitfaiyesi@gmail.com
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Kuruluşumuz Malatya il merkezinin 4 km güneybatısında Yeşilyurt ilçesi yolu üzerinde bulunmaktadır. 2012 yılında açılan bağ 

fidanı üretim tesisinde yıllık 20.000 adet aşılı bağ fidanı üretilmektedir. “Meyve Çeşitlerinin Sertifikasyon Sistemine Uyumu ve 

Genetik Muhafaza için Baz Materyalleri Koruma Ünitelerinin Oluşturulması" projesi kapsamında kurulan tel seramızda tescilli 

çeşitlerimizi muhafaza etmektedir. 

  AŞAĞIBAĞLAR MAH. İSMETPAŞA CD.  

  0(422) 212 20 00 

kayisi@tarim.gov.tr 
 

AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ :08.00-17.00 

 

mailto:kayisi@tarim.gov.tr
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Malatya Büyükşehir Belediyesinin bir hizmeti olarak faaliyet sürdüren kuruluşun uyguladığı projeler kapsamında fen, matematik, 

biyoloji gibi alanlarda çeşitli ürünlerin yer aldığı bir merkezdir. 

  SANAT SOKAĞI, SANAT GALERİSİ . KAT: 1 

05064693539 

www.facebook.com/MalatyaBilimMerkezi/ 
 

 

 

https://www.haberler.com/malatya/
http://www.facebook.com/MalatyaBilimMerkezi/
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği hizmetleri desteklemek, bu arada toplum için faydalı diğer sosyal hizmetleri yerine 

getirmenin de hedeflendiği kuruluştur. 

 

 ZAFER MAHALLESİ/ NECİP FAZIL KISAKÜREK CADDESİ/ BATTALGAZİ ÖĞRENCİ YURDU KARŞISI 

  0(422)371 14 88   
 

AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ :  08.00-17.00                      
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Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit eden, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak 

gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlayan ve bu doğrultuda faaliyetler yürüten, ilgili kurumların 

gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlayan il müdürlüğünün farklı mekânlarda sürdürdüğü çalışmalar 

vardır. 

 

  ÖZALPER MAH. ALPASLAN TÜRKEŞ BULVARI. NO: 3 

  0(422) 323 79 61 

  malatya@gsb.gov.tr 
 

AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ : 08.00-17.00                      

 

 

mailto:malatya@gsb.gov.tr
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MÜZELER
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Battalgazi ilçesi, Meydanbaşı Mahallesinde olan Poyrazlar Konağı’nın yapım yılı 1890 olduğu tahmin edilmektedir. 

Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda yörenin en güzel yapısı olduğu belirtilmektedir.  Günümüzde konağın restoresi tamamlanmış 

olup “Mahalle Yaşam Müzesi” olarak projelendirilmiştir. 

 

 MEYDANBAŞI MAHALLESİ / AKMİNARE CADDESİ / 44210 BATTALGAZİ 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ:      08.00-19.00  
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Atatürk Evi Müzesi kesme taştan yapılmış bir 19. yüzyıl Osmanlı yapısıdır. Atatürk, 1931 ve 1937 yıllarında Malatya’ya 

geldiğinde bu binayı kullanmıştır. Önceleri halkevi ve halk eğitim merkezi olarak kullanılan bina, yapılan düzenlemelerle müzeye 

dönüştürülmüştür. Bir salon ve altı ayrı oda halinde düzenlenen müzede konferans salonu, Atatürk’ün Malatya’ya geldiği zaman 

kullandığı eşyaların sergilendiği bir oda, Atatürk kitaplığı ve Cumhuriyet dönemi fotoğrafları yer almaktadır. 

 

 KIŞLA CADDESİ/ HÜSEYİN BEY SOKAĞI   

  0(422) 321 21 23 

 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ 08.00-17.00 
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Saray Mahallesi Sinema Caddesi üzerinde bulunan konaklar, geleneksel Malatya konaklarının yapım özelliklerini taşırlar. Yan 

yana beş konaktan oluşan bu binalar, sokağa cepheli iki katlı evlerdir. Bunlardan üç katlı iki konaktan olanın dört odası Malatya 

evi, altı odası da etnoğrafik eser olarak teşhire açılmıştır. Sivil mimarinin güzel örneklerinden olan konaklar 1900'lü yılların 

başlarında inşa edilmişlerdir.  

 

 KERNEK MAHALLESİ SİNEMA CAD 

0(422) 324 45 29 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ 08.00-17.00 
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Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı'nda yaklaşık bir 

yıldır faaliyet gösteren Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesinde, farklı bölge ve ülkelerin kültürünü yansıtan oyuncaklar 

sergileniyor. Oyunevinde 4-12 yaş arasındaki çocuklarla eğitici ve öğretici etkinlikler gerçekleştirilirken, müze kısmında ise 

nostaljik bez bebekler, el yapımı ahşap oyuncaklar yer alıyor. 

 

  İNÖNÜ MAH / İNÖNÜ CADDESİ NO: 100E5344042825 
 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ08.00-18.00      Pazartesi kapalı 
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Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kurulan “Fotoğraf Makinesi Müzesi’nde, Selçuk’un 29 yılda topladığı, 1876 yılından 2010 

yılına kadar üretilen bin 890 fotoğraf makinesi bulunuyor. Malatya Sanat Sokağı içerisindeki 2 katlı ahşap evde oluşturulan 

müzede körüklülerden filmlilere ve dijitallere kadar fotoğraf makineleri sergileniyor. 

 

  İNÖNÜ MAH/İNÖNÜ CAD/ ŞEHİT İBRAHİM TANRIVERDİ SANAT SOKAĞI 

  0(422) 377 86 47 

 www.facebook.com/ fotografmakinamuzesi 

  www.twitter.com/malatyamuzesi 
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Malatyalı Devlet Adamı, Asker, 2. Cumhurbaşkanı, Eski Başbakanlardan İsmet İnönü anısına düzenlenmiş müze İnönü 

Üniversitesi rektörlük binası giriş katında yer almaktadır. Müzede İnönü’ye ait özel eşyalar, fotoğraflar ve belgelerden oluşan 

koleksiyon sergilenmektedir. Hafta içi her gün açık olan müzenin ziyaretçi sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 

 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
BULGURLU MAH. MALATYA - ELAZIĞ YOLU . 10. KM 

0(422) 341 00 10                               
 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ:      08.00-17.00  
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Malatya Kültür Evi’nde; geçmişteki Malatya yaşamından objeler ile basın müzesi ve bazı Malatyalı ünlülere ait canlandırmalar 

yer alıyor. Geçmişteki Malatya kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından önem arz eden Malatya 

Kültür Evi projesi ile bu kültürün yaşatılması, tanıtılması, yeni nesillere aktarılması ve turizme katkı sağlanması amaçlanıyor 

 

 İNÖNÜ MAH/İNÖNÜ CAD/ ŞEHİT İBRAHİM TANRIVERDİ SANAT SOKAĞI 

4445144 

info@malatya.bel.tr 

 www.facebook.com/ 

 www.instagram.com/MalatyaBelTr/ 
 

 

mailto:
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Malatya ve çevresinde yapılan bilimsel kazılar ve çalışmalar sonucu ortaya çıkan Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Asur, 

Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait eserlerin sergilendiği arkeoloji müzesi Kernek Semtin’de 

bulunmaktadır. Arslantepe Höyük, Cafer Höyük, İmamoğlu Höyük, Pirat Höyük, Köşkerbaba Höyük'te yapılan kazılardan çıkan 

eserler ve müze müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazılarından çıkan eserler üç teşhir salonunda bulunan 32 vitrinde 

kronolojik ve tematik olarak sergilenmektedir. 

 KERNEK MAHALLESİ ŞEHİT HAMİT FENDOĞLU CAD. NO: 33 BATTALGAZİ 

0(422) 321 30 06 

 malatyamüzesi@kültür turizm.gov.tr 

www.facebook.com/Malatya Müzesi 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ:      08.00-16.00 
 

 

 

http://www.facebook.com/Malatya%20Müzesi
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Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı Radyo ve Gramofon Müzesi için yaklaşık 1 yılda toplanan 700 radyo ve 

gramofonun ilk olarak bakımları yapıldı. Büyük çoğunluğu çalışır duruma getirilen ürünlerden en dikkat çeken ise 1895 yılında 

üretilen gramofon oldu. 

Müze, gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya ekseninde çocuk ve gençlere sanat, kültür alanında nostaljik ve eğitici bilgiler 

sunmayı hedefliyor. 

 

 İNÖNÜ MAH/İNÖNÜ CAD/ NO:100E 

0553 358 12 00 
 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ:      08.00-18.00        
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Malatya Battalgazi ilçesinin B.Mustafa Paşa mahallesinde Tahtalı Minare Camii’nin kuzeyinde yer almaktadır. Güney-kuzey 

doğrultusunda inşa edilen hamam 19.yy. ın başlarında yapılmış olup kesin tarihi bilinmemektedir, Restorasyon sonucu Hamam 

Müzesi olarak işlevlendirilen yapıda, Türk hamam ve temizlik kültürünü belgeleme, koruma ve geleceğe aktarma 

amaçlanmıştır.  

 

 MUSTAFA PAŞA MH.HALEP CD.NO:125 44120 

 444 65 95 
 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ:      09.00-18.00 
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Malatya Lisesi kurulduğu günden bu güne başarılarıyla ülkemizin yönetiminde ünlü siyaset, sanat, edebiyat, spor ve bilim 

insanlarıyla adından bahsettirmeyi başarmış bir okuldur.  Müzede geçmişten günümüze Malatya Lisesinde ve diğer okullarda 

eğitim için kullanılan objelerin yanı sıra geçmişte bu okulda görev alan ya da öğrenim gören tanınmış şahsiyetlerle ilgili 

materyallere de yer verilmiştir. 

 

 MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ/ MALATYA LİSESİ 

0 (422) 326 37 52  
 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ:      08:00-17.00 (Hafta içi lütfen randevu alınız.) 
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Battalgazi ilçesinde bulunan daha önceleri Askerlik Şubesi olarak kullanılan yapı, 1893 yılında yapılmış olup Geç Osmanlı 

Dönemi eserlerindendir. Kentin toplumsal ve kültürel yaşamını, geçirdiği değişimleri anlatmak için Battalgazi Belediyesi 

tarafından oluşturulan bir müzedir. 

 

 FIRAT MAH. MEHMET BURUK CADDESİ 

5453783975 

www.facebook.com/Malatyakentmuzesi 
 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ:      09.00-19.00 
 

 

 

http://www.facebook.com/Malatyakentmuzesi
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KÜTÜPHANELER
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Arapgir Belediyesine  ait eski öğretmenevi olarak kullanılan binada gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Büyükşehir 

Belediyesi tarafından gönderilen modern malzemeler  ve kitaplar da  yerleştirilerek kütüphane hizmete hazır hale getirildi. 

 KÖSEOĞLU MAH. HÜKÜMET CADDESİ. NO: 7  

 0(422) 811 30 03 

 info@arapgir.bel.tr 
 

 

tel:+90-422-511-3003
tel:+90-422-511-3003
mailto:info@arapgir.bel.tr
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Malatya İl Halk Kütüphanesi ilk olarak 1950 tarihinde Halk Evinin ( Bugünkü yeri itibariyle Atatürk Müzesi ) 3500 adet kitabıyla 

Malatya Umumi Kütüphanesi adıyla hizmete açılmış, daha sonra muhtelif yerlerde faaliyetini sürdürerek 01/02/1979 tarihinden 

itibaren ise Bakanlığımız tarafından yaptırılan şu anda faaliyette olan hizmet binamızda faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca 

Kütüphanemize bağlı şube, belde ve ilçelerde oluşan 19 kütüphane mevcuttur. 

 KERNEK MAHALLESİ SİNEMA CAD. NO:9 

0(422)323 93 21 

ilhalkkutuphanesi@gmail.com 
 

AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ: 08.00-17.00 HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ 

 

mailto:ilhalkkutuphanesi@gmail.com
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1997 yılı başında tamamlanan kütüphane binasına 17.02.1997 tarihinde taşınarak hizmet vermeye devam etmiştir. Dört kattan 

oluşan kütüphane binası daha sonra Internet merkezi ile ortak kullanılmıştır. 2003-2004 Eğitim Öğretim Dönemi başında yeni 

yapılan kütüphane binasına taşınmıştır. 

 BULGURLU MAH. MALATYA - ELAZIĞ YOLU. 10. KM NO. 44210. BATTALGAZİ 

  0(422) 377 46 10 

 neziha.ustuner@inonu.edu.tr 
 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ 08.00-21.30 HAFTA İÇİ       10.00 - 16.00  HAFTA SONU 
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İstasyon Virajı, Yeşilyurt, Malatya adresinde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi Halk Kütüphanesi hizmet vermeye devam 

etmektedir. 

 

 İNÖNÜ MAHALLESİ/ İNÖNÜ CADDESİ/44070 

0(422)323 29 42 
 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ 08.00-17.00              
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22 Ocak 1990 tarihinde hizmete giren ve Malatya’daki ilk kültür merkezi olan Sabancı Kültür Merkezi içinde faaliyet gösteren 

kütüphanedir. 

 

 İNÖNÜ MAH. SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ İÇİ 

0(422)212 28 22 

 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ 7-24 AÇIK 
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, Malatya Valiliği ve Malatya Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordineli olarak her yıl 7’den 

70'e kitapseverleri kitapla buluşturmanın zeminini “Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı” ile oluşturuyor. 

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YANI FUAR ALANI  

0543 944 44 44 

 malatyakitapfuari.com.tr    
Nisan ayının son haftası-Mayıs ayının ilk haftası (10.00-22.00) 
 

 

https://www.google.com.tr/search?source=hp&ei=bNbtXPnbA8mRmwWiq6mYCA&q=malatya+kitap+fuar%C4%B1&oq=MALATYA+K%C4%B0TAP&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.1463.5714..7995...0.0..0.175.1973.0j14......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i67j0i131.3xQhwfNw-fQ
https://www.google.com.tr/search?source=hp&ei=bNbtXPnbA8mRmwWiq6mYCA&q=malatya+kitap+fuar%C4%B1&oq=MALATYA+K%C4%B0TAP&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.1463.5714..7995...0.0..0.175.1973.0j14......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i67j0i131.3xQhwfNw-fQ
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Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin, eğitim-öğretim ve araştırmalarını desteklemek, geliştirmek için; yazılı-basılı, elektronik, 

görsel-işitsel her türlü bilgi kaynaklarını toplayarak kullanıcıların hizmetine sunmak amacıyla faaliyet yürütmektedir. 

 

 BULGURLU MAH.ELAZIĞ YOLU10. KM 44210 BATTALGAZİ 

0(422) 377 30 00 

info@inonu.edu.tr 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ 08.00-17.00 

 

 

mailto:info@inonu.edu.tr
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BİLİMSEL 
KURULUŞLAR
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Bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlar ile Malatya’yı yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji alanında Türkiye’nin en önemli 

illerinden biri haline getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirilen Entegre Çevre Projesi ile çöpten elektrik üretimi 

yapılıyor. Malatya Entegre Çevre Projesi’nin  kentte 50 bin hanenin aydınlatmasını sağlayabilecek enerji üretmektedir.  

 

 ORDUZU MAH. AMCA SOKAK. NO:23 /BATTALGAZİ 

0(422)377 16 40                                 

info@malatya.bel.tr 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ  08.00-17.00 

 

 

mailto:info@malatya.bel.tr
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Malatya Merkez ilçeleri olan Battalgazi ve Yeşilyurt'un yerleşim birimlerinin evsel atık sularının çevre kirliliğine sebep olmayacak 

şekilde ileri düzeyde azot, fosfor ve karbon giderimi yapabilen uzun havalandırmalı aktif çamur prosesidir. Yaklaşık olarak 

720.000 eşdeğer nüfusa hitap edecek şekilde, atık suyun arıtılmasına hizmet edecek kapasitede üç aşamalı projelendirilmiştir. 

 HASIRCILAR 

0(422)377 74 44 

info@maski.gov.tr 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ  08.00-17.00 

 
 

 

mailto:info@maski.gov.tr
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Trambüs Bakım Atölyesi'nin çatısına kurulan ve 345 KWH enerji üretilen Güneş Enerji 

Santrali'nin  sayesinde Trambüs Bakım İstasyonu’nun tüm elektrik ihtiyacı karşılanıyor. 

 

 HOCA AHMET YESEVİ MAH. ŞEHİR MEZARLIĞI CADDESİ. 4/3 YEŞİLYURT 

0(422)336 95 01 

info@motaş.gov.tr 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ  08.00-17.00 

 
 

 

mailto:info@motaş.gov.tr
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Malatya'da şeker pancarı üretimi, her yıl üreticilerle yapılan şeker pancarı üretim sözleşmesi ile yapılmaktadır. 1976 yılında 

faaliyete geçen Tohum İşleme Fabrikasında pancar üretim iş programına uygun olarak, ham tohumdan ülkemiz koşullarına en 

uygun şekilde geliştirilmiş kalibre edilmiş tohum elde etmektedir. 

 ÖZALPER MAHALLESİ/TURGUT ÖZAL BULVARI 

0(422)212 10 44 

www.turkseker.gov.tr 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ  08.00-17.00 

 

 

http://www.turkseker.gov.tr/
http://www.turkseker.gov.tr/
http://www.turkseker.gov.tr/
http://www.turkseker.gov.tr/
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizin en büyük fuarlarından biri olan Malatya Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve 

Gıda Fuarı;  Tarım sektörünün devlerini bir araya getirerek, ulusal çapta gerçekleştirdiği organizasyonlarla üreticiler ve tüketiciler 

arasında köprü olma görevine devam ediyor.  

 MİŞ MİŞ PARK FUAR ALANI 

0(422) 336 44 12 
 
AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ: 10.00-19.00(nisan ayı içerisinde) 
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Bölgesindeki demiryolu altyapı kapasitesi ile trafik ve istasyonların yönetilmesini, demiryolu altyapısının yapım, bakım ve 

modernizasyon işlerinin yerine getirilmesini ve bunlara ilişkin hukuki, idari ve mali hizmetlerin yürütülmesini sağlamaktadır. 

 İNÖNÜ MAH. İSTASYON  CAD. NO: 2  

0(422)212 48 00 

www.tcddtasimacilik.gov.tr 
 

 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/
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Derme HES Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Abdülharap Çayı üzerindedir. KCETAŞ firmasına ait santral 4,50 MWe kurulu gücü 

ile Türkiye'nin 1054. Malatya'nın ise 8. büyük enerji santralidir. Derme HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında 

ise 2.803 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır. 

 GÜNDÜZBEY MAH. M.CEVDET YAVUZ CD. 

0(422)487 10 66 

 dermehesmalatya@msn.com 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ  08.00-17.00 

 

 

https://www.enerjiatlasi.com/akarsular/abdulharap-cayi.html
https://www.enerjiatlasi.com/firma/kcetas.html
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MTA Bölge Müdürlüğü, madencilik sektörünün gelişmesi için gerekli her türlü bilgiyi üreten ve altyapı hizmetlerini sunan 

araştırmacı bir kuruluştur. MTA yer kabuğunu araştırır, inceler ve bunun sonucunda, topladığı bilgileri ilgili kamu kurumları ile 

özel sektörün kullanımına sunar. Bu kapsamda ilgili sektörlere jeoloji ve jeofizik haritaları, madene yönelik altyapı bilgileri, katı 

yakıt ve jeotermal enerji kaynak bilgileri, afet zararlarını azaltmaya yönelik diri fay ve heyelan haritaları vb. temel yer bilim 

verilerini üretir. 

 YAKINCA MAH. ADIYAMAN YOLU ÖZAL CAD. 

0(422) 212 83 36                 

malatya@mta.gov.tr 
 
AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ    08:00-17:00                   (Hafta içi randevu alınarak gidilebilir.) 
 

 

mailto:malatya@mta.gov.tr
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TEKNOPARKLAR
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Teknopark bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde öncelikli sektörler başta olmak üzere, Malatya'nın ve  Türkiye’nin Ar-Ge 
potansiyelini ve kültürünü geliştirmek suretiyle teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesinde rol oynamak, sanayi işbirliği 
olgusuna destek olmak ve gelişmesinde köprü görevi görmek amacıyla 2010 yılından beri faaliyet yürütmektedir.  
 

 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KARŞISI. MALATYA TEKNOKENT. BATTALGAZİ 

0(422) 290 44 44 

 info@malatyateknokent.com.tr 
 

 www.facebook.com/malatya teknoloji geliştirmebölgesi 
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ÜNİVERSİTELER
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Battalgazi Tarım Yerleşkesinde, 5 fakülte, 1 yüksekokul,  1 Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü,  Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Hekimhan, Darende, Doğanşehir, Kale ve Hekimhan ilçelerindeki  8 Meslek 

Yüksekokulu’ndan oluşan akademik birimleri,  yaklaşık 5 bin öğrencisi ve 122 akademisyen kadrosu ile 2018-2019 öğretim yılı 

başında eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. 

 ALACAKAPI MAH. KIRKGÖZ CAD 

0(422) 846 12 55                                        

 www.facebook.com/malatyaturgutozaledu                       
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ   08.00 - 17.00 
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1975 yılından bugüne hızla gelişen ve büyüyen üniversitemiz, Ülkemizin saygın ve köklü üniversiteleri arasında yer alan İnönü 

Üniversitesi, 14 Fakülte, 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 2 yüksekokulu, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 teknokent, 

Turgut Özal Tıp Merkezinin de aralarında bulunduğu 24 araştırma ve uygulama merkeziyle yaklaşık 41000 öğrenciye eğitim ve 

öğretim hizmeti veren bir üniversitedir. Şehir merkezine 10 km mesafede bulunan üniversitemiz, 7000 dekarlık merkez 

yerleşkesinin yanında şehir merkezinde bulunan Malatya Meslek Yüksekokulu ve Malatya Organize Sanayi Bölgesinde yer 

alan Malatya OSB Meslek Yüksekokulu kampüsleriyle eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

 

 BULGURLU MAH.ELAZIĞ YOLU10. KM 44210 BATTALGAZİ/MALATYA 

0(422)341 06 13 

sporbilimleri@inonu.edu.tr 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ   08.00 - 17.00 

 

 

mailto:sporbilimleri@inonu.edu.tr
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İnönü Üniversitesi ana yerleşkesi içinde bulunan Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacı, bölgemizdeki 

okul-öncesi ve ilköğretim okullarında üstün yetenek ve zekâya sahip olarak belirlenmiş çocukların bulundukları bu erken 

yaşlarda üniversite ortamına alınarak sağlıktan sanata kabiliyetli oldukları alanlarda kendilerini gerçekleştirecekleri bir ortam 

sağlamaktır. 

 

 BULGURLU MAH.ELAZIĞ YOLU10. KM 44210 BATTALGAZİ/MALATYA 

0(422)341 06 13 

sporbilimleri@inonu.edu.tr 
 

AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ   08.00 - 17.00 

 
 

 

mailto:sporbilimleri@inonu.edu.tr
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EK1: Gezi Planı 

 

          ......................................................................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

Ayrıntıları aşağıdaki gezi planında belirtilen bir gezi düzenlemek istiyorum/istiyoruz. Aşağıda belirtilen 

gezi yeri/yerleri, gezinin amacı ile geziden beklenen öğrenci kazanımları/hedef ve davranışların 

gerçekleştirilmesi açısından okulumuza mesafe olarak en yakın yer/yerler durumundadır. Söz konusu 

gezinin yapılabilmesi için gerekli planlama ve organizasyonun gerçekleştirilmesi hususunda, 

 

Gereğini arz ederim.                                                                               …../…../20… 

                                                                                                                                  İMZA 
                                                                                                                     Öğretmenlerin Adı/Soyadı 
 

Gezinin konusu 
 

 

Gezinin amacı 
 

 

Gezinin hangi ders veya sosyal etkinlik kapsamında planlandığı 
 

 

Geziden beklenen öğrenci kazanımları/hedef ve davranışlar 
 

 

Gezinin başlama ve bitiş tarihi 
 

 

Gezi yeri/yerler 
 

 

Geziye gidilecek yol güzergâhı 
 

 

Geziye dönüş yol güzergâhı 
 

 

Gezi sırasında alınacak güvenlik önlemleri 
 

 

Geziye katılacak toplam öğrenci sayısı 
 

 

GEZİYE KATILACAK SINIFLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI 

ŞUBESİ ERKEK KIZ TOPLAM 

    

    

    

    

    

 

        Ek: Geziye Katılacak öğrencileri gösterir liste Açıklama: Öğretmen tarafından planlanan bu geziye 

katılmak isteyen diğer yönetici ve öğretmenler ile velilerle ilgili çalışmalar okul idaresiyle işbirliği içerisinde 

yürütülecektir. 
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EK2: Gezi Listesi 

                          ………………………………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE  

(Geziye Katılacak Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veliler)* 

 

SIRA 

NO ADI SOYADI KİŞİ YAKINI TELEFON NO ADRES 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

…    

 

 

* Gezi planı ile birlikte geziye katılacak yönetici, öğretmen, öğrenci ve varsa velilerin isimleri, adresleri ulaşılabilecek 

yakınlarının telefon numaralarının yer aldığı bir liste hazırlanarak bir nüshası okul yönetimine verilir (Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği Madde 10). 
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 EK 3: Veli İzin Belgesi* 

 

 

            ............................................................................................. MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

            Velisi bulunduğum ..................... sınıfı ...................... nolu öğrencinin planlanan .................................... 

okul gezisine katılmasına izin veriyorum. 

 

Veli  
Adı Soyadı 

Adres:  
Tel: 

 

 

 

     EK 3: Veli İzin Belgesi* 

 

                   ......................................................................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

                  Velisi bulunduğum ..................... sınıfı ...................... nolu öğrencinin planlanan ............................. okul 

gezisine katılmasına izin veriyorum.                    

Veli 
Adı Soyadı 

Adres: 

Tel: 

 

* Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Madde 10 

 

 

* Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Madde 10 
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EK 4: Öğrenci Gezisi Ön Anket 

Tarih : 
 
Adı Soyadı : 
 
Sınıfı : 
 
Numarası : 

 

1. Müze ne demektir? 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 

2. Hangi tür müzeler vardır? 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
 

3. Müzeler ne işe yarar? 
............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

4. Daha önce hiç müze gezdiniz mi? Gezdiyseniz hangilerini gezdiniz? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK 5: Öğrenci Gezisi Son Anket 

 

1. Gezdiğiniz müzenin adı ve türü nedir?  
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

2. İncelediğiniz eserlerin türü nedir?  
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

3. Eserler nasıl ve nereden sağlanmıştır?  
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

4. Daha çok hangi tür eserlerden hoşlandınız?  
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

5. Bu müze gezisinde neleri ilk defa öğrendiniz? 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

6. Gezide sizce eksik ve aksayan şeyler nelerdir? 
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 

7.Bu gezi sizce daha iyi ve yararlı nasıl olabilirdi? 

..............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

 

   CEVAPLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERRİZ 

   CEVAPLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERRİZ 


