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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 alanları 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan temel eğitim ve ortaöğretime 
ait eğitim- öğretim programlarıyla ilişkilendirerek daha etkin kullanılmasını 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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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

DİNLEME/İZLEME 
T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

içeriğini değerlendirir. 

MALATYA FOTOĞRAF VE FOTOĞRAF 

MAKİNESİ MÜZESİ 

Çizgi film vb. izletilerek örtülü 

anlamlar hakkında çıkarımda 

bulunulması sağlanır. 

DİNLEME/İZLEME T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular. 

MALATYA MÜZESİ,                        

 ATATÜRK ANI EVİ VE  

ETNOGRAFYA MÜZESİ   

BEŞKONAKLAR ETNOGRAFYA MÜZESİ 

VE GELENEKLSEL MALATYA EVİ            

Not alarak, katılımlı, grup hâlinde 

dinleme gibi yöntem ve teknikleri 

uygulamaları sağlanır. 

OKUMA/ANLAMA T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

RADYO VE GRAMOFON MÜZESİ 

Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların 

nasıl ilettikleri üzerinde durulur. 

YAZMA T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar. 

MALATYA KÜLTÜR EVİ, BEŞKONAKLAR 

ETNOGRAFYA MÜZESİ VE 

GELENEKLSEL MALATYA EVİ,                         

YAŞAM MÜZESİ (BOYRAZ KONAĞI),                               

MALATYA KENT MÜZESİ 

Öğrencilerin günlük hayattaki 

gözlem ve deneyimlerine 

dayanarak hikâye konusu ve 

hikâye unsurlarını belirlemeleri 

sağlanır. 

YAZMA T.5.4.14. Kısa metinler yazar. MALATYA BAROSU 

Öğrencilere dilekçe yazmanın 

kuralları gösterilir ve öğrenciler 

dilekçe yazmaya teşvik edilir. 

DİNLEME/İZLEME 

T.5.1.1.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen 

olayların gelişimi ve sonucu hakkında 

tahminde bulunur. 

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ 

Öğrencilere tiyatro, skeç izletilir. 

Ardından izletilen oyunun gelişimi 

ya da sonu hakkında farklı fikirler 

oluşturularak oyunun öğrenci 

tarafından tekrar oluşturulması 

istenir. 

DİNLEME/İZLEME 
T.5.1.3.Dinlediklerinin/izlediklerinin 

konusunu belirler. 

Öğrencilerden izledikleri oyunun 

konusunu belirlemeleri istenir. 

DİNLEME/İZLEME 
T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana 

fikrini/ana duygusunu tespit eder. 

Öğrencilerden izledikleri oyunun 

ana fikrini bulmaları istenir 

DİNLEME/İZLEME T.5.1.5. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. 
Öğrencilerden izledikleri oyunu 

özetlemeleri istenir 

DİNLEME/İZLEME 
T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik 

sorulara cevap verir. 

Tiyatroyu izleyen öğrencilerden 

sınıf ortamında birbirlerine oyun 

hakkında sorular sormaları istenir. 

Verilen cevaplar hakkında 

öğrencilerle düşünceler paylaşılır. 

DİNLEME/İZLEME 
T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 

farklı başlıklar önerir. 

Öğrencilerden izledikleri oyunlara 

farklı başlıklar bulamaları istenir. 

DİNLEME/İZLEME 
T.5.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici 

metinleri canlandırır. 

Öğrencilerden izledikleri oyunları 

sınıfta canlandırmaları istenir. 
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KONUŞMA T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ 

Öğrencilerin verilen bir konuyu 

görsellerle destekleyerek kısa 

sunum hazırlamaları ve sunum 

öncesinde 

prova yapmaları sağlanır. 

OKUMA 
T.5.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış 

yazıları okur. 
MABESEM 

Hat ve tezhip kursları gezilerek 

öğrencilere farklı yazı karakterleri 

gösterilir, yazı karakterleri ile ilgili 

bilgiler verilir. 

OKUMA 
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun 

biçimde okur. 

MALATYA İL HALK KÜTÜPHANESİ,  

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ 

KÜTÜPHANESİ,                             

KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ 

SADRETTİN KONEVİ HALK 

KÜTÜPHANESİ,                              

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ HALK 

KÜTÜPHANESİ ŞUBESİ 

Öğrencilerin seviyelerine uygun, 

edebî değeri olan şiirleri ve kısa 

yazıları türünün özelliğine göre 

okumaları 

ve ezberlemeleri sağlanır. 

OKUMA T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. 

Sesli, sessiz, tahmin ederek, grup 

hâlinde, soru sorarak, söz korosu, 

ezberleyerek ve hızlı okuma gibi 

yöntem ve teknikleri kullanmaları 

sağlanır. 

OKUMA/ANLAMA T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder. 
ORDUZU PINARBAŞI C TİPİ HAYVANAT 

BAHÇESİ 

Mekândaki hayvanlar 

kişileştirilerek öğrencilere hikâye, 

fabl, masal, anlatılır ve böylece 

metin türleri tanıtılır. Metin türleri 

ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmez. 
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

. OKUMA / AKICI 

OKUMA 

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine 

dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 

 

MALATYA İL HALK 

KÜTÜPHANESİ       

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ 

KÜTÜPHANESİ 

 

 KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ 

SADRETTİN KONEVİ HALK 

KÜTÜPHANESİ 

 

 

 

 

 

 

 

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ 

HALK KÜTÜPHANESİ ŞUBESİ 

 

DARENDE SADRAZAM 

MEHMET PAŞA HALK 

KÜTÜPHANESİ 

 

 

ARAPGİR TURGUT ÖZAL 

KÜTÜPHANESİ 

             Öğrenciler ilgili okul dışı öğrenme ortamına 

götürülerek kitap okumaları sağlanır. Seviyelerine 

uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları 

türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri 

sağlanır.  Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, 

soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi 

yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.  

 

 

     Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime 

gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve 

deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.  

 

      

 

 

 

       Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime 

gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir. Metin 

içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurmaları 

öğrencilerden istenir.   Olay örgüsü, mekân, zaman, 

şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.  

Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi 

sağlanır. Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların 

tespit edilmesi sağlanır.  Metindeki örnek ve 

ayrıntılara atıf yapılması sağlanır. 

OKUMA / AKICI 

OKUMA 

T.6.3.2. Metni türün özelliklerine 

uygun biçimde okur. 

OKUMA / AKICI 

OKUMA 

T.6.3.4. Okuma stratejilerini 

kullanır. 

OKUMA / ANLAMA T.6.3.16. Okuduklarını özetler. 

OKUMA / ANLAMA 
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları 

cevaplar. 

OKUMA / ANLAMA 
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular 

sorar. 

OKUMA / ANLAMA 
T.6.3.19. Metnin konusunu 

belirler. 

OKUMA / ANLAMA 
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana 

duygusunu belirler. 

OKUMA / ANLAMA 
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun 

başlık belirler. 

OKUMA / ANLAMA 
T.6.3.22. Metindeki hikâye 

unsurlarını belirler. 

OKUMA / ANLAMA 
T.6.3.23. Metinde ele alınan 

sorunlara farklı çözümler üretir. 

OKUMA / ANLAMA 
T.6.3.24. Metnin içeriğini 

yorumlar. 

OKUMA / ANLAMA 
T.6.3.25. Metinler arasında 

karşılaştırma yapar. 

OKUMA / ANLAMA 

T.6.3.31. Metinde önemli 

noktaların vurgulanış biçimlerini 

kavrar. 

OKUMA / ANLAMA T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. MALATYA KİTAP FUARI 
 Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı gibi yazı türleri 

gösterilerek öğretilir. 

DİNLEME/İZLEME 
T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini 

özetler. 

 

 

    

 

 DİNLEME/İZLEME 
T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine 

yönelik sorulara cevap verir. 
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DİNLEME/İZLEME 

T.6.1.5. 

Dinlediklerinin/izlediklerinin 

konusunu belirler. 

 

KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ       

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ    

MALATYA ULUSLARARASI 

FİLM FESTİVALİ                                   

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT 

ÖZAL KONGRE VE KÜLTÜR 

MERKEZİ 

 

 

      Öğrenciler okul dışı öğrenme alanlarına 

götürülerek film izletilir, panel, açık oturum, 

konferans dinlemeleri sağlanır, ardından 

izlediklerinde / dinlediklerinde geçen mesajların 

örtülü anlamlarını bulmaları istenir. İçerikler ilgili 

tutarlılığı sorgulamaları sağlanır. Sınıf ortamında 

veya okul dışı öğrenme ortamında izlediklerini 

canlandırmaları istenir. Ayrıca  katılımlı, katılımsız, 

grup halinde ve not alarak dinleme gibi yöntem ve 

teknikleri, uygulamaları sağlanır 

DİNLEME/İZLEME 

T.6.1.6. 

Dinlediklerinin/izlediklerinin ana 

fikrini/ana duygusunu tespit eder. 

DİNLEME/İZLEME 

T.6.1.7. 

Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 

farklı başlıklar önerir. 

DİNLEME/İZLEME 
T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye 

edici metinleri canlandırır. 

DİNLEME/İZLEME 
T.6.1.12. Dinleme stratejilerini 

uygular. 

DİNLEME/İZLEME 

T.6.1.10. 

Dinlediklerinin/izlediklerinin 

içeriğini değerlendirir. 

DİNLEME/İZLEME 

T.6.1.11. 

Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili 

görüşlerini bildirir. 

DİNLEME/İZLEME 
T.6.1.9. Konuşmacının sözlü 

olmayan mesajlarını kavrar. 

KONUŞMA T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.  

KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ         

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT 

ÖZAL KONGRE VE KÜLTÜR 

MERKEZİ 

       

  Öğrenciler okul dışı öğrenme ortamına götürülür ve 

bir hazırlıklı konuşma yapmaları istenir. Konuşma 

yaparken ve ya öncesinde öğrencilerin verilen bir 

konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum 

hazırlamaları ve prova 

yapmaları sağlanır.   Serbest, güdümlü, yaratıcı, 

hafızada tutma tekniği ve kelime kavram 

havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve 

tekniklerin kullanılması sağlanır.  Ama, fakat, ancak, 

lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini 

kullanmaları sağlanır. Tüm konuşmaları boyunca 

dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin 

yerine Türkçe karşılıklarını kullanmaları 

öğrencilerden istenir. 

KONUŞMA 
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini 

uygular. 

KONUŞMA 
T.6.2.4. Konuşmalarında beden 

dilini etkili bir şekilde kullanır. 

KONUŞMA 
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına 

uygun kullanır. 

KONUŞMA 

T.6.2.6. Konuşmalarında uygun 

geçiş ve bağlantı ifadelerini 

kullanır. 

KONUŞMA 

 

T.6.2.7. Konuşmalarında yabancı 

dillerden alınmış, dilimize henüz 

yerleşmemiş kelimelerin 

Türkçelerini kullanır 

OKUMA / ANLAMA 

 

T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları 

cevaplar. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ RADYO VE 

GRAMOFON MÜZESİ 

 Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri 

yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır. 

Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin 

sorgulanması sağlanır. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 

ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

DİNLEME/İZLEME 

T.7.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde 

geçen olayların gelişimi ve sonucu 

hakkında tahminde bulunur. 

 

KONGRE KÜLTÜR 

MERKEZİ      

 SABANCI KÜLTÜR 

MERKEZİ     

MALATYA 

ULUSLARARASI FİLM 

FESTİVALİ          

 İNÖNÜ 

ÜNİVERSİTESİ 

TURGUT ÖZAL 

KONGRE VE KÜLTÜR 

MERKEZİ 

        

  Öğrenciler okul dışı öğrenme alanlarına götürülerek film, tiyatro 

izletilir, panel, açık oturum, konferans dinlemeleri sağlanır, ardından 

izlediklerinde / dinlediklerinde geçen mesajların örtülü anlamlarını 

bulmaları istenir. İçerikler ilgili tutarlılığı sorgulamaları sağlanır.            

        Sınıf ortamında veya okul dışı öğrenme ortamında izlediklerini 

canlandırmaları istenir. Ayrıca duygudaşlık kurarak katılımlı, 

katılımsız,  not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri, 

uygulamaları sağlanır 

DİNLEME/İZLEME 
T.7.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini 

özetler. 

DİNLEME/İZLEME 
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine 

yönelik soruları cevaplar. 

DİNLEME/İZLEME 
T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

konusunu belirler. 

DİNLEME/İZLEME 
T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

ana fikrini/ana duygusunu belirler. 

DİNLEME/İZLEME 
T.7.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine 

yönelik farklı başlıklar önerir. 

DİNLEME/İZLEME 
T.7.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye 

edici metinleri canlandırır. 

DİNLEME/İZLEME 

T.7.1.10. 

Dinlediklerinde/izlediklerinde 

tutarlılığı sorgular. 

DİNLEME/İZLEME 
T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle 

ilgili görüşlerini bildirir. 

DİNLEME/İZLEME 
T.7.1.12. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

içeriğini değerlendirir. 

DİNLEME/İZLEME 
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini 

uygular. 

DİNLEME/İZLEME 
T.7.1.14. Konuşmacının sözlü 

olmayan mesajlarını kavrar. 

KONGRE KÜLTÜR 

MERKEZİ         

 İNÖNÜ 

ÜNİVERSİTESİ 

TURGUT ÖZAL 

KONGRE VE KÜLTÜR 

MERKEZİ 

     

    Öğrenciler okul dışı öğrenme ortamına götürülür ve bir 

hazırlıklı/hazırlıksız konuşma yapmaları istenir. Konuşma yaparken 

ve ya öncesinde öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle 

destekleyerek mantıksal bir bütünlük içinde kısa sunum 

hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır. Katılımlı, yaratıcı, 

güdümlü, yaratıcı, duygudaşlık kurma, tartışma, eleştirel konuşma 

gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. Oysaki başka bir 

deyişle, özellikle, ilk olarak ve son alarak kullanmaları sağlanır. Tüm 

konuşmaları boyunca dilimize henüz yerleşmemiş yabancı 

kelimelerin yerine Türkçe karşılıklarının kullanmaları öğrencilerden 

istenir. 

KONUŞMA T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. 

KONUŞMA T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. 

KONUŞMA 
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini 

uygular. 

KONUŞMA 
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini 

etkili bir şekilde kullanır. 

KONUŞMA 
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına 

uygun kullanır. 

KONUŞMA 
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun 

geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 
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KONUŞMA 

T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı 

dillerden alınmış, dilimize henüz 

yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini 

kullanır. 

OKUMA / AKICI 

OKUMA 

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine 

dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 

 

MALATYA İL HALK 

KÜTÜPHANESİ                   

İNÖNÜ 

ÜNİVERSİTESİ 

MERKEZ 

KÜTÜPHANESİ         

  KONGRE KÜLTÜR 

MERKEZİ 

SADRETTİN KONEVİ 

HALK KÜTÜPHANESİ    

  SABANCI KÜLTÜR 

MERKEZİ HALK 

KÜTÜPHANESİ 

ŞUBESİ   

  

DARENDE 

SADRAZAM MEHMET 

PAŞA HALK 

KÜTÜPHANESİ 

 ARAPGİR TURGUT 

ÖZAL KÜTÜPHANESİ       

   MALATYA KİTAP 

FUARI 

 Öğrenciler ilgili okul dışı öğrenme ortamına götürülerek noktalama 

işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okumaları sağlanır 

OKUMA / AKICI 

OKUMA 

T.7.3.2. Metni türün özelliklerine 

uygun biçimde okur. 

Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa 

yazıları türünün özelliğine göre okumaları 

ve ezberlemeleri sağlanır. 

OKUMA / AKICI 

OKUMA 
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. 

Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak 

okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları 

sağlanır. 

. OKUMA / ANLAMA T.7.3.15. Okuduklarını özetler. 
Kütüphanede kitap okuyan öğrenciler birbirlerine okuduklarını 

özetlerler 

OKUMA / ANLAMA T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 
Kütüphanede kitap okuyan öğrenciler birbirlerine kitabın 

konusundan bahsederler 

OKUMA / ANLAMA 
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana 

duygusunu belirler. 

Kütüphanede kitap okuyan öğrenciler birbirlerine kitabın ana ve 

yardımcı fikrinden bahsederler 

OKUMA / ANLAMA 
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri 

belirler. 

Kütüphanede kitap okuyan öğrenciler birbirlerine kitabın ana ve 

yardımcı fikrinden bahsederler 

OKUMA / ANLAMA 
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları 

cevaplar. 
Metin içine metin dışı anlam ilişkileri kurulur. 

OKUMA / ANLAMA T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 
Kütüphanede kitap okuyan öğrenciler kendilerine soru sorulmasını 

isterler. 

OKUMA / ANLAMA 
T.7.3.21. Metindeki hikâye 

unsurlarını belirler. 

Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı 

üzerinde durulur. 

OKUMA / ANLAMA T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 

 Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır. Metindeki 

öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. Metindeki 

örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır. 

OKUMA / ANLAMA T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. Söyleşi, biyografi, otobiyografi, günlük türleri üzerinde durulur. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 

ALANI 
KAZANIM 

MEKÂN (OKUL DIŞI 

ÖĞRENME ORTAMI) 
AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

DİNLEME/İZLEME 

T.8.1.1. 

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen 

olayların gelişimi ve sonucu 

hakkında tahminde bulunur. 

 

 

 

KONGRE KÜLTÜR 

MERKEZİ               

 

SABANCI KÜLTÜR 

MERKEZİ             

 

MALATYA 

ULUSLARARASI FİLM 

FESTİVALİ                                    

 

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

TURGUT ÖZAL 

KONGRE VE KÜLTÜR 

MERKEZİ 

       Öğrenciler okul dışı öğrenme alanlarına 

götürülerek film, tiyatro izletilir, panel, açık oturum, 

konferans dinlemeleri sağlanır, Ardından izlediklerinde 

/ dinlediklerinde geçen mesajların örtülü anlamlarını 

bulmaları istenir. İçerikler ilgili tutarlılığı sorgulamaları 

sağlanır. Sınıf ortamında veya okul dışı öğrenme 

ortamında izlediklerini canlandırmaları istenir. Ayrıca 

duygudaşlık kurarak katılımlı, katılımsız,  not alarak 

dinleme gibi yöntem ve teknikleri, uygulamaları 

sağlanır 

DİNLEME/İZLEME 
T.8.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini 

özetler. 

DİNLEME/İZLEME 
T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine 

yönelik sorulara cevap verir. 

DİNLEME/İZLEME 
T.8.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

konusunu tespit eder. 

DİNLEME/İZLEME 

T.8.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

ana fikrini/ana duygusunu tespit 

eder. 

DİNLEME/İZLEME 
T.8.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine 

yönelik farklı başlıklar önerir. 

DİNLEME/İZLEME 
T.8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye 

edici metinleri canlandırır. 

DİNLEME/İZLEME 

T.8.1.9. 

Dinlediklerinde/izlediklerinde 

tutarlılığı sorgular. 

DİNLEME/İZLEME 

T.8.1.10. 

Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili 

görüşlerini bildirir. 

DİNLEME/İZLEME 
T.8.1.13. Konuşmacının sözlü 

olmayan mesajlarını kavrar. 

DİNLEME/İZLEME 
T.8.1.14. Dinleme stratejilerini 

uygular. 

Seçici, yaratıcı, eleştirel, empati kurarak, not alarak 

dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır. 

KONUŞMA T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. 

KONGRE KÜLTÜR 

MERKEZİ                  

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

TURGUT ÖZAL 

KONGRE VE KÜLTÜR 

MERKEZİ 

Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde 

sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici 

materyaller kullanmaları, sunu hazırlamaları sağlanır. 

Öğrenciler araştırma sonuçlarını sempozyum, panel, 

forum vb. ortamlarda sunmaya teşvik edilir. 

KONUŞMA 
T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma 

yapar. 

KONUŞMA 
T.8.2.3. Konuşma stratejilerini 

uygular. 

Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve 

eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin 

kullanılması sağlanır. 

KONUŞMA 
T.8.2.4. Konuşmalarında beden 

dilini etkili bir şekilde kullanır. 
Öğrenciler okul dışı öğrenme ortamına götürülür ve bir 

hazırlıklı/hazırlıksız konuşma yapmaları istenir. Konuşma 

yaparken ve ya öncesinde öğrencilerin verilen bir konu 

hakkında görsellerle destekleyerek mantıksal bir bütünlük 

içinde kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları 

KONUŞMA 
T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına 

uygun kullanır. 
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KONUŞMA 

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı 

dillerden alınmış, dilimize henüz 

yerleşmemiş kelimelerin 

Türkçelerini kullanır. 

sağlanır. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, yaratıcı, empati 

kurma, tartışma, eleştirel konuşma gibi yöntem ve 

tekniklerin kullanılması sağlanır. Oysaki başka bir deyişle, 

özellikle, ilk olarak ve son alarak kullanmaları sağlanır. 

Tüm konuşmaları boyunca dilimize henüz yerleşmemiş 

yabancı kelimelerin yerine Türkçe karşılıklarının 

kullanmaları öğrencilerden istenir. 

OKUMA/ 

AKICI OKUMA 

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine 

dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 

MALATYA İL HALK 

KÜTÜPHANESİ                  

 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

MERKEZ 

KÜTÜPHANESİ      

   KONGRE KÜLTÜR 

MERKEZİ SADRETTİN 

KONEVİ HALK 

KÜTÜPHANESİ     

  SABANCI KÜLTÜR 

MERKEZİ HALK 

KÜTÜPHANESİ ŞUBESİ    

 

DARENDE SADRAZAM 

MEHMET PAŞA HALK 

KÜTÜPHANESİ   

  ARAPGİR TURGUT 

ÖZAL KÜTÜPHANESİ    

  MALATYA KİTAP 

FUARI 

Öğrenciler ilgili okul dışı öğrenme ortamına götürülerek  

noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz 

okumaları sağlanır 

OKUMA/ 

AKICI OKUMA 

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine 

uygun biçimde okur. 

Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri 

ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları 

ve ezberlemeleri sağlanır. 

OKUMA/ 

AKICI OKUMA 

T.8.3.4. Okuma stratejilerini 

kullanır. 

Göz atarak, özetleyerek, not alarak, tartışarak ve 

eleştirerek okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları 

sağlanır. 

OKUMA/ 

AKICI OKUMA 
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. 

Kütüphanede kitap okuyan öğrenciler birbirlerine 

okuduklarını özetlerler 

OKUMA/ 

ANLAMA 

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları 

cevaplar. 
Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. 

OKUMA/ 

ANLAMA 
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. 

Kütüphanede kitap okuyan öğrenciler kendilerine soru 

sorulmasını isterler. 

OKUMA/ 

ANLAMA 
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. 

Kütüphanede kitap okuyan öğrenciler birbirlerine kitabın 

konusundan bahsederler 

OKUMA/ 

ANLAMA 

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana 

duygusunu belirler. 

Kütüphanede kitap okuyan öğrenciler birbirlerine kitabın 

ana ve yardımcı fikrinden bahsederler 

OKUMA/ 

ANLAMA 

T.8.3.18. Metindeki yardımcı 

fikirleri belirler. 

Kütüphanede kitap okuyan öğrenciler birbirlerine kitabın 

ana ve yardımcı fikrinden bahsederler 

OKUMA/ 

ANLAMA 

T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki 

hikâye unsurlarını belirler. 

Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, 

anlatıcı üzerinde durulur. 

OKUMA/ 

ANLAMA 
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 

 Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır. 

Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi 

sağlanır. Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması 

sağlanır. 

OKUMA/ 

ANLAMA 

T.8.3.23. Metinler arasında 

karşılaştırma yapar. 

Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri itibarıyla 

karşılaştırılması sağlanır. 
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SOSYAL 
BİLGİLER
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMI) 
AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

KÜLTÜR VE MİRAS 

5.2.1 Somut kalıntılarından yola çıkarak 
Anadolu ve Mezopotamya 
uygarlıklarının insanlık tarihine önemli 
katkılarını fark eder. 

MALATYA MÜZESİ                             Müzede uygarlıklara ait eserleri inceler. 

5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile 
tarihi mekânları nesneleri ve eserleri 
tanıtır. 

KENT MÜZESİ                 
MALATYA MÜZESİ                                        
BEŞ KONAKLAR ETNOGRAFYA 
MÜZESİ VE GELENEKSEL 
MALATYA EVİ  

Malatya'daki tarihi ve kültürel mekânları 
tanır. 

5.2.3 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel 
özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel 
özelliklerini karşılaştırarak bunlar 
arasındaki benzer ve farklı unsurları 
belirler. 

MALATYA KÜLTÜR EVİ                             
KENT MÜZESİ 
 

Kültürel özelliklerimizi benzerlik ve 
farklılıklar açısından inceler, 
kültürümüzdeki değişim ve sürekliliği 
kavrar. Gördüğü farklı kültürlerle Malatya 
kültürünü karşılaştırır. 

5.2.4. Kültürel ögelerin, insanların bir 
arada yaşamasındaki rolünü analiz 
eder.  

Kültürel öğelerin insanların bir arada 
yaşamasındaki rolünü kavrar. 

5.2.5 Günlük yaşamdaki kültürel 
unsurların tarihi gelişimini değerlendirir. 

Geçmişten günümüze gündelik 
hayatımızdaki kültürel unsurların 
değişimi ve sürekliliği konusunda bilgi 
sahibi olur. 

İNSANLAR YERLER VE 
ÇEVRELER 

5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, 
insan faaliyetlerine etkisini, günlük 
yaşantısından örnekler vererek açıklar. 

METEOROLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 
Meteoroloji İl Müdürlüğüne ziyareti 
yaparak iklimin insan faaliyetlerine 
etkilerini örneklendirir. 

5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve 
çevre sorunlarının oluşum nedenlerini 
sorgular.                          

AFAD 
 

Doğal afetler hakkında bilgi sahibi olur. 
Yaşadığı çevredeki en önemli doğal 
afetin deprem olduğunu, bu afetin 
oluşum nedenlerini kavrar. 

5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı 
üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 

 Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine 
etkilerini kavrar. 

BİLİM TEKNOLOJİ VE 
TOPLUM 

5.4.3. Sanal ortamı kullanırken güvenlik 
kurallarına uyar. 

TÜRK TELEKOM 
Sanal ortamı kullanırken nasıl 
davranması gerektiğini kavrar. 

BİLİM TEKNOLOJİ VE 
TOPLUM 

5.4.4 Buluş yapanların ve bilim 
insanlarının ortak özelliklerini belirler. 

MALATYA BİLİM MERKEZİ 
Bilim insanlarının buluşlarından yola 
çıkarak bilim insanlarının özellikleri 
konusunda fikir sahibi olur. 

ÜRETİM DAĞITIM VE 
TÜKETİM 

5.5.5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım 
ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.  

KAYISI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü’nde 
yapılan projelerden ilham alarak üretim, 
dağıtım ve tüketime yönelik fikirler üretir. 

ETKİN VATANDAŞLIK 
5.6.1. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar 
ile bu ihtiyaçların karşılanması için 
hizmet veren kurumları ilişkilendirir.  

KIZILAY VE İLK YARDIM 
MERKEZİ İTFAİYE DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

Topluma hizmet veren kurumları 
yakından tanır. 

KÜLTÜR VE MİRAS 
5.2.2.Çevresindeki doğal varlıklar ile 
tarihi mekânları nesneleri ve eserleri 
tanıtır. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ 
 

Malatya'daki tarihi ve kültürel mekânları 
tanır. 

KÜLTÜR VE MİRAS 

5.2.3 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel 
özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel 
özelliklerini karşılaştırarak bunlar 
arasındaki benzer ve farklı unsurları 
belirler. 

Kültürel özelliklerimizi benzerlik ve 
farklılıklar açısından inceler, 
kültürümüzdeki değişim ve sürekliliği 
kavrar. Gördüğü farklı kültürlerle Malatya 
kültürünü karşılaştırır. 

KÜLTÜR VE MİRAS 
5.2.5 Günlük yaşamdaki kültürel 
unsurların tarihi gelişimini değerlendirir. 

Geçmişten günümüze gündelik 
hayatımızdaki kültürel unsurların 
değişimi ve sürekliliği konusunda bilgi 
sahibi olur. 

KÜLTÜR VE MİRAS 
5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile 
tarihi mekânları nesneleri ve eserleri 
tanıtır. 

ARAPGİR MİLLET HANI                              
SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA 
KERVANSARAYI                 
BATTALGAZİ ULU CAMİ 

Malatya’daki tarihi ve kültürel mekânları 
tanır.                                                                                                                                                                   
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ETKİN VATANDAŞLIK 
5.6.4. Millî egemenlik ve bağımsızlık 
sembollerimizden Bayrağımıza ve 
İstiklâl Marşına değer verir.  

ŞEHİTLİK  
Şehitlerimizin bize bıraktığı kutsal 
emanetlere gereken önemi vermemiz 
gerektiğini kavrar.  

KÜLTÜR VE MİRAS 

5.2.1 Somut kalıntılarından yola çıkarak 
Anadolu ve Mezopotamya 
uygarlıklarının insanlık tarihine önemli 
katkılarını fark eder. 

ASLANTEPE ÖREN YERİ VE 
AÇIK HAVA MÜZESİ                                         

Müzede uygarlıklara ait eserleri inceler. 

İNSANLAR YERLER VE 
ÇEVRELER 

5.3.4 Yaşadığı çevredeki afetlerin ve 
çevre sorunlarının oluşum nedenlerini 
sorgular. 

KATI ATIK BERTERAF VE 
DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ                                 
MALATYA İLERİ BİYOLOJİK 
ATIKSU ARITMA TESİSİ 

Çevre sorunlarının oluşum nedenleri 
hakkında bilgi sahibi olur. Çevre ve 
insan sağlığı açısından atıklardan 
korunma yöntemlerine yer verilir.  

ÜRETİM DAĞITIM VE 
TÜKETİM 

5.5.1 Yaşadığı yerin ve çevresinin 
ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 

 MALATYA ŞEKER FABRİKASI 

Malatya Şeker Fabrikası’ndaki 
çalışmaları takip ederek şeker 
pancarının ekonomiye, tarıma, 
tarımsal sanayiye, hayvancılığa ve 
taşımacılığa olan etkilerini kavrar. 

İNSANLAR YERLER VE 
ÇEVRELER 

5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer 
ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel 
olarak açıklar.  

LEVENT VADİSİ 
Malatya’daki doğal mekânları tanır. 
Çevresindeki yeryüzü şekillerini kavrar. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM MEKÂN  AÇIKLAMA  

BİLİM TEKNOLOJİ VE 
TOPLUM 

6.4.1 Sosyal bilimlerdeki 
çalışma ve bulgulardan 
hareketle sosyal bilimlerin 
toplum hayatına etkisine 
örnekler verir. 

MALATYA MÜZESİ 
Müzede yer alan eserlerden faydalanarak ilgili sosyal bilim dallarını 
tanır. Elde ettiği bilgiler sayesinde sosyal bilimlerin toplum hayatına 
etkisini kavrar. 

BİLİM TEKNOLOJİ VE 
TOPLUM 

6.4.2 Bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin gelecekteki 
yaşam üzerine etkilerine 
ilişkin fikirler ileri sürer. 

KENT MÜZESİ 
Kent müzesinde yer alan eski teknoloji ile üretilen ürünlerden 
faydalanarak teknolojinin geleceğine ilişkin yorumlar yapar. 

BİREY VE TOPLUM 

6.1.4.  Toplumsal 
birlikteliğin oluşmasında 
sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı destekleyici 
faaliyetlere katılır.  

MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
(HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ) 

Organ bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar. 
Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirici faaliyetlere katılmada 
daha istekli olur. 

ÜRETİM DAĞITIM VE 
TÜKETİM 

6.5.1. Ülkemizin 
kaynaklarıyla ekonomik 
faaliyetlerini ilişkilendirir.  

KAYISI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü’nde yapılan çalışmaları takip ederek 
ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini bağdaştırır. 

BİLİM TEKNOLOJİ VE 
TOPLUM 

6.4.2 Bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin gelecekteki 
yaşam üzerine etkilerine 
ilişkin fikirler ileri sürer. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK 
Teknoparkta yapılan çalışmaları inceleyerek teknolojinin geleceğine 
ilişkin yorumlar yapar. 

KÜLTÜR VE MİRAS 

6.2.4 Türklerin Anadolu'yu 
yurt edinme sürecini XI ve 
XIII. yüzyıllar kapsamında 
analiz eder. 

BATTALGAZİ ULU CAMİ 
Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. Yüzyıllar 
kapsamında Battalgazi Ulu Cami örneğini inceleyerek kavrar. 

KÜLTÜR VE MİRAS 

6.2.5 Tarihi ticaret 
yollarının toplumlar arası 
siyasi kültürel ve ekonomik 
ilişkilerdeki rolünü açıklar. 

SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA 
KERVANSARAYI 

"Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı" örneğinden yola çıkarak tarihi 
ticaret yollarının toplumlara olan etkisini kavrar. 

BİLİM TEKNOLOJİ VE 
TOPLUM 

 6.4.3 Bilimsel araştırma 
basamaklarını kullanarak 
araştırma yapar. 

MALATYA İL HALK KÜTÜPHANESİ                    
SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ                          
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ 
KÜTÜPHANESİ 

Kütüphanedeki katalog sistemine göre kitap taraması yapar.                                                                                                                                            
Kütüphane ziyareti ile bilimsel araştırma basamaklarını kavrar. 

BİLİM TEKNOLOJİ VE 
TOPLUM 

6.4.1 Sosyal bilimlerdeki 
çalışma ve bulgulardan 
hareketle sosyal bilimlerin 
toplum hayatına etkisine 
örnekler verir. 

ASLANTEPE ÖREN YERİ VEAÇIK 
HAVA MÜZESİ 

Müzede yer alan eserlerden faydalanarak ilgili sosyal bilim dallarını 
tanır. Elde ettiği bilgiler sayesinde sosyal bilimlerin toplum hayatına 
etkisini kavrar. 

ÜRETİM DAĞITIM VE 
TÜKETİM 

6.5.2. Kaynakların 
bilinçsizce tüketilmesinin 
canlı yaşamına etkilerini 
analiz eder.  

  KATI ATIK BERTERAF VE 
DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ                                                
MALATYA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU 
ARITMA TESİSİ MOTAŞ GÜNEŞ 
SANTRALİ 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi üretimi hakkında bilgi 
sahibi olur. Kaynaklarımızın bilinçsizce kullanılmasının etkilerini kavrar.                                                                                                                           
Katı atıkların geri dönüşüm aşamalarını izler ve bu olayın canlı 
yaşamına etkilerini fark eder. Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlı 
olduğunu kavrar. Su kirliliğini azaltmak için yapılan çalışmaları yerinde 
analiz eder. 

ÜRETİM DAĞITIM VE 
TÜKETİM 

6.5.5. Nitelikli insan 
gücünün Türkiye 
ekonomisinin gelişimindeki 
yerini ve önemini analiz 
eder.  

TIRGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 
KAMPÜSÜ  ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Üniversitelerdeki nitelikli insanların Türkiye ekonomisine katkılarını 
kavrar. 

ÜRETİM DAĞITIM VE 
TÜKETİM 

6.5.6. İlgi duyduğu 
mesleklerin gerektirdiği 
kişilik özelliklerini, becerileri 
ve eğitim sürecini araştırır. 

TIRGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 
KAMPÜSÜ  ZİRAAT FAKÜLTESİ 

İlgi, istek ve yeteneklerine uygun bir meslek seçmenin önemini kavrar. 
Üniversitede öğrenim gören kişilerin eğitim süreçlerini inceler. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM MEKÂN  AÇIKLAMA  

BİREY VE TOPLUM 
7.1.3 Medyanın sosyal 
değişim ve etkileşimdeki 
rolünü tartışır. 

KENT MÜZESİ                                 
RADYO VE GRAMOFON 
MÜZESİ 

Müzelerde yer alan iletişim araçları sayesinde medyanın 
sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü kavrar. 

BİLİM TEKNOLOJİ VE 
TOPLUM 

7.4.1 Bilginin korunması, 
yaygınlaştırılması ve 
aktarılmasında değişim ve 
sürekliliği inceler. 

MALATYA MÜZESİ 
Müzede bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılması 
ile ilgili eserleri inceleyerek bilgi sahibi olur. 

ETKİN VATANDAŞLIK 
7.6.2. Atatürk’ün Türk 
demokrasisinin gelişimine 
katkılarını açıklar.  

ATATÜRK ANI EVİ VE 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 

Atatürk Anı Evi Ve Etnografya Müzesi gezilerek Atatürk'ün 
Türk demokrasisine katkılarını kavrar. 

İNSANLAR YERLER VE 
ÇEVRELER 

7.3.2. Türkiye’de nüfusun 
dağılışını etkileyen 
faktörlerden hareketle 
Türkiye’nin demografik 
özelliklerini yorumlar.  

TÜİK MALATYA BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğünde yapılan çalışmalardan 
yararlanarak ülkemizin demografik özelliklerini kavrar  ve 
ülkemizin demografik özellikleri hakkında yorumlar yapar. 

ÜRETİM DAĞITIM VE 
TÜKETİM 

7.5.1. Üretimde ve 
yönetimde toprağın önemini 
geçmişten ve günümüzden 
örneklerle açıklar.  

KAYISI ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsünün çalışmalarını takip 
ederek toprağın önemini günümüz gözüyle inceler. 

KÜLTÜR VE MİRAS 
7.2.5 Osmanlı kültür, sanat 
ve estetik anlayışına 
örnekler verir. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ SANAT 
MERKEZİ 

Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışının inceliklerine 
uygun çalışmaları inceler ve örneklendirir. 

KÜLTÜR VE MİRAS 
7.2.5 Osmanlı kültür, sanat 
ve estetik anlayışına 
örnekler verir. 

SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA 
KERVANSARAYI                                                                                
KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA 
CAMİİ 

Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışının inceliklerine 
uygun çalışmaları inceler ve örneklendirir. 

ÜRETİM DAĞITIM VE 
TÜKETİM 

7.5.3. Kurumların ve sivil 
toplum kuruluşlarının 
çalışmalarına ve sosyal 
yaşamdaki rollerine örnekler 
verir.  

ŞEYH HAMİD-İ VELİ 
(SOMUNCU BABA)CAMİİ 

Somuncu Baba Camiini ziyaret ederek vakıfların 
çalışmalarını kavrar. Vakıfların sosyal yaşamdaki rollerini 
örneklendirir. 

İNSANLAR YERLER VE 
ÇEVRELER 

7.3.1 Örnek incelemeler 
yoluyla geçmişten 
günümüze yerleşmeyi 
etkileyen faktörler hakkında 
çıkarımlarda bulunur. 

ASLANTEPE ÖREN YERİ 
VE AÇIK HAVA MÜZESİ 

Geçmişte yerleşmeyi etkileyen faktörlerin neler olduğunu 
açıklayarak günümüz yerleşmeleri arasında bağ kurar. 
Türkiye’deki ilk yerleşme örneklerini inceleyerek yerleşmeyi 
etkileyen faktörlerle ilgili çıkarımlarda bulunur.                                                                                                                                                               
Aslantepe Açık Hava Müzesi çevresindeki tarım arazilerini 
fark ederek yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında bilgi 
sahibi olur. 

ÜRETİM DAĞITIM VE 
TÜKETİM 

7.5.2. Üretim teknolojisindeki 
gelişmelerin sosyal ve 
ekonomik hayata etkilerini 
değerlendirir.  

TARIM TEKNOLOJİLERİ 
MAKİNE HAYVANCILIK VE 
GIDA FUARI 

Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nda 
yaptığı gözlemler sonucunda üretim teknolojisindeki 
değişimleri, gelişmeleri kavrar ve bu gelişmelerin sosyal ve 
ekonomik hayata etkilerini fark eder. 

ÜRETİM DAĞITIM VE 
TÜKETİM 

7.5.5. Dünyadaki 
gelişmelere bağlı olarak 
ortaya çıkan yeni meslekleri 
dikkate alarak mesleki 
tercihlerine yönelik planlama 
yapar.  

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
KAMPÜSÜ 

İnönü Üniversitesinde halen yürütülen meslekleri yakından 
tanır, yeni mesleklere yönelik kişisel kariyer kararları alır. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM MEKÂN  AÇIKLAMA  

BİR KAHRAMAN 
DOĞUYOR 

8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve 
öğrenim hayatından hareketle onun 
kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında 
çıkarımlarda bulunur.  

ATATÜRK ANI EVİ 
VE ETNOGRAFYA 
MÜZESİ 
 

                                                                                                                                                                                               
Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi gezilerek görsel 
temalarla gözlem yapması sağlanır. Tarihi belgeler 
ışığında Atatürk'ün hayatı ve kişilik özellikleri konusunda 
bilgi sahibi olur.       

MİLLİ UYANIŞ 
BAĞIMSIZLIK YOLUNDA 

ATILAN ADIMLAR 

8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında 
çıkarımlarda bulunur.  

Müzenin '1.Dünya Savaşı ve Malatyalı Şehitler Odası' 
bölümündeki belgeleri ve dokümanları inceler.                                                                                                                                                                                                 

MİLLİ BİR DESTAN YA 
İSTİKLAL YA ÖLÜM! 

8.3.2 Milli Mücadele Döneminde Batı 
Cephesi'nde meydana gelen 
gelişmeleri kavrar. İNÖNÜ MÜZESİ 

 

 İnönü Müzesindeki eserlerden faydalanarak 1.ve 
2.İnönü Muharebelerinde İsmet İnönü’nün etkisini 
kavrar. 

MİLLİ BİR DESTAN YA 
İSTİKLAL YA ÖLÜM! 

8.3.6 Lozan Antlaşması'nın sağladığı 
kazanımları analiz eder. 

 Müzede Lozan Antlaşması ile ilgili belge ve 
dokümanlardan faydalanarak Lozan Antlaşmasının 
ülkemize kazandırdıklarını kavrar. 

ATATÜRKÇÜLÜK VE 
ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 

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

ATATÜRK ANI EVİ 
VE ETNOGRAFYA 
MÜZESİ  
 

 Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar ve 
kaydedilen gelişmeler Atatürk inkılapları ile ilişkilendirilir.  

ATATÜRKÇÜLÜK VE 
ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 

8.4.5. Toplumsal alanda yapılan 
inkılapları ve meydana gelen 
gelişmeleri kavrar.  

Atatürk Evi ve etnografya Müzesi gezilerek görsel 
temalardan yararlanarak 'Toplumsal Alanda Yapılan 
İnkılapları' kavrar. 

ATATÜRKÇÜLÜK VE 
ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 

8.4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını 
oluşturan temel esasları kavrar.  

Millî tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, millî dil, 
bağımsızlık ve özgürlük, egemenliğin millete ait olması, 
millî kültürün geliştirilmesi, Türk milletini çağdaş uygarlık 
düzeyinin üzerine çıkarma, millî birlik ve beraberlik, ülke 
bütünlüğü çerçevesinde ele alınır.  

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ VE 
SONRASI 

8.7.1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin 
yansıma ve değerlendirmelerden 
hareketle onun fikir ve eserlerinin 
evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda 
bulunur. 

Atatürk'ün na’şının 10 Kasım 1953 günü geçici 
kabrinden ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e 
defnedilmesi ile ilgili fotoğrafları inceler, Atatürk’ün 
ölümünün dünyadaki yankılarından onun evrensel 
değeri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 

MİLLİ UYANIŞ 
BAĞIMSIZLIK YOLUNDA 

ATILAN ADIMLAR 

8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında 
çıkarımlarda bulunur.  

ÇOBANLI KONAĞI  
Çanakkale Cephesi kahramanlarından Cevat Çobanlı 
Paşa Konağı örneğinden yola çıkarak 1.Dünya 
Savaşında Osmanlı Devletinin genel durumunu açıklar.  

ATATÜRKÇÜLÜK VE 
ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 

8.4.6. Ekonomi alanında meydana 
gelen gelişmeleri kavrar.  

SULTANSUYU 
TARIM 
İŞLETMELERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarım, sanayi ve ticaret alanlarında yapılan çalışmalar 
üzerinde durulur.  
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

İNSAN VE ÇEVRE 

F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için 
önemini sorgular. 

BİLİM MERKEZİ 
Maket dinozor fosilini inceler. Şeffaf 
kabinde sergilenen 27 cins gerçek böceğin 
bulunduğu canlı türlerini inceler. 

F.5.6.3.1. Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı 
doğa olaylarını açıklar.                    
 F.5.6.3.2. Yıkıcı doğa olaylarından korunma 
yollarını ifade eder. 

AFAD 

Doğal afetler hakkında bilgi sahibi olur. 
Depremden korunma bilinci eğitimi ile acil 
durumlara karşı alınacak güvenlik tedbirleri 
hakkında bilgi sahibi olur. 

İNSAN VE ÇEVRE 

F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için 
önemini sorgular.          
 F.5.6.1.2. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, 
araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 

KAYISI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Çevresindeki ekosistemde bulunan bitki 
türlerini inceler. Biyoçeşitliliği tehdit eden 
faktörleri tartışır. 

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 

 F.5.1.1.1. Güneş’in özelliklerini açıklar.       
F.5.1.2.1.Ay’ın özelliklerini açıklar.       
F.5.1.2.2.Ay’da canlıların yaşayabileceğine 
yönelik ürettiği fikirleri tartışır.            
F.5.1.3.1.Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini 
açıklar.                        
 F.5.1.3.2. Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya 
etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi 
açıklar. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÖZLEMEVİ 

Gözlemevinde bulunan teleskopları 
kullanarak Güneş'in ve Ay'ın dış yapısını 
gözlemler. Eğitici sunumlar ile beraber 
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre 
hareketlerini kavrar. 

CANLILAR DÜNYASI    
F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve 
farklılıklarına göre sınıflandırır. 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 
ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Çevresindeki bitkilerin, hayvanların ve 
mantarların yaşam ortamlarını gözlemler. 
Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre 
sınıflandırır. 

İNSAN VE ÇEVRE 

F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için 
önemini sorgular.                 
  F.5.6.1.2. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, 
araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 

Çevresindeki bitki ve hayvanları 
gözlemleyerek ekolojik yaşam içerisindeki 
önemini kavrar. 

CANLILAR DÜNYASI  
F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve 
farklılıklarına göre sınıflandırır. 

YABAN HAYATI TANITIM MERKEZİ 

Tahniti yapılmış farklı hayvan türlerini 
inceler. Tanıtım merkezi etrafında bulunan 
bitki türlerini inceleyerek benzerlik ve 
farklılıklarına göre sınıflandırır. 

ORDUZU PINARBAŞI HAYVANAT BAHÇESİ                
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Çevresindeki bitki ve hayvanların yaşam 
ortamlarını gözlemler. Canlıları benzerlik 
ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 

İNSAN VE ÇEVRE 

F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için 
önemini sorgular.          
 F.5.6.1.2. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, 
araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 

YABAN HAYATI TANITIM MERKEZİ 

Tahniti yapılmış aralarında nesli 
tükenmekte olan canlılarında bulunduğu 
farklı hayvan türlerini inceler. Tanıtım 
merkezi etrafındaki bitki türlerini inceler. 
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri tartışır. 

ORDUZU PINARBAŞI HAYVANAT BAHÇESİ                
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Çevresindeki bitki ve hayvanları 
gözlemleyerek ekolojik yaşam içerisindeki 
önemini kavrar. 

F.5.6.2.1. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin 
önemini ifade eder.          
 F.5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki 
bir çevre sorununun çözümüne ilişkin öneriler 
sunar.          F.5.6.2.3. İnsan faaliyetleri 
sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre 
sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 
F.5.6.2.4. İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve 
zarar durumlarını örnekler üzerinde tartışır. 

ORDUZU VALİ GALİP DEMİREL ÇINAR PARK                    
 TURGUT ÖZAL TABİAT PARKI                    
HÜRRİYET PARKI                          SÜMER 
PARK                     GÜNPINAR ŞELALESİ                                   
İSPENDERE ŞİFALI İÇME SULARI                                
TAKAZ 

İnsan faaliyetleri sonucu oluşan çevre 
sorunlarına karşı duyarlılık ve bu 
sorunların çözümüne yönelik bilgi ve 
beceriler kazanır. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

VÜCUDUMUZDAKİ 
SİSTEMLER VE SAĞLIĞI 

F.6.6.1.3. Çocukluktan ergenliğe 
geçişte oluşan bedensel ve ruhsal 
değişimleri açıklar.                 
 F.6.6.1.4. Ergenlik döneminin sağlıklı 
bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin 
yapılabileceğini, araştırma verilerine 
dayalı olarak tartışır. 

MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
(HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ) 

Ergenlik dönemindeki bedensel ve ruhsal değişimler 
hakkında bilgi sahibi olur. Ergenlik döneminin sağlıklı bir 
şekilde geçirilebilmesi için neler yapılabileceğini tartışır. 

F.6.6.2.4. Duyu organlarının sağlığını 
korumak için alınması gereken 
tedbirleri tartışır.                       
 F.6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için 
yapılması gerekenleri araştırma 
verilerine dayalı olarak tartışır. 

Sistemlerimizin sağlığı için yapılması gerekenleri tartışır.                                                               
Bilinçsiz ilaç kullanımı, alkol ve sigara gibi zararlı 
alışkanlıkların insan sağlığına etkilerini tartışır. İlkyardım 
ile ilgili temel bilgileri öğrenir. 

F.6.6.3.2. Organ bağışının toplumsal 
dayanışma açısından önemini kavrar. 

Organ bağışının toplumsal dayanışma açısından 
önemini kavrar. 

F.6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için 
yapılması gerekenleri araştırma 
verilerine dayalı olarak tartışır. 

TÜRK KIZILAYI VE İLK YARDIM 
MERKEZİ  

İlkyardım ile ilgili temel bilgileri öğrenir. 

GÜNEŞ SİSTEMİ VE 
TUTULMALAR 

F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki 
gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 

BİLİM MERKEZİ 

Güneş sistemi platformu ile gezegenlerin temel 
özelliklerini öğrenir. Gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 

MADDE VE ISI 
F.6.4.2.3. Birbiri içinde çözünmeyen 
sıvıların yoğunluklarını deney yaparak 
karşılaştırır. 

Arşimet'in yoğunluk teorisini anlatan deney düzeneği ile 
hava miktarının yoğunluğu nasıl değiştirebileceğini 
deneyerek keşfeder. 

SES VE ÖZELLİKLERİ 

F.6.5.1.1. Sesin yayılabildiği ortamları 
tahmin eder ve tahminlerini test eder. 

Vakumlama makinesi kullanarak sesin boşlukta 
yayılmadığını sesin yayılabilmesi için tanecikli ortama 
ihtiyacı olduğunu deneyerek keşfeder. 

F.6.5.2.1. Ses kaynağının 
değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini 
deneyerek keşfeder. 

Multifonksiyonel ses değiştirici cihaz kullanarak sesini 
farklı şekillerde işitir. 

ELEKTRİĞİN İLETİMİ 

F.6.7.1.2. Maddelerin elektriksel 
iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin 
günlük yaşamda hangi amaçlar için 
kullanıldığını örneklerle açıklar. 

Plazma küresinde bulunan gaza uygun elektrik enerjisi 
verilmesiyle gazların da bir iletken gibi davranabileceğini 
keşfeder. 

F.6.7.2.2. Elektriksel direnci tanımlar. 
Farklı cinsteki iletkenleri kullanarak maddeleri elektriksel 
iletkenliklerine göre sıralar. 

SES VE ÖZELLİKLERİ 

F.6.5.4.1. Sesin yansıma ve 
soğurulmasına örnekler verir.                       
  F.6.5.4.2. Sesin yayılmasını 
önlemeye yönelik tahminlerde bulunur 
ve tahminlerini test eder.                            
 F.6.5.4.3. Ses yalıtımının önemini 
açıklar.             
 F.6.5.4.4.Akustik uygulamalarına 
örnekler verir. 

KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ                                   

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ                                       

TURGUT ÖZAL KONGRE VE KÜLTÜR 

MERKEZİ 

Konferans salonu ve tiyatrolardaki ses yalıtımını ve 
akustik uygulamalarını inceler. Ses yalıtımının önemini 
açıklar. 

MADDE VE ISI 

F.6.4.4.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz 

yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın 

şekilde kullanılan yakıtlara örnekler 

verir.                      

  F.6.4.4.2. Farklı türdeki yakıtların ısı 

amaçlı kullanımının, insan ve çevre 

üzerine etkilerini tartışır. 

MALATYA ENTEGRE ÇEVRE TESİSİ                          

Yenilenebilir enerji kaynaklarından Biokütle enerji üretimi 

hakkında bilgi sahibi olur. Biokütle enerji dönüşümü 

aşamalarını gözlemleyerek çevre bilinci konusunda 

farkındalığı artar.                      

MOTAŞ GÜNEŞ SANTRALİ 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından Güneş Enerjisi 

üretimi hakkında bilgi sahibi olur. Çevre bilinci 

konusunda farkındalığı artar. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM ALANI KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

KUVVET VE ENERJİ 

F.7.3.1.1. Kütleye etki eden yer çekimi 

kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.         

 F.7.3.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını 

karşılaştırır. 

F.7.3.1.3. Yer çekimini kütle çekimi olarak 

gök cisimleri temelinde açıklar. 

BİLİM MERKEZİ 

Ağırlık simülatörünü kullanarak kütle ve ağırlığı keşfeder. 

Kütle ve ağırlık arasındaki farklılıkları karşılaştırır. Farklı 

gezegenler üzerinde kütlenin değişmeyip ağırlığın değiştiğini 

mekanizmayı kullanarak keşfeder. 

F.7.3.2.2. Enerjiyi iş kavramı ile 

ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji 

olarak sınıflandırır.                  

  F.7.3.3.1. Kinetik ve potansiyel enerji 

türlerinin birbirine dönüşümünden 

hareketle enerjinin korunduğu sonucunu 

çıkarır. 

F.7.3.3.2. Sürtünme kuvvetinin kinetik 

enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 

        Maxwell Diski kullanarak kinetik ve potansiyel enerjiyi 

keşfeder. Enerji türlerinin birbirine dönüşümlerini gözlemler. 

Sürtünen cismin kinetik ve potansiyel enerjiye olan etkisini 

gözlemler. 

IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 

F.7.5.1.1. Işığın madde ile etkileşimi 

sonucunda madde tarafından 

soğurulabileceğini keşfeder.           

F.7.5.1.4. Güneş enerjisinin günlük yaşam 

ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına 

örnekler verir. 

     Siyah yüzeylerin ışığı soğurması olayını radyometre 

üzerinde gözlemler. Radyometre kullanarak ışık enerjisinin 

hareket enerjisine dönüşümünü gözlemler. 

F.7.5.1.2. Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin 

bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 

  Üç ana renkten oluşan spotların perde üzerine 

yansıtılmasıyla oluşacak ara renkleri ve hepsinin birleşimiyle 

oluşacak olan beyaz rengi deney yaparak gözlemler. 

F.7.5.1.4. Güneş enerjisinin günlük yaşam 

ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına 

örnekler verir.                         

F.7.5.1.5. Güneş enerjisinden gelecekte 

nasıl yararlanılacağına ilişkin ürettiği 

fikirleri tartışır. 

Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünü güneş 

panelli araba düzeneği ile gözlemler. 

F.7.5.2.1. Ayna çeşitlerini gözlemleyerek 

kullanım alanlarına örnekler verir.  

 F.7.5.2.2.Düz, çukur ve tümsek aynalarda 

oluşan görüntüleri karşılaştırır. 

Düz, çukur ve tümsek aynalardaki görüntülerini karşılaştırır. 

F.7.5.3.1. Ortam değiştiren ışığın izlediği 
yolu gözlemleyerek kırılma olayının 
sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.   
F.7.5.3.2.Işığın kırılmasını, ince ve kalın 
kenarlı mercekler kullanarak deneyle 
gözlemler.      
 F.7.5.3.3.İnce ve kalın kenarlı merceklerin 
odak noktalarını deneyerek belirler. 

Çoklu lazer ışınlarının mercekler üzerine gönderilmesiyle 
oluşacak kırılmaları deney yaparak gözlemler.  

CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME 
VE GELİŞME 

F.7.6.2.1. Bitki ve hayvanlardaki üreme 

çeşitlerini karşılaştırır.     

F.7.6.2.2. Bitki ve hayvanlardaki büyüme 

ve gelişme süreçlerini örnekler vererek 

açıklar. 

F.7.6.2.3. Bitki ve hayvanlarda büyüme ve 

gelişmeye etki eden temel faktörleri 

açıklar. 

ORDUZU PINARBAŞI 
HAYVANAT BAHÇESİ                
SULTANSUYU TARIM 

İŞLETMESİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Çevresindeki bitki ve hayvanların üreme çeşitlerini 
karşılaştırır. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme 
süreçlerini bulundukları ortamda gözlemler. 



- 33 - 
 

 

F.7.4.5.1. Evsel atıklarda geri 

dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen 

maddeleri ayırt eder.              

F.7.4.5.3. Geri dönüşümü, kaynakların etkili 

kullanımı açısından sorgular.                  

F.7.4.5.4. Yakın çevresinde atık kontrolüne 

özen gösterir. 

MALATYA İLERİ BİYOLOJİK 
ATIKSU ARITMA TESİSİ                                    

MALATYA ENTEGRE ÇEVRE 
TESİSİ 

Geri dönüşümün aşamalarını gözlemleyerek 
çevre bilinci konusunda farkındalığı artar. 

IŞIĞIN MADDE İLE 
ETKİLEŞİMİ 

F.7.5.1.4. Güneş enerjisinin günlük yaşam 

ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına 

örnekler verir.          

F.7.5.1.5. Güneş enerjisinden gelecekte 

nasıl yararlanılacağına ilişkin ürettiği fikirleri 

tartışır. 

MOTAŞ GÜNEŞ SANTRALİ 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından Güneş 
Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olur. Çevre 
bilinci konusunda farkındalığı artar. 

CANLILARDA 
ÜREME, BÜYÜME 

VE GELİŞME 

F.7.6.2.1. Bitki ve hayvanlardaki üreme 

çeşitlerini karşılaştırır. 

 F.7.6.2.2.Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve 

gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar. 

F.7.6.2.3.Bitki ve hayvanlarda büyüme ve 

gelişmeye etki eden temel faktörleri açıklar. 

KAYISI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Eşeyli ve Eşeysiz üreyen bitki türlerini gözlemler. 
Çevresindeki bitkilerin büyüme ve gelişme 
süreçlerini bulundukları ortamda inceler.  

GÜNEŞ SİSTEMİ 
VE ÖTESİ 

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade 
ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası 
sonuçları tahmin eder. 
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları 
arasındaki ilişkiyi açıklar.                  
F.7.1.1.4. Teleskobun yapısını ve ne işe 
yaradığını açıklar. 
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin 
gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda 
bulunur. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

GÖZLEMEVİ 

Gözlemevinde bulunan teleskop çeşitlerini 
inceler. Teleskop ile gökyüzü incelemeleri yapar. 
Gözlemevlerinin kurulma yerlerinin taşıdığı 
şartları ifade eder. 

F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına 
varır.     
 F.7.1.2.2.Yıldız kavramını açıklar. 

Gözlemevinde bulunan teleskopları kullanarak 
yıldızları, takımyıldızlarını ve bulutsuları 
gözlemler. Eğitici sunumlar ile beraber yıldızların 
oluşum süreci hakkında bilgi sahibi olur. 

SAF MADDE VE 
KARIŞIMLAR 

F.7.4.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik 

olarak sınıflandırarak örnekler verir. 

F.7.4.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 

elementin ve yaygın elementlerin (altın, 

gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, 

platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini 

ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 

KAYISI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı ile Mineral 
Analizleri Laboratuvarını ziyaret ederek çeşitli 
elementleri keşfeder. Elementlerin kullanım 
alanlarına örnekler verir. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

DNA VE GENETİK KOD 

F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları 

tanımlar.   

F.8.2.2.2.Tek karakter çaprazlamaları ile 

ilgili problemler çözerek sonuçlar 

hakkında yorum yapar. 

KAYISI ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Gen, fenotip, genotip, saf döl, melez döl, 
baskın, çekinik kavramları hakkında bilgi 
sahibi olur. Yapay tozlaşma sağlanarak 
çaprazlamaları gerçekleştirilmiş bitki 
türlerini gözlemler. 

F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak 

mutasyonu açıklar. 

F.8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak 

modifikasyonu açıklar. 

F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon 

arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda 

bulunur. 

Mutasyona uğratılmış bitki türleri inceler. 
Bitkilerdeki modifikasyon örneklerini de 
inceleyerek mutasyon ve modifikasyon 
arasındaki farklılıkları açıklar. 

F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye 

uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 
Adaptasyon parseli içerisinde bulunan 
bitkilerin çevreye uyumlarını gözlemler. 

F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve 

biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 

F.8.2.5.2. Biyoteknolojik uygulamalar 

kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu 

uygulamaların insanlık için yararlı ve 

zararlı yönlerini tartışır. 

F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik 

mühendisliği ve biyoteknoloji 

uygulamalarının neler olabileceği 

hakkında tahminde bulunur. 

Bitkilerdeki verim ve kaliteyi artırıp, 
hastalık, zararlı ve olumsuz çevre 
koşullarına dayanıklılığı artırmak için 
yapılan ıslah çalışmalarını inceler. 
Biyoteknolojinin yararlı ve zararlı yönlerini 
tartışır. 

MADDE VE ISI 

F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık 

durumlarına ilişkin pH değerlerini 

kullanarak çıkarımda bulunur. 

Laboratuvar ortamında maddelerin pH 
değerlerini ölçer. 

ENERJİ 
DÖNÜŞÜMLERİ VE 

ÇEVRE BİLİMİ 

F.8.6.4.1. Kaynakların kullanımında 

tasarruflu davranmaya özen gösterir.                                    

F.8.6.4.3. Geri dönüşüm için katı atıkların 

ayrıştırılmasının önemini açıklar.                  

F.8.6.4.4. Geri dönüşümün ülke 

ekonomisine katkısına ilişkin araştırma 

verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar.                  

 F.8.6.4.5. Kaynakların tasarruflu 

kullanılmaması durumunda gelecekte 

karşılaşılabilecek problemleri belirterek 

çözüm önerileri sunar. 

MALATYA İLERİ BİYOLOJİK 
ATIKSU ARITMA TESİSİ                                    

MALATYA ENTEGRE ÇEVRE 
TESİSİ 

Geri dönüşümün aşamalarını 
gözlemleyerek çevre bilinci konusunda 
farkındalığı artar. 

ELEKTRİK YÜKLERİ VE 
ELEKTRİK ENERJİSİ 

F.8.7.3.3. Güç santrallerinde elektrik 

enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar.                                 

F.8.7.3.4.Güç santrallerinin avantaj ve 

dezavantajları konusunda fikirler üretir. 

DERME HİDROELEKTRİK 
SANTRALİ 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
Hidroelektrik enerji üretimi hakkında bilgi 
sahibi olur. Hidroelektrik santrallerini yarar, 
zarar ve riskler yönünden değerlendirir. 

ENERJİ 
DÖNÜŞÜMLERİ VE 

ÇEVRE BİLİMİ 

F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, 

tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 

MALATYA TURGUT ÖZAL 
ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT 

FAKÜLTESİ 

Çevresindeki üretici, tüketici ve ayrıştırıcı 
canlıları (mantarlar) gözlemler. Aralarında 
besin zinciri oluşturur. 

DNA VE GENETİK KOD 
F.8.2.4.1.Canlıların yaşadıkları çevreye 
uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 

ORDUZU PINARBAŞI 
HAYVANAT BAHÇESİ                         
SULTANSUYU TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Çevresindeki canlıları gözlemleyerek 
adaptasyon, doğal seçilim ve varyasyon 
kavramlarıyla ilişkilendirir. 

ENERJİ 
DÖNÜŞÜMLERİ VE 

ÇEVRE BİLİMİ 

F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, 
tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 

 
Çevresindeki üretici, tüketici ve 
ayrıştırıcıları gözlemleyerek aralarında 
besin zinciri oluşturur. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

VERİ İŞLEME 
M.6.4.2.1.Bir veri grubuna ait açıklığı 
hesaplar ve yorumlar. 

TÜRKİYE İSTATİSTİK 
KURUMU 

 

Kurumda yetkililer tarafından yapılan sunumdan 
kazanımı kavrar. 

VERİ İŞLEME 
M.6.4.2.2.Bir veri grubuna ait aritmetik 
ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 

Kurumda yetkililer tarafından yapılan sunumdan 
kazanımı kavrar. 

VERİ İŞLEME 
M.6.4.2.3.İki gruba ait verileri 
karşılaştırmada ve yorumlamada 
aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır. 

Aritmetik ortalama ve açıklığı gerçek hayat 
durumlarında yorumlamaya yönelik çalışmalara 
yer verilir. 

SAYILAR VE İŞLEMLER 
M.6.1.3.1 Kümeler ile ilgili kavramları 
anlar. 

ORDUZU PINARBAŞI C 
TİPİ HAYVANAT 

BAHÇESİ/ 
KAYISI ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Hayvan çeşitlerinin gruplandırılmasını görerek 
küme kavramını kavrar./Ağaç çeşitlerinin 
gruplandırılmasını görerek küme kavramını kavrar.  

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN 
İLİŞKİSİ) 

SAYILAR VE 
İŞLEMLER(DOĞAL SAYILAR) 

M.5.1.1.3 kuralı verilen sayı ve şekil 
örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 

ETNOGRAFYA MÜZESİ VE 
GELENEKSEL MALATYA EVİ 

Bu müzedeki halı ve kilim 
desenlerini inceleyerek örüntü 

arasında bağlantı kurar. 

SAYILAR VE 
İŞLEMLER(DOĞAL SAYILAR) 

M.5.1.1.3 kuralı verilen sayı ve şekil 
örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 

ETNOGRAFYA MÜZESİ 
Bu müzedeki halı ve kilim 

desenlerini inceleyerek örüntü 
arasında bağlantı kurar. 

GEOMETRİK CİSİMLER 
M.5.2.5.1.Dikdörtgenler prizmasını tanır 
ve temel elemanlarını belirler. 

ULU CAMİ Caminin içindeki yapıları inceler. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

GEOMETRİ VE ÖLÇME 
M.7.3.2.1.Düzgün çokgenlerin kenar ve 
açı özelliklerini açıklar. 

ULU CAMİ Cami içerisindeki süslemeleri inceler. 

VERİ İŞLEME 
M.7.4.1.3.Bir veri grubuna ait ortalama, 
ortanca ve tepe değerini bulur ve 
yorumlar. 

TÜRKİYE İSTATİSTİK 
KURUMU 

Belli bir veri grubu için bu değerlerden hangisinin 
daha kullanışlı olduğunu anlamaya yönelik 
çalışmalara yer verilir. 

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN 
İLİŞKİSİ) 

SAYILAR VE İŞLEMLER 
M.8.1.2.1 tam sayıların tam sayı kuvvetlerini 
hesaplar. 

MALATYA BİLİM 
MERKEZİ 

 

Hanoi kulelerini kullanarak öğrenir. 

GEOMETRİ 
M.8.3.1.Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili 
problemleri çözer. 

Materyali kullanarak Pisagor 
bağıntısının nasıl elde edildiğini 
öğrenir. 

GEOMETRİ VE ÖLÇME 
M.8.3.2.3 çokgenlerin öteleme ve yansımalar 
sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 

Buradaki ürünleri inceleyerek 
öğrenmeyi somutlaştırır. 

GEOMETRİ VE ÖLÇME 
M.8.3.2.3.Çokgenlerin öteleme ve yansımalar 
sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.  

ULU CAMİ 
Cami içinde geleneksel sanatlardan 
örnekler dikkate alınır. 

GEOMETRİ VE ÖLÇME 
M.8.3.2.3 çokgenlerin öteleme ve yansımalar 
sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 

MALATYA KÜLTÜR EVİ 
Buradaki ürünleri inceleyerek 
öğrenmeyi somutlaştırır. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

  5. SINIF 5. ÜNİTE 

E5.5.L1. Students will be 
able to identify common 
illnesses and understand 
some of the suggestions 
made. İSPENDERE ŞİFALI 

İÇME SULARI VE 

TAMAMLAYICI TIP 

MERKEZİ 

İlgili kazanımlar öğrencilerin yaygın hastalıkları 
tanıyabilmelerini, onların isimlerini öğrenebilmelerini ve onlarla 
ilgili basit tavsiyeleri anlayabilmelerini gerektirmektedir. Bu 
bağlamda öğrencilerin öncelikle Malatya'nın tarihi 
güzelliklerinden İspendere Şifalı İçme Suları ve Tamamlayıcı 
Tıp Merkezi’ni ziyaret etmeleri uygundur. 
 

E5.5.L2. Students will be 
able to understand simple 
suggestions concerning 
illnesses. 

E5.5.S1. Students will be 
able to name the common 
illnesses in a simple way. 

  6. SINIF 9. ÜNİTE 

E6.9.L1. Students will be 
able to recognize 
appropriate attitudes to save 
energy and to protect the 
environment. 

MALATYA İLERİ 

BİYOLOJİK ATIKSU 

ARITMA TESİSİ 

İlgili kazanımlar öğrencilerin enerjiyi ve çevreyi korumak adına 
uygun tutum geliştirebilmelerini ve çevreyi korumayla ilgili 
konuşabilmelerini gerektirmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin 
öncelikle Malatya'nın modern ve  teknolojik yapılarından olan 
Malatya İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etmeleri 
uygundur. 

E6.9.SP1. Students will be 
able to talk to people about 
the protection of the 
environment. 

   7. SINIF 10. ÜNİTE 

E7.10.L1. Students will be 
able to identify the 
discussion topic about 
popular science in simple 
oral texts. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

TEKNOPARK 

İlgili kazanımlar 7. Sınıf öğrencilerinin modern bilimle ilgili 
konuları tartışabilmelerin gerektirmektedir. Bu bağlamda 
öğrencilerin söz konusu kazanımlar hakkında ön bilgi 
edinebilmeleri adına öncelikle Malatya’nın modern teknoloji 
açısından önemli bir değeri olan İnönü Üniversitesi Teknopark’ı 
ziyaret etmeleri uygundur. 

  7. SINIF 4. ÜNİTE 

E7.4.SI1. Students will be 
able to ask people questions 
about characteristics of wild 
animals. 

ORDUZU PINARBAŞI 

C TİPİ HAYVANAT 

BAHÇESİ 

İlgili kazanımlar öğrencilerin hayvanların mevcut bir zamanda 
ne yapmakta olduklarını anlatabilmelerini ve vahşi hayvanların 
karakteristik özellikleri hakkında sorular sorabilmelerini 
gerektirmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin öncelikle 
Malatya'nın modern yapılarından olan Orduzu Hayvanat 
Bahçesi’ni ziyaret etmeleri uygundur. 
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MÜZİK
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM ALANI KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMI) 
AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

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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REHBERLİK
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM MEKÂN (OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI) 
AÇIKLAMA (KAZANIM - 

MEKÂN İLİŞKİSİ) 

OKULA VE ÇEVREYE 
UYUM  

Yaşadığı çevredeki eğitsel ve 
sosyal imkânlardan 
yararlanmanın önemini fark eder. 

 
MALATYA KENT MÜZESİ               
ÇOCUK OYUN EVİ OYUNCAK MÜZESİ 
MALATYA MÜZESİ                            
ÇOCUK VE OYUNCAK MÜZESİ 
 ATATÜRK ANI EVİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ                                           
 

Yaşadıkları çevredeki eğitsel ve 

sosyal imkânlar hakkında bilgi 

toplar. 

 Yaşadığı çevredeki eğitsel ve 

sosyal imkânlardan 

yararlanmanın önemini kavrar. 

  

OKULA VE ÇEVREYE 
UYUM  

Yaşadığı çevredeki eğitsel ve 
sosyal imkânlardan 
yararlanmanın önemini fark eder. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÖZLEM EVİ BİLİM MERKEZİ 
MALATYA KÜLTÜR EVİ              
MALATYA FOTOĞRAF VE FOTOĞRAF MAKİNESİ 
MÜZESİ   Yaşadıkları çevredeki eğitsel ve 

sosyal imkânlar hakkında bilgi 

toplar. 

 Yaşadığı çevredeki eğitsel ve 

sosyal imkânlardan 

yararlanmanın önemini kavrar. 

  

OKULA VE ÇEVREYE 
UYUM  

Yaşadığı çevredeki eğitsel ve 
sosyal imkânlardan 
yararlanmanın önemini fark eder. 

KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ SABANCI KÜLTÜR 
MERKEZİ                          
 MUSİKİ CEMİYETİ                          
 MABESEM                                            

OKULA VE ÇEVREYE 
UYUM  

Yaşadığı çevredeki eğitsel ve 
sosyal imkânlardan 
yararlanmanın önemini fark eder. 

MALATYA İL HALK KÜTÜPHANESİ            
KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ SADRETTİN KONEVİ 
HALK KÜTÜPHANESİ ŞUBESİ       SABANCI KÜLTÜR 
MERKEZİ HALK KÜTÜPHANESİ ŞUBESİ 

OKULA VE ÇEVREYE 
UYUM  

Yaşadığı çevredeki eğitsel ve 
sosyal imkânlardan 
yararlanmanın önemini fark eder. 

ORDUZU PINARBAŞI C TİPİ HAYVANAT BAHÇESİ              
SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON MERKEZİ VE 
DOĞAL YAŞAM ALANI HAYVAN BARINAĞI VE DOĞAL 
YAŞAM ALANI  

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMI) 
AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

EĞİTSEL BAŞARI 
 İlgi ve yetenekleri 
doğrultusunda hobiler 
edinir.  

KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ 
SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ 
MUSİKİ CEMİYETİ                             
MABESEM 

Seçtikleri hobinin hangi ilgi ve yetenek gerektirdiğini araştırır.                                                                                                                                                    
İlgi ve yetenekleri doğrultusunda hobi edinmenin önemini kavrar. 
  
  

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMI) 
AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI 
HAYAT  

Zararlı alışkanlıkların duygusal ve 
bedensel yönden insan hayatına etkilerini 
fark eder.  

KIZILAY VE İLK YARDIM MERKEZİ 
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                       
 (HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ) 

 Zararlı alışkanlıkların duygusal ve fiziksel 
yönden insan hayatına etkilerini öğrenir. 
 Zararlı alışkanlıklar ve bunların insan 
hayatı üzerindeki etkileri ile ilgili araştırma 
yapar. 
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GÖRSEL 
SANATLAR
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM MEKÂN (OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI) AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

KÜLTÜREL MİRAS 
 

5.2.3.Geçmişte ve 

günümüzde 

yapılmış olan sanat 

eserleri 

arasındaki farklılıkları 

belirler. 

5.2.4.Müzeler ile görsel 

sanatları ilişkilendirir. 

Müze, 

müze türleri ve müzelerin 

kültürel mirasa katkıları 

üzerinde durulur. 

BEŞKONAKLAR ETNOGRAFYA MÜZESİ 
VE GELENEKLSEL MALATYA EVİ 
MALATYA MÜZESİ 

Müzede iki farklı döneme ait sanat eseri belirleyerek 
farklılıklarını tespit eder. Yapılış yılı, konusu, üslûbu, 
kullanılan malzeme vb. soruların yer aldığı çalışma 
kâğıdını cevaplar. 

Ziyaret edilen müzenin türü hakkında bilgi sahibi 
olur, müzelerin kültürel mirasımıza olan katkılarını 
soru-cevap tekniği ile kavrar. 

SANAT ELEŞTİRİSİ VE 
ESTETİK 

5.3.2.Seçilen sanat 

eserinin 

görsel özelliklerini analiz 

eder. 

5.3.3.Seçilen sanat 

eserinin 

içeriğini yorumlar. 

ASLANTEPE ÖREN YERİ VE AÇIK HAVA 
MÜZESİ, BEŞKONAKLAR ETNOGRAFYA 
MÜZESİ VE GELENEKLSEL MALATYA 
EVİ 

Gezilen mekânda belirlenen sanat eserinin görsel 
özelliklerini analiz ederek yorumlar. 

GÖRSEL İLETİŞİM VE 
BİÇİMLENDİRME 

5.1.6.Sanat malzemelerini 

kullanarak rölyef veya 

heykel oluşturur. 

MABESEM  
Eğitim atölyelerinde üç boyutlu sanat malzemeleri 
kullanarak görsel tasarımlar oluşturur. 

SANAT ELEŞTİRİSİ VE 
ESTETİK 

5.3.1.Doğal ve inşa edilmiş 

çevreyi karşılaştırır. 
HÜRRİYET PARKI 
TURGUT ÖZAL TABİAT PARKI 

Gezilen mekânda doğal ve inşa edilmiş çevreyi 
gözlemleyerek drama çalışması yapar. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN 
İLİŞKİSİ) 

KÜLTÜREL MİRAS 

6.2.1.Bir sanatçının eserlerinde seçtiği 
konuyu, kullandığı materyal ve tekniği 
açıklar. 
6.2.2.Etnografya müzelerindeki ürünler 
aracılığıyla el sanatları örneklerini 
inceler. 

ASLANTEPE ÖREN YERİ VE 
AÇIK HAVA MÜZESİ, 
MALATYA MÜZESİ 

Seçilen sanat eserinin konusu, kullanılan 
malzeme ve teknik hakkında bilgi verir. 

BEŞKONAKLAR 
ETNOGRAFYA MÜZESİ VE 

GELENEKLSEL MALATYA EVİ, 
ATATÜRK ANI EVİ VE 

ETNOGRAFYA MÜZESİ, 
MALATYA KÜLTÜR EVİ, 

YAŞAM MÜZESİ (BOYRAZ 
KONAĞI) 

Müzeyi gezerek el sanatları hakkında 
bilgi sahibi olur. Beğendiği bir motif 
örneğinin eskizini çizer. 

6.2.4.Anadolu uygarlıklarına ait eserleri 
müzeler aracılığıyla inceler. 

ASLANTEPE ÖREN YERİ VE 
AÇIK HAVA MÜZESİ, 
MALATYA MÜZESİ, 

BEŞKONAKLAR 
ETNOGRAFYA MÜZESİ, 

ATATÜRK ANI EVİ VE 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 

Müzedeki eserleri inceleyerek uygarlıklar 
hakkında bilgi sahibi olur. 

SANAT ELEŞTİRİSİ VE 
ESTETİK 

6.3.1.Sanat eserini 
tanımlarken, çözümlerken, yorumlarken 
ve yargılarken eleştirel düşünme 
becerilerini kullanır. 

Gidilen mekânda seçtiği bir sanat eserini 
inceler. 

GÖRSEL İLETİŞİM VE 
BİÇİMLENDİRME 

 

6.1.2.Görsel sanat çalışmasını 
oluştururken farklı materyalleri ve 
teknikleri kullanır. 

MABESEM  

Eğitim atölyelerinde farklı materyaller 
kullanarak görsel tasarımlar oluşturur 
(sikke basma, tablet üzerine çivi yazısı 
yazma vb.). 

6.1.5.Görsel sanat çalışmasında 
perspektifi kullanır. Bu kazanımda 
mekânda derinlik etkisi yaratmak için 
çizgi perspektifi kullanılır. 

MABESEM SOKAĞI 
Gidilen mekânı perspektif kuralları 
çerçevesinde gözlemler. 

6.1.8.Görsel sanat çalışmasında farklı 
geleneksel Türk sanatları alanlarını bir 
arada kullanır. Görsel sanat çalışması 
oluşturulurken ebru ile kaligrafi, ebru ile 
katı’, takı ve örme vb. farklı Türk el 
sanatları alanları bir arada kullanılır. 

MABESEM 
Gidilen mekânlarda ebru çalışmasının 
yapılışını gözlemler ve ebru çalışması 
yapar. 

6.1.5.Görsel sanat çalışmasında 
perspektifi kullanır. Bu kazanımda 
mekânda derinlik etkisi yaratmak için 
çizgi perspektifi kullanılır. 

SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA 
KERVANSARAYI 

Gidilen mekânı perspektif kuralları 
çerçevesinde gözlemler. 

6.1.5.Görsel sanat çalışmasında 
perspektifi kullanır. Bu kazanımda 
mekânda derinlik etkisi yaratmak için 
çizgi perspektifi kullanılır. 

LEVENT VADİSİ 
Gidilen mekânı perspektif kuralları 
çerçevesinde gözlemler. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMI) 
AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

KÜLTÜREL MİRAS 

7.2.1.Sanat eserlerindeki üslupları fark eder. 
MALATYA MÜZESİ, 
ASLANTEPE ÖREN YERİ VE AÇIK 
HAVA MÜZESİ 

Sanat eserlerini inceleyerek 
sanatçıların üsluplarındaki farklılığı 
keşfeder. 

7.2.2.Sanat ve kültürün birbirini nasıl 
etkilediğini analiz eder. 

BEŞKONAKLAR ETNOGRAFYA 
MÜZESİ VE GELENEKSEL 
MALATYA EVİ, 
MALATYA KÜLTÜR EVİ, 
TAHTALI HAMAM MÜZESİ 
MALATYA LİSESİ İL EĞİTİM 
TARİHİ MÜZESİ 

Türk kültürüne ait eserleri inceler. 

7.2.4.Tarihî olayların sanat eserleri üzerindeki 
etkisini inceler. 

ASLANTEPE ÖREN YERİ VE AÇIK 
HAVA MÜZESİ, 
MALATYA MÜZESİ 

Tarihi olayların sanat eseri üzerindeki 
etkisini gözlemler. 

SANAT ELEŞTİRİSİ VE 
ESTETİK 

7.3.1.Sanat eserinde ele alınan 
tema, konu ve sembolleri tanımlar. 
7.3.2.Sanat eserini değerlendirmek için sanat 
eleştirisi yöntemini kullanır. 

MALATYA MÜZESİ, 
BEŞKONAKLAR ETNOGRAFYA 
MÜZESİ VE GELENEKSEL 
MALATYA EVİ, 
KENT MÜZESİ 

Gidilen mekânda seçilen sanat eserini 
inceler, sanat eleştirisi yapar. 

GÖRSEL 
İLETİŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

7.1.7.Farklı malzeme ve teknikleri kullanarak 
üç boyutlu çalışma yapar. 

MABESEM 
Müzelerin eğitim atölyelerinde çeşitli 
malzemeleri kullanarak üç boyutlu 
çalışmalar oluşturur. 

SANAT ELEŞTİRİSİ VE 
ESTETİK 

7.3.6.Sanat eserinde sosyal ve kültürel 
inanışların etkisini yorumlar. Farklı kültürdeki 
inanışların, sosyal çevrenin 
eser üzerine etkisi yorumlanır. 

BATTALGAZİ ULU CAMİ 
Mekânları inceleyerek inanışların sanat 
eseri üzerindeki etkilerini tartışır 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

GÖRSEL İLETİŞİM VE 
BİÇİMLENDİRME 

8.1.7.Gözleme dayalı çizimlerinde farklı 
bakış açılarını yansıtır. Kuş bakışı, 
balıkgözü, solucan bakışı, karşıdan 
bakış gibi farklı bakış açılarıyla 
oluşturulur. 

MALATYA MÜZESİ, 
 BEŞKONAKLAR 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 
VE GELENEKSEL 
MALATYA EVİ, 
 ATATÜRK ANI EVİ VE 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 

İncelediği eser ya da objenin değişik bakış 
açılarından eskizlerini çizer. 

KÜLTÜREL MİRAS 

8.2.1.Sanat eserinin sosyal, politik ve 
ekonomik faktörlerden nasıl 
etkilendiğini tanımlar. 

ASLANTEPE ÖREN 
YERİ VE AÇIK HAVA 
MÜZESİ, 
MALATYA MÜZESİ, 
MALATYA 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ RADYO 
VE GRAMOFON 
MÜZESİ, 
MALATYA FOTOĞRAF 
VE MAKİNE MÜZESİ 

Gezilen mekânlardaki eserleri inceleyerek sosyal, 
politik ve ekonomik faktörlerin eserler üzerindeki 
etkilerini tartışır. 

8.2.3.Dönem, üslup, kullanılan 
malzemelere göre sanat eserlerinin 
özelliklerini karşılaştırır. 

MALATYA MÜZESİ, 
BEŞKONAKLAR 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 
VE GELENEKSEL 
MALATYA EVİ, 
ASLANTEPE ÖREN 
YERİ VE AÇIK HAVA 
MÜZESİ 

Sanat eserlerini inceler, eserlerdeki farklılıkları 
keşfeder. 

SANAT ELEŞTİRİSİ VE 
ESTETİK 

8.3.1.Sanat eserinde kullanılan görsel 
dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini 
analiz eder. Sanat elemanları ve 
tasarım ilkeleri bağlamında sanat 
eserleri incelenir. 
8.3.2.Bir sanat eserinin 
değerlendirilmesinde bilgi ve 
deneyimlerin etkisini söyler. 

MALATYA MÜZESİ, 
BEŞKONAKLAR 
ETNOGRAFYA MÜZESİ 
VE GELENEKSEL 
MALATYA EVİ 

Gidilen mekânda seçilen bir sanat eserini, sanat 
elemanları ve tasarım ilkeleri açısından 
değerlendirir. Bir grup öğrenci, sanatçı ve eserleri 
hakkında gezi öncesi bilgi toplar. Öğretmen, bilgi 
sahibi olan grup ve diğer grup üyelerinden aynı 
eseri değerlendirmelerini ister. 

GÖRSEL İLETİŞİM VE 
BİÇİMLENDİRME 

8.1.3.Görsel sanat çalışmasını 
oluşturmak için güncel sanattan 
yararlanır. 

MABESEM   
Sergi alanını gezerek eserleri inceler, incelenen 
eserlerden yola çıkarak farklı tasarımlar oluşturur. 

8.1.6.Görsel sanat çalışmasında farklı 
perspektif tekniklerini kullanır. 
Mekânda derinlik etkisi yaratmak için 
tek kaçarlı / iki kaçarlı ve hava 
perspektifi birlikte kullanılır. 

MABESEM SOKAĞI Gidilen mekânlarda perspektif etkisini gözlemler. 

SANAT ELEŞTİRİSİ VE 
ESTETİK 

8.3.1.Sanat eserinde kullanılan görsel 
dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini 
analiz eder. Sanat elemanları ve 
tasarım ilkeleri bağlamında sanat 
eserleri incelenir. 
8.3.2.Bir sanat eserinin 
değerlendirilmesinde bilgi ve 
deneyimlerin etkisini söyler. 

MABESEM SERGİ 
SALONU 

Gidilen mekânda seçilen bir sanat eserini, sanat 
elemanları ve tasarım ilkeleri açısından 
değerlendirir. Bir grup öğrenci, sanatçı ve eserleri 
hakkında gezi öncesi bilgi toplar. Öğretmen, bilgi 
sahibi olan grup ve diğer grup üyelerinden aynı 
eseri değerlendirmelerini ister. 

8.3.7.Popüler kültürün günümüz görsel 
sanatlarına etkisini açıklar. 

MABESEM 
Popüler kültür unsurlarının sanata yansımalarını 
gözlemler. 

GÖRSEL İLETİŞİM VE 
BİÇİMLENDİRME 

8.1.6.Görsel sanat çalışmasında farklı 
perspektif ekniklerini kullanır. Mekânda 
derinlik etkisi yaratmak için 
tek kaçarlı / iki kaçarlı ve hava 
perspektifi birlikte kullanılır. 
 

SİLAHTAR MUSTAFA 
PAŞA KERVANSARAYI 

Gidilen mekânlarda perspektif etkisini gözlemler. 

GÖRSEL İLETİŞİM VE 
BİÇİMLENDİRME 

LEVENT VADİSİ Gidilen mekânlarda perspektif etkisini gözlemler. 
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DİN KÜLTÜRÜ 
VE AHLAK 

BİLGİSİ
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM MEKÂN (OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI) AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ALLAH İNANCI 

5.1.1.Evrendeki 
mükemmel düzen ile 
Allah'ın(C.C.)varlığı ve 
birliği arasında ilişki 
kurar.                        
5.1.2.Allah'ın(C.C.) her 
şeyin yaratıcısı olduğunu 
fark eder. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ, ASTRONOMİ VE UZAY 

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

          Bu etkinlikle varlıklar içerisinde akıllı ve inanma 
özelliği olan insanın evrendeki mükemmel düzeni, 
ihtişamı gözlemleyerek; bunun tesadüfen veya 
kendiliğinden meydana gelmesinin mümkün olmadığını 
fark ederek her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın (C.C.)varlığı 
ve birliği bilgisine ulaşır. 

RAMAZAN VE ORUÇ 
5.2.3.Kültürümüzde 
Ramazan ve Oruçla ilgili 
gelenekleri tanır. 

YENİ CAMİİ/TEZE CAMİİ                             
(HACI YUSUF TAŞ CAMİİ) 

         Öğrenciler bu Camii ziyareti ile Ramazan'ın manevi 
atmosferinin en yoğun yaşandığı ortamı görür ve 
hisseder. Yıllardan beri Öğlen ve İkindi namazlarından 
sonra Hafızlar tarafından okunan ve kalabalık bir cemaat 
tarafından takip edilen Mukabeleyi duyarak öğrenir. 
Caminin iki minaresi arasına asılmış mahyayı okur. 
Ramazan ve Oruçla ilgili bu geleneklerin toplumu 
birleştirmeye olan katkısını, müminler arasında sevgi, 
saygı ve dayanışma gibi güzel duyguları güçlendirdiğini 
fark eder. 

ÇEVREMİZDE DİNİN 
İZLERİ  

5.5.1.Mimarimizde yer 
alan dini motifleri inceler.                       
 5.5.2.Musikimizde dinin 
izlerine örnekler verir. 

BATTALGAZİ ULU CAMİ                         
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 Cuma veya vakit namazı camiye 
giderek Mihrap, Minber, Vaaz Kürsüsü, minare ve 
Şadırvan gibi caminin bölümlerini oluşturan dini motifleri 
yerinde görür ve inceleme fırsatı bulur. Camide namaz 
vakti okunan Ezan, Kamet, Sala, Tekbir, Salavat ve 
Tesbihatlar gibi cami musikisinin unsurlarını dinler ve 
görerek, işiterek ve yaşayarak camiyi genel özellikleriyle 
tanır. Caminin birlik ve beraberliğimizi sağlamadaki 
rolünü fark eder. Dinin sosyal hayat, kültür ve medeniyet 
unsurları üzerindeki etkisini kavrar. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMI) 
AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ZARARLI 
ALIŞKANLIKLAR 

6.3.2.Zararlı 
alışkanlıkların başlama 
sebeplerini sorgular.                          
6.3.3.Zararlı 
alışkanlıklardan 
korunma yollarını 
tartışır.                      
 6.3.4.Zararlı 
alışkanlıklardan 
kaçınmaya istekli olur. 

MALATYA İL( HALK SAĞLIĞI) SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Öğrenciler zararlı alışkanlıklarla ilgili görsel ve işitsel bilgi 
edinme fırsatı elde eder. Zararlı alışkanlıkların bireysel ve 
toplumsal hayat üzerindeki olumsuz yansımalarını kavrar. 

NAMAZ 

6.2.2.Namazları 
çeşitlerine göre 
sınıflandırır.     
 6.2.3.Namazın 
kılınışına örnekler verir. 

BATTALGAZİ ULU CAMİ                         
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, inanç-ibadet 
ilişkisini kavrar. Namaz ibadetinin dinimizdeki önemini fark 
eder. Namaz ibadetinin yükümlülüğüyle ilgili kavramları 
öğrenir. Namazları farz, vacip ve nafile olarak sınıflandırır. 
Namaz kılabilmek için yerine getirilmesi gereken şartları 
uygulayarak namazın kılınışını açıklar. 

TEMEL 
DEĞERLERİMİZ 

6.5.1.Toplumu birleştiren 
temel değerleri fark 
eder. 

ŞEHİTLİK 

    Öğrenciler şehitliği ziyaret ederek dinimizde 
Peygamberlikten sonraki en yüce makama ulaşmış olan 
şehitlerimize karşı minnet ve şükran duygularını ifade 
eder. Gazilerimize saygı duyarak gereken değeri vermenin 
ve şehitlerimizi rahmet ve minnet duygusu ile anmanın 
bilincinde olur. Sevgi, saygı, kardeşlik, arkadaşlık ve 
dostluk bağlarını güçlendiren; vatan, millet, bayrak, 
şehitlik, gazilik gibi milli birlik ve beraberliği pekiştiren 
değerler öğrencilerin zihninde güçlü bir şekilde yer eder. 
Bu değerlerin milletimizin varlığını sürdürmesinde, birlik ve 
bütünlüğünü güçlü bir şekilde devam ettirmesinde ve 
kaynaşmasındaki önemini fark eder. Vatanımıza, 
milletimize, bayrağımıza ve milli marşımıza karşı görev ve 
sorumluluklarımızın bilincinde olur. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMI) 
AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

 AHLAKİ 
DAVRANIŞLAR 

7.3.1.Güzel ahlaki tutum ve 
davranışları örneklerle açıklar 

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. 

 AHİRET VE AHİRET 
İNANCI 

 7.1.3.Dünya hayatı ile ahiret hayatı 
arasındaki ilişkiyi yorumlar.                      
7.1.4.Ahiret hayatının aşamalarını 
açıklar. 

ŞEHİR MEZARLIĞI 

         Öğrenciler bu etkinlikle her insanın bu 
dünyada belirli bir süre yaşayacağını ve ölümlü bir 
varlık olduğunu öğrenir. Dünya hayatının geçici 
olduğunu ve asıl yurdun ahiret yurdu olduğunu 
kavrar. Ahiretteki yerimizi ise bizlerin dünya 
hayatındaki yaşantımızla belirlediğimizi fark eder 
ve sorumluluklarımız konusunda bilinçlenir. 

İSLAM 
DÜŞÜNCESİNDE 

YORUMLAR 

7.5.1.Dinin farklı yorum biçimlerinin 
olabileceğinin farkına varır               
7.5.2.İslam düşüncesinde ortaya 
çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır.           
7.5.3.Kültürümüzde etkin olan 
tasavvufi yorumları ayırt eder. 

ŞEYH HAMİD-İ VELİ                
(SOMUNCU BABA) CAMİİ 

         Öğrenciler bu etkinlikle çevrelerindeki dini 
davranış, yorum, tutum ve deneyimlerin farkında 
olur. Farklı inanç ve yorumları tanır ve bunlara 
saygı duyan bir tutum, davranış, anlayış ve 
hoşgörüye sahip olur. Farklılıklarla bir arada 
yaşama becerisi kazanır. İslam düşüncesindeki 
yorum biçimlerini ana hatlarıyla, ayrıntılara 
girmeden kavramsal düzeyde öğrenir. 

AHLAKİ DAVRANIŞLAR 
7.3.1.Güzel ahlaki tutum ve 
davranışları örneklerle açıklar 

ORDUZU PINARBAŞI HAYVANAT 
BAHÇESİ                                      
HAYVAN BARINAĞI VE DOĞAL 
YAŞAM ALANI YABAN HAYATI 
TANITIM MERKEZİ                             
SULTANSUYU TARIM 
İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

    Yüce Allah'ın yarattığı bütün canlılara sevgi, 
şefkat, merhamet duyguları beslemenin ve onlara 
iyi davranmanın İslam dininin bir emri olduğunu 
kavrar. 

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ZEKAT VE SADAKA 
8.2.3.Zekat,infak ve 
sadakanın bireysel ve 
toplumsal önemini fark eder. 

TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI                             

KIZILAY VE İLK 
YARDIM MERKEZİ 

        Öğrenciler bu etkinlikle 1868 yılından beri ülkemizde ve 147 farklı 
ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale etmiş, ihtiyaç 
sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamış 
olan en önemli yardım kuruluşumuz olan Türk Kızılay’ını tanır. Türkiye 
Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay’ı aracılığıyla yapılan yardımların kimlere 
ne şekilde yapıldığını görür, toplumumuzdaki ihtiyaç sahibi insanları 
tanır. Zekât ve sadaka vermenin önemini ve gerekliliğini kavrar.                                                                                                                                                                                                                                                     
Bencillik ve cimrilik gibi kötü duygulardan kurtulur. Toplumda bulunan 
ihtiyaç sahiplerini düşünmeyi ve kollamayı öğrenir. Başkalarına yardım 
ve iyilik etme duygusu harekete geçer.                                                                                                                                                                                                                                                   
Dinimizin bir emri olan zekât, infak ve sadaka ve bağışların Kızılay’ın 
ve Türkiye Diyanet Vakfının en önemli maddi desteğini oluşturduğunu 
ve sosyal adaleti sağlamadaki önemini fark eder. 

KUR'AN-I KERİM VE 
ÖZELLİKLERİ 

8.5.1.İslam dininin temel 
kaynaklarını tanır.                           
8.5.2.Ayetlerden hareketle 
Kur'an'ın ana konularını 
sınıflandırır.                       
 8.5.3. Kur'an-ı Kerim'in 
temel konularını 
değerlendirir. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
KÜTÜPHANESİ 

Öğrenciler kütüphanedeki Kur'an-ı Kerim'leri ve Hadis-i Şerif 
kaynaklarını inceleyerek İslam Dininin temel kaynaklarını tanır. Kur’an 
ile sünnet arasındaki ilişkiyi kavrar. Kur’an-ı Kerim meallerini 
inceleyerek Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır ve Kur'an-ı Kerim'in 
temel konularını açıklar. 
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BEDEN 
EĞİTİMİ
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

HAREKET YETKİNLİĞİ  

BE.5.1.1.5 Temel jimnastik 
hareketlerini yapar. 
  GENÇLİK VE SPOR İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Öğrencilerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik salonunda 
yapılan jimnastikte duruşlar, yuvarlanmalar, vücut transferi ve yön 
değişikliği, geçişler ve bağlantılar vb. hareketlerin uygulamalı 
öğretimi gösterilerek öğrenmeleri ve öğrendiklerini uygulamaları 
sağlanır.   

BE.5.1.3.1 Oyun ve 
etkinliklerde hücuma yönelik 
strateji ve taktikleri gösterir. 

Öğrencilerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenman salonlarında 
seçili spor dalına özgü oyun ve etkinliklerde vücut aldatması, yön ve 
hız değiştirmeye yönelik hücum taktikleri ele alınır.   

AKTİF VE SAĞLIKLI 
HAYAT 

BE.5.2.2.7 Fiziksel 
etkinliklerde ilk yardımın genel 
amaçlarını ve uygulamalarını 
bilir. 

İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yetkili kişiler aracılığıyla ilk yardımın 
tanımı, önemi, genel amaçları, temel kuralları ve ilk yardım 
çantasında bulunması gereken malzemeler ele alınarak öğrencilerin 
öğrenmesi sağlanır. 

HAREKET BECERİLERİ  

BE.5.1.9.1.1.3.1 Oyun ve 
drama yoluyla kendini ifade 
etmenin önemini açıklar.  
  

SABANCI KÜLTÜR 
MERKEZİ DEVLET 

TİYATROSU 

Sabancı Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosunda gösterimde olan tiyatro 
oyunları öğrenciler tarafından takip edilerek öğrenciler, kişisel 
özelliklerinin ortaya çıkartılacağı doğaçlama oyunlara yönlendirilir. .  

AKTİF VE SAĞLIKLI 
HAYAT 

BE.5.2.2.2 Katıldığı 
etkinliklerde fiziksel etkinlik 
düzeyini ölçer. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
BESYO  

Öğrencilerin BESYOda katıldığı etkinliğe göre çeşitli yöntemler 
(adımsayar, kalp atım monitörü gibi teknolojik araçlar) kullanılarak 
yapılan fiziksel etkinlik düzeyinin ve şiddetinin belirlenmesi sağlanır. 

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

AKTİF VE SAĞLIKLI 
HAYAT 

BE.6.2.2.6 Fiziksel etkinlikler 
sırasında karşılaştığı sağlık 
sorunlarından korunma 
yöntemlerini bilir. 

İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yetkili kişiler aracılığıyla burun 
kanaması, burkulma, çarpışma, sıyrık, kırık gibi spor 
yaralanmalarından korunma yolları ve ilk yardım uygulamaları ele 
alınarak ilgili değerlerin öğrenilmesi sağlanır. 

HAREKET BECERİLERİ 

BE.6.1.1.5 Su sporları etkinlikleri 
ile ilgili hareket becerileri sergiler. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
KAPALI YÜZME 
HAVUZU 

BESYO yüzme dersi sırasında havuzda su sporlarına hazırlayıcı 
bireysel, iş birliği gerektiren ve yarışmaya dayalı oyunlar ve 
etkinlikler yapılır. 

BE.6.1.2.8 Sporlara hazırlayıcı 
oyun ve etkinliklerde 
kullanabileceği materyaller 
tasarlar. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
BESYO  

Öğrencilerin BESYO da materyal derslerini takip ederek 
kazanımla ilgili değerler üzerinde durarak sporlara hazırlayıcı 
oyun ve etkinliklerde kullanabileceği materyaller tasarlaması 
sağlanır. 
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

HAREKET BECERİLERİ 
BE.7.1.1.5 Su sporları 
etkinlikleri ile ilgili hareket 
becerilerini geliştirir. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
KAPALI YÜZME 

HAVUZU 

BESYO havuzunda yetkili kişiler tarafından öğrencilere suda 
güvenlik, suya giriş çıkış, suya alışma çalışmaları, ayak vuruşları, 
suda kayma, kol çalışmaları, nefes çalışmaları vb. etkinliklerin 
öğretimi sağlanır. 

AKTİF VE SAĞLIKLI 
HAYAT 

BE.7.2.1.2 Yakın çevresindeki 
fiziksel etkinlik ve spor 
imkânlarını kullanır. 

GENÇLİK VE SPOR İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Öğrencilerin katılabileceği, uygulayabileceği fiziksel etkinlik ve spor 
dallarını gençlik ve spor il müdürlüğü spor tesislerinde yapılan 
çalışmalar eşliğinde tanımaları sağlanır.  

BE.7.2.2.4 Temel ilk yardım 
uygulamalarını gösterir. 

İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yetkili kişiler aracılığıyla kanama, 
sıyrık ve kesik, çıkık ve kırık, burkulma, zehirlenme gibi durumlar 
ele alınarak kazanımla ilgili değerlerin öğrenilmesi sağlanır. 

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 

ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

AKTİF VE SAĞLIKLI 
HAYAT  

 

BE.8.2.1.1Fiziksel etkinliklere 
katılımı alışkanlık haline getirir. 

İNÖNÜ 
ÜNİVERSİTESİ 

BESYO 

BESYO bünyesinde bulunan fitness salonunda yapılan çalışmalarla 
öğrencilerin okul dışında vücut kompozisyonu, kalp-dolaşım sistemi 
dayanıklılığı, kas kuvveti ve dayanıklılığı ve esnekliğini geliştirecek 
fiziksel etkinliklere katılımı sağlanır. 

BE.8.2.2.3 Fiziksel etkinliklerde 
yiyecek ve içecek seçiminde 
bilinçli tüketici davranışı sergiler. 

Öğrencilere BESYO beslenme dersinde hangi besin desteklerinin 
yararlı (vitamin b grubu, vitamin c ve vitamin d, minareler-kalsiyum, 
magnezyum, sporcu içeceği vb.) hangi besin desteklerinin zararlı ( 
aşırı protein destekleri, enerji içecekleri vb.) olduğu açıklanarak 
öğrenme sağlanır. 

HAREKET YETKİNLİĞİ 

BE.8.1.1.2 Hazırladığı jimnastik 
serisini artan bir doğrulukta 
sergiler. 

GENÇLİK VE SPOR 
İL MÜDÜRLÜĞÜ 

Öğrencilerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik salonunda yapılan 
jimnastik çalışmalarını görerek jimnastik serileri hazırlamaları ilgili 
değerler üzerinde durmaları sağlanır.  

BE.8.1.2.1 Spor dallarına özgü 
kavramları açıklar. 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde uygulanan herhangi bir spor 
dalı seçilerek seçili spor dallarına özgü teknik, saha, ekipman gibi 
kavramlar ele alınarak spor dallarına özgü kavramların öğretimi 
sağlanır. 
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BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ
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ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 
ÖĞRENME ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÜNİTE 1 : BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ  

BT.5.1.1.2 Geçmişten günümüze bilgi 
ve iletişim teknolojilerindeki değişimi 

fark eder 

FOTOĞRAF MAKİNASI 
MÜZESİ                                
KENT MÜZESİ                        
RADYO VE GRAMOFON 
MÜZESİ 

Listedeki müzeler ziyaret edildikten ve eski tarihlerdeki 
teknolojik cihazlar görüldükten sonra, teknolojinin 
değişen ve gelişen bir olgu olduğu anlaşılır 

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM 
ALANI 

KAZANIM 
MEKÂN (OKUL DIŞI 

ÖĞRENME 
ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÜNİTE 1:  BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ  

BT.6.1.1.1. Bilişim teknolojilerinin 
günlük yaşamdaki önemini 

değerlendirir 

MALATYA KENT 
MÜZESİ 

Kent müzesinde bulunan hologram görüldükten sonra, bilişim 
teknolojilerinin eğitime nasıl katkı sağlayabileceği ve bilişim 
teknolojilerini kullanarak yapılabilecek yenilikler fark edilir 
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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
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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 
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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  
 

 



- 82 - 
 

 

 

 
DOĞAL SİT 

ALANLARI VE 
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 
 

 

 



- 105 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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


- 108 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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  
 

 



- 113 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   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


- 114 - 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 Boyrazlar 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 

 
 

 



- 122 - 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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. Oyun evinde 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 Kültürevi’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 Semtinde 

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 


