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İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O ben m m llet m n yıldızıdır, parlayacak;
O ben md r, o ben m m llet m nd r ancak.

Bastığın yerler “toprak!” d yerek geçme, tanı:
Düşün altındak b nlerce kefens z yatanı.
Sen şeh t oğlusun, nc tme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehren ey nazlı h lâl!
Kahraman ırkıma b r gül! Ne bu ş ddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, m llet m n st klâl!

K m bu cennet vatanın uğruna olmaz k feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmes n tek vatanımdan ben dünyada cüda.

Ben ezelden ber d r hür yaşadım, hür yaşarım.
Hang çılgın bana z nc r vuracakmış? Şaşarım!
Kükrem ş sel g b y m, bend m ç ğner, aşarım.
Yırtarım dağları, eng nlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emel :
Değmes n mabed m n göğsüne namahrem el .
Bu ezanlar k şahadetler d n n temel Ebedî yurdumun üstünde ben m nlemel .

Garbın afakını sarmışsa çel k zırhlı duvar,
Ben m man dolu göğsüm g b serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle b r manı boğar,
“Meden yet!” ded ğ n tek d ş kalmış canavar?

O zaman vecd le b n secde eder-varsa-taşım,
Her cer hamdan, lâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret g b yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belk başım.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
S per et gövden , dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dett ğ günler Hakk'ın...
K m b l r, belk yarın, belk yarından da yakın.
.

Dalgalan sen de şafaklar g b ey şanlı h lâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın heps helâl.
Ebed yen sana yok, ırkıma yok zm hlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürr yet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, m llet m n st klâl

Mehmet Ak f ERSOY

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençl ğ !
B r nc vaz fen, Türk st klal n , Türk Cumhur yet n , lelebet, muhafaza ve müdafaa
etmekt r. Mevcud yet n n ve st kbal n n yegâne temel budur. Bu temel, sen n, en
kıymetl haz nend r. İst kbalde dah , sen , bu haz neden mahrum etmek steyecek,
dâh l ve har c , bedhahların olacaktır. B r gün, st klal ve cumhur yet müdafaa
mecbur yet ne düşersen, vaz feye atılmak ç n, ç nde bulunacağın vaz yet n mkân ve
şera t n düşünmeyeceks n! Bu mkân ve şera t, çok namüsa t b r mah yette tezahür
edeb l r. İst klal ve cumhur yet ne kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsal
görülmem ş b r gal b yet n mümess l olab l rler. Cebren ve h le le az z vatanın bütün
kaleler zapt ed lm ş, bütün tersaneler ne g r lm ş, bütün orduları dağıtılmış ve
memleket n her köşes b lﬁ l şgal ed lm ş olab l r. Bütün bu şera tten daha el m ve daha
vah m olmak üzere, memleket n dâh l nde kt dara sah p olanlar gaﬂet ve dalalet ve
hatta hıyanet ç nde bulunab l rler. Hatta bu kt dar sah pler şahs menfaatler n ,
müstevl ler n s yas emeller yle tevh t edeb l rler.M llet, fakr-ü zaruret ç nde harap ve
b tap düşmüş olab l r.
Ey Türk st kbal n n evladı!
İşte; bu ahval ve şera t ç nde dah , vaz fen, Türk st klal ve cumhur yet n kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındak as l kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
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Okulum Mardin

ON ADIMDA
GEZİ
ON
ADIMDA
GEZİ
GEZİ ÖNCESİ

1.ADIM

Rehberde yer alan "Kazanım-Mekân Tablosu"nu nceley n z. (Bkz. s. 9-26) Ders
kazanımlarınızla lg l mekânların l stes n oluşturunuz.

GEZİ ÖNCESİ

2.ADIM

Oluşturduğunuz l steden yola çıkarak gez düzenlenecek mekânları yıllık ders planınıza dâh l
ed n z.

GEZİ ÖNCESİ

3.ADIM

Yıllık planda yer alan gez ler n, ders saat
düzenleneb leceğ n unutmayınız!

ç nde ve okul müdürlüğünün onayı le

(Sosyal etk nl kler kapsamında yapılacak gez ler n se ders saat dışında ve l/ lçe m ll eğ t m müdürlüğü onayı
le düzenleneb leceğ n unutmayınız!)

GEZİ ÖNCESİ

4.ADIM

Okul gez ler nde 40 öğrenc ye kadar b r (1) yönet c , en fazla k (2) öğretmen görevlend r lmes
gerekt ğ n ve gez araçlarının sorumluluğunun okul müdürlükler ne a t olduğunu unutmayınız!

GEZİ ÖNCESİ

5.ADIM

Gez düzenleyeceğ n z mekânı mümkünse önceden z yaret ed n z. Mekândak görevl lere
gez n z n amacını anlatınız. Katılımı tek sınıﬂa sınırlandırarak görevl lerden randevu alınız.
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Okulum Mardin

ON ADIMDA
GEZİ
ON
ADIMDA
GEZİ
GEZİ ÖNCESİ

6.ADIM

"Gez Planı"nızı, "Gez L ste"n z ve "Vel İz n Belge"n z okul müdürlüğüne en az yed (7) gün
önce tesl m ed n z. (Bkz. EK 1, EK 2, EK 3 s. 37 - 42)

GEZİ ÖNCESİ

7.ADIM

Mekanda yapacağınız etk nl kler bel rley n z ( Örnek Etk nl kler: Ara-Bul • Nesne Ç z m •
Tartışma Bkz. s. 7) ve bunlara uygun anketler ve çalışma kâğıtlarını hazırlayınız. (Bkz. EK 4,
EK 5, s. 41 - 42)

GEZİ ÖNCESİ

8.ADIM

Gez den önce öğrenc ler n z mekân hakkında b lg lend r n z ve öğrenc ler n ze gez
kurallarını hatırlatınız. "Ön Anket" sınıfta uygulayınız. (Bkz. EK 5 s. 42)

GEZİ GÜNÜ

9.ADIM

Gez ye katılan öğrenc ler 10-15 k ş l k gruplara ayırınız.
Mekânda yapılacak çalışmanın ver ml l ğ açısından her grup ç n b r öğretmen yetk lend r n z.
"Çalışma Kâğıtları"nı öğrenc ler n ze dağıtınız ve etk nl ğ uygulayınız. (Bkz. EK 4 s. 41)

GEZİ SONRASI

10.ADIM

Gez n zle lg l değerlend rme ve pek şt rme etk nl kler yapınız. (Bkz. s. 7)
Örnek Etk nl kler: Aﬁş ve Pano Çalışmaları • H kâye Yazma • Anketler n Karşılaştırılması
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ÖRNEK ETKİNLİKLER
ÖRNEK
ETKİNLİKLER
Ara - Bul
Önceden hazırlanan Ara-Bul kâğıtları öğrenc lere dağıtılır.
Öğrenc ler n dağıtılan kâğıtlarda res mler bulunan nesneler müze
ç nde arayıp bulmaları ve kâğıttak b lg ler doldurmaları sten r.
Çalışma tamamlandıktan sonra "Ara-Bul" kağıtları üzer ne
tartışılab l r. (Bkz. EK 4)

Nesne Ç z m
Mekân z yaret sırasında, serg lenen eserlerden öğrenc n n
lg s n en çok çeken b r n seç p ç zmes sten r. B r başka
seçenek; seç len b r eser n yarım bırakılmış ç z m n n öğrenc ler
tarafından mekânda gördükler asıllarına göre res mlenmes d r.
Her k uygulama sonrasında da bu ç z mlerden yola çıkarak kend
eserler n oluşturmaları ve daha sonra onları serg lemeler
gerekt ğ bel rt l r. Özell kle sanat müzeler nde yapılan eğ t m son-

Tartışma
Drama: B r Canlının Bölümler
Çocuklar 6-7 k ş l k gruplara ayrılır. Her gruptan kend ler ne b r
hayvan seçmeler sten r. Daha sonra her b r nden seçt kler
hayvanın b r bölümü olmaları sten r. Çocuklardan b r s bacağı,
b r s kuyruğu, d ğer de hayvanın başı olab l r. Sonra,
çocuklardan b r araya gel p seçt kler hayvan g b hareket
etmeler sten r. Bu sırada d ğer gruplar da arkadaşlarının takl d n
yaptıkları hayvanı tanımaya çalışırlar.
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ÖRNEK ETKİNLİKLER
ÖRNEK
ETKİNLİKLER
Aﬁş-Pano Çalışmaları
Aﬁş çalışması b r mekânı, mekândak b r nesney ya da mekândan
seç lecek herhang b r temayı tanıtmak duyurmak ç n yazılı ve
görsel duvar lanı hazırlama çalışmasıdır.
Yapılacak aﬁş çalışmalarının yanı sıra mekâna a t görseller ve
mekânda öğrenc ler tarafından çek len fotoğraﬂar okulda veya
sınıfta panolarda serg leneb l r.

H kaye Yazma
Müze z yaret sonrasında öğrenc lere müzede en çok beğend kler
eser n ne olduğu sorulur. Öğrenc lerden düşünceler n
nedenler yle b rl kte yazmaları sten r.
Bu etk nl k çocukların duyuşsal yönler n saptamak aynı zamanda
da d l becer ler n gel şt rmek amacıyla gerçekleşt r leb l r.
Yazılanlar daha sonra sınıf ortamında paylaşılıp tartışılab l r.

Anketler n Karşılaştırılması
Gez den sonra müzede ya da sınıfta son anketler cevaplandırılır.
Öğretmen, öğrenc ler n ön ankete ve son ankete verd kler
cevapları nceler. Anketler sonucunda eks k veya yanlış ed n lm ş
b lg ler, soru ve cevaplarla tamamlanarak düzelt lmeye çalışılır.
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KAZANIM VE MEKAN
TABLOLARI

Okulum Mardin

MEKAN (OKUL DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)

SANAT ETKİNLİĞİ ALAN GEZİSİ

SINIF DÜZEYİ

KAZANIM

4868
Aylar

SOSYAL
DUYGUSAL
ALAN

Sosyal duygusal gel ş m: K10
Sorumluluklarını yer ne get r r.
G1 Sorumluluk almaya stekl
olduğunu göster r.G2 Üstlend ğ
sorumluluğu yer ne get r r.G3
Sorumluluklar yer ne
get r lmed ğ nde olası sonuçları
söyler. K14 Sanat eserler n n
değer n fark eder.G1 Sanat
eserler nde gördükler n ve
ş tt kler n söyler.G2 Sanat
eserler le lg l duygularını
açıklar.G3 Sanat eserler n n
korunmasına özen göster r.

Kasımıye-Z nc r ye-Hatun ye
Medreseler - Deyrülzeferan
Manastırı

Çevres ndek tar h mekanları tanır.
Korunmasına özen göster r

1

Ülkem zde Hayat

Yakın çevres ndek tar hî, doğal
ve tur st k yerler fark eder

Esk Mard n, Hatun ye
Medreses , Şeh d ye Medreses

Bu mekanlar z yaret ederek yakın
çevres n tanır

Ülkem
Sev yorum

İlg l bölümlerden seç lecek
mekanlara yapılacak nceleme
gez ler yle çevres n tanır .

Mard n' n tar h ve tur st k yerler n
tanır.

Tar h cam ler z yaret ederek d n
bayramların toplum açısından
önem n kavrar.

Ülkem zde Hayat

Çevres nde yer alan tar h
eserler ve özell kler n tanoır.

3

Ülkem zde Hayat

D n bayramların paylaşım ve
dayanışma ç n özel günler
olduğunu fark eder.

Tar h Cam ler

2

Güvenl Hayat

3

Ben ve Çevrem

SOSYAL
BİLGİLER

HAYAT BİLGİSİ

HAYAT BİLGİSİ

3

Şeyh Çabuk Cam İ, Ulu Cam ,
Kırklar K l ses , Z nc r ye
Medreses , Kasım ye
Medreses , Şeh d ye Cam ,
Deyrul Zafaran Manastırı,
Mard n Müzes

FEN
BİLİMLERİ

HAYAT BİLGİSİ

1

Ulu Cam , Lat f ye Cam ,
Şeh d ye Cam , Kırklar K l ses ,
Yakın çevres ndek tar h b l r ve
Kas m ye Medreses , Z nc r ye
tur st k yerlere örnekler ver r
Medreses , Deyrul Zafaran
Manastırı

HAYAT
BİLGİSİ

HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTE/ TEMA /
GELİŞİM ALANI

HAYAT
BİLGİSİ

DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLAR

3

4

Mard n Kales , Z nc r ye
Yakın çevres ndek kültürel m ras
Med.Kasm ye Medreses , Esk
ögeler n araştırır
Mard n

Yaşadığı çevrey tanır

Karar alma sürec nde uygun let ş m
d l kullanılması gerekt ğ vurgulanır.
Ayrıca kararların öğrenc ler n de
katılımıyla alınmasına özen göster l r

Mard n Kales , Z nc r ye
Med.Kasm ye Medreses , Esk
Mard n

Çevres nde Bulunan Tar h Ve
Tur st k Mekanları Z yaret Ederek
B lg Sah b Olur

Ülkem zde Hayat

Yakın çevres nde yer alan tar hî,
doğal ve tur st k yerler n
özell kler n tanıtır

Deyrulzahfaran Manastırı,
Şeh d ye Medreses , Z nc r ye
Medreses , Ulu Cam

Yakın çevres nde bulunan cam ,
çeşme, han, hamam, müze, kale,
tar hî çarşılar, köprüler, m llî parklar
vb. yerler hakkında araştırma
yaptırılarak sınıfta arkadaşlarıyla
paylaşması sağlanır

B rey ve Toplum

A les ve çevres ndek m llî
kültürü yansıtan ögeler
araştırarak örnekler ver r

Ulu Cam , Mard n
Müzes ,Kam ye Medreses , Esk
MARDİN

Yakın çevres nde yer alan b r müze,
cam , türbe, köprü, medrese,
kervansaray g b tar hî b r mekân
gez s ya da sözlü tar h veya yerel
tar h çalışmaları yapılır
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SINIF DÜZEYİ

1

Geometr k
C s mler ve
Şek ller

2

Geometr k
C s mler ve
Şek ller

Küp, kare pr zma, d kdörtgen
pr zma, üçgen pr zma, s l nd r ve
kürey modeller üstünde tanır ve
ayırt eder

3

Geometr k
C s mler ve
Şek ller

Küp, kare pr zma, d kdörtgen
pr zma, üçgen pr zma, s l nd r ve
kürey modeller üstünde tanır ve
ayırt eder

3

Çevre Ölçme

Nesneler n çevreler n bel rler.
Şek ller n çevre uzunluğunu
standart olmayan ve standart
b r mler kullanarak ölçer

4

Çevre Ölçme

Kare ve d kdörtgen n çevre
uzunlukları le kenar uzunlukları
arasındak l şk y açıklar

TÜRKÇE

1

Yazma

Görsellerle lg l kel me ve
cümleler yazar

Esk Mard n, Kasm ye
Medreses , Mard n Müzes

İlg l yerlerde gözlem yaptırılarak bu
görsellerle lg l cümleler yazar

4

slamı tanıyalım

slam’ın nanç esaslarını sıralar

Ulu Cam , Kasm ye ve Z nc r ye
Medres

Cam ler ve Medreseler Yer nde
Z yaret Ederek İslam İnaç Esasları
Hakkında B lg Ed n r

5

KÜLTÜREL
MİRAS

GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE
YAPILMIŞ ESERLER ARASINDAKİ
FARKLILIKLARI SOYLER

6

KÜLTÜREL
MİRAS

ANADOLU UYGARLIKLARINA AİT
ESERLERİ MÜZELER
ARACILIĞIYLA İNCELER

7

KÜLTÜREL
MİRAS

TARİHİ OLAYLARIN SANAT
ESERİ UZERINDEKİ ETKİSİNİ
İNCELER

8

KÜLTÜREL
MİRAS

GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE
YAPILMIŞ ESERLER ARASINDAKİ
FARKLILIKLARI SOYLER

5

KÜLTÜR ve
MİRAS

Çevres ndek doğal varlıklar le tar hî
mekânları, nesneler ve eserler
tanıtır.

6

KÜLTÜR ve
MİRAS

Türkler n Anadolu’yu yurt ed nme
sürec n anal z eder.

SOSYAL
BİLGİLER

SOSYAL
GÖRSEL GÖRSEL GÖRSEL GÖRSEL
BİLGİLER SANATLAR SANATLAR SANATLAR SANATLAR

MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK

DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

ÜNİTE/ TEMA /
GELİŞİM ALANI

D n Kül.ve
Ahlak
B lg s

TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLAR
MEKAN (OKUL DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI)

KAZANIM

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)

Geometr k şek ller köşe ve kenar
Bu Alanların Yapımında Kullanılan
Ulu cam , Kasm ye Medreses ,
sayılarına göre sınıflandırarak
Kare, D kdörtgen, Da re, Üçgen G b
Z nc r ye Medreses
adlandırır
Geometr k Şek ller Tanır

Bu Alanların Yapımında Kullanılan
Ulu cam , Kasm ye Medreses ,
Kare, D kdörtgen, Da re, Üçgen G b
Z nc r ye Medreses
Geometr k Şek ller Tanır

Z yaret ett ğ mekanlardak geometr k
c s mler hakkında b lg sah b olur

Ulu cam , Kasm ye Medreses ,
Z nc r ye Medreses , Abbaralar

Bu Alanların Çevreler n Standart
Olan Ve Olmayan Ölçü B r mler İle
Ölçer

Z yaret ett ğ mekânların çevre
uzunlukları hakkında b lg sah b olur

DEYRULZAFERAN MANASTIRIKASIMİYE-ZİNCİRİYEHATUNİYE MEDRESELERİ
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SINIF DÜZEYİ

ÜNİTE/ TEMA /
GELİŞİM ALANI

7

KÜLTÜR ve
MİRAS

5

5.Ün te

6

5.Ün te

Toplumumuzu b rleşt ren temel
değerler fark eder.

9

BEŞERİ
SİSTEMLER

Osmanlı kültür, sanat ve estet k
anlayışına örnekler ver r.

İslam nancının medrese m mar s
üzer ndek etk ler n nceler.

Kasımıye Medreses ,Z nc r ye
Medreses ,Hatun ye
Medreses ,Şeh d ye Medreses

İslam nancında medreseler n
eğ t m ve öğret mde k rolünü fark
eder.

Yerleşmeler n gel ş m n etk leyen
faktörler anal z eder.

Tar h esk Mard n de bulunan
abbara(ev altından geçen
sokaklar) ve esk küçük şyerler

Geçm ş ve günümüz yapılarını
görerek gelecek le lg l ufkunu
gen şlet r.

11

KÜRESEL
ORTAM:
BÖLGELER VE
ÜLKELER

Farklı kültürel bölgeler n
yeryüzünde yayılışına etk eden
faktörler açıklar.

Kasım ye,
Z nc r ye,Hatun ye,Şeh d ye
medreseler ve Deyrülzafaran
manastırı

Kültürel çeş tl l ğ n önem ne
değ n lerek farklı kültürlere karşı
saygılı olmanın gerekl l ğ
vurgulanır.

9

İslam ve İbadet

İslam’da badet kavramını ve
badet n kapsamını açıklar.

KASIMIYE- ZİNCİRİYEŞEHİDİYE- HATUNİYE
MEDRESELERİ

İslam’da badet kavramını ve
badet n yapıldığı mekanları b l r ve
gözlemler.

10

D n ve Hayat

İslam d n n n kültür, sanat,
m mar ve düşünce üzer ndek
etk ler n anal z eder.

KASIMIYE- ZİNCİRİYEŞEHİDİYE- HATUNİYE
MEDRESELERİ

İslam d n n n kültür, sanat, m mar ve
düşünce üzer ndek etk ler n n somut
örnekler n b l r ve görür.

11

Yahud l k ve
Hır st yanlık

Hır st yanlığın doğuşunu ve
gel ş m sürec n özetler.

DEYRÜZZAFARAN MANASTIRI

Hır st yanlığın doğuşunu ve gel ş m
sürec n öğren r ve b l r.

12

İslam ve B l m

İslam meden yet nde öne çıkan
eğ t m ve b l m kurumlarını tanır.

KASIMIYE- ZİNCİRİYEŞEHİDİYE- HATUNİYE
MEDRESELERİ

İslam meden yet nde öne çıkan
eğ t m (medrese ve cam ) ve b l m
kurumlarını gözlemler.

10

Sanat tar h
term noloj s

M marlıkta b ç mlend r c faktörler
açıklar

Hatun ye_ daruzzaferan
kasımıye_z nc r ye _şeh d ye
medreseler

Yapı nsan l şk s n , kültür, mekan,
estet k, ps koloj k ve s mgesel
kavramlar arasında l şk kurar.

Türkler n Anadolu’ya yerleşmeye
1.YERLEŞME VE
başlaması le Türk ye Selçuklu
DEVLETLEŞME
Devlet ’n n yıkılışı arasındak
SÜRECİNDE
süreçte meydana gelen başlıca
SELÇUKLUTÜR
s yas gel şmeler tar h şer d ve
KİYESİ
har talar üzer nde göster r.

KASIMİYE-ZİNCİRİYEHATUNİYE MEDRESELERİ

Başlıca s yas gel şmeler Artuklular
Beyl ğ ’n n kurulması (1102),
günümüze kadar kalmış kültürel
eserler tanır

TARİH

ÇOĞRAFYA ÇOĞRAFYA

D n Kültürü ve
Ahlak B lg s

Kasımıye Medreses ,Z nc r ye
Medreses ,Hatun ye
Medreses ,Şeh d ye Medreses

D n Kültürü
ve Ahlak
B lg s

DEYRULZAFERAN MANASTIRIKASIMİYE-ZİNCİRİYEHATUNİYE MEDRESELERİ

D n Kültürü
ve Ahlak
B lg s

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)

D n Kültürü
ve Ahlak
B lg s

MEKAN (OKUL DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI)

D n Kültürü
ve Ahlak
B lg s

KAZANIM

SANAT
TARİHİ

D n Kültürü ve SOSYAL
Ahlak B lg s
BİLGİLER

DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLAR

10

M mar m zde yer alan d n
mot fler nceler

12

Okulum Mardin

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

48-68 Aylık

SINIF DÜZEYİ

DERSİN ADI/
ETKİNLİK ÇEŞİDİ*

KÜTÜPHANELER

ÜNİTE/ TEMA / GELİŞİM ALANI

D l Gel ş m : K10 Görsel materyaller
okur.G1 Görsel materyaller nceler.G2
Görsel materyaller açıklar.G3 Görsel
materyallerle lg l sorular sorar.G4
Görsel materyallerle lg l sorulara
cevap ver r.G5 Görsel materyaller
kullanarak olay, öykü g b ompoz syonlar
oluşturur.K11 Okuma farkındalığı
göster r.G1 Çevres nde bulunan yazılı
materyaller hakkında konuşur.G2
Yet şk nden kend s ne k tap okumasını
D l alanı
ster.G3 Okumayı takl t eder.G4
Okumanın günlük yaşamdak önem n
açıklar.K12 Yazı farkındalığı göster r.G1
Çevres ndek yazıları göster r.G2
Gördüğü yazının ne le lg l olduğunu
tahm nen söyler.G3 Yazılı materyallerde
noktalama şaretler n göster r.G4
Yazının yönünü göster r.G5 Duygu ve
düşünceler n yet şk ne yazdırır.G6
Yazının günlük yaşamdak önem n
açıklar.

2

3

4

Okuma-Anlama

Okuma

Okuma
Okuma-Anlama
Okuma -Söz Varlığı

KAZANIM

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM MEKAN İLİŞKİSİ)

Mard n Müzes , Çocuk
Kütüphanes ve Masal Ev ,
Mard n Artuklu Ün vers tes
Kütüphanes , Mard n İl Halk
Kütüphanes

K tap sevg s n
aşılamak ler k
yaşantılarında k tap
okuma alışkanlığı
kazandırmak

K tap sevg s n aşılamak,
ler k yaşantılarında k tap
okuma alışkanlığı
kazandırmak.

Görseller,yazılı met nler ve
medya met nler nden ne
anladığını fade eder.

Okuduklarında ne, nerede ,ne
zaman ,nasıl ,n ç n ve k m
soru larına cevap arar. B r
b lg ye veya çer ğe er şmek
Mard n İl Halk
ç n basılı ve d j tal çer klerde
Kütüphanes -Mard n
ç ndek ler ve sözlük
Çocuk
bölümünü kullanmayı b l r.
Kütüphanes -Artuklu
Ün vers tes
Kütüphanes

Okuduklarında ne, nerede ,ne
zaman ,nasıl ,n ç n ve k m
sorularına cevap arar.B r
b lg ye veya çer ğe er şmek
ç n basılı ve d j tal çer klerde
ç ndek ler ve sözlük
bölümünü kullanmayı
b l r.Anlamını b lmed ğ
sözcükler öğren r .

13

Mekanlarda yer alan
görseller ve çeş tl met nler
okuyarak anladıklarını fade
eder.

Kütüphane ortamında grup
okumaları yaparak okuma
becer s n gel şt r r.
Kütüphanedek basılı çer k
çer s nde nasıl arama
yapacağını kavrar.

Seç lecek b r konu
çerçeves nde kütüphanede
okuma okuma etk nl ğ ne
katılırve sonrasında soruları
cevaplar.
Kütüphanedek basılı çer k
çer s nde nasıl arama
yapacağını kavrar.

Okulum Mardin
DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

SINIF DÜZEYİ

KAZANIM

SOSYAL
BİLGİLER

5

TÜM ÜNİTELR

TÜM KAZANIMLAR

6

TÜM ÜNİTELR

TÜM KAZANIMLAR

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM MEKAN İLİŞKİSİ)

TÜM ÜNİTELR

TÜM KAZANIMLAR

8

TÜM ÜNİTELR

TÜM KAZANIMLAR

TÜRKÇE

6

İLETİŞİM

Okuma stratej ler n kullanır.
Sesl , sess z, tahm n ederek,
not alarak, soru sorarak,
okuma t yatrosu ve hızlı
okuma g b yöntem ve
tekn kler kullanmaları
sağlanır.

D n Kültürü ve
Ahlak B lg s

9

B lg ve İnanç

İslam’da b lg n n kaynaklarını
açıklar.

İslam’ın b lg kaynakları
hakkında yazılmış kaynak
eserler araştırır.

D n Kültürü ve
Ahlak B lg s

9

Gönül Coğrafyamız

İslam meden yet n n,
dünyanın farklı bölgeler ndek
etk ler n fark eder.

İslam meden yet n n
dünyadak etk ler n kaynak
eserlerden araştırır ve bulur.

10

Allah İnsan İl şk s

Allah’ın varlığı ve b rl ğ
konusunda akl ve naklî
del ller anal z eder.

10

İslam Düşünces nde İt kad , S yas ve
Fıkh Yorumlar

İslam düşünces nde t kad ve
s yas yorumları genel
özell kler ne göre
sınıflandırır.

İslam düşünces nde ortaya
konan t kad ve s yas
yorumları genel özell kler ne
göre sınıflayan eserler bulur.

11

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed

Hz. Muhammed’ n örnek
şahs yet n tanır.

Hz. Muhammed’ n örnek
ahlakı ve şahs yet yle lg l
kaynak eserler tanır ve b l r.

D n Kültürü ve
Ahlak B lg s

7

D n Kültürü ve
Ahlak B lg s

MARDİN MÜZESİ
ÇOCUK
KÜTÜPHANESİ VE Araştırma yapılacak konularla
MASAL EVİ-MARDİN
lg l daha kapsamlı b lg
ARTUKLU
ed neb lecek.
ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANESİ

D n Kültürü ve
Ahlak B lg s

T.C İNKILAP TARİHİ SOSYAL
ve ATATÜRKÇÜLÜK BİLGİLER

ÜNİTE/ TEMA / GELİŞİM ALANI

SOSYAL
BİLGİLER

KÜTÜPHANELER

14

MARDİN MÜZESİ
ÇOCUK
KÜTÜPHANESİ VE
MASAL EVİ

Kütüphane ortamında
okumalar yaparak okuma
yeteneğ n gel şt r r.

Mard n İl Halk
Allah’ın varlığı ve b rl ğ
Kütüphanes - Mard n
konusunda akl ve naklî
Artuklu Ün vers tes del ller konu ed nen eserler
Kütüphanes
b l r.

Okulum Mardin
DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

SINIF DÜZEYİ

İnançla İlg l Meseleler

12

İslam ve B l m

Müslümanların b l m
alanında yaptığı özgün
çalışmaları sınıflandırır.

12

Güncel D n Meseleler

İslam’ın ekonom k hayatla
lg l ahlak ölçüler n
yorumlar.

9

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ
KABULU VE İLK TÜRK
İSLAM DEVLETLERİ

TARİH

Yen d nî akımların
özell kler n değerlend r r.

D n Kültürü ve
Ahlak B lg s

11

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI)

KAZANIM

D n Kültürü ve
Ahlak B lg s

ÜNİTE/ TEMA / GELİŞİM
ALANI

D n Kültürü ve
Ahlak B lg s

KÜTÜPHANELER
AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)

İslam coğrafyası ve d ğer coğrafyalardak
ortaya çıkan akımların düşünce
b ç mler n b l r.

Mard n İl Halk
Kütüphanes - Mard n
Artuklu Ün vers tes
Kütüphanes

Müslümanların b l m alanında yaptığı
özgün çalışmaların konu ed ld ğ kaynak
eserler b l r.

İslam’ın ekonom s stem n ve ekonom k
hayatla lg l ahlak ölçüler n açıklayan
eserler b l r

MARDİN İL HALK
KÜTÜPHANESİ

N zamülmük ün s yasetname adlı eser
devlet yönetc ler nde aranan özell kler
açısından ncelen r.ayrıca n zam ye
medreseler yapılanması ve Gazal n n bu
medreselere etk s ne değ n l r.

SINIF DÜZEYİ
7

İNSANLAR,
YERLER ve
ÇEVRELER

Coğrafya

9

Doğal
s stemler

Doğa ve nsan etk leş m n örneklerle
açıklar.

Tar h esk Mard n yerleşme
alanı

Bölgede en çok bulunan doğal
unsurun taş olması ve
nsanların yaşamlarının öneml
b r parçası olduğunu görür.

9

Beşer
s stemler

Yerleşme doku ve t pler n n
oluşumunda etk l olan faktörler
örneklerle açıklar.

Tar h esk Mard n yerleşme
alanı

Yerleşme dokusu ve evler n
yapımında daha çok taşların
kullanıldığını görür.

SOSYAL
BİLGİLER

DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

ÜNİTE/ TEMA
/ GELİŞİM
ALANI

Coğrafya

SİT ALANLARI VE ÖREN YERLERİ
KAZANIM

MEKAN (OKUL DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)

MARDİN KALESİ-YUKARI
MARDİN

Örnek ncelemeler yoluyla
geçm şten günümüze,
yerleşmey etk leyen faktörler
hakkında çıkarımlarda bulunur.

15
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AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)

Sosyal Duygusal Gel ş m: K12 Değ ş k
ortamlardak kurallara uyar.G1 Değ ş k
ortamlardak kuralların bel rlenmes nde
düşünces n söyler.G2 Kuralların
gerekl olduğunu söyler.G3 İstekler le
kurallar çel şt ğ nde kurallara uygun
Dara Ant k Kent , Mard n Kales
davranır.G4 Nezaket urallarına uyar.
K14 Sanat eserler n n değer n fark
eder.G1 Sanat eserler nde gördükler n
ve ş tt kler n söyler.G2 Sanat eserler
le lg l duygularını açıklar.G3 Sanat
eserler n n korunmasına özen göster r.

İç nde bulunduğu yöredek
kültürel değerler ne sah p çıkma
ve koruma b l nc ed n r.

Sanat etk nl ğ alan gez s

48-68
Aylık

Sosyal
duygusal
alan

GÖRSEL
SANATLAR

1

Kültürel M ras

Müze, sanat galer s , sanatçı atölyes ,
ören yer vb. le lg l zlen mler n söyler

Esk Mard n, Dara Ant k Kent

GÖRSEL
SANATLAR

5

KÜLTÜREL
MİRAS

YEREL KÜLTÜRE AİT MOTİFLERE
AÇIKLAR

DARA ANTİK KENTİ-MARDİN
TARİHİ EVLERİ

GÖRSEL
SANATLAR

6

KÜLTÜREL
MİRAS

ANADOLU UYGARLIKLARINA AİT
ESERLERİ İNCELER

MARDİN KALESİ-ESKİ MARDİN

GÖRSEL
SANATLAR

7

KÜLTÜREL
MİRAS

SANAT ,TARİH VE KÜLTÜRÜN
BİRBİRNİ NASIL ETKİLEDİĞİNİ
AÇIKLAR

MARDİN KALESİ-ESKİ MARDİN

GÖRSEL
SANATLAR

8

KÜLTÜREL
MİRAS

DÖNEM ,ULUP VE KULLANILAN
MALZEMEYE GÖRE SANAT
ESERLERİNİ KARŞILAŞTIRIR

MARDİN KALESİ-ESKİ MARDİN

SOSYAL
BİLGİLER

SINIF DÜZEYİ

MEKAN (OKUL DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI)

KAZANIM

5

KÜLTÜR ve
MİRAS

DARA ANTİK KENTİ

Somut kalıntılarından yola
çıkarak kad m uygarlıkların
nsanlık tar h ne katkılarını fark
eder.

SOSYAL
BİLGİLER

ÜNİTE/ TEMA
/ GELİŞİM
ALANI

5

İNSANLAR,
YERLER ve
ÇEVRELER

MARDİN KALESİ-YUKARI
MARDİN

Har talar üzer nde yaşadığı
bölgen n yeryüzü şek ller n
genel olarak açıklar.

SOSYAL
BİLGİLER

DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

SİT ALANLARI VE ÖREN YERLERİ

6

İNSANLAR,
YERLER ve
ÇEVRELER

MARDİN KALESİ-YUKARI
MARDİN

Har talar üzer nde yaşadığı
bölgen n yeryüzü şek ller n
genel olarak açıklar.

16

Z yaret Ett ğ Mekanlarla İlg l
Gözlemler n Arkadaşları Ve
A les İle Paylaşır

Okulum Mardin

BİYOLOJİ

TARİH

TARİH

SINIF DÜZEYİ

Sanat tar h

DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

SİT ALANLARI VE ÖREN YERLERİ
ÜNİTE/ TEMA
/ GELİŞİM
ALANI

KAZANIM

10

Anadolu da
tar h önces
çağlar ve
sanat

Anadoluda tar h önces çağlara a t
öneml kültür merkezler n fade eder

9

9

9

MEKAN (OKUL DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)

Dara ant k kent

Somut kalıntıların nsanlık
tar h ne katkılarını ve donem
nsanının yaşayış tarzının sanat
üzer ndek etk s n açıklar.

DARA ANTİK KENTİ

Göbekl tepe, Çatalhöyu¨k ve
Çayönü Dara Ant k Kent g b
yerleş k hayata ve meden yete
da r b l nen en esk yerleş m
yerler nden günuümüze kalan
madd kültür buluntuları
ncelenerek yazının cadına
kadar k zamanlarda
nsanoğlunun hayat tarzı, tab at
le l şk s ve hayatta kalma
mücadeles (yeme- çme,
g y nme ve barınma) ele alınır.

DARA ANTİK KENTİ

Göbekl tepe, Çatalhöyu¨k ve
Çayönü Dara Ant k Kent g b
yerleş k hayata ve meden yete
da r b l nen en esk yerleş m
yerler nden günuümüze kalan
madd kültür buluntuları
ncelenerek yazının cadına
kadar k zamanlarda
nsanoğlunun hayat tarzı, tab at
le l şk s ve hayatta kalma
mücadeles (yeme- çme,
g y nme ve barınma) ele alınır.

DARA YÖRESİ

ZENGİN TÜR ÇEŞİTLİLİĞİNE
SAHİP DARA BÖLGESİNİNDEKİ
BİTKİ VE HAYVANLARI TANIR
GENEL ÖZELLİKLERİNİ
AÇIKLAR.

Kanıtlardan yola çıkarak yazının
İNSANLIĞIN
cadından öncek zamanlarda yaşayan
İLK
nsanların hayatı hakkında çıkarımlarda
DÖNEMLERİ
bulunur.

İNSANLIĞIN
İLK
DÖNEMLERİ

İlk Çağ’da yeryüzündek bell başlı
meden yet havzalarını tanır.

CANLILAR
DÜNYASI

Canlıların sınıflandırılmasında
kullanılan alemler ve bu alemler n
geneL özell kler Nİİ açıklar

17

Okulum Mardin

Temel İmalat İşlemleri

Temel İmalat İşlemleri

Temel İmalat İşlemleri

Temel İmalat İşlemleri

SOSYAL SOSYAL
BİLGİLER BİLGİLER

HAYAT
BİLGİSİ

SINIF DÜZEYİ

ÇEŞİDİ*

SOSYAL DERSİN ADI/
ETKİNLİK
BİLGİLER

ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR
ÜNİTE/ TEMA /
GELİŞİM
ALANI

KAZANIM

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)

5

ÜRETİM,
DAĞITIM ve
TÜKETİM

(5.5.1)

ÇİMENTO-BORU
FABRİKASI

Yaşadığı bölgenin ekonomik faaliyetlerini
yerinde görür.

2

Yakın çevresinde
mardin çimento ve
yapılan üretim
Güvenli Hayat
mardin boru
faaliyetlerini
fabrikası
gözlemler

6

ÜRETİM,
DAĞITIM ve
TÜKETİM

(6.5.1)

ÇİMENTO-BORU
FABRİKASI

Yaşadığı bölgenin ekonomik faaliyetlerini
yerinde görür.

7

ÜRETİM,
DAĞITIM ve
TÜKETİM

(7.5.2)

ÇİMENTO-BORU
FABRİKASI

Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal
ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir

10

10

10

10

El İşlemleri

Gerçek iş ortamında ilgili ekipmanların
kullanımına yönelik gözlem yaparak,
Eğeleme, ölçme, Mardin Çimento- uygulama sahasına aşinalık kazanır, önemini
markalama
Mardin Borudaha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
yapmayı öğrenir. Mekanik Atölyeleri
farkederek geleceğe yönelik planlama
yapar. Meslekte çalışan tecrübeli çalışanlarla
iletişim kurarak vizyonunu güçlendirir.

Delme
Vidalama
İşlemleri

Gerçek iş ortamında ilgili ekipmanların
Matkap bileme,
kullanımına yönelik gözlem yaparak,
delik delme, elle
Mardin Çimento- uygulama sahasına aşinalık kazanır, önemini
kılavuz ve pafta
Mardin Borudaha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
çekme, kesici
Mekanik Atölyeleri
farkederek geleceğe yönelik planlama
takım bilemeyi
yapar. Meslekte çalışan tecrübeli çalışanlarla
öğrenir.
iletişim kurarak vizyonunu güçlendirir.

Malzeme
Tanımı

Gerçek iş ortamında ilgili malzemeler ve
Makine
kullanımlarına yönelik gözlem yaparak,
endüstrisinde
Mardin Çimento- uygulama sahasına aşinalık kazanır, önemini
sıklıkla kullanılan
Mardin Borudaha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
temel malzeme
Mekanik Atölyeleri
farkederek geleceğe yönelik planlama
ve özelliklerini
yapar. Meslekte çalışan tecrübeli çalışanlarla
kavrar.
iletişim kurarak vizyonunu güçlendirir.

Malzeme
Muayenesi

Tahribatlı ve
tahribatsız
muayene
yöntemlerini
öğrenir.

Gerçek iş ortamında ilgili yöntemler ve
kullanımlarına yönelik gözlem yaparak,
Mardin Çimento- uygulama sahasına aşinalık kazanır, önemini
Mardin Borudaha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
Mekanik Atölyeleri
farkederek geleceğe yönelik planlama
yapar. Meslekte çalışan tecrübeli çalışanlarla
iletişim kurarak vizyonunu güçlendirir.
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İmalat İşlemleri

İmalat İşlemleri

İmalat İşlemleri

İmalat İşlemleri

Temel İmalat İşlemleri Temel İmalat İşlemleri

SINIF DÜZEYİ

DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR

10

10

11

ÜNİTE/ TEMA /
GELİŞİM
ALANI

Temel
Tornalama
İşlemleri

Temel
Frezeleme
İşlemleri

Tornada
Delme ve
Ölçme

KAZANIM

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)

Tornalamanın
temelini
oluşturan
yöntemleri
öğrenir.

Gerçek iş ortamında torna tezgahlarının
kullanımlarına yönelik gözlem yaparak,
Mardin Çimento- uygulama sahasına aşinalık kazanır, önemini
Mardin Borudaha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
Mekanik Atölyeleri
farkederek geleceğe yönelik planlama
yapar. Meslekte çalışan tecrübeli çalışanlarla
iletişim kurarak vizyonunu güçlendirir.

Frezelemenin
temelini
oluşturan
yöntemleri
öğrenir.

Gerçek iş ortamında freze tezgahlarının
kullanımlarına yönelik gözlem yaparak,
Mardin Çimento- uygulama sahasına aşinalık kazanır, önemini
Mardin Borudaha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
Mekanik Atölyeleri
farkederek geleceğe yönelik planlama
yapar. Meslekte çalışan tecrübeli çalışanlarla
iletişim kurarak vizyonunu güçlendirir.

Gerçek iş ortamında torna tezgahlarının ilgili
Tornada delik
kullanımlarına yönelik gözlem yaparak,
delme, delik
Mardin Çimento- uygulama sahasına aşinalık kazanır, önemini
büyütme ve
Mardin Borudaha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
ölçme işlemlerini Mekanik Atölyeleri
farkederek geleceğe yönelik planlama
öğrenir.
yapar. Meslekte çalışan tecrübeli çalışanlarla
iletişim kurarak vizyonunu güçlendirir.

11

Gerçek iş ortamında torna tezgahlarının ilgili
kullanımlarına yönelik gözlem yaparak,
Tornada değişik Mardin Çimento- uygulama sahasına aşinalık kazanır, önemini
Tornada Vida
türde vida açmayı
Mardin Borudaha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
Açma
öğrenir.
Mekanik Atölyeleri
farkederek geleceğe yönelik planlama
yapar. Meslekte çalışan tecrübeli çalışanlarla
iletişim kurarak vizyonunu güçlendirir.

11

Tornada
Penslerle
tornalama ve
yay sarma

Gerçek iş ortamında torna tezgahlarının ilgili
kullanımlarına yönelik gözlem yaparak,
Tornada peslerle
Mardin Çimento- uygulama sahasına aşinalık kazanır, önemini
tornalamayı ve
Mardin Borudaha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
yay sarmayı
Mekanik Atölyeleri
farkederek geleceğe yönelik planlama
öğrenir.
yapar. Meslekte çalışan tecrübeli çalışanlarla
iletişim kurarak vizyonunu güçlendirir.

Kaçık Merkezli
Tornalama

Gerçek iş ortamında torna tezgahlarının ilgili
kullanımlarına yönelik gözlem yaparak,
Mardin Çimento- uygulama sahasına aşinalık kazanır, önemini
Mardin Borudaha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
Mekanik Atölyeleri
farkederek geleceğe yönelik planlama
yapar. Meslekte çalışan tecrübeli çalışanlarla
iletişim kurarak vizyonunu güçlendirir.

11

Uzun parçaların
esnemeden
tornalanmasını
öğrenir.
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10

Gerçek iş ortamında freze tezgahlarının kullanımlarına
Mardin
yönelik gözlem yaparak, uygulama sahasına aşinalık kazanır,
Çimentoönemini daha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
Mardin Borufarkederek geleceğe yönelik planlama yapar. Meslekte
Mekanik
çalışan tecrübeli çalışanlarla iletişim kurarak vizyonunu
Atölyeleri
güçlendirir.
Gerçek iş ortamında torna tezgahlarının ilgili kullanımlarına
Mardin
yönelik gözlem yaparak, uygulama sahasına aşinalık kazanır,
Çimentoönemini daha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
Mardin Borufarkederek geleceğe yönelik planlama yapar. Meslekte
Mekanik
çalışan tecrübeli çalışanlarla iletişim kurarak vizyonunu
Atölyeleri
güçlendirir.

11

Tornada delik
delme, delik
büyütme ve
ölçme
işlemlerini
öğrenir.

11

11

11

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)

Tornada Vida Açma

Frezelemenin
temelini
oluşturan
yöntemleri
öğrenir.

MEKAN
(OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMI)

Gerçek iş ortamında torna tezgahlarının ilgili kullanımlarına
Mardin
yönelik gözlem yaparak, uygulama sahasına aşinalık kazanır,
Tornada değişik
Çimentoönemini daha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
türde vida
Mardin Borufarkederek geleceğe yönelik planlama yapar. Meslekte
açmayı öğrenir.
Mekanik
çalışan tecrübeli çalışanlarla iletişim kurarak vizyonunu
Atölyeleri
güçlendirir.

Tornada Penslerle
tornalama ve yay
sarma

Temel Tornalama
İşlemleri

10

Gerçek iş ortamında torna tezgahlarının kullanımlarına
Mardin
yönelik gözlem yaparak, uygulama sahasına aşinalık kazanır,
Çimentoönemini daha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
Mardin Borufarkederek geleceğe yönelik planlama yapar. Meslekte
Mekanik
çalışan tecrübeli çalışanlarla iletişim kurarak vizyonunu
Atölyeleri
güçlendirir.

Tornalamanın
temelini
oluşturan
yöntemleri
öğrenir.

Temel Frezeleme
İşlemleri

KAZANIM

Tornada Delme ve
Ölçme

ÜNİTE/
TEMA /
GELİŞİM
ALANI

Gerçek iş ortamında torna tezgahlarının ilgili kullanımlarına
Mardin
Tornada peslerle
yönelik gözlem yaparak, uygulama sahasına aşinalık kazanır,
Çimentotornalamayı ve
önemini daha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
Mardin Boruyay sarmayı
farkederek geleceğe yönelik planlama yapar. Meslekte
Mekanik
öğrenir.
çalışan tecrübeli çalışanlarla iletişim kurarak vizyonunu
Atölyeleri
güçlendirir.

Kaçık Merkezli
Tornalama

İmalat İşlemleri

İmalat İşlemleri

İmalat İşlemleri

İmalat İşlemleri

Temel İmalat İşlemleri Temel İmalat İşlemleri

DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*
SINIF DÜZEYİ

ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR

Gerçek iş ortamında torna tezgahlarının ilgili kullanımlarına
Mardin
Uzun parçaların
yönelik gözlem yaparak, uygulama sahasına aşinalık kazanır,
Çimentoesnemeden
önemini daha çok öğrenir. Karşılaşabileceği zorlukları
Mardin Borutornalanmasını
farkederek geleceğe yönelik planlama yapar. Meslekte
Mekanik
öğrenir.
çalışan tecrübeli çalışanlarla iletişim kurarak vizyonunu
Atölyeleri
güçlendirir.
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SINIF DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA/
GELİŞİM
ALANI**

5

TÜM ÜNİTELR

6

TÜM ÜNİTELR

7

TÜM ÜNİTELR

8

TÜM ÜNİTELR

9

İslam medeniyetinin,
İslam medeniyetinin dünyadaki
Gönül
dünyanın farklı
MARDİN ARTUKLU etkilerini İslami İlimler Fakültesindeki
Coğrafyamız bölgelerindeki etkilerini
ÜNİVERSİTESİ
İslam Kültür Ve Medeniyeti
fark eder.
hocalarından öğrenir.

10

Hz.
Muhammed
ve Gençlik

11

ÜNİVERSİTELER

Kur’an’a Göre
Hz.
Muhammed

12

Güncel Dini
Meseleler

KAZANIM***

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

TÜM KAZANIMLAR

MARDİN ARTUKLU Araştırma yapılacak konularla ilgili daha
ÜNİVERSİTESİ
kapsamlı bilgi edinebilecek.

TÜM KAZANIMLAR

MARDİN ARTUKLU Araştırma yapılacak konularla ilgili daha
ÜNİVERSİTESİ
kapsamlı bilgi edinebilecek.

TÜM KAZANIMLAR

MARDİN ARTUKLU Araştırma yapılacak konularla ilgili daha
ÜNİVERSİTESİ
kapsamlı bilgi edinebilecek.

TÜM KAZANIMLAR

MARDİN ARTUKLU Araştırma yapılacak konularla ilgili daha
ÜNİVERSİTESİ
kapsamlı bilgi edinebilecek.

Hz. Muhammed ile genç
MARDİN ARTUKLU
sahabiler arasındaki
ÜNİVERSİTESİ
iletişimi değerlendirir.

Hz. Muhammed’in
peygamberlikle ilgili
görevlerini açıklar.

İslami İlimler Fakültesindeki İslam
Tarihi uzmanlarından Hz. Muhammed
ile genç sahabi arasındaki iletişim
biçimlerini öğrenir.

İslami İlimler Fakültesindeki Siyer ve
MARDİN ARTUKLU Hadis uzmanlarından Hz. Muhammed'in
ÜNİVERSİTESİ
Peygamberlikle ilgili görevlerini
öğrenir.

Dinî meselelerin
İslami İlimler Fakültesindeki Fıkıh Ve
çözümüyle ilgili temel MARDİN ARTUKLU İslam Hukuku uzmanlarından ortaya
ilke ve yöntemleri analiz ÜNİVERSİTESİ
çıkan dini konuların çözümünde
eder.
uygulanan ilke ve yöntemleri öğrenir.
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MEKAN
(OKUL DIŞI
AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)
ÖĞRENME
ORTAMI)

KAZANIM

Canlılar
Dünyasına
Doğal çevren n canlılar ç n önem n kavrar
Yolculuk /Canlılar
ve doğal çevrey
ve Hayat
korumak ç n tedb rler alır.

MOTOR GELİŞİM: K1 Yer değ şt rme
hareketler yapar. G1 Isınma ve soğuma
hareketler n b r rehber eşl ğ nde yapar.G2
Yönergeler doğrultusunda yürür.G3
Yönergeler doğrultusunda koşar.G4 Bell
b r yüksekl kten atlar.G5 Bell b r
yüksekl ğe zıplar.G6 Bell b r yüksekl ğe
tırmanır.G7 Tırmanılan yüksekl kten
ner.G8 Engel n üzer nden atlar.G9
Koşarak b r engel üzer nden atlar.G10 Ç ft
ayak sıçrayarak bel rl mesafe lerler.G11
48Motor alan,
Tek ayak sıçrayarak bel rl mesafe
68 sosyal duygusal
lerler.G12 Bel rlenen mesafede
Aylar
alan
yuvarlanır.G13 Bel rlenen noktadan ç ft
ayakla ler ye doğru atlar.G14 Kayma adımı
yaparak bel rl mesafede lerler.G15 Galop
yaparak bel rl mesafede lerler.G16
Sekerek bel rl mesafede lerler.G17 Öne
yuvarlanır. SOSYAL DUYGUSAL
GELİŞİM: K13 Estet k değerler korur.
G1 Çevres nde gördüğü güzel ve rahatsız
ed c durumları söyler.
G2 Çevres n farklı b ç mlerde düzenler.
G3 Çevredek güzell klere değer ver r.
B yoçeş tl l ğ tehd t eden faktörler ,
araştırma ver ler ne dayalı olarak tartışır.
İnsan ve çevre arasındak etk leş m n
önem n fade eder. Yakın çevres ndek
İNSAN VE ÇEVRE
veya ülkem zdek b r çevre sorununun
İLİŞKİSİ
çözümüne l şk n öner ler sunar.İnsan
faal yetler sonucunda gelecekte
oluşab lecek çevre sorunlarına yönel k
çıkarımda bulunur.

Toprağın önem ve buna bağlı olarak
korunması le lg l farkındalığı artar.

P kn k alanını kullanma, çevrey koruma,
arkadaşları le b rl kte eğlencel ve etk l
vak t geç rme

Kamor M llet Bahçes

SINIF DÜZEYİ

3

ÜNİTE/ TEMA /
GELİŞİM ALANI

İlg l mekanda canlı ve cansız çevre
arasındak etk leş m n önem ne yönel k
unsurlar vardır. Canlıların b rb r le olan
l şk s , su hava, toprak g b cansız
varlıklarla l şk s açısından öğeler yer
almaktadır. Çevre k rl l ğ n n
B yoçeş tl l ğe, n hayet nde nsanlara
etk s n n de tartışlacağı b r alandır

5

SOSYAL
BİLGİLER

5

TÜM ÜNİTELR

Okul dışı b rl kte etk l vak t geç rmen n
faydalarını görür.

SOSYAL
BİLGİLER

6

TÜM ÜNİTELR

Okul dışı b rl kte etk l vak t geç rmen n
faydalarını görür.

SOSYAL
BİLGİLER

7

TÜM ÜNİTELR

Okul dışı b rl kte etk l vak t geç rmen n
faydalarını görür.

T.C İNKILAP
TARİHİ ve
ATATÜRKÇ
ÜLÜK

8

TÜM ÜNİTELR

Okul dışı b rl kte etk l vak t geç rmen n
faydalarını görür.

HAYAT
BİLGİSİ

FEN BİLİMLERİ

Oyun-hareket etk nl ğ alan gez s

Fen
B l mler

DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

MİLLİ, TEMETİK PARK VE BAHÇELER

3

Doğada Hayat

Doğa ve çevrey koruma konusunda
sorumluluk alır

22

Doğayı ve çevrey tem z tutmak ç n
gerekenler n yapılması ve bu konuda
çevredek ler n nezaket kuralları
çerçeves nde uyarılması üzer nde durulur

Okulum Mardin

TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI

SINIF DÜZEYİ

TÜRK DİLİ TÜRK DİLİ TÜRK DİLİ
VE
VE
VE
EDEBİYATI EDEBİYATI EDEBİYATI

BİYOLOJİ

TÜRKÇE TÜRKÇE

DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

MİLLİ, TEMETİK PARK VE BAHÇELER
ÜNİTE/ TEMA /
GELİŞİM ALANI

KAZANIM

2

YAZMA

Ş r Okur

5

DOĞA VE EVREN

Ş r yazar.

9

CANLILAR
DÜNYASI

Canlıların sınıflandırılmasında
kullanılan alemler ve bu
alemlerr n genel özell kler n
açıklar

Kamor m llet bahçes nde bulunan b tk ve
hayvan türler n tanır,canlıların genel
özell kler n açıklar.

9

TİYATRO

Met ntek zaman ve mekanın
özell kler n bel rler

Türe a t yazar ve eserler araştırıp nceler
sunum yapar

MEKAN (OKUL
DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI)

Mekanda temaya uygun olarak ş r okuma
çalışmaları yapılır.

KAMOR MİLLET
BAHÇESİ

11

DESTAN/EFSANE

Konuyla lg l gözlem, nceleme ve
araştırma yapar.

12

ŞİİR DİNLETİSİ

Konuyla lg l gözlem, nceleme ve
araştırma yapar.

HATIRA/ANI

Metn n görsel unsurlarla l şlk s n
bel rler

10

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)

MARDİN İL
HALK
KÜTÜPHANESİ

Mekanda temaya uygun olarak ş r yazma
çalışmaları yapılır.

B r met nden hareketle yazma
Derley p yazdıkları efsaneler sunma

KASIMİYE
MEDRESESİ

Tar h b r mekanda Türk ş r ne damga
vurmuş eserler seslend r r.

MARDİN ŞEHRİ

Mard n şehr nde geçen eserlerde
tasv rler n nasıl yapıldığını, şehr n
yapısına ne kadar uygun olduğunu
değerlend r r.

D l etk nl ğ alan gez s

SINIF DÜZEYİ

DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

MÜZELER

48-68
Aylık

ÜNİTE/ TEMA /
GELİŞİM ALANI

D l alanı sosyal
duygusal alan

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI)

KAZANIM

D l gel ş m :K10 Görsel materyaller okur.G1
Görsel materyaller nceler.G2 Görsel
materyaller açıklar.G3 Görsel materyallerle
lg l sorular sorar.G4 Görsel materyallerle
lg l sorulara cevap ver r.G5 Görsel
Mard n Müzes / Sakıp
materyaller kullanarak olay, öykü g b
Sabancı Kent
kompoz syonlar oluşturur. Sosyal duygusal Müzes /Mard n İl Eğ t m
gel ş m: K14 Sanat eserler n n değer n fark
Tar h Müzes
eder.G1 Sanat eserler nde gördükler n ve
ş tt kler n söyler.G2 Sanat eserler le lg l
duygularını açıklar.G3 Sanat eserler n n
korunmasına özen göster r.

23

AÇIKLAMA (KAZANIM MEKAN İLİŞKİSİ)

Müze eserler hakkında
b lg sah b olur müzede
serg lenen eserler
nceleyerek soru-cevap
tekn ğ le müzen n
katkılarını kavrar

Okulum Mardin

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Görsel sanatlar

Hayat b lg s

SINIF DÜZEYİ

DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

MÜZELER
ÜNİTE/ TEMA /
GELİŞİM ALANI

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI)

KAZANIM

Yakın çevres ndek kültürel m ras öğeler ne Sabancı Müzes -Mard n
örnekler ver r
Müzes

2

Ülkem Sev yorum

1

Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal
,malzeme,gereç
Görsel let ş m ve
ve tekn kler kullanır .Müze ,sanat galer s
Mard n Sabancı Müzes
B ç mlend rme
,sanatçı atölyes ,ören yer vb. le lg l
zlen mler n söyler .

1

1

2

AÇIKLAMA (KAZANIM MEKAN İLİŞKİSİ)

Müzede yer alan
eserlerden yola çıkarak
kültürümüze a t öğeler
fark eder,günümüzden
örnekler ver r
Eğ t m atölyeler nde farklı
materyal ,malzeme ve
tekn kler kullanarak
görsel tasarımlar
oluşturur.
Gez len yerlerle lg l
zlen mler n söyler .

Sözlü let ş m

D nled kler nde ve zled kler nde gerçek ve
hayal unsurlarını ayırt eder.Kısa b r
h kayey ,masalı,olayı ve durumu dramat ze
eder.

Mard n Müzes (Masal
Atölyes )

İlg l mekanda d nled ğ
masal ve h kayelerle
zled ğ göster lerdek
gerçek ve hayal
unsurlarını ayırt eder

Akıcı okuma

Düz met n ve ş rler okur ,grup okumalarına
akt f olarak katılır.

Mard n Çocuk
Kütüphanes

Kütüphane ortamında
grup okumaları yaparak
okuma becer s n
gel şt r r

Sözlü İlet ş m

Bas t res mlerden anlamlar çıkarırve bunları Mard n Sabancı Müzes
b rb r ne bağlayarak b r olayı açıklar.
ve Sanat Galer s

Mekandak görsel
öğeler n çerd ğ
anlamları kavramaya
çalışır .

Sözlü İlet ş m

D nled kler n z hn nde canlandırarak olayın
nasıl gel şeceğ n ve sonucunu tahm n
eder.Kısa b r h kayey ,masalı,olayı ve
durumu dramat ze eder.

Mekanda d nled ğ masal
ve h kayelerdek olayların
nasıl gel şeceğ n merak
eder ve sonucunu tahm n
eder.İlg l mekanda
d nled ğ masal ve
h kayeler dramat ze eder.

3

D nleme -İzleme Konuşma

Kısab r h kayey ,masalı,olayı ve durumu
dramat ze eder.Konuşmacının sözlü
olmayan (jest,m m k ,beden d l vb.)
mesajlarını anlar .

Mekanlarda anlatılan
h kaye ve masalları d nler
ve dramat ze
eder.Konuşmacının
hareketler nden
anlam çıkarır.

4

D nled kler n z hn nde canlandırarak olayın
nasıl gel şeceğ n ve sonucunu tahm n
D nleme -İzleme eder.D nled kler / zled kler yle lg l
Konuşma
çıkarımlar yapar.Konuşmacının sözlü
olmayan (jest m m k ve beden d l )
mesajlarını anlar.

2
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Mard n Müzes (Masal
Atölyes )

Mekanda anlatılan h kaye
ve masalları d nleyerek
çıkarımlkar yapar ve
anlatıcının
sözlü olmayan
mesajlarını kavrar.

Okulum Mardin

TARİH

TARİH

TÜRKÇE

SOSYAL SOSYAL SOSYAL
SANAT
BİLGİLE BİLGİLE BİLGİLE Fen B l mler
TARİHİ
R
R
R

GÖRSEL
SANATLAR

SINIF DÜZEYİ

GÖRSEL
GÖRSEL
SANATLA
SANATLAR
R

DERSİN ADI/
ETKİNLİK ÇEŞİDİ*

MÜZELER
ÜNİTE/ TEMA /
GELİŞİM ALANI

KAZANIM

2

Kültürel M ras

Türk kültürüne a t m mar
elemanları açıklar.

Çevres nde Bulunan Tar h Ve Kültürel
Mekanları Z yaret Ederek Kültürümüze A t
Öğeler Açıklar

3

Kültürel M ras

Kend (M llî) kültürüne ve d ğer
kültürlere a t sanat eserler n
karşılaştırır

Çevres nde Bulunan Tar h Ve Kültürel
Mekanları Z yaret Ederek Kültürümüze A t
Öğeler Açıklar

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMI)

Mard n Müzes ,
Sakıp Sabancı
Kent Müzes , İl
Eğ t m tar h müzes

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)

4

Kültürel M ras

Müzedek farklı kültürlere a t
sanat eserler ndek ortak
özell kler söyler

4

Yer Kabuğu ve
Dünya’mızın
Hareketler /
Dünya ve Evren

Fos ller n oluşumunu açıklar

5

KÜLTÜR ve
MİRAS

Somut kalıntılarından yola çıkarak kad m
uygarlıkların nsanlık tar h ne katkılarını fark
eder.

6

KÜLTÜR ve
MİRAS

Kültürel M rasa Duyarlılık Duygusu Gel ş r.

7

KÜLTÜR ve
MİRAS

Osmanlı kültür, sanat ve estet k anlayışına
örnekler ver r.

10

Sanat tar h ne
grş

sanat tar h ne yardımcı
alanları kavrar.

7

MİİLİ KÜLTÜR

Görsellerle lg l soruları
cevaplar.

9

9

İNSANLIĞIN İLK
DÖNEMLERİ

İNSANLIĞIN İLK
DÖNEMLERİ

Çevres nde Bulunan Tar h Ve Kültürel
Mekanları Z yaret Ederek Kend Kültürümüze
A t Öğeler Açıklar

Çevres nde Bulunan Tar h Ve Tur st k
Mekanları Z yaret Ederek B lg Sah b Olur

Mard n müzes n n koleks yonlarını lg
alanlarına göre, sanat, tar h, b l m, arkeoloj
vb. olarak gruplandırılır.

MARDİN MÜZESİSAKIP SABANCI
KENT MÜZESİ

Müzelerdek görseller ve çeş tl met nler
okuyarak anladıklarını açıklar.

Kanıtlardan yola çıkarak
yazının cadından öncek
zamanlarda yaşayan
nsanların hayatı hakkında
çıkarımlarda bulunur.

Göbekl tepe, Çatalhöyu¨k ve Çayönü Dara
Ant k Kent g b yerleş k hayata ve meden yete
da r b l nen en esk yerleş m yerler nden
günuümüze kalan madd kültür buluntuları
ncelenerek yazının cadına kadar k
zamanlarda nsanoğlunun hayat tarzı, tab at
le l şk s ve hayatta kalma mücadeles
(yeme- çme, g y nme ve barınma) ele alınır.

Yazının cadının nsanlık
tar h nde meydana get rd ğ
değ ş m fark eder.

Göbekl tepe, Çatalhöyu¨k ve Çayönü Dara
Ant k Kent g b yerleş k hayata ve meden yete
da r b l nen en esk yerleş m yerler nden
günuümüze kalan madd kültür buluntuları
ncelenerek yazının cadına kadar k
zamanlarda nsanoğlunun hayat tarzı, tab at
le l şk s ve hayatta kalma mücadeles
(yeme- çme, g y nme ve barınma) ele alınır.
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SINIF DÜZEYİ

48+

BİLİŞSEL ALAN

4

Kuvvet n Etk ler /F z ksel
Olaylar

Kuvvet n,c s mler n hareket
ve şek ller n değ şt rmes ne
yönel k deneyler yapar ve
sonucu tartıuşır

B l m-Sanat Merkez

1

Güvenl Hayat

Teknoloj k araç ve gereçler
güvenl b r şek lde kullanır

Kodla Mard n

HAYAT
BİLGİSİ

3

Okulumuzda Hayat

Güçlü yönler n ve
güçlend r lmes gereken
yönler n fark eder

SOSYAL
BİLGİLER

5

BİLİM, TEKNOLOJİ ve
TOPLUM

SOSYAL
BİLGİLER

6

BİLİM, TEKNOLOJİ ve
TOPLUM

SOSYAL
BİLGİLER

7

BİLİM, TEKNOLOJİ ve
TOPLUM

Türk-İslam meden yet nde yet şen
b lg nler n b l msel gel şme sürec ne
katkılarını tartışır.

FEN
BİLİMLERİ

5

CANLILAR
DÜNYASI/CANLILAR VE
YAŞAM

MİKROSKOP YARDIMI İLE
MİKROSKOBİK CANLILARI
GÖZLEMLER

FEN
BİLİMLERİ

8

MEVSİMLER VE İKLİM/DÜNYA
VE EVREN

12

İslam ve B l m

OKUMA YAZMAYA
HAYAT
FEN BİLİMLERİ HAZIRLIK ETKİNLİĞİ
BİLGİSİ
ALAN GEZİSİ

DERSİN ADI/
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

ÜNİTE/ TEMA / GELİŞİM ALANI

D n Kültürü
ve Ahlak
B lg s

BİLİM MERKEZİ
KAZANIM

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)

PROF.DR.AZİZ SANCAR
BİLİM VE SANAT
MERKEZİ

Ünlü b l m nsanlarını tanıma ve
buluşlarını öğrenme

Kuvvet n,c s mler n hareket ett rd ğ ne
da r deneyler yapar

Öğrenc ler n lg alanları ve
becer ler nden ( ş b rl ğ , planlı ve ver ml
çalışma, let ş m vb.) hareketle konu
açıklanır

Buluş yapanların ve b l m nsanlarının
ortak özell kler n bel rler.

PROF.DR.AZİZ SANCAR
BİLİM VE SANAT
MERKEZİ

MARDİN METEOROLOJİ
İSTASYON
MÜDÜRLÜĞÜ

Tar h

İSLAM MEDENİYETİNİN
DOĞUŞU

26

İKLİM VE HAVA OLAYLARI ARASINDAKİ
FARKI YERİNDE GÖZLEMLEYEREK
AÇIKLAR.

Ortaya konan b l msel buluş ve ver ler n
d n düşünce le olan lg s n anlar.

D n-b l m l şk s n tartışır.

PROF. DR.AZİZ SANCAR
BİLİM VE SANAT
MERKEZİ
9

B l msel ve teknoloj k gel şmeler n
gelecektek yaşam üzer ne etk ler ne
l şk n f k rler ler sürer.

İslam meden yet ne mensup olup farklı
b l m alanlarındak çalışmaları le
düşünce ve b l m tar h ne geçm ş
öneml al mler (farab - bn s na- mama
gazal - bn rüşd) öne çıkan çalışmaları
f k r ve eserler yönüyle ele alınır.

OKUL DIŞI ÖĞRENME
ORTAMLARI

Okulum Mardin
TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLAR

LATİFİYE CAMİİ
Cumhur yet Meydanı altı, Mard n 1371'de Artuklu
sultanlarından Mel k Mahmut ve Mel k Muzaﬀer'e
h zmet etm ş olan Abdüllat f B n Abdullah tarafından
yaptırılmıştır. Bugünkü m nares n 1846 yılında Musul
Val s Gürcü Mehmet Paşa lave ett rm şt r. Doğu
g r ş ndek göster şl bezemelerle süslü taçkapısı,
Mard n yapıları ç nde en y korunmuş olanıdır

ŞEYH ÇABUK CAMİİ
Yapım tar h kes n olarak b l nmemekted r. Bugünkü
hal n 15. yüzyılda kazanmış olduğu düşünülmekted r.
Mard n'dek cam ve mesc tler n genel özell ğ olan en ne
yayılan plana sah pt r.

ULU CAMİİ
Kent n en öneml yapıtı olan Ulu Cam , Mard n' n
sembolü hal negelm şt r. Yapıdak b r yazıta göre 1176
yılında Artuklu Sultanı Kudbett n Ilgaz zamanında nşa
ed lm şt r. Cam n n yapımıyla lg l d ğer yazıtlar doğu
cephes nde ve ahşap m nber nde bulunmaktadır. Ulu
Cam 12. yüzyıl Artuklu m mar s n n temel özell kler n
yansıtır. M mar şeması se ler k dönemlerde çevredek
b rçok yapıda takl t ed lm şt r. 19. yüzyılda büyük hasar
gören cam restore ed lm şt r. Anadolu'dak sonra
Mard n'de gelenekselleşm şt r. Malzemes düzgün
kesme taştır. Cam n n dıştan y vl olan kubbes
dahaç fte m narel cam ler n lk örnekler nden olan
yapının s l nd r k gövdel süslü m nares 19. yüzyılda
yapılmıştır.
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TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLAR

KASIMİYE MEDRESESİ
Yapımına Artuklular tarafından başlanıp 15. yüzyılda
Akkoyunlular tarafından tamamlanan medrese
Mard n'dek eğ t m amaçlı yapıların en
büyükler ndend r. Sultan Kasım'ın adıyla anılır. Avlu
etrafında düzenlenm ş k katlı mekanlardan oluşan
açık b r medrese t p d r.

ZİNCİRİYE MEDRESESİ
Mard n’de hüküm süren son Artuklu sultanı Mel k
Necmedd n İsa B n Muzaﬀer Davud B n El Mel k
tarafından yaptırılmıştır. Yapıya halk arasında Z nc r ye
Medreses den lmes , b r r vayete göre esk den k d l ml
kubbe arasında z nc r ger lm ş olması neden yled r.
D kdörtgen ve gen ş b r alanı kaplayan yapı, k kat
üzer nde avlu, cam , türbe ve çeş tl ek mekanlardan
meydana gelm şt r. Doğu ve batı uçlarındak d l ml
kubbeler ve doğu tarafına rastlayan yüksek taçkapısı le
d kkat çeker. Güney kısmında Sultan İsa’ya a t türbe yer
alır.Medresede ayrıca çok sayıda esk k tabe mevcuttur.
Yapı rasathane olarak da kullanılab lmes ç n yüksekte
kurulmuştur.

HATUNİYE MEDRESESİ
Artuklular’ın Mard n ve S lvan kolunun başında olan
atabey Necmedd n Alp ’n n eş S tt Rad v yye’n n adıyla
anılır. Eyvanlı medreseler n öncüsüdür. 12. yüzyıl
m mar özell kler n taşır. İk katlı, k eyvanlı, revaklı
avlulu b r yapıdır. Cam ç nde Hz. Muhammed’e a t
olduğu kabul gören ayak z mevcuttur.
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TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLAR

ŞEHİDİYE MEDRESESİ
13. yüzyılın başlarında Artuklu Sultanı Mel k Nasrudd n
Artuk Aslan tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır.
Medrese eklemelerle özgünlüğünü kaybetm şt r.
Ancak zeng n bezemeler nden zler yer yer
görüleb lmekted r. Güney nde küçük b r cam vardır.
Yapının m nares 1916/17 yıllarında Sarkıs B n Lole
tarafından yapılmıştır. Or j nal yapıdan ayrı b r üslup
göster r.

ABBARALAR
Esk Mard n’ n lab rent benzer sokakları b rb r ne yer
yer b naların altından geçen abbara adlı geç tlerle
bağlanır.Kel me anlamı Arapçada “kapalı yer” olan
abbaralar Mard n’ n en öneml m mar özell kler nden
b r d r. Kent n ﬁz ksel yapısı neden yle özel alanın
altında ortaya çıkmış bu kamusal alanlar şeh r halkını
yaz mevs m nde sıcaktan,kış mevs m nde de sert,
soğuk rüzgardan ve yağmurdan korurlar.
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DEYRULZAFARAN MANASTIRI
Esk Kale Köyü, Mard n’ n 4 km doğusu Süryan Kad m
Ortodoks Cemaat ’ne a t olan manastır, Yukarı
Mezopotamya’ya bakan yamaçlarda kurulmuştur.
Mard n’e sadece 4 km uzaklıkta olması neden yle en
çok z yaret ed len manastırdır. Manastır faal
vaz yetted r. Gez l rken bu noktaya d kkat etmek
gerek r. Arapçadam “deyr” manastır, “zaferan” se
safran anlamına gel r. Bu yüzden yapıya “Safran
Manastırı” da den lmekted r.

KIRKLAR KİLİSESİ
Süryan Kad m Ortodoks Cemaat 'ne a t olan k l se Mor
Behnam adıylada b l n r. İk s m de erken dönem
Hr st yan efsaneler nden kaynaklanır. Hr st yanlığı
ben msed kten sonra babaları tarafından öldürülen
Mor Behnam ve kızkardeş Saro k l se ç n az z
mertebes nded rler. “Kırklar” sm se, 40 Roma
asker n n Kapadokya'da Hr st yanlığı kabul ett kten
sonra mparatorun emr yle S vas'ta öldürülerek şeh tl k
mertebes ne ulaşması efsanes ne dayanır. K l sen n
yapım tar h 6. yüzyıl olarak göster l r; ancak son
yıllardak çalışmalar daha erken tar hlerde yapılmış
olduğunu şaret etmekted r. Kırklar K l ses b r müzey
andırır: Ahşaptan yapılmış ve farklı mot ﬂerle
süslenm ş ay n sunakları, kakmalı kapılar, ﬁld ş
bezemel kürsüler, gümüş kand ller, varaklı gümüşle
kaplanmış k l se maket , el dokuması perdeler, kutsal
k ş ler n tabloları ve elyazması dua k taplarından
oluşan zeng n b r koleks yona sah pt r.
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KÜTÜPHANELER

MARDİN MÜZESİ
ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
Geçm ş n , kültürünü, tar h n tanıyan b reylerle
geleceğe sağlam adımlarla lerlemek ve okul dışı
öğrenme ortamlarından b r olan Mard n Müzes çocuk
Kütüphanes le çocuklarımızın b l şsel, duygusal,
ﬁz ksel olarak çok boyutlu gel ş m n desteklemek
amacıyla kurulmuştur.
Adres: Şar Mahalles , Cumhur yet Meydanı üstü
ARTUKLU/MARDİN
Telefon : 0 537 493 18 65
Açılış-Kapanış Saatler : 08:00-17:00

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANESİ
Mezopotamya'nın en esk yerleş m yerler nden b r
olan Mard n l nde kurulan Mard n Artuklu Ün vers tes ,
Türk ye'n n genç ve gel şmekte olan ün vers teler
arasında yer almaktadır.
Adres: Artuklu Yerleşkes , D yarbakır Yolu
ARTUKLU/MARDİN
Telefon : 0 482 213 40 02 / Dah l : 7602-7606-7612
Açılış-Kapanış Saatler : 08:00-17:00

MARDİN İL HALK KÜTÜPHANESİ
Mard n İl Halk Kütüphanem z Artuklu lçes nde
bulunmaktadır.

Adres: Savurkapı Mahalles Nusayb n Caddes
Numara: 32 ARTUKLU/MARDİN
Telefon : 0 482 212 1665
Açılış-Kapanış Saatler : 08:00-17:00
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SİT ALANLARI VE ÖREN YERLERİ

DARA ANTİK KENTİ
Dara, Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırını
Sasan ler’e karşı korumak amacıyla b r garn zon şehr
olarak kurulmuştur. Yukarı Mezopotamya’nın öneml
yerleş m yerler nden b r olmuştur. Ortaçağ’ın
başlarında önem n y t rm şt r.

MARDİN KALESİ
Kale ortalama 1200 metre yüksekl ktek tepen n
üzer ndek düzlükte yer alır. Doğudan batıya uzunluğu
800 metred r. Duvarları ve burçları mevcut kayalıkları
da kapsayarak nşa ed ld ğ ç n uzaktan bakıldığında
nsan el yle yapılmış olmaktan çok, doğal b r oluşum
zlen m ver r. Kalen n öneml b r kısmı yekpare
kayadan oyulmuştur.

ESKİ MARDİN
İlk bakışta tepen n yamacında üstüste d z lm ş zlen m
veren evler aslında b rb r n n cephes n kapatmayacak
b ç mde nşa ed lm şlerd r. Geleneksel Mard n evler
taştan yapılmıştır; heps n n cephes güneye, Mard n
Ovası’na bakar. En az k katlı olan evler n hem dış
cepheler , hem de ç mekanları dantel g b süslüdür.
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ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR

MARDİN ÇİMENTO FABRİKASI
Mard n Ç mento, 1969'da Güneydoğu Anadolu
bölges n n marı ve kalkınmasına öncülük etmek,
bölgen n ve Ortadoğu'dak komşu ülkeler n ç mento
taleb n karşılamak amacıyla Mard n'de kurulmuştur.

Adres: Savur Yolu 6. Km Kabala-ARTUKLU/MARDİN
Telefon : 0 482 226 64 30
Açılış-Kapanış Saatler : 08:00-18:00

MARDİN BORU FABRİKASI
Mard n Boru, Güneydoğu Anadolu bölges n n marı ve
kalkınmasına öncülük etmek, bölgen n ve
Ortadoğu'dak komşu ülkeler n boru taleb n
karşılamak amacıyla Mard n'de kurulmuştur.

Adres: Kızıltepe Yolu 5. Km. İstasyon-ARTUKLU
MARDİN
Telefon : 0 482 215 19 24
Açılış-Kapanış Saatler : 08:00-18:00

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Mezopotamya'nın en esk yerleş m yerler nden b r
olan Mard n
l nde kurulan Mard n Artuklu
Ün vers tes , Türk ye'n n genç ve gel şmekte olan
ün vers teler arasında yer almaktadır.

Adres: Artuklu Yerleşkes , D yarbakır Yolu-ARTUKLU
MARDİN
Telefon : 0 482 213 40 02
Açılış-Kapanış Saatler : 08:00-17:00
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MÜZELER
MARDİN MÜZESİ
1947 yılında açılan Mard n Müzes 2000 yılından bu yana
yen b nasında h zmet vermekted r. Müzede temat k
serg lemen n yapıldığı 5 salon, eğ t m salonu ve arkeopark
yer almaktadır. Müzede tar h önces önemlerden
Osmanlı’ya kadar Mard n ve çevres nde yaşamış kültürlere
a t uluntular serg lenmekted r. Gırnavaz Höyük kazılarında
elde ed len s l nd r ve mühür, seram k, ﬁgür n ve takılar;
Sürekl eﬁnes ; Kuzey Mezopotamya ve Güneydoğu
Anadolu’nun Esk Tunç, Asur, Urartu, Grek, Pers, Hellen,
Roma, B zans, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemler ne
a t seram k, mühür,kand l, s kke, ve cam ş şe örnekler
koleks yonların öneml parçalarıdır.
Adres: Şar Mahalles , Cumhur yet Meydanı üstüARTUKLU/MARDİN
Telefon : 0 482 212 16 64
Açılış-Kapanış Saatler : 08:00-17:00

SAKIP SABANCI KENT MÜZESİ
Kent Müzes ’n n koleks yonları, Mard n’ n kentsel
oluşumu ve yaşam b ç m n , toplulukların aralarındak
bağları ve bunların töre, d l ve kültür n tel kler n
kavrayab lmeye yardımcı olacaktır. Müzede kent n
coğrafyasını, tar h n ,m mar yapısını, ekonom s n ,
çer s nde barındırdığı d nler ve yaşam kültürünü
yansıtan eserler, fotoğraﬂar ve canlandırma bölümler
yer almaktadır.
Adres: Gül Mahalles 1. Cadde Cumhur yet Alanı
No:12-ARTUKLU/MARDİN
Telefon : 0 482 212 93 96
Açılış-Kapanış Saatler : 08:00-17:00

İL EĞİTİM TARİH MÜZESİ
Geçm ş n , kültürünü, tar h n tanıyan b reylerle
geleceğe sağlam adımlarla lerlemek ve okul dışı
öğrenme ortamlarından b r olan İl Eğ t m Tar h
Müzes le çocuklarımızın b l şsel, duygusal, ﬁz ksel
olarak çok boyutlu gel ş m n desteklemek amacıyla
kurulmuştur.
Adres: Cumhur yet Meydanı Altı 1.Cadde-ARTUKLU
MARDİN
Telefon : 0 482 212 12 58
Açılış-Kapanış Saatler : 08:00-17:00
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BİLİM MERKEZİ

AZİZ SANCAR BİLİM VE
SANAT MERKEZİ
Prof. Dr. Az z Sancar B l m ve Sanat Merkez m z
Mard n l merkez Artuklu İlçes nded r.

Adres: 13 Mart Mahalles Val Mustafa Yaman Caddes
Yonca Sokak No 9 ARTUKLU/MARDİN
Telefon : 0 482 213 70 08
Açılış-Kapanış Saatler : 08:00-17:00

KODLA MARDİN
Kodlama eğ t mler le 8-14 yaş aralığındak gençler n,
b l ş m teknoloj ler n daha ver ml kullanmaları,
kodlama alanında farkındalık kazanmaları ve
becer ler n artırmaları amacıyla Mard n Büyükşeh r
Beled yes şb rl ğ yle KodlaMard n eğ t m merkez
açılmıştır. Mard n'de eğ t m öğret me devam eden
bütün lkokul ve ortaokul öğrenc ler İl M ll Eğ t m
Müdürlüğü tarafından düzenlenen b r takv m
çerçeves nde eğ t m merkez n z yaret etmekted rler.
Temel kodlama becer ler eğ t m n n ver ld ğ
KodlaMard n eğ t m alanında öğrenc ler hafta sonu
alanında uzman öğretmenler tarafından
desteklenmekted r.

MİLLİ, TEMETİK PARK VE BAHÇELER
KAMOR MİLLET BAHÇESİ
Mard n' n şeh r merkez nde bulunan ve çer s nde 54
b n metrekare yaşam ve p kn k alanı, 6 b n 500 metre
kare alan üzer ne kurulan futbol, voleybol, basketbol
sahaları, b n k ş l k, kır düğün salonu, 2 b n 500 k ş l k
amﬁ t yatro le lokanta, kafeterya ve otopark alanın
bulunduğu toplam 65 b n metrekareden oluşmaktadır.
.
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Vali Ozan Caddesi Hükumet Konağı /MARDİN
0 482 212 12 58
0 482 212 12 36
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mardinilMEM

