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İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif ERSOY
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Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet
muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel
senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum
etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve
şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine
kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri
zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve
memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha
elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar
gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar
sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit
edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi
vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun
kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
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Okul dışı öğrenme ortamı; müzeler, bilim ve sanat 
merkezleri, tarihî ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, doğal sit 
alanları ve ören yerleri, teknoparklar ve ziyarete açık endüstriyel
kuruluşlar eğitim – öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği 
yerlerdir.

2023 Eğitim Vizyonu, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
himayelerinde Sayın Milli Eğitim Bakanımızın 23 Ekim 2018 
tarihinde sunumlarıyla tanıtılmıştır. Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Projesi’nde 2023 Eğitim Vizyonu Eylem Planı’nda Temel Eğitim
ve Ortaöğretim’de yer alan hedefler belirlenmiştir. Bu proje ile 
ilimizde bulunan bilim ve sanat merkezleri, tarihî ve kültürel mekânlar, sit alanları ve ören yerleri, endüstriyel kuruluşlar, kütüphane ve üniversitenin 
daha etkin kullanılması, müfredattaki kazanımların ezbere kaçmadan, yaparak ve yaşayarak kalıcı öğrenme ve öğrencilerimiz tarafından tanınması ve 
korunması amaçlanmıştır. 

Şırnak’ın eğitimde kalite ve başarı düzeyini artırmak maksadıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bütün öğretmenlerin ve okulların 
dahil olduğu projeler geliştirildi. Yaptığımız projenin ismine Şırnak ilimizin eğitimde başarılı olacağını adeta haykırışının ifadesi olarak ‘Duy Beni’ 
dedik, açılımını da ‘Düşün, Uygula, Yaşat’ olarak belirledik. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda ilimiz-
de etkin bir uygulama süreci öngördüğümüz bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu projemizle bugün il genelinde görev yapan 8 bin öğretmenimiz ‘‘Bize 
de Gel Öğretmenim’’ diyen 8 bin aileyi ziyaret etti. Bu bir başlangıç, inşallah devamı da gelecektir. Şırnak ilimizde eğitimde hak ettiği yere ulaşması 
için durmadan çalışacağız.

Proje kapsamında hazırlanan kılavuz kitaplar, ilimizin tarihinin ve güzelliklerinin öğrencilere öğretilmesi, zenginliklerimizin farkına va-
rılması ve sahip çıkılması temennisiyle kılavuz kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkes teşekkür ederim.

Ali Hamza PEHLİVAN
Şırnak Valisi
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Sevgili Meslektaşlarım;

Okul dışı öğrenme ortamı: Eğitim - Öğretim programları
kapsamında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin 
kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfet-
mesine; bitki ve hayvan türlerini, yöresel özelliklerini, oyun ve folklo-
runu tanımasına; derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ya-
parak ve yaşayarak öğrenmelerine imkân sağlamak amacıyla eğitim
ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerleri ifade eder.

Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi’nde 2023 Eğitim Vizyonunda Temel Eğitim Temasında yer alan ‘‘Yenilikçi Uygulamalara İmkân 
Sağlanacak’’ şeklinde 2. Hedef’in 2. Eyleminde; ‘‘Okulların, bölgelerindeki Bilim Merkezleri, Müzeler, Sanat Merkezleri, Teknoparklar ve Üniver-
sitelerle iş birlikleri arttırılacaktır.’’ ve Ortaöğretim Temasında yer alan ‘‘Akademik Bilginin Beceriye Dönüşmesi Sağlanacak’’ şeklindeki 2. Hedef’
in 3. Eyleminde ise; ‘‘Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, eğitim/öğretim 
programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır.” 

Bu kapsamda ilimizde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri, Tarihî ve Kültürel Mekânlar, Sit Alanları ve Ören Yerleri, Endüstriyel Kuru-
luşlar, Kütüphane ve Üniversite oluşturulan Okul Dışı Öğrenme Ortamları Çalışma Ekibi ve Alan/Branş Öğretmenleri Grubu birlikte ziyaret ederek 
ve bu ziyaretlerde en yetkili kişilerle yüz yüze görüşerek ‘OKULUM ŞIRNAK Okul Öncesi’, ‘OKULUM ŞIRNAK İlkokul’, ‘OKULUM ŞIRNAK 
Ortaokul’ ve ‘OKULUM ŞIRNAK Ortaöğretim’ kılavuz kitaplarımızı hazırlamışlardır.

Kılavuz kitaplarımız sayesinde ilimizde bulunan bu alanların daha etkin kullanılmasına,  öğretim programlarımızdaki kazanımların ya-
parak ve yaşayarak kalıcı öğrenmeye ve öğrencilerimiz tarafından tanınmasına ve korunmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada aktif rol alan Okul 
Dışı Öğrenme Ortamları Çalışma Ekibine ve Alan/Branş Öğretmenleri Grubuna, çalışmaya başkanlık eden İl Şube Müdürüne emeklerinden dolayı 
teşekkür ederim.

Nazan ŞENER
İl Milli Eğitim Müdürü

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

6



Alan / Branş Öğretmenler Grubu

Abbas Utku YAŞAR İngilizce Öğretmeni Gündüz Can YILMAZ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Adem AKSOY Beden Eğitimi Öğretmeni Mesut TUNÇ Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Coşkun SAVRAN Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa ÖÇAL Fen Bilimleri Öğretmeni

Çağla DEMİROĞLU  Müzik Öğretmeni Müzeyyen KOCAMAN Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Damla ÖZKAN  Sosyal Bilgiler Öğretmeni Rabia KOCA İlköğretim Matematik Öğretmeni

Ebru UZUT  Türkçe Öğretmeni Zeren YALÇIN Görsel Sanatlar Öğretmeni

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Okul Dışı Öğrenme Ortamları Proje Sorumlusu

İsmail ÖKTEN Arzu AY
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Beden Eğitimi   5-6-7-8

Türkçe   6

Müzik   7

İngilizce   5-7
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İngilizce   5-7
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Bilişim Teknolojileri   5-6
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Türkçe   7

Matematik   6-7-8

Fen Bilimleri   6-8

Dengbej Evi……………………………………....42
Müzik   5-6-7-8

İngilizce   7

Türkçe   7-8

Ebu’l El – Cezeri Türbesi……………………….45
İngilizce    5-7-8

Türkçe   5-7

Matematik   7

Teknoloji ve Tasarım   7-8

Halmun Kilisesi………………………………….47
Sosyal Bilgiler   5

Müzik   5-7-8

İngilizce 7

Teknoloji ve Tasarım   7
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Sosyal Bilgiler   5-6

Matematik   6

İngilizce   5-8

Türkçe   5-6-8
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- Gündoğdu Mahallesi 22. 

Cadde Şırnak Gençlik Merkezi

Merkez / ŞIRNAK

- sirnak@gsb.gov.tr 

- 0486 216 41 03 

- Cizre Caddesi Şırnak Devlet 

Hastanesi  Merkez / ŞIRNAK

- selcuk.ugur@saglik.gov.tr 

- 0486 216 75 00 

- Gündoğdu Mahallesi Nazar 

Sokak No:12 Merkez / ŞIRNAK

- sirnakbilsem@gmail.com 

- 0486 216 20 17
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Şırnak 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Beden Eğitimi
5

5.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve 

Değerlerimiz

BE.5.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlere 

katılır.

Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 

Gençlik ve Spor Bayramı gibi millî bayramlar ile 

belirli gün ve haftalarla ilgili düzenlenecek olan 

etkinlik, spor ve oyunlara katılımları sağlanır

Beden Eğitimi 6 Hareket Becerileri

BE.6.1.1.3. Raket ve uzun saplı araçlarla 

yapılan sporlara hazırlayıcı oyun ve 

etkinliklerdeki hareket becerilerini sergiler.

Raket ve uzun saplı araçlarla yapılan sporları 

uzmanlardan görür.

Raket Tutuş ve Vuruş

Öğrenci okulda öğretilen raket tutma ve vuruş 

şekillerini, uzman sporcu hareketlerini inceleyerek 

karşılaştırır. Tekniklerde olan farklılıkları tartışmak 

üzere not alır.

Beden Eğitimi 6 Hareket Becerileri
BE.6.1.1.4. Doğada yapılan etkinliklerle ilgili 

becerileri sergiler

Paraşüt eğitimi veren uzman öğreticilerden bilgi 

alır

Yamaç Paraşütü İnişi

Öğrenci yamaç paraşütü yapan sporcuları izler, inişlerde 

yapılan yuvarlanma hareketlerini canlandırır.

Beden Eğitimi 6 Hareket Becerileri
BE.6.1.1.5. Su sporları/etkinlikleri ile ilgili 

hareket becerileri sergiler

Yarı olimpik yüzme havuzundaki çalışanlarla 

görüşür 

Havuza Giriş

Öğrencilerin havuz kenarında oturur vaziyette dizilip 

ayakları ile suyu köpürtmeleri istenir. Öğrencilerin suya 

alışmaları sağlanmış olur.

Beden Eğitimi 6
Kültürel Birikimlerimiz ve 

Değerlerimiz

BE.6.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlere 

istekle katılır

Gençlik ve spor il müdürlüğünce yapılan 

törenlere katılım sağlar

Beden Eğitimi 7 Hareket Becerileri

BE.7.1.1.3. Raket ve uzun saplı araçlarla 

yapılan sporlara hazırlayıcı oyun ve 

etkinliklerde hareket becerilerini

artan bir doğrulukla sergiler.

Raket ve uzun saplı araçlarla yapılan sporları 

uzmanlardan görür.

Raket Tutuş ve Vuruş

Öğrencilerin 5’erli gruplara ayrılarak, sporcunun 3 

metre gerisinde tutuş ve vuruş hareketlerini taklit 

etmeleri istenir. Her gruptan en iyi hareketi sergileyen 

öğrenciler, diğer öğrenciler tarafından seçilir ve 

birincilerin oluşturacağı grup veya gruplarla aynı 

işlemlere devam edilir.
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Beden Eğitimi 7 Hareket Becerileri
BE.7.1.1.4. Doğada yapılan etkinliklerle ilgili 

becerileri geliştirir.

Paraşüt eğitimi veren uzman öğreticilerden bilgi 

alır

Yamaç Paraşütü İnişi

Öğrenciler tek sıra halinde dizilir. İki öğrenci ellerinde 

kısa halatlar tutarak paraşüt frenlerini canlandırır. 

Öğretmenin daha önce öğrettiği bir manevranın 

canlandırılması yapılır. Hareketi yapan öğrenci halatı 

tutan arkadaşlarından birinin yerine geçer, sıradaki 

öğrenci ile etkinlik devam eder.

Beden Eğitimi 7 Hareket Becerileri
BE.7.1.1.5. Su sporları/etkinlikleri ile ilgili 

hareket becerilerini geliştirir.

Yarı olimpik yüzme havuzundaki çalışanlarla 

görüşür 

Havuza Giriş

Öğrencilerin havuz kenarında oturur vaziyette dizilip 

ayaklarını yüzme stillerine göre hareket ettirmeleri 

istenir.

Beden Eğitimi 8
8.1.2. Hareket Kavramları, 

İlkeleri Ve İlgili Hayat Becerileri

BE.8.1.2.1. Spor dallarına özgü kavramları 

açıklar. 
Kavramları uzman öğreticilerden öğrenebilir

Beden Eğitimi 8
Hareket Kavramları, İlkeleri Ve 

İlgili Hayat Becerileri

BE.8.1.2.12. Beden eğitimi ve spor alanı ile 

ilgili meslekleri araştırır.
İlgili meslekleri spor uzmanlarından öğrenir.

Veri Toplama ve İşleme

Öğrencilere mekana gidilmeden önce antrenör, hakem, 

kondisyoner ve spor yöneticisi vb. gibi çalışan 

gruplarının olduğu bir form dağıtılır ve mekanda işlenen 

ders ve yapılan gözlemler sonunda beden eğitimi ve 

spor alanlarında yer alan mesleklerin çalışma alanlarını 

tanımlamaları istenir.

Beden Eğitimi 8 Düzenli Fiziksel Etkinlik
BE.8.2.1.2. Yakın çevresindeki spor 

imkânlarını etkili kullanır
Kurumun spor tesislerinden faydalanır.

Sürekli Spor

BE.8.2.1.2. Kazanımının amacı öğrencilerin okul 

dışında fiziksel etkinlik ve spor yapmasını sağlamaktır. 

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün faaliyet 

alanları öğrencilere tanıtılır ve öğrenci, veli, beden 

eğitimi öğretmeni ve müdürlük yetkilileri arasında 4 

imza ile imzalanacak bir sözleşme ile öğrencinin istek 

ve becerileri doğrultusunda düzenli spor yapması 

sağlanır.

Türkçe 6 Sağlık Ve Spor

Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen 

bir konu hakkında görsellerle destekleyerek 

kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları 

sağlanır. 

Ziyaret edilen mekanların görsellerinden 

faydalanır.
14
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Müzik 7 Müziksel Algı Ve Bilgilenme
MÜ.7.B.4 Çalgı türleri ve çalgı topluluklarını 

ayırt eder.

- Çalgı türleri ve toplulukları hakkında bilgi 

edinir.

- Çalgı türlerinin kullanış biçimlerini bilir.

Çalgı Türleri Nelerdir?

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurs ve etkinliklerinde 

kullanılan bir çok çalgıyı bünyesinde barındırır. 

Öğrencilere ana çalgı türlerinin yazdığı gruplandırma 

formları temin edilerek müzik odasında öğrencilerin 

tanıdığı müzik aletlerini sınıflandırmaları, bilmediklerini 

ise önce birbirlerine sormaları, cevap bulunamayan 

çalgılar için ise öğretmen ve görevlilerden destek alması 

sağlanarak çalgıları türlerine göre ayırması, bu çalgılarla 

oluşturulabilecek toplulukların yapacakları müzik 

hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.

İngilizce 5

Unit 8:

Fitness Making/accepting/refusing simple suggestions

Öğrencileri aktivitelere arkadaşlarını davet eder.

Öğrenciler önerileri reddeder veya kabul eder.

Öğrenciler kendileri hakkında kişisel bilgiler 

verirler.

Öğrenciler spor aktivitelerinin ismini öğrenir.

İngilizce 7

Unit 8: 

Public Buildings Giving explanations & reasons Kamu Alanları-Sebep-Sonuç  ilişkilerini açıklar.

15
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Şırnak Devlet Hastanesi  

2008 yılında 250 yataklı yeni binasına taşınmıştır. Bünyesinde 50-100 civarı uzman 

doktor çalıştırmaktadır. (Mecburi hizmeti nedeniyle gelen giden sürekli değişmektedir ama 50’ 

nin altında uzman çalışmaz.)

16
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Şırnak Devlet Hastanesi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Beden Eğitimi 5
Fiziksel Etkinlik Kavramları, 

İlkeleri Ve İlgili Hayat Becerileri 

BE.5.2.2.4. Fiziksel etkinliklerde ne zaman ve 

nasıl beslenmesi gerektiğini açıklar.
Fiziksel etkinliklerde dengeli beslenme ile 

obezite konusunu diyetisyenlerden öğrenir.

Yemek Kartları

5 Kişilik öğrenci grupları oluşturulur. Öğrencilerin 

ellerine önceden besin adı ve kalorisi yazılmış, farklı 

beslenme kartları verilir. Her grup sırası ile diyetisyen 

ile görüşerek örnek bir fiziksel etkinlik öncesi beslenme 

tavsiyesi alırlar. Ellerindeki beslenme kartlarından 

önerilen beslenme şeklinin kalorisini bulurlar. Ardından 

öğretmen bu kartları alarak öğrencilerden kendi 

istedikleri besinlerle ortak bir beslenme şekli bulup 

kalorisini tartışmaları sağlanır.

Beden Eğitimi 7
Fiziksel Etkinlik Kavramları, 

İlkeleri Ve İlgili Hayat Becerileri

BE.7.2.2.4. Temel ilk yardım uygulamalarını 

gösterir

Kanama, sıyrık ve kesik, çıkık ve kırık, 

burkulma, zehirlenme gibi durumları uzman 

doktorlardan öğrenir

Yara Bandı

5 kişilik öğrenci grupları oluşturulur. Kol ve ayak bileği 

yaralanmalarında yapılması gerekenler bir öğrenci 

üzerinde uygulamalı olarak gösterilir. Aynı uygulamayı 

öğrencilerin de yapması istenir. Uygulamanın diğer 

öğrenciler tarafından izlenmesi, doğru ve yanlış 

uygulamaların değerlendirilmesi sağlanır.

Sosyal Bilgiler 5 Etkin Vatandaşlık

SB.5.6.1. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu 

ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren 

kurumları ilişkilendirir.

Çevresindeki eğitim, sağlık ve kültür hizmeti 

veren kurumları tanır.

Çevremizdeki sağlık kurumları  hangileridir ?

Öğrenciler gruplara ayrılarak hastanedeki bölümleri 

gezer. Başhekimden ve doktorlardan bilgi alır.

İngilizce 5 Unit 2:my Town

Asking for and giving directions (Making 

simple inquiries)-Talking about locations of 

things and people

Öğrenciler tarihi mekanların adres tarifini yapar.

İngilizce 5

Unit 5: 

Health Expressing illnesses, needs and feelings

Öğrenciler hastalıkların adlarını bilir. 

Öğrenciler temel ihtiyaçlarını ve hasta iken 

hissettikleri duygularını ifade eder.

İngilizce 7
Unit 8: 

Public Buildings
Giving explanations & reasons Kamu Alanları-Sebep-Sonuç  ilişkilerini açıklar.

17

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Ürün Geliştirme

TT. 7. C. 2. 6. Günlük hayatta kullanılan bir 

ürünü mekanik tasarım özelliklerini dikkate 

alarak yeniden tasarlar.

Ürünü kendi imkanları ile yeniden tasarlar. 

Mekanik ve Robotik alanda gelişme sağlar.

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Engelsiz Hayat Teknolojileri

TT. 7. Ç. 2. 2. Özel gereksinimli bireylerin 

yaşama kolaylığı için geliştirilen ürünlerin 

tasarım özelliklerini araştırır

Özel gereksinimi olan bireylerin kolaylığı için 

mekanda yapılan değişiklik ve kullanılan araçları 

inceler.

Bilişim Teknolojileri 5
Bilişim Teknolojilerinin Günlük 

Yaşamdaki Önemi

BT.5.1.1.3. Farklı bilişim teknolojilerinin 

olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır.

Bilişim teknolojilerinin endüstri alanlardaki 

katkıları ele alınır.

Günlük Hayatta Bilişim 

5 kişilik öğrenci grupları Ford servisine götürülerek 

öncelikle teknolojinin üretimdeki olumlu yönlerini 

yetkili kişilerden dinler ve daha sonrada olumsuz 

yönleri hakkında bilgi sahibi olarak karşılaştırma 

yaparlar.

Bilişim Teknolojileri 5
Bilişim Teknolojilerinin Günlük 

Yaşamdaki Önemi

BT.5.1.1.4. Bilişim teknolojilerini kullanmanın 

beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ve 

olası belirtilerini

açıklar

Ergonomi ilkeleri, İnternet, teknoloji ve oyun 

bağımlılığı üzerinde durulur. Hatalı kullanıma 

bağlı

boyun kaslarında ağrı ve tutulma, gözlerde 

yorulma, duruş bozuklukları meydana 

gelebileceği açıklanır.

Ergonomik Bilişim 

5 kişilik öğrenci grupları  hasta kayıt bölümüne 

getirilerek çalışan personellerle sohbet etmeleri sağlanır, 

bilişim cihazlarının başında geçen sürede ergonomik 

olarak nasıl etkilendiklerini değerlendirmeleri istenir.

Bilişim Teknolojileri 5
Bilişim Teknolojilerinin Günlük 

Yaşamdaki Önemi

BT.5.1.2.4. Bilgisayarda veri saklama 

yöntemlerini ve depolama birimlerini açıklar.
Bilgisayarda haricî ve dâhili depolama 

birimlerine değinilir. 

Bilişim Teknolojileri 5 Etik Ve Güvenlik
BT.5.2.2.1. Dijital vatandaşlık uygulamalarının 

kullanım amaçlarını ve önemini kavrar

E-devlet, e-randevu, e-bankacılık, e-okul gibi 

uygulamaların incelenmesi sağlanır.

Dijital Vatandaşlık Uygulamaları

5 kişilik öğrenci gruplarının hasta kayıt bölümünün 

işleyişini görmeleri sağlanır, e-Devlet, MHRS, e-Nabız 

gibi uygulamaların sağladığı kolaylık ve işleyiş 

açısından değerlendirme yapması istenir.

18

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Bilişim Teknolojileri 5 Etik Ve Güvenlik
BT.5.2.3.1. Gizlilik açısından önemli olan 

bileşenleri belirler. 

Şifre (parola) güvenliği, kişisel bilgilerin 

güvenliği, mahremiyet gibi kavramlar üzerinde 

durulur.

Gizlilik

5 kişilik öğrenci gruplarının doktorlar ile görüşerek 

hastalarının hangi bilgilerine ulaşabildiği sorulur. e-

Nabız uygulaması ile doktorların görebileceği bilgilerin 

vatandaşların iznine tabi olduğunu, bu yüzden kişisel 

verilen gizliliği ve kişisel şifrelerin önemli olduğunu 

bilir, dijital ortamda mahremiyetin önemini anlar.

Bilişim Teknolojileri 5 İletişim, Araştırma Ve İş Birliği
BT.5.3.1.2. Bilgisayar ağlarına ilişkin temel 

kavramları ve bilgisayar ağ türlerini açıklar.

Şifre (parola) güvenliği, kişisel bilgilerin 

güvenliği, mahremiyet gibi kavramlar üzerinde 

durulur.

Ağlarla İletişim  

5 kişilik öğrenci grupları Şırnak Üniversitesi bilgi işlem 

birimine götürülerek üniversitede kullanıcı olan 

bireylere nasıl parola verildiği, kişisel verilerinin nasıl 

kullanıldığı konusunda yetkili kişilerden bilgi alarak 

maddeler halinde bunları sıralar.

Bilişim Teknolojileri 5 İletişim, Araştırma Ve İş Birliği

BT.5.3.3.1. İletişim teknolojilerini tanımlayarak 

türlerini listeler.
Yazılı, sesli, ve görüntülü-sesli iletişim araçlarına 

yer verilir

İletişim Teknolojileri

5 kişilik öğrenci gruplarının bölümler arasındaki veri 

aktarımlarını, sıramatik işlemlerini, randevu sistemini 

tanıyarak sesli, yazılı, görüntülü iletişim teknolojilerini 

tanımlayarak listelemesi sağlanır.

Bilişim Teknolojileri 6
Bilişim Teknolojilerinin Günlük 

Yaşamdaki Önemi

BT.6.1.3.5. Dosyaların saklanması ve dosyalara 

erişilmesi konusunda strateji geliştirir

Dosyaların saklanması ile ilgili çalışma ortamının 

özelleştirilmesi vurgulanır

Bilişim Teknolojileri 6 Etik Ve Güvenlik

BT.6.2.3.1. Bilişim teknolojilerinin 

kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının 

önemini tartışır

Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik gibi kavramlara 

değinilir.

Bilişim Teknolojileri 6 İletişim, Araştırma Ve İş Birliği
BT.6.3.1.2. Bir ağdan dosya ve yazıcı 

paylaşımı yapar
Bir ağdan dosya ve yazıcı paylaşımı yapar

19
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Fen Bilimleri 6
Vücudumuzdaki Sistemler / 

Canlılar ve Yaşam

6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları 

örneklerle açıklar.

Mekânlarda bulunan modellerle ve uzman 

kişilerden aldığı bilgilerle destek ve hareket 

sistemine ait yapıları daha iyi kavrar.

Fen Bilimleri 6
Vücudumuzdaki Sistemler / 

Canlılar ve Yaşam

6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve 

organların görevlerini modeller kullanarak 

açıklar.                     

6.2.2.3. Sindirime yardımcı organların 

görevlerini açıklar.

Mekânlarda bulunan modellerle ve uzman 

kişilerden aldığı bilgilerle sindirim sistemine ait 

yapıları daha iyi kavrar.

Fen Bilimleri 6
Vücudumuzdaki Sistemler / 

Canlılar ve Yaşam

6.2.3.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve 

organların görevlerini model kullanarak 

açıklar.                                               6.2.3.2. 

Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde 

inceleyerek bunların görevlerini açıklar.                    

6.2.3.3. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.                      

6.2.3.4. Kan grupları arasındaki kan alışverişini 

ifade eder.         

6.2.3.5. Kan bağışının toplum açısından 

önemini değerlendirir.

Mekânlarda bulunan modellerle ve uzman 

kişilerden aldığı bilgilerle dolaşım sistemine ait 

yapıları daha iyi kavrar.

Fen Bilimleri 6
Vücudumuzdaki Sistemler / 

Canlılar ve Yaşam

6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve 

organların görevlerini modeller kullanarak 

açıklar.

Mekânlarda bulunan modellerle ve uzman 

kişilerden aldığı bilgilerle Solunum sistemine ait 

yapıları daha iyi kavrar.

Fen Bilimleri 6
Vücudumuzdaki Sistemler / 

Canlılar ve Yaşam

6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve 

organları model üzerinde göstererek görevlerini 

özetler.

Mekânlarda bulunan modellerle ve uzman 

kişilerden aldığı bilgilerle Boşaltım sistemine ait 

yapıları daha iyi kavrar. 20
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Fen Bilimleri 6

Vücudumuzdaki Sistemler 

ve Sağlığı / Canlılar ve 

Yaşam

6.6.1.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir 

sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar.                         

6.6.1.2. İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder.     

6.6.1.3. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel 

ve ruhsal değişimleri açıklar.                        

6.6.1.4. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde 

geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini, araştırma 

verilerine

dayalı olarak tartışır.

Uzman kişilerden aldığı bilgilerle Sinir sistemi 

hakkında daha fazla bilgiye sahip olur.

Fen Bilimleri 6

Vücudumuzdaki Sistemler 

ve Sağlığı / Canlılar ve 

Yaşam

6.6.2.1. Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde 

göstererek açıklar.                      6.6.2.3. Duyu 

organlarındaki kusurlara ve bu kusurların 

giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir.     

6.6.2.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için 

alınması gereken tedbirleri tartışır.

Duyu organlarını oluşturan yapıları ve duyu 

organlarının sağlığını korumak için gerekli 

tedbirleri uzman kişilerden aldığı bilgilerle daha 

iyi kavrar. Ayrıca duyu organlarında ortaya çıkan 

kusurları ortadan kaldırmak için kullanılan 

teknolojileri yerinde gözlemler.

Fen Bilimleri 6

Vücudumuzdaki Sistemler 

ve Sağlığı / Canlılar ve 

Yaşam

6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri 

araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

6.6.3.2. Organ bağışının toplumsal dayanışma açısından 

önemini kavrar.

Organ bağışı hakkında daha detaylı bilgi sahibi 

olarak organ bağışının toplum açısından ne kadar 

önemli olduğunun farkına varır.

Organ Bağışı

Oluşturulan 3 - 4 kişilik öğrenci gruplarının hastanede 

bulunan organ bağışı bölümünde kullanılan 

yöntemleri ve formları incelemeleri sağlanır. Daha 

sonra öğrencilerin bu formlardan doldurarak bağış 

için uygun bulunup bulunmayacaklarının tespit 

edilmesi sağlanır.

Fen Bilimleri 7

Canlılarda Üreme, Büyüme 

ve Gelişme / Canlılar ve 

Yaşam

7.6.1.1. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları 

şema üzerinde göstererek açıklar.

7.6.1.2. Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek 

arasındaki ilişkiyi açıklar.

7.6.1.3. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması 

gereken tedbirleri, araştırma verilerine dayalı olarak

tartışır.

Uzman kişilerden aldığı bilgilerle üreme 

hakkında daha fazla bilgiye sahip olur.

Fen Bilimleri 8
DNA ve Genetik Kod / 

Canlılar ve Yaşam
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.

Hastanenin bazı bölümlerinde bulunan 

radyasyonun mutasyonlara sebep olabileceğini 

öğrenir.
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Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin 

kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel ye-

tenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini 

aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olma-

larını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek 

üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla , Milli Eğitim 

Bakanlığı'na bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumları-

dır. 

Temel amaçları; bireylerin, yeteneklerinin far-

kında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini 

geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.

22
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Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Fen Bilimleri 5
Güneş, Dünya ve Ay / 

Dünya ve Evren

5.1.1.1. Güneş’in özelliklerini açıklar.

5.1.1.2. Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle 

karşılaştıracak şekilde model hazırlar.

Varolan modelleri inceledikten sonra kendi 

modeli oluşturur.

Güneş ve Dünya Modeli Yapalım

Bilim ve Sanat merkezinde bulunan modellerin 

incelenmesi sağlanır. Daha sonra öğrencilerin ikişerli 

gruplar halinde çalışması sağlanarak kartonlarla Güneş 

ve Dünya modeli yapmaları istenir.

Fen Bilimleri 5
Güneş, Dünya ve Ay / 

Dünya ve Evren

5.1.2.1. Ay’ın özelliklerini açıklar.

5.1.3.1. Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar

5.1.3.2. Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi 

arasındaki ilişkiyi açıklar.

Öğrenme ortamında bulunan modeller 

sayesinde Ay'ın özellikleri hakkında daha 

fazla bilgi sahibi olur.

Ay'ın Evreleri

Bilim ve Sanat merkezinde bulunan Güneş, Dünya ve 

Ay modelinin incelenmesi sağlanır. Daha sonra çember 

oluşturularak öğrencilerin sırayla Ay'ın evreleri 

hakkında gözlemlediklerini aktarmaları istenir.

Fen Bilimleri 5
Güneş, Dünya ve Ay / 

Dünya ve Evren

5.1.4.1. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil 

eden bir model hazırlar.

Bilim ve Sanat Merkezinde gerçek bir 

öğrenme ortamı oluşturularak öğrencilerin 

yaparak yaşayarak konuyu daha iyi 

kavramaları sağlanır.

Fen Bilimleri 5
Işığın Yayılması / 

Fiziksel Olaylar

5.5.3.1. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır.

5.5.4.1. Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın 

çizimleri ile gösterir.

5.5.4.2. Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu 

deneyerek keşfeder.

Gölge oluşumunu ve gölgeye etki eden 

değişkenleri yaptığı deneylerle daha iyi 

kavrar.

Fen Bilimleri 5

Elektrik Devre 

Elemanları / Fiziksel 

Olaylar

5.7.1.1. Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir.

5.7.1.2. Çizdiği elektrik devresinin şemasını kurar.

5.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen 

değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini

test eder.

Bir elektrik devresi çizerek bu devrenin 

şemasını kurar. Ampul parlaklığına etki 

eden değişkenleri yaptığı deneylerle daha 

iyi kavrar.

Fen Bilimleri 6

Güneş Sistemi ve 

Tutulmalar / Dünya 

ve Evren

6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.

6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre 

sıralayarak bir model oluşturur.

Oluşturduğu modellerle Güneş Sistemindeki 

gezegenleri daha iyi tanır. 23
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Fen Bilimleri 6
Vücudumuzdaki Sistemler / 

Canlılar ve Yaşam

6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle 

açıklar.

Mekânlarda bulunan modellerle ve uzman kişilerden 

aldığı bilgilerle destek ve hareket sistemine ait 

yapıları daha iyi kavrar.

Fen Bilimleri 6
Vücudumuzdaki Sistemler / 

Canlılar ve Yaşam

6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların 

görevlerini modeller kullanarak açıklar.                     

6.2.2.3. Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar.

Mekânlarda bulunan modellerle ve uzman kişilerden 

aldığı bilgilerle sindirim sistemine ait yapıları daha iyi 

kavrar.

Fen Bilimleri 6
Vücudumuzdaki Sistemler / 

Canlılar ve Yaşam

6.2.3.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların 

görevlerini model kullanarak açıklar.                                               

6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde 

inceleyerek bunların görevlerini açıklar.                    

6.2.3.3. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.                      

6.2.3.4. Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder.         

6.2.3.5. Kan bağışının toplum açısından önemini 

değerlendirir.

Mekânlarda bulunan modellerle ve uzman kişilerden 

aldığı bilgilerle dolaşım sistemine ait yapıları daha iyi 

kavrar.

Fen Bilimleri 6
Vücudumuzdaki Sistemler / 

Canlılar ve Yaşam

6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların 

görevlerini modeller kullanarak açıklar.

Mekânlarda bulunan modellerle ve uzman kişilerden 

aldığı bilgilerle Solunum sistemine ait yapıları daha 

iyi kavrar.

Fen Bilimleri 6
Vücudumuzdaki Sistemler / 

Canlılar ve Yaşam

6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları 

model üzerinde göstererek görevlerini özetler.

Mekânlarda bulunan modellerle ve uzman kişilerden 

aldığı bilgilerle Boşaltım sistemine ait yapıları daha 

iyi kavrar.

Fen Bilimleri 6 Madde ve Isı / Madde ve Doğası

6.4.2.1. Yoğunluğu tanımlar.

6.4.2.3. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını 

deney yaparak karşılaştırır.

Yoğunluğun, birim hacimdeki madde miktarı 

olduğunu ve maddeler için ayırt edici bir özellik 

olduğunu kavrar.

Fen Bilimleri 6
Vücudumuzdaki Sistemler ve 

Sağlığı / Canlılar ve Yaşam

6.6.2.1. Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde 

göstererek açıklar.                      

6.6.2.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların 

giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir.     

6.6.2.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması 

gereken tedbirleri tartışır.

Duyu organlarını oluşturan yapıları ve duyu 

organlarının sağlığını korumak için gerekli tedbirleri 

uzman kişilerden aldığı bilgilerle daha iyi kavrar. 

Ayrıca duyu organlarında ortaya çıkan kusurları 

ortadan kaldırmak için kullanılan teknolojileri yerinde 

gözlemler.
24
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Fen Bilimleri 7
Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya 

ve Evren

7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları 

arasındaki ilişkiyi açıklar.

Bilim ve sanat merkezinde bulunan uzay kıyafeti 

ve modelleri sayesinde teknoloji - uzay ilişkisini 

daha iyi kavrar.

Uzay

Bilim ve Sanat merkezinde bulunan uzay kıyafetinin 

öğrenciler tarafından incelenmesi sağlanır. Daha sonra 

uzay kıyafetinin hangi özellikleri olabileceği hakkında 

soru cevap çalışması yapılır.

Fen Bilimleri 7
Hücre ve Bölünmeler / Canlılar

ve Yaşam

7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel 

kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Mikroskop yardımıyla hücreler hakkında daha 

fazla bilgiye sahip olur.

Fen Bilimleri 7
Saf Madde ve Karışımlar / Madde 

ve Doğası

7.4.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel 

parçacıklarını söyler.

Atom modelleri oluşturarak temel parçacıklar 

hakkında daha fazla bilgi sahibi olur.

Fen Bilimleri 7
Işığın Madde ile Etkileşimi / 

Fiziksel Olaylar

7.5.2.1. Ayna çeşitlerini gözlemleyerek 

kullanım alanlarına örnekler verir.

7.5.2.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan 

görüntüleri karşılaştırır.

Aynaların günlük hayatta nerelerde kullanıldığını 

öğrenir.

Fen Bilimleri 7
Işığın Madde ile Etkileşimi / 

Fiziksel Olaylar

7.5.3.2. Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı 

mercekler kullanarak deneyle gözlemler.

Mercekleri kullanarak yaptığı deneyler 

sonucunda ışığın kırıldığını gözlemler.

Fen Bilimleri 8
DNA ve Genetik Kod / Canlılar

ve Yaşam

8.2.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom 

kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında 

ilişki kurar.

DNA modeli üzerinde nükleotid, gen, DNA, 

kromozom kavramları birbiriyle ilişkilendirerek 

konunun daha iyi anlaşılması sağlanır. 25
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Bilişim Teknolojileri 5
Problem Çözme Ve 

Programlama

BT.5.5.1.15. Bir algoritma için akış şeması 

çizer

Akış şemasının elektronik ortamdaki çizimi için 

kelime işlemci programları veya diğer çizim

programları kullandırılır.

Bilişim Teknolojileri 6
Problem Çözme Ve 

Programlama

BT.6.5.1.5. Problemin çözümü için bir 

algoritma geliştirir
Problemin çözümü için bir algoritma geliştirir

Müzik 7 Müziksel Algı Ve Bilgilenme
MÜ.7.B.4 Çalgı türleri ve çalgı topluluklarını 

ayırt eder.

- Çalgı türleri ve toplulukları hakkında bilgi 

edinir.

- Çalgı türlerinin kullanış biçimlerini bilir.

Çalgı Türleri Nedir?

Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi kurs ve etkinliklerinde 

kullanılan bir çok çalgıyı bünyesinde barındırır. 

Öğrencilere ana çalgı türlerinin yazdığı gruplandırma 

formları temin edilerek müzik odasında öğrencilerin 

tanıdığı müzik aletlerini sınıflandırmaları, bilmediklerini 

ise önce birbirlerine sormaları, cevap bulunamayan 

çalgılar için ise öğretmen ve görevlilerden destek alması 

sağlanarak çalgıları türlerine göre ayırması, bu çalgılarla 

oluşturulabilecek toplulukların yapacakları müzik 

hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.

Teknoloji ve Tasarım 7
Özgün Ürünümü 

Tasarlıyorum
TT. 7. D. 1. 3. Tasarım planı hazırlar.

Atölye ortamında özgün teknoloji araştırma ve 

tasarımı yapar.

İngilizce 7

Unit 8: 

Public Buildings Giving explanations & reasons Kamu Alanları-Sebep-Sonuç  ilişkilerini açıklar.
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- İsmet Paşa Mah. Kaymakam 
Halil Ulusoy cd. 
Merkez/ŞIRNAK

- 238093@meb.k12.tr 

- 0486 216 10 67 
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Şırnak Halk Eğitim Merkezi

28

Halka bilgi, beceri kazandırmak, davranış geliştirmek ve 

halkın toplumsal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına eğitim yoluyla 

rehberlik eden hizmetler sunmaktadır.

Halk Eğitim Merkezi bu hizmetlerini halka ulaştırabilmek 

için Sosyal ve Kültürel Kurslar İle Mesleki ve Genel Bilgi Kursları dü-

zenleyen yaygın eğitim kurumudur.
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Şırnak Halk Eğitim Merkezi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Beden Eğitimi 5 Hareket Becerileri

BE.5.1.1.7. Yakın çevresine ait halk danslarını 

uygular. 
Ülkemizin çeşitli yörelerine ait halk dansları 

örnek olarak halk eğitim merkezinde görür.

Halk Dansları

İllerde bulunan Halk Eğitim Merkezlerinde yöresel ve 

yakın çevreye ait halk danslarıyla ilgili verilen kurslar 

sayesinde öğrenciler halk danslarını yerinde görür ve 

uygular.

Beden Eğitimi 5
Kültürel Birikimlerimiz ve 

Değerlerimiz

BE.5.2.3.3. Yakın çevresine ait halk danslarını

tanır.

Ülkemizin çeşitli yörelerine ait halk danslarının 

hikâyeleri, özellikleri, müzikleri ve kıyafetleriyle 

ilgili halk eğitim merkezi çalışanlarından bilgi 

alır

Nereden öğrenirim?

İllerde bulunan Halk Eğitim Merkezlerinde verilen 

kurslar sayesinde öğrenci hem halk danslarını tanır hem 

de uygular.

Beden Eğitimi 6
Kültürel Birikimlerimiz ve 

Değerlerimiz

BE.6.2.3.3. Yakın çevresine ait halk danslarını

araştırır.

Halk danslarının tekniklerini halk eğitim 

müdürlüğünde çalışan uzman öğreticilerden 

öğrenir

Bilgi Kaynağı

Öğrencilerin halk danslarıyla ilgili bilgi edinebilmesi 

için illerde bulunan Halk Eğitim Merkezlerindeki usta 

öğretici ve müdür yardımcılarıyla görüşmesi 

gerekmektedir. Sağlıklı ve doğru bilgi kaynaklarıdır.

Beden Eğitimi 7
Kültürel Birikimlerimiz ve 

Değerlerimiz

BE.7.2.3.3. Farklı yörelere ait halk danslarını 

araştırır.

Öğrencilerin ülkemizin farklı yörelerine ait halk 

dansları, hikâyeleri, özellikleri, müzikleri ve 

kıyafetlerini araştırmaları sağlanır.

Usta Öğretici

Bunun için gerek illerde bulunan Halk Eğitim 

Merkezlerindeki usta öğreticilerden gerek şehir 

kütüphanelerinden gerekse bilgi ve iletişim 

teknolojisinden yararlandırılması sağlanır.

Beden Eğitimi 8
Kültürel Birikimlerimiz Ve 

Değerlerimiz

BE.8.2.3.3. Diğer kültürlere ait halk danslarını 

araştırır. Danslar hakkında çalışanlardan bilgi edinir

Usta Öğretici

Bunun için gerek illerde bulunan Halk Eğitim 

Merkezlerindeki usta öğreticilerden gerek şehir 

kütüphanelerinden gerekse bilgi ve iletişim 

teknolojisinden yararlandırılması sağlanır.

Görsel Sanatlar 5 Kültürel Miras 5.2.1. Yerel kültüre ait motifleri açıklar.

Türk kültürüne ait halı, kilim, çini ve benzeri 

eserlerin üzerindeki sembolik motifler üzerinde 

durur.

İngilizce 7

Unit 8: 

Public Buildings Giving explanations & reasons Kamu Alanları-Sebep-Sonuç  ilişkilerini açıklar. 29
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Fen Bilimleri 7

Işığın Madde İle 

Etkileşimi / Fiziksel 

Olaylar

7.5.2.1. Ayna çeşitlerini 

gözlemleyerek kullanım 

alanlarına örnekler verir.

7.5.2.2. Düz, çukur ve tümsek 

aynalarda oluşan görüntüleri 

karşılaştırır.

Aynaların günlük hayatta nerelerde kullanıldığını öğrenir.

Fen Bilimleri 8

Enerji Dönüşümleri 

Ve Çevre Bilimi / 

Canlılar Ve Yaşam

8.6.1.1. Besin zincirindeki 

üretici, tüketici, ayrıştırıcılara 

örnekler verir.

Halk Eğitim Merkezi bahçesinde bulunan yüzden fazla bitki 

türlerini inceler.

Gezi - Gözlem

Halk Eğitim Merkezinin bahçesinde bulunan bitkileri incelemeleri istenir. 

Öğrenciler tarafından bazı bitki yapraklarının büyüteçle detaylı incelemesi 

sağlanır. Üretici canlılara bir çok örnek vermesi sağlanır.

Müzik 5
Müziksel Algı Ve 

Bilgilenme

MÜ.5.B.7 . Sesin Oluşumunu 

Açıklar.

- Akustik kavramı hakkında bilgi edinir.

- Cami, Kilise vb. yapılarda ki akustiği inceler.

- Cami, kilise vb. yapılarda ki mimariyi araştırır ve inceler.

- İnsan da ki ses oluşumu ile akustik kavramını bağdaştırır.

Müzik 7
Müziksel Algı Ve 

Bilgilenme

MÜ.7.B.3. İnsan sesi ve ses

topluluklarını ayırt eder.

- Müezzinlerin seslerini kullanmadan önce ne gibi hazırlık 

çalışmaları yaptığını öğrenir.

- Müezzinlerin seslerini korumak için ne gibi önlemler 

aldığını öğrenir.

- Kilise koroları hakkında bilgi edinir.

Müzik 7
Müziksel Algı Ve 

Bilgilenme
MÜ.7.B.4 Çalgı türleri ve çalgı 

topluluklarını ayırt eder.

- Çalgı türleri ve toplulukları hakkında bilgi edinir.

- Çalgı türlerinin kullanış biçimlerini bilir.

Çalgı Toplulukları ve Türleri 

Şırnak Halk Eğitim Merkezi kurs ve etkinliklerinde kullanılan bir çok çalgıyı 

bünyesinde barındırır. Öğrencilere ana çalgı türlerinin yazdığı gruplandırma 

formları temin edilerek müzik odasında öğrencilerin tanıdığı müzik aletlerini 

sınıflandırmaları, bilmediklerini ise önce birbirlerine sormaları, cevap 

bulunamayan çalgılar için ise öğretmen ve görevlilerden destek alması 

sağlanarak çalgıları türlerine göre ayırması, bu çalgılarla oluşturulabilecek 

toplulukların yapacakları müzik hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.

Müzik 8 Müzik Kültürü

MÜ.8.D.3. Müziğin diğer 

sanatlarla ilişkisini kavrar.

- Cami ve Kiliselerde ki mimarinin müzik ile ilişkisini 

kavrar.

- Halk Oyunları, halk dansları ve müzik arasında ki ilişkiyi 

bilir. 30
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- Güneyyaka Köyü 

/Beytüşşebap 

- 0543 545 67 55 

Dağkapı Mahallesi 

Bayırağa Sokak /Cizre

- Düğünyurdu Köyü 

/Güçlükonak

- 0543 545 67 55 

Sur Mahallesi Eb'ul İz 

Sokak /Cizre

- Dağkapı Mahallesi 

Belediye Cad. 

No:48 / Cizre

- Andaç Köyü 

/Uludere

- 0532 050 54 73
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Sur Mahallesi Eb'ul İz 

Sokak / Cizre

- Haberli Köyü / İdil

- 05356877754

Başak Köyü / İdil

Sare Köyü / İdil

- Haberli Köyü / İdil

- 05356877754

Öğündük Köyü / İdil
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Dağkapı Mahallesi / 

Cizre

Sur Mahallesi Eb'ul İz 

Sokak No:6 / Cizre

Şah Mahallesi / Cizre

Ilıcak Köyü 

/Beytüşşebap
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Bateyi Türbesi

34

Mela Hüseyin Bate’nin doğum ve ölümü hakkında her ne kadar 

çelişkili görüşler olsa da 1417-1491 yılları arasında yaşadığı görüşü hâkimdir.

Mela Hüseyin Bate'nin en önemli eserleri şunlardır: Divan, Kürtçe Mevlit ve 

Zembilfiruş.

Bate, Türkçe Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi’den 66 yıl sonra 

dünyaya gelmiştir. 1417’de doğan Bate’nin, mevlidi 50 yaşında yazdığı, 74 

yaşında da vefat ettiği tahmin ediliyor. Bate mevlidi, 600 beyit ve 1200 mısra-

dan oluşuyor. Mella Hüseyin Bate’nin köyü Beytüşşebap’a 15 kilometre mesa-

fededir.
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Bateyi Türbesi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Sosyal Bilgiler 5 İnsanlar,yerler Ve Çevreler

SB.5.3.3. Yaşadığı yer ve çevresindeki 

doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus 

ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler 

verir.

Türbenin bulunduğu konum itibarıyla; 

-Coğrafi özelliklerin insan faaliyetleri 

üzerindeki etkilerini sorgular.

-Yükselti, bitki örtüsü, iklim gibi doğan 

faktörlerin insan faaliyetlerine etkilerini 

değerlendirir.

Yaşadığı çevredeki beşeri yapılar hangileridir?

Öğrenciler türbesi olan kişi hakkında araştırma yapar. 

Öğrencilere gezi sırasında türbe hakkında bilgi verilir. Gezi 

sonrasında öğrenciler iki sonucu karşılaştırarak tartışır.

Görsel Sanatlar 5 Görsel İletişim Ve Biçimlendirme
5.1.3. Görsel sanat çalışmasında hava 

perspektifini kullanır.

Dış mekan çizimlerinde farklı bakış açıları ile 

mekanda derinlik etkisi yaratmak suretiyle 

dağların, ağaçların arka arkaya sıralanışını 

görsel sanat çalışmasına yansıtır.

Görsel Sanatlar 5 Sanat Eleştirisi Ve Estetik
5.3.1. Doğal ve inşa edilmiş çevreyi 

karşılaştırır.

Gezilen mekanda doğal ve inşa edilmiş çevreyi 

gözlemleyerek drama çalışması yapar.

Fen Bilimleri 5
Canlılar Dünyası / Canlılar Ve 

Yaşam

5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik 

ve farklılıklarına göre sınıflandırır.

Gidilen mekânlarda gördüğü canlıları 

sınıflandırarak, canlıların benzerlik ve 

farklılıklarını daha iyi kavrar.

Gezi - Gözlem

Bateyi Türbesi çevresinde bulunan canlıları incelemeleri 

istenir. Öğrencilerden inceledikleri canlıları, belirledikleri 

özelliklere göre sınıflara ayırmaları istenir. 

Fen Bilimleri 8
DNA Ve Genetik Kod / Canlılar 

Ve Yaşam

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye 

uyumlarını gözlem yaparak açıklar.

Mekânların çevresinde hangi canlı türlerinin 

yaşadığı ve ne tür özellikleri olduğu hakkında 

bilgi sahibi olur.

Gezi - Gözlem

Finik Ören yerinde öğrencilerin çevredeki canlıları 

incelemeleri sağlanır. Ören yerinde bulunan canlıların ne 

gibi ortak özellikleri olduğu ve ortama nasıl uyum 

sağladıkları hakkında çıkarımlarda bulunup, edindikleri 

bilgileri not alıp sunmaları istenir.

Fen Bilimleri 8
Enerji Dönüşümleri Ve Çevre 

Bilimi / Canlılar Ve Yaşam

8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, 

ayrıştırıcılara örnekler verir.

Mekânların çevresinde bulunan yeşil alanlarda 

hangi tür canlıların yaşadığını gözlemler.

Gezi - Gözlem

Bateyi Türbesi çevresinde bulunan bitkileri incelemeleri 

istenir. Öğrencilerin farklı bitkilerden örnekler alarak 

büyüteçle detaylı incelemesi sağlanır. Üretici canlılara bir 

çok örnek vermesi sağlanır.
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Belkısana Kaplıcası

36

Güçlükonak İlçesi Düğünyurdu köyü yakınında, Dicle 

ırmağı kıyısındadır. Bölgenin en yüksek ısılı sıcak su kaynağı olup, 

sıcaklığı 67  C dir. Kaplıca suyu kalsiyum ve sülfit ihtiva etmekte-

dir. Debisi 7 lt/sn, PH : 7. 15 olarak belirlenmiştir. Mevcut debinin 

arttırılabileceğini gösteren hidrojeolojik şartlar mevcuttur. Kaplıca 

banyosu romatizmal hastalıklar ile kadın hastalıklarında yararlı ol-

maktadır.
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Belkısana Kaplıcası Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Sosyal Bilgiler 5 Kültür ve Miras
SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.

-Doğal varlıkları ve tarihi mekanları ayırt eder.

-Çevresindeki Doğal ve tarihi mekanları 

örneklerle tanıtır.

Doğanın Binbir Mucizesi

Öğrenciler gezi öncesi kaplıcadaki insanlara sorulmak 

üzere soru hazırlar. Gezi sırasında gruplara ayrılarak 

soruları kaplıcadaki insanlara yöneltirler. Verilen 

cevaplar doğrultusunda kaplıcanın insan sağlığına 

faydalarını analiz ederler.

Fen Bilimleri 8
Enerji Dönüşümleri ve Çevre 

Bilimi / Canlılar ve Yaşam

8.6.3.2. Madde döngülerinin yaşam açısından 

önemini sorgular.

Günlük hayatta karşısına çıkan mekânlarda 

madde döngülerine örnekler verir.

37
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Cizre Ulu Camii

Cizre’nin İslam’ı kabul etmesiyle 639 yılında kiliseden camiye çevril-

miştir. Abbasiler döneminde cami yıktırılıp, onarıma alınmıştır. 1160 yılında Cizre 

Beyi Baz Şah’ın oğlu Al Sencer tarafından yeniden yaptırılmıştır. 1156 da dörtköşe

inşa edilen minaresi 1945-1946 ve 1971 yıllarında 2 kez onarım görmüştür. 

Cizre Ulu Camii kapılarında bulunan Ebul-İz’in yaptırdığı ünlü ejder 

figürlerinden biri İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bulunmaktadır. Cizre 

Ulu Camii’nin, 13. yüzyıla tarihlenen, eşsiz bir el işçiliğine sahip ahşap kapısının 

tunç kapı tokmağı üzerinde iki ejder ve ortasında bir aslan başının bulunduğu bir 

kompozisyon görülmektedir. Ejder sivri kulaklı, badem gözlü ve kanatlıdır. Gövde-

leri yılan pulu ile kaplı ve ortadan düğümlüdür. Birbirine dolanan kuyrukların uçla-

rı kartal başı şeklinde görünmektedir. Ejderlerin ortasında ise stilize aslan başı yer 

almaktadır. 

1976 yılından beri Türk ve İslam Eserleri Müzesinde sergilenen kapı 

tokmağının diğer teki 1969 yılında yerinden sökülerek çalınmıştır ve günümüzde 

Kopenhag David Samling Müzesi’nde sergilenmektedir.
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Cizre Ulu Camii Kazanım Eşleştirmeleri
Ders Adı

Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Sosyal Bilgiler 5 Kültür Ve Miras

SB.5.2.2. Çevresindeki doğal 

varlıklar ile tarihî mekânları, 

nesneleri ve eserleri tanıtır.

-Doğal varlıkları ve tarihi mekanları ayırt eder.

-Çevresindeki Doğal ve tarihi mekanları örneklerle tanıtır.

Tatlı Rekabet

Öğretmenler tarafından temin edilen birkaç fotoğraf makinesiyle 

öğrenciler sırayla farklı kadrajlardan Cizre Ulu Cami’nin 

fotoğrafını çeker. Çekim bittikten sonra  öğretmenler tarafında en 

iyi fotoğraf seçilir. Fotoğrafı çeken öğrenci ödüllendirilir

Sosyal Bilgiler 5 Kültür Ve Miras

SB.5.2.5. Günlük yaşamdaki 

kültürel unsurların tarihî gelişimini 

değerlendirir.

-Camilerin kültürel hayatın parçası olduğunu fark eder.

-tarihi camilerle günümüzde yapılan camileri karşılaştırır.

Tatlı Rekabet

Öğretmenler tarafından temin edilen birkaç fotoğraf makinesiyle 

öğrenciler sırayla farklı kadrajlardan Cizre Ulu Cami’nin 

fotoğrafını çeker. Çekim bittikten sonra  öğretmenler tarafında en 

iyi fotoğraf seçilir. Fotoğrafı çeken öğrenci ödüllendirilir

İngilizce 5 Unit 2: My Town

Asking for and giving directions 

(Making simple inquiries)-Talking 

about locations of things and people

Öğrenciler tarihi mekanların adres tarifini yapar.

Müzik 5
Müziksel Algı Ve 

Bilgilenme

MÜ.5.B.7 . Sesin Oluşumunu 

Açıklar.

- Akustik kavramı hakkında bilgi edinir.

- Cami, Kilise vb. yapılarda ki akustiği inceler.

- Cami, kilise vb. yapılarda ki mimariyi araştırır ve inceler.

- İnsan da ki ses oluşumu ile akustik kavramını bağdaştırır.

Müzik 6 Müzik Kültürü
MÜ.6.D.1. Yurdumuza ait başlıca 

müzik türlerini ayırt eder.

- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri ve uzun havaları dinler. 

- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını bilir.

Müzik 7
Müziksel Algı Ve 

Bilgilenme

MÜ.7.B.3. İnsan sesi ve ses

topluluklarını ayırt eder.

- Müezzinlerin seslerini kullanmadan önce ne gibi hazırlık 

çalışmaları yaptığını öğrenir.

- Müezzinlerin seslerini korumak için ne gibi önlemler aldığını 

öğrenir.

- Kilise koroları hakkında bilgi edinir.

Müzik 8 Dinleme - Söyleme
MÜ.8.A.5. Yurdumuza ait müzik 

türlerinden eserler seslendirir.

- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri ve uzun havaları dinler. 

- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını tanır.

- Ses düzeyine uygun olan eserleri seslendirir.
39
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Müzik 8 Müzik Kültürü MÜ.8.D.1. Türk Müziği Biçimlerini Tanır.

- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri, uzun 

havaları, deyişleri dinler. 

- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını 

bilir.

Müzik 8 Müzik Kültürü
MÜ.8.D.3. Müziğin diğer sanatlarla ilişkisini 

kavrar.

- Cami ve Kiliselerde ki mimarinin müzik ile 

ilişkisini kavrar.

- Halk Oyunları, halk dansları ve müzik arasında 

ki ilişkiyi bilir.

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 2. Yakın çevresindeki mimari 

yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır.

Kilise ve Camilerin mimari yapıları ve 

tasarımları hakkında bilgi toplar.

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 3. Mimari yapılarla hayat biçimi 

arasındaki ilişkiyi açıklar.

Coğrafi iklim koşulları ve toplumsal ihtiyaçlara 

göre tasarım yapmayı bilir.

Türkçe 7 Zaman Ve Mekan

Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet 

çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram 

havuzundan seçerek yazma, bir metinden 

hareketle yazma ve duyulardan hareketle 

yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması 

sağlanır. 

Ziyaret edilen camilerle ilgili edindiği bilgileri 

yazarak ifade eder.

Matematik 6 Sayılar Ve İşlemler
6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları 

anlar.

Bu mekânların benzer ve farklı yönlerine dikkat 

çekilerek kümelerde kesişim, birleşim 

işlemlerinin özelliklerinin keşfedilmesi sağlanır. 

Küme, eleman, eleman sayısı, boş küme, 

birleşim, kesişim kavramları verilir. Çalışmalarda 

kavramsal düzeyde kalınır 40
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Matematik 7 Geometri Ve Ölçme 
M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve 

eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.

Geleneksel mimaride yer alan motif örneklerinde 

dışbükey çokgenleri inceler.

Dörtgenleri Tanıma 

5 kişilik gruplar halinde Cizre Ulu Cami’ye bir gezi 

düzenleyiniz. Sınıfta öğrendiğiniz özel dörtgenleri 

içeren bir motifi inceleyiniz. Öğrendiklerinizden yola 

çıkarak incelediğiniz dikdörtgen, paralelkenar, yamuk 

ve eşkenar dörtgeni tanıtınız; açı özelliklerini belirtiniz.

Matematik 8 Geometri Ve Ölçme

M.8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel 

elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını 

çizer.

M.8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı 

bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

M.8.3.4.6. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını 

belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

Cami minaresindeki silindir yapıyı tespit eder, 

gerçek hayattaki problemlerin çözülmesini 

sağlar.

Katı Cisim Tasarımı

5 kişilik gruplar halinde Cizre Ulu Camii’ye bir gezi 

düzenleyiniz. Sınıfta öğrendiğiniz bilgilerden yola 

çıkarak buradaki motiflerde silindir tespit ediniz ve 

gerekli ölçümleri yaparak  bunları inşa ediniz ve 

açınımını çiziniz.

Fen Bilimleri 6
Ses Ve Özellikleri / Fiziksel 

Olaylar
6.5.4.4. Akustik uygulamalarına örnekler verir.

Modern ve kültürel mimarideki uygulamalara 

vurgu yapılarak yakın çevremizde karşımıza 

çıkan mekânları inceler.

Gezi - Gözlem

Öncelikle öğrencilerin Cami içerisinde gözlem 

yapmaları sağlanır. Daha sonra öğrencilerin cami 

içerisinde ses oluşturarak ortam hakkında gözlem yapıp 

gözlemlerini kaydetmeleri sağlanır.

Fen Bilimleri 8
Elektrik Yükleri Ve Elektrik 

Enerjisi / Fiziksel Olaylar
8.7.2.2. Topraklamayı açıklar

Paratonerler dahil olmak üzere topraklamanın 

günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları 

dikkate alınarak can ve mal güvenliği

açısından önemine vurgu yapılır.

Gezi - Gözlem

Öğrencilerin Cami içerisinde ve çevresinde gözlem 

yapmaları sağlanır. Daha sonra öğrencilere paratoner 

hakkında kısa bir bilgi verilir. Verilen bilgi çerçevesinde 

öğrencilerden paratoner olmaması durumunda 

oluşabilecek sorunlar hakkında geri dönütler alınır.
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Dengbej Evi (Mehmet Ağa Kasrı)

42

Dengbej, Kürt sözlü edebiyatında kilam ve stran söyleyen 

sanatçıların adıdır. Dengbej sözcüğünün kelime anlamı; deng ‘ses’, bej 

‘söyle’dir. Bu kelime, sözün ahenkle icra edilmesini sağlayan kişi 

anlamında kullanılmıştır.

Cizre merkez Dağkapı mahallesinde bulunan Dengbej Evi  

(Mehmet Ağa Kasrı) kuzey- güney doğrultusunda düz bir arazi üzerinde 

inşa edilmiştir. Hamidiye Binbaşısı Fettah Ağa tarafından yaptırılmıştır.
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Dengbej Evi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Müzik 5 Müzik Kültürü
MÜ.5.D.3. Farklı türde ki müzikleri dinleyerek 

beğeni ve müzik kültürünü geliştirir.

- Yakın çevrede ve bölgede tanınmış sanatçılar 

hakkında bilgi edinir.

- Dengbejlerin seslendirdiği eserleri dinler.
Yakın Bölgede Tanınmış Sanatçılar / Dengbejlik

Nedir? / Dengbejlik Kültürü

Öğrenciler ile Dengbej evlerine ziyaret yapılır. Bu 

ziyareti yapmadan önce öğrencilerin yanlarına kağıt ve 

kalem alarak gördükleri her şeyi not alamaları istenir. 

Öğrencilerin o yörede daha önce yaşamış Dengbejler

hakkında bilgi edinmesi sağlanır. Öğrencileri gruplara 

ayırarak o yörede halen yaşayan sanatçılardan 

Dengbejlik kültürü hakkında bilgi almaları ve eğer 

soruları varsa sormaları istenir. Daha sonra Dengbejlerin

küçük bir dinleti vermeleri sağlanarak öğrencilerin 

eserleri dinlemeleri hatta bildiği eserler var ise eşlik 

etmeleri istenir. Daha sonra öğrencilerin aldıkları 

notların sınıfta paylaşması ve tartışması sağlanabilir.

Müzik 6 Müzik Kültürü

MÜ.6.D.3. Yurdumuza ait müzik türlerinin 

kültürümüzün bir değeri ve zenginliği olduğunu 

fark eder.

- Dengbej’lik kültürü hakkında bilgi edinir.

- Bölgede yaşamış ve hala yaşamakta olan 

dengbejleri tanır.  (Şakıro, Dıldar, Ayşe ŞAN, 

Hesen CİZİRİ, Melaye CİZİRİ, Aşık Selim 

CİZİRİ,  Meryem XAN, Ehmede XANİ vb.)

- Dengbejlerin seslendirdiği eserlerde ki 

makamlar hakkında bilgi edinir.

Müzik 6 Müzik Kültürü
MÜ.6.D.1. Yurdumuza ait başlıca müzik 

türlerini ayırt eder.

- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri ve 

uzun havaları dinler. 

- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını 

bilir.

Müzik 7 Müziksel Algı Ve Bilgilenme
MÜ.7.B.3. İnsan sesi ve ses topluluklarını ayırt

eder.

- Müezzinlerin seslerini kullanmadan önce ne 

gibi hazırlık çalışmaları yaptığını öğrenir.

- Müezzinlerin seslerini korumak için ne gibi 

önlemler aldığını öğrenir.

- Kilise koroları hakkında bilgi edinir.
43
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Müzik 8 Dinleme - Söyleme
MÜ.8.A.5. Yurdumuza ait müzik türlerinden 

eserler seslendirir.

- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri ve 

uzun havaları dinler. 

- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını 

tanır.

- Ses düzeyine uygun olan eserleri seslendirir.
Yakın Bölgede Tanınmış Sanatçılar / Dengbejlik

Nedir? / Dengbejlik Kültürü

Öğrenciler ile Dengbej evlerine ziyaret yapılır. Bu 

ziyareti yapmadan önce öğrencilerin yanlarına kağıt ve 

kalem alarak gördükleri her şeyi not alamaları istenir. 

Öğrencilerin o yörede daha önce yaşamış Dengbejler

hakkında bilgi edinmesi sağlanır. Öğrencileri gruplara 

ayırarak o yörede halen yaşayan sanatçılardan 

Dengbejlik kültürü hakkında bilgi almaları ve eğer 

soruları varsa sormaları istenir. Daha sonra Dengbejlerin

küçük bir dinleti vermeleri sağlanarak öğrencilerin 

eserleri dinlemeleri hatta bildiği eserler var ise eşlik 

etmeleri istenir. Daha sonra öğrencilerin aldıkları 

notların sınıfta paylaşması ve tartışması sağlanabilir.

Müzik 8 Dinleme - Söyleme
MÜ.8.A.10. Mahalli sanatçıları araştırır.

- Bölgede yaşamış ve hala yaşamakta olan 

Dengbej’leri tanır.  (Şakıro, Dıldar, Ayşe ŞAN, 

Hesen CİZİRİ, Melaye CİZİRİ, Aşık Selim 

CİZİRİ,  Meryem XAN, Ehmede XANİ vb.)

- Bölgede yaşamış ve hala yaşamakta olan 

Dengbej’lerin eserlerini dinler.

- Ses düzeyine uygun olan eserleri seslendirir. 

(Bireysel, grup çalışması

Müzik 8 Müzik Kültürü MÜ.8.D.1. Türk Müziği Biçimlerini Tanır.

- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri, uzun 

havaları, deyişleri dinler. 

- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını 

bilir.

İngilizce 7
Unit 10: 

Planets
Talking about past events Geçmiş zaman hakkında konuşur.

Türkçe 7 Milli Kültürümüz Bilgilendirici metin yazar. Dengbejlerle ilgili bilgi toplar ve sunum yapar.

Türkçe 8 Sanat
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve 

kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Dengbejlerin kullandığı yöresel ifadeleri 

araştırarak bütünsel anlam kurmaya çalışır.
44
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Ebu'l İz El- Cezeri Türbesi

45

Bilim insanı ve mühendis… Sibernetik biliminin öncüsü…

1136 yılında Cizre’nin Tor mahallesinde doğmuştur. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen fizikçi, 

robot ve matrix ustası bilim insanı “İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El-Cezeri” 1206’te Cizre’de öldü. 

Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan matematikçi Archytas tarafından buharla 

çalışan bir güvercin yapılmış olduğu belirtilse de, robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt 

Cezeri’ye âittir. 

Kitab-ı Hiyel isimli eserinde otomatik makinelerinden, su saatleri, su pompaları, su te-

razileri ve musiki aletlerinden ayrıntılı tasvirleriyle bahsetmektedir. Cezerî, kitabında 50 aracın tasa-

rımını vermiştir. Cezeri’nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin 

temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu sebeple bu toprakların medar-ı iftiharlarından biri olmayı hak et-

miştir. Bu araçların 6'sı su saati, 4'ü mumlu saat, 1'i kayık su saati, 6'sı ibrik, 7'si eğlence amaçlı kul-

lanılan çeşitli otomatlar, 3'ü abdest almak için kullanılan otomat, 4'ü kan alma teknesi, 6'sı fıskiye, 

4'ü kendinden ses çıkaran araç, 5'i suyu yukarı çıkartan araç, 2'si kilit, 1'i açı ölçerdir.
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Ebu'l İz El- Cezeri Türbesi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

İngilizce 5 Unit 2:my Town

Asking for and giving directions (Making simple 

inquiries)-Talking about locations of things and 

people

Öğrenciler tarihi mekanların adres tarifini yapar.

İngilizce 7
Unit 10: 

Planets
Talking about past events Geçmiş zaman hakkında konuşur.

Türkçe 5 Bilim Ve Teknoloji Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
Bilim alanında önemli gelişmeler sağlayan El-

Cezeri hakkında bilgi toplar.

Türkçe 7 Bilim  Ve Teknoloji

Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde 

yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı 

oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını 

kullanmaları, yazılı ve çoklu medya 

kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar 

sunmaları sağlanır. 

Türbe ziyaretinde gözlemlerin açık, net ve temiz 

bir Türkçe ile ifade edilmesini sağlar.

Matematik 7 Geometri Ve Öçlme
M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve 

eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.

Geleneksel mimaride yer alan motif örneklerinde 

dışbükey çokgenleri inceler.

Dörtgenleri Tanıma 

5 kişilik gruplar halinde Ebu'l İz El- Cezeri Türbesi’ne bir gezi 

düzenleyiniz. Sınıfta öğrendiğiniz özel dörtgenleri içeren bir motifi 

inceleyiniz. Öğrendiklerinizden yola çıkarak incelediğiniz 

dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanıtınız; açı 

özelliklerini belirtiniz.

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 2. Yakın çevresindeki mimari yapıları 

işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır.

Kilise ve Camilerin mimari yapıları ve 

tasarımları hakkında bilgi toplar

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 3. Mimari yapılarla hayat biçimi 

arasındaki ilişkiyi açıklar.

Coğrafi iklim koşulları ve toplumsal ihtiyaçlara 

göre tasarım yapmayı bilir.

Teknoloji ve 

Tasarım
8

Teknoloji Ve 

Tasarımın Temelleri

TT. 8. A. 1. 1. İnovasyon (yenilik) kavramını 

açıklar.

El-Cezeri’nin çalışmaları üzerinde araştırmalar 

yapar. İcat ve keşif kavramları üzerinde durur.

İngilizce 8 Unit 7: Tourism
Describing places-Expressing preferences-Giving 

explanations/reasons-Making comparisons-

Talking about experiences

Öğrenciler turistik yerlerin tercihleri hakkında 

konuşur.Öğrenciler gittikleri iki farklı turistik 

yerin karşılaştırmasını yapar.
46
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Halmun Kilisesi

47

Kilisenin bulunduğu Andaç köyü, eski bir Nasturi yerleşmesi 

olup, asıl adı Halmun’dur. Burası günümüzde Uludere’ye bağlı köy yerleş-

mesidir. Irak sınırına çok yakın Hakkari – Şırnak karayolunun 3 km içeri-

sinde bulunmaktadır.

Kilise köyün içerisinde düz bir araziye kurulmuştur. Kuzey ve 

güneyinde köy evleri yer almaktadır. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen 

planlı, 16.11 x 21.80 m ölçülerinde tutulmuştur. İki aşamalı olarak inşa edi-

len kilisenin güneyindeki dört mekan, asıl kiliseye sonradan eklenmiştir.

Şuan da kullanılamaz durumdadır.
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Halmun Kilisesi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Sosyal Bilgiler 5 Kültür Ve Miras
SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.

-Doğal varlıkları ve tarihi mekanları ayırt eder.

-Çevresindeki Doğal ve tarihi mekanları örneklerle 

tanıtır.

Farklılıklarımızla Güzeliz

Öğrenciler kilisedeki din görevlilerinden bilgi alır. Ayin 

izler. Farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olur.

Müzik 5 Müziksel Algı Ve Bilgilenme MÜ.5.B.7 . Sesin Oluşumunu Açıklar.

- Akustik kavramı hakkında bilgi edinir.

- Cami, Kilise vb. yapılarda ki akustiği inceler.

- Cami, kilise vb. yapılarda ki mimariyi araştırır ve 

inceler.

- İnsan da ki ses oluşumu ile akustik kavramını 

bağdaştırır.

Müzik 7 Müziksel Algı Ve Bilgilenme
MÜ.7.B.3. İnsan sesi ve ses topluluklarını ayırt

eder.

- Müezzinlerin seslerini kullanmadan önce ne gibi 

hazırlık çalışmaları yaptığını öğrenir.

- Müezzinlerin seslerini korumak için ne gibi 

önlemler aldığını öğrenir.

- Kilise koroları hakkında bilgi edinir.

Müzik 8 Müzik Kültürü
MÜ.8.D.3. Müziğin diğer sanatlarla ilişkisini 

kavrar.

- Cami ve Kiliselerde ki mimarinin müzik ile 

ilişkisini kavrar.

- Halk Oyunları, halk dansları ve müzik arasında ki 

ilişkiyi bilir.

İngilizce 7

Unit 10: 

Planets Talking about past events Geçmiş zaman hakkında konuşur.

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 2. Yakın çevresindeki mimari 

yapıları işlevsel farklılıklarına göre 

karşılaştırır.

Kilise ve Camilerin mimari yapıları ve tasarımları 

hakkında bilgi toplar

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 3. Mimari yapılarla hayat biçimi 

arasındaki ilişkiyi açıklar.

Coğrafi iklim koşulları ve toplumsal ihtiyaçlara 

göre tasarım yapmayı bilir.
48
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Kırmızı Medrese

Cizre Beyliği döneminde II. Han Şeref Bey tarafından 14. Yüzyılda yaptırılmıştır. Kırmızı tuğlalardan yapıldığı için Medrasa

Sur adını almıştır. Dönemin bölge alimlerinin yetiştiği yüksek öğrenim kurumu görevi üstlenmiştir. 

Mihrabı beyaz taştan olup 28.2 m x 37.8 m ölçülerindedir. Medresenin güney cephesinin ortasında, ters kubbeli yapıda Şeyh 

Ahmed El-Cezeri’nin türbesi bulunmaktadır. Medrese avlulu, iki eyvanlı ve tek katlıdır. Avlu 15.16 m x 18.95 m ölçülerinde kuzey-güney 

yönünde dikdörtgen planlı ve dört yönden revak ve medrese hücreleri ile kuşatılmıştır. Doğu, batı ve kuzeyde medrese hücreleri sıralan-

maktadır. 

Günümüze kuzey ve kuzeydoğudaki revak ve hücreler temel seviyesine kadar yıkıktır. Avluya doğu kanadın ortasındaki soka-

ğa eyvan biçiminde açılan bir kapıyla girilmektedir. Güney kanadı mescit olarak değerlendirilmiş iki köşesine birer oda bırakılmıştır. 

Sonradan doğudaki mescide, batıdaki türbeye dönüştürülmüştür.
49
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Kırmızı Medrese Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Sosyal Bilgiler 5 Kültür Ve Miras

SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile 

tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri 

tanıtır.

-Doğal varlıkları ve tarihi mekanları ayırt eder.

-Çevresindeki Doğal ve tarihi mekanları örneklerle tanıtır.
Eğitimin Gelişimi

Öğrenciler Kırmızı Medrese hakkında görevliler tarafından 

bilgilendirilir.  Öğrenciler kendi okullarını ve Kırmızı 

Medrese’yi karşılaştırdıkları kısa bir kompozisyon yazar.Sosyal Bilgiler 6 Birey Ve Toplum

S.B.6.1.2 Sosyal,kültürel ve tarihi bağların 

toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini 

ve rolünü analiz eder.

Din ve tarih gibi kültürel unsurların toplumsal birlikteliğin 

oluşmasındaki önemini farkeder.

Matematik 6 Sayılar Ve İşlemler
6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel 

kavramları anlar.

Bu mekânların benzer ve farklı yönlerine dikkat çekilerek 

kümelerde kesişim, birleşim işlemlerinin özelliklerinin 

keşfedilmesi sağlanır. Küme, eleman, eleman sayısı, boş 

küme, birleşim, kesişim kavramları verilir. Çalışmalarda 

kavramsal düzeyde kalınır

İngilizce 5 Unit 2: My Town
Asking for and giving directions (Making 

simple inquiries)-Talking about locations 

of things and people

Öğrenciler tarihi mekanların adres tarifini yapar.

İngilizce 8 Unit 7: Tourism
Describing places-Expressing preferences-

Giving explanations/reasons-Making 

comparisons-Talking about experiences

Öğrenciler turistik yerlerin tercihleri hakkında konuşur.

Öğrenciler gittikleri iki farklı turistik yerin karşılaştırmasını 

yapar.

Türkçe 5 Milli Kültürümüz
İyi bir anlatımda bulunması gereken 

özelliklere dikkat ederek yazar.

Medrese ziyaretinde gözlemlerin açık, net ve temiz bir 

Türkçe ile ifade edilmesini sağlar.

Türkçe 6 Milli Kültürümüz Konuşmasına uygun sunu hazırlar.
Kırmızı Medrese ile ilgili önceden bilgi toplar ve ziyaret 

anında sunum yapar.

Türkçe 8 Sanat
Anlatımı desteklemek için görsellerden 

yararlanır.

Medrese ziyaretinde gözlemlerin açık, net ve temiz bir 

Türkçe ile ifade edilmesini sağlar. 50
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Maraday Kilisesi

İdil ilçesi Başak köyünde bulunmaktadır.

Şuan da kullanılamaz durumdadır.

51
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Maraday Kilisesi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Müzik 5 Müziksel Algı Ve Bilgilenme MÜ.5.B.7 . Sesin Oluşumunu Açıklar.

- Akustik kavramı hakkında bilgi edinir.

- Cami, Kilise vb. yapılarda ki akustiği inceler.

- Cami, kilise vb. yapılarda ki mimariyi araştırır 

ve inceler.

- İnsan da ki ses oluşumu ile akustik kavramını 

bağdaştırır.

Müzik 7 Müziksel Algı Ve Bilgilenme
MÜ.7.B.3. İnsan sesi ve ses topluluklarını ayırt

eder.

- Müezzinlerin seslerini kullanmadan önce ne 

gibi hazırlık çalışmaları yaptığını öğrenir.

- Müezzinlerin seslerini korumak için ne gibi 

önlemler aldığını öğrenir.

- Kilise koroları hakkında bilgi edinir.

Müzik 8 Müzik Kültürü
MÜ.8.D.3. Müziğin diğer sanatlarla ilişkisini 

kavrar.

- Cami ve Kiliselerde ki mimarinin müzik ile 

ilişkisini kavrar.

- Halk Oyunları, halk dansları ve müzik arasında 

ki ilişkiyi bilir.

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 2. Yakın çevresindeki mimari 

yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır.

Kilise ve Camilerin mimari yapıları ve 

tasarımları hakkında bilgi toplar

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 3. Mimari yapılarla hayat biçimi 

arasındaki ilişkiyi açıklar.

Coğrafi iklim koşulları ve toplumsal ihtiyaçlara 

göre tasarım yapmayı bilir.

Türkçe 7 Doğa Ve Evren Hazırlıksız konuşma yapar. 
Ziyaret edilen kilisede anında öğrenilen tarihi 

geçmiş ile ilgili hazırlıksız konuşma yapar.

İngilizce 7
Unit 10: Planets

Talking about past events Geçmiş zaman hakkında konuşur.
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Mor Dodo Kilisesi

Kilise köyün kuzey batısında, köye hâkim bir noktada yer almaktadır. Kilisenin ayrıntılı ölçüleri alınmış ve rölöve planı çıkartılmıştır. 

Kompleks bir yapıdır. Yapı tamamen taş malzeme ile inşa edilmiştir. Oldukça muhkem yüksek duvarlı büyük bir avlunun kuzey doğusunda yer a-

lan kilise, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve iki bölümlüdür. Güneydeki birinci bölüm narteks olup boydan boya uzanan bir mekândır.

Kilise sağlam ve ibadete açıktır.

53
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Mor Dodo Kilisesi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Müzik 5 Müziksel Algı Ve Bilgilenme MÜ.5.B.7 . Sesin Oluşumunu Açıklar.

- Akustik kavramı hakkında bilgi edinir.

- Cami, Kilise vb. yapılarda ki akustiği inceler.

- Cami, kilise vb. yapılarda ki mimariyi araştırır 

ve inceler.

- İnsan da ki ses oluşumu ile akustik kavramını 

bağdaştırır.

Müzik 7 Müziksel Algı Ve Bilgilenme
MÜ.7.B.3. İnsan sesi ve ses topluluklarını ayırt

eder.

- Müezzinlerin seslerini kullanmadan önce ne 

gibi hazırlık çalışmaları yaptığını öğrenir.

- Müezzinlerin seslerini korumak için ne gibi 

önlemler aldığını öğrenir.

- Kilise koroları hakkında bilgi edinir.

Müzik 8 Müzik Kültürü
MÜ.8.D.3. Müziğin diğer sanatlarla ilişkisini 

kavrar.

- Cami ve Kiliselerde ki mimarinin müzik ile 

ilişkisini kavrar.

- Halk Oyunları, halk dansları ve müzik arasında 

ki ilişkiyi bilir.

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 2. Yakın çevresindeki mimari 

yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır.

Kilise ve Camilerin mimari yapıları ve 

tasarımları hakkında bilgi toplar

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 3. Mimari yapılarla hayat biçimi 

arasındaki ilişkiyi açıklar.

Coğrafi iklim koşulları ve toplumsal ihtiyaçlara 

göre tasarım yapmayı bilir.

Türkçe 7 Doğa Ve Evren Hazırlıksız konuşma yapar. 
Ziyaret edilen kilisede anında öğrenilen tarihi 

geçmiş ile ilgili hazırlıksız konuşma yapar.

İngilizce 7
Unit 10: Planets

Talking about past events Geçmiş zaman hakkında konuşur.
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Mor Eseyo Kilisesi

55

Mor Dodo Kilisesi’nin güneyinde avlunun kuzey 

doğusundadır. Kilisenin rölöve planı çıkartılmıştır. Avluya ba-

kan batı cephesine derin bir apsis açılmıştır.

Kilise sağlam ve ibadete açıktır.
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Mor Eseyo Kilisesi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Müzik 5 Müziksel Algı Ve Bilgilenme MÜ.5.B.7 . Sesin Oluşumunu Açıklar.

- Akustik kavramı hakkında bilgi edinir.

- Cami, Kilise vb. yapılarda ki akustiği inceler.

- Cami, kilise vb. yapılarda ki mimariyi araştırır 

ve inceler.

- İnsan da ki ses oluşumu ile akustik kavramını 

bağdaştırır.

Müzik 7 Müziksel Algı Ve Bilgilenme
MÜ.7.B.3. İnsan sesi ve ses topluluklarını ayırt

eder.

- Müezzinlerin seslerini kullanmadan önce ne 

gibi hazırlık çalışmaları yaptığını öğrenir.

- Müezzinlerin seslerini korumak için ne gibi 

önlemler aldığını öğrenir.

- Kilise koroları hakkında bilgi edinir.

Müzik 8 Müzik Kültürü
MÜ.8.D.3. Müziğin diğer sanatlarla ilişkisini 

kavrar.

- Cami ve Kiliselerde ki mimarinin müzik ile 

ilişkisini kavrar.

- Halk Oyunları, halk dansları ve müzik arasında 

ki ilişkiyi bilir.

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 2. Yakın çevresindeki mimari 

yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır.

Kilise ve Camilerin mimari yapıları ve 

tasarımları hakkında bilgi toplar

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 3. Mimari yapılarla hayat biçimi 

arasındaki ilişkiyi açıklar.

Coğrafi iklim koşulları ve toplumsal ihtiyaçlara 

göre tasarım yapmayı bilir.

Türkçe 7 Doğa Ve Evren Hazırlıksız konuşma yapar. 
Ziyaret edilen kilisede anında öğrenilen tarihi 

geçmiş ile ilgili hazırlıksız konuşma yapar.

İngilizce 7
Unit 10: Planets

Talking about past events Geçmiş zaman hakkında konuşur.
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Mor Melke Kilisesi

57

Mor Melke Kilisesi, Şırnak İdil ilçesinde bulunmaktadır. Kilise 

eski bir Süryani Köyü’nde yer alıyor. Köy, İdil-Midyat karayolu üzerinde bu-

lunuyor. Ana yola 1 kilometre uzaklıkta ve yolun güney yönünde kalıyor.
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Mor Melke Kilisesi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Müzik 5 Müziksel Algı Ve Bilgilenme MÜ.5.B.7 . Sesin Oluşumunu Açıklar.

- Akustik kavramı hakkında bilgi edinir.

- Cami, Kilise vb. yapılarda ki akustiği inceler.

- Cami, kilise vb. yapılarda ki mimariyi araştırır 

ve inceler.

- İnsan da ki ses oluşumu ile akustik kavramını 

bağdaştırır.

Müzik 7 Müziksel Algı Ve Bilgilenme
MÜ.7.B.3. İnsan sesi ve ses topluluklarını ayırt

eder.

- Müezzinlerin seslerini kullanmadan önce ne 

gibi hazırlık çalışmaları yaptığını öğrenir.

- Müezzinlerin seslerini korumak için ne gibi 

önlemler aldığını öğrenir.

- Kilise koroları hakkında bilgi edinir.

Müzik 8 Müzik Kültürü
MÜ.8.D.3. Müziğin diğer sanatlarla ilişkisini 

kavrar.

- Cami ve Kiliselerde ki mimarinin müzik ile 

ilişkisini kavrar.

- Halk Oyunları, halk dansları ve müzik arasında 

ki ilişkiyi bilir.

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 2. Yakın çevresindeki mimari 

yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır.

Kilise ve Camilerin mimari yapıları ve 

tasarımları hakkında bilgi toplar

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 3. Mimari yapılarla hayat biçimi 

arasındaki ilişkiyi açıklar.

Coğrafi iklim koşulları ve toplumsal ihtiyaçlara 

göre tasarım yapmayı bilir.

Türkçe 7 Doğa Ve Evren Hazırlıksız konuşma yapar. 
Ziyaret edilen kilisede anında öğrenilen tarihi 

geçmiş ile ilgili hazırlıksız konuşma yapar.

İngilizce 7
Unit 10: Planets

Talking about past events Geçmiş zaman hakkında konuşur.
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Öğündük Kilisesi

İdil-Midyat karayolundan ayrılan 1 km'lik asfalt yol ile ulaşılan 

Öğündük köyü eski adı Midin olan günümüzdeki Süryani köylerinden birisi-

dir. Kilise, köyün içerisinde bir manastır kompleksi olarak yapılmıştır. Diğer 

bir adına Sabriyel Kilisesi’dir. 

Kilise faal ve bakımlıdır. 

Kilise tescilli olup ibadet ve ziyarete açıktır.
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Öğündük Kilisesi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Müzik 5 Müziksel Algı Ve Bilgilenme MÜ.5.B.7 . Sesin Oluşumunu Açıklar.

- Akustik kavramı hakkında bilgi edinir.

- Cami, Kilise vb. yapılarda ki akustiği inceler.

- Cami, kilise vb. yapılarda ki mimariyi araştırır 

ve inceler.

- İnsan da ki ses oluşumu ile akustik kavramını 

bağdaştırır.

Müzik 7 Müziksel Algı Ve Bilgilenme
MÜ.7.B.3. İnsan sesi ve ses topluluklarını ayırt

eder.

- Müezzinlerin seslerini kullanmadan önce ne 

gibi hazırlık çalışmaları yaptığını öğrenir.

- Müezzinlerin seslerini korumak için ne gibi 

önlemler aldığını öğrenir.

- Kilise koroları hakkında bilgi edinir.

Müzik 8 Müzik Kültürü
MÜ.8.D.3. Müziğin diğer sanatlarla ilişkisini 

kavrar.

- Cami ve Kiliselerde ki mimarinin müzik ile 

ilişkisini kavrar.

- Halk Oyunları, halk dansları ve müzik arasında 

ki ilişkiyi bilir.

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 2. Yakın çevresindeki mimari 

yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır.

Kilise ve Camilerin mimari yapıları ve 

tasarımları hakkında bilgi toplar

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Yapılı Çevre Ve Ürün

TT. 7. C. 1. 3. Mimari yapılarla hayat biçimi 

arasındaki ilişkiyi açıklar.

Coğrafi iklim koşulları ve toplumsal ihtiyaçlara 

göre tasarım yapmayı bilir.

Türkçe 7 Doğa Ve Evren Hazırlıksız konuşma yapar. 
Ziyaret edilen kilisede anında öğrenilen tarihi 

geçmiş ile ilgili hazırlıksız konuşma yapar.

İngilizce 7
Unit 10: Planets

Talking about past events Geçmiş zaman hakkında konuşur.
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Nuh Peygamber Camii

Tufan olayından bu yana insanlığın ikinci babası olan Nuh Pey-

gamber (A.S) kendi adıyla anılan camide yatmaktadır. Dağkapı mahallesinin 

tepe noktasında, Dicle Nehrinin coşup ulaşamayacağı bir noktada yapılmıştır. 

Nuh Peygamberin mezarı alt bodrum katındadır. 

Eski kullanılan mihrab hala durmaktadır. Caminin ikinci kat kı-

sımları zamanla yıkıldığından halkça onarım yapılmış, düz beton atılmış, as-

lından saptırılmıştır.

Şırnak İli Ve İlçelerini Geliştirmiş Vakfı (ŞIRGEV) nın maddi 

desteği ile Nuh Nebi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğince türbe ve cami 

restore edilmiştir.
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Nuh Peygamber Camii Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Sosyal Bilgiler 5 Kültür Ve Miras
SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile 

tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.

-Doğal varlıkları ve tarihi mekanları ayırt eder.

-Çevresindeki Doğal ve tarihi mekanları örneklerle 

tanıtır.
Kültürel Değişim

Öğrenciler Nuh Peygamber Camisini gezerek caminin iç 

dekorasyonu, mimari yapısı hakkında bilgi sahibi olur. 

Öğrenciler iki gruba ayrılır. Birinci grup günümüz cami 

mimarisinin özelliklerini ikinci grup eski cami 

mimarisinin özelliklerini anlatır.

Sosyal Bilgiler 5 Kültür Ve Miras
SB.5.2.5. Günlük yaşamdaki kültürel 

unsurların tarihî gelişimini değerlendirir.

-Camilerin kültürel hayatın parçası olduğunu fark eder.

-Tarihi camilerle günümüzde yapılan camileri 

karşılaştırır.

İngilizce 5 Unit 2:my Town

Asking for and giving directions (Making 

simple inquiries)-Talking about locations of 

things and people

Öğrenciler tarihi mekanların adres tarifini yapar.

İngilizce 8 Unit 7: Tourism

Describing places-Expressing preferences-

Giving explanations/reasons-Making 

comparisons-Talking about experiences

Öğrenciler turistik yerlerin tercihleri hakkında konuşur.

Öğrenciler gittikleri iki farklı turistik yerin 

karşılaştırmasını yapar.

Müzik 5
Müziksel Algı Ve 

Bilgilenme
MÜ.5.B.7 . Sesin Oluşumunu Açıklar.

- Akustik kavramı hakkında bilgi edinir.

- Cami, Kilise vb. yapılarda ki akustiği inceler.

- Cami, kilise vb. yapılarda ki mimariyi araştırır ve 

inceler.

- İnsan da ki ses oluşumu ile akustik kavramını 

bağdaştırır.

Müzik 6 Müzik Kültürü
MÜ.6.D.1. Yurdumuza ait başlıca müzik 

türlerini ayırt eder.

- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri ve uzun 

havaları dinler. 

- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını bilir.

Müzik 8 Dinleme - Söyleme
MÜ.8.A.5. Yurdumuza ait müzik türlerinden 

eserler seslendirir.

- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri ve uzun 

havaları dinler. 

- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını tanır.

- Ses düzeyine uygun olan eserleri seslendirir. 62
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Müzik 8 Müzik Kültürü MÜ.8.D.1. Türk Müziği Biçimlerini Tanır.

- Bölgeye ait türküleri, mevlitleri, ilahileri, uzun 

havaları, deyişleri dinler. 

- Yörede ve bölgede tanınmış halk ozanlarını 

bilir.

Müzik 8 Müzik Kültürü
MÜ.8.D.3. Müziğin diğer sanatlarla ilişkisini 

kavrar.

- Cami ve Kiliselerde ki mimarinin müzik ile 

ilişkisini kavrar.

- Halk Oyunları, halk dansları ve müzik arasında 

ki ilişkiyi bilir.

Türkçe 5 Okuma Kültürü Hikaye edici metin yazar.
Nuh Peygamber ve Nuh tufanı hakkında bilgi 

toplar.

Türkçe 7 Zaman Ve Mekan

Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet 

çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram 

havuzundan seçerek yazma, bir metinden 

hareketle yazma ve duyulardan hareketle 

yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması 

sağlanır. 

Ziyaret edilen camilerle ilgili edindiği bilgileri 

yazarak ifade eder.

Fen Bilimleri 6
Ses Ve Özellikleri Fiziksel 

Olaylar
6.5.4.4. Akustik uygulamalarına örnekler verir.

Modern ve kültürel mimarideki uygulamalara 

vurgu yapılarak yakın çevremizde karşımıza 

çıkan mekânları inceler.

Gezi - Gözlem

Öncelikle öğrencilerin Konferans salonu içerisinde 

gözlem yapmaları sağlanır. Daha sonra öğrencilerin 

salon içerisinde ortaya çıkan seslerle ilgili gözlem yapıp 

gözlemlerini kaydetmeleri sağlanır.

Fen Bilimleri 8
Elektrik Yükleri Ve Elektrik 

Enerjisi / Fiziksel Olaylar
8.7.2.2. Topraklamayı açıklar

Paratonerler dahil olmak üzere topraklamanın 

günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları 

dikkate alınarak can ve mal güvenliği

açısından önemine vurgu yapılır.

Gezi - Gözlem

Öğrencilerin Cami içerisinde ve çevresinde gözlem 

yapmaları sağlanır. Daha sonra öğrencilere paratoner 

hakkında kısa bir bilgi verilir. Verilen bilgi çerçevesinde 

öğrencilerden paratoner olmaması durumunda 

oluşabilecek sorunlar hakkında geri dönütler alınır.
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Matematik 6 Sayılar Ve İşlemler
6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları 

anlar.

Bu mekânların benzer ve farklı yönlerine dikkat 

çekilerek kümelerde kesişim, birleşim 

işlemlerinin özelliklerinin keşfedilmesi sağlanır. 

Küme, eleman, eleman sayısı, boş küme, 

birleşim, kesişim kavramları verilir. Çalışmalarda 

kavramsal düzeyde kalınır

Matematik 7 Geometri Ve Ölçme 
M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve 

eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.

Geleneksel mimaride yer alan motif örneklerinde 

dışbükey çokgenleri inceler.

Dörtgenleri Tanıma 

5 kişilik gruplar halinde Nuh Peygamber Cami’ye bir 

gezi düzenleyiniz. Sınıfta öğrendiğiniz özel dörtgenleri 

içeren bir motifi inceleyiniz. Öğrendiklerinizden yola 

çıkarak incelediğiniz dikdörtgen, paralelkenar, yamuk 

ve eşkenar dörtgeni tanıtınız; açı özelliklerini belirtiniz.

Matematik 8 Geometri Ve Ölçme

M.8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel 

elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını 

çizer.

M.8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı 

bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

M.8.3.4.6. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını 

belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

Cami minaresindeki silindir yapıyı tespit eder, 

gerçek hayattaki problemlerin çözülmesini 

sağlar.

Katı Cisim Tasarımı

5 kişilik gruplar halinde Nuh Peygamber Camiisi’ne bir 

gezi düzenleyiniz. Sınıfta öğrendiğiniz bilgilerden yola 

çıkarak buradaki motiflerde silindir tespit ediniz ve 

gerekli ölçümleri yaparak  bunları inşa ediniz ve 

açınımını çiziniz. 

64

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Mir Abdal (Abdaliye) Medresesi

1437 yılında Cizre beylerinden Emir Abdullah (Abdal) İbn Abdillah İbn Seyfeddin Boti tarafından yaptırılmıştır. Bu zat 

Mem-u Zin olayında geçen Emir Zeynuddin’in babasıdır.

Medrese güneyde sağda büyük bir mescitten oluşmuş olup, güneyde solda dersaneler ile kuzeyde ve batıda öğrenci ye-

mekhanesi, öğretmen öğrenci lojmanları yer almakta idi. Batıda şimdi Nusaybin caddesi tarafına açılan kapıda iki oda bir eyvan te-

melleri varken, son seneler de bilinçsiz düzenlemeyle bir şadırvan yapılmış, kuzeyi bir cami haline getirilmiştir. Esas mescit yıkılmak 

üzeredir.

Caminin tamamı siyah bazalt taştan yaptırıldığı halde , ikinci onarımlarda moloz taşlar kullanılmıştır. Mescid kısmının 

kapısı işlemeli beyaz mermerden yapılmıştır. Güneyde idare odalarının altında dünyaca meşhur aşk öykü sahipleri Mem-u Zin türbe-

leri bulunur. 
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Mir Abdal(Abdaliye) Medresesi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

İngilizce 5 Unit 2: My Town

Asking for and giving directions (Making 

simple inquiries)-Talking about locations of 

things and people
Öğrenciler tarihi mekanların adres tarifini yapar.

Sosyal Bilgiler 5 Kültür Ve Miras
SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.

-Doğal varlıkları ve tarihi mekanları ayırt eder.

-Çevresindeki Doğal ve tarihi mekanları 

örneklerle tanıtır. Eğitimin Gelişimi

Öğrenciler Mir Abdal Medresesi hakkında görevliler 

tarafından bilgilendirilir.  Öğrenciler kendi okullarını ve 

Mir Abdal Medresesi’ni karşılaştırdıkları bir 

kompozisyon yazar.
Sosyal Bilgiler 6 Birey Ve Toplum

S.B.6.1.2 Sosyal, kültürel ve tarihi bağların 

toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve 

rolünü analiz eder.

Din ve tarih gibi kültürel unsurların toplumsal 

birlikteliğin oluşmasındaki önemini fark eder.

Matematik 6 Sayılar Ve İşlemler
6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları 

anlar.

Bu mekânların benzer ve farklı yönlerine dikkat 

çekilerek kümelerde kesişim, birleşim 

işlemlerinin özelliklerinin keşfedilmesi sağlanır. 

Küme, eleman, eleman sayısı, boş küme, 

birleşim, kesişim kavramları verilir. Çalışmalarda 

kavramsal düzeyde kalınır
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Mem-u Zin Türbesi

67

Cizre’nin güneyinde Dağkapı Mahallesi’nde, mezarlık içerisinde yer 

almaktadır. Medrese 840/1437 yılında Emir Abdal (Abdullah) İbn Abdullah Seyfettin Bohti

tarafından yaptırılmıştır. 

Yapıdan günümüze mescit, türbe, bir medrese hücresi, avluya geçişi sağlayan 

giriş ünitesi ve bir eyvan gelebilmiştir. Medresenin doğu ve batı kanadındaki hücrelerin sa-

dece temel kalıntıları günümüze ulaşabilmiştir. Kuzey kanadında 80 hücre olup, olmadığı 

belli değildir. Günümüzde bu tarafa sonradan namazgâh, cami ve şadırvan eklenmiştir. 

Bu hücrelerin altında girişi avludan sağlanan Mem-u Zin Türbesi bulunmakta-

dır. Türbeye avludan dokuz basamakla türbeye inilmektedir. Türbe, doğu-batı doğrultusun-

da dikdörtgen planlı olup, üzeri aynı doğrultuda uzanan sivri beşik tonozlu örtülüdür. İçerisi 

kuzeyinde yer alan bir pencere açıklığı ile aydınlatılmıştır. Türbenin içinde üç tane mezar 

vardır.
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Mem-u Zin Türbesi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Sosyal Bilgiler 5 Kültür Ve Miras
SB.5.2.4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada 

yaşamasındaki rolünü analiz eder.

-Mem-u Zin Halk Hikayesinin bölge kültürüne 

katkılarını kavrar.

- Mem-u Zin Halk Hikayesinin bölge kültürüne 

katkılarını tanıtır.

Geçmişi Yaşıyoruz

Öğrencilere gezi sırasında görevli tarafından Mem-u Zin

hikayesi anlatılır. Öğrenciler gezi sonrasında sınıfta 

Mem-u Zin hikayesini drama yöntemiyle canlandırır.

İngilizce 5 Unit 2:my Town

Asking for and giving directions (Making 

simple inquiries)-Talking about locations of 

things and people

Öğrenciler tarihi mekanların adres tarifini yapar.

İngilizce 7
Unit 10: 

Planets
Talking about past events Geçmiş zaman hakkında konuşur.

İngilizce 8 Unit 7:tourism

Describing places-Expressing preferences-

Giving explanations/reasons-Making 

comparisons-Talking about experiences

Öğrenciler turistik yerlerin tercihleri hakkında 

konuşur.Öğrenciler gittikleri iki farklı turistik 

yerin karşılaştırmasını yapar.

Türkçe 5 Milli Kültürümüz Konuşmasına uygun sunu hazırlar.
Mem-U Zin Türbesi ile ilgili önceden bilgi toplar 

ve ziyaret anında sunum yapar.

Türkçe 8 Milli Kültürümüz Bilgilendirici metin yazar. Ziyaret edilen türbe hakkında bilgi toplar.
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Müzik 5 Müziksel Algı Ve Bilgilenme MÜ.5.B.7 . Sesin Oluşumunu Açıklar.

- Akustik kavramı hakkında bilgi edinir.

- Cami, Kilise vb. yapılarda ki akustiği inceler.

- Cami, kilise vb. yapılarda ki mimariyi araştırır 

ve inceler.

- İnsan da ki ses oluşumu ile akustik kavramını 

bağdaştırır.

Müzik 7 Müziksel Algı Ve Bilgilenme
MÜ.7.B.3. İnsan sesi ve ses topluluklarını ayırt

eder.

- Müezzinlerin seslerini kullanmadan önce ne 

gibi hazırlık çalışmaları yaptığını öğrenir.

- Müezzinlerin seslerini korumak için ne gibi 

önlemler aldığını öğrenir.

- Kilise koroları hakkında bilgi edinir.

Müzik 8 Müziksel Yaratıcılık
MÜ.7.C.4. Türkülerin yaşanmış öykülerini 

canlandırır.

- Mem-u Zin ile ilgili bilgi edinir.

- Mem-u Zin hikayesini anlatan türküyü dinler.

- Mem-u Zin hikayesini canlandırır.
Türkülerin Yaşanmış Öyküleri

Öğrencilerden daha önce Mem-u Zin hakkında 

araştırma yapmaları istenir. Cizre'de ki Mem- u Zin

türbesi ziyaret edilirken öğrencilerden yaptıkları 

araştırma hakkında bilgi alınır ve yanlış bilgiler var ise 

orada çalışan kişilerden yardım istenilerek yanlış bilgiler 

düzeltilir. Öğrenciler türbeyi ziyaret ettikten sonra 

Mem-u Zin hikayesini anlatan türkü dinletilir ve 

öğrencilere ne hissettirdikleri sorulur. Daha sonra 

öğrenciler görevlendirilerek Mem-u Zin hikayesi 

canlandırılır.

Müzik 8 Müziksel Yaratıcılık
MÜ.7.D.5. Türkülerin yaşanmış öykülerini 

araştırır.

- Mem-u Zin ile ilgili araştırma yapar ve bilgi 

edinir.

- Mem-u Zin hikayesini anlatan türküyü dinler.

Müzik 8 Müzik Kültürü
MÜ.8.D.3. Müziğin diğer sanatlarla ilişkisini 

kavrar.

- Cami ve Kiliselerde ki mimarinin müzik ile 

ilişkisini kavrar.

- Halk Oyunları, halk dansları ve müzik arasında 

ki ilişkiyi bilir.
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Zümrüt Kaplıcası

Beytüşşebap İlçe merkezine 7 km uzaklıktaki Ilıcak 

köyündedir. Debisi 1 lt/sn olarak tahmin edilmekte olup, su sıcak-

lığı 39 C dir. 

Kaplıca suyu tortulu olduğundan içilmez. Su banyosu 

ise cilt. böbrek ve romatizmal hastalıklara yararlı olmaktadır.
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Zümrüt Kaplıcası Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Sosyal Bilgiler 5 Kültür Ve Miras
SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.

-Doğal varlıkları ve tarihi mekanları ayırt eder.

-Çevresindeki Doğal ve tarihi mekanları 

örneklerle tanıtır.

Doğanın Binbir Mucizesi

Öğrenciler gezi öncesi kaplıcadaki insanlara sorulmak 

üzere soru hazırlar. Gezi sırasında gruplara ayrılarak 

soruları kaplıcadaki insanlara yöneltirler. Verilen 

cevaplar doğrultusunda kaplıcanın insan sağlığına 

faydalarını analiz ederler.

Görsel Sanatlar 5 Görsel İletişim Ve Biçimlendirme
5.1.3. Görsel sanat çalışmasında hava 

perspektifini kullanır.

Dış mekan çizimlerinde farklı bakış açıları ile 

mekanda derinlik etkisi yaratmak suretiyle 

dağların, ağaçların arka arkaya sıralanışını görsel 

sanat çalışmasına yansıtır.

Görsel Sanatlar 5 Sanat Eleştirisi Ve Estetik
5.3.1. Doğal ve inşa edilmiş çevreyi 

karşılaştırır.

Gezilen mekanda doğal ve inşa edilmiş çevreyi 

gözlemleyerek drama çalışması yapar.

Görsel Sanatlar 8 Görsel İletişim Ve Biçimlendirme
8.1.7. Gözleme dayalı çizimlerde farklı bakış 

açısını yansıtır.

Kuş bakışı, balık gözü, solucan bakışı, karşıdan 

bakış gibi farklı bakış açılarıyla çizimler yapar.

Türkçe 6 Sağlık Ve Spor

Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen 

bir konu hakkında görsellerle destekleyerek 

kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları 

sağlanır. 

Ziyaret edilen mekanların görsellerinden 

faydalanır.

Fen Bilimleri 8
Enerji Dönüşümleri Ve Çevre 

Bilimi / Canlılar Ve Yaşam

8.6.3.2. Madde döngülerinin yaşam açısından 

önemini sorgular.

Günlük hayatta karşısına çıkan mekânlarda 

madde döngülerine örnekler verir.
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- Yeni Mahalle, Cizre 
Caddesi Şırnak Üniversitesi 
Mehmet Emin Acar Kampüsü 
Kütüphanesi No: 217

- kutuphane@sirnak.edu.tr

- 0486 216 40 08
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Şırnak Üniversitesi Kütüphanesi
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Şırnak Üniversitesi Kütüphanesi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Sosyal Bilgiler 5 Bilim,teknoloji Ve Toplum
SB.5.4.5. Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe 

uygun davranır.

-Kütüphanedeki bilgi kaynaklarını inceler.

-Bilgi kaynaklarında kullanılan kaynakçayı fark 

eder.

-Yaptığı bilimsel çalışmalarla gördüğü 

kaynakları karşılaştırır.

Kitaplarla İç içe

Öğrencilere kütüphanede nasıl davranmaları gerektiği 

sorulur. Verilen cevaplar doğrultusunda öğrencilerden 

kütüphaneyi gezmeleri ve beğendikleri kitabı 15 dakika 

boyunca incelemeleri istenir. Öğrencilere kütüphane 

kültürü kazandırılır.

Bilişim Teknolojileri 5
Bilişim Teknolojilerinin Günlük 

Yaşamdaki Önemi

BT.5.1.1.4. Bilişim teknolojilerini kullanmanın 

beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ve 

olası belirtilerini

açıklar

Ergonomi ilkeleri, İnternet, teknoloji ve oyun 

bağımlılığı üzerinde durulur. Hatalı kullanıma 

bağlı

boyun kaslarında ağrı ve tutulma, gözlerde 

yorulma, duruş bozuklukları meydana 

gelebileceği açıklanır.

Ergonomik Bilişim 

5 kişilik öğrenci grupları  hasta kayıt bölümüne 

getirilerek çalışan personellerle sohbet etmeleri sağlanır, 

bilişim cihazlarının başında geçen sürede ergonomik 

olarak nasıl etkilendiklerini değerlendirmeleri istenir.

Bilişim Teknolojileri 5
Bilişim Teknolojilerinin Günlük 

Yaşamdaki Önemi

BT.5.1.2.4. Bilgisayarda veri saklama 

yöntemlerini ve depolama birimlerini açıklar.
Bilgisayarda haricî ve dâhili depolama 

birimlerine değinilir. 

Bilişim Teknolojileri 6
Bilişim Teknolojilerinin Günlük 

Yaşamdaki Önemi

BT.6.1.3.5. Dosyaların saklanması ve dosyalara 

erişilmesi konusunda strateji geliştirir

Dosyaların saklanması ile ilgili çalışma ortamının 

özelleştirilmesi vurgulanır

Bilişim Teknolojileri 6 Etik Ve Güvenlik

BT.6.2.3.1. Bilişim teknolojilerinin 

kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının 

önemini tartışır

Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik gibi kavramlara 

değinilir.
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Cizre Güçlü Konak Yolu 10. km 

Civarı

Kasrik Boğazı Mevkii
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Finik Ören Yeri

Şırnak merkezine 46 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Cizre’ye yakın bir noktada 

bulunun Damlarca ve Eskiyapı köyleri arasında Finik Ören Yeri İ. Ö. 4000 yıllarına aittir. Dağlık 

bir bölgede yer alan kentte saray, zindan, sarnıç yerleri ve beyaz kalker taştan oyulmuş çok sayı-

da mağara ev bulunmaktadır. Finik Kalesinin Kuzeyinde "Borzana Sitiya” adı verilen yerde kaya-

ya işlenmiş bir kadın kabartmasıyla köyün kuzeydoğusunda yan yana duran bir kadın ve bir erkek 

kabartması bulunmaktadır.

Geçmişi çok eskiye dayanmaktadır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Asur-

lar, Baviller, Araplar, Medler, Selçuklular ve Osmanlılardır. 
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Finik Ören Yeri Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Görsel Sanatlar 5 Görsel İletişim Ve Biçimlendirme
5.1.3. Görsel sanat çalışmasında hava 

perspektifini kullanır.

Dış mekan çizimlerinde farklı bakış açıları ile 

mekanda derinlik etkisi yaratmak suretiyle 

dağların, ağaçların arka arkaya sıralanışını görsel 

sanat çalışmasına yansıtır.

Görsel Sanatlar 5 Sanat Eleştirisi Ve Estetik
5.3.1. Doğal ve inşa edilmiş çevreyi 

karşılaştırır.

Gezilen mekanda doğal ve inşa edilmiş çevreyi 

gözlemleyere drama çalışması yapar.

Sosyal Bilgiler 5 Kültür Ve Miras
SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.

-Doğal varlıkları ve tarihi mekanları ayırt eder.

-Çevresindeki Doğal ve tarihi mekanları 

örneklerle tanıtır.

Tarihe Dokunuyorum

Öğrenciler gezi sırasında Ören yeri hakkında 

bilgilendirilir. Ören yeri ve çevresinde hangi 

uygarlıkların yaşamış olabileceği sorulur. Verilen 

cevaplar doğrultusunda öğrencilerin yanlışları düzeltilir.

İngilizce 5 Unit 2:my Town

Asking for and giving directions (Making 

simple inquiries)-Talking about locations of 

things and people

Öğrenciler tarihi mekanların adres tarifini yapar.

İngilizce 8 Unit 7: Tourism
Describing places-Expressing preferences-

Giving explanations/reasons-Making 

comparisons-Talking about experiences

Öğrenciler turistik yerlerin tercihleri hakkında 

konuşur.

Öğrenciler gittikleri iki farklı turistik yerin 

karşılaştırmasını yapar.
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Fen Bilimleri 5
Canlılar Dünyası / Canlılar Ve 

Yaşam

5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve 

farklılıklarına göre sınıflandırır.

Gidilen mekânlarda gördüğü canlıları 

sınıflandırarak, canlıların benzerlik ve 

farklılıklarını daha iyi kavrar.

Gezi - Gözlem

Bateyi Türbesi çevresinde bulunan canlıları incelemeleri 

istenir. Öğrencilerden inceledikleri canlıları, 

belirledikleri özelliklere göre sınıflara ayırmaları istenir. 

Fen Bilimleri 8
DNA Ve Genetik Kod / Canlılar 

Ve Yaşam

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye 

uyumlarını gözlem yaparak açıklar.

Mekânların çevresinde hangi canlı türlerinin 

yaşadığı ve ne tür özellikleri olduğu hakkında 

bilgi sahibi olur.

Gezi - Gözlem

Finik Ören yerinde öğrencilerin çevredeki canlıları 

incelemeleri sağlanır. Ören yerinde bulunan canlıların 

ne gibi ortak özellikleri olduğu ve ortama nasıl uyum 

sağladıkları hakkında çıkarımlarda bulunup, edindikleri 

bilgileri not alıp sunmaları istenir.

Fen Bilimleri 8
Enerji Dönüşümleri Ve Çevre 

Bilimi / Canlılar Ve Yaşam

8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, 

ayrıştırıcılara örnekler verir.

Mekânların çevresinde bulunan yeşil alanlarda 

hangi tür canlıların yaşadığını gözlemler.

Gezi - Gözlem

Finik Ören yeri ve çevresinde bulunan bitkileri 

incelemeleri istenir. Öğrencilerin farklı bitkilerden 

örnekler alarak büyüteçle detaylı incelemesi sağlanır. 

Üretici canlılara bir çok örnek vermeleri sağlanır.

Türkçe 6 Doğa Ve Evren Yazma stratejilerini uygular. 
Yazdıklarını desteklemek için değişik mekan 

izlenimlerinden faydalanır.

Türkçe 8 Zaman Ve Mekan Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
Ziyaret edilen mekan hakkında bilgi toplar ve 

güvenirliğini sorgular.
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Kasrik Ören Yeri

Şırnak-Cizre karayolunun 30. Km. si üzerinde yer alan Kasrik

Ören Yeri, Guti ler döneminde “Sazirka” olarak anılmaktaydı. Bir boğaz i-

çerisinde bulunan ören yeri Cizre ve Finik Beyleri gibi birçok topluluk tara-

fından yazlık olarak kullanılmıştır. Bu yerleşmede, tarihi su bentleri, hey-

keller ve kent kalıntıları bulunmaktadır. 

Günümüzde de yöre halkı tarafından piknik alanı olarak kulla-

nılmaktadır.
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Kasrik Ören YeriKazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Görsel Sanatlar 5 Görsel İletişim Ve Biçimlendirme
5.1.3. Görsel sanat çalışmasında hava 

perspektifini kullanır.

Dış mekan çizimlerinde farklı bakış açıları ile 

mekanda derinlik etkisi yaratmak suretiyle 

dağların, ağaçların arka arkaya sıralanışını görsel 

sanat çalışmasına yansıtır.

Görsel Sanatlar 5 Sanat Eleştirisi Ve Estetik
5.3.1. Doğal ve inşa edilmiş çevreyi 

karşılaştırır.

Gezilen mekanda doğal ve inşa edilmiş çevreyi 

gözlemleyere drama çalışması yapar.

Görsel Sanatlar 7 Görsel İletişim Ve Biçimlendirme
7.1.5. Görsel sanat çalışmasında farklı 

perspektif teknikleri kullanır.

Derinlik etkisinin belirgin olduğu mekan 

çiziminde hem hava hem çizgi perspektifini 

kullanır.

Türkçe 6 Doğa Ve Evren Yazma stratejilerini uygular. 
Yazdıklarını desteklemek için değişik mekan 

izlenimlerinden faydalanır.

Türkçe 8 Zaman Ve Mekan Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
Ziyaret edilen mekan hakkında bilgi toplar ve 

güvenirliğini sorgular.
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Fen Bilimleri 5
Canlılar Dünyası / Canlılar ve 

Yaşam

5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve 

farklılıklarına göre sınıflandırır.

Gidilen mekânlarda gördüğü canlıları 

sınıflandırarak, canlıların benzerlik ve 

farklılıklarını daha iyi kavrar.

Gezi - Gözlem

Bateyi Türbesi çevresinde bulunan canlıları incelemeleri 

istenir. Öğrencilerden inceledikleri canlıları, 

belirledikleri özelliklere göre sınıflara ayırmaları istenir. 

Fen Bilimleri 8
DNA ve Genetik Kod / Canlılar

ve Yaşam

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye 

uyumlarını gözlem yaparak açıklar.

Mekânların çevresinde hangi canlı türlerinin 

yaşadığı ve ne tür özellikleri olduğu hakkında 

bilgi sahibi olur.

Gezi - Gözlem

Öğrencilerin Kasrik Ören Yerinde ve çevresinde 

yaşayan canlılarla ilgili gözlem yapmaları istenir. Ören 

yerinde bulunan canlıların ne gibi ortak özellikleri 

olduğu ve ortama nasıl uyum sağladıkları hakkında 

çıkarımlarda bulunup, edindikleri bilgileri not alıp 

sunmaları istenir.

Fen Bilimleri 8
Enerji Dönüşümleri ve Çevre 

Bilimi / Canlılar ve Yaşam

8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, 

ayrıştırıcılara örnekler verir.

Mekânların çevresinde bulunan yeşil alanlarda 

hangi tür canlıların yaşadığını gözlemler.

Gezi - Gözlem

Kasrik Ören yeri ve çevresinde bulunan bitkileri 

incelemeleri istenir. Öğrencilerin farklı bitkilerden 

örnekler alarak büyüteçle detaylı incelemesi sağlanır. 

Üretici canlılara bir çok örnek vermeleri sağlanır.

İngilizce 5 Unit 2:My Town
Asking for and giving directions (Making 

simple inquiries)-Talking about locations of 

things and people

Öğrenciler tarihi mekanların adres tarifini yapar.

İngilizce 8 Unit 7:TOURİSM
Describing places-Expressing preferences-

Giving explanations/reasons-Making 

comparisons-Talking about experiences

Öğrenciler turistik yerlerin tercihleri hakkında 

konuşur.

Öğrenciler gittikleri iki farklı turistik yerin 

karşılaştırmasını yapar.
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- Nusaybin Yolu Üzeri 8. Km 

Nerme Mevki Cizre / Şırnak 

- 0 486 616 76 16

- Silopi Yolu 3. Km 

Bölge Trafik Karşısı  Cizre / Şırnak

- tarandirotomotiv@gmail.com

- 0486 657 11 33 

…
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- Dicle Mah. TKİ Bölge 
Müdürlüğü İdari Binası Alt Kat 
Silopi / ŞIRNAK

- iletisim@silopielektrik.com.tr

- 0486 518 78 17 

- Bahçelievler Mahallesi Cizre 
Caddesi

No : 68/b Merkez / Şırnak

- info@dogusanoto.com.tr

- 0486 221 10 06
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Cizre Ford Servisi
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Cizre Ford Servisi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Bilişim 

Teknolojileri
5

Bilişim Teknolojilerinin 

Günlük Yaşamdaki 

Önemi

5.1.1.3. Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu ve 

olumsuz yönlerini tartışır.

Bilişim teknolojilerinin endüstri 

alanlardaki katkıları ele alınır.

Günlük Hayatta Bilişim 

5 kişilik öğrenci grupları Ford servisine götürülerek öncelikle 

teknolojinin üretimdeki olumlu yönlerini yetkili kişilerden dinler ve daha 

sonrada olumsuz yönleri hakkında bilgi sahibi olarak karşılaştırma 

yaparlar.

Bilişim 

Teknolojileri
6

Bilişim Teknolojilerinin 

Günlük Yaşamdaki 

Önemi

BT.6.1.3.5. Dosyaların saklanması ve dosyalara 

erişilmesi konusunda strateji geliştirir

Dosyaların saklanması ile ilgili çalışma 

ortamının özelleştirilmesi vurgulanır

Dosyalarımı Koruyorum 

Öğrenciler Cizre Ford Servisine götürülerek servise ait olan dosyaların 

nasıl saklandığı ve kimlerin erişimine nasıl açıldığı konusunda kurum 

yetkilisinden bilgi alarak bunları listeler.

Bilişim 

Teknolojileri
6 Etik Ve Güvenlik

BT.6.2.3.1. Bilişim teknolojilerinin kullanımında 

gizlilik ve güvenlik boyutlarının önemini tartışır

Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik gibi 

kavramlara değinilir.

Teknoloji ve 

Tasarım
8

Tasarım Süreci Ve 

Tanıtım

TT. 8. B. 2. 2. Mevcut bir kurum veya şirkete ait 

kurumsal kimlik çalışmalarını ve pazarlama 

tekniklerini analiz eder.

Kurum işleyiş biçimini, hedef kitlelerini ve 

pazarlama alanlarını analiz eder.

Fen Bilimleri 7

Işığın Madde İle 

Etkileşimi / Fiziksel 

Olaylar

7.5.2.1. Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım 

alanlarına örnekler verir.

7.5.2.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan 

görüntüleri karşılaştırır.

Aynaların günlük hayatta nerelerde 

kullanıldığını öğrenir.

Fen Bilimleri 8 Basınç / Fiziksel Olaylar

8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç 

özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki 

uygulamalarına örnekler verir.

Sıvı basıncı ile ilgili Pascal prensibinin 

uygulamalarından örnekler verilir.

Fen Bilimleri 8
Madde Ve Endüstri / 

Madde Ve Doğası

8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaşamdan 

örnekler verir.

Araçların akülerinde asit kullanıldığını 

öğrenir.

Fen Bilimleri 8

Elektrik Yükleri Ve 

Elektrik Enerjisi / Fiziksel 

Olaylar

8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve 

teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.

Araçların boyanma işleminde 

elektriklenmenin kullanıldığının farkına 

varır.

Elektriklenme Uygulamaları

Öğrencilerin servis içerisinde gözlem yapmaları sağlanır. Ardından 

serviste boyama işlemi esnasında görevliden araç boyama hakkında 

bilgiler alınarak elektriklenmenin günlük hayatta kullanıldığına vurgu 

yapılır. 85
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Cizre Renault Servisi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Bilişim 

Teknolojileri
5

Bilişim Teknolojilerinin 

Günlük Yaşamdaki 

Önemi

5.1.1.3. Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu 

ve olumsuz yönlerini tartışır.

Bilişim teknolojilerinin endüstri alanlardaki 

katkıları ele alınır.

Günlük Hayatta Bilişim 

5 kişilik öğrenci grupları Ford servisine götürülerek öncelikle teknolojinin 

üretimdeki olumlu yönlerini yetkili kişilerden dinler ve daha sonrada 

olumsuz yönleri hakkında bilgi sahibi olarak karşılaştırma yaparlar.

Bilişim 

Teknolojileri
6

Bilişim Teknolojilerinin 

Günlük Yaşamdaki 

Önemi

BT.6.1.3.5. Dosyaların saklanması ve 

dosyalara erişilmesi konusunda strateji 

geliştirir

Dosyaların saklanması ile ilgili çalışma 

ortamının özelleştirilmesi vurgulanır

Dosyalarımı Koruyorum 

Öğrenciler Cizre Ford Servisine götürülerek servise ait olan dosyaların 

nasıl saklandığı ve kimlerin erişimine nasıl açıldığı konusunda kurum 

yetkilisinden bilgi alarak bunları listeler.

Bilişim 

Teknolojileri
6 Etik Ve Güvenlik

BT.6.2.3.1. Bilişim teknolojilerinin 

kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının 

önemini tartışır

Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik gibi 

kavramlara değinilir.

Teknoloji ve 

Tasarım
8

Tasarım Süreci Ve 

Tanıtım

TT. 8. B. 2. 2. Mevcut bir kurum veya şirkete 

ait kurumsal kimlik çalışmalarını ve pazarlama 

tekniklerini analiz eder.

Kurum işleyiş biçimini, hedef kitlelerini ve 

pazarlama alanlarını analiz eder.

Fen Bilimleri 7

Işığın Madde İle 

Etkileşimi / Fiziksel 

Olaylar

7.5.2.1. Ayna çeşitlerini gözlemleyerek 

kullanım alanlarına örnekler verir.

7.5.2.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan 

görüntüleri karşılaştırır.

Aynaların günlük hayatta nerelerde 

kullanıldığını öğrenir.

Fen Bilimleri 8 Basınç / Fiziksel Olaylar

8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç 

özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki 

uygulamalarına örnekler verir.

Sıvı basıncı ile ilgili Pascal prensibinin 

uygulamalarından örnekler verilir.

Fen Bilimleri 8
Madde Ve Endüstri / 

Madde Ve Doğası

8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaşamdan 

örnekler verir.

Araçların akülerinde asit kullanıldığını 

öğrenir.

Fen Bilimleri 8

Elektrik Yükleri Ve 

Elektrik Enerjisi / 

Fiziksel Olaylar

8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve 

teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.

Araçların boyanma işleminde 

elektriklenmenin kullanıldığının farkına 

varır.

Elektriklenme Uygulamaları

Öğrencilerin servis içerisinde gözlem yapmaları sağlanır. Ardından serviste 

boyama işlemi esnasında görevliden araç boyama hakkında bilgiler 

alınarak elektriklenmenin günlük hayatta kullanıldığına vurgu yapılır.
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Şırnak Kömür Ocakları Kazanım Eşleştirmesi

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Fen Bilimleri 5
İnsan ve Çevre / Canlılar ve 

Yaşam

5.6.2.1. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin 

önemini ifade eder.           

5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki 

bir çevre sorununun çözümüne ilişkin öneriler 

sunar.                        

5.6.2.3. İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte 

oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik 

çıkarımda bulunur.                                          

5.6.2.4. İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve 

zarar durumlarını örnekler üzerinde tartışır.

Uzman kişilerden aldığı bilgilerle insan ve çevre 

arasındaki etkileşimin öneminin ve bu 

etkileşimin ortaya çıkardığı olumlu - olumsuz 

durumların farkına varır.

Fayda - Zarar Analizi

Oluşturulan dörderli öğrenci gruplarının kömür 

ocaklarında gözlem yaptıktan sonra kömür ocakları 

tarafından ortaya çıkan insan - çevre etkileşimini olumlu 

veya olumsuz yönde etkileyen durumları not edip 

sunmaları istenir.
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Silopi Termik Santrali

Sahip olduğu madenden “asfaltit kömürü” çıkartıp “Elektrik” enerjisi üretim/satışını yapmaktadır.

Maden Sahası: Silopi Asfaltit İşletmesinde madencilik faaliyetlerine 2008 Ağustos ayı itibariyle başlanmıştır. 

Silopi Termik Santrali: Yapılan çalışmalar sonrasında termik santral yeri olarak Şırnak ili Silopi ilçesi sınırları dahilinde bulunan Görümlü 

ve Çalışkan Köyleri arasındaki bölge belirlenmiştir. Tesis asfaltit yakıtlı, Akışkan Yataklı ve çevre dostu bir termik santraldir.

İstihdam: 3 Ünite ve maden sahasında yaklaşık 1.000 kişi direkt istihdam edilmekte olup (bunun yaklaşık yarısı Şırnak ve bölge illerden 

olmak üzere) dolaylı olarak 2.000 kişiye istihdam sağlanmaktadır.
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Silopi Termik Santrali Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Fen Bilimleri 5
İnsan ve Çevre / 

Canlılar ve Yaşam

5.6.2.1. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini 

ifade eder.           5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya 

ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin 

öneriler sunar.                        5.6.2.3. İnsan faaliyetleri 

sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına 

yönelik çıkarımda bulunur.                                          

5.6.2.4. İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve zarar 

durumlarını örnekler üzerinde tartışır.

Uzman kişilerden aldığı bilgilerle insan ve çevre 

arasındaki etkileşimin öneminin ve bu etkileşimin 

ortaya çıkardığı olumlu - olumsuz durumların 

farkına varır.

Fayda - Zarar Analizi

Öğrencilerin Termik Santralde gezebilecekleri güvenli 

bölgeleri uzmanlar eşliğinde gezerek gözlem yapmaları 

istenir. Gözlem yaptıkları esnada uzman kişiler tarafından 

öğrencilere Termik Santral hakkında bilgiler verilmesi 

sağlanır. Daha sonra öğrencilerin Termik Santrallerin olumlu 

veya olumsuz olan özelliklerinin not edilmesi sağlanır.

Fen Bilimleri 6
Madde ve Isı / Madde

ve Doğası

6.4.4.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak 

sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler 

verir.     

6.4.4.2. Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, 

insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır.

Isı amaçlı kullanılan yakıtlar hakkında 

uzmanlardan bilgi alır.

Röportaj

Öğrencilere Termik Santralde çalışan uzmanlar tarafından 

Termik Santralin çalışma prensibinin anlatılması istenir. 

Öğrencilerin Termik Santralde gerekli olan ısının hangi 

yakıtlar tarafından karşılandığı hakkında uzman kişilerle 

röportaj yapıp, kaydetmeleri istenir.

Fen Bilimleri 8
Madde ve Endüstri / 

Madde ve Doğası

8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm 

önerileri sunar.

Asit yağmurlarının oluşum sebepleri ve 

sonuçlarına değinilir.

Fen Bilimleri 8
Madde ve Endüstri / 

Madde ve Doğası

8.4.6.2. Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır 

ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler 

sunar.

Mekânlar da çalışan mühendislerden bilgiler 

alarak kimya mühendisliğinin meslek dalları 

hakkında daha fazla bilgiye sahip olur.

Fen Bilimleri 8

Enerji Dönüşümleri ve 

Çevre Bilimi / Canlılar 

ve Yaşam

8.6.3.2. Madde döngülerinin yaşam açısından önemini 

sorgular.

Günlük hayatta karşısına çıkan mekânlarda madde 

döngülerine örnekler verir.

Fen Bilimleri 8

Enerji Dönüşümleri ve 

Çevre Bilimi / Canlılar 

ve Yaşam

8.6.3.3. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve 

olası sonuçlarını tartışır.

Uzman kişilerden aldığı bilgiler sonucunda küresel 

iklim değişikliklerine sebep olan sera etkisi ve 

küresel ısınma hakkında bilgi sahibi olur. 91
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Fen Bilimleri 8
Elektrik Yükleri Ve Elektrik 

Enerjisi / Fiziksel Olaylar

8.7.3.3. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin 

nasıl üretildiğini açıklar.

8.7.3.4. Güç santrallerinin avantaj ve 

dezavantajları konusunda fikirler üretir.

Elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini yerinde 

gözlemleyerek konuyu daha iyi kavrar.

Röportaj

Öğrencilere Termik Santralde çalışan uzmanlar 

tarafından Termik Santralin çalışma prensibinin 

anlatılması istenir. Öğrencilerin Termik Santralde 

üretilen elektrik enerjisini hakkında uzman kişilerle 

röportaj yapıp, kaydetmeleri istenir.

Fen Bilimleri 8
Elektrik Yükleri Ve Elektrik 

Enerjisi / Fiziksel Olaylar

8.7.3.4. Güç santrallerinin avantaj ve 

dezavantajları konusunda fikirler üretir.

Termik Santral hakkında bilgi edinerek 

fayda/zarar oranı hakkında tartışır.

Röportaj

Öğrencilere Termik Santralde çalışan uzmanlar 

tarafından Termik Santralin çalışma prensibinin 

anlatılması istenir. Öğrencilerin Termik Santralde 

avantaj ve dezavantaj hakkında uzman kişilerle röportaj 

yapıp, kaydetmeleri istenir.

Bilişim Teknolojileri 5
Bilişim Teknolojilerinin Günlük 

Yaşamdaki Önemi

5.1.1.3. Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu 

ve olumsuz yönlerini tartışır.

Bilişim teknolojilerinin endüstri alanlardaki 

katkıları ele alınır.

Günlük Hayatta Bilişim 

5 kişilik öğrenci grupları Silopi Termik Santraline 

götürülerek öncelikle teknolojinin üretimdeki olumlu 

yönlerini yetkili kişilerden dinler ve daha sonrada 

olumsuz yönleri hakkında bilgi sahibi olarak 

karşılaştırma yaparlar.

Bilişim Teknolojileri 5 Problem Çözme Ve Programlama
BT.5.5.1.15. Bir algoritma için akış şeması 

çizer

Akış şemasının elektronik ortamdaki çizimi için 

kelime işlemci programları veya diğer çizim

programları kullandırılır.

Bilişim Teknolojileri 6 Etik Ve Güvenlik

BT.6.2.3.1. Bilişim teknolojilerinin 

kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının 

önemini tartışır

Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik gibi kavramlara 

değinilir.

Bilişim Teknolojileri 6 Problem Çözme Ve Programlama
BT.6.5.1.5. Problemin çözümü için bir 

algoritma geliştirir
Problemin çözümü için bir algoritma geliştirir
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Sosyal Bilgiler 5 Üretim, Dağıtım Ve Tüketim
SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve çevresinin 

ekonomik faaliyetlerini analiz eder.

Yaşadığı yer ve çevresindeki veterinerlik, ziraat 

mühendisliği, madencilik mesleklerinin 

ekonomik faaliyetlere bağlı olarak geliştiğini 

açıklar.

Yeni fikirler geliştiren başarılı girişimcilerin 

çalışmalarını analiz eder.

Termik Santrallerin İnsan Hayatına Etkileri

Gezi öncesinde öğrenciler termik santrallerin zararları 

ve yararlarını araştırır. Münazara tekniğiyle tartışırlar. 

Her grup münazara sonucunda rapor hazırlar. Gezi 

sırasında öğrenciler termik santralle ilgili 

mühendislerden bilgi alırlar. Öğrendikleri bilgilerle 

münazara sonucundaki bilgileri karşılaştırıp rapor 

hazırlarlar.

Sosyal Bilgiler 6 Üretim, Dağıtım Ve Tüketim
SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik 

faaliyetlerini ilişkilendirir.

Maden kaynaklarının üretime ve ekonomiye 

katkılarını fark eder.

Sosyal Bilgiler 6 Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

SB.6.5.5. Nitelikli insan gücünün Türkiye 

ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini 

analiz eder.

Nitelikli insan gücünün üretime katkısını fark 

eder.

Sosyal Bilgiler 7 Üretim,dağıtım Ve, Tüketim

SB.7.5.2. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin 

sosyal ve ekonomik hayata etkilerini 

değerlendirir

Enerji üreten termik santralin insanlar için 

ekonomik faaliyet oluşturduğunu fark eder.
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Şırnak Volkswagen Servisi
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Şırnak Volkswagen Servisi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Bilişim 

Teknolojileri
5

Bilişim Teknolojilerinin 

Günlük Yaşamdaki 

Önemi

5.1.1.3. Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu 

ve olumsuz yönlerini tartışır.

Bilişim teknolojilerinin endüstri alanlardaki 

katkıları ele alınır.

Günlük Hayatta Bilişim 

5 kişilik öğrenci grupları Ford servisine götürülerek öncelikle 

teknolojinin üretimdeki olumlu yönlerini yetkili kişilerden dinler ve daha 

sonrada olumsuz yönleri hakkında bilgi sahibi olarak karşılaştırma 

yaparlar.

Bilişim 

Teknolojileri
6

Bilişim Teknolojilerinin 

Günlük Yaşamdaki 

Önemi

BT.6.1.3.5. Dosyaların saklanması ve 

dosyalara erişilmesi konusunda strateji 

geliştirir

Dosyaların saklanması ile ilgili çalışma 

ortamının özelleştirilmesi vurgulanır

Dosyalarımı Koruyorum 

Öğrenciler Cizre Ford Servisine götürülerek servise ait olan dosyaların 

nasıl saklandığı ve kimlerin erişimine nasıl açıldığı konusunda kurum 

yetkilisinden bilgi alarak bunları listeler.

Bilişim 

Teknolojileri
6 Etik Ve Güvenlik

BT.6.2.3.1. Bilişim teknolojilerinin 

kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının 

önemini tartışır

Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik gibi kavramlara 

değinilir.

Teknoloji ve 

Tasarım
8

Tasarım Süreci Ve 

Tanıtım

TT. 8. B. 2. 2. Mevcut bir kurum veya şirkete 

ait kurumsal kimlik çalışmalarını ve pazarlama 

tekniklerini analiz eder.

Kurum işleyiş biçimini, hedef kitlelerini ve 

pazarlama alanlarını analiz eder.

Fen Bilimleri 7

Işığın Madde İle 

Etkileşimi / Fiziksel 

Olaylar

7.5.2.1. Ayna çeşitlerini gözlemleyerek 

kullanım alanlarına örnekler verir.

7.5.2.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda 

oluşan görüntüleri karşılaştırır.

Aynaların günlük hayatta nerelerde 

kullanıldığını öğrenir.

Fen Bilimleri 8 Basınç / Fiziksel Olaylar

8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç 

özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki 

uygulamalarına örnekler verir.

Sıvı basıncı ile ilgili Pascal prensibinin 

uygulamalarından örnekler verilir.

Fen Bilimleri 8
Madde Ve Endüstri / 

Madde Ve Doğası

8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaşamdan 

örnekler verir.
Araçların akülerinde asit kullanıldığını öğrenir.

Fen Bilimleri 8

Elektrik Yükleri Ve 

Elektrik Enerjisi / 

Fiziksel Olaylar

8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve 

teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.

Araçların boyanma işleminde elektriklenmenin 

kullanıldığının farkına varır.

Elektriklenme Uygulamaları

Öğrencilerin servis içerisinde gözlem yapmaları sağlanır. Ardından 

serviste boyama işlemi esnasında görevliden araç boyama hakkında 

bilgiler alınarak elektriklenmenin günlük hayatta kullanıldığına vurgu 

yapılır.

95

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



96

- Yeni Mahalle Cizre Caddesi 
Mehmet Emin Acar Kampüsü

- ozelkalem@sirnak.edu.tr

- 0486 216 82 40

- 0486 216 82 44 

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

mailto:ozelkalem@sirnak.edu.tr


Şırnak Üniversitesi
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teyiz. Şırnak Üniversitesi olarak kuruluş aşamasında dört akademik, bir idari personel ve bir geçici personelle başladığımız yolumuza, 289 aka-

demik personel, 221 idari personel, 95 sürekli işçi-hizmetli personel ve 3260 öğrencisiyle devam ederek büyük bir aile olmanın haklı bir guru-

runu yaşamaktayız.

Fiziki imkansızlıklara rağmen Üniversitemizi bilim yuvası yapma çabamızdan hiçbir zaman taviz vermeden çalışmalarımızı sür-

dürüyoruz. Üniversitemizde dört Meslek Yüksek Okulu, iki Yüksek Okul, beş Fakülte, iki Enstitü ve Rektörlüğümüze bağlı üç Bölüm ile 73 

açık bölümümüz mevcuttur. Açık olan 73 bölümün 37 sinde fiilen eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir.
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Şırnak Üniversitesi Kazanım Eşleştirmeleri

Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Fen Bilimleri 5
Güneş, Dünya ve Ay / 

Dünya ve Evren

5.1.2.1. Ay’ın özelliklerini açıklar.

5.1.3.1. Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar

5.1.3.2. Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki 

dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.

Öğrenme ortamında bulunan modeller 

sayesinde Ay'ın özellikleri hakkında daha fazla 

bilgi sahibi olur.

Ay'ın Evreleri

Bilim ve Sanat merkezinde bulunan Güneş, Dünya ve Ay 

modelinin incelenmesi sağlanır. Daha sonra çember oluşturularak 

öğrencilerin sırayla Ay'ın evreleri hakkında gözlemlediklerini 

aktarmaları istenir.

Fen Bilimleri 5

Kuvvetin Ölçülmesi ve 

Sürtünme / Fiziksel 

Olaylar

5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Kuvvetin büyüklüğünü yaptığı deneylerle daha 

iyi kavrar.

Fen Bilimleri 5

Kuvvetin Ölçülmesi ve 

Sürtünme / Fiziksel 

Olaylar

5.3.2.1. Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler 

verir.

5.3.2.2. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda 

harekete etkisini deneyerek keşfeder.

5.3.2.3. Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya 

azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir.

Sürtünme kuvvetinin, pürüzlü ve kaygan 

yüzeylerde harekete etkisi ile ilgili deneyler 

yapılır.

Fen Bilimleri 5
Elektrik Devre Elemanları 

/ Fiziksel Olaylar

5.7.1.1. Bir elektrik devresindeki elemanları 

sembolleriyle gösterir.

5.7.1.2. Çizdiği elektrik devresinin şemasını kurar.

5.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını 

etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek 

tahminlerini

test eder.

Bir elektrik devresi çizerek bu devrenin 

şemasını kurar. Ampul parlaklığına etki eden 

değişkenleri yaptığı deneylerle daha iyi kavrar.

Fen Bilimleri 6
Ses ve Özellikleri Fiziksel 

Olaylar
6.5.4.3. Ses yalıtımının önemini açıklar.

Günlük hayatta ses yalıtımının ne kadar 

önemli olduğunu fark eder.

Yalıtım

Öncelikle öğrencilerin Konferans salonu içerisinde ve dışarısında 

gözlem yapmaları sağlanır. Daha sonra salon içerisinde yüksek 

sesli bir video / şarkı'nın izletilmesi/dinletilmesi sağlanır. 

İçerideki seslerin dersliklere ulaşması durumunda ne gibi 

sorunların ortaya çıkacağı düşündürülüp, ses yalıtımının 

öneminin farkına varılması sağlanır.
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Fen Bilimleri 6
Ses ve Özellikleri Fiziksel 

Olaylar
6.5.4.4. Akustik uygulamalarına örnekler verir.

Modern ve kültürel mimarideki uygulamalara 

vurgu yapılarak yakın çevremizde karşımıza 

çıkan mekânları inceler.

Gezi - Gözlem

Öncelikle öğrencilerin Konferans salonu içerisinde 

gözlem yapmaları sağlanır. Daha sonra öğrencilerin 

salon içerisinde ortaya çıkan seslerle ilgili gözlem yapıp 

gözlemlerini kaydetmeleri sağlanır.

Fen Bilimleri 6
Elektriğin İletimi / Fiziksel 

Olaylar
6.7.2.2. Elektriksel direnci tanımlar.

Yaptığı deneylerle direnç hakkında fazla bilgiye 

sahip olur.

Fen Bilimleri 7
Kuvvet ve Enerji / Fiziksel 

Olaylar

7.3.1.1. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini 

ağırlık olarak adlandırır.

Yaptığı deneylerle kütle ve ağırlık hakkında daha 

fazla bilgiye sahip olur.

Fen Bilimleri 7
Kuvvet ve Enerji / Fiziksel 

Olaylar

7.3.3.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin 

birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin 

korunduğu sonucunu çıkarır.

Yaptığı deneylerle kinetik enerji ve potansiyel 

enerji arasındaki enerji dönüşümü ve enerjinin 

korunumu hakkında daha fazla bilgiye sahip olur.

Fen Bilimleri 7
Işığın Madde ile Etkileşimi / 

Fiziksel Olaylar

7.5.1.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda 

madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder.
Güneş enerjisini kullanarak güneş paneli 

yardımıyla su ısıtma sistemini yerinde gözlemler.

Fen Bilimleri 7
Elektrik Devreleri / Fiziksel 

Olaylar
7.7.1.3. Elektrik akımını tanımlar.

Yaptığı deneylerle akım hakkında daha fazla 

bilgi sahibi olur.

Fen Bilimleri 8 Basınç / Fiziksel Olaylar
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri 

deneyerek keşfeder.

Basıncın nelere bağlı olduğunu yapılan 

deneylerle daha iyi kavrar.

Fen Bilimleri 8
Madde ve Endüstri / Madde ve 

Doğası

8.4.6.2. Kimya endüstrisinde meslek dallarını 

araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları 

hakkında öneriler sunar.

Mekânlar da çalışan mühendislerden bilgiler 

alarak kimya mühendisliğinin meslek dalları 

hakkında daha fazla bilgiye sahip olur.

Fen Bilimleri 8 Basit Makineler / Fiziksel Olaylar
8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları 

örnekler üzerinden açıklar.

Basit makinelerle ilgili yaptığı deneyler 

sonucunda günlük hayatta sağladığı avantajların 

önemi fark edilir.
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Bilişim Teknolojileri 5 Etik Ve Güvenlik
BT.5.2.3.1. Gizlilik açısından önemli olan 

bileşenleri belirler. 

Şifre (parola) güvenliği, kişisel bilgilerin 

güvenliği, mahremiyet gibi kavramlar üzerinde 

durulur.

Gizlilik

5 kişilik öğrenci gruplarının doktorlar ile görüşerek 

hastalarının hangi bilgilerine ulaşabildiği sorulur. e-

Nabız uygulaması ile doktorların görebileceği bilgilerin 

vatandaşların iznine tabi olduğunu, bu yüzden kişisel 

verilen gizliliği ve kişisel şifrelerin önemli olduğunu 

bilir, dijital ortamda mahremiyetin önemini anlar.

Bilişim Teknolojileri 5 İletişim, Araştırma Ve İş Birliği
BT.5.3.1.2. Bilgisayar ağlarına ilişkin temel 

kavramları ve bilgisayar ağ türlerini açıklar.

Şifre (parola) güvenliği, kişisel bilgilerin 

güvenliği, mahremiyet gibi kavramlar üzerinde 

durulur.

Ağlarla İletişim  

5 kişilik öğrenci grupları Şırnak Üniversitesi bilgi işlem 

birimine götürülerek üniversitede kullanıcı olan 

bireylere nasıl parola verildiği, kişisel verilerinin nasıl 

kullanıldığı konusunda yetkili kişilerden bilgi alarak 

maddeler halinde bunları sıralar.

Bilişim Teknolojileri 6 İletişim, Araştırma Ve İş Birliği
BT.6.3.1.2. Bir ağdan dosya ve yazıcı 

paylaşımı yapar
Bir ağdan dosya ve yazıcı paylaşımı yapar

Türkçe 6 Sağlık Ve Spor

Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen 

bir konu hakkında görsellerle destekleyerek 

kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları 

sağlanır. 

Ziyaret edilen mekanların görsellerinden 

faydalanır.

Görsel Sanatlar 6 Görsel İletişim Ve Biçimlendirme
6.1.5. Görsel sanat çalışmasında çizgi 

perspektif kullanır.

Derinlik etkisi yaratmak için çizgi perspektifi ile 

fakülteler resmedilir.

Matematik 6 Sayılar ve İşlemler
M.6.1.4.1. Tam sayıları tanır ve sayı 

doğrusunda gösterir.

Üniversite asansöründe negatif sayıları öğrenir, 

tam sayıları kavrar ve sıralar.

Asansörde Tam Sayılar Kavramı

5 kişilik gruplar halinde Şırnak Üniversitesi’ne bir gezi 

düzenleyiniz. Sınıfta öğrendiği bilgilerden yola çıkarak 

burada bulunan asansörde aşağı yukarı inip çıkarken 

tam sayılarda sıfırın, pozitif sayıların ve negatif sayıların 

tanımını kavrar ve sıralar.
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Ders Adı
Sınıf

Düzeyi
Ünite Kazanım Açıklama Örnek Etkinlik

Beden Eğitimi 6 Hareket Becerileri

BE.6.1.1.3. Raket ve uzun saplı araçlarla 

yapılan sporlara hazırlayıcı oyun ve 

etkinliklerdeki hareket becerilerini sergiler.

Raket ve uzun saplı araçlarla yapılan sporları 

uzmanlardan görür.

Beden Eğitimi 7 Hareket Becerileri

BE.7.1.1.3. Raket ve uzun saplı araçlarla 

yapılan sporlara hazırlayıcı oyun ve 

etkinliklerde hareket becerilerini

artan bir doğrulukla sergiler.

Raket ve uzun saplı araçlarla yapılan sporları 

uzmanlardan görür.

İngilizce 7
Unit 8: 

Public Buildings
Giving explanations & reasons

Kamu Alanları-Sebep-Sonuç  ilişkilerini açıklar.

Teknoloji ve 

Tasarım
7

Teknoloji ve Tasarım 

Öğreniyorum

TT. 7. A. 1. 1. Teknoloji ve tasarım ile ilişkili 

kavramları tanımlar.

Mimari ve Çevre Tasarımı alanlarında çalışmalar 

yapar. Günlük hayatta karşılaştığı problemlerin 

çözümünde teknoloji ve tasarımın önemi 

üzerinde durur.

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Engelsiz hayat teknolojileri

TT. 7. Ç. 2. 2. Özel gereksinimli bireylerin 

yaşama kolaylığı için geliştirilen ürünlerin 

tasarım özelliklerini araştırır

Özel gereksinimi olan bireylerin kolaylığı için 

mekanda yapılan değişiklik ve kullanılan araçları 

inceler.

Teknoloji ve 

Tasarım
7 Ürün Geliştirme

TT. 7. C. 2. 6. Günlük hayatta kullanılan bir 

ürünü mekanik tasarım özelliklerini dikkate 

alarak yeniden tasarlar.

Ürünü kendi imkanları ile yeniden tasarlar. 

Mekanik ve Robotik alanda gelişme sağlar.

Teknoloji ve 

Tasarım
8 Tasarım ve Teknolojik Çözüm

TT. 8. D. 1. 1. Günlük hayatta karşılaştığı 

tasarım problemlerini örneklerle açıklar.

Problemin çözümüne yönelik atolye ortamında 

araştırma yapar. Zemin ve numune gibi parçaları 

önfceden inceleme fırsatı bulur. 101
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