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Eğitimin; toplumların sosyo-ekonomik ve teknolojik açıdan gelişimine yön verdiği, günümüz 
dünyasında, öğrenme etkinliklerinin kalıcı öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması önem arz etmektedir.
 Buna bağlı olarak, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın ve gençlerimizin 
nitelikli bir eğitim alması başta gelen hedefimizdir.
 Yarının umudu olan nesillerimiz yenilikçi eğitim hedeflerinin öngördüğü seviyede yaratıcı, eleştirel 
düşünen, işbirlikli çalışan, problem çözme odaklı, iletişim becerileri yüksek bireyler olarak yetişmelidir.
 Bütün bu ulaşılması amaçlanan hedeflerin temelinde öğretmenlerimizin mesleki ve akademik 
yönden yetiştirilmesi, değişen dünyanın yaşam koşullarına yönelik eğitim yeterliliklerinin güncellenmesi 
konuları ağır basmaktadır.
 Bakanlığımız tarafından yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonunda yukarıda sayılan hedeflerin 
gerçekleştirilmesi noktasında izlenecek yol ve yöntemler açıklanmıştır. Aynı zamanda Eğitim Vizyonunda 
belirtilen ‘Okul dışı öğrenme ortamlarının müfredatlar da yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili 
kullanılması sağlanacaktır’ ifadesiyle öğrencilerimizin yaparak-yaşayarak öğrenmesinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır.
 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel ve okul öncesi, temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında 
görev yapan farklı branşlardan 35  öğretmenimizden oluşturulan Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi 
ekibi Adıyaman İlimizdeki ve ilimize bağlı ilçelerimizdeki bilim ve sanat merkezleri, milli, tematik park 
ve bahçeler, müzeler ,kütüphaneler, doğal sit alanları ,tarihi ve kültürel mekanlar, endüstriyel kuruluşlar 
olmak üzere 68 farklı mekanı ziyaret ederek kendi alanlarıyla ilgili müfredatlar da yer alan kazanımları adı 
geçen Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile ilişkilendirmişlerdir. 6 aylık titiz bir çalışma sonucunda “Duyarsam 
unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim” sözünden hareketle öğrencilerin beş duyularına hitap 
edecek şekilde gerek derslerde kullanacakları bilgi ve becerileri, gerek günlük hayatta işlerine yarayacak 
yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan Okul Dışı Öğrenme Ortamları projesi e kitap olarak hazırlanmış, 
tüm öğretmen ve öğrencilerimizin eğitim yararına incelemesi, bilgilerini arttırması için yayınlanmıştır.
 Okul sadece üzeri çatı kaplı, dört duvardan oluşan bir yer değildir, öğrenmenin gerçekleştiği her yer 
okuldur. Hazırlanan bu e kitap öğrencilerimize öğrenmenin amaçladığı ders konuları ve temel disiplinlerle 
ilişkili ortamların listesini çıkarmakla kalmayıp, öğrencilik dönemlerinde bu e kitapta yer verilen mekanları 
inceleme imkânı da sunmaktadır.
 Değerli öğretmenlerim,
 Okulum Adıyaman adını taşıyan bu e kitap öğrencilerimizin donanımlı bir şekilde yetiştirilmelerini 
sağlamak için, proje tabanlı öğrenmeyi destekler nitelikte etkinlikler, yapmanıza yardımcı olacak bir kaynak 
özelliği taşımaktadır. Bu eserin siz değerli meslektaşlarımın çalışmalarına ışık tutacağına inancım tamdır.
 Okulum Adıyaman e kitabının hazırlanması ve yayınlanması esnasında görev alan, proje ekibinde 
yer alan öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyor, eğitime katkı sağlayacak çalışmalara 
birlikte imza atmak dileğiyle tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum.

                                                                                                              Ahmet ALAGÖZ
 Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü
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10 ADIMDA GEZİ REHBERİ

GEZİ ÖNCESİ 1. ADIM
Rehberde yer alan mekan kazanımları tablosunu inceleyiniz. Ders kazanımlarınızla ilgili 
mekanların listesini oluşturunuz.

GEZİ ÖNCESİ 6. ADIM
Gezi planınızı, gezi listenizi ve veli izin belgenizi okul müdürlüğünüze en az yedi (7) gün önce 
teslim ediniz.

GEZİ ÖNCESİ 2. ADIM
Oluşturduğunuz listeden yola çıkarak gezi düzenlenecek mekanları yıllık ders planınıza dahil 
ediniz.

GEZİ ÖNCESİ 7. ADIM
Mekanda yapacağınız etkinlikleri belirleyiniz ve bunlara uygun anketleri, çalışma kağıtlarını 
hazırlayınız.

GEZİ ÖNCESİ 3. ADIM
Yıllık planda yer alan gezilerin, ders saati içinde okul müdürlüğünün onayı, ders saati dışında 
ise il/ilçe milli eğitim müdürlüğü ile düzenlenebileceğini unutmayınız!

GEZİ ÖNCESİ 8. ADIM
Geziden önce öğrencileri mekan hakkında bilgilendiriniz ve öğrencilerinize gezi kurallarını 
hatırlatınız.

GEZİ ÖNCESİ 4. ADIM
Okul gezilerinde 40 öğrenciye kadar bir (1) yönetici, en fazla iki (2) öğretmen görevlendirilmesi 
gerektiğini ve gezi araçlarının sorumluluğunun okul müdürlüğüne ait olduğunu unutmayınız!

GEZİ GÜNÜ 9. ADIM
Geziye katılan öğrencileri 10-15 kişilik gruplara ayırınız. 
Mekanda yapılacak çalışmanın verimliliği açısından her grup için bir öğretmen yetkilendiriniz.
Hazırladığınız çalışma kağıtları veya anketleri öğrencilerinize dağıtınız ve etkinliği uygulayınız.

GEZİ ÖNCESİ 5. ADIM
Gezi düzenleyeceğiniz mekanı mümkünse önceden ziyaret ediniz.
Mekandaki görevlilere gezinin amacını anlatınız.
Katılımı tek sınıfla sınırlandırarak görevlilerden randevu alınız.

GEZİ SONRASI 10. ADIM
Gezinizle ilgili değerlendirme ve pekiştirme etkinlikleri yapınız.
Örnek etkinlikler: Afiş ve pano çalışmaları, Hikaye yazma.

OKULUM ADIYAMAN OKULUM ADIYAMAN
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Lİ
SE

LİSE
BİLİM SANAT MERKEZLERİ BİLİM SANAT MERKEZLERİ

F.9.1.1.1. Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemini açıklar.
F.9.1.2.1. Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
F.9.1.4.1. Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar.
F.9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar.
F.9.2.1.2. Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara
F.9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar.
F.9.3.1.1. Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır.
F.9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.
F.9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
F.9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar.
F.9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir.
F.9.3.1.6. Bir cismin hareketini farklı referans noktalarına göre açıklar.
F.9.3.2.1. Kuvvet kavramını örneklerle açıklar.
F.9.3.3.1. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar.
F.9.3.3.2. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.
F.9.4.3.1. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin 
korunduğu çıkarımını yapar.
F.9.4.5.1. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından
F.9.5.4.1. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar.
F.9.5.4.2. Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder.
F.9.5.4.3. Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.
F.9.5.4.5. Küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlere yönelik proje geliştirir.
F.9.6.1.1. Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar.
F.9.6.1.2. Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır.
F.9.6.1.3. Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar.
F.9.6.1.4. Elektrik alan kavramını açıklar.
M.9.3.2.2 Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.
M.9.3.2.3 Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.
M.9.3.5.2 Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
M.9.4.1.1 Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.
M.9.5.1.1 Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.
M.9.5.2.1 Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.
M.9.5.2.2 Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.
C.9.1.13. Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
C.9.4.1.İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
C.9.4.2.İnsanların doğal ortam üzerinde gerçekleştirdikleri değişimlerde, doğaya karşı duyarlı olmalarının 
gerekliliği vurgulanır.
B.9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.
B.9.1.2.2. Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar.
B.9.2.1.1. Hücre teorisine ilişkin çalışmaları açıklar.
B.9.2.1.2. Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar.
B.9.2.1.3. Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
B.9.3.1.1. Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında sınıflandırmanın önemini açıklar.
B.9.3.1.2. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi ör-
neklerle açıklar.
B.9.3.2.1. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar.

G.S.3.4.3. Çalışmalarında tek ve çift kaçışlı perspektifi uygular.
G.S.3.4.1. Çevresindeki obje ve mekânlardaki perspektif görünümleri algılar.
G.S.3.5.1. Desen çalışmalarında ölçü ve oranı kullanır.

K.9.1.1.1. Kimyanın bilim olma sürecini açıklar.
K.9.1.2.1. Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.
K.9.1.2. Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
K.9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir.
K.9.1.3.2. Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.
K.9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar.
K.9.1.4.3. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.
K.9.1.4.2. Doğal kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.
K.9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.
K.9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır.
K.9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar.
K.9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.
K.9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır.
K.9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar.
K.9.3.2.1. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
K.9.3.3.1. İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir
K.9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.
K.9.3.3.2. İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
K.9.3.3.4. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
K.9.3.4.1. Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder.
K.9.3.4.2. Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.
K.9.3.4.3. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.
K.9.3.5.1. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder 
K.9.4.1.1. Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar ve çevre için önemini açıklar.
K.9.4.2.1. Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar.
K.9.4.3.1. Sıvılarda viskozite kavramını açıklar.
K.9.4.3.2. Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar.
K.9.4.3.4. Doğal olayları açıklamada sıvılar ve özellikleri ile ilgili kavramları kullanır.
K.9.4.3.3. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı 
kavramını açıklar.
K.9.4.4.1. Gazların genel özelliklerini açıklar.
K.9.4.4.2. Gazların sıcaklık, basınç, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle ifade eder.
K.9.4.4.3. Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.
K.9.4.5.1. Plazma hâlini açıklar.

T.D.B.4. Yeme ve içmede ölçülü olmaya özen gösterir.
T.D.B.5. Giyim ve kuşamda ölçülü olmaya ve gösterişten uzak durmaya özen gösterir.
B.E.9.1.2.1.3. Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.
B.E.9.1.2.1.5. Seçili spor dalına özgü temel hareketleri uygular.
B.E.9.1.2.1.6. Seçili spor dalına özgü birleşik hareketleri uygular.
B.E.9.1.2.1.7. Seçili spor dalına özgü etkinliklerde kendisi ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemlerini alır.
B.E.9.2.2.3.2. Temel ilk yardım uygulamalarını açıklar.
B.E.9.2.2.3.3. Kişisel bakımın ve temizliğin önemini açıklar.
B.E.9.2.2.3.4. Spor yaparken uygun giyinmenin sağlık açısından önemini açıklar.

T.D.E.C.2.1 Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.
T.D.E.C.2.5 Dinlediklerini özetler.

9. SINIF
9. SINIF

BİLİM SANAT MERKEZLERİ 
MEKAN KAZANIMLARI
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Lİ
SE

LİSE
BİLİM SANAT MERKEZLERİ BİLİM SANAT MERKEZLERİ

F.10.1.1.1. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar.
F.10.1.1.2. Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
F.10.1.2.1. Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder.
F.10.1.2.2. Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar.
F.10.1.2.3. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.
F.10.1.2.4. Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik ön-
lemlerini açıklar.
F.10.2.1.1. Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişken-
leri açıklar.
F.10.2.1.2. Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar.
F.10.3.1.1. Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar.
F.10.3.2.1. Atma ve periyodik dalga oluşturarak aralarındaki farkı açıklar.
F.10.3.4.1. Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar.
F.10.3.4.2. Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir.
F.10.4.1.1. Işığın davranış modellerini açıklar.
F.10.4.1.2. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar.
F.10.4.2.1. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar.
F.10.4.3.1. Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir.
F.10.4.4.1. Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar.
F.10.4.5.1. Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar.
F.10.4.5.2. Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar.
F.10.4.6.1. Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir.
F.10.4.6.2. Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder.
F.10.4.6.3. Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar.
F.10.4.7.1. Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar.
F.10.4.7.2. Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar.
F.10.4.8.1. Işık prizmalarının özelliklerini açıklar.
F.10.4.9.1. Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar.
M.10.1.2.1 Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık
olmayan olay kavramlarını açıklar.
M.10.4.1.2 İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
M.10.6.1.1 Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.

B.10.3.1.1. Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
B.10.3.2.1. Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
B.10.3.3.2. Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular.
G.S.10.3.1.2. Ölçü ve oranı kullanarak insan figürlü kompozisyon yapar.

K.10.1.1.1. Kimyanın temel kanunlarını açıklar.
K.10.1.2.1. Mol kavramını açıklar.
K.10.1.3.1. Kimyasal tepkime türlerini karşılaştırır.
K.10.1.4.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim 
kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.
K.10.3.1.1. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.
K.10.3.1.2. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar.
K.10.3.2.1. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar.
K.10.3.3.1. Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar.
K.10.3.3.2. Asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar.

K.10.3.4.1. Tuzların özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
K.10.4.1.1. Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar.
K.10.4.1.2. Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir
K.10.4.1.3. Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını 
açıklar.
K.10.4.1.4. Kozmetik malzemelerin içerebileceği zararlı kimyasalları açıklar.
K.10.4.1.5. İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar.

FIKIH
5. Orucun farziyetini ve önemini fıkhi deliller ile temellendirir.

B.E.10.1.1.1.1. Sporda ısınma ve soğuma egzersizlerinin temel ilkelerini uygular.
B.E.10.1.2.1.2. Seçili spor dalına özgü kuralları açıklar.
B.E.10.1.2.1.3. Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.
B.E.10.1.2.1.5. Seçili spor dalına özgü temel hareketleri uygular.
B.E.10.1.2.1.6. Seçili spor dalına özgü birleşik hareketleri uygular.
B.E.10.2.1.1.1. Sağlıklı hayat için düzenli fiziksel etkinlikler yapar.
B.E.10.2.1.1.2. Hayat boyu spor için çevresindeki fırsatları kullanır.
B.E.10.2.2.3.2. Spor sakatlanmalarını önlemeye ilişkin ilkeleri uygular.
B.E.10.2.2.3.3. Kişisel bakımını ve temizliğini yapar.

10. SINIF 10. SINIF
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M.11.6.1.1 Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler 
yapar.
M.11.3.2.2 İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer.

C.11.4.1 Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır.
C.11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.
C.11.4.6.Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder.
C.11.4.7.Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir.
B.11.1.1.1. Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
B.11.1.1.2. Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar.
B.11.1.1.3. Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir.
B.11.1.1.4. Sinir sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda 
bulunur.
B.11.1.1.5. Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
B.11.1.1.6. Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar.
B.11.1.1.7. Duyu organlarının sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda 
bulunur.
B.11.1.3.1. Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
B.11.1.3.2. Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
B.11.1.3.3. Sindirim sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda 
bulunur.
B.11.1.4.1. Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
B.11.1.4.2. Lenf dolaşımını açıklar.
B.11.1.4.3. Dolaşım sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
B.11.1.4.4. Dolaşım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda 
bulunur.
B.11.1.4.5. Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar.
B.11.1.5.1. Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
B.11.1.5.2. Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 
B.11.1.5.3. Solunum sistemi hastalıklarına örnekler verir. 
B.11.1.5.4. Solunum sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda 
bulunur. 
B.11.1.7.1. Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
B.11.1.7.2. Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda 
bulunur. 
B.11.1.7.3. İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar.
G.S.11.3.1.3. Portre çizimlerinde ölçü ve oranı kullanır.

K.11.1.1.1. Atomu kuantum modeliyle açıklar.
K.11.1.2.1. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.
K.11.1.3.1. Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar.
K.11.1.4.1. Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar.
K.11.1.5.1. Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
K.11.2.1.1. Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar.
K.11.2.1.2. Gaz yasalarını açıklar.
K.11.2.2.1. Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
K.11.2.3.1. Gaz davranışlarını açıklar.
K.11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar.
K.11.2.5.1. Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır.

K.11.4.2.1. Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar.
K.11.4.3.1. Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
K.11.4.4.1. Hess yasasını açıklar. Hess yasası ile ilgili hesaplamalar yapılır.
K.11.5.1.1. Kimyasal tepkimeler ile tanecik çarpışmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
K.11.5.1.2. Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar.
K.11.5.2.1. Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar.
K.11.6.1.1. Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar.
K.11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.
HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA
 2.1.Cenazeyi dini vecibelere göreyıkar vekefenler.

B.E.11.1.2.1.2. Seçili spor dalına özgü kuralları açıklar.
B.E.11.1.2.1.3. Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.
B.E.11.1.2.1.5. Seçili spor dalına özgü temel hare-ketleri uygular.
B.E.11.1.2.1.7. Seçili spor dalına özgü etkinliklerde kendisi ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemlerini alır.
B.E.11.2.4.1.1. Sporun toplum üzerindeki etkisini açıklar.

İNGİLİZCE
THEME 5 SCIENCE. Understanding interviews related to inventors / latest inventions. Writing e about the 
craziest / funniest / invention / abiography
THEME 5: ART Expressing opinions and feelings about literature, music and art.
THEME 7: ART Writing about types of music I like by giving reasons.
T.D.E.C.2.1 Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.
T.D.E.C.2.5 Dinlediklerini özetler. 

11. SINIF 11. SINIF
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K.12.3.1.1. Hidrokarbon türlerini ayırt eder.
K.12.3.1.2. Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
K.12.3.1.3. Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar
K.12.3.1.4. Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
K.12.3.1.5. Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.
K.12.3.2.1. Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırır.
K.12.3.3.1. Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
K.12.3.4.1. Eterleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
K.12.3.5.1. Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını 
açıklar.
K.12.3.6.1. Karboksilik asitleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.
K.12.3.7.1. Esterlerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.
K.12.4.1.1. Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için çözüm önerilerinde bulunur.
K.12.4.2.1. Alternatif enerji kaynaklarını tanır.
K.12.4.2.2. Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir.
K.12.4.3.1. Sürdürülebilir hayat ve kalkınmanın toplum ve çevre için önemini kimya bilimi ile ilişkilendirir.
K.12.4.4.1. Nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye etkileri 
açısından değerlendirir.

KELAM
Kelam ilminin diğer ilimlerle ilişkisini açıklar.
Allah alem ilişkisini naslarla temellendirme.
B.E.12.1.2.1.2. Seçili spor dalına özgü kuralları açıklar.
B.E. 12.1.2.1.3. Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.
B.E. 12.1.2.1.5. Seçili spor dalına özgü temel hareketleri uygular.
B.E. 12.1.2.1.8. Seçili spor etkinliklerini sorumluluk alarak uygular.
B.E. 12.1.2.1.6. Seçili spor dalına özgü birleşik hareketleri uygular.
B.E. 12.1.2.1.7. Seçili spor dalına özgü etkinliklerde kendisi ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemlerini alır.
B.E. 12.2.1.1.1. Bilinçsiz spor yapmanın sağlık açısından zararlarını açıklar.
B.E. 12.2.1.1.2. Hareketsiz hayatın vücut sağlığı açısından zararlarını açıklar.

T.D.E.C.2.1 Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.
T.D.E.C.2.5 Dinlediklerini özetler.

F.12.4.3.1. Kararlı ve kararsız durumdaki atomların özelliklerini karşılaştırır.
F.12.4.3.2. Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki deği-
şimi açıklar.
F.12.4.3.3. Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar.
F.12.4.3.4. Radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
F.12.5.2.1. Siyah cisim ışımasını açıklar.
F.12.6.1.1. Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar.
F.12.6.1.2. LCD ve plazma teknolojilerinde fizik biliminin yerini açıklar.
F.12.6.5.1. LASER ışınlarının elde edilişini açıklar.
F.12.6.5.2. LASER ışınlarının teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
M.12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.
M.12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri 
altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.
C.12.4.1. Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar.
C.12.4.4. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar.
B.12.3.1.1. Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar.
B.12.3.1.2. Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar.
B.12.3.1.3. Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar.
B.12.3.3.1. Çiçeğin kısımlarını ve bu kısımların görevlerini açıklar.
B.12.3.3.2. Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar.
B.12.3.3.3. Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar.
B.12.3.3.4. Dormansi ve çimlenme arasında ilişki kurar.
G.S.12.3.1.1. Çoklu figür çalışmaları yapar.

K.12.1.1.1.Redoks tepkimelerini tanır.
K.12.1.1.2.Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
K.12.1.2.1. Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar.
K.12.1.3.1. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.
K.12.1.4.1. Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.
K.12.1.4.2. Lityum iyon pillerinin önemini kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
K.12.1.5.1. Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açık-
lar.
K.12.1.5.2. Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar. Suyun elektrolizi ile 
hidrojen ve oksijen eldesi deneyi yaptırılır.
K.12.1.6.1. Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar.
K.12.2.1.1. Anorganik ve organik bileşiklerin özelliklerini açıklar.
K.12.2.1.2. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.
K.12.2.2.1. Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar.
K.12.2.3.1. Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir.
K.12.2.4.1. Kovalent bağlı kimyasal türlerin lewis formüllerini yazar.
K.12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar.
K.12.2.5.2. Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler

12. SINIF12. SINIF
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan Adıyaman Bilsem, Üstün Yetenekli çocukların 
hayalleri ile buluşup gerçeğe dönüştürdüğü bir merkezdir. İçerisinde 20 farklı atölye ve işlik bulunduran 
BİLSEM, 16 derslikten oluşmaktadır.

ADIYAMAN BİLİM SANAT MERKEZİ

İletişim: Esentepe mah. Toki Yolu 3202 sok.3/E
Tel: 04162137617

Salı – Cuma arası. Gitmeden önce randevu alınız.
Saat: 08:30 – 20:30

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ GÖZLEM EVİ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı bünyesinde kurulan Adıyaman Üniversitesi 
Gözlemevi Türkiye’de bulunan ve 60cm’lik teleskoba sahip gözlemevlerinden birisidir. TÜBİTAK 
Ulusal Gözlemevi’nde bulunan 150 cm ve 100 cm ayna çaplı teleskoplar, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nde yer alan 122 cm ayna çapına sahip teleskoptan sonraki en büyük teleskop çapı 60 
cm’dir. Atmosfer ve hava koşullarının bilimsel gözlemler için yeteri kadar uygun olduğu Adıyaman 
Üniversitesi yerleşkesine kurulan ADYU60 gözlemevi, 37 derece 45’ Kuzey Enlemi ve 38 derece 13’ 
Doğu Boylamında (37°45’06.1”N 38°13’31.5”E) ve deniz seviyesinden 700 metre yükseklikte yer 
almaktadır.

İletişim: Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı, Adıyaman Üniversitesi, Merkez Kampüsü 

02040, ADIYAMAN
Tel: (0416) 223 38 00 – 2250

Çarşamba günleri. Gitmeden önce randevu alınız.
20:30 – 22:30
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ADIYAMAN METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adıyaman merkezde bulunan Meteroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adıyaman Meteoroloji 
Rasat Parkı Adıyaman merkezi ve ilçelerinde anlık, saatlik, günlük ve 5 günlük hava tahminlerinde 
bulunulmaktadır.

İletişim: Varlık, Kubilay Cd. No:28, 02100 Adıyaman 
Merkez/Adıyaman

Tel: (0416) 213 42 83
Pazartesi’den Cumaya. Gitmeden önce randevu alınız.

Saat: 08:30 – 17:30

EĞRİ ÇAYI PARKI ATLETİZM VE OKÇULUK ALANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı eğri çayı parkı içindeki 35 bin metrekare alan üzerinde 
atletizm pisti, ışıklandırmalı sentetik çim saha ve okçuluk alanı bulunmaktadır.

İletişim: Sümerevler Mahallesi, Karaali Yolu No:15, 02030 
Adıyaman Merkez/Adıyaman

Tel: 0416 216 48 33
Haftanın her günü.
Saat: 08:30 – 17:30
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SİNCİK RÜZGAR TÜRBİNİ

Sincik Rüzgar Enerji Santrali (RES) Adıyaman’ın Sincik ilçesi Alancık bölgesindedir. Tektuğ 
Elektrik bağlı ortağı olan Sincik Rüzgar Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen santral 25 MWe 
kurulu gücü ile Türkiye’nin 420. büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye’nin 111. büyük Rüzgar 
Enerji Santrali’dir. RES’te 11 adet Nordex rüzgar türbini kullanılmıştır. Sincik Rüzgar Santrali 
ortalama 56.161.022 kilovatsaat elektrik üretimi ile 16.967 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu 
(konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını 
karşılayabilir. Sincik Rüzgar Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 17.829 
konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.

İletişim: Alancık Köyü Sincik/Adıyaman
Tel: 0342 230 29 05

Pazatesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu alınız.
Saat: 08:30 – 17:30

ADYÜ TIP FAKÜLTESİ İNSAN MAKET LABORATUVARI

Adıyaman Üniversitesine bağlı olan Tıp 
Fakültesi İnsan Maket Laboratuvarı içerisinde 
birçok farklı insan ve çeşitli organ maketleri 
bulunmaktadır. 

PETROL KUYULARI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğü, 
son yıllarda yapılan sondaj ve üretim 
faaliyetlerini ile 35 sahada 250 kuyu 
ile günlük 9 bin varil petrol üretiyor. Bu 
Türkiye Petrollerinin Türkiye’de ürettiği 
petrol miktarının yüzde 25’ine tekabül 
ediyor. En son 2008 yılında Şambayat 
sahasında önemli miktarda petrol 
bulmuştur.

İletişim: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Siteler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No : 411 ADIYAMAN

Tel: 0 (416) 223 16 90
Pazartesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu alınız.

Saat: 08:30 – 17:30

İletişim: Petrol Osb Mah. Türmüz Yolu Petrol OSB Adıyaman Merkez, Adıyaman
Tel : 0416 212 50 00 - 0416 227 28 11

Ziyaretler önceden randevu alınarak resmi yazışmalar ile yapılmaktadır.
Saat: 08:30 – 17:30
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ATATÜRK BARAJI

  Atatürk Barajı, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında, Fırat Nehri üzerinde kurulu olup, enerji 
ve sulama amaçlıdır. GAP Projesi içinde, Karakaya Barajının 180 m mansabında, Adıyaman iline 51 
km uzaklıkta, Şanlıurfa ilinin Bozova ilçesine ise 24 km uzaklıkta olup, Fırat Nehri üzerinde kurulan 
barajdır.

02230 Akyazı/Adıyaman Merkez/Adıyaman
Tel: 0414 317 57 10 -  0414 711 50 05

Ziyaretler önceden randevu alınarak resmi yazışmalar 
ile yapılmaktadır.

08:30 – 17:30

NİSSİBİ KÖPRÜSÜ

Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır Karayolu, Atatürk Baraj Gölü üzerine inşa edilen Nissibi 
Köprüsü teknik özellikleri bakımından Türkiye inşaat sektörü için bir dizi ilk ve yenilik içeren, örnek bir 
köprüdür. Uluslararası literatürde “Cable-stayed” olarak adlandırılan ve Türkçeye “Gergin Eğik Askılı 
Köprü” olarak çevrilen bu köprü tipi, tıpkı İstanbul Boğazı’ndaki Asma Köprüler gibi büyük açıklıkların 
aşılmasında kullanılan, modern ve çağdaş köprü tipleridir.

Her iki yönde ikişer şerit olmak üzere toplam dört karayolu şeridini taşıyan Nissibi Köprüsü’nün 
baraj gölü üzerindeki orta açıklığı 400,00m uzunluğunda, köprünün her iki yakadaki pilonları 96,00m 
yükseklikte ve köprünün toplam boyu 610,00m uzunluğunda bulunmaktadır. 

KEFERGE MEZRASI GÜZELSU KÖYÜ GERGER, 
ADIYAMAN, 02700 Adıyaman

Tel: (416) - 216 49 81
Haftanın her günü

Saat: 08:30 – 17:30 
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VETAL HAYVAN SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ A.Ş.

VETAL Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.; 1991 yılında, Adıyaman'da bir grup yatırımcı ve Veteriner 
Hekim tarafından; ülkemizin aşı ve biyolojik madde üretimi alanında kurulmuş ilk özel sektör yatırımıdır. 
Laboratuar alanlarında yapılan test çalışmalarının yanı sıra; deney hayvanları üzerinde yapılan testler, 
firmanın kendi bünyesinde oluşturduğu ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Yerel Etik 
Kurulu tarafından yürütülmektedir. Ayrıca aşı deneme çalışmalarının ve aynı zamanda et besiciliğinin 
de yapıldığı; 120 hektarlık bir alanda tarım işletmeciliği de yapmaktadır.

Petrolosb Mahallesi 14. Cadde 1/1 
ADIYAMAN / TÜRKİYE

Tel: 0 416 223 20 30
Pazartesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu alınız.

Saat: 08:30 – 17:30 

ADYÜ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Merkezi Araştırma Laboratuvarı her alanda nitelikli araştırmacı kitlesini aynı çatı altında toplayarak, 
yenilikçi ve ortak çalışma gruplarını içeren 4 koordinatörlükten oluşmuştur. Merkez;

• Başta üniversite bünyesinde faaliyet gösteren birim laboratuvarları ve araştırmacılarını 
desteklemek

• Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden arttırılması
• Bölgesel, ulusal ve uluslararası farklı düzeylerde ihtiyaç duyulan ölçme, test ve analizlerin 

gerçekleştirilebilmesi
• Üniversite, sanayi ve kamu işbirliğini oluşturmak ve güçlendirmek amacıyla Devlet Planlama 

Teşkilatı tarafından desteklenen proje kapsamında altyapısını oluşturmuş bu altyapısını geliştirmeye 
devam etmektedir.

     Merkez, ilin ve bölgenin AR-GE ihtiyacını karşılamayı, özel sektör ve kamuya danışmanlık 
yapmayı, bölge potansiyelini ortaya çıkarıp değerlendirerek il, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan 
bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Adıyaman Üniversitesi, Merkez Kampüsü 02040 
ADIYAMAN

Tel: (0416) 223 38 00 - 2250 (Santral)
Ziyaretler önceden randevu alınarak resmi yazışmalar 

ile yapılmaktadır.
Saat: 08:30 – 17:30
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F.9.4.5.1. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.
F.9.5.1.1. Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar.
F.9.5.1.3. Sıcaklık birimleri ile ilgili hesaplamalar yapar.
F.9.5.1.4. Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir.
F.9.5.4.2. Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder.

M.9.3.2.2 Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.
M.9.3.5.1 Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.
M.9.3.5.2 Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
M.9.4.4.1 Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer.
M.9.4.2.2 İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.

C.9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
C.9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.

B.9.3.2.1. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar.
B.9.3.2.2. Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar.

T.D.E.C.2.1 Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.
T.D.E.C.2.5 Dinlediklerini özetler.

9. SINIF
M.10.5.3.1 Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.
M.10.6.1.1 Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.

C.10.2.11. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder.

B.10.1.1.1. Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar.
B.10.1.1.2. Mitozu açıklar.
B.10.1.1.3. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
B.10.3.1.1. Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
B.10.3.1.2. Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar.
B.10.3.1.3. Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder.
B.10.3.1.4. Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar.
B.10.3.2.1. Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
B.10.3.2.2. Birey olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü sorgular.
B.10.3.2.3. Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
B.10.3.3.1. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
B.10.3.3.2. Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular.
B.10.3.3.3. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
K.10.2.1.1. Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır
K.10.2.1.2. Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar.
K.10.2.1.3. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar.
K.10.2.1.4. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.
K.10.2.2.1. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
K.10.4.2.1. Hazır gıdaları seçerken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
K.10.4.2.2. Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır.
T.D.E.C.2.1 Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.
T.D.E.C.2.5 Dinlediklerini özetler.

10. SINIF

ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR 
MEKAN KAZANIMLARI
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M.11.3.1.1 Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.
M.11.6.1.1 Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak 
işlemler yapar.

C.11.2.11. Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar.
C.11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder.
C.11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar.
C.11.2.17. Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar.
C.11.2.18. Türkiye’nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından 
değerlendirir.
C.11.2.19. Türkiye’de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar.
C.11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.
C.11.4.3. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz
eder.
B.11.2.1.1. Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar.
B.11.2.1.2. Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar.
B. 11.2.1.3. Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar.
B. 11.2.1.4. Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar.
B. 11.2.2.1. Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder.
K.11.3.1.1. Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar.
K.11.3.2.1. Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir.
K.11.3.2.2. Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar.
K.11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar.
K.11.3.4.1. Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır.
K.11.3.5.1. Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.
K.11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar.
K.11.6.3.1. Ph ve poh kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar.
K.11.6.3.2. Brönsted-lowry asitlerini/ bazlarını karşılaştırır.
K.11.6.3.3. Katyonların asitliğini ve anyonların bazlığını su ile etkileşimleri temelinde açıklar.
K.11.6.3.4. Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar.
K.11.6.3.5. Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin ph değerlerini hesaplar.
K.11.6.3.6. Tampon çözeltilerin özellikleri ile günlük kullanım alanlarını ilişkilendirir.
K.11.6.3.7. Tuz çözeltilerinin asitlik/ bazlık özelliklerini açıklar.
K.11.6.3.8. Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler
K.11.6.3.9. Sulu ortamlarda çözünme- çökelme dengelerini açıklar.
T.D.E.C.2.1 Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.
T.D.E.C.2.5 Dinlediklerini özetler.

11. SINIF
F.12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar.
F.12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
F.12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder.
F.12.1.2.2. Eylemsizlik momenti kavramını açıklar.
F.12.1.3.1. Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar.
F.12.1.3.2. Açısal momentumu çizgisel momentum ile ilişkilendirerek açıklar.
F.12.1.3.3. Açısal momentumu torkla ilişkilendirir.
F.12.1.3.4. Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar.

M.12.4.1.1 Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri 
altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.
M.12.5.3.4 Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer.

C.12.2.1.Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri
açısından analiz eder.
C.12.2.3. Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda 
bulunur.
B.12.4.1.1. Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar.
B.12.4.1.2. Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir.

T.D.E.C.2.1 Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.
T.D.E.C.2.5 Dinlediklerini özetler.

12. SINIF
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GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Toplam 12 adet güneş enerjisi santrali bulunan Adıyaman’daki elektrik santralleri yıllık yaklaşık 
675 GW elektrik üretimi yapmaktadır. Adıyaman GES, Gölbaşı mevkisinde kurulmuş güneş enerjisi 
santrali 1000 kWp kapasiteli Türkiye’nin MW boyutunda, ilk onaylanmış zemine monte güneş enerji 
santralidir. Yıllık olarak toplamda 1.535,000 kWh elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Adıyaman 
GES yıllık 2.269 ağacın kurtarılması ve 998 ton CO2 salınımının engellenmesini sağlıyor. Adıyaman 
merkezde  bulunan DSİ Adıyaman Güneş Enerjisi Santrali - GES; 2 MWe kurulu gücü ile ortalama 
988 kişinin tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılar. Ayrıca Adıyaman merkezde 4MW´ lık TÜRMÜZ 
GES   (GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ) ve Adıyaman merkeze bağlı Doyran Köyü’nde  Güneş Enerjisi 
Santrali bulunmaktadır.

İletişim: Organize Sanayi Bölgesi Üstü 29/24 
Merkez Adıyaman

Tel: 0533 696 76 22 – 0216 577 63 00 (Adıyaman GES)
Pazartesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu alınız.

Saat: 08:30 – 17:30

ADIYAMAN SANKO

Organik, recycle (geri dönüşümlü elyaflar) ve sürdürülebilir pamuklu tekstil üretimi yapılarak 
ekolojik dengenin bozulmaması amaçlanmaktadır. Üretim anlayışında ekolojik dengeleri korumak, 
çevre dostu ürün ve prosesler kullanmayı esas alan Sanko Tekstil  son dönemlerde organik ürünlerin 
yanında geri dönüşümlü ürünler de koleksiyona eklenmiştir.

Petrol Osb Mah. Petrol OSB Adıyaman Merkez, Adıyaman
Tel: 0416 212 70 00

Pazartesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu alınız.
Saat: 08:30 – 17:30
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ADIPAK SÜT İŞLETMESİ

Adıyaman’ın çeşitli merkezlerinden elde edilen sütler Adıpak Süt İşletmeciliğnde toplanır. 
Burada işlenen süt, çeşitli süt ürünlerine (yoğurt,ayran, peynir, lor, çökelek vs…) dönüştürülerek  
çiftlikten sofraya, üreticiden tüketiciye ulaşır.

İletişim: 02040 Petrol Osb/Adıyaman
Tel: 0553 485 28 72

Pazartesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu alınız.
Saat: 08:30 - 17:30

ADIYAMAN ÇİMENTO FABRİKASI

Çimko Çimento Adıyaman Fabrikası, Adıyaman Çimento'nun 1995 yılında özelleştirilmesiyle 
Sanko Grubu'na katılmıştır. Adıyaman' da kurulu olan tesis 252.000 m2'si kapalı alandan oluşmaktadır. 

Fabrikanın ilk kuruluş kapasitesi 561.000 ton/yıl klinker olup, yapılan iyileştirmelerle 1999 yılında 
627.000 ton/yıl klinker ve 1.488.960 ton/yıl çimento üretim ve satış seviyelerine çıkarılmıştır. Çimko 
Çimento'da klinker üretim teknolojisi ön ısıtıcılı kuru sistemle çalışmakta olup, TSE normlarına 
ve Avrupa ENV 197-1 standardına uygun Puzzolan, Portland ve diğer talep edilen çimentolar 
üretilebilmektedir. 

Gölbaşı Karayolu 22.km Börgenek Köyü Mevkii PK:11 
ADIYAMAN

Tel: 0416 212 75 00
Pazartesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu alınız.

Saat: 08:30 – 17:30
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FEHMİ TURANLI SÜT SIĞIRCILIĞI
Kahta'nın en büyük hayvan yetiştirme alanlarından 

biri olan Fehmi Turanlı Süt Sığırcılığı  yaklaşık 300 
büyük baş hayvanın bulunduğu bir çiftliktir. Hayvanların 
yemlerinin de kendi arazilerinden elde edildiği çiftlik 
istihdam sağlamanın yanında hayvan beslemede ve 
süt elde etmede son teknolojiye sahip malzemeler 
kullanılmaktadır. Çiftlik içerisinde Hayvan besleme, 
yem elde etme, süt sağım ve süt depolama alanları 
bulunmaktadır.

Adıyaman Kahta Yolu 5. KM Turanlı Tekstil Arkası Kahta/
Adıyaman

Tel: 0532 665 30 17
Pazartesi’den Cumartesi’ye. Gitmeden önce randevu 

alınız.
Saat: 08:30 – 17:30

Salkımbağı Köyü Yeni Diyarbakır Yolu (Yeni 
Diyarbakır Yolu 7. Km) Kahta, Adıyaman 

Tel: 0416 734 22 52
Pazartesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu 

alınız.
Saat: 08:30 – 18:00

ASOS SERAMİK

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde lavabo, 
klozet, hela taşı, vs. vitrifiye ürünleri üretimi 
yapan ve yeni nesil teknolojik makinaların 
(ürünlerin boyama sonrası maruz kalacağı 
yüksek ısılı fırın vb.) kullanıldığı özel sektör 
kuruluşudur.

ÇEMBERLİTAŞ TOPRAKSIZ SERA

Türkiye Petrollerinin sondaj çalışmalarında kullanılan sıcak su enerjisinden yararlanılarak seranın 
ısıtılması gerçekleştirilmektedir. Sera alanının ısısı ortalama 28 °C sıcaklığa ayarlanarak üretim 
yapılmaktadır. Sera alanı yaklaşık 600 metrekarelik bir büyüklüğü sahip olup çeşitli sebze üretimi 
yapılmaktadır. 

İletişim: Çemberlitaş Köyü Adıyaman
Tel: 0 534 416 30 14

Pazartesi’den Cumartesi’ye. Gitmeden önce randevu 
alınız.

Saat:10:00 – 17:00
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M.9.5.1.1 Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.
M.9.5.2.1 Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.
M.9.5.2.2 Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.

KURAN-I KERİM
1.1.Kur’an’ı doğru ve güzel okumanın önemini kavrar.
1.3 Harflerin kelime içindeki yazılış biçimlerini tanır.
1.4. Harfleri mahreçlerine uygun olarak telaffuz eder.

TEMEL DİNİ BİLGİLER
1. İnsanın yaratılış amacını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
2. Din kavramını tanımlar.
3. İman ile ilgili kavramları açıklar.
2. İbadetin kabul edilme şartlarını açıklar.
3. İnançla ibadet arasındaki ilişkiyi yorumlar.
4. İbadette temizliğin yerini ve önemini ayet ve hadislerle örneklendirir.
5. Abdest, boy abdesti ve teyemmümün alınışını açıklar.
6. Namazın çeşitlerini, farz, vacip ve sünnetlerini açıklar.
7. Çeşitlerine göre namazın kılınışına örnekler verir.
T.D.E.B.1. Farklı türlerde metinler yazar.

9. SINIF
T.10.2.1. 1302-1453 Yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri inceler.
T.10.3.1. Kuruluş dönemi’nde osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini 
kavrar.
T.10.6.2. Osmanlı devleti’nde merkezi otoriteyi gu¨çlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder.

FIKIH
4.Fıkıh ilminin diğer bilimlerle ilişkisini kurar.
8. Müctehidlerin fıkhi sorunlara çözüm üretme yöntemlerini örneklerle açıklar.
4. Kaynaklardan fıkhi hüküm çıkarma ilkelerini kavrar.

SİYER 
1.2.İslam’ı anlamada peygamberimizin hayatını öğrenmenin önemini kavrar.
2.1.Peygamberimizin soyunu ve aile ortamını tanır.
2.5.Peygamberimizin nübüvvet öncesi erdemli davranışlarını kendine örnek alır.
3.3. Peygamberimizin islam’a davet sürecini ve davet metodunu açıklar.
3.11. Yesrib’e hicretin sebeplerini ve önemini kavrar.

HADİS
2. Hadis ilminin diğer islami ilimlerle ilişkisini yorumlar.
3. Hadis ilmindeki temel kavramların, hadisleri anlamadaki önemini fark eder.
4. Hadis ve sünnet arasındaki farkı ayırt eder.
5. İman ve salih amellerle ilgili Hadisleri yorumlar.

KURAN-I KERİM 
1.1. Harfleri fonetiğine uygun olarak üstün, esre ve ötre ile telaffuz eder.
1.4. Harfleri fonetiğine uygun olarak med harfleri ile okur.
3.3 Ezberlenecek ayet ve sureleri yüzünden tecvid kurallarına uygun olarak okur.
OSMANLI TÜRKÇESİ
10.1.1. Osmanlı türkçesi ve türkçe
10.1.1.1. Türkçe-osmanlı türkçesi ilişkisini açıklar.
10.1.2. Niçin osmanlı türkçesi öğreniyoruz?
10.1.2.1. Osmanlı türkçesini öğrenmenin gerekliliğini açıklar.
10.1.3. Osmanlı türkçesinin günümüzdeki yeri
10.1.3.1. Osmanlı türkçesi ile ortaya konulmuş kültür varlıklarına örnekler verir.
10.1.3.2. Osmanlı türkçesinin günümüzdeki kullanım alanlarını açıklar.
10.1.4. Osmanlı türkçesinin tarihî seyri
10.1.4.1. Osmanlı türkçesinin tarihî gelişimini açıklar.
AKAİD
1.1.Dinlediği ve okuduğu metinlerde hadis usulüne ait kavramları listeler.
1.2.Okuduğu metinde kur'an'ı anlamının önemini farkeder.

ARAPÇA
1.2.Okuduğu metinde kur'an'ı anlamının önemini farkeder.

10. SINIF

KÜTÜPHANELER MEKAN KAZANIMLARI
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T.11.2.2. Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana 
gelen değişimleri analiz eder.
T.11.3.1. 1774-1914 Yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri kavrar.
T.11.4.2. Osmanlı devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin
siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.

B.E.11.2.4.1.1. Sporun toplum üzerindeki etkisini açıklar.

T.D.E.B.1. Farklı türlerde metinler yazar.

11. SINIF

KELAM 
İslam düşüncesinde ortaya çıkan belli başlı itikadi ve siyasi yorumları ile günümüzdeki yans maları 
tanır.

ARAPÇA 
2.2.Dinlediği metin/ diyalogdan harektle helal ve haramları söyler.

TEFSİR 
1.1.Kur’an’ı doğru ve güzel okumanın önemini kavrar.
1.4, Harfleri mahreçlerine uygun olarak telaffuz eder.
2.6. Fâtiha suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendiri.
2.7. Bakara suresi 1-5. Ayetleri ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir.
2.8. Alak suresi 1-5. Ayetleri ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir.
3.5. Fil suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir.
3.6. Kureyş suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir.
4.4. Kur’an’ın anlaşılmasında türkçe tefsir çalışmalarının yerini fark eder.

T.D.E.B.1. Farklı türlerde metinler yazar.

12. SINIF

ADIYAMAN İL HALK KÜTÜPHANESİ

1952 yılında 25 kişilik bir odada Halkevi adı altında hizmete açılmıştır. Hizmet binasının  inşaatına 
09.09.1966 tarihinde başlanmış olup, 21.08.1967 tarihinde bitirilmiş ve 21.08.1968 tarihinde de kati 
kabulü yapılmıştır. Bakanlıkça yaptırılan ve A tipi mimari olarak adlandırılan şu anki hizmet binası 2 
katlı olup,  895 m2 kullanım alanına sahiptir. Adıyaman’ ın en merkezi yerinde bulunan bina halen 
kütüphanecilik hizmetlerini bu binada gerçekleştirmektedir.

İletişim: Bahçelievler Mah, Atatürk Blv. No:288, 02100 
Adıyaman 

Tel: 0 416 216 11 15 
Pazartesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu alıız.

Saat: 08: 30 – 17:30
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ADIYAMAN İL HALK GEZİCİ KÜTÜPHANESİ

Gezici kütüphane haftada dört gün köylere gitmekte ve köy çocuklarının kütüphane özlemini 
gidermektedir. Güncel kitaplarında bulunduğu kütüphanede günlük ortalama 400 kitap kitapseverlerle 
buluşuyor. Modern gezici kütüphane yaz-kış köylerde yaşayan öğrencilerin kitap ihtiyacını 
gidermektedir. Özellikle köy okullarında okuyan öğrenciler her gün sabırsızlıkla gezici kütüphanenin 
yolunu gözlemektedir. 

Bahçelievler Mah, Atatürk Blv. No:288, 02100 Adıyaman 
Tel: 0 416 216 11 17

Pazartesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu alıız.
Saat: 08: 30 – 17:30

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ

Adıyaman Üniversitesinin açılmasına bağlı olarak yerleşke dahilinde bulunan birim kütüphaneleri 
birleştirilmiş ve Merkez Kütüphane oluşturulmuştur. Merkez Kütüphane 14 Ocak 2008 tarihine kadar 
Fen-Edebiyat Fakültesi binasının 3. katında, 25 Ağustos 2011 tarihine kadar Sağlık Yüksekokulu 
binasının zemin katında, 2011 yılının Eylül ayında Mediko-Sosyal binasının idari bölümünün 2. 
katında bulunan 540m² ‘lik bir alana taşınmış ve hizmetini burada devam ettirmektedir.
         Üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personeline kütüphaneye üye olmak koşuluyla 
hizmetleriden yararlanma olanağı sunulmaktadır. Ayrıca dışarıdan gelen araştırmacılar da kütüphane 
koleksiyonunda bulunan her türlü bilgi kaynağından kütüphane içinde faydalanabilmektedirler.

İletişim: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Adıyaman Üniversitesi Kampüsü Medico Sosyal Binası Kat: 2  

ADIYAMAN
Tel: 0 416 216 11 17

Pazartesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu alıız.
Saat: 08: 30 – 17:30
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F.9.4.3.1. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam 
enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.

C.9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.
C.9.4.1.İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
C.9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.

İNGİLİZCE
THEME 7: WORLD HERITAGE Talking about past events Making inquiries
T.D.E.B.1 Farklı türlerde metinler yazar. 
T.D.E.B.3 Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.
T.D.E.C.1.3 Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.

9. SINIF

F.10.3.3.1. Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar.
F.10.3.3.2. Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder.
F.10.3.3.3. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.
F.10.3.3.4. Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder.

B.10.1.1.1. Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar.
B. 10.1.1.2. Mitozu açıklar.
B. 10.1.1.3. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.
B. 10.3.1.1. Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
B. 10.3.1.2. Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar.
B. 10.3.1.3. Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder.
B. 10.3.1.4. Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar.
B. 10.3.2.1. Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
B. 10.3.2.2. Birey olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü sorgular.
B. 10.3.2.3. Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
B. 10.3.3.1. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
B. 10.3.3.2. Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular.
B. 10.3.3.3. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
İNGİLİZCE
THEME 2 NATURE AND ENVIRONMENT Understanding travel brochures
UNIT 6 - TOURISM Describing/ Comparing people, things and places

T.D.E.B.1 Farklı türlerde metinler yazar. 
T.D.E.B.3 Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.
T.D.E.C.1.3 Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.

10. SINIF

F.11.1.4.1. Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder.
F.11.1.4.2. Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.
F.11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder.
F.11.1.4.4. Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
F.11.1.4.5. Limit hız kavramını açıklar.
F.11.1.4.6. Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz 
eder.
F.11.1.5.1. Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder.
F.11.1.5.2. İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.
C.11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.
C.11.2.11. Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar.
C.11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder.
B.11.2.1.1. Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar.
B.11.2.1.2. Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar.
B.11.2.1.3. Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar.
B.11.2.1.4. Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar.
B.11.2.2.1. Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder.
HİTABET 
4.1.Din hizmetleri içingerekliiletişim becerilerini sergiler

11. SINIF

M. 12.6.2.1 Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann
toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.

C.12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından 
değerlendirir.
C.12.2.14. Türkiye’deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar.
C.12.4.1. Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar.
C.12.4.4. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar.
B. 9.3.2.1. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 
B.9.3.2.2. Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar.
B.12.4.1.1. Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar.

T.D.E.B.1 Farklı türlerde metinler yazar. 
T.D.E.B.3 Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.
T.D.E.C.1.3 Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.

12. SINIF

MİLLİ TEMATİK PARK VE BAHÇELER 
MEKAN KAZANIMLARI
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BEŞPINAR VADİSİ

1.300 dönümlük bir arazi üzerine yapılan Beşpınar Vadi Projesi, Adıyaman’da alan 
uygulaması bakımından en büyük projesi olma özelliğini taşıyor. Yeşil alanlar, parklar, sosyal 
alanlar, göletler, su kanalları, adacık ve çeşitli müştemilatları ile Adıyamanlıların piknik 
yapabilecekleri ve dinlenecekleri bir alan inşa ediliyor.

İletişim: 02000 Ziyaretpayamlı Köyü/Adıyaman
Tel: 0416 213 74 37
Haftanın her günü. 

GÖLBAŞI GÖLLERİ TABİAT PARKI

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi hudutları dâhilinde bulanan Gölbaşı İnekli ve Azaplı göllerini de 
içerisinde bulunan 1687 hektarlık alan 2873 sayılı mili parklar kanunu 3. maddesine göre 28.06.2008 
tarihinde ‘Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı’ olarak ilan edilmiş sulak alan ekosistem vasfındadır. Yerli 
ve göçmen 63 farklı kuş türü için yumurtlama, yavru çıkarma ve mevsimlik yaşama alanı olduğu 
ve bu göller ötücü ve su kuşlarının yanı sıra başta balık türleri ve sucul canlılarını da bünyesinde 
bulundurmaktadır. Gölün çevresi Sazlıkların yanı sıra çeşitli otsu odunsu bitkiler de bulunmaktadır. 
Bu alanlarda kuşların yoğun olduğu mevsimlerde kuş gözlemlerinin yapılması için kuş gözlem 
kulesi, kuş gözlem evi, seyir terası ve sunum binası mevcut olup oluşum bakımından kartik tektonik 
bir göl olan  gölbaşı gölü yanında ziyaretçilerin göl manzarasını seyretmek ve spor yapmak için 
yürüyüş yolları, oturma birimleri, çocuklar için çocuk oyun alanları mevcuttur. 

 İletişim: 02500 Aşağıazaplı Köyü/Gölbaşı/Adıyaman
Tel: 0416 216 40 08
Haftanın her günü.



44 45OKULUM ADIYAMAN OKULUM ADIYAMAN

Lİ
SE

LİSE
MİLLİ TEMATİK PARK VE BAHÇELER MİLLİ TEMATİK PARK VE BAHÇELER

HASANCIK FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

KARADAĞ ORMANI

Adıyaman Orman  Müdürlüğü’ne bağlı 
Adıyaman Hasancık Fidanlığı’nda, 900 bin adet 
fidan yetiştirilmektedir. Hasancık Fidanlığı’nda kızıl 
çam ve fıstıklı çam olmak üzere, meşe, alıç, servi 
fidanları bulunmaktadır. Üretilen fidanların günlük 
su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla İl Özel 
İdaresi tarafından Orman İşletme Müdürlüğüne 
ait Hasancık Fidanlığında sondaj vurulmuş olup 
saniyede 8 litre su elde edilmişitir.

Karadağ Kent Ormanı, Adıyaman’ın 
merkezinden yaklaşık 2 km uzaklıktadır. 
Adıyaman Kent Ormanı olarak da bilinir. 
Çoğu çam ağaçlarından oluşan zengin bir 
bitki örtüsüne sahiptir. Yüksekte konumlanmış 
ormanlıkta kamp ve piknik alanları bulur. Orman 
içerisinde uzanan yol boyunca koşu ve yürüyüş 
faaliyetleri yapılmaktadır.

İletişim: Koyuncular Mezrası, 02602 Gölbağı 
Köyü/Çelikhan/ Adıyaman

Tel: 0416 216 24 42
Haftanın her günü.

 Eski Saray Mah. Gölbaşı Cad.  Merkez / Adıyaman
Tel: 0 416 213 00 32

Pazartesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu alınız.
Saat: 08:30 – 17:30

ÇELİKHAN YÜZEN ADALAR

 Adıyaman’a bağlı Çelikhan ilçesinde Çat barajının olduğu havza daha önceden sazlık bir alana 
sahiptir. Ancak barajın su tutması sonucu bu sazlar tutunduğu kütleyle beraber su yüzüne çıkıp göl 
aynasında yüzmeye başlamıştır. Oluşumu 3 bin yılda tamamlanan ve bitkilerden oluşan 80 yüzen ada 
eşsiz manzarasıyla binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir yerdir. Yüzen adaların boyları 3 
ila 5 metre, genişlikleri ise 100 ila 1000 metrekare arasında değişiyor. Çat barajı gölünde sürekli yer 
değiştirip su üzerinde hareket ettiği için yüzen ada olarak tanımlanan yapıların havaların ısınması ile 
turist akınına uğraması bekleniyor.

İletişim: Koyuncular Mezrası, 02602 Gölbağı Köyü/Çelikhan/ 
Adıyaman

Tel: 0416 216 24 42
Haftanın her günü.



46 47OKULUM ADIYAMAN OKULUM ADIYAMAN

Lİ
SE

LİSE
MİLLİ TEMATİK PARK VE BAHÇELER MİLLİ TEMATİK PARK VE BAHÇELER

DOĞANLI ÇINARI TABİAT ALANI

Adıyaman ili Çelikhan İlçesi, Doğanlı Köyü, Meydan 
tepe Mevkii’nde bulunmaktadır.
Anıt ağaç hakkında bilgiler aşağıda belirtilmiştir.          
YAŞI                      : 550  
GÖVDE ÇAPI        :4 Metre
BOYU                    : 40 Metre      
ÇEVRESİ              :12 Metre      
KAPLADIĞI ALAN : 1000 M²
TESCİL TARİHİ     : 30.03.2007

İletişim: Koyuncular Mezrası, 02602 Gölbağı Köyü/
Çelikhan/ Adıyaman
Tel: 0416 216 24 42
Haftanın her günü

DAĞ KEÇİSİ GÖZLEM ALANI

İletişim:  Adıyaman Çelikhan Yolu, 02000 
Doğanlı Köyü/Merkez/Adıyaman

Tel: 0416 216 40 08
Gitmeden önce Adıyaman Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile irtibata 

geçiniz.

Adıyaman Çelikhan yolu üzerinde bulunan dağ keçisi gözlem noktasında teleskop yardımı ile dağ 
keçilerinin hareketleri gözlenebilmektedir.

GERGER KANYONU

GERGER SÜLÜKLÜ GÖL

Atatürk  Barajının bitim noktası ile Fırat Nehrinin baraja döküldüğü alanlarda oluşan kanyon 
muhteşem manzarası ve coğrafi oluşum özelliği ile yurtiçi ve yurt dışından gelen turistlerin uğrak yeri 
haline gelmiştir.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bulunan Sülüklü Göl, şifa arayan insanların umudu oluyor. Her yıl 
binlerce insanı ağırlayan Sülüklü Göl, şifa bulmak isteyenlerin adeta akınına uğruyor. Gölde bulunan 
sülüklerin birçok hastalığı tedavi ettiğine inanan insanlar, yüzlerce kilometre öteden gelerek şifa arı-
yor. Sülüklerin kan ve cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiğini söyleyen vatandaşlar, ayaklarını suya 
koyarak sülüklerin ayaklarına yapışmasını ve vücutlarındaki hastalıkları emmesini bekliyor.

İletişim: Korulu ve Budaklı Köyleri arası  
Gerger Adıyaman

Tel: 0416 431 20 02
Haftanın her günü

İletişim: Gürgenli Köyü Gerger /Adıyaman
Tel: 0416  213 00 32
Haftanın her günü
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M.9.2.1.1 Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır.

C.9.2.1. Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.
C.9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
C.9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.

G.S.9.2.1.3 Müzelerin ve sanat galerilerinin önemini açıklar.
G.S.9.2.1.4 Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin değer ve önemini açıklar.
G.S.9.2.1.5 Sanat eserlerini ve kültürel değerleri korumanın önemini açıklar.
T.9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla 
ilişkisini açıklar.
T.9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında 
çıkarımlarda bulunur.
T.9.6.1. İslam dininin türk siyasi ve sosyal yapısına etkisini kavrar.

KURAN-I KERİM
1.1.Kur’an’ı doğru ve güzel okumanın önemini kavrar.
1.3 Harflerin kelime içindeki yazılış biçimlerini tanır.
1.4.Harfleri mahreçlerine uygun olarak telaffuz eder.

9. SINIF

T.10.1.1. Türklerin anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile türkiye selçuklu devleti’nin yıkılışı arasındaki 
gelişmeleri kavrar.
T.10.5.1. 1453-1520 Yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri kavrar.
T.10.6.2. Osmanlı devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder.

KURAN-I KERİM
1.1. Harfleri fonetiğine uygun olarak üstün, esre ve ötre ile telaffuz eder.
1.4 Harfleri fonetiğine uygun olarak med harfleri ile okur.
3.3 Ezberlenecek ayet ve sureleri yüzünden tecvid kurallarına uygun olarak okur.

10. SINIF

C.11.3.1. İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar.
C.11.3.2. Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar.
C.11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.
C.11.4.6. Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder.

G.S.11.2.1.2. Müzelerin eğitimsel işlevlerini analiz eder.

T.11.1.1. 1595-1700 Yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri kavrar.
T.11.2.2. Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana 
gelen değişimleri analiz eder.

İNGİLİZCE
THEME 2 NATURE AND ENVIRONMENT Understanding clear conversations. Distinguishing everyday 
signs and notices
THEME 7 NATURE AND ENVIRONMENT Talking about energy and environment

11. SINIF

C.12.2.3. Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımla da 
bulunur.
C.12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar.
C.12.2.16.Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir.
C.12.4.4. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar.
KELAM
3.1.Din ve dini yorum arasındaki farkı ayrıt eder.
4.2.Güncel inanç meselelerini ve ortaya çıkış nedenlerini yorumlar
TEFSİR
1.1.Kur’an’ı doğru ve güzel okumanın önemini kavrar.
1.4.Harfleri mahreçlerine uygun olarak telaffuz eder.

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYET
1. Kültür ve medeniyet kavramlarını açıklar.
5. İslam kültür ve medeniyetinin diğer kültürlerden farkını bilir.

12. SINIF

MÜZELER MEKAN KAZANIMLARI
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ADIYAMAN MÜZESİ

Adıyaman Müzesi’nde Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Helenistik, Roma, 
Bizans, İslami, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli eserler sergilenmektedir.  Müzede 
bulunan Etnoğrafik Eserler Salonunda ise yörede derlenen halı, kilim ve cicim gibi el dokumaları, 
kadın ve erkek giysileri, gümüş takılar ile bakır eşyalar teşhir edilmektedir.

İletişim: Yenipınar Mh. Atatürk Bulvarı
Tel: 0 416 216 29 29

Pazartesi günleri kapalı olan müzeyi kış dönemi 08.00 ile 17.00, 
yaz dönemi ise 08.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret 

edebilirsiniz. Gitmeden önce randevu alınız.

BESNİ KÜLTÜR KAFE MÜZESİ

Bölge kültürünü tanımak ve müze 
bölümünde geçmişi çok eski tarihlere 
uzanan birbirinden farklı çok sayıdaki 
tarihi eserleri incelemek amacıyla kurulan 
içerisinde ayrıca kafeterya barındıran bir 
müzedir.

Kaymakam Hasan Tütün Mah. Arif Doğ-
ru Sok. Fırat Aprt. Besni/Adıyaman

Tel: 0 532 638 75 39
Haftanın her günü.  Gitmeden önce ran-

devu alınız.
Saat: 08:30 – 00:00

İL EĞİTİM TARİH MÜZESİ

 Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
bağlı geçmişten günümüze eğitimi konu alan 
eğitim tarihi müzesidir. Adıyaman Lisesi’nde 
geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim 
materyalleri, tarihi doküman, yayın, kitap, 
dergi, rehber, broşür, katalog ve fotoğrafların 
yer aldığı bir müzedir.

İletişim: Ulucami Mahallesi, Menekşe Sk. No:5, 02030 
Merkez/Adıyaman

Tel: 0 416 216 10 22
Pazartesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu alınız.

Saat: 08:30 – 17:30
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NEŞET’İN YERİ MÜZESİ

Restoran ve müzenin bir arada olduğu Neşet’in yeri müzesi restoran sahibinin kurmuş olduğu 
özel bir müzedir. Konukların bekleyen yaklaşık üçbin tarihi eserin bulunduğu müzede Roma, Bizans, 
Hititler ve Kommagene Krallığı’na ait olan madeni paraların yanı sıra kılıç, hançer, yüzük, kolye, 
boncuk, yemek takımları, göz yaşı şişesi, çanak, çömlek, barutlu tabancalar, kabartma resimlerin yer 
aldığı mezar taşları, zindan kelepçeleri, savaş aletleri ve yüzlerce tarihi eser bulunuyor.

İletişim: Baraj Yolu Cad. 02400 Kahta/ADIYAMAN
Tel: 0 537 578 72 63

Haftanın her günü. Gitmeden önce randevu alınız. BESNİ KÜLTÜR KAFE MÜZESİ
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F. 9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar.
F.9.4.1.1. İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir.
F.9.4.1.2. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar.

C.9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.
C.9.2.1. Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.
C.9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
C.9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.

B.9.3.2.1. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar.
B.9.3.2.2. Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar.
T.9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini 
açıklar.
T.9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında 
çıkarımlarda bulunur.
T.9.2.3. İlk çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.
T.9.3.1. Orta çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır.
T.9.5.2. İslam dininin arap yarım adası ve çevresindeki meydana getirdiği değişimi kavrar.
KURANI KERİM.
4.4. Ezberlenecek ayet ve sureleri ana hatları ile tanır.
4.5. Anlamını öğrendiği ayet ve surelerden insana, hayata ve evrene bakışla ilgili ilkeler çıkarır,
5.4. Yüzünden okunan bölümlerin anlamlarını kur’an-ı kerim mealinden okuyarakiçeriğini ana hatları ile 
bilir.
İNGİLİZCE
THEME 6: BRIDGING CULTURES Asking about and describing cities Talking about travel and tourism.

9. SINIF
C. 10.2.5. Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir.

B.10.3.1.1. Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
B.10.3.1.2. Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar.
B.10.3.1.3. Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder.
B.10.3.1.4. Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar.
B.10.3.2.1. Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
B.10.3.2.2. Birey olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü sorgular.
B.10.3.2.3. Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
B.10.3.3.1. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
B.10.3.3.2. Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular.
B.10.3.3.3. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
G.S.10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihî yöreleri ve tarihî eserleri tanır.
G.S.10.3.3.1. Heykel ve kabartma (rölyef) arasındaki farkı açıklar.

FIKIH 
8.Zekât farziyetini ve önemini fıkhi deliller ile temellendirir.
SİYER 
1.4.Cahiliye kavramını ve cahiliye zihniyetinin genel özelliklerini açıklar.
KURANI KERİM 
4.4. Yüzünden okunan bölümlerin anlamlarını kur’an- ı kerim mealinden okuyarak içeriğini ana hatları ile 
bilir.

10. SINIF

SİT ALANLARI VE ÖREN YERLERİ
MEKAN KAZANIMLARI
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M.11.2.1.3 Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.
M.11.5.4.1 Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.
M.11.6.1.1 Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler 
yapar.

C.11.3.1. İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar.
C.11.3.2. Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar.
C.11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.
B.11.2.1.1. Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar.
B.11.2.1.2. Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar.
B.11.2.1.3. Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar.
B.11.2.1.4. Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar.
B.11.2.2.1. Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder.

ARAPÇA 
1.2.Dinlediğ metinlerden hareketle davranışları iyi ve kötü diye sıralar.
KURANI KERİM 
5. Anlamını öğrendiği ayet ve surelerden insana, hayata ve evrene bakışla ilgili ilkeler çıkarır.
HİTABET 
2. 4 Cenazenin islam geleneüine göre defin hizmetini yerine getirir.

İNGİLİZCE
THEME 4 TOURISM Writing a true story about myself / my experiences / a postcard from a holiday 
destination.
THEME 6 TOURISM Expressing future plans and arrangements Expressing experiences
FELSEFE
3.5. Din Felsefesinin konusunu ve sorularını açıklama.
3.7.Sanat Felsefesinin Konusunu ve problemlerini açıklama.

T.D.E.2.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
T.D.E.2.7 Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
T.D.E.2.11 Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.

11. SINIF

M.12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri 
altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.
M.12.5.3.2 Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum 
noktalarını belirler.

C.12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar.
C.12.2.16.Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir.
C.12.4.4. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar.
B.12.4.1.1. Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar.

G.S.12.3.3.5. Kompozisyon kurallarını dikkate alarak fotoğraf çekimi yapar.

KELAM 
2.1.Varlık meselesini yaratan- yaratılan ilişkisi çerçevesinde yorumlar.
3.1.Din ve dini yorum arasındaki farkı ayrıt eder.
4.1.Güncel inanç meselelerini ve ortaya çıkış nedenlerini yorumlar.

ARAPÇA
1.2.Dinlediği metinde şirk,tevhid kavramını bilir.

TEFSİR 
4.4.Ezberlenecek ayet ve sureleri ana hatları ile tanır.
4.5.Anlamını öğrendiği ayet ve surelerden insana, Hayata ve evrene bakışla ilgili ilkeler çıkarır.

İSLAM KÜLTÜR MEDENİYET
12.4.3. İslam lültür ve medeniyetinde mimariyi şekillendiren anlayışları yorumlar.

12. SINIF
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ARSEMİA ESKİ KALE

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırları içerisinde yer alan Arsemia Antik Kenti'ne dar bir patika yoldan 
çıkılıyor. Bu yolun üzerinde bir heykel ve su sarnıcı bulunuyor. Yukarı doğru ilerledikçe karşınıza Arsemia 
Antik Kenti'nde Kommagene Krallığı'nı zirveye taşıyan Kral I. Antiochus'un babası I. Mithridates'in 
mezarı çıkıyor. Mezarın üzerinde ise I. Antiochus tarafından koydurulan ve Arsemia tarihine ışık tutan 
Anadolu'nun en büyük Grekçe kitabesi yer alıyor. Kitabede; Arsemia Kenti'nin I. Antiochus'un atası 
Arsames tarafından kurulduğu, bölgenin krallığın yazlık başkenti olduğu, I. Mithridates'in mezarı olduğu, 
anıt mezar ile dönemin uygarlığı ile ilgili tarihi bilgiler yer alıyor.

Arsemia Antik Kenti'ne ait en önemli kalıntılardan biri de; Herkül'ün, kendisini tanrı katında gören 
I. Antiochus ile tokalaşmasının tasvir edildiği 10 ton ağırlığa sahip kabartma. Kabartma üzerinde I. 
Antiochus sivri uçlu tacıyla, Herkül ise sakalı ve elindeki sopasıyla resmedilmiş. Antiochus'un, yarı tanrı 
Herkül ile aynı boyda yapıldığı ve hatta kafasındaki taç ile kendisini ondan üstün kıldığı göze çarpan 
detaylar arasında. Herkül, bir fakir misali çırılçıplak tasvir edilirken, Antiochus ise gücün ve zenginliğin 
simgesi olan pelerinlerini kat kat giyilmiş şekilde tasvir edilmiş. 

Girne Mahallesi, Mustafa Kemal Cd. No:89, 02400 
Kahta/Adıyaman

Tel: 0416 216 12 59
Haftanın her günü.

ADIYAMAN KALESİ

BESNİ ÖREN YERİ

Adıyaman şehir merkezde yer alan kale yaklaşık 25 m. yükseklikteki yığma bir höyük üzerine 
kurulan Adıyaman Kalesi VƖƖ. Yüzyıl ortalarında Bizans ordularına karşı koymak amacıyla Emevi 
Komutanı Mansur İbn-i Cavana’nın yaptırdığı bilinmektedir.

Eski Besni Ören Yeri Besni ilçesinin önceki 
kurulduğu yerleşim yeridir.Besni ilçesinin 4-5 km 
güneyinde bulunan Eski Besni Ören Yeri, Besni 
Kalesi’ni bütünleyen Ulu Camii, Külhanönü 
Camii, Tokatmış Camii gibi cami ve minareler, 
Bekir Bey Külliyesi’nden kalan hamam ve çeşme 
ile diğer külliye, köprü ve çarşı kalıntılarıyla 
oldukça çekici bir görünüme sahiptir.

İletişim: Ulucami Mahallesi, 808. Sk. 30a, 02030 
Merkez/Adıyaman 

Tel: 0416 216 12 59
Haftanın her günü.

İletişim: 02300  Besni/Adıyaman
Tel: 0416 216 12 59
Haftanın her günü.
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BESNİ SOFRAZ BÜYÜK VE KÜÇÜK TÜMÜLÜSLER

Besni ilçesine 15 km. uzaklıkta bulunan Üçgöz Beldesinde bulunmakta olup, iki adet anıt mezar 
vardır. İki tümülüs şeklinde olan anıt mezarlar, 15 m. yükseklikte olan kuzeydeki mezarın üzeri kırma 
taş ve molozla örtülüdür. Güneyde bulunan girişinde zeminden 5 m. aşağı inildikten sonra Dromos 
denilen ön girişi vardır. Ön girişin bitiminde ise mezar odası bulunmaktadır. Yaklaşık 3-4 m. ölçülerinde 
üzeri tonozlu ve düzgün kesme taştan yapılmış odanın içinde iki adet lahit bulunmaktadır. Anıt mezar 
M.S. 2. yy. da Roma döneminde yapılmıştır.

İletişim: 02300 Sofraz Köyü/ Besni/Adıyaman
Tel: 0416 216 12 59
Haftanın her günü.

Diğeri ise üç odadan oluşmuştur. Giriş kısmının 
her iki yanında ana kayaya oyulmuş mezarlar yer 
almaktadır. Bu odalardan iki tanesi ana kayaya oyul-
muş olup, odaların her birinin içerisinde üçer tane 
lahit mezar bulunmaktadır. Üçüncü oda ise tonozlu 
kesme taşlardan yapılmış olup, içerisinde yine bir 
adet lahit mezar bulunmaktadır.

KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ

Karakuş Tümülüsü Adıyaman Kahta ilçesi sınırları içinde yer alan Kommagene Krallık ailesinin 
kadınlarına ait bir anıt mezardır. Tümülüsün üzeri çay taşlarının yığılmasıyla oluşmuştur. Yaklaşık 20 
metre yüksekliğindeki tümülüsün güneyinde dikili bulunan sütun üzerindeki kartal heykelinden dolayı 
yöre halkı tarafından karakuş olarak anılmış ve literatüre bu isimle girmiştir.

Tümülüsün doğusunda iki adet yaklaşık 10 metre yüksekliğinde sütun bulunmaktadır. Bir sütun 
üzerinde boğa, diğer sütun üzerinde ise aslan heykeli motifi bulunmaktaydı. Ancak günümüzde sadece 
boğa motifi durmakta onun da baş kısmı yok olmuştur.

Tümülüsün batısında ise Kommagene kralı I. Antiochos’un (MÖ 69 – 36) oğlu Kral II. Mithridates’in 
(MÖ. 36-20) kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alır. Sütun üzerindeki yazıttan anıt 
mezarın Kral Antiochos’un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka’ya ait olduğu anlaşılmaktadır.

İletişim: Karşıyaka Mahallesi, 4025. Sk. No:17, 
02400 Bağözü Köyü/ Kahta/Adıyaman

Tel: 0416 216 12 59
Haftanın her günü.
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NEMRUT DAĞI

Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık 
yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için 
yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik Dönemin en görkemli 
kalıntılarından birisidir. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır. Doğu terası kutsal 
merkezdir ve bu nedenle en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada bulunmaktadır. İyi korunmuş 
durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmıştır ve 8-10 metre yüksekliktedir. Varlığı 
bilinmekle beraber kral mezarı, henüz keşfedilememiştir. Tüm bu tarihi özelliklerinin yanı sıra Nemrut 
Dağı ülkemizde güneşin doğuşu ve batışının en güzel seyredilebildiği yer olarak da yerli ve yabancı 
turistlerin ilgisini çekmektedir.

İletişim : Kardut Köyü Kahta/Adıyaman
Tel: 0416 216 12 59
Haftanın her günü.

PERRE ANTİK KENTİ

Adıyaman’ın 5 km kadar kuzeyindedir. Antik perre şehrinin Erken Roma Dönemi ait Nekropol 
alanıdır. Pirin Köyü’nün yakınındaki Karadağ’ın yamaçları üzerine yayılan bu Nekropolde 208 adet 
kaya mezarı bulunmaktadır ve bu mezarlar kayalara oyularak yapılmıştır.

Bugünkü Pirin Köyü’ne adını veren ” Antik Perre ” kentinin kuruluşu kaynaklara göre Helenistik 
Döneme değin uzanmaktadır. Ancak Kommagene Döneminde yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. 
Roma Döneminde bölgenin en büyük şehirleri arasında yer alır. Daha sonra Bizans yerleşimi görülen 
şehirde ayakta kalan ve hala kullanılan Roma Çeşmesi ve surların bir kısmı görülmektedir.

İletişim: Pirin Mahallesi Merkez Adıyaman
Tel: 0416 216 12 59
Haftanın her günü.
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TURUŞ KAYA MEZARLARI
Adıyaman’a 40 km. uzaklıkta ve Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 1 km. batısında yer 

almaktadır. Turuş Kaya Mezarları Roma Dönemine aittir. Mezarlar zeminden aşağıya doğru ana 
kaya oyularak yapılmıştır. Mezarların içine aşağıya doğru inen 10-13 basamaktan sonra ulaşılır. 
Bazı Kaya mezarlarının duvar ve kapı girişlerinde çeşitli figürler ve kabartmalar bulunmaktadır. 

İletişim: Turuş Köyü Adıyaman
Tel: 0416 216 12 59
Haftanın her günü.

KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ
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M.9.4.1.1 Üçgende açı özellikleri ile ilgili  işlemler yapar.

C.9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.
C. 9.2.1. Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.
C. 9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
C. 9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.

T.9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla
ilişkisini açıklar.
T. 9.2.3. İlk çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.
T. 9.3.1. Orta çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır.
T. 9.4.1. Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.
T. 9.5.2. İslam dininin arap yarım adası ve çevresindeki meydana getirdiği değişimi kavrar.
T. 9.6.1. İslam dininin türk siyasi ve sosyal yapısına etkisini kavrar.

KURAN-I KERİM
2.1. Duaları doğru bir şekilde okur ve ezberler.
2.2 Duaların hangi durumlarda okunacağını açıklar.
3.1, Kur’an-ı kerim’i doğru ve güzel okumada tecvidin önemini kavrar.
3.2. Kur’an öğreniminde öğreticinin rolünü fark eder.
4.4.Ezberlenecek ayet ve sureleri ana hatları ile tanır.
4.5. Anlamını öğrendiği ayet ve surelerden insana, Hayata ve evrene bakışla ilgili ilkeler çıkarır.
5.4. Yüzünden okunan bölümlerin anlamlarını kur’an-ı kerim mealinden okuyarak içeriğini ana hatları ile 
bilir.

İNGİLİZCE
THEME 6: BRIDGING CULTURES Asking about and describing cities Talking about travel and tourism

9. SINIF

M.10.5.3.1 Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.
C. 10.2.5. Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir.

B.10.3.1.1. Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
B.10.3.1.2. Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar.
B.10.3.1.3. Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder.
B.10.3.1.4. Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar.
B.10.3.2.1. Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
B.10.3.2.2. Birey olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü sorgular.
B.10.3.2.3. Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
B.10.3.3.1. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
B.10.3.3.2. Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular.
B.10.3.3.3. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
G.S.10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihî yöreleri ve tarihî eserleri tanır.
G.S.10.3.3.1. Heykel ve kabartma (rölyef) arasındaki farkı açıklar.
T.10.1.1. Türklerin anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile türkiye selçuklu devleti’nin yıkılışı arasındaki 
gelişmeleri kavrar.
T.10.4.1. Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin anadolu’nun islamlaşmasına etkisini kavrar.
T.10.4.4.Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta 
meydana gelen değişimleri analiz eder.
T.10.5.1.1453-1520 Yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri kavrar.
FIKIH
2.1.2. Sahabe dönemi fıkhi faaliyetleri açıklar.
4.1.1. Ezanın teşri hikmetini ve ezanla ilgili fıkhi hükümleri açıklar.
4.1.2.Namazın farziyetini ve önemini fıkhi deliller ile temellendirir.
4.1.5.Cemaatle namaz ve imamet ile ilgili fıkhi hükümleri kavrar.
5.2.2.İslam’ın ekonomik hayat ile ilgili düzenlemelerini açıklar.
SİYER
3.6. Hz. Hamza (r.a.) Ve hz. Ömer’in (r.A.) Müslüman olmalarının, müslümanların güçlenmesine katkılarını 
yorumlar.
4.2. Seriyye ve gazveleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
4.4. Peygamberimizin diğer din mensuplarıyla ilişkilerinin dayandığı ilkeleri kavrar.
HADİS
2.1 Kur’an öğreniminde/öğretiminde temel ilkeleri açıklar.
2.2 Kur’an öğreniminde/öğretiminde temel yöntemleri açıklar.
3.1, Kur’an’ı anlayarak okumanın önemini kavrar.
3.2. Sahabe ve tâbiînin hadis Rivayetindeki rolünü ve hassasiyetini fark eder.
4.4, Yüzünden okunan bölümlerin anlamlarını kur’an- ı kerim mealinden okuyarak içeriğini ana
hatları ile bilir.
OSMANLI TÜRKÇESİ
10.1.1. Osmanlı türkçesi ve türkçe
10.1.1.1. Türkçe-osmanlı türkçesi ilişkisini açıklar.
10.1.2. Niçin osmanlı türkçesi öğreniyoruz?
10.1.2.1. Osmanlı türkçesini öğrenmenin gerekliliğini açıklar.
10.1.3. Osmanlı türkçesinin günümüzdeki yeri
10.1.3.1. Osmanlı türkçesi ile ortaya konulmuş kültür varlıklarına örnekler verir.
10.1.3.2. Osmanlı türkçesinin günümüzdeki kullanım alanlarını açıklar.
10.1.4. Osmanlı türkçesinin tarihî seyri
10.1.4.1. Osmanlı türkçesinin tarihî gelişimini açıklar.

10. SINIF

TARİHİ VE KÜLTÜREL ALANLAR 
MEKAN KAZANIMLARI
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F.11.1.4.1. Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder.
F.11.1.4.2. Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.
F.11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder.
F.11.1.4.4. Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
F.11.1.4.5. Limit hız kavramını açıklar.
F.11.1.4.6. Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder.
F.11.1.5.1. Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder.
F.11.1.5.2. İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.
M.11.2.1.4 Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.
M.11.3.2.1 İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.
M.11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar.
M.11.6.1.1 Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler 
yapar.
C.11.2.11. Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar.
C.11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder.
C.11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar.
C.11.2.17. Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar.
C.11.2.18. Türkiye’nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından 
değerlendirir.
C.11.2.19. Türkiye’de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar.
C.11.3.1. İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar.
C.11.3.2. Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar.
C.11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.
C.11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.
C.11.4.3. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz
eder.
B.11.2.1.1. Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar.
B.11.2.1.2. Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar.
B.11.2.1.3. Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar.
B.11.2.1.4. Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar.
B.11.2.2.1. Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder.

T.11.1.1.1595-1700 Yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri kavrar.
T.11.5.2.Osmanlı devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan 
zorlukları analiz eder.
T.11.6.2. Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin 
gündelik hayata etkilerini analiz eder.
AKAİD 
1.1.Okuduğu metinden ve diyologdan peygamberin tevhide davet sürecindeki aşamları açıklar.
1.2.Okuduğu metin ve diologta geçen imanla ilgili kavramları ayırt eder.
KURAN-I KERİM
2. Anlamını öğrendiği ayet ve surelerden insana, hayata ve evrene bakışla ilgili ilkeler çıkarır.
3. Ezberlenecek ayet ve sureleri toplum önünde ezberden okur.

11. SINIF
M.12.4.1.1 Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri 
altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.
M.12.5.3.2 Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum 
noktalarını belirler.

C.12.2.1.Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri
açısından analiz eder.
C.12.2.3. Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda 
bulunur.
C.12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar.
C.12.2.16.Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir.
C.12.4.4. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar.
B.12.4.1.1. Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar.

G.S.12.3.3.5. Kompozisyon kurallarını dikkate alarak fotoğraf çekimi yapar.

KELAM
2.Varlık meselesini yaratan- yaratılan ilişkisi çerçevesinde yorumlar.
3.Din ve dini yorum arasındaki farkı ayrıt eder.
4.Güncel inanç meselelerini ve ortaya çıkış nedenlerini yorumlar.
ARAPÇA
1.1.Okuduğu metindekur'an da geçen peygamleri tanır.
1.2.Dinlediği metinde şirk,tevhid kavramını bilir.
3.2.Okuduğu metinde sosyal hayata yön veren ilkeleri açıklar.
TEFSİR.
2.1 Ezberlenecek ayetleri yüzünden tecvid kurallarına uygun olarak okur,
2.2 Ezberlenecek ayetleri tecvid kurallarına uygun olarak ezbere okur.
3.1.Kur’an-ı kerim’i doğru ve güzel okumada tecvidin önemini kavrar.
3.2.Kur’an öğreniminde öğreticinin rolünü fark eder.
4.4. Ezberlenecek ayet ve sureleri ana hatları ile tanır.
4.5. Anlamını öğrendiği ayet ve surelerden insana,hayata ve evrene bakışla ilgili ilkeler çıkarır.
5.4. Yüzünden okunan bölümlerin anlamlarını kur’an-ı kerim mealinden okuyarak içeriğini ana hatları ile 
bilir.
İSLAM KÜLTÜR MEDENİYET
12.4.3. İslam lültür ve medeniyetinde mimariyi şekillendiren anlayışları yorumlar.

DİNLER TARİHİ
1.7.7 Dinlerin ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgeleri açıklar.
2.1.1 İslamiyetin doğuşu ve gelişimiyle ilgili tarihi süreci açıklar.
3.2.1.5 Hristiyanlığın doğuşu ve gelişimiyle ilgili tarihi süreci açıklar.
5.2.2.1 Türkiyedeki dini azınlık ve gurupları genel özellikleriyle tanır.

12. SINIF
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BESNİ DİKİLİTAŞ

Hacıhalil ve Dikilitaş Köyü yakınında Kızıldağı’ın üzerinde Dikilitaş adıyla bilinen, Roma dönemine 
ait bir anıt mezardır.Ortada mezar yapısı ve yanında aralıklarla dikilmiş üç çift sütun vardır. İri taşlar 
yığılarak yapılmış olan bu tümülüsün çevresinde deve sütünlardan oluşan anıt mezarın altında mezar 
odası olduğu bilinen kayadan oyma mağaralar mevcuttur.

İletişim: 02302 Dikilitaş/Besni/Adıyaman
Tel: 0 416 216 29 29
Haftanın her günü.

KELEŞ KONAĞI

Adıyaman kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan eski Adıyaman evlerini modern hayata 
angaje ederek, restore edilmiş bir yapıdır. Üst katta dört oda ve alt katta kafe tarzını oluşturmuş geniş 
bir salondan oluşan konakta Adıyaman’ın yöresel yemekleri de bulunmaktadır.

Ulucami, 808. Sk. No:34, 02030 Adıyaman Merkez/
Adıyaman

Tel: 0 416 216 29 29
Haftanın her günü. Gitmeden önce randevu alınız.
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BESNİ KIZILİN MAĞARALARI

Gümüşkaya ve Kızılin Köyü civarında eski yerleşim yeri olarak kullanılan iç içe bulunan                                 
mağaraların MS 2. yüzyılda Romalılar tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.

İletilişim: 02302 Kızılin/Besni/Adıyaman
Tel:  0416 216 29 29
Haftanın her günü.

GÖLBAŞI ALTINLI KÖPRÜSÜ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı olan Yolbağ Köyü’ndeki Altınlı Köprü, şehrin en eski 
kalıntılarının başında geliyor. 

Altınlı Köprü’nün tarihi Roma dönemlerine dayanmakta ve günümüze kadar çok fazla tadilat 
görmemiştir. Yapımı sırasında beyaz kesme taş ve moloz taş kullanıldığı görülen köprü, büyük dört 
kemerden oluşmaktadır. Yapım tarihi ise kesin olarak bilinmemektedir.

İletişim: Adıyaman/Gölbaşı/Yolbağ(Karamağara)
Tel: 0416 216 29 29
Haftanin her günü
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Cendere Köprüsü, Roma Köprüsü veya Septimius Severus Köprüsü olarak da bilinir. Antik 
Cabinas (Cendere) Çayı üzerinde yer almaktadır. Köprü muhteşem bir kanyondan akan çayın iki 
tarafını birleştirdiği için bu isim verilmiştir. Kâhta ilçesinden Nemrut Dağı’na doğru giderken Karakuş 
Tümülüsü’nü geçtikten yaklaşık 10 km sonra Sincik- Kocahisar yol ayrımında bulunmaktadır. Köprü 
Roma İmparatoru Septimius Severus’un (MS 193-211) emriyle o tarihte Samsat’ta (Somasata) karargâh 
kuran XVI. Lejyon tarafından yaptırılmıştır. Kardeşi Geta’yı öldürterek Roma topraklarında Geta adına 
dikilen ne varsa yıktırmış, bu yıkımCendere Köprüsü’nün, yapımından sonra Roma Dönemi’nde değişik 
zamanlarda onarım gördüğü, köprünün korkuluk kısmında yer alan yazıtlardan anlaşılmaktadır.

CENDERE KÖPRÜSÜ

İletişim: 02400 Burmapınar Köyü/Kahta/Kahta/
Adıyaman -- Yenipınar Mh. Atatürk Bulvarı

Tel: 0 416 216 29 29
Haftanın her günü.

ADIYAMAN ULU CAMİ

Adıyaman Ulu Cami Adıyaman şehir merkezinde bulunmaktadır. Dulkadiroğulları Beyliği 
zamanında yapılan cami daha sonra birçok kez onarım görmüştür. Caminin 1863 tarihinde 
yaptırıldığını gösteren bir kitabe, minare kaidesinin doğuya bakan üst yüzeyinde bulunmaktadır. 
Aynı yerde altta kemer içinde bulunan bir başka kitabede caminin 1902 yılında restore edildiği 
anlaşılmaktadır.

İletişim: Cumhuriyet Mah. Müftülük Cad. No.:136 
ADIYAMAN

Tel: 0 416 216 1064 - 0 416 216 3794 
Haftanın her günü. Gitmeden önce randevu alınız.

Saat: 08:00 – 17:30
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ESKİ BESNİ ULU CAMİ

Besni Ulu Camii, Adıyaman ilinin Besni ilçesinde yer almaktadır. Caminin cami kısmı yıkılmış 
olup günümüze sadece minare kısmı gelmiştir. Yapılış tarihine dair kesin bir kaynak bulunmasa da 
13. Yüzyılda inşa edildiği düşünülür.

İletişim: Atatürk Bulvarı No:184 -ADIYAMAN
Tel: 0 (416) 216 1064 - 0 (416) 216 3794 

Haftanın her günü.

ZEY CAMİİ

Adıyaman merkeze bağlı Zey (İnlice) köyünde bulunmaktadır. 17.yy.’da IV. Murat tarafından 
yaptırılan camiinin minaresi Ahlat taşından yapılmıştır.

İletişim: 02040, Zey/Adıyaman Merkez/Adıyaman
Tel: 0 416 216 1064 
Haftanın her günü. 

Gitmeden önce randevu alınız.
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TUT TİRİNTİL KAYA MEZARLARI 
VE 

MOZAİK YERLEŞİMİ

  Geç Roma – Erken Bizans dönemine ait olduğu bilinmektedir. Kaya mezarları kayalık ve 
ormanlık alan içerisinde yer alan iki adet kaya mezarı ve bir adet işlikten oluşmaktadır. Batıya bakan 
kaya mezarı toprak üstünde yer alan büyük bir kaya parçasının içinde yer almaktadır. Daha küçük 
ebatlara sahip olan Kaya Mezarı ise güneye bakmaktadır. Her iki kaya mezarının arsında yer alan 
işlik ise küçük tahribatlar dışında özgünlüğünü korumaktadır. Köy yerleşiminin doğusunda ise yine 
Geç Roma – Erken Bizans dönemine ait küçük tesseralar ile yapılmış yuvarlak motifli beyaz, sarı, 
kırmızı, kahverengi ve mavi renklerin hakim olduğu taban mozaikleri bulunmaktadır.  

İletişim: Tepecik Köyü/Tut/Adıyaman
Tel: 0416 216 29 29
Haftanın her günü 

TUT ULU CAMİİ

Tut Ulu Cami Tut ilçesi merkezinde bulunmaktadır. Düzgün kesme taştan yapılmış minareye 
sahip caminin doğu ve güney cephe beden duvarları da kesme taştan yapılmıştır. Son cemaat yeri iki 
kemerlidir. Caminin üzeri düz dam olup sac ile örtülüdür. Caminin içinde dörtgen ayaklara ve sütunlara 
oturan üç sıra kamerli yapı ve üzerindeki tavan ahşap kaplamadır. Minaresinin kaidesi üzerindeki 
yapım kitabesine göre 1736-37 yıllarında yapılmıştır.

İletişim: Tut ilçesi merkezi/Adıyaman
Tel: 0 416 216 1064      
Haftanın her günü. 

 Gitmeden önce randevu alınız.
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MUSALLA CAMİİ

Adıyaman merkezde bulunan camiinin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1308 Hicri 
1890 miladi yılında deprem sonucu minaresinin yıldığı rivayet edilmektedir. Dolayısıyla daha önce 
inşa edilmiş olmalıdır. Yapıyı tarihlemeye imkan sağlayan tek veri mimari ve plan düzenine bakılarak 
camiinin 17 veya 18. yüzyılda inşa edildiği söylenebilir. Avluya sahip cami düzgün kesme taştan 
yapılmıştır. 

Camiinin kuzeyinde orta kısımdaki kubbe diğerleri düz dam örtülü olan sivri kemerler ile avluya 
açılan beş gözlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Üç bölümden oluşan harimin orta kısmı kubbe ile 
diğer iki kısım ise çapraz tonoz örtüye sahiptir. 

Kıble duvarının ortasına yerleştirilmiş olan mihrap, iki sütunceye oturan sivri kemerli mukarnas 
kavsaralıdır. Mihrabın yanında ise taştan yapılmış minbere sahiptir. Minare ise camii avlusunun 
güneybatı köşesinde son cemaat yerine bitişiktir. Üç sıra mukarnasla çevrilen tek şerefeli minare, 
silindirik petek ve külahla son bulmaktadır.

İletişim: Musalla, Atatürk Cd. No:90, 02100
 Adıyaman Merkez/Adıyaman 

Tel: 0 416 216 1064 
Haftanın her günü.

Gitmeden önce randevu alınız.

ÜZEYİR PEYGAMBER MAKAMSAL TÜRBESİ

İsrailoğulları peygamberlerinden, ism-i şerif’leri Kuran-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 30. Ayet-i 
Kerime’sinde geçen, Bakara Sure-i Şerif’inde ise bir menkıbesine işaret edilen Üzeyir Aleyhisselam’ın 
makamı Adıyaman’ın Gerger ilçesinin Siver köyündedir. Üzeyr Aleyhisselâm’a ait Siver köyündeki türbe 
Osmanlı döneminde yapılmıştır. Yanında cami ve misafirhane bulunmaktadır. Şu anda yeniden inşa 
edilmekte olan türbenin yeni dönüşümü ile inanç turizminde önemli bir yer elde edeceği beklenmektedir.

İletişim: 02700 Sutepe/Gerger/Adıyaman
Tel: 0 416 216 1064    
Haftanın her günü.  

Gitmeden önce randevu alınız.
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KAHTA ESKİ KALESİ

Eski Kahta kalesi üç önemli medeniyetin izlerini taşımaktadır. Kommagene’liler döneminde 
yazlık başkent olan Arsameia ile birlikte önemli bir idare merkezi, kale olarak inşa edilmiş, Roma’lılar 
döneminde geliştirilerek konumu devam ettirilmiştir. 1260’larda Memlukların bölgeye hakim olmasıyla 
kale restore edilmiş ve bugünkü son şekli verilmiştir. Eski Kahta ‘nın Cumhuriyet dönemine kadar 
ilçe merkezi olarak Elazığ’a (Memuret-ül Aziz) bağlı kalması kalenin 1926‘ lara kadar kullanıldığı 
anlaşılmaktadır.
 

Kalede su yolları, sarnıç, zindan, dükkanlar, ibadet mekanları ve geniş odalar bulunmaktadır. 
1970’lerde kazı ve kısmi restoresi yapılmıştır.

İletişim: Kocahisar Köyü, 02400 
Kahta/Adıyaman

Tel: 0 416 216 29 29
Haftanın her günü. 

Gitmeden önce randevu alınız.

HALEP KÖPRÜSÜ

Tek gözlü, düzgün kesme taştan yapılmış olan köprüye ait kitabe bulunmamaktadır. Bu nedenle 
yapım yılı ve banisi hakkında bilgi yoktur. Köprünün ayak açıklığı 6 metre, yüksekliği 8 metre, genişliği 
4 metredir. Köprünün kuzey kemer açıklığı içerisinde ayı motifi ve güney cephesinde yıldız motifleri 
bulunmaktadır. Köprünün batı cephesinde tahrip olmuş 4 adet fincan motifi bulunmaktadır.

İletişim: Varlık mahallesi / Adıyaman
Tel: 0416 216 29 29
Haftanın her günü
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OTURAKÇI PAZARI

PAŞA HAMAMI

Adıyaman şehir merkezindeki bu tarihi 
çarşıda yöreye özgü halı, kilim, cicim, çanta 
ve heybe gibi el sanatları ürünleri turistik eşya 
olarak satılmaktadır.

Yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi 
bulunmamaktadır. Adıyaman Kab camii’nin ek 
yapısı olarak değerlendirilmektedir. Yaklaşık 
19.70*20.40 m boyutlarındadır. Hamamın giriş 
kapısının üzerinde karşılıklı duran iki pars figürü 
ile bunların arasında üç rozet bulunmaktadır. 
Hamamın güney cephesinde su deposu ve 
külhan yer almaktadır.

Kapcami, 1008. Sk., 02100 Adıyaman 
Merkez/Adıyaman

Tel: 0 416 216 29 29
Haftanın her günü.

Kapcami, 1013. Sk. No:6, 02100 Adıyaman 
Merkez/Adıyaman

Tel:  0 416 216 29 29
Haftanın her günü. Gitmeden önce randevu 

alınız.

SAHABE SAFVAN BİN MUATTAL (R.A.) TÜRBESİ

Allah Resulü’nün, “Ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum.” dediği Safvan Bin 
Muattal ifk olayında kendisine iftira atılan ve daha sonra ayet-i kerime ile günahsız olduğu bildirilen 
sahabedir. Yöre halkı tarafından Safvan Bin Muattal, “Sahabeyi pak” olarak da anılır.
Safvan Bin Muattal’ın İslam tarihinde çok önemli bir sahabe olduğunu dile getiren Araştırmacı Yazar 
Ebubekir Aytekin, “Sahabe, sağlığında Hazreti Peygamberi görmüş, Müslüman olarak onunla tanışmış 
ve onunla bir müddet münasebette bulunmuş kişilere denir. Safvan Bin Muattal da bu anlamda önemli 
bir sahabedir. Nur Suresinde İfk olayının açığa kavuşturulasıyla paklığının ortaya çıkması önemini 
daha da arttırmıştır.” dedi.

“Türkiye’de türbesinin yeri kesin olarak bilinen iki sahabeden biridir. Bunlardan bir tanesi Eyyüb 
El Ensari olarak bilinen Halid Bin Zeyd İstanbul’da medfundur. Bugün İstanbul’da onun adıyla bilinen 
bir semt vardır; Eyüp Sultan diye. Türbesinin İstanbul’un fethinden sonra keşifle bulunduğu bilinir. 
Ama Safvan Bin Muattal’ın türbesinin Samsat’ta bulunduğu, 30 civarında tarihi eserlerle sabittir. 

İletişim: Doğanlar Mezrası Tepesi, 02800 
Taşkuyu/Samsat

Tel: 0 416 216 1064 
Haftanın her günü.
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SİNCİK TAŞKALE HAN YAPILARI

İki adet han yapısı bulunmaktadır. XƖƖƖ.yy’ın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Dış 
duvarları kaba yonu taşlarla kaplı iç yüzeyleri tonazlı moloz taş  ile sıralı olarak yapılmıştır. Bu yapıların 
50 metre doğusunda yıkılmış vaziyette olan Taşkale Köprüsü de bulunmaktadır.

Taşkale Köyü/Sincik/Adıyaman
Tel: 0416 216 29 29
Haftanın her günü.

ST. PAUL KİLİSESİ

  Mor Petrus ve Mor Paulus Kilisesi Adıyaman Merkez Mara Mahallesindedir. 4 veya 5. yüzyılda 
yapıldığı tahmin edilen kilise, giriş kapısı üzerinde ve içeride bulunan Süryanice kitabelere göre 
1888 ve 1905 yıllarında onarım görmüştür.

Doğu-batı yönünde uzanan kilise üç nefli bazilikal plana sahiptir. Apsis içerisinde bulunan ahşap 
sunak 1890 yılında Urfalı Süryani ustalar tarafından yapılmış ve yakın zamanda onarım görmüştür. 
Batıda yer alan narteksin üst katı içeriye açılmaktadır. St. Paul Kilisesi olarak da bilinen kilise bugün 
Süryani cemaati tarafından kullanılmaktadır.

MARA MAH. 1313 SOK. NO:9 MERKEZ/ADIYAMAN
Tel: 0 416 2133673

Pazartesi’den Cuma’ya. Gitmeden önce randevu 
alınız.

Saat: 08:30 – 17:00
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SİNCİK BİRİMA KÖPRÜSÜ ROMA ÇEŞMESİ

Köprünün döneminin ve tarihinin kesin olarak tanımlanması mümkün değildir. Ancak tipolojisi 
itibariyle Selçuklu ve Osmanlı köprülerini andırmaktadır. Brima Köprüsü’nün düzgün kesme taştan 
inşa edilmiş olduğu; ayak seviyesine kadar yıkılmış daha sonra köy halkı tarafından  orijinal 
ayaklarındaki malzemelere uygun olarak yeniden yapılmıştır. 3 metre genişlikte 20 metre uzunlukta 
7 metre yüksekliğine sahip köprünün kemer taşları orijinaldir.

Tarihi roma çeşmesinin ilk incelemeleri 1890 yılında ve daha sonra 1938 yılında yapılmıştır. Bugün 
hala köylüler tarafından aktif olarak kullanılan Roma Çeşmesi antik dönemde de Toroslardan gelip 
doğuya Samsata doğru devam eden kervanların yol güzergahı olmuştur. Arkasıındaki doğal kaynakla 
beslenen çeşmenin üstü büyük kesme taş bloklarla örülmüş büyük bir kemerle örtülmüştür. Kemerin 
önündeki açık alanda, meydandan alt kotta yer yer özgün kesme taş döşeme ve basamaklar izlenir. Su 
bu noktadan sonra üç ola ayrılarak cami kenarında tekrar yer altına girer.

Sincik/ Şahkolu Köyü /Adıyaman
Tel: 0416 216 29 29
Haftanın her günü

Örenli, 02200 Adıyaman Merkez/Adıyaman
Tel: 0 416 216 29 29
Haftanın her günü.


