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Projenin Amacı 
Aksaray ilinde yer alan doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim merkezlerinin tüm ders 
müfredatıyla ilişkilendirilerek üretilecek araştırma yayınları yoluyla Aksaray’da görevli tüm zümre 
öğretmenleri tarafından bu mekânların okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması sonucu 
Aksaray’ın doğal, tarihî ve kültürel varlıklarının gelecek nesiller tarafından tanınmasının ve bu 
varlıkların çevresel değerlerinin gözetilmesinin sağlanmasıdır. 
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Projenin Gerekçesi 
Okul dışı ortam olarak; sanat ve kültürel etkinlikleri, müzeleri, kütüphaneleri, tarihî siteler ve evleri, 
spor tesislerini vb. saymak mümkündür. Bu tür ortamlar, toplumun tarihî, kültürel, doğal vb. 
değerlerinin toplandığı, korunduğu ve eğitsel amaçlarla sergilendiği mekânlar olup, eğitimde etkin 
olarak kullanılması gereken en önemli araçlardandır. Özellikle ülkemizde geçmiş uygarlıklara ait 
pek çok mekânın, kalıntının bulunduğunu ve neredeyse her şehrimizde en az iki ve üzeri müzenin, 
camilerin, hamamların antik tiyatroların vb. olduğunu varsaydığımızda oldukça zengin bir kültür 
varlığına sahip olduğumuz sonucuna ulaşabiliriz. 
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Okul Dışı Öğrenme Ortamları 
Proje ekibi tarafından literatür taraması ve saha incelemesi yoluyla, Aksaray’da yer alan doğal, 
tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim merkezlerinin envanteri çıkarılmış, bu mekânlar öğretim 
programları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş ve aşağıdaki liste oluşturulmuştur. 
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Okul Dışı Öğrenme Ortamları Tablosu 

1 AFAD İl Müdürlüğü 18 İl Eğitim Tarihi Müzesi 

2 Aksaray Belediyesi 19 Kervansaraylar 

3 Aksaray Bilim Sanat Merkezi 20 Kurşunlu Cami 

4 Aksaray İl Halk Kütüphanesi 21 Kuzeyboru Ltd. Şti. 

5 Aksaray Kültür Evi 22 Melendiz Çayı  

6 Aksaray Şehitliği 23 Mercedes BenzTürk A.Ş. 

7 Aksaray Ulu Cami 24 Narlı Göl 

8 Aksaray Üniversitesi 25 Ören Yerleri 

9 Azmi Milli Bilim ve Sanayi Müzesi 26 PTT 

10 Brisa Ltd. Şti. 27 Sebze Hali 

11 Doğuş Çay Ltd. Şti. 28 Selçuklu hamamı 

12 Eğri Minare 29 Somuncu Baba külliyesi 

13 Güneş enerji santralleri 30 Tarihi İnanç Merkezleri 

14 Güzelyurt Açık Hava Müzesi 31 Trafik Eğitim Parkları 

15 Hasandağı 32 Tuz Gölü 

16 Hirfanlı / Mamasın Barajı,  33 Uluırmak 

17 Ihlara Vadisi 34 Ziga Kaplıcaları 
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Kazanım - Mekân Tabloları 
Proje ekibindeki branş öğretmenlerince öğretim programlarında yer alan ders kazanımları 
incelenmiş, tespit edilen mekânlarla kazanımlar ilişkilendirilmiş ve bunun sonucunda Kazanım-
Mekân Tabloları ortaya çıkmıştır. 
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Okul Öncesi Sınıflar (4-5 Yaş) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Sosyal Duygusal 
Gelişim 

Sanat eserlerinin 
değerini fark eder. 

Aksaray Müzesi 

Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini 
söyler. Sanat eserleri ile ilgili duygularını 
açıklar. Sanat eserlerinin korunmasına özen 
gösterir. 

Farklı kültürel 
özellikleri açıklar. 

Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri 
söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer 
kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini 
söyler. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 9 
 

Hayat Bilgisi Dersi (2-3. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Ülkemizde Hayat 

Yakın çevresindeki 
tarihî, doğal ve 

turistik yerleri fark 
eder. 

İl Eğitim Tarihi 
Müzesi 

Geçmişte kullanılan eğitim teknolojilerini 
tanır. 

Ülkemizde Hayat 

Yakın çevresinde 
yer alan tarihî, 

doğal ve turistik 
yerlerin 

özelliklerini tanıtır. 

İl Eğitim Tarihi 
Müzesi 

Geçmişte kullanılan eğitim teknolojilerini 
tanır. 

Güvenli Hayat 
Trafik işaretlerinin 
anlamlarını kavrar. 

Trafik Eğitim 
Parkları 

Trafik işaretlerinin işlevini ve önemini 
uygulamalı olarak kavrar. 
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (5. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Allah İnancı 

Evrendeki 
düzenden 
hareketle 

yaratıcının varlığını 
açıklar. 

Aksaray Bilim 
Sanat Merkezi 

İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olma 
özelliğini temel alarak Allah’ın yaratıcı, 
yaşatıcı, gözetici olduğunu kavrar.  

İbadet Konusunda 
Bilgilenelim 

İbadetle ilgili 
kavramları açıklar. 

Camiyi genel 
özellikleri ile tanır. 

Aksaray Ulu 
Cami 

Caminin bölümlerini tanır. Caminin birlik ve 
beraberliğimizi sağlamadaki rolünü kavrar. 
İnanç-ibadet ilişkisini ve ibadetlerdeki temel 
ilkeleri kavrar. 

Vatanımızı ve 
Milletimizi 
Seviyoruz 

Vatan ve millet 
sevgisinin önemini 

açıklar. Vatan ve 
milletine karşı 

kendisine düşen 
görevi yerine 

getirir. 

Aksaray 
Şehitliği 

Vatan sevgisinin önemini kavrar. Şehitliği 
ziyaret ederek, şehitlere karşı minnet ve 
şükran duygularını ifade eder. Askerlik 
yapmanın neden bir vatan borcu olduğunu 
anlar. 
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (6. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Namaz İbadeti 

Namaza hazırlık 
şartlarını belirtir. 
Namazın kılınış 

şartlarını açıklar.  
Ezan ve kametin 

namazla ilişkisinin 
farkında olur. 

Namazın kılınışını 
açıklar. 

Ulu Cami 
Kurşunlu Cami 

Öğrenciler bir vakit namazını kılarak namaz 
konusunu kavrar. 

Kültürümüz ve Din 

Din ile kültür 
arasındaki ilişkiyi 

açıklar. Dil, örf, 
âdet, musiki ve 
mimarideki dinî 

motiflere örnekler 
verir. 

Aksaray Müzesi 
Aksaray Kültür 

Evi 

Kültürel ögeler üzerindeki din etkisini çeşitli 
örneklerle kavrar. Ziyaret edilen 
mekânlardaki dini unsurların ve kültürel 
unsurların etkileşimini gözlemler. 
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (8. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Dinler ve Evrensel 
Öğütleri 

Dinlerin ve İslam’ın 
evrensel 

öğütlerine örnekler 
vererek bunların 

insanlık için 
önemini fark eder. 

Aksaray Müzesi 
Ulu Cami 
Kurşunlu Cami 

İslam dininin evrensel bir değer olduğunu 
kavrar. Farklı yüzyıllarda İslam dininin 
devamlılık arz ettiği ve bunun etkilerinin 
kültürel unsurlarda gözlemlenmesinin 
mümkün olduğunu anlar. 
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Fen Bilimleri Dersi (5. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Vücudumuzun 
Bilmecesini 

Çözelim / Canlılar 
ve Hayat 

Sindirimde görevli 
yapı ve organların 

yerini model 
üzerinde sırasıyla 

gösterir. 
Boşaltımda görevli 

yapı ve organları 
tanır. 

Aksaray 
Üniversitesi 
Veterinerlik 

Fakültesi 

Canlı türleri örnekleri üzerinden sindirim ve 
boşaltım sistemlerini gözlemler. 

Canlılar Dünyasın 
Gezelim ve 

Tanıyalım / Canlılar 
ve Hayat 

Canlılara örnekler 
vererek benzerlik 
ve farklılıklarına 

göre gruplandırır. 

Aksaray 
Üniversitesi 
Veterinerlik 

Fakültesi 

Canlı türlerine ait örnekler üzerinden kemik, 
eklem ve kas örnekleri, sonrasında sindirim, 
solunum, boşaltım, üreme ve sinir sistemine 
ait preparatları gözlemler. 
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Fen Bilimleri Dersi (6. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Vücudumuzdaki 
Sistemler / Canlılar 

ve Hayat 

Solunum sistemini 
oluşturan yapı ve 
organları model 

üzerinde gösterir. 
Dolaşım sistemini 
oluşturan yapı ve 

organları görevleri 
ile birlikte açıklar. 

Aksaray 
Üniversitesi 
Veterinerlik 

Fakültesi 

Canlı türlerinin örnekleri üzerinden solunum 
ve dolaşım organlarını gözlemler. 

Güneş Sistemi ve 
Ötesi / Dünya ve 

Evren 

Yıldızlar ile 
gezegenleri 
karşılaştırır. 

Teleskopun ne işe 
yaradığını ve gök 

bilimin 
gelişimindeki 

önemini açıklar. 
Gök bilimci 

(astronom) ve 
astronot 

arasındaki farkı 
kavrar. 

Aksaray Bilim 
Sanat Merkezi

  

Kubbe ekranda üç boyutlu animasyonları 
izler. Teleskop ile gökyüzünü gözlemler ve 
gökbilimciler ile tanışır. 
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Fen Bilimleri Dersi (7. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Vücudumuzdaki 
Sistemler/ Canlılar 

ve Hayat 

Sindirim sistemini 
oluşturan yapı ve 
organları model 

üzerinde 
göstererek açıklar. 
Boşaltım sistemini 
oluşturan yapı ve 
organları model 

üzerinde 
göstererek 

görevlerini açıklar. 

Aksaray 
Üniversitesi 
Veterinerlik 

Fakültesi 

Canlı türlerinin örnekleri üzerinden sindirim, 
boşaltım ve sinir sistemi organlarını 
gözlemler. 

Maddenin Yapısı ve 
Özellikleri /  

Madde ve Değişim 

Evsel atıklarda geri 
dönüştürülebilen 

ve 
dönüştürülemeyen 

maddeleri ayırt 
eder. 

Yakın çevresindeki 
kimya endüstrisi 

alanındaki 
işletmelerin, 

toplum ve ülke 
ekonomisine 

katkılarını fark 
eder. 

 
Aksaray 

Belediyesi Katı 
Atık Dönüşüm 

Tesisi   

Katı atıkların geri dönüşüm aşamalarını izler 
ve ekonomiye katkısı hakkında bilgi alır. 
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Fen Bilimleri Dersi (8. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Canlılar ve Enerji 
İlişkileri / Canlılar 

ve Hayat 

Katı atıkları geri 
dönüşüm için 
ayrıştırmanın 

önemini ve ülke 
ekonomisine 

katkısını, araştırma 
verilerini 

kullanarak tartışır 
ve çözüm önerileri 

sunar. 

Aksaray 
Belediyesi Katı 
Atık Dönüşüm 

Tesisi 

Sürdürülebilir kalkınma ve yaşam bilincinin 
geliştirilmesi amacı ile geri dönüşüm 
aşamalarını inceler. 

Deprem ve Hava 
Olayları / Dünya ve 

Evren 

Depremle ilgili 
temel kavramları 

bilir.  
Deprem biliminin 

bir bilim dalı 
olduğunu ve bu 
alanda çalışan 

uzmanlara deprem 
bilimci adı 

verildiğini bilir. 

AFAD İl 
Müdürlüğü 

Simülatör ile depremlerde oluşan fiziksel 
koşulları (sarsıntı, ses, toz, ışık) benzetim 
yoluyla kavrar. 
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Görsel Sanatlar Dersi (5. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Kültürel Miras 

Geçmişte ve 
günümüzde 

yapılmış olan 
sanat eserleri 

arasındaki 
farklılıkları belirler. 

Aksaray Müzesi 

Müzede iki farklı döneme ait sanat eseri 
belirleyerek farklılıklarını tespit eder. 

Müzeler ile görsel 
sanatları 

ilişkilendirir. Müze, 
müze türleri ve 

müzelerin kültürel 
mirasa katkıları 

üzerinde durulur. 

Ziyaret edilen müzenin türü hakkında bilgi 
sahibi olur, müzelerin kültürel mirasımıza 
olan katkılarını soru-cevap tekniği ile kavrar. 
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Görsel Sanatlar Dersi (6. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Görsel İletişim ve 
Biçimlendirme 

Görsel sanat 
çalışmasında farklı 

el sanatları 
alanlarını bir arada 

kullanır. Görsel 
sanat çalışması 
oluşturulurken 

ebru ile kaligrafi, 
ebru ile katı’, takı 
ve örme vb. farklı 
Türk el sanatları 
alanları bir arada 

kullanılır. 

Aksaray 
Belediyesi 

AKMEK 

Gidilen mekânlarda ebru çalışmasının 
yapılışını gözlemler ve ebru çalışması yapar. 

Kültürel Miras 

Müzelerdeki 
eserler aracılığıyla 

Anadolu 
uygarlıklarını tanır. 

Aksaray Müzesi 
Müzedeki eserleri inceleyerek uygarlıklar 
hakkında bilgi sahibi olur. 
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Görsel Sanatlar Dersi (7. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Kültürel Miras 

Sanat 
eserlerindeki 

üslupları fark eder. 

Aksaray Müzesi 

Sanat eserlerini inceleyerek sanatçıların 
üsluplarındaki farklılığı keşfeder. 

Sanat ve kültürün 
birbirini nasıl 

etkilediğini analiz 
eder. 

Türk kültürüne ait eserleri inceler. 
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Görsel Sanatlar Dersi (8. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Kültürel Miras 

Sanat eserinin 
sosyal, politik ve 

ekonomik 
faktörlerden nasıl 

etkilendiğini 
tanımlar. 

Aksaray Müzesi 

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

Dönem, üslup, 
kullanılan 

malzemelere göre 
sanat eserlerinin 

özelliklerini 
karşılaştırır. 

Sanat eserlerini inceler, eserlerdeki 
farklılıkları keşfeder. 
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Sosyal Bilgiler Dersi (5. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Adım Adım Türkiye 

Çevresindeki ve 
ülkemizin çeşitli 

yerlerindeki doğal 
varlıklar ile tarihi 

mekânları, 
nesneleri ve 

yapıtları tanır. 

Ihlara Vadisi 
Güzelyurt  
Narlı Göl 

Aksaray’daki doğal, tarihi ve kültürel 
mekânları tanır. 

Kültür ve Miras 

Günlük yaşamdaki 
kültürel unsurların 

tarihî gelişimini 
değerlendirir. 

Aksaray Kültür 
Evi 

Yerleşmiş kültürel unsurların sürekliliği ve 
değişimini gözlemler. 

Gerçekleşen Düşler 

Buluşlarla 
teknolojik 

gelişmeleri 
ilişkilendirir. 

Buluşların ve 
teknolojik 

ürünlerin toplum 
hayatımıza 

etkilerini tartışır. 

Aksaray İl 
Eğitim Tarihi 
Müzesi, Azmi 
Milli Sanayi ve 
Bilim Müzesi 

Teknolojik ürünlerin sergilendiği müzelerdeki 
objeleri inceleyerek hayatımıza etkilerini 
gözlemler. 
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Sosyal Bilgiler Dersi (6. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Yeryüzünde Yaşam 

Farklı ölçeklerde 
çizilmiş 
haritalardan 
yararlanarak ölçek 
değiştiğinde 
haritanın değişen 
özellikleri hakkında 
çıkarımlarda 
bulunur. 

Aksaray İl 
Eğitim Tarihi 

Müzesi, 
Aksaray 

üniversitesi 

Aksaray İl Eğitim Tarihi Müzesi harita yapım 
aşamalarını gözlemleyerek harita ölçekleri 
arasındaki farkları kavrar. 

Anadolu’da ve 
Mezopotamya’da 
yaşamış ilk 
uygarlıkların 
yerleşme ve 
ekonomik 
faaliyetleri ile 
sosyal yapıları 
arasındaki 
etkileşimi fark 
eder. 

Aksaray müzesi 
 

Aksaray Müzesinde. ilk uygarlıkların 
yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal 
yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. 
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Sosyal Bilgiler Dersi (7. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Türk Tarihine 
Yolculuk 

Türk toplumunda 
hoşgörü ve birlikte 
yaşama fikrinin 
önemine dayalı 
kanıtlar gösterir. 

Ulu cami, 
Somuncu Baba 

külliyesi 

Bu mekanlarda hoşgörü ve birlikte yaşama 
fikrine kanıt olarak inceler. 

Zaman İçinde Bilim 

İlk uygarlıkların 
bilimsel ve 
teknolojik 
gelişmelere 
katkılarına 
örnekler verir. 

Aksaray Müzesi 
Aksaray Müzesinde ilk yazılı tablet 
örneklerini inceler.  

Ekonomi ve Sosyal 
Hayat 

Osmanlı 
Devleti’nde ıslahat 
hareketleri sonucu 
ortaya çıkan 
kurumlardan 
hareketle 
toplumsal ve 
ekonomik değişim 
hakkında 
çıkarımlarda 
bulunur. 

İl Eğitim Tarihi 
Müzesi 

Müzede yer alan 1863 yılına ait orijinal 
“Memleket sandığı” ile Türk bankacılık 
sisteminin kuruluşunu kavra 
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Sosyal Bilgiler Dersi (8. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Bir Kahraman 
Doğuyor 

Atatürk’ün 1919’a 
kadar bulunduğu 
görevler ve yaptığı 
hizmetleri 
üstlendiği Milli 
Mücadele liderliği 
açısından 
yorumlar. 

Aksaray İl Halk 
Kütüphanesi, İl 

Eğitim Tarihi 
Müzesi, 
Aksaray 

Üniversitesi 

Atatürk’ün görev aldığı savaşlar ile ilgili 
belgeleri ve dokümanları inceler. 

Milli Uyanış: 
Yurdumuzun 

İşgaline Tepkiler 

Misakı Millînin 
kabulünü ve Büyük 
Millet Meclisi’nin 
açılışını “ulusal 
egemenlik” ”tam 
bağımsızlık ”ilkeleri 
ve vatanın 
bütünlüğü esası ile 
ilişkilendirir. 

Aksaray İl Halk 
Kütüphanesi, İl 

Eğitim Tarihi 
Müzesi, 
Aksaray 

Üniversitesi 

Ulusal egemenlik ve tam bağımsızlığın 
sembolü olan Büyük Millet Meclisini tanır. 

Çağdaş Türkiye 
Yolunda Adımlar 

Hukuk alanındaki 
gelişmeleri, 
Medeni Kanun’un 
Türk aile yapısında 
ve kadının 
toplumdaki 
yerinde meydana 
getirdiği 
değişiklikleri analiz 
eder. 

Aksaray İl Halk 
Kütüphanesi, İl 

Eğitim Tarihi 
Müzesi, Adliye 

Müzede yer alan belgeler ve fotoğraflar 
yoluyla Türk hukukunun tarihi gelişimini 
kavrar. 
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Türkçe Dersi (5. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Yazma 

Hikâye edici 
metinler yazar. 
Herhangi bir olayı 
veya etkinliği oluş 
sırası içinde yazar 

Eğitim Tarihi 
Müzesi 

Müze ziyaretindeki gözlemlerini yine 
müzenin etkinlik için ayrılan bölümünde oluş 
sırasına göre mektup formunda yazar. 
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Türkçe Dersi (6. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Konuşma 

Hazırlıklı 
konuşmalar 
yapma. Konuşma 
konusu hakkında 
araştırma yapar. 
Konuşma metni 
hazırlar.  

Doğal 
Mekânlar, Tarihi 

ve Kültürel 
Mekânlar 

Ziyaret edilecek mekanlar hakkında bilgi 
toplayarak, ziyaret sırasındaarkadaşlarına 
sunum yapar. 

Okuma 

Okuma alışkanlığı 
kazanma. Kitaplık, 
kütüphane, kitap 
fuarı ve kitap 
evlerinden 
faydalanır. Şiir 
ezberler, şiir 
dinletileri düzenler. 

Aksaray İl Halk 
Kütüphanesi 

Kitaplık ve kütüphane kavramını tanır. 
Mehmet Akif Ersoy’un bir şiirini ezberleyerek 
şairin hayatı hakkında bilgi sahibi olur. 
Kitaplık, kütüphane ve kitap fuarlarından 
nasıl faydalanılacağını öğrenir. 

Yazma 

Planlı yazma. 
Yazma konusu 
hakkında 
araştırma yapar.  
Yazacaklarının 
taslağını oluşturur. 

Aksaray İl Halk 
Kütüphanesi 

Ziyaret ettiği mekânda edindiği bilgilerin 
ışığında “Atatürk’ün hayatını anlatan bir yazı 
yazar 
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Türkçe Dersi (6,7&8. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Konuşma 

Hazırlıklı 
konuşmalar 
yapma. Konuşma 
konusu hakkında 
araştırma yapar. 
Konuşma metni 
hazırlar.  

Doğal 
Mekânlar, Tarihi 

ve Kültürel 
Mekânlar 

Ziyaret edilecek mekanlar hakkında bilgi 
toplayarak, ziyaret sırasındaarkadaşlarına 
sunum yapar. 

Okuma 

Okuma alışkanlığı 
kazanma. Kitaplık, 
kütüphane, kitap 
fuarı ve kitap 
evlerinden 
faydalanır. Şiir 
ezberler, şiir 
dinletileri düzenler. 

Aksaray İl Halk 
Kütüphanesi 

Kitaplık ve kütüphane kavramını tanır. 
Mehmet Akif Ersoy’un bir şiirini ezberleyerek 
şairin hayatı hakkında bilgi sahibi olur. 
Kitaplık, kütüphane ve kitap fuarlarından 
nasıl faydalanılacağını öğrenir. 

Yazma 

Planlı yazma. 
Yazma konusu 
hakkında 
araştırma yapar.  
Yazacaklarının 
taslağını oluşturur. 

Aksaray İl Halk 
Kütüphanesi 

Ziyaret ettiği mekânda edindiği bilgilerin 
ışığında “Atatürk’ün hayatını anlatan bir yazı 
yazar 
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Beden Eğitimi Dersi (9,10,11&12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Kültürel 
Birikimlerimiz Ve 

Değerlerimiz 

Türk spor tarihine 
katkıda bulunmuş 
şahsiyetleri tanır. 

Aksaray İl Halk 
Kütüphanesi 

Türk spor tarihine katkıda bulunmuş 
şahsiyetleri araştırır. 

Olimpiyatlarda 
başarı elde etmiş 
Türk sporcularını 
tanır. 

Aksaray İl Halk 
Kütüphanesi 

Olimpiyatlarda başarı elde etmiş Türk 
sporcularını araştırır. 

Spor Bilinci Ve 
Organizasyonları 

Aksaray İl Halk 
Kütüphanesi 

Spor bilinci ve organizasyonları konusunda 
araştırma yapar. 

Dünyadaki spor 
politikalarının 
ülkemizdeki spor 
politikasına etkisini 
açıklar. 

Aksaray İl Halk 
Kütüphanesi 

Dünyadaki spor politikalarının ülkemizdeki 
spor politikasına yönelik araştırma yapar. 
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Coğrafya Dersi (9. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Türkiye'de 
Yerleşmenin 

Dağılışını Etkileyen 
Faktörler 

Türkiye’de 
yerleşmelerin 
dağılışını etkileyen 
faktörleri 
örneklerle açıklar. 

Aksaray Müzesi 
 

Aksaray’daki İlk yerleşim yerlerinden 
günümüze kadar gelen süreci somut 
örnekleriyle görür. 
 

Dünya’nın 
Hareketleri ve 

Sonuçları 

Dünya’nın şekli ve 
hareketlerinin 
etkilerini 
değerlendirir. 

Aksaray Bilim 
ve Sanat 
Merkezi 

 

Teleskopla uydu (ay), yıldız ve gezegenlerin 
hareketlerini, şekillerini gözlemler. 
 

Hava Durumu ve 
İklimin Etkileri 

Örneklerden 
yararlanarak hava 
durumu ile iklim 
özelliklerini etkileri 
açısından 
karşılaştırır. 
 

Aksaray 
Meteoroloji 
Müdürlüğü 

 

Ülkemizin genelinde yaygınlaşan otomatik 
metoorolojik gözlem sistemleriyle anlık hava 
durumunun ve hava durumu tahminlerinin 
nasıl yapıldığı yerinde görülür. 
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Coğrafya Dersi (10. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Topografya ve 
Kayaçlar 

Kayaçların 
özellikleri ile 
yeryüzü 
şekillerinin oluşum 
süreçlerini 
ilişkilendirir. 

Aksaray Müzesi 
Kayaçların geçmişten günümüze kadar 
yaşamımızın birçok alanında farklı kullanım 
örneklerini görür. 

Topografya ve 
Kayaçlar 

Kayaçların 
özellikleri ile 
yeryüzü 
şekillerinin oluşum 
süreçlerini 
ilişkilendirir. 

Hasandağı 
Hasandağı çevresinden taş örnekleri 
toplanır. 

Türkiye'nin 
Şekillenmesinde İç 
Kuvvetlerin Rolü 

Türkiye’deki yer 
şekillerinin oluşum 
sürecine iç 
kuvvetlerin etkisini 
açıklar. 

Hasandağı, 
Narlıgöl 

Selime vb. 

Yer şekillerinin oluşum sürecine iç 
kuvvetlerin etkisini görür. 

Türkiye'nin Dağları 

Türkiye’deki ana 
yer şekillerini 
temel özellikleri ve 
dağılışları 
açısından 
değerlendirir. 

Hasandağı Volkanik dağ örneğini görür. 
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Coğrafya Dersi (10. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Türkiye'nin Su 
Kaynakları 

Türkiye’deki su 
varlıklarının genel 
özelliklerini ve 
dağılışını açıklar. 

Narlıgöl, 
Tuzgölü, 

Melendiz Çayı, 
Hirfanlı-

Mamasın Barajı, 
Ziga vb. 

Çevredeki su kaynakları ve etkilerini öğrenir. 

Doğal Afetler ve 
Türkiye İçin Riskleri 

Türkiye’deki 
afetlerin dağılışları 
ile etkilerini 
ilişkilendirir. 

Güzelyurt-
Belisırma 

 
Kaya düşmesi ve erozyonun etkilerini görür. 

Türkiye'nin Su 
Kaynakları 

Türkiye’deki su 
varlıklarının genel 
özelliklerini ve 
dağılışını açıklar. 

Narlıgöl, 
Tuzgölü, 

Melendiz Çayı, 
Hirfanlı-

Mamasın Barajı, 
Ziga vb. 

Çevredeki su kaynakları ve etkilerini öğrenir. 
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Coğrafya Dersi (11. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Tarım ve 
Hayvancılığın 

Türkiye 
Ekonomisindeki 
Yeri ve Önemi 

Tarımın Türkiye 
ekonomisindeki 
yerini açıklar. 

Azmi Milli Bilim 
ve Sanayi 

Müzesi 

Cumhuriyet Dönemiyle birlikte tarımın ve 
tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için alınan 
önlemlerin somut örneğini görür. 

Türk Kültürü 

Türk kültürünün 
yayılış alanlarını 
bölgesel özellikler 
açısından analiz 
eder. 

Eğri Minare, 
Zinciriye 

Medresesi, 
Ulucami, 

Sultanhanı vb. 

Türk kültürünü temsil eden başlıca maddi ve 
manevi örneklerini görür. 

Üretim, Dağıtım ve 
Tüketim İlişkisi 

Üretim, dağıtım ve 
tüketim sektörleri 
arasındaki ilişkiyi 
ekonomiye etkisi 
açısından 
değerlendirir. 

Sebze Hali, 
AVM ve Pazar 

Dağıtım ile tüketim arasındaki ilişkiyi kurar. 

Türkiye'de 
Madenler ve Enerji 

Kaynakları 

Türkiye'nin 
madenleri ve enerji 
kaynaklarının 
dağılışını açıklar. 

Hirfanlı ve 
Mamasın Barajı 

vb. 

Tükenmeye enerji kaynaklarının etkili 
kullanımı yerinde görür. 
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Coğrafya Dersi (12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Şehirleşme, Sanayi 
ve Göç İlişkisi 

Şehirleşme, göç ve 
sanayileşme 
ilişkisini toplumsal 
etkileri açısından 
yorumlar. 

Yeni oluşan 
mahalleler 

Gecekondu bölgesinin sosyal, kültürel ve 
çevresel özellikleri yerinde araştırılır. 

Türkiye'nin Turizm 
Değerleri 

Türkiye’nin turizm 
potansiyelini ve 
varlıklarını açıklar. 

Eğri Minare, 
Zinciriye 

Medresesi, 
Ulucami, 

Sultanhanı vb. 

İlimizi sembolize eden turizm değerlerimizi 
yerinde görürüz. 

Ticaret Yolları 

Tarihî ticaret 
yollarını 
Türkiye'nin 
konumu açısından 
değerlendirir. 

Sultanhanı, 
Alayhan, 

Ağzıkarahan vb 

İpek yolu gibi tarihi ticaret yollarının 
Aksaray’daki izleri görülür 

Şehirleşme, Sanayi 
ve Göç İlişkisi 

Şehirleşme, göç ve 
sanayileşme 
ilişkisini toplumsal 
etkileri açısından 
yorumlar. 

Yeni oluşan 
mahalleler 

Gecekondu bölgesinin sosyal, kültürel ve 
çevresel özellikleri yerinde araştırılır. 
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Felsefe Dersi (10. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Felsefenin temel 
konuları ve 
problemleri 

Bilim felsefesinin 
konusunu ve 
problemlerini 
açıklar 

Azmi Milli 
Sanayi Ve Bilim 

Müzesi 
 

Bilimin teknolojiye uyarlanmasından doğan 
somut verileri görür. 
 

Felsefenin temel 
konuları ve 
problemleri 

Din felsefesinin 
konusunu ve temel 
problemlerini 
açıklar 

Ulu Cami 
 

İbadetin birey ve toplum üstündeki etkisini 
görür. 
 

Felsefenin temel 
konuları ve 
problemleri 

Sanat felsefesinin 
konusunu ve temel 
problemlerini 
açıklar 

Aksaray Müzesi 
 

Sanatı sanatçıyı ve alımlayıcıyı yerinde görüp 
gözlem yapar. 
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Felsefe Dersi (11. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

M.ö.6.yy-m.s.2yy. 
Felsefesi 

Felsefenin ortaya 
çıkışını hazırlayan 
düşünce ortamını 
açıklar 

Ihlara vadisi 
İlk felsefenin ortaya çıktığı doğal ortamı 
görmek. 

M.s.2.yy-
m.s.15.yyfelsefesi 

Söz konusu dönem 
felsefesini kavrar 

Ervah 
kabristanlığı 

Tasavvuf felsefesinin manevi iklimini 
kavramak. 

M.s18.yy-
19.yyfelsefeleri 

Söz konusu dönem 
felsefesini kavrar 

Azmi Milli 
Sanayi Ve Bilim 

Müzesi 

Filozofun bilim insanına nasıl yol gösterdiğini 
kavramak. 
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Felsefe Dersi (12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Psikoloji bilimini 
tanıyalım 

Psikoloji 
araştırmalarında 
kullanılan yöntem 
ve teknikleri tanır 

Aksaray 
üniversitesi 

Psikoloji bölümü öğretmen ve 
öğrencilerinden bilgi alınacak. 

Psikolojinin temel 
süreçleri 

Sosyal psikoloji ile 
sosyoloji 
arasındaki farkı 
ayırt eder 

Aksaray 
üniversitesi 

PDR bölümü öğretmen ve öğrencilerinden 
bilgi alınacak. 

Psikoloji, bellek, 
düşünme 

Kazanım: zeka 
türlerini ayırt eder 

Aksaray 
üniversitesi 

Psikoloji bölümü öğretmen ve 
öğrencilerinden bilgi alınacak. 

Ruh sağlığının 
temelleri 

Kazanım: ruh 
sağlığı açısından 
normal ve normal 
dışı kavramlarını 
ayırt eder. 

Aksaray 
üniversitesi 

Psikoloji bölümü öğretmen ve 
öğrencilerinden bilgi alınacak. 
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Fizik Dersi (9. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Fizik bilimine giriş 

Evrendeki olayların 
anlaşılmasında 
fizik biliminin 
önemini açıklar 

Aksaray müzesi 
 

Farklı çağlardaki yaşamları ve gelişimleri 
görerek kıyaslayarak evrendeki olayları 
anlayabilir. 
 

Isı ve sıcaklık 

Termometre 
çeşitlerini kullanım 
amaçları açısından 
karşılaştırır. 

İl Eğitim Tarihi 
Müzesi 

 

Termometre çeşitlerini görebilir. 
 

Isı ve sıcaklık 
 

Termometre 
çeşitlerini kullanım 
amaçları açısından 
karşılaştırır. 
 

İl Eğitim Tarihi 
Müzesi 

 

Termometre çeşitlerini görebilir. 
 

Fizik bilimine giriş 

Bilim araştırma 
merkezlerinin fizik 
bilimi için önemini 
açıklar. 

Aksaray Kültür 
Merkezi 

Kütüphanesi 

Bilim araştırma merkezleri hakkında 
araştırma yaparak bilgi edinir. 
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Fizik Dersi (9. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Enerji 

Enerjinin bir 
biçimden diğer bir 
biçime (mekanik, 
ısı, ışık, ses gibi) 
dönüşümünde 
toplam enerjinin 
korunduğu 
çıkarımını yapar. 

Yeni Restore 
Edilen Selçuklu 

Hamamı 
 

Ses dönüşümünü kavrar. 
 

Hareket 
Cisimlerin 
hareketlerini 
sınıflandırır. 

Eski Un 
Fabrikası 

Makinalar üzerinde dönme, öteleme, 
titreşim hareketini görüp kavrayabilir. 

Hareket 

Sürtünme 
kuvvetinin bağlı 
olduğu 
değişkenleri analiz 
eder. 

Eski un 
fabrikası 

Sürtünme kuvvetinin yarar ve zararlarını 
makinalar üzerinde görebilir. 

Enerji 

 Örnek bir sistem 
veya tasarımın 
verimini artıracak 
öneriler geliştirir. 

Eski un 
fabrikası 

Örnek bir sistem üzerinde verimi artıracak 
önerileri geliştirebilir.  
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Fizik Dersi (9. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Enerji 

Yenilenebilir ve 
yenilenemez enerji 
kaynaklarını 
avantaj ve 
dezavantajları 
açısından 
değerlendirir. 
 

Herhangi bir 
güneş enerjisi 

sisteminin 
kurulu olduğu 

mekân. 
 

Yenilenebilir enerji kaynağı hakkında bilgi 
edinir. 
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Fizik Dersi (10. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Elektrik ve 
manyetizma 

 

Elektrik akımı, 
direnç ve 
potansiyel farkı 
kavramlarını 
açıklar. 
 

İl Eğitim Tarihi 
Müzesi 

 

Elektrik devre elemanlarını ve basit bir 
devreyi görüp inceleyebilir. 
 

Optik 
 

Cisimlerin renkli 
görülmesinin 
sebeplerini açıklar. 
 

İl Eğitim Tarihi 
Müzesi 

 

Renk çarkını görebilir. 
 

Elektrik ve 
manyetizma 

 

 Elektrik akımı, 
direnç ve 
potansiyel farkı 
arasındaki ilişkiyi 
analiz eder 
 

Eski Un 
Fabrikası 

 

Voltmetre ve Ampermetrenin ilk hallerini 
görebilir. 
 

Basınç ve kaldırma 
kuvveti 

 

Basınç ve basınç 
kuvveti 
kavramlarının katı, 
durgun sıvı ve 
gazlarda bağlı 
olduğu 
değişkenleri 
açıklar. 

Aksaray Üniv. 
Fizik Bölümü 

 

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, 
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu 
etkenleri, Toriçelli deneyini bölüm 
hocalarından dinleyebilir. 
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Fizik Dersi (10. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Dalgalar 
 

Doğrusal ve 
dairesel su 
dalgalarının 
yansıma 
hareketlerini analiz 
eder. 
 

Aksaray Üni. 
Fizik Bölümü 

 

Dalga leğenini ve çalışma prensibini inceler. 
 

Optik 
 

Işığın davranış 
modellerini açıklar. 
 

Aksaray Üni. 
Fizik Bölümü 

 

Deney yapabilir 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 54 
 

Fizik Dersi (11. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Kuvvet ve hareket 
 

Eski un fabrikası 
 

Eski Un 
Fabrikası 

 

Tork olayını makineler üzerinde kavrar 
 

Kuvvet ve hareket 
 

 Günlük hayatta 
kullanılan basit 
makinelerin 
işlevlerini açıklar. 
 

Eski Un 
Fabrikası 

 

Günlük hayatta kullanılan basit makineleri 
görebilir. 
 

Elektrik ve 
manyetizma 

 

 Elektromotor 
kuvveti oluşturan 
nedenlere ilişkin 
çıkarım yapar. 
 

Eski Un 
Fabrikası 

 

Elektrik motoru ve dinamonun çalışma 
ilkelerini kavrar. 
 

Elektrik ve 
manyetizma 

 

 
Transformatörlerin 
kullanım 
amaçlarını açıklar. 
 

En yakın Trafo 
Binası 

 

Transformatörlerin kullanım amaçlarını 
görerek öğrenir. 
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Fizik Dersi (12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Çembersel hareket 
 

Öteleme ve dönme 
hareketini 
karşılaştırır. 
 

Eski Un 
fabrikası 

 

Öteleme ve dönme hareketini 
karşılaştırabilir. 
 

Çembersel hareket 
 

Eylemsizlik 
momenti 
kavramını açıklar 
 

Eski Un 
fabrikası 

 

farklı geometrik şekillere sahip (çubuk, 
halka, disk, silindir ve küre) katı cisimlerin 
eylemsizlik momentleri ile ilgili bilgi edinir 
 

Atom fiziğine giriş 
ve radyoaktivite 

 

Atom kavramını 
açıklar. 
 

Aksaray Üni. 
Kimya Bölümü 

 

Atom teorileri hakkında bilgi edinir. 
 

Atom fiziğine giriş 
ve radyoaktivite 

 

Büyük patlama 
teorisini açıklar. 
 

Aksaray Üni. 
Fizik Bölümü 

 

Evrenin oluşumu ve geleceği ile ilgili farklı 
teorileri öğrenir. 
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Fizik Dersi (12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Atom fiziğine giriş 
ve radyoaktivite 

Kararlı ve kararsız 
durumdaki 
atomların 
özelliklerini 
karşılaştırır. 

Aksaray üni. 
Kimya Bölümü 

Radyoaktif madde, radyoaktivite, radyoaktif 
ışıma gibi kavramları öğrenir. 

Modern fiziğin 
teknolojideki 
uygulamaları 

Görüntüleme 
cihazlarının 
çalışma 
prensiplerini 
açıklar. 

Aksaray Üni. 
Araştırma 
Hastanesi 

röntgen, MR, PET, tomografi, ultrason, 
radarlar, sonar, termal kameralar ile ilgili 
bilgi edinir 

Nanoteknoloji 
Nanobilimin 
temellerini açıklar. 

Aksaray Üni. 
Makine Müh. 

Bölümü 

Fizik bilimi ile nanobilim ve nanoteknolojinin 
ilişkisi hakkında bilgi edinir. 

Modern fiziğin 
teknolojideki 
uygulamaları 

Güneş pillerinin 
çalışma şeklini 
açıklar. 

Güneş Enerjisi 
Paneli bulunan 

bir bölge 

Güneş pillerinin günümüzdeki ve gelecekteki 
yerinin önemini kavrar. 
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Kimya Dersi (9. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Kimyasal Türler 
Arası Etkileşimler 

 

Metalik bağın 
oluşumunu 
açıklar.Metalik 
bağın 
açıklanmasında 
elektron denizi 
modeli kullanılır. 

Aksaray Kültür 
Evi 

Tarihi eserlerin kimyasal yapısını inceler. 

Kimya Bilimi 
 

Kimya 
laboratuarlarında 
uyulması gereken 
iş sağlığı ve 
güvenliği 
kurallarını açıklar. 

Aksaray Kültür 
Merkezi 

Kütüphanesi 

İş sağlığı ve güvenliği araştırma 
Yapar. 

Doğa ve Kimya 
 

Suyun varlıklar için 
önemini açıklar.Su 
kaynaklarının ve 
korunmasının 
önemi açıklanır. 

Ihlara vadisi Su kaynakları korunmasının önemini kavrar. 

Kimya Bilimi 
 

Kimya 
laboratuvarında 
kullanılan bazı 
temel malzemeleri 
tanır. 

Aksaray 
Üniversitesi 

Kimya 
Teknolojisi 

Laboratuvar temel malzemelerini tanır. 
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Kimya Dersi (10. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Asitler, bazlar ve 
tuzlar 

 

Asitlerin ve 
bazların fayda ve 
zararlarını açıklar. 

Kilise Camii 
 

 Asit Yağmurlarının tarihi eserlere etkisini 
inceler. 
 

Karışımların 
Ayrılması 

 

Çözeltilerin 
özelliklerini günlük 
hayattan 
örneklerle açıklar. 

Azmi Milli Un 
Fabrikası 

 

Endüstri alanlarında kullanılan ayrıma 
yöntemlerini görür. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 59 
 

Kimya Teknolojisi Dersi (10. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Laboratuvar-da 
güvenli çalışma 

İş sağlığı ve 
güvenliği 
tedbirlerini alarak 
tekniğine uygun 
şekilde 
laboratuvardaki 
ekipmanların 
kalibrasyon 
doğrulama 
işlemlerini yapar. 
İş sağlığı ve 
güvenliği 
tedbirlerini alarak 
talimatlara uygun 
şekilde 
laboratuvardaki 
cihazları kullanır. 

Mercedes 
BenzTurk A.Ş. 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
tekniğine uygun şekilde laboratuvardaki 
ekipmanların kalibrasyon doğrulama 
işlemlerini ve İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak talimatlara uygun şekilde 
laboratuvardaki cihazları kullanabilme 
becerisi kazanır.Atıkları depolama bilgisi 
edinir.  
 

Kütle ölçümü 
 

Tartım ile ilgili 
bilgileri açıklar 
 

Doğuş Çay 
 

Tartım ile ilgili bilgileri açıklayabilir. 
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Kimya Teknolojisi Dersi (10. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Yoğunluk ve 
Viskozite 

 

Yüzey geriliminin 
endüstride 
uygulama 
alanlarını sıralar.  
 

Mercedes 
BenzTurk A.Ş. 

 

Yüzey geriliminin endüstride uygulama 
alanlarını sıralayabilir. 
 

Elementler ve 
Bileşikler 

 

İyonik bileşiklerin 
oluşumunu açıklar.  
 

Mercedes 
BenzTurk A.Ş. 

 

İyonik bileşiklerin oluşumunu ve ZnO in 
metal kalıntıları gidererek galvaniz 
kaplamadaki işlevini görebilir.  
 

Heterojen 
Karışımlar 

 

Homojen 
karışımları 
sınıflandırır.  
 

Brisa ve Kuzey 
Boru 

 

Döküm prosesine uygun olarak homojen 
lastik hamurun hazırlanması konusunda 
bakış açısı kazanır. 
 

Kimyasal 
Tepkimeler 

 

İyon tepkimelerini 
açıklar.  
 

Mercedes 
BenzTurk A.Ş. 

 

Boya havuzlarında durulamada havuzdan 
havuza iyon taşınmasını kavrar. 
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Kimya Teknolojisi Dersi (10. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Asitler ve Bazlar 

Nötral çözelti, 
iyonlaşma 
dengesi, pH ve 
pOH kavramlarını 
açıklar.  

Doğuş Çay 
Nötral çözelti, iyonlaşma dengesi, pH ve 
pOH kavramlarının hazır gıda üretimindeki 
yeri ve önemi hakkında fikir sahibi olur. 

Tuzlar 
Tuzların 
özelliklerini sıralar.  

Doğuş Çay 
Tuzun gıda koruyucu maddesi olarak işlev 
görmesi hakkında bilgi sahibi olur. 

Gazlar 

Enjektörün 
pistonuna 
bastırınca 
manometreden 
basıncı ve 
enjektörden hacmi 
okur ve kaydeder.  
 

Kuzey Boru 
Pistondaki gaz basıncı ile plastik boruların 
dayanım gücünün laboratuvar ortamında 
ölçülmesini ilişkilendirir. 
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Kimya Teknolojisi Dersi (11. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Numune alma 
Ölçüm sonuçlarını 
yazılı olarak 
kaydeder  

Mercedes 
BenzTurk A.Ş., 

Kuzey Boru, 
Doğuş Çay, 

Brisa 

Ölçüm sonuçlarını yazılı olarak kaydedebilir.  

Nem Kül Elek 
Analizi 

Nem giderici 
cihazları açıklar    

Doğuş Çay 
Nem giderici cihazların gıda üretimindeki yeri 
ve önemini kavrar.    

Baz Mikrarı Tayini 

Asit baz 
titrasyonlarını. asit 
baz indikatörleri ve 
pH kavramlarını 
sözlü/yazılı/görsel 
olarak açıklar.  

Doğuş Çay 
Gıdalarda Ph ölçümü ile ilgili titrasyon 
çalışması yapabilir. 

Kimyasal 
Tepkimelerde Hız 

ve Denge 

Çözünme ve 
çözünme olayında 
düzensizlik 
faktörlerini 
yazılı/sözlü/ olarak 
açıklar.  

Mercedes 
BenzTurk A.Ş. 

 Çözünme ve çözünme olayında düzensizlik 
faktörlerini boya havuzlarında kavrayabilir. 
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Kimya Teknolojisi Dersi (11. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Alifatik 
Hidrokarbon-lar 

 

 Metan gazının 
özelliklerini 
yazılı/sözlü/ olarak 
açıklar.  

Mercedes 
BenzTurk 
A.Ş.,Kuzey 

Boru,Doğuş 
Çay,Brisa 

Metan gazının özelliklerini ve sanayideki 
kullanım yerlerini öğrenebilir.  

Karboksilli Asitler 
Asetik asidin 
özelliklerini inceler  

Doğuş Çay 
Asetik asidin özelliklerini inceleyerek gıda 
üretiminde kullanım alanını inceleyebilir. 

Esterler ve yağlar 
 

Yağların 
sınıflandırmasını 
yazılı /sözlü olarak 
açıklar  
 

Doğuş Çay 
 

Yağların sınıflandırmasını yazılı /sözlü olarak 
açıklayarak gıda sektöründeki kullanım 
şekillerini kavrayabilir. 
 

Oksijen ve Hidrojen 
 

Oksijenin önemli 
bileşikleri sözlü/ 
yazılı/ görsel 
olarak açıklar.  
 

Mercedes Benz 
Turk A.Ş. 

 

ZnO bileşiği ile metal kalıntıların giderilmesi 
işlemini ilişkilendirebilir.  
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Kimya Teknolojisi Dersi (11. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

5A Grubu 
Elementleri 

 

 Laboratuvarda 
oluşan atıkları 
usulüne uygun 
olarak toplar 
 

Mercedes Benz 
Turk A.Ş., 

Brisa 
 

Fabrika kimyasal atıklarının toplanması ile 
lab.atıklarının usulüne uygun toplanmasını 
ilişkilendirebilir. 
 

B Grubu 
Elementleri 

 

Çinko Bileşiklerinin 
özellikleri ve 
kullanıldığı yerler 
yazılı/ sözlü / 
görsel olarak 
açıklar  
 

Mercedes Benz 
Turk A.Ş. 

 

Çinko Bileşiklerinin özellikleri ve kullanıldığı 
yerleri galvaniz kaplama ile ilşkilendirebilir.  
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Kimya Teknolojisi Dersi (12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Atomik 
absorpsiyon 

Spektrofotometresi 

Gıdalarda Çinko 
Tayininin Atomik 
Absorpsiyon  
Spektrofotometre 
ile yapılış 
Prensibini açıklar. 

Doğuş Çay 
Gıdalarda Çinko Tayininin Atomik 
Absorpsiyon   Spektrofotometre ile yapılışını 
ilişkilendirebilir. 
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İngilizce Dersi (9. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

World heritage 
 

Talkıng about past 
events 
 

Müzeler 
 

Yaşadığı ilin tarihini hedef dilde özetler 
 

Bridging cultures 
 

Asking about and 
describing cities 
 

Kültür Evi 
 

Yaşadığı ilin kültürel değerlerini hedef dilde 
ifade eder. 
 

World heritage 
 

Making inquiries 
 

Aksaray İl Halk 
Kütüphanesi 

 

Hedef dilde rica etme ve yönergeleri takip 
etme, karşılaştırma yapma tecrübesi edinir 
 

Studying abroad 
 

Introducıng 
yourself and 
famıly 
 

Ihlara Vadisi 
 

Yeni insanlarla tanışmanın gerçek ortamdaki 
karşılığını deneyimler. 
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İngilizce Dersi (9. &10. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

İnsanlığın ilk 
dönemleri 

 

Kanıtlardan yola 
çıkarak yazının 
icadından önceki 
zamanlarda 
yaşayan insanların 
hayatı hakkında 
çıkarımlarda 
bulunur 

Aksaray Müzesi 
İnsanlığın ilk dönemlerine ait buluntuları 
yerinde gözler ve çıkarımlarda bulunur. 

İnsanlığın ilk 
dönemleri 

 

İlk çağ’da 
yeryüzündeki belli 
başlı medeniyet 
havzalarını tanır. 

Aşıklı Höyük 

Aşıklı Höyük'ün, Aksaray'da avcı, toplayıcı ve 
göçerlerin yerleşik hayata geçtiği, Orta 
Anadolu’daki bilinen ilk köy olduğunu fark 
eder 

Orta Çağ’da dünya 

Orta çağ’da tarım 
ve ticaretin yaygın 
ekonomik 
faaliyetler 
olduklarını kavrar 

Sultanhanı-
Alayhan-

Ağzıkarahan 

Söz konusu hanların  önemli bir ticaret 
güzergahı olduğunu farkeder 

Yerleşme ve 
devletleşme 

sürecinde Selçuklu 
Türkiyesi 

Moğol istilası'nın 
anadolu’da 
meydana getirdiği 
siyasi ve sosyal 
değişimi analiz 
eder. 

Sarıkaraman/ 
Yunus Emre 

Türbesi 

Anadolu’daki sosyal huzurun bozulması 
karşısında düzeni yeniden sağlanmasına 
yönelik gayretleri bulunan şahıslardan 
Yunus Emre'nin Türbesi ziyaret edilir 
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Otomotiv Dersi (11. &12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Onarım güvenliği 

Onarım güvenliği 
modülü ile onarım 
öncesi güvenlik 
önlemlerini almak 

Mercedes Benz 
Eğitim Merkezi 
 

Fabrikanın tamamında uygulanan 
uygulamalar öğrenciler eğitim gördükleri 
dallara uygun çalışma alanlarının tamamını 
dönerli sistemle çalışarak her üretim 
ortamından faydalanmak. 

Temel kaynak 

Araç üzerinde 
oksigaz ve elektrik 
ark kaynağı 
yapmak 

Direnç kaynağı 
lehimleme 
perçinleme 
 

Araç üzerinde 
elektrik direnç 
kaynağı, 
lehimleme ve 
yapmak 

Temel gazaltı 
kaynağı 

Gazaltı kaynağı 
modülleri ile araç 
üzerinde gazaltı 
kaynağı yapmak 

Saç ve metal 
şekillendirme 

Metalik parçalara 
değişik şekiller 
vermek 

Dış aksesuar 

Plastik ve dış 
aksesuar ile ilgili 
işlemleri yapmak 
yeterlikleri 
kazandırılacaktır. 
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Otomotiv Dersi (11. &12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Gövde düzeltmeye 
hazırlık 

Gövde düzeltme 
modülleri ile araç 
gövdesinde oluşan 
şekil bozukluklarını 
gidermek 

Mercedes Benz 
eğitim merkezi 
fabrika üretim 

bantları 

Üretim esnasında tüm   bantlar   eğitim 
gördüğü alanı ve tedarikçileri tanır 

Gövde düzeltme 
Gövde düzeltme 
modülleri ile araç 
gövdesinde oluşan 
şekil bozukluklarını 
gidermek. 

Gövde düzeltme 
sonrası işlemler 

Otomotiv cam 
Otomotiv cam 
modülü ile araç 
camlarını onarmak 

Kilit kapı ve kaput 

Kilit, kapı ve kaput 
modülü ile kilit, 
kapı ve kaput ile 
ilgili işlemleri 
yapmak 

Kabin iç 
donanımları ve 

döşeme 

Kabin iç 
donanımları ve 
döşeme modülü ile 
Kabin iç 
donanımları ve 
döşeme ile ilgili 
işlemleri yapmak 
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Otomotiv Dersi (11. &12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

 Onarım güvenliği 

Onarım güvenliği 
modülü ile onarım 
öncesi güvenlik 
önlemlerini almak 

Fabrika Üretim 
Bantları 

Fabrikanın Tamamında Uygulanan 
Uygulamalar Öğrenciler Eğitim Gördükleri 
Dallara Uygun Çalışma Alanlarının Tamamını 
Dönerli Sistemle Çalışarak Her Üretim 
Ortamından Faydalanmak 

Yüzey hazırlama 

Yüzey hazırlama 
modülü ile 
otomobiller 
üzerinde farklı 
özellikte yüzeyleri 
boyaya hazırlamak 

Yüzey dolgu 
işlemleri 

Yüzey dolgu 
işlemleri modülü 
ile otomobiller 
üzerinde boya 
öncesi yüzeylere 
dolgu yapmak 

Yüzey dolgu 
işlemleri 

Modül ile 
otomobiller 
üzerinde boya 
öncesi yüzeylere 
dolgu yapmak 

Astar boya 
uygulamaları 
 

Otomobiller 
üzerinde boya 
öncesi yüzeylere 
astar boya 
yapmak, 
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Tesisat Teknolojisi Dersi (10.&11. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Üretim 
 

Sistemde 
kullanılan taşıyıcı 
boruların üretim ve 
hammadde 
aşamalarını 
laboratuvar 
ortamında görür. 

Kuzey boru 

Hammadde şeklinde sisteme giren taşıyıcı 
boru şeklini alan yüksek basınç testinin 
yaralarını dış etkenlerin borular üzerindeki 
etkisini ve diğer dayanıklılık aşamalarını canlı 
olarak makineler yardımı ile görür.  

Montaj öncesi test 
aşamaları 

 

Montaj öncesi 
işlem 
basamaklarını 
standartları test ve 
dayanıklılık 
aşamalarını görür 
standart kurallarını 
içselleştirir. 

Kuzey boru 

TSE standartları ölçüsünde çıkan ürün 
gamının test ve sağlamlık aşamaları 
kolaylıklarını verim artıracak uzun yıllar 
sıkıntı çıkmayacak şekilde testini uygulamalı 
olarak görür.  

Buhar kazanları ve 
ısıtma boru ağını 

tanır sistemi analiz 
eder 

 

Boru ağının plan 
proje ve kullanım 
yerlerini görür 
sistem ağını çözer. 

Doğuş çay 
Cips ve çeşitlerinin üretim aşamalarındaki 
buhar ve ısıtma tesisat ağının sistemdeki 
yeri önemini kavrar. 
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Tesisat Teknolojisi Dersi (10.&11. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Buhar kazanları ve 
ısıtma boru ağının 
çalışma prensipleri 

Buhar kazanları ve 
ısıtma boru ağının 
çalışma 
prensiplerini iş 
güvenliği 
kurallarını 
makinaların işleyiş 
ve çalıştırma 
aşamalarını açıklar. 
 

Doğuş çay 

Üretim aşamalarında buhar kazanları ve 
ısıtma boru ağının kurallara uygun çalıştırma 
bu çalışma sonucunda üretime katkısını 
öğrenir. 

Buhar kazanları ve 
ısıtma boru ağının, 

makinalarının 
çalıştırılması 

Buhar kazanları ve 
ısıtma boru ağının 
çalışma 
prensiplerini iş 
güvenliği 
kurallarını 
makinaların işleyiş 
ve çalıştırma 
işlemini 
gerçekleştirir. 

Doğuş çay 

Üretim aşamalarında buhar kazanları ve 
ısıtma boru ağının kurallara uygun çalıştırma 
işlemini yapar. Bu çalışma sonucunda 
makinaları tanır sorun ve arıza tespit 
aşamalarına geçer 
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Pazarlama Dersi (9.10.11.&12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Mesleki Gelişim 

Çalışma ortamında 
ortaya çıkabilecek 
kaza, yaralanma 
ve yangına karşı 
gerekli güvenlik 
tedbirlerini alır. 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden 
unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve 
güvenlik tedbirlerini alır. Meslek 
hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli 
önlemleri alır. İş yerinde ortaya çıkabilecek 
kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli 
tedbirleri alır. İş kazasından sonra yapılması 
gereken iş ve işlemleri yürütür. 

Mesleki Gelişim 

Yaşadığı ortamda 
çevreyi korur, 
çevre kirliliğini ve 
israfı önlemeye 
ilişkin tedbirleri alır 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın 
önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel 
materyallerle açıklar. Yaşadığı ortamdan 
kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini 
önleyici tedbirleri alır. Yaşadığı ortamdan 
kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici 
tedbirleri alır.  Çevreye zarar vermeyen enerji 
kaynaklarını kullanmayı tercih eder. İsraf ve 
ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır 

Mesleki Gelişim 

İşletmenin 
yönetimi, üretim 
planlaması, 
pazarlama, finans 
ve insan kaynakları 
faaliyetlerinin 
yürütülmesiyle 
ilgili temel 
düzeyde örnek 
uygulamalar yapar. 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel 
kavramları açıklar.  Yönetimin alt 
fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı 
hazırlar.  Kendi sektörüne uygun stok ve 
kalite yöntemini seçer.  İşletmenin faaliyet 
alanına uygun pazarlama karması oluşturur.  
İşletmenin mali kaynakları ve finans 
yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.  
İşletmenin personel bulma, işe alma ve 
performans değerlendirme süreçleri planlar. 
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Pazarlama Dersi (9.10.11.&12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Müşteri İlişkileri 
Müşteri 
özelliklerini tespit 
eder 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

Müşteri davranışlarını açıklar.  Müşteri 
taleplerini tespit eder. 

Müşteri İlişkileri 
Müşteri 
memnuniyetini 
sağlar 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

Müşteri ile sağlıklı iletişim kurar. 
Müşterilerin satın alma davranışlarını 
geliştirir.  Satış sonrası müşteri 
memnuniyeti sağlar. 

Ticari 
Hesaplamalar 

Kazanım 3: İşletme 
türlerine uygun 
olarak fatura, 
fatura yerine 
geçen belge ve 
ticari belgeleri 
düzenler. 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

İşletme türüne uygun olarak fatura ve fatura 
yerine geçen belgeleri düzenler.  İşletme 
türüne uygun olarak diğer ticari belgeleri 
düzenler. 

Çalışma Hayatı 

Kazanım 2: Güncel 
ekonomik, sosyal 
ve toplumsal 
olayları takip eder 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

Ekonomiyi yazılı ve görsel basın 
kaynaklarından takip eder. Pazara yönelik 
toplumsal ve sosyal olayları takip eder. 
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Pazarlama Dersi (9.10.11.&12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Diksiyon 

Beden dilini 
kullanarak topluluk 
karşısında ve 
bulunduğu 
ortamlarda hitabet 
kurallarına uygun 
anlatım yapar. 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

Anlatım yöntemlerine uygun olarak anlatım 
yapar. Beden dilini iletişimde etkili ve doğru 
kullanır. Hitabet kuralları doğrultusunda 
konuşma yapar. 

Diksiyon 

Anlatılacak 
konunun amacına 
uygun planlama ve 
sunum yapar. 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

Sunu konusunun amacına uygun sunum 
planı hazırlar.  Amaca uygun etkili sunum 
yapar. 

Can-Mal Sigortaları 
Ve Bireysel 

Emeklilik Sistemi 
Dersi 

Sigortacılık 
mevzuatlarına 
göre mal 
sigortaları 
poliçelerini 
hazırlayarak satar 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

Mal sigortalarının gerekliliğine müşteriyi 
ikna eder.  Sigortacılık mevzuatlarına göre 
mal sigortaları poliçelerini hazırlar. 
Sigortacılık mevzuatlarına göre mal 
sigortaları poliçelerini satar. 

Can-Mal Sigortaları 
Ve Bireysel 

Emeklilik Sistemi 
Dersi 

Sigortacılık 
mevzuatlarına 
göre bireysel 
emeklilik poliçesi 
hazırlayarak satar. 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

Bireysel emeklilik sistemini açıklar. Bireysel 
emekliliğe ilişkin mevzuatı takip eder. 
Sigortacılık mevzuatlarına göre bireysel 
emeklilik sözleşmesi düzenler. Sigortacılık 
mevzuatlarına göre bireysel emeklilik 
sözleşmesi satar. 

 



 

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 76 
 

Pazarlama Dersi (9.10.11.&12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Sigortacılıkta Risk 

Sigortacılık 
mevzuatlarına 
göre sigorta 
risklerini tespit 
eder. 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

Sigorta temel kavramlarını açıklar. 
Sigortacılık mevzuatlarına göre mal risklerini 
tespit eder. Sigortacılık mevzuatlarına göre 
can risklerini tespit eder. Sigortacılık 
mevzuatlarına göre iş yeri risklerini tespit 
eder 

Hukuk 
İş hukukunu 
uygular. 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

İş hukukuna yön veren temel ilkeleri uygular.  
İş hukukuna uygun olarak iş sözleşmesini 
düzenler. İş hukukuna uygun olarak 
personelin özlük haklarını uygular. 

Hukuk 
Borçlar hukukunu 
uygular. 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

Borçlar hukuku mevzuatına göre borç 
sözleşmesinden doğan sorumluluk 
işlemlerini gerçekleştirir.  Borçlar hukuku ve 
Türk Ticaret Kanunu’na göre borç 
sözleşmesini hazırlar.  Borçlar hukuku ve 
Türk Ticaret Kanunu’na göre haksız fiillerden 
doğan borç işlemlerini yürütür.  Borçlar 
hukuku ve Türk Ticaret Kanunu’na göre borç 
sonlandırma işlemlerini gerçekleştirir. • 
Borçlar hukuku ve Türk Ticaret Kanunu’na 
göre borç ilişkilerinde özel durumlara ait 
işlemlerini yürütür. 
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Pazarlama Dersi (9.10.11.&12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Hukuk 
Satış sonrası 
tüketici 
hizmetlerini yapar. 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

Satış öncesi ve sonrası hizmetleri yürütür.  
Garanti belgesi düzenler. 

Mesleki Yabancı Dil 
Yabancı dilde 
pazarlama 
terimlerini kullanır. 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

Yabancı dilde pazarlama kavramlarını açıklar.  
Yabancı dilde pazarlama karmasını(4p) 
açıklar 

Ürün Alımı ve Satışı 

İş sağlığı ve 
güvenliği tedbirleri 
doğrultusunda 
ürünleri uygun yer 
ve şartlarda 
depolar 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

ş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 
doğrultusunda sevkiyatı tamamlanan 
ürünleri teslim alır.  İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirleri doğrultusunda ürünü kategorize 
eder. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 
doğrultusunda ürünleri sınıflandırarak 
depoya yerleştirir.  İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirleri doğrultusunda ürünün hayat 
seyrine göre belirlenen depolama ve satış 
stratejisi işlemlerini yapar. 
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Pazarlama Dersi (9.10.11.&12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Ürün Alımı ve Satışı 

İş sağlığı ve 
güvenliği tedbirleri 
doğrultusunda 
ürünü satışa 
hazırlar. 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 
doğrultusunda satılacak ürünleri hazırlar. İş 
sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda 
etiket hazırlayarak ürünleri etiketler. 
Ambalajlamada görsel planlama işlemlerini 
yapar. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 
doğrultusunda ambalajlama/paketleme 
işlemlerini yapar. 

Stok Kontrol 
Stok kontrolü 
kavramını açıklar. 

Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. 

Stok kavramını ve çeşitlerini açıklar. Stok 
maliyeti kavramını açıklar. Stok kontrolü ve 
yönetimi kavramını açıklar. 

İş  Sağlığı ve 
Güvenliği 

Çalışma ortamında 
ortaya çıkabilecek 
kaza, yaralanma 
ve yangına karşı 
gerekli güvenlik 
tedbirlerini alır. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden 
unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve 
güvenlik tedbirlerini alır. Meslek 
hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli 
önlemleri alır. İş yerinde ortaya çıkabilecek 
kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli 
tedbirleri alır. İş kazasından sonra yapılması 
gereken iş ve işlemleri yürütür 

 

 

 



 

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 79 
 

Pazarlama Dersi (9.10.11.&12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Girişimci Fikirler ve 
İş Kurma 

Girişimci iş fikirleri 
ortaya koyarak, 
kendine uygun iş 
fikrini hayata 
geçirmek ve 
meslekte 
kendini geliştirmek 
için gerekli 
planlamayı yapar 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır. 
Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve 
bu fikirleri değerlendirir. 
İşletme kurmak için gerekli süreci takip 
ederek evrakları hazırlar. 
İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin 
özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile 
mesleki 
yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir. 

İşletme 
Faaliyetlerini 

Yürütme 

İşletmenin 
yönetimi, üretim 
planlaması, 
pazarlama, finans 
ve insan kaynakları 
faaliyetlerinin 
yürütülmesiyle 
ilgili temel 
düzeyde örnek 
uygulamalar yapar. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel 
kavramları açıklar. 
Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda 
yönetim planı hazırlar. 
Kendi sektörüne uygun stok ve kalite 
yöntemini seçer. 
İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama 
karması oluşturur. 
İşletmenin mali kaynakları ve finans 
yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar. 
İşletmenin personel bulma, işe alma ve 
performans değerlendirme süreçlerinin 
planlamasını yapar. 
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Pazarlama Dersi (9.10.11.&12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Müşteri Özellikleri 
Müşteri 
özelliklerini tespit 
eder. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Müşteri davranışlarını açıklar. 
Müşteri taleplerini tespit eder. 

Müşteri 
Memnuniyeti 

Müşteri 
memnuniyetini 
sağlar. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Müşteri ile sağlıklı iletişim kurar. 
Müşterilerin satın alma davranışlarını 
geliştirir. 
Satış sonrası müşteri memnuniyeti sağlar. 

Mesleki Matematik 
Hesaplamaları 

Matematik 
kurallarına göre 
maliyet, satış, faiz 
ve iskonto 
hesaplamaları 
yapar. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Matematik kurallarına göre maliyeti ve satışı 
hesaplar. 
Matematik kurallarına göre faiz hesaplarını 
yapar. 
Matematik kurallarına göre ıskonto 
hesaplarını yapar. 

Ticari Belgeler 

İşletme türlerine 
uygun olarak 
fatura, fatura 
yerine geçen belge 
ve ticari belgeleri 
düzenler. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

İşletme türüne uygun olarak fatura ve fatura 
yerine geçen belgeleri düzenler. 
İşletme türüne uygun olarak diğer ticari 
belgeleri düzenler. 
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Pazarlama Dersi (9.10.11.&12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Ekonomik ve 
Sosyal Olaylar 

Güncel ekonomik, 
sosyal ve 
toplumsal olayları 
takip eder 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Ekonomiyi yazılı ve görsel basın 
kaynaklarından takip eder. 
Pazara yönelik toplumsal ve sosyal olayları 
takip eder. 

Mal Sigortaları 

Sigortacılık 
mevzuatlarına 
göre mal 
sigortaları 
poliçelerini 
hazırlayarak satar. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Mal sigortalarının gerekliliğine müşteriyi 
ikna eder. 
Sigortacılık mevzuatlarına göre mal 
sigortaları poliçelerini hazırlar. 
Sigortacılık mevzuatlarına göre mal 
sigortaları poliçelerini satar. 

Bireysel Emeklilik 
Sistemi 

Sigortacılık 
mevzuatlarına 
göre bireysel 
emeklilik poliçesi 
hazırlayarak satar. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Bireysel emeklilik sistemini açıklar. 
Bireysel emekliliğe ilişkin mevzuatı takip 
eder. 
Sigortacılık mevzuatlarına göre bireysel 
emeklilik sözleşmesi düzenler. 
Sigortacılık mevzuatlarına göre bireysel 
emeklilik sözleşmesi satar. 

Risk Türleri 

Sigortacılık 
mevzuatlarına 
göre sigorta 
risklerini tespit 
eder. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Sigorta temel kavramlarını açıklar. 
Sigortacılık mevzuatlarına göre mal risklerini 
tespit eder. 
Sigortacılık mevzuatlarına göre can risklerini 
tespit eder. 
Sigortacılık mevzuatlarına göre iş yeri 
risklerini tespit eder. 
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Pazarlama Dersi (9.10.11.&12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

İş Hukuku 
Kazanım 1: İş 
hukukunu uygular. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

İş hukukuna yön veren temel ilkeleri uygular. 
İş hukukuna uygun olarak iş sözleşmesini 
düzenler. 
İş hukukuna uygun olarak personelin özlük 
haklarını uygular. 

Ticaret Hukuku 
Kazanım 2: Ticaret 
hukukunu uygular. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Ticaret hukukuna yön veren temel ilkeleri 
uygular. 
Ticaret hukukuna uygun olarak ticari iş ve 
hükümleri uygular. 
Ticaret hukukuna uygun olarak ticaret 
unvanını, markayı ve rekabetin sınırlarını 
korur. 

Borçlar Hukuku 
Kazanım 3: Borçlar 
hukukunu uygular. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Borçlar hukuku mevzuatına göre borç 
sözleşmesinden doğan sorumluluk 
işlemlerini 
gerçekleştirir. 
Borçlar hukuku ve Türk Ticaret Kanunu’na 
göre borç sözleşmesini hazırlar. 
Borçlar hukuku ve Türk Ticaret Kanunu’na 
göre haksız fiillerden doğan borç işlemlerini 
yürütür. 
Borçlar hukuku ve Türk Ticaret Kanunu’na 
göre borç sonlandırma işlemlerini 
gerçekleştirir. 
Borçlar hukuku ve Türk Ticaret Kanunu’na 
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göre borç ilişkilerinde özel durumlara ait 
işlemlerini 
yürütür. 

Satış Sonrası 
Hizmetler 

Kazanım 5: Satış 
sonrası tüketici 
hizmetlerini yapar 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Satış öncesi ve sonrası hizmetleri yürütür. 
Garanti belgesi düzenler. 
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Pazarlama Dersi (9.10.11.&12. sınıf) 

Ünite Kazanım Mekân Açıklama (kazanım-mekân ilişkisi) 

Yabancı Dilde Ürün 
ve Hizmet Satışı 

Kazanım 1: 
Yabancı dilde ürün 
ve hizmet satışı 
yapar. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Yabancı dilde ürün satar. 
Yabancı dilde hizmet satar. 

Yabancı Dilde 
Pazarlama 
Teknikleri 

Kazanım 3: 
Yabancı dilde 
pazarlama tek. 

Kuzeyboru 
Yabancı dilde pazarlama terimlerini açıklar. 
Yabancı dilde pazarlama yöntemlerini 
açıklar. 

Ürün Satışı 

Kazanım 5: İş 
sağlığı ve güvenliği 
tedbirleri 
doğrultusunda 
ürünün satışını 
yapar. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Alternatif ve kombine satış tekniklerini 
uygular. 
Satış hedeflerinin planını uygular. 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 
doğrultusunda ürünü teslim eder. 
Günlük satış değerlendirmesi yapar. 

Sektörler Arası 
Özellikler 

Kazanım 1: 
Sektörler arası 
özellikleri tespit 
eder. 

Kuzeyboru 
Plastik San. ve 

Tic. Ltd.Şti. 

Toptan ticaret işlemlerini yapar. 
Perakende ticaret işlemlerini yapar. 
Sektörün pazar araştırması işlemlerini yapar. 
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Gezi 
Öğretmenlerin okul gezilerini sağlıklı ve verimli olarak yürütebilmeleri için takip edecekleri iş akışı, 
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 
çerçevesinde Öğretmenler İçin listelenmiştir: 
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Gezi Öncesi 

1 
Rehberde yer alan “Kazanım-Mekân Tablosu”nu inceleyiniz.  Ders kazanımlarınızla ilgili 
mekânların listesini oluşturunuz. 

 

2 
Oluşturduğunuz listeden yola çıkarak gezi düzenlenecek mekânları yıllık ders planınıza dâhil 
ediniz. 

 

3 
Yıllık planda yer alan gezilerin, ders saati içinde ve okul müdürlüğünün onayı ile 
düzenlenebileceğini unutmayınız! (Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak gezilerin ise ders 
saati dışında ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğü onayı ile düzenlenebileceğini unutmayınız!) 

 

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

 

5 
Gezi düzenleyeceğiniz mekânı mümkünse önceden ziyaret ediniz. 
Mekândaki görevlilere gezinizin amacını anlatınız. 
Katılımı tek sınıfla sınırlandırarak görevlilerden randevu alınız. 

 

6 
“Gezi Planı”nızı, “Gezi Liste”nizi ve “Veli İzin Belge”nizi okul müdürlüğüne en az yedi (7) gün 
önce teslim ediniz.  

 

7 
Mekanda yapacağınız etkinlikleri belirleyiniz ( Örnek Etkinlikler: Ara-Bul • Nesne Çizimi • 
Tartışma Bkz. s. 15) ve bunlara uygun anketleri ve çalışma kâğıtlarını hazırlayınız.  

 

8 
Geziden önce öğrencilerinizi mekân hakkında bilgilendiriniz ve öğrencilerinize gezi 
kurallarını hatırlatınız. 
“Ön Anket”i sınıfta uygulayınız.  

 

9 

Geziye katılan öğrencileri 10-15 kişilik gruplara ayırınız. 
Mekânda yapılacak çalışmanın verimliliği açısından her grup için bir öğretmen 
yetkilendiriniz. 
“Çalışma Kâğıtları”nı öğrencilerinize dağıtınız ve etkinliği uygulayınız.  

 

10 
Gezi sonrası “Son Anket”i sınıfta uygulayınız.  
Gezinizle ilgili değerlendirme ve pekiştirme etkinlikleri yapınız.  
Örnek Etkinlikler: Afiş ve Pano Çalışmaları • Hikâye Yazma • Anketlerin Karşılaştırılması 
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Örnek Etkinlikler 
Ara-Bul 

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

Nesne Çizimi 
Mekân ziyareti sırasında, sergilenen eserlerden öğrencinin ilgisini en çok çeken birini seçip çizmesi 
istenir. Bir başka seçenek; seçilen bir eserin yarım bırakılmış çiziminin öğrenciler tarafından 
mekânda gördükleri asıllarına göre resimlenmesidir. Her iki uygulama sonrasında da bu çizimlerden 
yola çıkarak kendi eserlerini oluşturmaları ve daha sonra onları sergilemeleri gerektiği belirtilir. 
Özellikle sanat müzelerinde yapılan eğitim sonrasında mutlaka öğrencilere uygulama yaptırılmalıdır. 

Tartışma 
Drama: Bir Canlının Bölümleri Çocuklar 6-7 kişilik gruplara ayrılır. Her gruptan kendilerine bir hayvan 
seçmeleri istenir. Daha sonra her birinden seçtikleri hayvanın bir bölümü olmaları istenir. 
Çocuklardan birisi bacağı, birisi kuyruğu, diğeri de hayvanın başı olabilir. Sonra, çocuklardan bir araya 
gelip seçtikleri hayvan gibi hareket etmeleri istenir. Bu sırada diğer gruplar da arkadaşlarının taklidini 
yaptıkları hayvanı tanımaya çalışırlar. 

Afiş-Pano Çalışmaları 
Afiş çalışması bir mekânı, mekândaki bir nesneyi ya da mekândan seçilecek herhangi bir temayı 
tanıtmak duyurmak için yazılı ve görsel duvar ilanı hazırlama çalışmasıdır. Yapılacak afiş 
çalışmalarının yanı sıra mekâna ait görseller ve mekânda öğrenciler 
 tarafından çekilen fotoğraflar okulda veya sınıfta panolarda sergilenebilir.  
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Hikâye Yazma 
Müze ziyareti sonrasında öğrencilere müzede en çok beğendikleri eserin ne olduğu sorulur. 
Öğrencilerden düşüncelerini nedenleriyle birlikte yazmaları istenir. Bu etkinlik çocukların duyuşsal 
yönlerini saptamak aynı zamanda da dil becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilebilir. 
Yazılanlar daha sonra sınıf ortamında paylaşılıp tartışılabilir. 

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