
Kırsehir 
 M İ L L İ  E Ğ İ T İ M  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

OKUL DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMLARI

OKULUM

İLKOKUL



 

 
 

 

 

SUNUŞ 

 

Teknolojik hayattaki baş döndürücü gelişmeler eğitimi etkilerken yeni bir hayat 

çerçevesi çizmekte ve buna mukabil de insanlığa büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Eğitimin; 

toplumların sosyo-ekonomik ve teknolojik açıdan gelişimine yön verdiği, günümüz 

dünyasında, öğrenme etkinliklerinin kalıcı öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması önem arz 

etmektedir. Eğitim sadece okulla sınırlı kalmayıp hayatın her alanında yer alır. Öğretmen ile 

eğitim, okul ile eğitim, anne-baba ile eğitim, arkadaş ile eğitim, çevre ile eğitim kısacası 

olumlu davranışlar geliştirecek “Hayatla Eğitim”. Bundan dolayı eğitim, okul ve sınıfla sınırlı 

olmayıp okul dışındaki mekânlarda da gerçekleştirilebilecek bir olgudur. Bunlara bağlı olarak, 

geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli bir 

eğitim alması başta gelen hedefimizdir. 

Eğitim öğretim alanındaki gelişmelerle birlikte okul ve sınıf içinde yapılan eğitim 

faaliyetleri okul dışı ortamları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Eğitimde en etkili 

stratejilerin öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrendiği, aktif rol aldığı, öğrendiklerini çevresi 

ile ilişkilendirdiği bir öğretim anlayışı olduğu bilinmektedir. Okul dışı öğrenmede her öğrenci 

kendi hızında ilerler, günlük hayatla bağlantılı soyut kavramların somutlaştırılmasıyla 

okuldaki eğitim desteklenir. Ayrıca okul dışında eğitim, öğrenme sürecini genişleten bir 

yaklaşım olduğu için sınıf içinde teorik kalan herhangi bir yaşantıya dayanmayan konuları, 

kişisel deneyimle öğretebilir.  

MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin yayınlamasıyla okul dışı öğrenme ortamlarının 

okul müfredatlarıyla bütünleştirilerek aktif kullanımını hedefleyen “Okulum Türkiye Projesi” 

hayata geçirilmiştir. Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, öğrenmenin sadece sınıf 

içinde bireysel bir faaliyet değil, yaşamın her alanında gerçekleşebileceğine inanarak ilimiz 

adına “Okulum KIRŞEHİR” kitabını ortaya koyduk. Bu kitabın amacı ilimizde sınıf 

duvarlarının ötesinde öğrenme ortamlarını göstermek olduğu kadar; hazırlanan alan-kazanım 

tabloları, örnek ders etkinlikleri ve örnek ders içi materyallerle okulun dışındaki mekânların 

doğru bir şekilde öğrenme ortamı olarak kullanılmasını sağlamaktır.  

Okulum Kırşehir Projesini ilimizde hazırlayan proje ekiplerine, tasarımını hazırlayan 

Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimize ve projeye destek veren tüm kişi ve kurumlara 

şükranlarımı sunuyor; Okulum Kırşehir Rehber Kitabının ilimiz eğitim-öğretim camiasına 

hayırlı olmasını diliyorum. 

 

 Şevket KARADENİZ 

                                                                                                             Milli Eğitim Müdürü 
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BAŞLARKEN 

 

Projenin Amacı:  

           Müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, 

doğal sit alanları, ören yerleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ve üniversiteler gibi okul 

dışı öğrenim alanlarının okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim programlarındaki 

kazanımlarını yaparak ve yaşayarak öğrenilmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.  

Projenin Dayanağı:  

            2023 Vizyonunda Temel Eğitim Temasında yer alan ‘Yenilikçi Uygulamalara İmkân 

Sağlanacak’ şeklindeki 2. hedefin 2. eyleminde ‘Okulların bölgedeki bilim merkezleri, 

müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır.’ 

denilmektedir. Ortaöğretim Temasında yer alan ‘Akademik bilginin beceriye dönüştürülmesi 

sağlanacak’ şeklindeki 2. hedefin 3. eyleminde ise; “Doğal, tarihi, kültürel mekânlar ile bilim-

sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının müfredatlarda yer alan 

kazanımlar doğrultusunda daha etkin kullanımı sağlanacaktır” denilmektedir. 

 Projenin Hedef Kitlesi: 

             Hedef Kitlemiz; Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları ile 

Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi ve Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürlüklerine bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve öğrenim gören 

öğrencilerdir. Bu çalışmanın hedef dersleri/alanları, eğitim-öğretim programları ve 

kazanımları; Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi ve Özel 

Öğretim Kurumları Genel Müdürlüklerine bağlı eğitim kurumlarında okutulan alanlar / 

dersler ile bu alanların/derslerin eğitim-öğretim programlarında yer alan konu ve 

kazanımlarıdır. 

      Proje Faaliyetleri:   

             MEB tarafından yayınlanan Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu ile İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Birimi bünyesinde Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ekibi ve 

Okul Dışı Alan/Branş Öğretmenleri Ekibi kurulmuştur.  İlimizdeki müzeler, bilim merkezleri, 

sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, doğal sit alanları, ören yerleri, 

ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ve üniversiteler gibi okul dışı öğrenim yapılacak mekânlar 

olarak tespit edilmiştir. Okul dışı öğrenme ortamı olarak tespit edilen mekânlar ziyaret edilmiş 

ve ders içi kazanımlarla ilişkilendirilerek “OKULUM KIRŞEHİR” kitabı hazırlanmıştır. 
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On Adımda Gezi  

Gezi Öncesi  

Kılavuzda yer alan dersinize uygun “Kazanım-Mekân İlişkisi Tablosuna bakınız. 

Kazanımlarınızı belirleyiniz. İlinizde bulunan mekânlarla ilgili tanıtım bilgilerini 

inceleyiniz. Ders kazanımlarınızla ilgili mekânların listesini oluşturunuz.  

 

Gezi Öncesi  

Oluşturduğunuz liste doğrultusunda gerçekleştirmek istediğiniz gezileri yıllık 

planınıza dâhil ediniz.  

 

Gezi Öncesi  

“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!)”  

 

Gezi Öncesi  

Okul gezilerinde 40 öğrenciye kadar bir(1) kafile başkanı ve en fazla iki (2) 

öğretmen görevlendirilmesi gerektiğini ve gezi araçlarının sorumluluğunun okul 

müdürlüklerine ait olduğunu unutmayınız!  

 

Gezi Öncesi  

Gezi öncesinde mekânı daha önceden görmek ve bilgi edinmek önemlidir. 

Mekândaki çalışanlar gezi amacı hakkında bilgilendirilmelidir. Ayrıca etkili bir 

öğrenme ortamı yaratmak için gezi mekânındaki çalışanlardan destek alınabilir. 

Mümkün olduğunca tek sınıfla gezi planlayınız.  

 

Gezi Öncesi  

Mekânda uygulayacağınız etkinlik/ etkinlikleri belirleyiniz. Örnek etkinlikler 

tablosundan yararlanabilirsiniz. Kazanım ve mekân ilişkilerine yönelik anket ve 

çalışma kâğıtlarınızı hazırlayınız.  

 

Gezi Öncesi  

Gezi planınızı, gezi listenizi ve veli izin belgelerinizi okul müdürlüğünüze en geç 

yedi (7)  gün önce teslim ediniz. 

 

Gezi Öncesi  

Gezi öncesinde öğrencileri mekân hakkında bilgilendiriniz ve gezi kurallarını 

hatırlatınız. “Ön Test” anketi yaparak öğrencilerin hazır bulunuşluklarını ölçünüz.  

 

Gezi Günü  

Geziye katılan öğrencileri küçük gruplara ayırınız. Eğer mümkünse her bir gruba bir 

öğretmen görevlendiriniz ya da öğrencilerden ekip başkanı seçiniz. Çalışma 

kâğıtlarını dağıtınız ve etkinliği uygulayınız.  

 

Gezi Sonrası  

“Son Test” anketini sınıfta uygulayınız. Gezi kazanımlarınız ile ilgili pekiştirmeler 

ve etkinlikler yapınız. 
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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. 

Tartışma 

Afiş Pano Çalışmaları 

Gezilecek tarihi mekânda, öğrencilerin gruplara ayrılarak münazara, 

fikir taraması, vızıltı grubu, forum gibi farklı tartışmalar yapmaları 

bilginin, oluşmasını kolaylaştırıcı bir yöntemdir. Tartışma sırasında 

ortaya atılan düşüncelerin doğru olup olmaması hiç önemsenmemelidir. 

Önemli olan öğrencinin kendini ifade edebilmesini sağlamaktır. 

Afiş çalışması bir mekânı, mekândaki bir nesneyi ya da mekândan 

seçilecek herhangi bir temayı tanıtmak duyurmak için yazılı ve görsel 

duvar ilanı hazırlama çalışmasıdır. Yapılacak afiş çalışmalarının yanı 

sıra mekâna ait görseller ve mekânda öğrenciler tarafından çekilen 

fotoğraflar okulda veya sınıfta panolarda sergilenebilir. 

Anketlerin 

Karşılaştırılması 
Geziden sonra müzede ya da sınıfta son anketler cevaplandırılır. 

Öğretmen, öğrencilerin ön ankete ve son ankete verdikleri cevapları 

inceler. Anketler sonucunda eksik veya yanlış edinilmiş bilgiler, soru ve 

cevaplarla tamamlanarak düzeltilmeye çalışılır. 

Ara - Bul 

ÖRNEK ETKİNLİKLER 

Mekân ziyareti sırasında, gözlemlenen eserlerden öğrencinin dikkatini 

çeken bir eseri 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. 

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. 

Yaratıcı Yazarlık 

Nesne Çizimi 
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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. 

Oryantiring 

Eşini Bul Oyunu 

Öğrenciler harita ve pusula (Zorunlu değil.) yardımıyla yönünü bulup, 

harita üzerinde belirtilen kontrol noktalarına ulaşıp en kısa zamanda 

bitiş çizgisine ulaşmayı hedeflerler. Oryantring etkinliğinde, hazırlanan 

haritalar teslim edilir. Gidilecek yerler harita üzerinde işaretlenir ya da 

koordinatları ayrı verilir ve işaretlenmesi istenir. Yarışın başlaması ile 

birlikte harita ve pusula yardımıyla yer şekillerini okuyarak yön 

bulunur kontrol noktalarına ulaşılmaya çalışılır. 

Kırşehir ilimize ait tarihi mekânlardan oluşan 10 çift resimli kartlar 

hazırlanır. Bu resimli kartların altına kısaca tarihi mekâna ait isimler de 

yazılır. Öğrencilerden 10 çift kartı karışık olarak resimleri görünecek 

şekilde yan yana ve alt alta düzenli bir şekilde dizmesi istenir. Kartların 

nerelerde olduklarına dikkat etmesi söylenir. Daha sonra dizilmiş olan 

10 çift kartı sırasını bozmadan arkası çevrilir. Öğrencilerden çift 

kartları bulmaları istenir. 

Canlandırma Öğretmen okul dışı öğrenme ortamında bulunan öğrencilere, öğrenciler 

tarafından daha önce hazırlık yapılmadan spontane bir biçimde verdiği 

rolleri doğaçlama yoluyla canlandırmalarını ister. Örneğin tarihi 

eserlerde dağıtılan roller kral, padişah gibi roller olurken fabrikada 

dağıtılan roller işçi, amir gibi roller, doğal alanda ise yaprak, ağaç gibi 

dersin kazanımına göre roller olabilir. 

Sembolleştirme 

Geçmişe - Geleceğe 

Yolculuk 

Öğretmen okul dışı öğrenme ortamında bulunan öğrencilere kısa bir 

öykü ya da ders içeriği anlatır. Öğretmen konuyu anlatırken aynı anda 

öğrencilerden doğaçlama yoluyla kısa süreli ayrıntısız anlık çizim ya da 

şekil yoluyla ifade etmelerini ister. 

Öğretmen okul dışı öğrenme ortamında bulunan öğrencilere konu ile 

ilgili "Sizce bu geçmişte nasıldı?", "Sizce bu geçmişte nasıl 

yapılıyordu?", "Sizce geçmişte bunun yerine ne kullanılıyordu?" 

şeklinde sorular sorularak öğrencilerin geçmişteki yaşantı hakkında 

fikir üretmesini sağlar. Daha sonra aynı soruları gelecek için de sorar. 
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Türkçe 1. Sınıf 
 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

Dinleme- İzleme 

T.1.1.1. Doğal ve yapay ses 

kaynaklarından çıkan sesleri ayırt 

eder. 

Seyfe Gölü Kuş Cenneti 

Milli Park içerisinde dinleme ve izleme etkinlikleri yaparak doğal 

ve yapay ses kaynaklarını tanıyacak, çıkardıkları sesleri ayırt 

etmeleri beklenecektir. 

 

T.1.1.1. Duyduğu sesleri taklit eder. Seyfe Gölü Kuş Cenneti 
Milli Park içerisinde dinleme ve izleme etkinlikleri yaparak ses 

kaynaklarından çıkan sesleri taklit etmeleri beklenecektir. 
 

T.1.1.5. Dinlediklerinde geçen 

olaylar hakkında tahminde bulunur. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

İzlediği oyunda görsel ve sözel dinleme becerisini kullanır, 

dinleyip izlediklerini düzgün bir şekilde ifade eder. 
 

T.1.1.6. Dinlediği metni anlatır Ahi Evran Üniversitesi 
Çocuk haklarıyla edindiği bilgileri kelimeleri anlamlarına uygun 

kullanarak anlatır. 
 

T.1.1.8. Dinlediklerine yönelik 

sorulara cevaplar verir. 

Kaman Kalehöyük 

Arkeoloji Müzesi 

Mekân hakkında daha önceden hazırlanmış soruların yer aldığı 

çalışma kağıtları öğrencilere dağıtılarak cevaplamaları sağlanır. 
 

T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular. 
Kırşehir Müzesi 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Mekân ziyareti sırasında uyulması gereken kurallar yönerge 

dâhilinde verilir ve yönergeye göre hareket edilmesi beklenir. 
 

Dinleme- İzleme 
T.1.1.10. Dinleme stratejilerini 

uygular. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Sahnelenen oyunu izlerken öğrendikleri dinleme stratejilerini 

kullanmaları beklenir. 
 

Konuşma 
T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu 

hakkında konuşur 

Kırşehir Huzurevi  

Müzeler 

Sokak Hayvanları ve 

Rehabilitasyon Merkezi 

Ziyaret edilen mekânda gördüklerini ve hissettiklerini anlatmaları 

istenir. 
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Türkçe 1. Sınıf 
 

Konuşma 
T.1.2.4. Konuşma stratejilerini 

uygular. 

Müzeler 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Mekân ziyareti sırasında öğrenilen konuşma kurallarını 

uygulanması beklenir. 
 

Okuma 
T.1.3.1. Okuma materyalindeki 

temel bölümleri tanır 
İl ve İlçe Kütüphaneleri 

Kütüphanedeki kitapların içindekiler bölümleri incelenerek fikir 

sahibi olurlar. 
 

Okuma 
T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve 

telaffuza dikkat eder. 

KTV ve AHİ TV Yayın 

Stüdyosu 

Sunucu ve spikerlerle kısa bir konuşma yapılarak, vurgu, tonlama 

ve telaffuzun önemi kavratılır. 
 

Okuma T.1.3.8. Şiir okur. İl Kültür Müdürlüğü 
Öğrencilere verilen şiirlerin sahnede okuma kurallarına uygun 

olarak okuması sağlanır. 
 

Okuma 
T.1.3.10. Farklı yazı karakterleri ile 

yazılmış yazıları okur 

İl ve İlçe Halk 

Kütüphaneleri 

Seviyelerine uygun kitaplardaki faklı yazı karakterlerini fark 

ederek bu yazıları okur. 
 

Okuma 
T.1.3.12. Okuma stratejilerini 

uygular. 

Kırşehir İl Halk 

Kütüphanesi ve İlçe 

Kütüphaneleri 

Kütüphaneyi tanıyarak çalışma kuralları hakkında bilgi edinir. Bu 

kurallar doğrultusunda sessiz okuma çalışması yapar. 
 

Okuma 
T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları 

cevaplar. 
İl ve İlçe Devlet Hastaneleri 

Öğrenciler, hastanelerdeki görseller üzerinde konuşarak, sorular 

sorar ve sorulan sorulara cevaplar verir. 
 

Okuma 
T.1.3.19. Şekil, sembol ve 

işaretlerin anlamlarını kavrar. 

İl ve İlçe Emniyet 

Müdürlükleri 

Günlük hayatta karşılaştıkları trafik şekil ve sembollerinin 

anlamlarını ilgililerden öğrenirler. 
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Türkçe 1. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yazma T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve 

cümleler yazar. 

Kaman Japon Bahçesi 

Kalehöyük Arkeoloji 

Müzesi 
Mekân ziyaretinde gördükleri görsellerle ilgili cümleler yazar.  

Yazma T.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla 

destekler. 
Seyfe ve Obruk Gölü Göllerdeki izlenimlerini kâğıda aktarırken yazısını görsellerle 

desteklemesi beklenir. 
 

Yazma T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır. Seyfe Gölü Tabiat Parkı Park gezisindeki izlenimlerini yazarak öğretmen ve arkadaşlarıyla 

paylaşması beklenir. 
 

Yazma T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar. İlçe Postaneleri 

Öğrencilerin yazma kurallarına uygun olarak yazdıkları 

mektuplar ilçe postanelerinden ailelerine gönderilerek yazmaya 

teşvik edilirler. 
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Hayat Bilgisi  1. Sınıf 
 

 
 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Okulumuzda Hayat 
H.B.1.1.3. Okula geliş ve okula 

gidişlerde güvenlik kuralarına uyar. 
Emniyet Müdürlükleri 

Trafik kuralları ile ilgili bilgi edinerek kurallara uymanın 

önemini kavrar. 
 

Okulumuzda Hayat 
H.B.1.1.8. Tuvalet kullanma ve 

temizlik alışkanlığı geliştirir. 
Aile Sağlık Merkezleri 

Okul tuvaletlerinin nasıl kullanılması gerektiğini öğrenir ve 

mahremiyet üzerinde durur. 
 

Evimizde Hayat 
H.B.1.2.5. Evdeki kaynakları 

verimli bir şekilde kullanır 

Su Arıtma Tesisi ve Geri 

Dönüşüm Tesisi 

Evimizde tükettiğimiz doğal kaynakların yolculuğunu yerinde 

görerek verimli kullanıma dikkat çekilir. 
 

Sağlıklı Hayat 

H.B.1.3.7. Kitle iletişim araçlarını 

kullanırken beden sağlığını 

korumaysa özen gösterir. 

Kırşehir Türk Telekom 

Binası 

Mekân ziyareti sırasında kitle iletişim araçlarının kullanımı ile 

ilgili bilgi edinir. 
 

Güvenli Hayat 
H.B.1.4.3. Okula geliş ve 

gidişlerinde trafik kurallarına uyar. 
Trafik Şube Müdürlüğü 

Trafik kuralları hakkında bilgi edinerek okula geliş ve 

gidişlerde dikkat etmesi gerenler hakkında bilgi edinir. 
 

Güvenli Hayat 
H.B.1.4.6. Teknolojik araçları 

güvenli şekilde kullanır. 

Kırşehir Türk Telekom 

Binası 

Teknolojik araçların güvenli şekilde nasıl kullanılacağını ve 

bunun önemini yerinde görerek öğrenir. 
 

Ülkemizde Hayat 

H.B.1.5.2. Yakın çevresindeki 

tarihî, doğal ve turistik yerleri fark 

eder. 

Müzeler  

Tabiat Parkları 

Müzede sergilenen eserler aracılığı ile şehrin tarihî, turistik ve 

doğal yerlerini görüp tanıma fırsatı bulur. 
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Hayat Bilgisi  1. Sınıf 
 

 
 

 
 

Ülkemizde Hayat H.B.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir. 
Gazi Parkı, Ağalar Konağı 

ve Türk Büyükleri Parkı 

Yapılacak ziyaret ile Atatürk’ün hayatı hakkında görsel ve 

objeler aracılığıyla bilgi sahibi olur. 
 

Ülkemizde Hayat 

H.B.1.5.7. Dini gün ve bayram 

kutlamalarını kutlamaya istekli 

olur. 

Camiler 
Yapılacak ziyaret sırasında din görevlilerinden bayramlar ve 

önemi hakkında bilgi edinir. 
 

Doğada Hayat 
H.B.1.6.1. Yakın çevresinde 

bulunan hayvanları gözlemler. 

Güzler Evcil Hayvan Parkı 

Seyfe Gölü 

Ziyarete gidilen hayvan türlerinin bölgemizde yaşayan 

hayvanlar olduğunu öğrenir. 
 

Doğada Hayat 
H.B.1.6.2. Yakın çevresinde 

bulunan bitkileri gözlemler. 

Tabiat parkları ve 

Orman İşletme Müd. 

Tabiat parkındaki bitki türlerini gözlemleyerek fikir sahibi 

olur. 
 

Doğada Hayat 
H.B.1.6.5. Geri dönüşümü ayırt 

edilebilecek maddeleri ayırt eder. 
Geri Dönüşüm Tesisleri 

Yapılacak ziyaret ile geri dönüştürülebilen maddeler tanınarak 

geri dönüşümün önemi hakkında bilgi edinir. 
 

Doğada Hayat 
H.B.1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve 

yıldızları gözlemler. 

Kırşehir Yusuf Demir Bilim 

ve Sanat Merkezi 

Merkezde yapılacak etkinliklerle Güneş, Ay, Dünya ve 

yıldızları gözlemleyerek bilgi edinir. 
 

Doğada Hayat 
H.B.1.6.7. Mevsimleri ve 

özelliklerini araştırır. 

Kaman Bilim ve Sanat 

Merkezi 

Merkezde bulunan kaynaklardan da yararlanarak mevsimler 

ve özellikleri hakkında bilgi edinir. 
 

Doğada Hayat 

H.B.1.6.8. Mevsimlere göre doğada 

meydana gelen değişiklikleri 

kavrar. 

Kırşehir Yusuf Demir Bilim 

ve Sanat Merkezi 

Merkezdeki çeşitli materyaller aracılığı ile mevsimlerin doğa 

üzerindeki etkisini ve meydana getirdiği değişiklikleri fark 

eder. 
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Matematik 1. Sınıf 
 

 ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

Doğal Sayılar 
M.1.1.1.3. 100’e kadar ileriye doğru 

birer, beşer ve onar ritmik sayar. 
İl ve İlçe Kütüphaneleri 

Kütüphanedeki kitapları birer, beşer, onar sayarak raflara 

yerleştirerek sayar. 
 

Doğal Sayılar 
M.1.1.2.1. Toplama işleminin anlamını 

kavrar. 

Toplu Taşıma Araç 

Durakları 

Duraklardan hareket eden araçlara binen yolcular sayesinde araç 

içerisindeki yolcu sayısında artış olduğunu fark eder. 
 

Doğal Sayılar 
M.1.1.3.1. Çıkarma işleminin anlamını 

kavrar. 

Toplu Taşıma Araç 

Durakları 

Duraklarda duran araçlardan inen yolcular sayesinde araç 

içerisindeki yolcu sayısında azalma-eksilme olduğunu fark eder. 
 

Kesirler 

M.1.1.4.1. Bütün ve yarımı uygun 

modeller ile gösterir, bütün ve yarım 

arasındaki ilişkiyi açıklar. 

Pizza Restoranları 
Restoranda bütün ve yarım, pizza ile gösterilir. Bütün ve yarım 

arasındaki ilişki açıklanır. 
 

Geometri 

M.1.2.1.2. Günlük hayatta kullanılan 

basit cisimleri, özelliklerine göre 

sınıflandırır ve geometrik şekillerle 

ilişkilendirir. 

İl ve İlçelerdeki Camiler 
Cami içlerinde yer alan süslemelerden yararlanarak geometrik 

şekiller sınıflandırılır ve aralarında ilişki kurulur. 
 

Geometri M.1.2.2.2. Eş nesnelere örnekler verir. Ağalar Konağı 
Mekânlardaki nesneler ve varlıklar gözlemlenerek eş olanların 

belirlenmesi sağlanır. 
 

Geometri 

M.1.2.3.1. Nesnelerden, geometrik cisim 

ya da şekillerden oluşan bir örüntüdeki 

kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan 

ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar. 

Halk Eğitim Merkezleri 

El sanatları atölyelerindeki ürünleri incelerek süsleme alanında 

tasarımlarındaki örüntüleri fark eder, kurallarını belirler, yeni 

örüntüler oluşturur. 
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Matematik 1. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ölçme 
M.1.3.1.1. Nesneleri uzunluk 

yönünden karşılaştırır ve sıralar. 
Kırşehir Kalesi ve Kent 

Park 

Parktaki nesneler uzunlukları yönünden karşılaştırılır ve 

sıralanır. 
 

Ölçme 

M.1.3.1.2. Bir uzunluğu ölçmek 

için standart olmayan uygun 

ölçme aracını seçer ve ölçme 

yapar. 

Kentpark Yürüyüş Yolu ve 

Parkı 

Mekânda belirlenen bir mesafe için uygun ölçme aracı 

seçilerek ölçüm yapılır. 
 

Veri İşleme 
M.1.4.1.1. En çok iki veri grubuna 

sahip basit tabloları okur. 

Kırşehir Meteoroloji İşleri 

Genel Müdürlüğü 

Yapılacak ziyaret ile uzmanlardan veri toplama, tablo 

oluşturma konularında bilgi alarak güncel hava durumu 

tablolarını okumaya çalışır. 

 

16



Müzik  1. Sınıf 
 

 
 

 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Dinleme-Söyleme 
Mü.1.A.1. Ortama uygun müzik yapma 

ve dinleme kurallarını uygular. 
Gençlik Merkezleri 

Öğrenciler hazırladıkları çalışmaları mekânda sergiler. 

Dinleme ile ilgili çıkarımlarda bulunurlar. 
 

Dinleme-Söyleme 
Mü.1.A.2. İstiklâl Marşını saygıyla 

dinler. 
Tören Alanları 

Valilik önünde yapılan bayrak törenine katılarak İstiklal 

Marşı’mızı kurallar dâhilinde dinler. 
 

Dinleme-Söyleme 
Mü.1.A.3. Çevresindeki ses kaynaklarını 

ayırt eder. 
Tabiat Parkları 

Tabiat parkında dinleme yaparak doğal ve yapay ses 

kaynaklarını tanıyarak ayırt eder. 
 

Dinleme-Söyleme 
Mü.1.A.4. Çevresinde duyduğu sesleri 

taklit eder. 
Tabiat Parkları Tabiat parkında dinleme yaparak duyduğu sesleri taklit eder.  

Dinleme-Söyleme 
Mü.1.A.5. Çevresinde kullanılan 

çalgıları tanır. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Mekândaki çalgı ve müzik aletlerini görerek tanır ve 

haklarında bilgi alır. 
 

Müziksel Algı Ve 

Bilgilenme 

Mü.1.B.2. Çevresindeki varlıkları 

hareket hızlarıyla ayırt eder. 

Tabiat Parkları Doğal Sit 

Alanları 

Çevresindeki varlıkların hareketlerini gözlemleyerek hızları 

hakkında çıkarımlarda bulunur. 
 

Müziksel Algı Ve 

Bilgilenme 

Mü.1.C.2. Oluşturduğu ritim çalgısıyla 

öğrendiği müziklere eşlik eder. 
Kültür Merkezleri 

Öğrendikleri tekerleme ve sayışmaları oluşturdukları ritim 

çalgısı ile sergiler. 
 

Müzik Kültürü 
Mü.1.D.2. Çevresindeki müzik 

etkinliklerini katılır. 
Kültür Merkezleri 

Mekânda gerçekleştirilecek konserlere katılarak bu tür 

faaliyetler içerisinde yer almaları sağlanır. 
 

Müzik Kültürü 
Mü.1.D.5. Atatürk’ün sevdiği türkü ve 

şarkıları tanır. 
İl ve İlçe Kütüphaneleri 

Kütüphanede yapılacak araştırma ile Atatürk’ün müziğe olan 

ilgisi hakkında bilgi edinirken sevdiği şarkı ve türküler 

hakkında da bilgi sahibi olur. 
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Görsel  Sanatlar 1. Sınıf 
 

 
ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.1.1.1. Görsel sanat çalışmalarını 

oluştururken uygulama 

basamaklarını ifade eder. 

Kesikköprü Kervansarayı ve 

Uzun Çarşı 

Çarşı içerisindeki atölyelerde yapılan sanat çalışmalarının 

uygulama basamaklarını gözlemler. 
 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.1.1.7. Görsel sanat çalışmasında 

büyüklük-küçüklük ilişkilerini 

kullanır. 

Tabiat Parkları 
Park ve çevresindeki figürleri gözlemleyerek aralarında 

büyüklük-küçüklük ilişkileri kurarak bunları ifade eder. 
 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.1.1.8. Çevresindeki objeleri ve 

figürleri gözlemleyerek çizimlerini 

yapar. 

Cacabey Camii Doğal Sit 

Alanları 

Tabiat Parkları 

Park ve çevresindeki figürleri gözlemleyerek çizimlerini 

yapar. 
 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.1.1.9. Üç boyutlu çalışma 

oluşturur. 
Uzun Çarşı 

Çarşı içerisindeki tasarım ve beceri atölyelerindeki üç boyutlu 

çalışmalara katılır. 
 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.1.1.10. Görsel sanat çalışmalarını 

oluştururken sanat elemanlarını ve 

ilkelerini kullanır. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Görsel sanat elemanlarını gözlemler ve tasarım ilkelerini 

eserine uyarlar. 
 

Kültürel Miras 
G.1.2.1. Sanatın kültürün bir 

parçası olduğunu fark eder. 

Cacabey  Camii ve Türbesi 

Kırşehir Müzesi 

Kalehöyük Arkeoloji 

Müzesi 

Mekân ziyareti ile sanat ve kültür arasında ilişki kurarak, 

sanatın ve sanat eserlerinin kültürün bir parçası olduğunu fark 

eder. 

 

Kültürel Miras 

G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, 

sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile 

ilgili izlenimlerini söyler. 

Müzeler 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Ziyaret sonrası mekânda gördükleri ile ilgili duygu ve 

düşüncelerini ifade eder. 
 

Sanat Eleştirisi ve Estetik 
G.1.3.1. Yapay objelerle doğal 

objeleri ayırt eder. 

Kesikköprü, Kale ve Tabiat 

Parkları 

Ziyaret sırasında gözlem yaparak doğal ve yapay objeleri fark 

ederek tanır. 
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Türkçe 2. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

Dinleme/İzleme 
T.2.1.8. Dinleme stratejilerini 

uygular. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Öğrenciler düzeyine uygun bir tiyatro gösterisini nezaket 

kurallarına uyarak ve dikkatini yoğunlaştırarak dinleme 

stratejilerini uygulaması sağlanır. 

 

Konuşma T.2.2.4. Konuşma stratejilerini 

uygular. 
Kültür Merkezleri 

Öğrencilerin belirtilen mekânlarda düzeylerine uygun panel, 

söyleşi vb. bir etkinlikte konuşmacıyı konuşma stratejilerine göre 

gözlemler ve konuşmalarında bu stratejileri uygular. 

 

Okuma T.2.3.6. Okuma stratejilerini 

uygular. 
İl ve İlçe Kütüphaneleri 

Öğrencilerin kütüphane kurallarına uygun olarak araştırma ve 

okuma çalışmaları yapabilmesi için yakın çevresinde bulunan bir 

kütüphaneye gezi düzenlenebilir. 

 

Yazma T.2.4.2. Şiir yazar. 
Tabiat Parkları 

Doğal Sit Alanları 

Öğrenciler gezip gördükleri mekânlarda hissettiği duygularıyla 

ilgili şiir yazar. 
 

Yazma T.2.4.3. Kısa metinler 

yazar. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Öğrencilerin izledikleri düzeylerine uygun bir tiyatro 

gösterisindeki olayları oluş sırasına göre yazmaları istenir. 
 

Okuma 
T.2.3.16. Metin türlerini 

tanır. 
İl ve İlçe Kütüphaneleri 

Öğrenciler belirtilen kütüphanelerde kitapları inceleyerek düz yazı 

ve şiir hakkında bilgi sahibi olur. 
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Hayat Bilgisi  2. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Okulumuzda Hayat 
HB.1.1.3. Okulun yakın çevresini 

tanır. 

Hükümet Konağı 

Belediyeler 

Öğretmenevleri  

PTT Şubeleri 

Camiler 

Muhtarlıklar 

Sağlık Merkezleri 

Okulun çevresinde bulunan kurum ve kuruluşları ziyaret 

ederek okulunun adresini ve çevresini kavrar. 
 

Güvenli Hayat HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve 

araçlarını sınıflandırır. 
Otobüs Terminali Öğrenciler belirtilen mekânlarda ulaşım türleri ve ulaşım 

araçları hakkında inceleme yaparak bilgi sahibi olur. 
 

Güvenli Hayat 
HB.2.4.5. Teknolojik araç ve 

gereçlerin güvenli bir şekilde 

kullanımı konusunda duyarlı olur. 

Ahi Evran Üniversitesi  

Öğrenciler teknolojinin güvenli kullanımı konusunda 

alanında uzman kişilerle yapacağı söyleşi sayesinde bilgi 

sahibi olur. 

 

Ülkemizde Hayat 
HB.2.5.6.Yakın çevresindeki 

kültürel miras öğelerini araştırır. Tarihî ve Kültürel Mekânlar 
Yakın çevresindeki kültürel miras öğelerini ziyaret ederek 

araştırmalar yapar. 
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Hayat Bilgisi  2. Sınıf 
 

 

 
 Evimizde Hayat 

HB.2.2.7. Yakın çevresindeki 

yardıma ihtiyaç duyan insanlara 

karşı duyarlı olur. 

Kırşehir Sosyal Hizmetler 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

Huzurevi Yaşlı Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezi 

İşitme Engelliler Derneği 

Yardıma muhtaç olan bireylerin bulunduğu kurumları 

ziyaret ederek kendi çevresindeki yardıma ihtiyacı olan 

bireylere karşı duyarlılık kazanır. 

 

Sağlıklı Hayat 
HB.2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet 

veren kurumları ve meslekleri tanır. 

Toplum Sağlığı Merkezleri 

Devlet Hastaneleri 

Aile Sağlığı Merkezleri  

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi 

112 Acil Yardım İstasyonları 

Yakın çevresinde bulunan sağlıkla ilgili kurum ve 

kuruluşları ziyaret ederek sağlıkla ilgili hizmet veren 

kurumları ve bu kurumlarda çalışan insanların mesleki 

özelliklerini tanır. 

 

Sağlıklı Hayat 
HB.2.3.7. Mevsim şartlarına uygun 

kıyafet seçer. 

Kırşehir Meteoroloji İşleri 

Genel Müdürlüğü 

Hava olayları ve mevsimlerle ilgili uzmanlardan bilgi 

edinip bu bilgiler doğrultusunda uygun kıyafet seçer. 

 

Güvenli Hayat 
HB.2.4.6. Oyun alanlarındaki 

araçları güvenli bir şekilde kullanır. 

Öğrenci Ziyaretine Uygun 

Çocuk Parkları 

Öğrencilerin belirtilen oyun parkındaki oyuncakları 

amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanmaları sağlanır. 

 

Ülkemizde Hayat 

HB.2.5.2. Türk bayrağının ve 

İstiklâl Marşı’nın vatanı ve milleti 

için önemini fark eder. 

Şehitlikler 

Şehitlikler ziyaret edilerek Türk Bayrağı ve İstiklal 

Marşı’mızın temsil ettiği bağımsızlığımız uğrunda canların 

feda edildiği belirtilerek ne kadar önemli oldukları 

hissettirilir. 

 

Ülkemizde Hayat 
HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu 

araştırır. 
Gazi Parkı 

Park gezilerek Atatürk’ün yaşamıyla ilgili bilgi edinilir. 

Öğrenciler Atatürk’ün çocukluğuyla ilgili araştırma 

yapmaya teşvik edilir. 
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Hayat Bilgisi  2. Sınıf 
 

 

 
Ülkemizde Hayat 

HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan 

üretim faaliyetlerini gözlemler. 

Ziyarete Açık Endüstriyel 

Kuruluşlar 

Yakın çevresinde bulunan tarım, sanayi ve hayvancılıkla 

ilgili endüstriyel kuruluşları ziyaret ederek yapılan üretim 

faaliyetlerini gözlemler. 

 

Doğada Hayat 

HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal 

unsurların insan yaşamına etkisine 

örnekler verir. 

Doğal Sit Alanları Tabiat 

Parkları 

 

Yakın çevresindeki doğal unsurları ziyaret ederek doğal 

unsurların insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini 

inceler. 

 

Doğada Hayat 
HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri 

dönüşümüne katkıda bulunur. 

Ahi Evran Üniversitesi Çevre 

Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

Geri Dönüşüm Tesisleri 

İlgili mekân ziyaret edilerek öğrencilerin geri dönüşümü 

olan maddeleri, geri dönüşümün ülke ekonomisine ve çevre 

temizliğine sağladığı katkıları öğrenir. 

 

Doğada Hayat HB.2.6.5. Doğa olaylarını tanır. 
Kırşehir Meteoroloji İşleri 

Genel Müdürlüğü 

Kırşehir Meteoroloji Müdürlüğü ziyaret edilerek 

öğrencilerin hava olaylarını, hava tahminlerinin önceden 

bilinip alınabilecek önlemleri kavraması sağlanabilir. 

 

Doğada Hayat 
HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler 

verir. 

Tabiat Parkları 

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü (AFAD) 

Türkiye Kızılay Derneği 

Şubesi İtfaiye Müdürlükleri 

İlgili mekânlar ziyaret edilerek öğrencilerin bu kuruluşların 

çalışmaları ve doğal afetler hakkında bilgi sahibi olması 

sağlanabilir. 

 

Doğada Hayat 

HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal 

afetlere karşı alınabilecek önlemleri 

açıklar. 

Kırşehir Meteoroloji İşleri 

Genel Müdürlüğü 

Ziyaret edilen kurumlarda uzman kişilerden edinilen 

bilgilerle doğa olayları ve doğal afetlerle ilgili alınabilecek 

önlemleri açıklar. 
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Matematik 2. Sınıf 
 

 
 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Doğal Sayılar 

M.2.1.1.3. Verilen bir çokluktaki 

nesne sayısını tahmin eder, 

tahminini sayarak kontrol eder. 

Tabiat Parkları Doğal Sit 

Alanları 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda bulunan nesne, bitki, hayvan 

sayıları tahmin eder ve sayarak tahminini kontrol eder. 
 

Sayılar ve İşlemler 

M.2.1.1.8. 100’den küçük doğal 

sayıların hangi onluğa daha yakın 

olduğunu belirler. 

Ahi Çarşısı ve Ünal Çarşısı 

Alışveriş merkezlerindeki mağazalar gezilerek ürünlerin 

fiyatlarının yakın olduğu onluklar belirlenir ve öğrenciler 

sayıların onluğa yuvarlanmasının alışveriş yaparken kullanımı 

hakkında bilgi sahibi olurlar. 

 

Geometrik Cisimler ve 

Şekiller 

M.2.2.1.3.Küp, kare prizma, 

dikdörtgen prizma, üçgen prizma, 

silindir ve küreyi modeller üstünde 

tanır ve ayırt eder. 

Cacabey Camii   

Masal Parkı 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda; küp, kare prizma, 

dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreye benzeyen 

şekilleri inceleyerek geometrik cisimlerin özelliklerini ve 

kullanım alanlarını kavramış olur. 

 

Geometrik Cisimler ve 

Şekiller 

M.2.2.1.1. Geometrik şekilleri 

kenar ve köşe sayılarına göre 

sınıflandırır. 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Ziyaret edilen mekânların duvarlarında, pencere ve 

süslemelerinde bulunan geometrik şekilleri belirler, inceler, 

kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 

 

Geometrik Cisimler ve 

Şekiller 

M.2.2.1.4.Geometrik cisim ve 

şekillerin yön, konum veya 

büyüklükleri değiştiğinde biçimsel 

özelliklerinin değişmediğini fark 

eder. 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda; küp, kare prizma, 

dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreye benzeyen 

şekilleri inceleyerek geometrik cisim ve şekillerin 

büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin 

değişmediğini fark ederler. 

 

Uzamsal İlişkiler 
M.2.2.2.2.Çevresindeki simetrik 

şekilleri fark eder. 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Tabiat Parkları 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda inceleme yaparak simetrik 

şekilleri ve kullanım alanlarını uygulamalı olarak kavramış 

olur. 
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Matematik 2. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Geometrik Örüntüler 

M.2.2.3.2.Bir geometrik örüntüdeki 

ilişkiyi kullanarak farklı 

malzemelerle aynı ilişkiye sahip 

yeni örüntüler oluşturur. 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Çocuk Oyun Alanları 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda inceleme yaparak kullanılan 

örüntüleri fark ederler. Kendileri de belirledikleri örüntülerin 

kuralına uygun olacak şekilde istedikleri malzemeleri 

kullanarak yeni örüntüler oluştururlar. 

 

Veri İşleme 

M.2.4.1.1.Herhangi bir problem ya 

da bir konuda sorular sorarak veri 

toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, 

çetele veya sıklık tablosu şeklinde 

düzenler; nesne ve şekil grafiği 

oluşturur. 

Kırşehir Meteoroloji İşleri 

Müdürlüğü 

 

Öğrenciler, haftalık hava tahmin raporlarını inceler, edindiği 

bilgileri ağaç şeması, çetele ve sıklık tablolarında gösterir. 
 

Uzunluk Ölçme 

M.2.3.1.1.Standart olmayan farklı 

uzunluk ölçme birimlerini birlikte 

kullanarak bir uzunluğu ölçer ve 

standart olmayan birimin iki ve 

dörde bölünmüş parçalarıyla 

tekrarlı ölçümler yapar. 

Tabiat Parkları 

Doğal Sit Alanları 

Öğrenciler; belirtilen mekânlarda, standart olmayan uzunluk 

ölçme birimlerini kullanarak bir uzunluğun aynı birimin daha 

küçük parçalarıyla ifade edilebileceğini fark eder ve günlük 

hayatla kazanım ilişkisini yaparak yaşayarak kurmuş olur. 

 

Uzunluk Ölçme 

M.2.3.1.3.Uzunlukları standart 

araçlar kullanarak metre veya 

santimetre cinsinden ölçer. 

Tabiat Parkları 

Doğal Sit Alanları 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda standart uzunluk ölçme 

araçlarından şerit metre, lazer metre, mezura veya cetvel 

kullanarak metre ve santimetre cinsinden ölçümler yapar. 

 

Uzunluk Ölçme 

M.2.3.1.4.Uzunlukları metre veya 

santimetre birimleri türünden 

tahmin eder ve tahminini ölçme 

sonucuyla karşılaştırarak kontrol 

eder. 

Tabiat Parkları 

Doğal Sit Alanları 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda uzunlukları tahmin eder ve 

standart uzunluk ölçme araçlarından şerit metre, lazer metre, 

mezura veya cetvel kullanarak yaptığı ölçümle tahminini 

karşılaştırır. 
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Müzik  2. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Dinleme - Söyleme 
Mü.2.A.3. Öğrendiği müzikleri 

birlikte seslendirir. 
Tabiat Parkları 

Öğrenciler öğrendiği şarkıları belirtilen mekânlarda birlikte 

söyler. 
 

Müziksel Algı 

ve Bilgilenme 

Mü.2.B.3. Çevresinde kullanılan 

çalgıları tanır. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Müzik Eğitimi Bölümü 

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar 

Lisesi 

Öğrenciler belirtilen mekânda çevresinde kullanılan telli, 

vurmalı ve üflemeli çalgı örneklerini inceleyerek bu çalgıları 

tanımış olur. 

 

Müziksel Algı ve 

Bilgilenme 

Mü.2.B.1. Doğada duyduğu 

sesleri, gürlük özelliklerine göre 

farklı ses kaynakları kullanarak 

canlandırır. 

Tabiat Parkları 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda doğada duyduğu sesleri 

gürlük özelliklerine göre inceler ve kuvvetli - hafif oluşları 

açısından sınıflandırır. Parmak şıklatmak, alkış yapmak, 

dizlere vurmak gibi vücudunu kullanarak hafif ve kuvvetli 

doğa seslerini taklit eder. 

 

Müziksel Yaratıcılık 

Mü.2.C.1. Dinlediği öyküdeki 

olayları farklı materyaller 

kullanarak canlandırır. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda gerçekleştirilen sunumu 

izler ve sınıf ortamında farklı materyaller kullanarak olayı 

canlandırır. 

 

Müzik Kültürü 
Mü.2.D.2. Farklı türlerdeki 

müzikleri dinleyerek müzik beğeni 

ve kültürünü geliştirir. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Öğrenciler belirtilen kültür ve sanat merkezlerinde 

düzenlenecek konserlere katılarak Türk halk müziği, Türk 

sanat müziği veya mehter marşları dinleme şansı yakalar ve 

böylece müzik beğeni ve kültürünü geliştirir. 
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Görsel  Sanatlar 2. Sınıf 
 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.2.1.6. Görsel sanat çalışmasında ölçü ve 

oran-orantıya göre objeleri yerleştirir. 

Tabiat Parkları Doğal 

Sit Alanları  

Öğrenciler çevreyi inceler, çeşitli malzemeler toplar ve nesnelerin 

oranına göre kağıda yapıştırır. Kalan boşlukları kendisi tamamlar. 
 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını 

oluşturmak için gözleme dayalı çizimler 

yapar. 

Tabiat Parkları Doğal 

Sit Alanları 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda gözlem yaparak bir nesneden, 

çiçekten, oyuncaklarından vb. yola çıkarak çizim yaparlar. 
 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.2.1.8. Günlük yaşamından yola çıkarak 

görsel sanat çalışmasını oluşturur. 
Tabiat Parkları 

Öğrenciler doğal çevreyi bozan ve onu yok eden olgular üzerinde 

araştırma yaparak afiş ve pankart çalışması hazırlar. 
 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G2.1.9. Farklı materyalleri kullanarak üç 

boyutlu çalışmalar yapar. 
Müzeler 

Müzelerdeki üç boyutlu heykeller ve diğer eserler incelenir ve 

öğrencilerin kendi çalışmasını yapmasına örnek teşkil eder. 
 

Kültürel Miras 
G.2.1.10. Görsel sanat çalışmasını 

oluştururken sanat elemanlarını kullanır. 

Tarihî ve Kültürel 

Mekânlar 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda gözlem yaparak kendi sanat 

çalışmasını oluştururken ana-ara renk, form, çizgi, biçim ve 

şekillerden uygun olan sanat elemanlarını kullanır. 

 

Kültürel Miras 
G.2.2.1. Türk kültürüne ait mimari 

elemanları açıklar. 

Tarihî ve Kültürel 

Mekânlar 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda Türk kültürüne ait cumba, kerpiç, 

dikdörtgen pencere, avlu, çatı, tavan, kapı gibi mimari elemanları 

inceler. 

 

Kültürel Miras 

G. 2.2.4.Müze, sanat galerisi, sanat 

atölyesi, ören yeri vb. mekânların sanat 

açısından önemini ifade eder. 

Doğal Sit Alanları 

Tabiat Parkları  

Tarihî ve Kültürel 

Mekânlar 

Müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, ören yeri vb. mekânlar 

gezdirilerek kültürel mirasımız tanıtılır. Öğrenciler geçmişten 

günümüze olduğu gibi günümüzden de geleceğe kültürel 

mirasımızı korumamız gerektiğini öğrenir. 

 

Kültürel Miras 
G.S.2.2.3. Geleneksel Türk sanatlarından 

örnekler verir. 

Tarihî ve Kültürel 

Mekânlar 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda inceleme yaparak ebru, minyatür, 

çini, bakırcılık gibi geleneksel Türk sanatları hakkında bilgi sahibi 

olur. 

 

Kültürel Miras 
G.2.2.5. Diğer kültürlere ait mimari 

elemanları açıklar. 

Tarihî ve Kültürel 

Mekânlar 

Öğrenciler belirtilen mekânlarda inceleme yaparak diğer kültürlere 

ait mimari elemanları inceler ve Türk kültürüne ait mimari 

eserlerle karşılaştırma yapar. 
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İngilizce  2. Sınıf 
 

 
 
 

 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

AT THE 

PLAYGROUND 

E2.6.S1 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO MAKE SUGGESTIONS 

IN A SIMPLE WAY 

Masal Parkı 

Kent Park 

Oyun alanındaki oyunlar hakkında öneriler geliştirir ve oyun 

aletlerinin isimlerini bilir. 
 

COLORS 
E2.5.S1 NAMING THE COLORS 

OF THINGS 

Masal Parkı 

Kent Park 

Bulunduğu ortamdaki renkler hakkında soru sorar ve cevaplar, 

sevdiği ve sevmediği belirtir. 

Önceden hazırlanmış 

renk skalasındaki 

bulunan renkleri, 

ortamdaki renklerle 

eşleştirir ve ifade eder. 

NUMBERS 

E2.4.S2 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO COUNT NUMBERS 

FROM 0NE TO TEN 

Tabiat Parkları  

Doğal Sit Alanları 

Öğrenciler doğada gördükleri varlıkları nicelikleriyle ifade 

eder. 
 

FRIENDS 

E2.2.S1 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO USE EVERYDAY 

EXPRESSIONS FOR GREETING 

AND MEETING SOMEONE 

Ahi Evran Üniversitesi   

 

Öğrenciler İngilizce Öğretmenliği okuyan üniversite 

öğrencileriyle günlük hayattaki kalıplar üzerine pratik yapar. 
 

ANIMALS 

E2.10.S1 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO SAY THE NAMES OF 

ANIMALS 

Güzler Evcil Hayvan Parkı 

ve Piknik Alanı 
Gördüklerin hayvanların isimlerini ifade ederler. 

Sessiz sinema 

oyunuyla gördükleri 

hayvanları birbirlerine 

aktarır ve hedef dilde 

tahminde bulunurlar. 
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Türkçe 3. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

Erdemler T.3.4.2. Kısa metinler yazar. 
Sokak Hayvanları ve 

Rehabilitasyon Merkezi 
Gezi sonrası “Hayvan Sevgisi” ile ilgili bir metin yazabilme.  

Erdemler T.3.4.12. Yazdıklarını paylaşır. Bedensel ve Zihinsel 

Engelliler Okulları 

“Engelli Olmanın Zorlukları” ile ilgili bir metin yazabilme ve 

yazdıklarını paylaşabilme becerisi geliştirme. 
 

Çocuk Dünyası 
T.2.3.6. Okuma stratejilerini 

uygular. 
İl ve İlçe Kütüphaneler 

Öğrencilerin kütüphane kurallarına uygun olarak araştırma ve 

okuma çalışmaları yapabilmesi için yakın çevresinde bulunan bir 

kütüphaneye gezi düzenlenebilir 

 

Çocuk Dünyası T.3.1.5.Dinlediklerinin/ 

izlediklerinin konusunu belirler. 

Sinemalar ve İl Kültür 

Müdürlüğü 
İzledikleri bir gösteri veya oyun sonrasında izlenimlerini 

arkadaşlarıyla paylaşır, gösteri ve oyunun konusunu belirler. 
 

Vatandaşlık T.3.4.11.Yazdıklarını düzenler. Basın Kuruluşları Görsellerden yararlanarak bir gazete sayfası tasarlayabilme.  

Milli Mücadele Ve 

Atatürk 

T.3.1.12.Dinleme Stratejilerini 

Uygular 
Ağalar Konağı ve Gazi 

Parkı 

Atatürk`ün hayatıyla ilgili edindiği bilgileri arkadaşlarına 

aktarabilme ve dinleme becerilerini kullanarak bilgilerini 

pekiştirebilme. 
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Türkçe 3. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milli Mücadele ve 

Atatürk 

T.3.2.5.Sınıf içindeki tartışma ve 

konuşmalara katılır. 

Kırşehir Müzesi  

Kaman Kalehöyük 

Arkeoloji Müzesi 

Kırşehir tarihi ile ilgili gezi gözlem yaparak edindiği bilgileri 

arkadaşlarıyla sınıf içerisinde tartışması ve bilgi alışverişinde 

bulunması. 

 

Milli Mücadele ve 

Atatürk 

 
 

T.3.3.4. Şiir okur. 
Şehitlikler 

Şehitlik kavramını geziyle pekiştirerek anlatan bir şiir yazabilme 

ve sınıfta okuyabilme. 
 

Sağlık ve Spor T.3.4.3. Hikaye edici metin yazar. 
Tabiat Parkları 

Doğal Sit Alanları 
Gezi sonrasında sağlık ve spor konulu bir metin yazabilme.  

Milli Mücadele ve 

Atatürk 

T.3.2.3.Çerçevesi belli bir konu 

hakkında konuşur. 

Kırşehir Yusuf Demir 

Bilim ve Sanat Merkezi 

Bilimin hayatımızdaki önemiyle ilgili edindiği bilgilerle tartışma 

ve konuşmalara katılabilme. 
 

Bilim ve Teknoloji 
T.3.3.28. Tablo ve grafiklerde 

yer alan bilgilere ilişkin soruları 

cevaplar. 

Kırşehir Türk Telekom  
Hayatımızdaki önemli teknolojik ürünleri anket çalışmasıyla 

belirleyerek tablo ve grafikle ilişkilendirebilme. 
 

Bilim ve Teknoloji T.3.4.17.Yazma stratejilerini 

uygular. 
Basın Kuruluşları Görsellerden yararlanarak bir gazete sayfası tasarlayabilme.  
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Hayat Bilgisi  3. Sınıf 
 

 
 

 

 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Okulumuzda Hayat 
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri 

ve özelliklerini araştırır. 
Kariyer Merkezleri 

Öğrencilerin mesleklerini tanımalarını, meslekler ile ilgili 

bilgi sahibi olmalarını ve ilgi duyulan meslekler ile ilgili 

araştırma yapma olanağı sağlamak. 

 

Sağlıklı Hayat 

HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler 

satın alınırken bilinçli tüketici 

davranışları gösterir. 

Semt Pazarları, Marketler 

Yiyecek satın alınan yer, ürünün rengi, şekli, kokusu, son 

kullanma tarihi ve içeriklerine dikkat ederek alışveriş yapılır. 

Bilinçli tüketici davranışı yaparak yaşayarak kavratılır. 

 

Sağlıklı Hayat 

HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler 

satın alınırken bilinçli tüketici 

davranışları gösterir. 

Semt Pazarları, Marketler 

Yiyecek satın alınan yer, ürünün rengi, şekli, kokusu, son 

kullanma tarihi ve içeriklerine dikkat ederek alışveriş yapılır. 

Bilinçli tüketici davranışı yaparak yaşayarak kavratılır. 

 

Sağlıklı Hayat 

HB.3.3.3. Sağlığını korumak için 

mevsimlere özgü yiyeceklerle 

beslenir. 

Semt Pazarları 
Mevsim meyve ve sebzeleri tanıtılarak sağlıklı yaşamak için 

yapılması gerekenler kavratılır. 
 

Sağlıklı Hayat 

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun 

sağlığını korumak için ortak 

kullanım alanlarında temizlik ve 

hijyen kurallarına uyar. 

Tabiat Parkları Doğal Sit 

Alanları  

Parkların ve bahçelerin ortak kullanım alanları olması 

dolayısıyla öğrencilerin bulundukları çevrenin temizliğine 

dikkat etmeleri ve çevreyi koruma bilincinin geliştirilmesi. 
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Hayat Bilgisi  3. Sınıf 
 

Güvenli Hayat 
HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki 

araçları güvenli bir şekilde kullanır. 
Çocuk Oyun Alanları 

Oyun alanlarındaki araçları kullanırken güvenli olmak ve 

oluşabilecek tehlikelerden kendini koruyabilme becerisini 

geliştirebilme. 

 

Ülkemizde Hayat 

HB.3.5.1. Yakın çevresinde 

bulunan yönetim birimlerini ve 

yöneticilerini tanır. 

Valilik Kaymakamlık  

Belediyeler Muhtarlık 

Muhtarlık, Kaymakamlık ve Valilik makamlarına gidilerek 

öğrencilerin bulundukları yerin yönetim birimlerini ve 

yöneticileri tanımalarını sağlamak 

 

Ülkemizde Hayat 

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer 

alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin 

özelliklerini tanıtır. 

Tabiat parkları  

Aşık Paşa Türbesi  

Cacabey Camii ve Türbesi 

Kırşehir Kalesi ve Çevresi 

Kesikköprü 

Öğrencinin yakın çevresinde bulunan tarihi, doğal ve turistik 

yerleri gezip görmesi sonucu bu mekânları tanımasının 

sağlanması. 

 

Ülkemizde Hayat 
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını 

ve araçlarını korur. 

Japon Bahçesi  

Kentpark 

Kale 

Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korumak, zarar 

vermemek amacıyla yapılması gerekenleri öğrenmek. 
 

Ülkemizde Hayat 
HB.3.5.8. Atatürk’ün kişilik 

özelliklerini araştırır. 

Ağalar Konağı ve Gazi 

Parkı 

Öğrenci Gazi Parkını gezerken Atatürk’ün yaşantısı ve kişilik 

özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması. 
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Hayat Bilgisi  3. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ülkemizde Hayat 

HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla 

ülkemize katkıda bulunmuş kişileri 

araştırır. 

Hılla Gölü Lokantası, 

Oniks işletmeleri 
Bölgemizde oniks üretimi yapanlarla tanışır.  

Doğada Hayat 

HB.3.6.1. İnsan yaşamı açısından 

bitki ve hayvanların önemini 

kavrar. 

Tabiat Parkları  

Bitkilerin ve hayvanların biz insanlar için ne kadar önemli 

olduğu bilincini geliştirmek, görmediği bitki çeşitlerini 

görmesini sağlayarak bitkilere karşı bilgi sahibi olmasını 

sağlamak. 

 

Doğada Hayat 
HB.3.6.3. Doğadan yararlanarak 

yönleri bulur. 

Meteoroloji Kırşehir İl 

Müdürlüğü 

Belirli yöntemleri uygulayarak doğada yönleri bulmak için 

bilgi sahibi olmalarını sağlamak. 
 

Doğada Hayat 

HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar 

üzerindeki etkisine yakın 

çevresinden örnekler verir. 

HB.3.6.6. Geri dönüşümün 

kendisine ve yaşadığı çevreye olan 

katkısına örnekler verir. 

Geri Dönüşüm İşletmeleri 

İnsanların doğal çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri 

üzerinde durulur. Nesli tükenmekte olan canlılara örnekler 

verilir. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır. 

Geri dönüşümün çevreye olan katkısı ile ilgili bilinç 

geliştirilir. 
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Matematik 3. Sınıf 
 
 

 ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

Geometri 

Geometrik Örüntüler 

M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak 

kaplama yapar, yaptığı kaplama 

örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt 

üzerine çizer. 

Camiler 
Caminin içinde (halı, kilim, çini süslemeleri) ve dışındaki 

geometrik süslemeler gösterilir. 
 

Ölçme Uzunluk Ölçme 

M.3.3.1.2. Metre ile santimetre 

arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri 

cinsinden yazar. 

Ziyarete Açık Endüstriyel 

Kuruluşlar 

Ölçülen uzunluğu metre ve santimetre cinsinden yazarak 

dönüşümleri yapma. 
 

Ölçme Paralarımız 
M.3.3.4.2. Paralarımızla ilgili 

problemleri çözer. 

Ziyarete Açık Endüstriyel 

Kuruluşlar 

Belirlenen kuruluşta üretilen gıdaların birim fiyatları ile 

ağırlıkları arasındaki ilişkiyi fark edebilme becerisini geliştirme. 
 

Ölçme Tartma 
M.3.3.6.3. Kilogram ve gramla ilgili 

problemleri çözer. 

Ziyarete Açık Endüstriyel 

Kuruluşlar 

Belirlenen kuruluşta üretilen gıdaların birim fiyatları ile 

ağırlıkları arasındaki ilişkiyi fark edebilme becerisini geliştirme. 

Kilogram ve gram ile ölçülebilen ürünleri belirleyip yapılacak 

alışveriş durumundaki problemleri çözme becerisi kazandırma. 

 

Ölçme 

Alan Ölçme 

M.3.3.3.2. Bir alanı, standart olmayan 

alan ölçme birimleriyle tahmin eder 

ve birimleri sayarak tahminini kontrol 

eder. 

Seyfe Gölü Doğal Sit Alanı 
Piknik alanına giden yolun adım ile gerçek uzunluğunun 

karşılaştırılmasını yapar. 
 

Ölçme 

Sıvı Ölçme 

M.3.3.7.1. Standart sıvı ölçme aracı 

ve birimlerinin gerekliliğini 

açıklayarak litre veya yarım litre 

birimleriyle ölçmeler yapar. 

Badempınarı Su İçecek ve 

Gıda San.  

Süt işletmeleri 

Litre ve yarım litre birimlerini kullanarak ölçüm yapabilme Litre 

ve yarım litre arasındaki ilişkiyi kavrayabilme becerisini 

kazandırma. 

 

Veri Toplama ve 

Değerlendirme 

M.3.4.1.1. Şekil ve nesne grafiğinde 

gösterilen bilgileri açıklayarak 

grafikten çetele ve sıklık tablosuna 

dönüşümler yapar ve yorumlar. 

Türkiye İstatistik Kurumu 

Şubesi  

Meteoroloji Kırşehir İl 

Müdürlüğü 

Verilere göre grafikleri okuyabilme ve bu grafikten yola çıkarak 

çetele ve sıklık tabloları oluşturabilme becerisi kazandırma. 
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Fen Bilimleri  3. Sınıf 
 

 
 
 

 

 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Gezegenimizi Tanıyalım 

F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı 

saran bir hava katmanının 

bulunduğunu açıklar. 

Meteoroloji Kırşehir İl 

Müdürlüğü 

Uzman kişilerden hava olaylarının oluşumunu bu oluşumdaki 

farklılıkları öğrenip görsellerle bu bilgileri pekiştirir. 
 

Kuvveti Tanıyalım 

F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları 

gözlemler ve hareket özelliklerini 

ifade eder. 

Çocuk Oyun Parkları 
Oyun oynarken hareket eden nesnelerin hareketlerini ve 

hareket çeşitlerini gözlemler, yorumlar eğlenerek öğrenir 
 

Çevremizdeki Işık ve 

Sesler 

F.3.5.4.1. Ses şiddetinin işitme için 

önemli olduğunu gözlemler ve her 

sesin insan kulağı tarafından 

işitilemeyeceğini fark eder. 

Medikal Ürünleri işletmesi  

Ses şiddetinin sesin duyulabilmesi için belirleyici olduğunu 

fark edip her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini 

örneklerle açıklar. 

 

Canlılar Dünyasına 

Yolculuk 

F.3.6.1.2. Bir bitkinin yaşam 

döngüsüne ait gözlem sonuçlarını 

sunar. 

Doğal Sit Alanları Tabiat 

Parkları  

Orman Fidanlıkları 

Bitkinin gözlemlenip özelliklerinin belirtilmesiyle birlikte 

bitkinin büyümesi için gerekli olan unsur ve durumların 

belirtir. 

 

Canlılar Dünyasına 

Yolculuk 

F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak 

için araştırma yaparak çözümler 

önerir. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Çevre Sorunları Uygulama 

ve Araştırma Merkezi 

Doğal çevreyi korumak için yapılacak çalışmaları öğrenir ve 

bu konuda özgün fikirler üretir. 
 

Canlılar Dünyasına 

Yolculuk 

F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre 

arasındaki farkları açıklar. 
Tabiat Parkları 

Doğal çevre ve yapay çevre unsurlarını gözlemleyip bu iki 

çevre arasındaki farklılıkları belirtir. 
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Fen Bilimleri  3. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Canlılar Dünyasına 

Yolculuk 

F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar 

için öneminin farkına varır. 
Tabiat Parkları Doğal çevrenin canlılar için önemini doğal çevrede kavrar.  

Elektrikli Araçlar 

F.3.7.1.1. Elektrikli araç-gereçlere 

yakın çevresinden örnekler vererek 

elektriğin günlük yaşamdaki 

önemini açıklar. 

MEDAŞ ve MEPAŞ 
Elektriğin günlük yaşamdaki yerini fark edip hayatımız için ne 

kadar önemli olduğu bilinci kazanır. 
 

Elektrikli Araçlar 

F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, 

kullandığı elektrik kaynaklarına 

göre sınıflandırır 

MEDAŞ ve MEPAŞ 
Elektrikli araç gereçlerin kullandığı elektrik kaynağını 

öğrenir. 
 

35



Müzik  3. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Dinleme-Söyleme 

Mü.3.A.5.Oluşturduğu ritim 

çalgısıyla dinlediği ve söylediği 

müziğe eşlik eder. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Müzik Eğitimi Bölümü 

Oluşturulan ritim çalgısıyla dinlediği ve söylediği bir müziğe 

eşlik etme becerisi geliştirir. 
 

Müzik Kültürü Mü.3.D.1.Bildiği çalgıları 

özelliklerine göre sınıflandırır 

Ahi Evran Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Müzik Eğitimi Bölümü 

Çalgıların özelliklerini öğrenip sınıflandırma becerisi 

kazanabilme. 
 

Müzik Kültürü 
Mü.3.D.2.Çevresinde halk 

danslarını müzikleri ile tanır. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Kazanımla ilgili olarak yöresinin halk oyunlarını izler, bilgi 

alır, basit figürler öğrenir. 
 

Müzik Kültürü 
Mü.3.D.3.Farklı türlerdeki 

müzikleri dinleyerek müzik beğeni 

ve kültürünü geliştirir. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Öğrenciler belirtilen kültür ve sanat merkezlerinde 

düzenlenecek konserlere katılarak Türk halk müziği, Türk 

sanat müziği veya farklı müzikler dinleyerek müzik beğeni ve 

kültürünü geliştirir. 

 

Müziksel Yaratıcılık 
Mü.3 Dinlediği müziklerle 

ilgili düşüncelerini ifade eder. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Dinlediği müzikle ilgili düşüncelerini ifade eder ve gördükleri 

makamla müziği bağdaştırır. 
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Görsel  Sanatlar 3. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.3.1.3. Görsel sanat çalışmasını 

yaparken güncel kaynaklardan 

esinlenerek fikirler geliştirir 

Sokak Hayvanları ve 

Rehabilitasyon Merkezi 

Hayvanları koruma haftasına denk gelen çalışmada 

barınaktaki köpekler görülüp hayvanlara nasıl davranmamız 

gerektiği üzerine çalışılır. 

 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.3.1.2. Görsel sanat çalışmasını 

oluştururken ifadeci yaklaşım 

kullanır. 

Kırşehir Müzesi  

Kaman Kalehöyük 

Arkeoloji Müzesi 

Cumhuriyet Bayramına denk gelen haftada Cumhuriyetten 

bu güne şehrimizin değişimini gözlemler 
 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.3.1.3. Görsel sanat çalışmasını 

yaparken güncel kaynaklardan 

esinlenerek fikirler geliştirir 

Gazi Parkı 
Atatürk Haftası'na denk gelen kazanım için Atatürk'ün 

Kırşehir'deki evini gezip görsel çalışma yapar. 
 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.3.1.4. Gözleme dayalı 

çizimlerinde geometrik ve organik 

biçimleri kullanır. 

Tabiat Parkları 

Doğal Sit Alanları 

Gezilen mekânlarda nesneler incelenerek çiçek yaprak gibi 

nesnelerin organik biçimlerini kullanır. 
 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.3.2.1. Sanat eserleri ile el 

sanatlarının farklı kültürleri ve 

dönemleri nasıl yansıttığını tartışır. 

Halk Eğitim Merkezleri 

El Sanatları Kursları  

Uzun Çarşı 

 

Yöresel el sanatlarımızın ve kültürel mirasımızın ürünleri olan 

el sanatları hakkında usta öğreticilerden bilgi alınması 
 

Kültürel Miras 

G.3.2.2. Kendi kültürüne ve diğer 

kültürlere ait sanat eserlerini 

karşılaştırır 

Müzeler 
Farklı kültürlere ait eserleri gözlemleyip yorumlama fırsatı 

bulur 
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Görsel  Sanatlar 3. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kültürel Miras 

G.3.2.3. Sanat eserlerinin form 

ve fonksiyonu arasındaki ilişkiyi 

inceler. 

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar 
Lisesi 

Farklı sanat eserlerini inceleyerek izlenimleriyle ilgili 

paylaşım ve görsel çalışma yapar. 
 

Kültürel Miras 
G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri 

fark eder. 

Kırşehir Müzesi  

Kaman Kalehöyük 

Arkeoloji Müzesi 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi  

Yaşadığı yörenin kültürünü görüp tanıyım izlenimlerini görsel 

olarak yansıtır. 
 

Sanat Eleştirisi ve Estetik 

G.3.3.2. Portre, peyzaj, natürmort 

ve betimsel sanat eseri örneklerini 

inceler. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

İncelediği sanat eserlerini tanır. Sanat eserleri türlerinden 

seçtiğini kullanarak görsel çalışma yapar. 
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İngilizce  3. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

My House 

E3. 6. S2 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO ASK ABOUT AND 

SAY THE PARTS OF A HOUSE 

Ağalar Konağı 

Öğrenciler bir yandan Atatürk'ün konakladığı evi gözlemler, 

bir yandan da bölümleri hakkında sorular sorar ve soruları 

cevaplar. 

Konağın krokisi 

öğrencilere dağıtılır 

ve bölümlerin 

İngilizcelerinin doğru 

yazılması istenir. 

(Yarışma tarzında) 

My House 

E3.6.S1 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO TALK ABOUT 

SHAPES OF THINGS 

Camiler Cami mimarisinde yer alan yapıların geometrik şekillerini 

ifade eder. 
 

Weather 
E3.9.S1 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO TALK ABOUT 

WEATHER CONDITIONS 

Meteoroloji İl Müdürlüğü Çeşitli bölgelerin hava durumunu ifade eder ve sorar. 
Bir ile ait 3 günlük 

hava durumu çizelgesi 

hazırlarlar. 

Feelings 

E3.4.S1 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO TALK ABOUT 

PERSONAL 

EMETIONS AND FEELINGS 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Tiyatrodaki karakterleri gözlemler, not tutar ve sonra 

karakterlerin hislerini ifade eder. 
 

Nature 
E3.10.S1 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO TALK ABOUT 

NATURE AND ANIMALS 

Güzler Evcil Hayvan Parkı  
Doğanın bir parçası olan hayvanları tanır ve isimlerini 

İngilizce ifade eder. 
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Türkçe 4. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 

 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Okuma Kültürü/Dinle- 

me/İzleme 

T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerin

de geçen, bilmediği kelimelerin 

anlamını tahmin eder. 

Neşet Ertaş Evi 

Neşet Ertaş Evi ile ilgili bilgilendirici bir metin 

dağıtılarak bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder 

(restore-genelkurmay-kontenjan-senatör). 

 

Okuma Kültürü/Dinle- 

me/İzleme 

T.4.1.3. Dinlediği izlediği metni 

ana hatlarıyla anlatır. 
Kırşehir Müzesi  

Kırşehir Müzesi ile ilgili bir metin okunur. Okuduğu 

metni anlatır. Gözlemleriyle karşılaştırır. 
 

Okuma Kültürü/Okuma 
T.4.3.1. Noktalama işaretlerine 

dikkat ederek, sesli ve sessiz okur. 
İl ve İlçe Kütüphaneleri 

Toplu alanlarda veya kütüphanede kitap okurken dikkat 

etmesi gereken kuralları bilir. 
 

Okuma Kültürü/Yazma 

T.4.4.10. Büyük harfleri ve nokta- 

lama işaretlerini uygun yerlerde 

kullanır. 

Basın Kuruluşları 

Gazete haberi yazılırken büyük harflerin ve noktalama 

işaretlerinin doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol 

eder. 

 

Okuma Kültürü/Okuma 
T.4.3.6 Okuma stratejilerini 

uygular. 
İl ve İlçe Kütüphaneleri 

Kütüphanelerde okuma stratejilerini uygular. 

Gözlemlerini sınıfta sözlü ve yazılı olarak aktarır. 
 

Milli Mücadele ve 

Atatürk/Konuşma 

T.4.3.37. Okuduğu metindeki 

olaylara ilişkin düşüncelerini ifade 

eder. 

Ağalar Konağı 

Ağalar Konağına yapılacak gezi ile birlikte tema 

süresince okunan metinlerdeki olaylar ilişkilendirilerek 

düşüncelerini ifade ederler. 

 

Milli Mücadele ve 

Atatürk/Konuşma 

T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar 

yapar. 
Kırşehir Müzesi 

Gezip görüp izledikleri ile ilgili hazırlıksız konuşmalar 

yapar, sorular sorar. 

Milli Mücadele ve Atatürk ile 

ilgili soruları müze 

yetkililerine sorar. 
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Türkçe 4. Sınıf 
 

 
 
 
 

 

Erdemler/Okuma 
T.4.3.22. Şekil, sembol ve 

işaretlerin anlamlarını kavrar. 

Emniyet Müdürlükleri 

Motorlu Taşıtlar Sürücü 

Kursuları 

Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığı trafik şekil ve 

sembollerinin anlamlarını öğrenmek için yakın 

çevresindeki motorlu taşıtlar sürücü kursu ve ilçe 

emniyet müdürlüğü ziyaret edilir. 

 

Bilim ve Teknoloji/ 

Konuşma 

T.4.2.6. Konuşmalarında yabancı 

dillerden alınmış, dilimize henüz 

yerleşmemiş kelimelerin 

Türkçelerini kullanır. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Türkçe Öğretim Uygulama 

ve Araştırma Merkezi 

Kelimelerin Türkçelerini kullanır. 

Öğrenciler, önceden 

hazırladıkları dilimizin ne 

gibi saldırılar karşısında 

bulunduğu konusu ile ilgili 

sorularını ilgililere yöneltir 

ve aldıkları cevaplarla bir 

düşünce yazısı yazarlar. 

Bilim ve Teknoloji/ 

Dinleme-İzleme 

T.4.1.7. Dinlediklerine, 

izlediklerine yönelik sorulara cevap 

verir. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Teknoloji Transferi 

Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili öğretmeninin ve 

arkadaşlarının sorularını cevaplandırır. 

"İcat Nasıl Yapılır" metnini 

sessiz okur. Gördüklerin ve 

anladıklarını sesli anlatır. 

Bilim ve Teknoloji/ 

Dinleme-İzleme 

T.4.11. Dinledikleri/izlediklerinin 

içeriğini değerlendirir. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Teknoloji Transferi 

Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Bilim ve teknoloji ile ilgili kurumlar gezilerek 

teknolojinin doğru kullanımına gözlemler. 
 

Doğa ve Evren/Dinleme- 

İzleme 

T.4.1.8. Dinlediklerinin 

izlediklerinin konusunu belirler. 
Doğal Sit Alanları 

Doğal sit alanlarına gezi yapılarak doğa hakkında bilgi 

verilir. Doğayı korumanın önemi çevre gözlemleriyle 

anlattırılır. 

 

Milli Kültürümüz/ 

Anlama 

T.4.3.14. Görsellerden ve başlıktan 

hareketle okuyacağı metnin 

konusunu tahmin eder. 

Kırşehir Müzesi 

Kırşehir Müzesi'ne yapılan gezide kültürümüzü yansıtan 

görseller inceletilir. Öğrenciler yapılan gezi sonucunda 

görsellerden hareketle okuyacakları metnin konusunu 

tahmin etmelerine yardımcı olur. 

 

Milli Kültürümüz/ 

Dinleme-İzleme 

T.4.1.10. Dinlediği/izlediği hikaye 

edici metinleri canlandırır. 

Mucur, Kepez, Dulkadirli 

Yeraltı Şehri 

Yeraltı şehirleri hakkında ön bilgi toplamaları istenir 

yeraltı şehirlerinin milli kültürümüz için önemini 

kavrar. Geçmişle günümüzü kıyas yapma imkanı bulur. 

Yeraltı şehrinde yaşayanların 

geçmişte yaşadıklarıyla ilgili 

küçük bir hikaye yazdırılır. 
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Türkçe 4. Sınıf 
 

 

 
 

Milli Kültürümüz/ 

Okuma 

T.4.3.28. Okudukları ile ilgili 

çıkarımlar yapar. 
Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Yapılan gezide kültürümüze ait gözlemler yapılır. 

Evlerde bulunan eşyalar incelenir. Yapılan gezi ile 

okudukları metin ilişkilendirilerek okuduklarıyla ilgili 

çıkarımda bulunurlar. 

 

Milli Kültürümüz/ 

Dinleme 

T.4.1.3.Dinlediği/izlediği metni ana 

hatlarıyla anlatır. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 
İzlediği tiyatro oyunun bölümlerini fark eder. 

Öğrenciler, daha önceden 

belirlenen bir çocuk 

tiyatrosuna götürülür. 

Tiyatro bittikten sonra, 

öğrencilerden metni anlatan 

bir yazı yazmaları istenir. 

Milli Kültürümüz/Yazma T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. İl ve İlçe Kütüphaneleri 
Kütüphanedeki çeşitli bilgilendirici metinler çocuklara 

inceletilerek kendi yazacağı bilgilendirici metinler için 

ilham alması sağlanır. 

 

Sağlık ve Spor/Konuşma T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar 

yapar. 

Kaman Kalehöyük 

Arkeoloji Müzesi 

Mekana yönelik olarak kararlaştırılmış ve planlanmış, 

nelerden söz edileceği belirlenmiş konuşma yapılır. 

Kaman ile ilgili araştırma 

yapar ve mekânla 

ilişkilendirir. 

Sanat/Okuma 
T.4.3.21. Okuduğu metnin 

içeriğine uygun başlık belirler 
Kalehöyük 

Kalehöyük’de yapılan kazılarda çıkan eserler tanıtılır. 

Okuyacağımız metnin içeriği ilişkilendirilerek başlık 

bulmak etkinlikleri yapılır. Burada bulunan el sanatı 

örnekleri öğretilir. 

 

Sanat/Dinleme-İzleme 

T.4.1.2. Dinlediklerinde/ 

izlediklerinde geçen olayların 

gelişimi ve sonucu hakkında 

tahminde bulunur. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Olayların gelişimini tahmin etmede dekor 

değişimlerinden faydalanır. Dinleme ve izleme 

kurallarını uygulayarak tiyatro izler. İzlediklerini 

anlatır, görüşlerini ifade eder. Öğrencilerin dinledikleri/ 

izlediklerinin içeriğini tutarlılık açısından sorgulamaları 

sağlanır. Öğrencilerin dikkatlerini yoğunlaştırmaları 

sağlanır. 
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Sosyal Bilgiler 4. Sınıf 
 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Birey ve Toplum 

S.B. 4.1.1 Resmi kimlik belgesini 

inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin 

çıkarımlarda bulunur. 

İl ve İlçe Nüfus 

Müdürlükleri 

Resmi kimlik belgesini inceleyerek bu belgenin 

içerdiği bilgiler açıklanır. 
 

Kültür ve Miras 

SB.4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel 

kaynaklar ve nesnelerden 

yararlanarak aile tarihi çalışması 

yapar. 

Kırşehir Müzesi 

Kaman Kalehöyük 

Arkeoloji Müzesi 

Tarih, insanların geçmiş zamanlardaki 

yaşantılarını yer ve zaman belirterek anlatan bilim 

olduğunu fark eder. 

 

Kültür ve Miras 

SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki 

millî kültürü yansıtan ögeleri 

araştırarak örnekler verir. 

Mucur Yeraltı Şehri 

Cacabey Camii 

Kapıcı Camii 

Ahi Evran Külliyesi 

Neşet Ertaş Evi 

Halk Eğitim Merkezi 

Uzun Çarşı 

 

Milli ve kültür değerlerini tanır ve sahip çıkar. 

Kütüphanelerdeki kaynaklardan milli kültürü ile 

ilgili araştırma yaparak bilgiler edinir. Yakın 

çevresinde yer alan tarihi bir mekân gezisi yada 

sözlü tarih veya yerel tarih çalışmaları yapılır. 

Yakın çevresinde yer alan bir müze, cami, türbe, 

köprü, medrese, kervansaray gibi tarihî bir mekân 

gezisi ya da sözlü tarih veya yerel tarih çalışmaları 

yapılır. 

 

Kültür ve Miras 

SB.4.2.4. Millî Mücadele 

kahramanlarının hayatlarından 

hareketle Millî Mücadele’nin 

önemini kavrar. 

Kırşehir Şehitliği 

Kırşehir Müzesi 

 

Milli Mücadele kahramanlarının verdikleri 

mücadelenin farkına varırlar. Milli mücadele 

dönemine ait eserleri inceleyerek Milli 

Mücadelenin önemini kavramış olur. Milli ve 

kültür değerlerini tanır ve sahip çıkar. 

 

İnsanlar, Yerler ve 

Çevreler 

SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir 

yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda 

bulunur. 

Tabiat Parklar Doğal Sit 

Alanları 

Yönler ile doğal ve beşerî unsurlara yakınlık, 

uzaklık açısından konum analizi yapılır. Doğal ve 

teknolojik yön bulma yöntemlerine ve araçlarına 

değinilir. 
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İnsanlar, Yerler ve 

Çevreler 

SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal 

ve beşerî unsurları ayırt eder. 

Tabiat Parklar 

Doğal Sit Alanları 

Öğrencilerin yakın çevrelerindeki milli, tematik 

park ve bahçeleri ziyaret ederek daha yakından 

tanımaları. Öğrencilerin yakın çevrelerini tüm 

unsurlarıyla birlikte tanımaları sağlanır. Beşeri ve 

doğal unsurları karşılaştırır. 

 

İnsanlar, Yerler ve 

Çevreler 

SB.4.3.4. Çevresinde meydana 

gelen hava olaylarını 

gözlemleyerek bulgularını resimli 

grafiklere aktarır. 

Meteoroloji İl Müdürlüğü 

Hava olayları tahmin raporunu elde eder. 

Çevresindeki hava olaylarını gözlemler ve hava 

olayları ile ilgili bilgiler edinirler. Hava olaylarını 

gözlemleyerek bulgular elde eder. Yapılacak olan 

etkinlik ile hava tahminlerinin nasıl yapıldığı ile 

ilgili bilgi sahibi olur. 

 

İnsanlar, Yerler ve 

Çevreler 

SB.4.3.5. Yaşadığı yer ve 

çevresindeki yer şekilleri ve nüfus 

özellikleri hakkında çıkarımlarda 

bulunur 

İl ve ilçe Nüfus 

Müdürlükleri 
Yaşadığı yerin nüfus bulgularını elde eder.  

İnsanlar, Yerler ve 

Çevreler 

SB.4.3.6 Doğal afetlere yönelik 

hazırlıkları yapar. 

Kırşehir Belediyesi İtfaiye 

Müdürlüğü 

Kırşehir İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü 

AFAD 

Yaşadığı ve yakın çevresinde görülme ihtimali 

yüksek olan heyelan doğal afeti hakkında detaylı 

bilgi edinme ve doğal afetten korunabilme 

yollarını araştırma. Doğal afetlerden önce, doğal 

afet sırasında ve doğal afet sonrasında yapması 

gerekenlerle ilgili bilgiler edinir. 

 

Bilim, Teknoloji ve 

Toplum 

SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik 

ürünleri, kullanım alanlarına göre 

sınıflandırır 

Ziyarete Açık Endüstriyel 

Kuruluşlar 
Teknolojik ürünleri ve kullanım alanlarını öğrenir.  
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Sosyal Bilgiler 4. Sınıf 
 

 

Bilim, Teknoloji ve 

Toplum 

SB.4.4.2. Teknolojik ürünlerin 

geçmişteki ve bugünkü 

kullanımlarını karşılaştırır. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Teknoloji Transferi 

Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Kırşehir Müzesi 

Teknolojik ürünleri ve kullanım alanlarını öğrenir. 

Kullandığı teknolojik eşyaların gelişiminin farkına 

varır. Yaşadığı zamanla kıyaslama yapar. Yakın 

çevresinde bulunan sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşları 

ziyaret ederek sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve 

bu kurumlarda çalışan insanların mesleki özelliklerini 

tanır. 

Öğrenciler, elde ettikleri 

bilgilerden yola çıkarak, teknolojik 

ürünlerin geçmişteki ve bugünkü 

durumunu karşılaştırarak bir afiş 

hazırlar. 

Bilim, Teknoloji ve 

Toplum 

SB.4.4.3. Kullandığı teknolojik 

ürünlerin mucitlerini ve bu 

ürünlerin zaman içerisindeki 

gelişimini araştırır. 

Kırşehir İl Halk 

Kütüphanesi 

Teknolojik ürünleri icat edenler hakkında bilgi edinir. 

Mucitlerin denemekten ve planlı çalışmaktan 

vazgeçmediklerini bilir. Mucitleri kendine örnek alır. 

Mucitlerin hayatı ve icatları 

hakkında elde ettiği verileri 

kullanarak bir teknoloji sözlüğü 

hazırlar. 

Üretim, Dağıtım ve 

Tüketim 

SB.4.5.2. Ailesi ve yakın 

çevresindeki başlıca ekonomik 

faaliyetleri tanır. 

Ziyarete Açık 

Endüstriyel Kuruluşlar 

Yakın çevresindeki ekonomik faaliyetler hakkında 

bilgi edinir. Yakın çevresinde ekonomik faaliyetlerin 

farkına varır. Üretim yapmanın ülke ekonomisine 

faydalarını bilir. Üretim faaliyetlerinin güzelliğini ve 

önemini fark eder. Üretilenlerin ülke ekonomisine 

katkılarını fark eder. Yakın çevresinde bulunan tarım, 

sanayi ve hayvancılıkla ilgili endüstriyel kuruluşları 

ziyaret ederek yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler. 

Öğrenciler, elde ettikleri bilgileri 

kullanarak yaşadıkları çevreyi 

tanıtan bir ekonomik faaliyetler 

albümü hazırlarlar. Yakın 

çevresinde bulunan tarım, sanayi 

ve hayvancılıkla ilgili endüstriyel 

kuruluşları ziyaret ederek yapılan 

üretim faaliyetlerini gözlemler. 

Etkin Vatandaşlık 
SB.4.6.1. Çocuk olarak sahip 

olduğu haklara örnekler verir. 
İl ve İlçe Kütüphaneleri 

Hakları ile ilgili araştırmalar yaparak bilgi edinir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi Bildirgesi hakkında detaylı 

bir araştırma yaparak sahip olduğu hakların neler 

olduklarına örnekler verme. 
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Etkin Vatandaşlık 

SB.4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile 

bireysel özgürlüğü arasındaki 

ilişkiyi açıklar. 

Gazi Parkı ve Ağalar 

Konağı 

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Mustafa Kemal Atatürk 

önderliğinde Türk halkının büyük mücadelesi 

sonucu kurulmuş bağımsız bir devlet olduğunu 

fikri edinirler. Bağımsızlığımızın önemini kavrar. 

 

Küresel Bağlantılar 

SB.4.7.2. Türkiye’nin komşuları ve 

diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan 

ilişkilerini kavrar. 

İl Emniyet Müdürlüğü 
İl Emniyet Müdürlüğüne gidilerek yetkililerle 

röportaj yapılır. 
 

Küresel Bağlantılar 

SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel 

unsurlarla ülkemizin sahip olduğu 

kültürel unsurları karşılaştırır. 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Yerli ve yabancı kültür unsurlarını karşılaştırır. 

Üniversitelerde öğrenim gören farklı ülkelerden 

gelen öğrencilerle tanışarak ülkelerin kültürleri 

hakkında bilgi edinir. 

 

Küresel Bağlantılar 
SB.4.7.4. Farklı kültürlere saygı 

gösterir. 
Üç Ayak Kilisesi 

Farklı kültürleri tanır. Farklı kültürlere saygının 

önemini kavrar. 

Öğrenciler, düzenlenen gezi 

sonrasında izlenimlerini “istasyon 

tekniği” kullanarak sunar. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Örüntü 

M.4.1.1.6. Belli bir kurala göre 

artan veya azalan sayı örüntüleri 

oluşturur ve kuralını açıklar. 

Güzler Piknik Alanı 
Parktaki çiçeklerin belirli bir düzene göre dizilişini görerek 

örüntüyü fark eder ve kuralını açıklar. 
 

Kesirlerle İşlemler 
M.4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen 

bir basit kesir kadarını belirler. 

Müzeler 

Yeraltı Şehirleri 
Kervansaraylar, Kiliseler 
Camii ve Türbeler 

Mimari yapılarda bulunan bölümlerin bütünün parçaları 

olduğu hissettirilir. 
 

Geometride Cisimler ve 

Şekiller 

M.4.2.1.1-Üçgen kare ve 

dikdörtgenin kenarlarını ve 

köşelerini isimlendirir. 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 
Mimari yapı içindeki geometrik şekilleri gözlemler ve 

isimlendirir. 
 

Uzamsal İlişkiler 
M.4.2.2.2. Verilen şeklin doğruya 

göre simetriğini çizer. 
Camiler 

Camide bulunan geometrik cisimlerden ve şekillerden 

simetrik olanları bulur. Camii içindeki simetrik şekilleri 

gözlemler, Geometrik şekillerin çizimlerini yaparak, simetri 

doğrularını oluşturur. 

 

Tartma 
M.4.3.5.2. Kilogram ve gramı kütle 

ölçerken birlikte kullanır. 

Kırşehir Merkez Mahalle 

Pazarları ve İlçe Halk 

Pazarları 

Kilogram ve gramın kullanıldığı alanları tanır.  

Tartma 

M.4.3.5.4. Ton-kilogram, kilogram- 

gram, gram-miligram arasındaki 

ilişkiyi açıklar ve birbirine 

dönüştürür. 

Çağlayanlar Un Fabrikası 
Kırşehir Şeker Fabrikası 

Paketlenmiş un ya da şekerlerin bir araya getirilerek kg, g, 

mg, T şeklinde ifade edilmesi ve birbirlerine dönüştürülmesini 

gözlemler. Kilogramlardan ton ağırlığına ulaşmayı gözlemler. 

Kilogram ve ton arasındaki ilişkiyi kavrar. 
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Sıvıları Ölçme 
M.4.3.6.1. Mililitrenin kullanıldığı 

yerleri açıklar. 
Süt ürünleri işletmeleri 

Sıvı ölçü birimlerinin yaşamımızdaki yeri hakkında bilgi 

edinir. Toplanan sütlerin litre cinsinden alındığını gözlemler. 
 

Veri Toplama 

M.4.4.1.1. Sütun grafiğini inceler, 

grafik üzerinde yorum ve tahminler 

yapar. 

Kırşehirspor Tesisleri Kırşehirsporun kazandığı kupaları grafikler ile ifade eder.  

Veri Toplama ve 

Değerlendirme 

M.4.4.1.4.Sütun grafiği, tablo ve 

diğer grafiklerle gösterilen bilgileri 

kullanarak günlük hayatla ilgili 

problemler çözer. 

Meteoroloji İl Müdürlüğü 

İl ve ilçe kütüphaneleri 

Aylık-Haftalık hava durumu grafiğini görür. Bir günde 

kütüphanede okunan kitap türleri ile ilgili veri toplar, çetele 

sıklık tablosu oluşturur. Toplanan verilere göre grafik 

oluşturur. 

 

Veri 
M.4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak 

amacıyla farklı gösterimler kullanır. 
İl ve ilçe kütüphaneleri Günlük, haftalık verileri kullanmanın önemini kavrar. 

Elde ettiği verileri 

sunmak için sınıf 

kitaplığındaki kitaplar 

kullanılır. 

Uzamsal İlişkiler 

M.4.2.2.1. Ayna simetrisini, 

geometrik şekiller ve modeller 

üzerinde açıklayarak simetri 

doğrusunu çizer. 

Tabiat Parklar Doğal Sit 

Alanları Camiler 

Simetrinin günlük hayatımızın bir parçası olduğunu doğal ve 

beşeri unsurlardan fark eder. 

Öğrencilere, gözlem 

esnasında simetrik 

şekillerin, simetri 

doğrularının nerelerden 

geçebileceği tahmin 

ettirilir ve tahminler 

gözden geçirilir. 
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Fen Bilimleri  4. Sınıf 
 

 
 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Yer Kabuğu ve 

Dünyamızın Hareketleri 

F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara 

tabakasının kayaçlardan oluştuğunu 

belirtir. 

Obruk Gölü 

Kalehöyük Kazı Alanı 

Yerkabuğunun kayaçlardan oluştuğunu fark eder. 

Çevresindeki kayaçlara örnekler verir. 
 

Yer Kabuğu ve 

Dünyamızın Hareketleri 

F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri 

ilişkilendirir ve kayaçların ham 

madde olarak önemini tartışır. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Madenlerin birer kayaç olduğunu, kayaçların birer 

hammadde olarak değerini yerinde görür ve öğrenir. 

Türkiye’de çıkarılan madenlere örnekler verir. 

 

Yer Kabuğu ve 

Dünyamızın Hareketleri 

F.4.1.2.2. Dünya'nın hareketleri 

sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 
Meteoroloji İl Müdürlüğü 

Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olaylar 

yerinde uzmanlar tarafından anlatılır. 
 

Besinlerimiz/Canlılar ve 

Yaşam 

F.4.2.1.2. Su ve minerallerin bütün 

besinlerde bulunduğu çıkarımını 

yapar. 

Badempınarı Su tesisleri 
Minerallerin bütün besinlerde bulunduğunu yerinde 

görür ve inceler. 
 

Besinlerimiz/Canlılar ve 

Yaşam 

F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için 

besinlerin tazeliğinin ve 

doğallığının önemini, araştırma 

verilerine dayalı olarak tartışır. 

Turka Gıda Sanayi ve Ticaret A.ş 

Sağlıklı besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini 

öğrenir. Dondurulmuş besinler, paketlenmiş besinler 

son kullanma tarihi gibi kavramlar üzerinde durulur. 

Ayrıca besinlerin temizliği konusunda dikkat çekilir. 
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Fen Bilimleri  4. Sınıf 
 

 
 
 

Besinlerimiz/Canlılar ve 

Yaşam 

F.4.2.1.5. Alkol ve sigara 

kullanımının insan sağlığına olan 

olumsuz etkilerinin farkına varır. 

Yeşilay Şubeleri 

Alkol ve sigaranın zararlarını öğrenir yakın 

çevresindeki kullanıcılara anlatır. Bağımlılık hakkında 

öğrenciler bilgilendirilecek. Hasta ziyaretlerinde 

bulunarak sağlığını koruması için zararlı beslenme ve 

alışkanlıklardan uzak durma bilincini kazandırma. 

 

Maddenin Özellikleri/ 

Maddenin Doğası 

F.4.4.2.2. Ölçülebilir özelliklerini 

kullanarak maddeyi tanımlar. 

Kütlesi ve hacmi olan varlıkların 

madde olduğu belirtilir. 

Kırşehir Şeker Fabrikası Kantar 

Bölümü 

Maddenin kütle ve hacmi uzmanlar tarafından 

uygulamalı olarak anlatılır. Yüklü kamyonlarda brüt 

dara net kütle ilişkisini kavrar. 

 

Maddenin Özellikleri/ 

Maddenin Doğası 

F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait 

temel özellikleri karşılaştırır. 
ÇEMAŞ Döküm Sanayii  

Katı, sıvı ve gaz maddeler çevresinden örnekler verir. 

Katı bir maddenin eritilmesinin günlük hayatımıza 

etkilerini kavrar. Ham maddelerin dönüşümünü 

gözlemler. 

 

Maddenin Özellikleri/ 

Maddenin Doğası 

F.4.4.5.2. Günlük yaşamda 

karşılaştığı karışımların 

ayrılmasında kullanılabilecek 

yöntemlerden uygun olanı seçer. 

Eleme, süzme ve mıknatısla ayırma 

yöntemleri üzerinde durulur. 

Kırşehir Şeker Fabrikası Pancar ile çöpünü ayırmayı eleme yöntemi ile görür.  

Aydınlatma ve Ses 

Teknolojileri/Fiziksel 

Olaylar 

F.4.5.1.2 Gelecekte kullanılabilecek 

aydınlatma araçlarına yönelik 

tasarım yapar. 

Kırşehir Müzesi 

Teknolojinin doğuşu ve gelişimi hakkında bilgi 

edinme. Gelecek teknolojik ürünlerle ilgili 

çıkarımlarda bulunabilme. 
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Fen Bilimleri  4. Sınıf 
 

 Aydınlatma ve Ses 

Teknolojileri/Fiziksel 

Olaylar 

F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının 

tasarruflu kullanımının aile ve ülke 

ekonomisi bakımından önemini 

tartışır. 

MEDAŞ ve MEPAŞ 
Elektrik üretiminin aşamalarını görerek aile ve ülke 

ekonomindeki tasarrufun önemini kavrar. 
 

Aydınlatma ve Ses 

Teknolojileri/Fiziksel 

Olaylar 

F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma 

hakkında araştırma yapar. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Çevre Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

Uygun aydınlatmanın çevre sorunlarına olumlu 

etkilerini fark eder. 
 

Aydınlatma ve Ses 

Teknolojileri/Fiziksel 

Olaylar 

F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde 

kullanılan aydınlatma araçlarını 

karşılaştırır. 

Kırşehir Müzesi 
Kırşehir Endüstri Meslek Lisesi 

Eskiden kullanılmış olan aydınlatma araçları ile 

günümüzde kullanılanları karşılaştırır, farklılıklarını 

söyler. 

 

Aydınlatma ve Ses 

Teknolojileri/Fiziksel 

Olaylar 

F.4.5.3.2. Işık kirliliğinin, doğal 

hayata ve gök cisimlerinin 

gözlenmesine olan olumsuz 

etkilerini açıklar. 

Ahi Evran Üniversitesi 
Işık kirliliğinin doğal hayata olumsuz etkileri araştırır. 

Çözüm önerileri için çalışma yapar. 
 

İnsan Ve Çevre/Canlılar 

ve Yaşam 

F.4.6.1.1 Kaynak kullanımında 

tasarruflu olmaya özen gösterir 

Kırşehir Belediyesi Su ve 

Kanalizasyon İşleri 

Kaynak kullanımında karşılaşabileceği sorunları ve bu 

sorunlara alınması gereken tedbirleri sorgular. 

Elektriğin nasıl üretildiği, suyun bu enerji için nasıl 

kullanıldığı yerinde incelenerek kaynakları tasarruflu 

kullanmanın önemi kavranır. Kaynakların 

kullanımında israfın çevreyi nasıl etkilediğini irdeler 

ve tasarrufun aile ve ülke ekonomisine katkısını 

değerlendirir. 
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Fen Bilimleri  4. Sınıf 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

İnsan ve Çevre/Canlılar 

Ve Yaşam 

 
F.4.6.1.2 Yaşam için gerekli olan 

kaynakları ve geri dönüşümün 

önemini fark eder. 

Geri Dönüşüm ve Katı Atık 

Tesisleri  

Kaynaklarda geri dönüşümün önemini ve ülke 

ekonomisine katkısını sorgular, bilgi sahibi olur. Geri 

dönüşümü olan maddeler ve geri dönüşümün ülke için 

önemi kavratılır. Ürünlerin ayrıştırılması ve tekrar 

kullanımına dair öğrenciler bilgilendirilir. 

 

Aydınlatma ve Ses 

Teknolojileri/Fiziksel 

Olaylar 

F.4.5.4.1. Geçmişte ve günümüzde 

kullanılan ses teknolojilerini 

karşılaştırır. 

Ahi Evran Üniversitesi  

 

Ses teknolojilerini inceler. Geçmişle günümüzdekileri 

karşılaştırır. Teknolojinin doğuşu ve gelişimi hakkında 

bilgi edinme. Gelecek teknolojik ürünlerle ilgili 

çıkarımlarda bulunabilme. 

 

Aydınlatma ve Ses 

Teknolojileri/Fiziksel 

Olaylar 

F.4.5.4.2. Şiddetli sese sahip 

teknolojik araçların olumlu ve 

olumsuz etkilerini araştırır. 

Aslans Mobilya Sanayi 

Uzmanlar gözetiminde ve kontrolünde kazanımla ilgili 

yapılan araştırma ve çalışmalar sunulur. Şiddetli sese 

sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini 

inceler ve bir yargıya varır. 

 

Basit Elektrik Devreleri 
F. 4.7.1.1 Basit elektrik devresini 

oluşturan devre elemanlarını 

işlevleri ile tanır. 

ÇEMAŞ Döküm Sanayi 
Üretimden tüketime elektriğin evlere ulaşımının 

farkına varır. Çalışan basit bir elektrik devresi kurar. 
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Müzik  4. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Dinleme/Söyleme 
Mü. 4.A.1. Birlikte söyleme 

kurallarına uyar. 
Kırşehir Belediyesi Korosu Koro şeklinde söylenen eserlerdeki uyumu fark eder.  

Müzik Kültürü 

Mü.4.D.4. Öğrenilen müzikler 

aracılığıyla millî ve manevi bilinç 

kazanır. 

Do-re-mi Sanat Evi Milli sazlarımızı görerek tanımaları sağlanır.  

Müziksel Yaratıcılık 

Mü.4.C.5. Müziklerde aynı ve 

farklı ezgi cümlelerini dansa 

dönüştürür. 

Kırşehir Belediyesi 

Mehter Takımı 
Farklı ezgi cümlelerine göre hareket ederler.  

Müziksel Algı ve 

Bilgilenme 

Mü.4.B.5. Dinlediği 

müziklerdeki gürlük 

değişikliklerini fark eder. 

Kültür ve Sanat Merkezleri Türk sanat müziği ve Türk halk müziği korosunun 

çalışmalarını izleyerek gürlük değişikliklerini fark eder. 
 

Müzik Kültürü 
Mü.4.D.1. Müzik arşivi 

oluşturmanın önemini fark eder. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Üniversite etkinlikleri takip edilerek oluşturulmuş müzik 

arşivlerinin gezilerek gözlemler. Müzik arşivlerindeki 

gözlemlerinden yararlanarak kendi müzik arşivini oluşturur. 

 

Müzik Kültürü 
Mü.4.D.5. Çevresindeki müzik 

etkinliklerine katılır. Kültür ve Sanat Merkezleri 

Öğrenciler belirtilen kültür ve sanat merkezlerinde 

düzenlenecek müzik etkinliklerine katılarak farklı ezgileri 

dinleme şansı yakalar ve bunları çevresindekilerle paylaşır. 
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Trafik Güvenliği  ve İlk Yardım 4. Sınıf 
 

 

 
 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Trafikte Güvenlik 
TG.4.1.3. Trafik işaretlerinin ve 

işaret levhalarının önemini araştırır. 

İlçe Emniyet Müdürlükleri 

Motorlu Taşıtlar Sürücü 

Kursları 

Trafik işretleri ve işaret levhalarının şekillerini ve anlamlarını 

yakından kavrar. Ayrıca trafik işaret ve levhalarının 

korunması gerektiği vurgulanır. 

 

Trafikte Güvenlik 
TG.4.1.4. Yaya olarak trafik 

kurallarına uyar. 

İl ve ilçelerde yer alan ışıklı 

trafik cihazlarının 

bulunduğu yerler 

Karşıya geçiş kuralları kaldırımı olan veya olmayan yollarda 

uyulması gereken kurallar vb. üzerinde durulur. Ayrıca park 

halindeki araçların önünden, arkasından ve iki aracın 

arasından geçilmemesi gerektiği açıklanır. 

 

Trafikte Güvenlik 

TG.4.1.5. Günlük yaşantısında 

çevresindeki güvenli yolları 

kullanır. 

Alt geçit, üst geçit, yaya ve 

okul geçitleri, ışıklı trafik 

cihazının olduğu her bölge 

Öğrenciler güvenli, geçiş yerlerini öğrenir ve kullanır.  

Trafikte Güvenlik 
TG.4.1.8 Trafikte geçiş üstünlüğü 

olan taşıtları tanır. 

İl ve ilçe emniyet 

müdürlükleri Bölge trafik 

bölge müdürlükleri 

Trafikte geçiş üstünlüğü olan ambulans, itfaiye ve polis 

araçları ile bunların geçiş üstünlüğünün nedenleri ele alınır. 
 

Trafikte Güvenlik 
TG.4.1.9 Trafikle ilgili meslekleri 

ve kurumları araştırır. 

İl ve İlçe Emniyet 

Müdürlükleri 
Trafik polisinin görevi ve meslek ile ilgili bilgiler edinir.  

Trafikte İlk Yardım 

TG.4.2.2. Trafikte ilk yardım 

gerektiren durumlarda kimlerden 

ve nasıl yardım istenmesi 

gerektiğini açıklar.  

TG.4.2.4. Hafif yaralanmalarda 

yapılacak ilk yardım 

uygulamalarını araştırır. 

Acil Servis İstasyonları 

İlk yardım malzemelerini tanır ve acil yardım yapacak sağlık 

hizmetleri konusunda bilgilendirilir. Sağlık personeli 

tarafından hafif yaralanmalarda yapılması gerekenler 

uygulamalı olarak gösterilir. 
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Görsel  Sanatlar 4. Sınıf 
 

 

 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.4.1.5. Gözleme dayalı 

çizimlerinde kontur çizgisini ve 

gölgeleme tekniklerini kullanır. 

Camiler 
Mimari yapının ışık alan ve almayan yüzeylerini 

basit düzeyde karalayarak gölgelendirmesi sağlanır. 
 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.4.1.6. Farklı materyalleri 

kullanarak üç boyutlu çalışmalar 

yapar. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Fakültedeki çalışmalar yerinde incelenir, kendi 

çalışmalarını nasıl yapacağını belirler. 
 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.4.1.2. Edindiği bilgi ve 

tecrübelerini görsel sanat 

çalışmasında gösterir. 

Güzel Sanatlar Lisesi 

Kendi yapacağı görsel sanat çalışmaları için galeride 

yer alan çalışmalar inceletilerek ilham alması 

sağlanır. 

 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.4.3.1. Soyut, gerçekçi ve 

figüratif sanat eserleri arasındaki 

farkı bilir. 

Güzel Sanatlar Lisesi 

Galeride yer alan resimlerden soyut, gerçekçi ve 

figüratif olanlar inceletilerek aralarındaki farklar 

çocuklar tarafından keşfettirilir. 

 

Kültürel Miras 
G.4.2.1. Sanatçı ve zanaatkârın 

rollerini söyler. 
Uzun Çarşı ve sanayi  

Öğrencilere buralardaki sanatçı ve zanaatkarlardan 

bilgi almaları sağlanır. 
 

Kültürel Miras 

G.4.2.2. Türk kültürüne ve diğer 

kültürlere ait mimari yapıların 

belirgin özelliklerini karşılaştırır. 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Özellikle bu kazanımda tarihî yapılar tercih edilir. En 

az iki kültüre ait tarihî yapılardaki kubbe, kemer, 

pencere, kapı, mekân içi süsleme vb. yapı unsurları 

arasındaki farklılıklara dikkat çekilir. 

 

55



Görsel  Sanatlar 4. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kültürel Miras 

G.4.2.3. Farklı kültürlerde yapılmış 

sanat eserlerinin genel özelliklerini 

karşılaştırır. 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

En az iki kültüre ait tarihî yapılardaki kubbe, kemer, 

pencere, kapı, mekân içi süsleme vb. yapı unsurları 

arasındaki farklılıklara dikkat çekilir. Ülkemizde 

eskiden yaşamış olan farklı milletlerin olduğunun 

farkına varır. Farklı milletlerin farklı sanat eserleri 

olduğunu fark eder. Kullanılan malzemeleri ve ne 

amaçla tercih edildiği gözlemlenmesi sağlanır. 

Farklı kültürlere ait eserler 

incelendikten sonra öğrencilerde 

oluşan fikirler doğrultusunda 

(kil vb. malzemelerle) maket, 

minyatür uygulamalar 

yaptırılabilir. 

Renk ve doku elemanlarını 

çalışmasında gösterir. 

Kültürel Miras 

G.4.2.4. Müzedeki farklı kültürlere 

ait sanat eserlerindeki ortak 

özellikleri söyler. 

Müzeler 
Müzelerde farklı kültürlere ait ürünlerin benzer ve 

farklı taraflarının farkına varır. 
 

Kültürel Miras 
G.4.2.5. Görsel sanat alanındaki 

meslekleri söyler. 

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar 

Lisesi 

Ahi Evran Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Fotoğraf sanatçısı, heykeltıraş, ressam, mimar, 

illüstratör, tasarımcı, küratör, nakkaş ve hattat gibi 

meslekler olduğunu öğrenir. 

 

Sanat Eleştirisi ve Estetik 

G.4.3.1. Soyut, gerçekçi ve figüratif 

sanat eserleri arasındaki farkları 

açıklar. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Sanat eserlerinin meydana getiren sanatçıların farklı 

düşüncelere sahip olabileceğini hisseder. 
 

56



İngilizce  4. Sınıf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) ÖRNEK ETKİNLİK 

FUN WITH SCIENCE 

E4.6.S1. STUDENTS WILL BE 

ABLE TO GIVE SHORT AND 

BASIC INSTRUCTIONS 

Kırşehir Yusuf Demir Bilim 

ve Sanat Merkezi 

Kaman Bilim ve Sanat 

Merkezi 

Bilimsel basamak süreçlerini izler, süreç ve sonuç 

hakkında cümleler kurar. 
 

JOBS 

E4.7.S1. STUDENTS WILL BE 

ABLE TO TALK ABOUT OTHER 

PEOPLE'S JOBS AND LIKES IN 

SIMPLE CONVERSATIONS 

Kariyer Merkezleri Mesleklerle ilgili sorular sorar ve yanıtlar verir. 

Kendi hayalindeki mesleği 

sınıfta canlandırır, diğer 

öğrenciler tahmin eder. 

MY CLOTHES 

E4.8.S3. STUDENTS WILL BE 

ABLE TO ASK 

SIMPLEQUESTIONS ABOUT 

WEATHER AND CLOTHING 

ITEMS 

Meteoroloji il Müdürlüğü 

 

Hava olaylarını ekranda gözlemler ve çeşitli 

yerlerdeki hava durumuna uygun kıyafetler önerir. 
 

MY FRIENDS 

E4.9.S2. STUDENTS WILL BE 

ABLE TO ASK AND ANSWER 

QUESTIONS ABOUT OTHER 

PEOPLE'S PHYSICAL 

CHARACTERISTICS 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat 

Merkezi 

Oyundaki karakterlerin fiziksel özelliklerini not alır 

ve sonrasında soru-cevap etkinliği yaparlar. 
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tabloları

OKUL DIŞI

ÖĞRENME

ORTAMLARI
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http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

 

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ

YUSUF DEMİR 
BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Hedef kitlesindeki öğrencilerin 
bireysel yeteneklerinin farkında 
olmalarını ve üst düzeyde kullan-
malarını sağlamak amacıyla ça-
lışmalar yürütülmekte olup çeşitli 
projeler üreterek yarışmalara ka-

tılmaktadır.

Medrese Mah. Melikgazi Cad. 
No:5 Kırşehir/Merkez 
Tel: 0386 2133207

Müzik, resim, özel akademik alan-
larda her düzeydeki öğrencilerin 
yeteneklerini fark etmelerini ve 
kapasitelerini geliştirerek en üst 
düzeyde kullanmalarını sağlamayı 
amaçlayan kurum çeşitli projeler 

de üretmektedir.

KAMAN
BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Cuma Mah. Turgut Aslan Cad.       
Kaman/Kırşehir 
Tel:(0 386 )712 80 4059



 

dulkadirli yer altı şehri
Burada yapılan arkelojik kazı çalışma-
larıyla yapının büyük kısmı ortaya çı-
karılmıştır.Plan olarak selçuklu dönemi 
kervansaraylarını çağrıştırmaktadır. 22 
m uzunluğunda tünel şeklinde bir giriş 
30x50m ölçülerinde üstü açık bir avluya 
açılmaktadır. avlunun duvarları yaklaşık 
20m yüksekliğindedir. Avlunun batı, doğu 
ve kuzey cephelerinde 2 katlı olarak dü-
zenlenmiş yaşama birimi olarak kullanı-
lan odalar bulunmaktadır.Yeraltı şehrinin 
erken hristiyanılık döneminde sığınma 

yeri olarak kullanılmıştır.

Merkeze 58 km. uzaklıktaki Dulka-
dirli Murat Köyünde bulunur.

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

doğal sit alanları ve ören yerleri

kaman kalehöyük
25-27 metre yüksekliğindeki toprak 
dolgu höyüğün genişliği 500 m den faz-
ladır. Höyükte Japonya Ortadoğu Kül-
tür Merkezi adına Japonlar tarafından 
Prof. Dr. Masao MORİ başkanlığında 
1986 yılında arkeolojik kazılar başlatıl-
mıştır. Bu günde halen devam etmekte 
olan kazılarda elde edilen eserlere ba-
kıldığında höyüğün M.Ö. 3000’den is-
lami döneme kadar iskan gördüğü an-
laşılmaktadır. Kale höyükte çoğunluğu 
günlük kullanıma ait olan çanak, çöm-
lek ve ev aletleri ile takılardan oluşan 
100’lerce eser Höyüğün hemen yanında 
yapılan Müzede sergilenmektedir..Eser-
lerin Hitit ve Frig medeniyetine ait ol-

duğu tespit edilmiştir.

Kırşehir ili Kaman ilçesine 9 km 
uzaklıktaki Çağırkan kasabasında 

bulunur. 60
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kepez yer altı şehri

Mucur ilçesine 14 km uzaklıkta 
bulunan Kepez köyü yerleşimi içe-
risinde bulunmaktadır. 2002 yılı 
içerisinde Kırşehir Müze Müdür-
lüğünce yapılan çalışmalar sonucu 
ziyarete açılmıştır. Onlarca galeri 
ve odalardan oluşmaktadır. Düz-
gün mimarisi ve iki farklı renk top-
rak yapısı ile dikkati çekmektedir. 
Turizm açısından önemi olan bir 

yerdir.

Mucur ilçesine 14 km uzaklıkta bu-
lunan Kepez köyü yerleşimi içeri-

sinde bulunmaktadır. http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

doğal sit alanları ve ören yerleri

kesikköprü kervansarayı
(cacabey hanı)

Kızılırmak üzerinde kurulu olan köprü 
1248 yılında Anadolu Selçukluları ta-
rafından yaptırılmıştır. Tarihi ipekyolu 
güzergahında bulunmaktadır.Kırşehir 
ile Konya’yı birbirine bağlamak için 
yapılan köprü Türk mimarisinin önem-
li eserlerindendir. Kesikköprü 400 met-
re uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, 
13 gözlü olup gözler sivri kemerlidir. 
Köprü 1616,1849,1925 ve 2004 yılların-

da da onarım görmüştür.    

Kırşehir merkez Kesik köprü köyünde
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savcılı plajı
Şirin bir turizm beldesi olan Savcılı Bü-
yükoba Kasabası, 3 km’lik halk plajı, 
5 restoran, 200 kamelya, 10 adet haf-
ta sonu evleri, su sporları, çay bahçesi, 
market, açık ve kapalı duş kabinleri ile 
günde en az 5000 kişiye hizmet verebil-
mektedir. Hafta içi de hafta sonu da pla-
ja ilgi yüksektir. Öyle ki şehir dışından 

konuklar ağırlanmaktadır.

Hirfanlı baraj göleti üzerinde bulunan 
plaj, tam bir sahil ve tatil beldesi özelliği 
taşıyor. Suyu çok temiz, konaklama im-
kânı mevcut, ulaşım kolay ve yiyecek-i-
çecek türünden her şeyi bulmak müm-
kün. Burada her yıl Kabotaj Bayramı 

kutlaması da yapılıyor.

Kırşehir’in Kaman ilçesinin savcılı  
Büyükoba kasabasında  hirfanlı ba-

rajında bulunmaktadır. http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

doğal sit alanları ve ören yerleri

üçayak kilisesi
 Bizans dönemi 10-11 yy. lara tarihlen-
mektedir. Başkent mimarisini yansıtan 
önemli eserlerindendir. İki imparator 
tarafından adak yeri olarak yaptırıldığı 
sanılmaktadır. İki kiliseden oluşan bina 
tamamen tuğladan yapılmış olup; 1938 
yılındaki depreme kadar yapıyı örten 

kubbe ayakta durmaktaydı.

Kırşehir Merkez Taburoğlu Köyü ya-
kınlarında bulunmaktadır.
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Seyfe Gölü Kuş Cenneti
Seyfe Gölü, Kırşehir’in 35 kilomet-
re doğusunda bulunan sığ, 15 km² 
alana sahip tektonik göl. Denizden 
1080 metre yükseklikte olan gölün 
bulunduğu Seyfe Ovası’nın tama-
mı 152.200 hektardır. Bunun 1550 
hektarı göl, 9700 hektarı geçici ba-
taklık, geriye kalanı ise tarım ala-

nıdır.

Kırşehir’in Mucur ilçesinde bulun-
maktadır. 

doğal sit alanları ve ören yerleri
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malya tarım işletmesi

Yenidoğanlı Köyü İç Yolu, 40060  
Yenidoğanlı/Boztepe/Kırşehir

(0386) 515 41 40 http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

endüstriyel kuruluşlar

badem pınarı gıda san.
Kırşehir’in büyüyen ve yükselen mar-
kalarından  Badem Pınarı  ulusal bir 
marka olma yolunda emin adımlarla 
ilerliyor.Bu yolda en çok Kırşehirliler-
den destek aldıklarını belirten Badem 
pınarı bölge distribitörü Duran Aslan 
gazetemize verdiği demecinde 2016 
yılı içerisinde sadece Kırşehir Merkeze 
7 milyon şişenin üzerinde dağıtım ya-
parak gerek ülke ekonomisine gerekse 
şehrimizin ekonomisine büyük bir kat-

kı vermektedir.

İşletme 1942 yılında Malya Zirai Kom-
bina İşletmesi olarak kurulmuş,1950 
yılında Devlet Üretme Çiftliği adını 
almış olup, 1984 yılından beri TİGEM 
bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. İşletmenin koyunculuk ünitesinde 
Akkaraman ve Malya ırkı koyunlarla 
damızlık yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Kuruluş yıllarında Akkaraman ırkı 
yetiştiriciliği ile faaliyetlerine başlamış 
olan işletmede, ırk özelliklerini en iyi 
temsil edecek şekilde seleksiyon yapı-
larak, elde edilen damızlık materyali 

üreticilere intikal ettirilmektedir.
Yetiştiriciliği sadece bu İşletmede ya-
pılan Malya kırkı, Alman Et Merinosu 
ile Akkaraman ırkının melezlenmesi 
sonucu, % 68.75 Akkaraman, % 31.25 

Merinos genotipinde elde edilmiştir.

Kayseri Asfaltı 7. Km Mucur                   
Kırşehir0 386 823 71 86

info@noche.com.tr
https://www.badempinari.net/
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çemaş döküm sanayi

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

endüstriyel kuruluşlar

arı onyx işletmeleri
1989 yılında kurulan sektör mermer-
den farklı olan ve yarı saydam olup 
ışığı geçiren Onyx taşının adını duyur-
mayı ve Kırşehir ile özdeşleştirmeyi ba-
şarmıştır. Onyx işlemeciliği Kırşehir’i 
sembolize eden bir uğraştır. Bu işletme-
lerde yılda 3000 ton Onyx ve mermer 
taşı işlenmektedir. Ham maddesi; Mu-
cur, Hacıbektaş ve Tokat’taki ocaklar-

dan sağlanmaktadır.
Bilinen “mermer” den farklı bir taş-
tır. Dışarıdan bakıldığında mermerden 
ayırt etmek çok zordur. Ancak Onyx 
taşı yarı saydam olup ışığı geçirirken 
mermer ışığı geçirmez. Mermer yeryü-
züne yakın katmanlardan elde edilir-
ken, onyx taşı çok daha derin katman-
larda bulunur ve renklerine göre değer 

kazanır.

1976 yılında çimento ve madencilik 
sektörüne alaşımlı öğütme elemanları 
üretimi için kurulmuş olan Çemaş yurt 
içi ve yurt dışına hizmet vermektedir. 
1976 yılında 150.000 m2 arazi üzerinde 
21.000 m2 kapalı alana sahip çimen-
to ve madencilik sektörüne alaşımlı 
öğütme elemanları üretimi için Devlet 
tarafından kurulmuş olan Çemaş,1995 
yılından itibaren Işıklar Holding bün-
yesine katılarak ISO 9001 ve ISO /TS 
16949 kalite güvence yönetim sistemi 
doğrultusunda kalitesini sürekli iyileş-
tirerek yurt içi ve yurt dışı müşterileri-

ne hizmet vermektedir.

Kuşdilli Mah. Terme Cad. Eski Sa-
nayi Camii Karşısı Nalçacı Apt. Altı 

No:56/A Merkez/Kırşehir
TEL: 0 386 212 62 41

Ankara asfaltı 12.km. 40100                       
Merkez/Kırşehir

Tel: 0 386 234 80 80 65



  

petlas lastik a.ş.

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
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endüstriyel kuruluşlar

tutgu şeker fabrikası
Ülkemizde şeker üretim faaliyetleri, 
1950 yılına kadar İlk şeker fabrika-
larımız olan Uşak, Alpullu, Eskişehir 
veTurhal Şeker Fabrikalarıile yürütül-
dü. Her yıl artan şeker ihtiyacının ta-
mamen yerli üretimle karşılanabilmesi 
için sırasıyla 1989 yılında Erciş, Ereğli 
ve Çarşamba Şeker Fabrikaları, 1991 
yılında Çorum, 1993 yılında Kars, 1998 
yılında Yozgat ve 2001 yılında ise Kır-
şehir Son olarak Kırşehir Şeker Fabri-
kası 2018 yılında yapılan özelleştirme 
ihalesini Tutgu Gıda Turizm İnşaat 
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Tica-
ret Ltd. Şti. kazanmıştır. Şeker Fabri-
kaları işletmeye açıldı. Şeker ihtiyacını 
karşılamak adına kurulmuş fabrika ça-

lışmasını sürdürmektedir. 

1976 yılında kurulan lastik firması olan 
Petlas hem yurt içinde hizmet etmek-
tedir hem de dünyanın birçok ülkesi-
ne ihracat gerçekleştirmektedir 1976 
yılında askeri amaçlı lastikler için dışa 
bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıy-
la kurulan Petlas, 2005 yılında Türk 
sanayiinin önde gelen kuruluşlarından 
AKO Grup bünyesine katıldı Petlas, 
Uçak, Askeri, Zirai, İş Makinası, Kam-
yon, Otobüs, Hafif Ticari ve Binek araç 
lastiklerini içeren, 4 farklı marka altın-
da 2 bin 500’den fazla farklı ürün ile 
Türk tarım, sanayii, savunma ve ula-

şım sektörlerinin hizmetinde.

100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleş-
tiremektedir

Güldiken mah Ortaköy cad No:17 
40100 Merkez/Kırşehir 
TEL: 0 386 212 62 41

Kındam Mah.     Ankara-Kayseri 
Cad. No:2/1 Merkez/Kırşehir
Tel: 0386 252 65 50 (10 Hat) 66



 

ZİYARETE AÇIK DİĞER ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR 

 

Kurum Adı Adres Telefon E-posta / Web Adresi 

Açılış - 

Kapanış 

Saatleri 

Ahidoor Kapı Sanayi 

Kırşehir Organize Sanayi 

Bölgesi Terme Cad. No: 10 

40100 Kırşehir 

(0386) 212 36 67 info@ahidoor.com 08:00-18:00 

Boilera Isı Sistemleri 

Ltd. 

Güldiken Mah. OSB Aşıkpaşa 

Cad. No: 36 
(0386) 272 10 10 

info@boilera.com.tr 

www.boilera.com.tr 

08.00-16.30 

Çağlayanlar 

Otomotiv Servis 

Kındam Mah. Kayseri Yolu 3. 

Km, 40200 Merkez/Kırşehir 
(0386) 252 66 66 

https://caglayanlar.renault.co

m.tr/ 
08.00-18.00 

New Holland Servisi 
Kılıçözü San. Sitesi 41 B Blok 

No 15 

(0386) 252 61 04 

0532 747 53 20 

Cemyuksel1979@gmail.com 08.00-18.00 

Oralsan Mak. Tak. 

San. ve Tic. A.Ş. 

Kervansaray Mah. 2004. Sok. 

No:2 
(0386) 213 20 90 e.bicer@orm-tr.com 08.00-18.00 
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hirfanlı barajı

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

enerji santralleri

rüzgar enerji santralleri
Al – Yel Elektrik Üretim A.Ş. tarafın-
dan, Kırşehir Mucur’da kurulan Gey-
cek Rüzgâr Enerji Santrali, 70 adet 
rüzgar türbini ile 168 MW kurulu güce 
sahiptir. Eylül 2013 yılından bu yana 
ülkemiz için çevreci enerji üretimini 

sürdürmektedir.

•  Geycek RES, Türkiye’nin en büyük 
üçüncü rüzgar enerjisi santralidir.

•  Geycek RES yılda 480 milyon kWh 
elektrik üretmekte ve 175.000 kişinin 
tüm elektrik ihtiyacını karşılamakta-

dır.

•  Geycek RES yılda toplam 288.000 ton 
CO2 azaltımı gerçekleştirmektedir.

Hirfanlı Barajı, Kırşehir’inde, Kırşehir 
ile Şereflikoçhisar arasında, Kızılırmak 
üzerinde 1953-1959 yılları arasında 
inşa edilmiş olan, enerji üretimi ve taş-

kın kontrolü amaçlı bir barajdır.
Kaya gövde dolgu tipi olan baraj 
2.000.000 m³ gövde hacminde ve akar-
su yatağından 78 metre yüksekliktedir.  
Normal su kotunda göl hacmi 5.980 
hm3, normal su kotunda göl alanı 
263,00 km2’dir. 128 MW güç kapasi-
tesindeki HES (Hidroelektrik Santrali) 
yılda 400 GWh elektrik enerjisi üretimi 

sağlamaktadır.

Türkiye’nin sayılı büyük boyutlu ba-
rajlarından birisidir.

Mucur Kaymakamlığı 
Mucur/Kırşehir

Tel:(0386) 812 40 11

Açılış tarihi: 1953
Nehir: Kızılırmak

İnşaat başlangıç tarihi: 1953 68



Kırşehir Lütfü İkiz İl Halk   
Kütüphanesi 

Her yaş grubuna yönelik kitap, 
sesli kitap,bilgisayar, görsel işitsel 
zekâyı geliştirmeye yönelik oyun ve 
oyuncaklar, çizgi film izleme,masal 
okuma,satranç oynama saatleri, 
engelli kullanıcılara yönelik mater-
yaller, konferans salonu, sergi ala-
nı, serbest çalışma alanı, yetişkin 
salonu, yetişkin araştırma salonu, 
okuma salonu, şark odası bölümle-

ri yer almaktadır.

Ahi Evran Mah. Aşık Paşa Bulvarı 
Lise Cad. No: 29 Merkez/Kırşehir

TEL: (386) 213-1609

KÜTÜPHANELER
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ZİYARET EDİLEBİLECEK İL VE İLÇE KÜTÜPHANELERİ 

 

Kurum Adı Adres Telefon E-posta / Web Adresi 

Akçakent İlçe Halk 

Kütüphanesi 

Kaymakamlık binası Akçakent (0386) 312 70 78 kutuphane4005@ktb.gov.tr 

Akpınar İlçe Halk 

Kütüphanesi 

Cumhuriyet Mah. Şehit Atilla 

Kandemir Cad. no:5 

(0386) 412 26 27 kutuphane4003@ktb.gov.tr 

Boztepe İlçe Halk 

Kütüphanesi 

Belediye Cad. No:57 Boztepe (0386) 512 33 40 kutuphane4006@ktb.gov.tr 

Çiçekdağı İlçe Halk 

Kütüphanesi 

Çiçekdağı  kutuphane4007@ktb.gov.tr 

Kaman İlçe Halk 

Kütüphanesi 

Müdürlüğü 

Sarıuşağı Mah. Turgut Aslan Cad. 

No:54 

(0386) 712 46 06 kutuphane4001@ktb.gov.tr 

Kurancılı Halk 

Kütüphanesi 

Kurancılı Mah. - kutuphane4008@ktb.gov.tr 

Ömerhacılı Halk 

Kütüphanesi 

Ömerhacılı Köyü Kayabaşı Mah. 

No: 1 

(0386) 725 32 38 kutuphane4009@ktb.gov.tr 

Mucur İlçe Halk 

Kütüphanesi 

Müdürlüğü 

Solaklı Mah. Yeşiltepe Sok. No:13 (0386) 812 48 14 kutuphane4002@ktb.gov.tr 

Kırşehir Aşık Paşa İl 

Halk Kütüphanesi 

Müdürlüğü 

Ahi Evran Mahallesi Aşık Paşa 

Bulvarı Lise Caddesi No: 29 

KIRŞEHİR/Merkez 

(0386) 213 16 09 kutuphane40@ktb.gov.tr 

Ahi Evran Halk 

Kütüphanesi 

Ahi Evren Mah. Ahi Cad. No:10 (0386) 212 22 21 kutuphane4004@ktb.gov.tr 
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KENTPARK

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

MİLLİ TEMATİK PARK VE BAHÇELER

MASAL PARK
Çocuk oyun alanları, Masal Treni, otur-
ma alanları, kameriyeler, su oyunları, 
köprülü geçişler, atlı karınca, masal 
kahramanlarının heykeller, restoran, 
satış birimleri, açık amfi, wc grupları-
nın yer aldığı Masal Parkı’nda eğlene-

rek öğrenme gerçekleşebilir.

Doğayla vakit geçirmek hem de sosyal 
etkinlikler yapmaya uygun bir alan.  

Parkta spor kompleksi, ada restoran, 
gençlik merkezi, satış birimleri, çocuk 
oyun alanları, wc grupları, gözlem ku-
lesi, konser alanı, amfi grupları, köprü-
lü geçişleri, kanolarla gezinti imkanı, 
yürüyüş yolları, su oyunları bulunmak-

tadır.

Kılıçözü Deresi
Merkez/Kırşehir 

Aşıkpaşa Mah. Yavuz Sultan 
Selim Bulvarı

Merkez/Kırşehir71



 

TABİAT PARKI

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
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MİLLİ TEMATİK PARK VE BAHÇELER

GÜZLER EVCİL HAYVAN 
PARKI

Evcil hayvan parkı olarak çocukların 
ilgisini çeken ayrıca içerisinde doğanın 
güzelliğini yaşayabilmek için piknik 
alanı, seyir terasları, basket sahası, res-
toran,  satış birimleri de yer almakta-

dır. 
Papağan, eşek, ördek, kuğu, kaz, tavus 
kuşu, sülün, Ankara keçisi, ceylan, mi-
dilli atı, keçi gibi hayvan türleri bulun-
maktadır. Bunun dışında onlarca çeşit 
kuşun bir arada bulunduğu kuş bahçe-

si de ilgi çekmektedir.

Kırşehir Merkezde yer alan 1.300,00 
dekarlık saha 08.01.2010 tarihinde 
Tabiat Parkı ilan edilmiştir. UDGP 

04.06.2010 tarihinde onaylanmıştır.

Alan çam ağaçlarının hakim olduğu ve 
orman ve bozkır ekosistemleri içinde 
yürüyüş, her türlü sportif aktiviteler ile 
tabiat gezisi v.b. eğlenme ve dinlenme 

imkanları sağlamaktadır.

Güldiken Mah. Ortaköy Cad.
Merkez/Kırşehir

Aşıkpaşa Mah. Askerlik Şubesi 
karşısı

Merkez/Kırşehir 72



 

HILLA NİLÜFERLİ PARK
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MİLLİ TEMATİK PARK VE BAHÇELER

Alperenler ve türk 
büyükleri parkı

Dünya tarihine adını altın harflerle 
yazdıran Türk Miletinin tarih sahne-
sinde kurduğu 16 büyük türk devleti-
nin anısını yaşatmak amacı ile ilimizde 
Türk Büyükleri anıt parkı bulunmak-

tadır.

Bahar ayında nilüferlerin açmasıyla 
ayrı bir güzellik ortamı oluşturan 

Kütük Ev dışarıdan gelen misafirlerin 
de ilgisini çekiyor.

Çukurcayır Mah. 40100 
Merkez/Kırşehir

Tel: (0386) 212 04 04

Ahievran Mah. Mehmet Ali 
Yapıcı Blv. No:80

 40100 Merkez/Kırşehir73



 

japon bahçesi

İlçemize bağlı Çağırkan beldesinde bulun-
maktadır. Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi 
tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito 
Mikasa’nın Kalehöyük kazılarını başlatması 
anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı ya-

ratmak amacıyla yapılmıştır.

Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulu-
nan en büyük bahçedir ve her yıl giderek daha 

çok ziyaretçi çekmektedir. 

Çağırkan Köyü İç Yolu, 40300 
Çağırkan/Kaman/Kırşehir 

Tel:(0386) 717 60 75

MİLLİ TEMATİK PARK VE BAHÇELER
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ZİYARET EDİLEBİLECEK DİĞER TEMATİK PARK VE BAHÇELER  

 

İl/İlçe Adı Mekân Adı Adres Telefon 
E-posta / Web 

Adresi 

Kırşehir/Merkez Gazi Parkı 

Yenice Mah. 

Şehit Üsteğmen 

Keramettin Gök Bulvarı 

(0386) 213 10 23 

(0386) 272 45 45 

www.kirsehir.bel.tr/ 

bilgi@kirsehir.bel.tr 

Kırşehir/Merkez Cacabey Meydanı 
Medrese Mah. Terme Lise 

Caddesi 

(0386) 213 10 23 

(0386) 272 45 45 

www.kirsehir.bel.tr/ 

bilgi@kirsehir.bel.tr 

Kırşehir/Merkez Ahi Külliyesi 
Ahievran Mah. Ankara 

Cad. Ahi Evran Cad. 

(0386) 213 10 23 

(0386) 272 45 45 

www.kirsehir.bel.tr/ 

bilgi@kirsehir.bel.tr 

Kırşehir/Merkez Terme Şelale Parkı 
Kuşdilli Mah. Terme 

Caddesi 1353. Sok. 

(0386) 213 10 23 

(0386) 272 45 45 

www.kirsehir.bel.tr/ 

bilgi@kirsehir.bel.tr 

Kırşehir/Merkez Kale 
Kuşdilli Mah. Mehmet Ali 

Altın Bulvarı 

(0386) 213 10 23 

(0386) 272 45 45 

www.kirsehir.bel.tr/ 

bilgi@kirsehir.bel.tr 
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kırşehir il kültür
 müdürlüğü il müzesi

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

müzeler

cacabey açık hava 
müzesi

Ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan açık 
hava astronomi müzesi oluşturuldu. Bu 
alanda astronomi ile ilgili eserler sergi-
leniyor. Kırşehir sembolü olan Cacabey 
Medresesine değer katacak olan güzel 

bir teknoparktır 

İl Merkezimizde bulunan Kırşehir Mü-
zesinin ilk kuruluş çalışmasına 1936 
yılında başlanmıştır. Yeni müzelerin 
kurulmaya çalışıldığı Cumhuriyet Dö-
neminde tarihi eserler ilkin, Kırşehir’de 
halkın “Kale” olarak adlandırdığı Kale 
Höyük üzerinde yer alan Alaaddin Ca-
mii’nde toplanmıştır. Ancak sonraki 
yıllarda bu girişim unutulmuş ve devam 
etmemiştir. 1975’ te Kırşehir Valiliği’n-
ce eski eserlerin korunması ve müze 
oluşturulması için “eski eser komisyo-
nu” kurulmuş; 1980 yılında ise Kırşehir 
Müze Müdürlüğü tesis edilmiştir ve İlk 
eser (sikke) envanter kaydı 1981 yılın-
da yapılmıştır. Bu arada müzeye ait ta-
şınmaz eserlerin tespit tescili amacıyla 

arazi çalışmaları da başlatılmıştır.

Bagbaşı Mah.
Merkez/Kırşehir

Tel: (0386) 213 44 43

Medrese Mah. Cacabey Medresesi 
yanı

Merkez/Kırşehir76



 

neşet ertaş 
kültür evi

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

müzeler

  kaman kalehöyük 
arkeoloji müzesi

Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müze-
si’nin en önemli özelliği çıkan kalıntı-
lara yakın olması. Aynı arsada bulunan 
Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ile 
birlikte çalışmalar da yürütülüyor. Ka-
lıntılatın bulunduğu arsanın üst kısmı 
düz olan bir tepecik şeklinde, 150 met-
re çapında, 20 metre yüksekliğinde ve 
müzeden yaklaşık 1,5 km uzaklıkta bu-

lunuyor.

MÖ 4000’den kalma kalıntılar yakla-
şık 20 farklı katman halinde bu tepe-
yi oluşturuyor. Bu tepe yaklaşık 6.000 
yıldır aynı şekilde kalmış. Normal bir 
tepeden farkı ise kalıntıların korunma-
sı için 10 metrelik hendeklerin kazılmış 

olması.

2014 yılında restore edilerek düzenlen-
miştir.  Kültür Evi’nde,  Neşet Ertaş’ın 
“Neredesin Sen” türküsünü seslendir-
diği heykelinin bulunduğu odanın ya-
nısıra, birbirine bağlı iki ana temanın 
yer aldığı sekiz oda ve iki koridor mev-
cuttur. Çağlar ötesinden sürüp gelen 
ozanlık geleneğimizin yansımaların-
dan oluşan ve Dede Korkut’tan Neşet 
Ertaş’a kadar uzanan çizgi odalarda 
sergilenmiştir. Diğer yandan ozanlık 
geleneğimizin vazgeçilmez unsuru saz-
larımızdan örnekler ise koridorlarda 

sergilenmiştir.

Yenice Mah. Atatürk Cad. 
Merkez/Kırşehir

Tel: (0 386) 213 10 23

Çağırkan Köyü İç Yolu, 40300 
Çağırkan/Kaman/Kırşehir 

Tel:(0386) 717 60 7577



 

kırşehir belediyesi 
gençlik merkezi

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

sanat merkezleri

 

halk eğitim merkezi

Kırşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdür-
lüğü ilk açılış tarihi 04.08.1961´dir. 

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi bütün 
kursiyerlerin; bilgili, becerili ve ken-
dine güvenen bireyler olarak yetişti-
rilmesine fırsat tanımak ve onlara 21. 
yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap ve-
rebilecek beceriler kazandırmak için 

çalışmaktadır.

Gençlere yönelik resim, müzik, bilgisa-
yar gibi sosyal, kültürel ve sportif alan-
larda kurs ve etkinlikler düzenlenen 
Kırşehir Belediyesi bünyesinde olan bir 

merkezdir

Kentpark 
Merkez/Kırşehir

Tel: (0386) 212 83 89

Kuşdilli, Terme Cad. No:62 
40100 Merkez/Kırşehir 

Tel: (0386) 213 10 3978



      

neşet ertaş kültür 
merkezi

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi; 250 ve 
750 kişilik çok amaçlı salonları, fuaye ve sergi 
alanları, Halı müzesi, dernek odaları, Kültür 
- Sanat içerikli kurs ve atölyeler,kütüphane, ki-
tap kafe, konser ve tiyatro salonları ve yönetim 

birimlerine sahiptir.

Terme Cad. No:39 
Merkez/Kırşehir

Tel:(0386) 502 00 02

sanat merkezleri
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ahi evran-ı veli 
külliyesi

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

tarihi ve kültürel mekanlar

 

ağalar konağı

Kayabaşı Mahallesinde bulunmakta-
dır. Cumhuriyet Döneminin örnek ya-
pılarından olan bu binada Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından kamulaş-
tırılmıştır. Restorasyon çalışmaları ta-

mamlanmış.

Kırşehir Belediyesine devredilmiştir. 
Kırşehir Belediyesi Kırşehir Evi olarak 
yöresel yemekler verilmek üzere tan-

zim ve tefriş edilmiştir

Kırşehir’in merkezinde bulunmakta-
dır. Türk mimarisinde bu tür yapılar 
zaviyeli camii olarak da isimlendiril-
mektedir. Zaviyenin içerisinde Ahilik 
teşkilatını kuran ve Anadolu’da yay-
gınlaştıran Ahi Evran-ı Velinin mezarı 

bulunmaktadır.

Ahi Evran 40100
Merkez/Kırşehir

Kayabaşı Mah. Kadıhanı 
Cad. No:41Merkez/Kırşehir 

Tel: (0386) 213 80 8080



 

alaaddin kale cami

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

tarihi ve kültürel mekanlar

 

aşık paşa türbesi

Kırşehir Merkez Aşık Paşa Mahallesin-
de yer almaktadır. Ertana veziri Alaat-
tin Alişahruhi tarafından yaptırılmıştır. 
1333 tarihli türbe tamamen mermerden 
yapılmış olup, asimetrik uzun cephesi , 
Kırgız çadırına benzeyen kubbesi, yana 
alınmış dar ve uzun portali ile Selçuklu 
mimarisinden farklılık göstermektedir. 
Girişte yanda dar bir holle, kubbeli 
kare bir mekanda oluşan türbe değişik 
mimari unsurların ahenkli bir biçimde 

uygulandığı bir örnektir.

Kırşehir, Merkez, Kalehöyük üzerin-
de bulunmaktadır.Selçuklu Dönemine 
tarihlenmektedir.Höyük üzerinde bu-
lunmasından dolayı farklı dönemlerde 
yıkılarak yenilenmiştir.Yapının en dik-
kat çekici yeri portalidir.Yapının girişi 
(portal) Selçuklu Döneminin en zengin 

taş süsleme örneklerindendir.

Kuşdili Mah. Yeni 1. Çarşı sokak 
No:4  Merkez/Kırşehir

Kervansaray Mah. 1981. sokak 
No:15 Merkez/Kırşehir 
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cacabey medresesi

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

tarihi ve kültürel mekanlar

 

çarşı cami
Osman döneminde 1864 yılında Hüse-
yin bey tarafından yaptırılmıştır. Kare 
planlı ibadet mekanı ağaç bindirme 
tekniği (kırlangıç tavan) ile yapılmıştır. 

Yapının minaresi bulunmamaktadır.

Kırşehir kent merkezinde bulunan 
medrese Selçuklu döneminde Kılıças-
lan oğlu Keyhüsrev zamanında Kırşe-
hir emiri Nurettin Cibril Bin Cacabey 
tarafından 1271-1272 yıllarında bir 
gözlem evi medrese olarak yaptırılmış-

tır. 

Eser sonradan camiye çevrilmiştir. Bir-
kaç kez onarılmış olup minaresindeki 
mavi çiniler nedeniyle halk arasında 
“ cıncıklı” camii adı ile  anılmaktadır. 
Medrese kesme taştan yapılmış olup 
kare planlıdır. İki eyvanlı kapalı avlulu 
medreseler gurubuna girmektedir. Dö-
neminde astronomi yüksek okulu ola-

rak hizmet vermiştir. 

Medrese Mah. 40200
Merkez/Kırşehir

Kuşdilli Mah. 40100
Merkez/Kırşehir 
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hacıbey konağı

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

tarihi ve kültürel mekanlar

 

kapucu cami
Osmanlı dönemine ait olmakla birlik-
te kesin yapım tarihi bilinmemektedir. 
Yapıya üç kubbe ile örtülü son cemaat 

yerinden girilmektedir. 

Asıl ibadet mekanı kare planlı olup 
kubbe ile örtülüdür.

Yenice mahallesinde bulunmaktadır. 
Cumhuriyet dönemi ilk sivil mimari 
örneklerindendir. 1925 yılında Kırşehir 
Özel İdare Müdürü Hacı Bey tarafın-
dan yaptırılmıştır. Yapı kamulaştırıla-

rak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı mülkiye-
tine geçmiştir. Restorasyon çalışmaları 
yine Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
yapılmış daha sonra Ahilik Araştıma 

Enstitüsüne tahsis edilmiştir.

Yenice Mah. 144. sokak No:2  
Merkez/Kırşehir

Yenice Mah. Atatürk Cad.
No:4 Merkez/Kırşehir 
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lale cami 

http://kirsehirbilsem.meb.k12.tr/
kirsehirbilsem40@hotmail.com

tarihi ve kültürel mekanlar

 

melikgazi türbesi
Kırşehir ili merkezinde bulunan küm-
bet 1240-1250 yılları arasında Mengü-
çük Oğullarından Melik Muzaffered-
din Behram Şah adına eşi tarafından 
yaptırılmıştır. Kümbet, köşeleri pahlı 
kare kaide üzerine sekizgen gövdeli-
dir. Silindirik konik külaha geçişte üç-
gen pahlar kullanılmıştır.Bu pahlarla 
kümbete çadır görünümü verilmiş olup 
Türk Türbe mimarisinin Orta Asya 
Çadır sanatından etkilendiği, hatta 
kümbetlerin menşeinin Orta Asya Sa-
natı olduğu savını kuvvetlendiren ör-

neklerden birisidir.

Yapının 13. yy. a ait olduğu sanılmak-
tadır. Camii moloz ve kesme taştan ya-
pılmış olup payelere oturan üç kubbe 
ile örtülüdür. Bu gün camii olarak kul-
lanılan yapının esasında bir darphane 

olabileceği düşünülmektedir.

Medrese Mah.  Melikgazi Cad.
Merkez/Kırşehir

Medrese Mah.  92. sokak
Merkez/Kırşehir 
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Ahi Evran Üniversitesi

Üniversitemizin Fakülte, Enstitü, Yüksekokul-
ları ve Meslek Yüksekokulları; Merkez (Bağ-
başı) Yerleşke, Cacabey Yerleşkesi, Aşık Paşa 
Yerleşkesi, Kaman Yerleşkesi, Mucur Yerleşke-
si ve Çiçekdağı Yerleşkesi olmak üzere 6 yerleş-

kede bulunmaktadır.

8 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 7 Meslek 
Yüksekokulu, 16 Araştırma ve Uygulama Mer-

kezi Bulunmaktadır.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Bağbaşı Mah. Şehit Sahir Kurutluoğlu Cad. 
No:100 Merkez/Kırşehir

 Tel: (0850)  441 02 44

Üniversite 
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DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR 

 

Kurum Adı Adres Telefon E-posta / Web Adresi 

Türk Kızılay’ı Kırşehir 

Şubesi 

Ahievran Mah. M. Ali Yapıcı 

Bul. Kurt Apt. No:7 
(0386) 212 4548  

Yeşilay Kırşehir Şubesi   
https://www.facebook.com/kirsehiryesi

lay/ 

AFAD 
Nasuhdede Mah. Killik Cad. 

No:6 
(0386) 213 27 15 kirsehirmdr@afad.gov.tr 

Kırşehir İl Kültür 

Müdürlüğü 
Ahi Evran Mah. Ahi Cad. No:10 (0386) 213 44 43 

iktm40@kultur.gov.tr 

https://kirsehir.ktb.gov.tr/ 

https://www.facebook.com/iktm40/ 

https://twitter.com/kirsehiriktm 

https://www.youtube.com/channel/UC

Xbq4SmtYUyQROWeO_-6g2A 

https://www.instagram.com/kirsehirikt

m/ 

Kırşehir Meteoroloji 

Müdürlüğü 
 (0386) 262 11 88 sahmet@mgm.gov.tr 

Kırşehir Ticaret İl 

Müdürlüğü 

Yenice Mah. 177.Sk. No:11 

Şimşek Apt Altı 
(0386) 213 11 06  

Kırşehir Orman İşletme 

Müdürlüğü 

Kervansaray Mah. Şehit Fedakâr 

Yiğit Cad. No:3 
(0386) 262 08 09 kirsehirisl@ogm.gov.tr 

Kırşehir İl Nüfus ve 

Vatandaşlık Müdürlüğü  

Yenice Mahallesi 182. Sokak A 

Blok No:2  
(0386) 213 29 49 

http://kirsehirilnufus.gov.tr 

kirsehirilnufus@nvi.gov.tr  

PTT 
Ahievran Mah. Mehmet Ali 

Yapıcı Bul. No: 1 

(0386) 212 35 78 

(0386) 212 35 57 
 

Kırşehir Belediyesi Su ve 

Kanalizasyon İşleri 

Müdürlüğü 

 (0386) 252 64 60 
www.kirsehir.bel.tr/ 

bilgi@kirsehir.bel.tr 

Kırşehir Belediyesi 

İtfaiye Müdürlüğü 
 (0386) 213 49 14 

www.kirsehir.bel.tr/ 

bilgi@kirsehir.bel.tr 

nesetaydin@kirsehir.bel.tr 

Kırşehir Belediyesi Su 

Arıtma Tesisi 
 0386)  213 10 23 

www.kirsehir.bel.tr/ 

bilgi@kirsehir.bel.tr 

Geri Dönüşüm Tesisi  (0386)  213 10 23 
www.kirsehir.bel.tr/ 

bilgi@kirsehir.bel.tr 

Sokak Hayvanları 

Rehabilitasyon Merkezi 
 0386)  213 10 23 

www.kirsehir.bel.tr/ 

bilgi@kirsehir.bel.tr 

Hayırevi 
Kayabaşı Mah. Hakkı Göçen 

Cad. No:6 Belediye Fırını Üstü 
(0386) 213 98 98 

www.kirsehir.bel.tr/ 

bilgi@kirsehir.bel.tr 

Sevgi Evleri Çocuk 

Yuvası 

Çukurçayır Mah. Obruk Cad. 

No:69/2 
(0386) 212 39 54  

Huzurevi ve Yaşlı Bakım 

Merkezi 

Nasuhdede Mah. Şehit Turgut 

İlanbey Cad. No: 27 
(0386) 262 00 11  
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Mucur H. Hayrettin 

Ekim Huzurevi 

Yenice Mah. Ankara-Kayseri 

Asfaltı Cad. 67. Sok. No:1/1 

Mucur 

(0386) 812 52 61  

Kırşehirspor Tesisleri 
Güldiken Mah.1495 Sok. No:1 

Güneykent 
(0386) 214 13 00 https://www.kirsehirbelediyespor.org 

Kırşehir Öğretmenevi 

Ahievran Mah. Prof. Dr. 

Mehmet Ali Altın Bulvarı 

730.Sk. No:3 

(0386) 213 45 65 
www.kirsehirogretmenevi.meb.k12.tr 

971264@meb.k12.tr 

Kırşehir Türk Telekom 
Ahievran Mah. 731. Sok. İl 

Telekom Binası 
(0386) 555 10 10  

Engelsiz Yaşam, Bakım 

ve Rehabilitasyon 

Merkezi 

Şehit Hasan Düzgün Cad. No:1 (0386) 272 40 48  

Neşet Ertaş Güzel 

Sanatlar Lisesi 

Kervansaray Mah. Şehit. 

Mehmet Kopar Cad. No:63/A  
(0386) 213 82 92 http://kirsehirgssl.meb.k12.tr 

Kırşehir Endüstri Meslek 

Lisesi 

Terme Cad. Kırşehir Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

(0386) 213 14 19  

(0386) 213 11 39 
http://kirsehireml.meb.k12.tr/ 

TEİAŞ 
Kervansaray Mah. 2229.Sk. 

No:38/B 
(0386) 252 0911 

https://www.teias.gov.tr/bolge/kayseri 

11grupmd@teias.gov.tr 

MEDAŞ 
Yenice Mah. Atatürk Bulvarı 

No:4 
0 850 251 30 00 www.meramedas.com.tr 

MEPAŞ 
Yenice Mah. Atatürk Bul. Hamit 

Ağa Apt. Altı No:11/2  
444 7 786 https://www.mepasenerji.com/ 

Ahi Tv 
Terme Cad. Ulucan Apt. Kat:1 

No:1 
(0386) 213 0203 

ahitelevizyonu@hotmail.com 

http://ahitv.com.tr/ 

https://www.facebook.com/ahitv/ 

https://twitter.com/ahitelevizyonu2 

KTV  (0386) 2135758 

kirsehir.tv@hotmail.com 

https://www.facebook.com/KirsehirTel

evizyonu/ 

 

  

87

https://www.kirsehirbelediyespor.org/
http://www.kirsehirogretmenevi.meb.k12.tr/
mailto:971264@meb.k12.tr
http://kirsehirgssl.meb.k12.tr/
http://kirsehireml.meb.k12.tr/
https://www.teias.gov.tr/bolge/kayseri
mailto:11grupmd@teias.gov.tr
http://www.meramedas.com.tr/
https://www.mepasenerji.com/
mailto:ahitelevizyonu@hotmail.com
http://ahitv.com.tr/
https://www.facebook.com/ahitv/
https://twitter.com/ahitelevizyonu2
mailto:kirsehir.tv@hotmail.com
https://www.facebook.com/KirsehirTelevizyonu/
https://www.facebook.com/KirsehirTelevizyonu/


 

SAĞLIK KURULUŞLARI 

 

Kurum Adı Adres Telefon 
E-posta / Web Adresi / Sosyal 

Medya 

112 Acil Çağrı 

Merkezi 

Ahievran Mah. Zübeyde 

Hanım Cad. No: 13 
(0386) 213 01 12 http://www.kirsehir112acm.gov.tr/anasayfa 

Kırşehir Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 

Kervansaray Mah. 2019. 

Sok. No:1 
(0386) 213 45 15 

https://kirsehireah.saglik.gov.tr/ 

info@kirsehirkhb.gov.tr 

Kırşehir Toplum 

Sağlığı Merkezi 

Bağbaşı, Şehit Necdet 

Yağız Cad. No:1  
(0386) 213 35 43 

kirsehirmerkeztsm@gmail.gov.tr 

https://www.facebook.com/K%C4%B1r%

C5%9Fehir-Merkez-Toplum-

Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-

Merkezi-102392244500035/ 

Kaman Devlet 

Hastanesi 

Çiftlikli Mah. İstiklal Cad. 

40300 Kaman 

(0386) 712 71 50 

(0386) 712 73 95 

(0386) 712 25 30 

kirsehirdhs3@saglik.gov.tr 

https://kamandh.saglik.gov.tr/ 

Kırşehir İl Sağlık 

Müdürlüğü 

Aşıkpaşa Mah. Zübeyde 

Hanım Cad. İl Sağlık 

Müdürlüğü 

(0386) 213 10 96 

https://kirsehirism.saglik.gov.tr/ 

kirsehir@saglik.gov.tr 

Kırşehir Ağız ve Diş 

Sağlığı Merkezi 

Ahievran Mahallesi 

Zübeyde Hanım Caddesi 

No: 10 

(0386) 213 33 22 

(0386) 213 44 64  

https://kirsehiradsm.saglik.gov.tr/ 
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EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ 

 

Kurum Adı Adres Telefon E-posta / Web Adresi 

Kırşehir İl Emniyet 

Müdürlüğü 

Ahievran Mah. Mehmet Ali Yapıcı 

Bulvarı No:46 

(0386) 213 5555        

 (0505) 318 4000 

http://www.kirsehir.pol.tr/ 

kirsehir155@egm.gov.tr 

Akçakent İlçe 

Emniyet Amirliği 

Şehricedid Mah. Atatürk Cad.  

40720 Akçakent 

(0386) 312 7121 akcakent@egm.gov.tr 

Akpınar İlçe 

Emniyet Amirliği 

Yenidoğan Mah. 3. Sok. No:172    

40320 Akpınar 

(0386) 412 3062 kirsehirakpinar@egm.gov.tr 

Boztepe İlçe Emniyet 

Amirliği 

Orta Mah. Belediye Cad. No:63      

40020 Boztepe 

(0386) 512 3266 boztepe@egm.gov.tr 

Çiçekdağı İlçe 

Emniyet Amirliği 

Yenişehir Mah. Atatürk Cad. No:406    

 40700 Çiçekdağı 

(0386) 612 2015 cicekdagı@egm.gov.tr 

Kaman İlçe Emniyet 

Müdürlüğü 

Yeni Mah. Prens Mikasa Cad. No:1     

40390 Kaman 

(0386) 712 3629 kaman@egm.gov.tr 

Mucur İlçe Emniyet 

Müdürlüğü 

Hamidiye Mah. Yeşiltepe Sok. 

No:17        

40500 Mucur 

(0386) 812 4903 mucur@egm.gov.tr 

Kırşehir Trafik Şube Medrese Mah. 82. Sok. No:74 (0386) 213 2854  
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Ek 1: Gezi Planı 
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Ek 2: Gezi Listesi 
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Ek 3: Veli İzin Belgesi 
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Ek 4: Neredeyim? Örnek Etkinlik Çalışması 
 

 

  

94



Ek 5: Öğrenci Gezisi Ön Anket 
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Ek 6: Öğrenci Gezisi Son Anket 
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