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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                 5. Sınıf 
 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 

 

 

KAZANIM MEKÂN 
AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde 

geçen olayların gelişimi ve sonucu 

hakkında tahminde bulunur. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Kültür merkezlerinde verilen konferansların, 

seminerlerin gelişimi ve sonucu hakkında 

mantık yürütür. Sinema ortamını tanıyarak 

görsel, işitsel uyarıcıları rahatlıkla kavrar. 

İzlediklerinden zevk alır. 

Tiyatro veya sınıf ortamında bir 

filmin başlangıç sahneleri izletilerek 

filmin devamı hakkında tahminde 

bulunmaları istenir. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde 

geçen bilmediği kelime ve kelime 

gruplarının anlamını tahmin eder. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Milli Kültür teması kapsamında yaşanılan yöre 

ve o yöreye ait kültür, edebiyat unsurlarına 

yönelik bilgi edinmek amacıyla müzede yer 

alan eserlerden yola çıkarak söz varlığını 

geliştirir. 

 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

konusunu belirler. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Canlı bir oyunu izlerken dikkatini verir. 

Oyunla ilgili akla gelebilecek sorular üretir. 

Belirlenen bir konu üzerinden sınıfa 

canlandırmalar yapar. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.5 Dinlediklerini / izlediklerini 

özetler. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Olayları ve bilgileri oluş sırasına göre kısa ve 

anlaşılır şekilde yazılı ya da sözlü olarak 

özetlemeyi kavrar. 

İzlediği ya da canlandırdığı bir 

olayı/oyunu, olayların oluş sırasına 

göre kısa ve anlaşılır şekilde özetler. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.6.   Dinlediklerine/izlediklerine 

yönelik sorulara cevap verir. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi İzleme esnasında oyuna yönelik sorula-bilecek 

soruları düşünür. Sorularına yanıt bulur. 

Sınıfça izlenen bir tiyatro 

oyunundan sonra öğrencilerin 

görüşleri alınır. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

ana fikrini/ana duygusunu tespit 

eder. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Sahne üzerinde canlandırılan oyunu dinler ve izler. 

İzlerken oyunun ana fikrinin ne olabileceğini 

düşünür, tespit etmeye çalışır. 

İzlediği oyunu kendi cümleleriyle 

özetleyerek sesini kaydeder. Sınıfta 

arkadaşlarına dinletir. Onlardan da bu 

oyunun ana fikrini bulmalarını ister. 
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Türkçe                 5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici 

metinleri canlandırır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Sahne üzerinde (sınıfa) canlandırma yaparken nelere 

dikkat edeceğini bilir. Hayal gücünü de kullanarak 

dekor, kostüm ögeleriyle canlandırmasını 

zenginleştirir. 

Sınıf ortamında canlandırma yapar. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.8 Dinlediği/izlediği hikâye edici 

metinleri canlandırır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Düşünceyi eyleme sokma becerisini kavrar. Metinleri 

sınıf ortamında ya da sahnede canlandırır. 

Metinleri sınıf ortamında ya da 

sahnede canlandırır. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan 

mesajlarını kavrar. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Tiyatro oyunu izleyerek oyuncuların jest ve 

mimiklerle anlatmak istedikleri duygu ve 

düşünceleri, vermek istedikleri mesajları anlayıp 

kavramak için bağlamdan yararlanır. 

 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.10.   Dinlediklerinin/izlediklerinin 

içeriğini değerlendirir. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Olaylara farklı bakmayı öğrenir. Gördüğü 

Sanat eserleri karşısında kendini farklı şekillerde de 

anlatabileceğini deneyimler. 

Verilen çalışma kâğıdında sanat 

eserlerini eser sahipleriyle eşleştirir. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5. 1. 10. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

içeriğini değerlendirir. 

İl veya İlçe Kütüphaneleri Kütüphane ortamında yazılı kaynakları inceleyerek 

bu kaynakları etkin bir şekilde kullanır. 

Yazılı kaynaklardan yaptığı hazırlıklar 

doğrultusunda masal yazar. Yazma 

yöntem ve tekniklerini kullanır. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle 

ilgili görüşlerini bildirir.  

5.1.12. Dinleme Stratejilerini uygular. 

Hacıbey Konağı Millî Mücadele ve Atatürk ile ilgili fikir sahibi olur. 

Kırşehir’in Milli Mücadeledeki rolü ile ilgili fikir 

sahibi olur. 

Atatürk ve Milli Mücadele Dönemi ile 

ilgili dinledikleri/izledikleri 

doğrultusunda drama çalışmaları yapar 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle 

ilgili görüşlerini bildirir. 

Kent park 

Aşıkpaşa Tabiat parkı 
Gezdiği mekânda gördüklerinin de etkisiyle doğaya 

karşı duyarlı olur. Yöresinde yetişen bitkileri tanır. 

Edindiği izlenimleri anlatan bir yazı 

hazırlar. (Yazma yöntem ve tekniklerini 

kullanır.) Yaşadığı şehri tanıtan hazırlıklı 

konuşma yapar. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle 

ilgili görüşlerini bildirir. 

Kırşehir Müzesi 

Hacıbey Konağı 

Ağalar Konağı 

Milli kültürümüze ait bilgiler edinir. Milli 

kültürümüzü oluşturan ögeler hakkında fikir sahibi 

olur. 

Öğrenciler Kırşehir bölgesine ait 

yöresel kıyafetleri, yemekleri, eşyaları 

vb. tanıtan bir sunum hazırlar. Hazırlıklı 

konuşma yapar. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.10. Dinlediklerinin/ izlediklerinin 

içeriğini değerlendirir. 

Yerel Basın kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin 

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi kitleyle, 

ne tür metinlerin ilişkilendirildiği hakkında bilgi 

sahibi olur. 

 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.12. Dinledikleriyle/izledikleriyle 

ilgili görüşlerini bildirir. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Kariyer Merkezi 
Katılımlı, katılımsız, grup halinde ve not alarak 

dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygular. 

Kendi kariyer planını oluşturarak 

arkadaşlarıyla paylaşır. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan 

mesajlarını kavrar. 

Hacıbey Konağı Müzeyi gezip görüp incelerken konuşmacının 

anlatmalarını dikkatle dinler. 

Dinleme ve izleme sırasında edindiği 

bilgilerden yola çıkarak Atatürk 

hakkında bir sunum hazırlar. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.  

Neşet Ertaş Kültür Merkezi 
Kültür merkezlerindeki dinleme stratejisini belirler.  

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle 

ilgili görüşlerini bildirir. 

Kırşehir Müzesi 

Hacıbey Konağı 

Ağalar Konağı 

Milli kültürümüze ait bilgiler edinir. Milli 

kültürümüzü oluşturan öğeler hakkında fikir sahibi 

olur. 

Öğrenciler Kırşehir bölgesine ait 

yöresel kıyafetleri, yemekleri, eşyaları 

vb. tanıtan bir sunum hazırlar. Hazırlıklı 

konuşma yapar. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.10. Dinlediklerinin/ izlediklerinin 

içeriğini değerlendirir. 

Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin 

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi kitleyle, 

ne tür metinlerin ilişkilendirildiği hakkında bilgi 

sahibi olur. 
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Türkçe                 5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA (KAZANIM- 

MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.10. Dinlediklerinin/ izlediklerinin 

içeriğini değerlendirir. 

Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin 

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi 

kitleyle, ne tür metinlerin 

ilişkilendirildiği hakkında bilgi sahibi 

olur. 

 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.12. Dinledikleriyle/izledikleriyle 

ilgili görüşlerini bildirir. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Kariyer Merkezi 
Katılımlı, katılımsız, grup halinde ve not 

alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri 

uygular. 

Kendi kariyer planını oluşturarak 

arkadaşlarıyla paylaşır. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan 

mesajlarını kavrar. 

Hacıbey Konağı Müzeyi gezip görüp incelerken konuşma-

cının anlatmalarını dikkatle dinler. 

Dinleme ve izleme sırasında edindiği bilgilerden 

yola çıkarak Atatürk hakkında bir sunum 

hazırlar. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular. Neşet Ertaş Kültür Merkezi Kültür merkezlerindeki dinleme stratejisini 

belirler. 

 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.12Dinleme stratejilerini uygular. 

Katılımlı, katılımsız grup hâlinde ve 

not alarak dinleme gibi yöntem ve 

teknikleri uygulamaları sağlanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Dinleme yöntemlerini sahada aktif bir şe-

kilde uygulama fırsat bulur. 

Öğrenciler üç gruba ayrılarak katılacakları 

konferans, seminer, açık oturum, panel, 

münazara, sempozyum gibi anlatma 

türlerinin konusu hakkında bilgilendirilir. 

Görev dağılımı yapılır. Not alarak katılımlı, 

katılımsız dinlemeleri sağlanır. Sonuçta en iyi 

olan grup ve dinleme metodu seçilir. 

5.1.DİNLEME-İZLEME 5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan 

mesajlarını kavrar. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Tiyatro oyunu izleyerek oyuncuların jest 

ve mimiklerle anlatmak istedikleri duygu 

ve düşünceleri, vermek istedikleri mesaj-

ları anlayıp kavramak için bağlamdan ya-

rarlanır. 
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Türkçe                 5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA (KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

7.1.DİNLEME-İZLEME 5. 3. 25 Medya metinlerini değer-

lendirir. 

Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin 

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi kitleye ne 

tür metinlerin ilişkilendirileceği hakkında bilgi 

sahibi olur. 

Görsel medyadaki bir haber 

değerlendirilir. Olayla ilgili 

çıkarımlarda bulunulur. 

5.2 KONUŞMA 5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğ-

rencilerin verilen bir konuyu gör-

sellerle destekleyerek kısa sunum 

hazırlamaları ve sunum öncesinde 

prova yapmaları sağlanır. 

Cacabey Medresesi veya 

Ahi Evran-ı Veli Külliyesi 
Tarihî bir mekânı gezer, mekân hakkında bilgi edinir. 

Sunum planı yapar. Görsellerle destekleyerek kısa sunum 

hazırlar. Sunum planlama ve gerçekleştirme becerisini 

geliştirir. 

Gezip gördüğü yerle ilgili sunum 

yapar. 

5.2 KONUŞMA 5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. 

Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati 

kurma, tartışma ve eleştirel konuşma 

gibi yöntem ve tekniklerinin 

kullanılması sağlanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Öğrencileri planlanan bir konferans, panel veya 

münazaraya götürerek konuşma yöntemlerinin nasıl 

etkili kullanıldığını öğrencilerin gözlemlemeleri 

sağlanır. 

Öğrencileri kültür merkezine gö-

türmeden önce konuşma stratejileri 

hakkında bilgi verilir. Çalışma 

sonunda da öğrencilerden izlediklerine 

yönelik kısa bir hazırlıksız sunum 

yapmaları istenir. 

5.3.OKUMA-ANLAMA 5.3.1 Noktalama işaretlerine uygun 

olarak sesli ve sessiz okuma yapar. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Öğrencilerin seviyesine uygun edebi değeri olan 

metinleri türün ve mekânın özelliğine göre okumaları 

istenir. Kütüphanelerde nasıl davranması gerektiğini 

bilir. 

 

5.3.OKUMA-ANLAMA 5.3.4 Okuma stratejilerini kullanır. Kırşehir İl Kütüphanesi Kitap ve kütüphane kavramlarını yakından tanır, 

kütüphane ortamını, bu ortamda kitap okumanın 

kurallarını öğrenir. 

 

5.3.OKUMA-ANLAMA 5.3.5.Bağlamdan yararlanarak bil-

mediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder. 

Kırşehir İl Müzesi Türk kültürüne ait ögeler yoluyla yeni kelime ve 

deyimleri öğrenmek için çeşitli etkinliklere katılır. 

Öğrendiği yeni kelimelerden sözlük 

oluşturur. 

14



Türkçe                 5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA (KAZANIM- 

MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

5.3.OKUMA-ANLAMA 5.3.12. Metin türlerini ayırt eder. Neşet Ertaş Kültür Merkezi Tiyatro türünün ayırt edici ve temel nitelikleri 

öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun 

oyunlar aracılığıyla öğrenilir. 

 

5.3.OKUMA-ANLAMA 5.3.12. Metin türlerini ayırt eder. Kırşehir İl Kütüphanesi Kütüphanede sessiz okuma yapar, okuma 

stratejilerini kullanır. Farklı türde metinleri 

değerlendirir. Hikâye, masal, fabl, haber metni 

türlerinde metinleri araştırır, bilgi toplar. 

 

5.3.OKUMA-ANLAMA 5.3.29 Bilgi kaynaklarının güvenirliğini 

sorgular. 

Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Bilgiye ulaşma yolunda gazetenin nasıl bir yol 

izlediği, kaynak güvenirliği hakkında nasıl 

çalışmalar yaptığı ile ilgili fikir sahibi olur. 

 

5.3.OKUMA-ANLAMA 5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili bir 

şekilde kullanır. 

Meteoroloji İl Müdürlüğü Grafik, tablo ve çizelgelerle çokça ifade 

edilen hava tahmin raporlarının farklı grafik, 

tablo ve çizelge örnekleri yerinde incelenir. 

 

5.3.OKUMA-ANLAMA 5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili bir 

şekilde kullanır. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Yazılı kaynakların(kitap, dergi, broşür, gazete 

vb.) ve internet kaynaklarının güvenilirliğini 

sorgular ve bu kaynakları etkin bir şekilde 

kullanır. 

Kütüphanelerdeki yazılı kaynak-

lardan belirlediği konu ile ilgili 

yaptığı araştırmayı sunar. 

5.3.OKUMA-ANLAMA 5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili bir 

şekilde kullanır. 

Ağalar Konağı, Hacıbey Konağı Mekândaki anı örneklerinden faydalanır. 

Türün özelliklerini kavrar. 

Mekânda anı türünün özellikleri 

anlatılır. Mekândaki anılardan ör-

nekler alınır. Sınıf içerisinde de anı 

yazma çalışması yapılır. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 

KAZANIM MEKÂN 
AÇIKLAMA (KAZANIM- 

MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

5.3.OKUMA-ANLAMA 5.3.33.Bilgi kaynaklarını etkili bir 

şekilde kullanır.  

5.3.34. Bilgi kaynaklarının 

güvenilirliğini sorgular. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Doğal sit alanları ve buraların korunma-

sına yönelik güvenilir bilgi kaynaklarına 

ulaşma, içeriğe uygun süreli yayın takip 

etme alışkanlığı kazandırma amaçlanır. 

Gazete ve dergi küpürü biriktirilir 

veya belirli konularda gazete ve 

dergilerde yayımlanan yazılar 

toplanır. Öğrencilerin sınıf veya 

okul panolarına seçtikleri 

metinlerle kalmaları sağlanır ve bu 

yolla öğrenciler okuduklarıyla 

ilgili duygu ve düşüncelerini 

arkadaşlarıyla paylaşır. 

5.4.YAZMA 5.4.1. Şiir yazar. Güzler Evcil Hayvanlar Parkı Gözlemlerinden hareketle çevrenin, do-

ğanın önemini vurgulayan şiir yazar. 

Yazdıklarını düzenler ve arkadaş-

larıyla paylaşır. Şiir dilinin 

farklılığını kavrar. 

5.4.YAZMA 5.4.2. Bilgilendirici metin yazar. Hacı Bey Konağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım 

Atatürk haftası, 23 Nisan Ulusal Egemen-

lik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü 

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

haftaların-da Milli Mücadele ve 

Atatürkçülük teması kapsamında ziyaret 

edilen mekânda edinilen bilgilerden yola 

çıkarak Atatürk'ün hayatını anlatan yazılar 

yazar. 

Yazdığı yazı sınıf panosunda pay-

laşılır. 

5.4.YAZMA 5.4.2. Bilgilendirici metin yazar. Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 

Öğrenciler gazetedeki haber yazılarını in-

celeyerek bilgilendirici yazılar yazar. 

Yazıları sınıf ortamında paylaşır. 

5.4.YAZMA 5.4.4.   Yazma stratejilerini 

uygular.     

5.4.8.    Yazdıklarının içeriğine 

uygun başlık belirler.  

5.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve 

bağlantı ifadelerini kullanır.  

5.4.10. Yazdıklarını düzenler. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı  Düzenlenen gezide notlar alınarak 

izlenimler yazılır. Öğrenci böylece duygu, 

düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini 

yazarak ifade eder. 

Gezip gördüklerim adı altında 

notlarını planlı bir yazıya 

dönüştürmesi istenir. 

5.2.YAZMA 5.4.6.Bir işin işlem basamaklarını 

yazar. 

Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Bir yazının yazılıp gazetede basımına kadar 

geçen işlem basamaklarını yerinde görür. 
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Türkçe                 5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA (KAZANIM- 

MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

5.2.YAZMA 5.4.6. Bir işin işlem basamaklarına 

göre yazar 

PETLAS Fabrikası Bir işi (Lastik üretimi) işlem basamaklarıyla 

ve mantıksal sırası içinde yazmak için lastik 

üretim süreçlerini gözlemlenmesi ve süreç 

içinde yer alan bireylerden gerekli bilgileri 

toplanması sağlanır. 

 

5.4.YAZMA 5.4.14. Kısa metinler yazar. Aşık Paşa Tabiat Parkı Gözlem yapar, bulunduğu alanın, doğal 

alanların korunması konusundaki önemini 

kavrar. 

Öğrencilerden doğal sit alanlarının 

korunmasına yönelik etkili bir slogan 

bulmaları istenir ve slogan sınıf/okul 

panosunda sergilenir. 

5.4. YAZMA 5.4.3. Hikâye edici metin yazar. Kırşehir Kalesi ve  

Alâeddin Camii 

Gezmiş olduğu mekânın geçmişi ile ilgili 

kurgu yapıp hikâyeleştirir. 

Yazılan yazılar sınıfa paylaşılır. 

5.4. YAZMA 5.4.10. Yazdıklarını paylaşır. Kırşehir Kalesi ve  

Alâeddin Cami 

Gezdiği, gördüğü yerlerin özelliklerini ve 

izlenimlerini istediği metin türünde yazar. 

Verilen bilgileri kronolojik sıraya 

koyar. 
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Türkçe                 6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

6.1.DİNLEME-İZLEME 6.1.1. Dinlediklerinde / 

izlediklerinde geçen olayların 

gelişimi ve sonucu hakkında 

tahminde bulunur. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Kültür merkezlerinde verilen 

konferansların, seminerlerin gelişimi ve 

sonucu hakkında mantık yürütür. 

 

6.1.DİNLEME-İZLEME 6.1.1. Dinlediklerinde / 

İzlediklerinde geçen olayların 

gelişimi ve sonucu hakkında 

tahminde bulunur. 

Sinemalar Sinema ortamını tanıyarak görsel, işitsel 

uyarıcıları rahatlıkla kavrar. 

İzlediklerinden zevk alır. 

Sınıf ortamında bir filmin 

başlangıç sahneleri izletilerek 

filmin devamı hakkında tahminde 

bulunmaları istenir. 

6.1.DİNLEME-İZLEME 6.1.2. Dinlediklerinde/ 

izlediklerinde geçen bilmediği 

kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder. 

Kırşehir İl Müzesi Milli Kültür teması kapsamında yaşanılan 

yöre ve o yöreye ait kültür, edebiyat 

unsurlarına yönelik bilgi edinmek 

amacıyla müzede yer alan eserlerden yola 

çıkarak söz varlığını geliştirir. 

 

6.1.DİNLEME-İZLEME 6.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

konusunu belirler. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Olayları ve bilgileri oluş sırasına göre kısa 

ve anlaşılır şekilde yazılı ya da sözlü 

olarak özetlemeyi kavrar. 

İzlediği ya da canlandırdığı bir 

olayı/oyunu, olayların oluş sırasına 

göre kısa ve anlaşılır şekilde 

özetler. 

6.1.DİNLEME-İZLEME 6.1.4. Dinlediklerine izlediklerine 

yönelik sorulara cevap verir. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi İzleme esnasında oyuna yönelik 

sorulabilecek soruları düşünür. Sorularına 

yanıt bulur. 

Sınıfça izlenen bir tiyatro 

oyunundan sonra öğrencilerin 

görüşleri alınır. 

6.1.DİNLEME-İZLEME 6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye 

edici metinleri canlandırır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Sahne üzerinde (sınıfa) canlandırma 

yaparken nelere dikkat edeceğini bilir. 

Hayal gücünü de kullanarak dekor, 

kostüm öğeleriyle canlandırmasını 

zenginleştirir. 

Sınıf ortamında canlandırma yapar. 
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Türkçe                 6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

6.1.DİNLEME-İZLEME 6.1.10. Dinlediklerinin/ 

izlediklerinin içeriğini 

değerlendirir. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Olaylara farklı bakmayı öğrenir. Gördüğü sanat 

eserleri karşısında kendini farklı şekillerde de 

anlatabileceğini deneyimlemiş olur. 

Verilen çalışma kâğıdında sanat 

eserlerini eser sahipleriyle 

eşleştirir. 

6.1.DİNLEME-İZLEME 6.1.10. Dinlediklerinin/ 

izlediklerinin içeriğini 

değerlendirir. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Kütüphane ortamında yazılı kaynakları 

inceleyerek bu kaynakları etkin bir şekilde 

kullanır. 

Yazılı kaynaklardan yaptığı 

hazırlıklar doğrultusunda masal 

yazar. (yazma yöntem ve 

tekniklerini kullanır.) 

6.1.DİNLEME-İZLEME 6.1.11. Dinledikleriyle/ 

izledikleriyle ilgili görüşlerini 

bildirir. 

6.1.12. Dinleme stratejilerini 

uygular. 

Hacı Bey Konağı Atatürk ve Milli Mücadele Dönemi ile ilgili 

fikir sahibi olur. Kırşehir'in Milli 

Mücadele’deki rolü ile ilgili izlenim sahibi 

olur. 

Milli Mücadele ve Atatürk ile ilgili 

dinledikleri/izledikleri 

doğrultusunda drama çalışmaları 

yapar. 

6.1.DİNLEME-İZLEME 6.1.11. Dinledikleriyle/ 

izledikleriyle ilgili görüşlerini 

bildirir. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı Gezdiği mekânda gördüklerinin de 

etkisiyle doğaya karşı duyarlı olur. 

Yöresinde yetişen bitkileri tanır. 

Edindiği izlenimleri anlatan bir 

yazı hazırlar. (Yazma yöntem ve 

tekniklerini kullanır.) Yaşadığı şehri 

tanıtan hazırlıklı konuşma yapar. 

6.1.DİNLEME-İZLEME 6.1.11. Dinledikleriyle/ 

izledikleriyle ilgili görüşlerini 

bildirir. 

Kırşehir İl Müzesi Milli kültürümüze ait bilgiler edinir. Milli 

kültürümüzü oluşturan öğeler hakkında fikir 

sahibi olur. 

Öğrenciler Kırşehir bölgesine 

ait yöresel kıyafetleri, yemekleri, 

eşyaları vb. tanıtan bir sunum 

hazırlar. Hazırlıklı konuşma 

yapar. 

6.1.DİNLEME-İZLEME 6.1.9. Konuşmacının sözlü 

olmayan mesajlarını kavrar. 

Hacı Bey Konağı Müzeyi gezip görüp incelerken 

konuşmacının anlatımlarını dikkatle 

dinler. 

Dinleme ve izleme sırasında edindiği 

bilgilerden yola çıkarak Atatürk 

hakkında bir sunum hazırlar. 
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Türkçe                 6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

6.1.DİNLEME-İZLEME 6.1.12Dinleme stratejilerini uygular. 

Katılımlı, katılımsız, grup hâlinde ve 

not alarak dinleme gibi yöntem ve 

teknikleri uygulamaları sağlanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Dinleme yöntemlerini sahada aktif bir 

şekilde uygulama fırsat bulur. 

Öğrenciler üç gruba ayrılarak katılacakları 

konferans, seminer, açık oturum, panel, 

münazara, sempozyum gibi anlatım 

türlerinin konusu hakkında bilgilendirilir. 

Görev dağılımı yapılır. Not alarak katılımlı, 

katılımsız dinlemeleri sağlanır. Sonuçta en iyi 

olan grup ve dinleme metodu seçilir. 

7.1.DİNLEME-İZLEME 6. 3. 32 Medya metinlerini 

değerlendirir. 

Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin 

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi 

kitleye ne tür metinlerin ilişkilendirileceği 

hakkında bilgi sahibi olur. 

Görsel medyadaki bir haber 

değerlendirilir. Olayla ilgili 

çıkarımlarda bulunulur. 

6.2 KONUŞMA 6.2.1 Hazırlıklı konuşma yapar. 

Öğrencilerin verilen bir konu 

hakkında görsellerle destekleyerek kısa 

sunum hazırlamaları ve prova 

yapmaları sağlanır. 

Cacabey Medresesi veya  

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi 
Tarihî bir mekânı gezer, hakkında bilgi 

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle 

destekleyerek kısa sunum hazırlar. Sunum 

planlama ve gerçekleştirme becerisini 

geliştirir. 

Gezip gördüğü yerle ilgili sunum yapar. 

6.2. KONUŞMA 6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Neşet Ertaş Kültür Evi Milli Kültür teması kapsamında 

kültürümüzde önemli yere sahip sanatçılar 

ile tarihî süreçler konusunda araştırma 

yapar. 

Yaptığı araştırmayla sunum 

gerçekleştirir. 

6.2 KONUŞMA 6.2.1 Hazırlıklı konuşma yapar. 

Öğrencilerin verilen bir konu 

hakkında görsellerle destekleyerek kısa 

sunum hazırlamaları ve prova 

yapmaları sağlanır. 

Cacabey Medresesi veya  

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi 
Tarihi bir mekânı gezer, hakkında bilgi 

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle 

destekleyerek kısa sunum hazırlar. Sunum 

planlama ve gerçekleştirme becerisini 

geliştirir. 

Hazırladığı sunumu sınıfa 

arkadaşlarına sunar. 
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Türkçe                 6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

6.2 KONUŞMA 6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Neşet Ertaş Kültür Merkezi Kültür merkezinde sıklıkla düzenlenen 

konferans, sempozyum gibi etkinlikleri takip 

eder ve yaşına uygun olan etkinliklere 

katılarak hazırlıklı konuşmalar hakkında, 

yerinde fikir sahibi olur. 

Verilen konu ile ilgili sunum 

hazırlar ve sunar. 

6.2.KONUŞMA 6.2.4.Konuşmalarında beden dilini 

etkili bir şekilde kullanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi İzlediği tiyatro oyununda oyuncuların jest ve 

mimiklerine dikkat eder, beden dilinin 

iletişimdeki önemini kavrar, beden dilini ders 

içi ve ders dışı etkinliklerde kullanmaya özen 

gösterir. 

Drama gösterisi hazırlar. 

6.2 KONUŞMA 6.2.3 Konuşma stratejilerini uygular. 

Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati 

kurma, tartışma ve eleştirel konuşma 

gibi yöntem ve tekniklerinin 

kullanılması sağlanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Öğrencileri planlanan bir konferans, panel 

veya münazaraya götürerek konuşma 

yöntemlerinin nasıl etkili kullanıldığını 

gözlemlemeleri sağlanır. 

Öğrencileri kültür merkezine 

götürmeden önce konuşma 

stratejileri hakkında bilgi verilir. 

Çalışma sonunda da öğrencilerden 

izlediklerine yönelik kısa bir 

hazırlıksız sunum yapmaları istenir. 

6.2 KONUŞMA 6.2.4 Konuşmasında beden dilini 

etkili kullanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Oyuncular oyunlarını sergilerken sözel anlat 

ile beden dili arasında nasıl uyum 

sağlandığını fark eder. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.1 Noktalama işaretlerine uygun 

olarak sesli ve sessiz okuma yapar. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Öğrencilerin seviyesine uygun edebi değeri 

olan metinleri türün ve mekânın özelliğine 

göre okumaları istenir. Kütüphanelerde nasıl 

davranması gerektiğini bilir. 

 

6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.4 Okuma stratejilerini kullanır. Kırşehir İl Kütüphanesi Kitap ve kütüphane kavramlarını yakından 

tanır, kütüphane ortamını, bu ortamda kitap 

okumanın kurallarını öğrenir. 

 

6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Kırşehir İl Kütüphanesi Kütüphane iklimini soluyarak ve 

kurallarına uyarak sessiz okuma tekniğini 

pekiştirir. 

 

6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.5.Bağlamdan yararlanarak 

bilmediği kelime ve kelime 

gruplarının anlamını tahmin eder. 

Ağalar Konağı Türk kültürüne ait öğeler yoluyla yeni kelime 

ve deyimleri öğrenmek için çeşitli 

etkinliklere katılır. 

Öğrendiği yeni kelimelerden 

sözlük oluşturur. 

6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.6. Deyim ve atasözlerinin 

metne katkısını belirler. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Bilgi kaynaklarına etkili bir şekilde 

ulaşmayı öğrenir. 

Metinde geçen anlamını bilmediği 

kelime ve kelime gruplarını not alır. 

Kaynaklardan araştırarak bilgiye 

ulaşır. Bilgiye en kısa sürede ve en 

kapsamlı şekilde ulaşan öğrenciler 

ödüllendirilir. 
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Türkçe                 6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. Kırşehir İl Kütüphanesi Kütüphanede sessiz okuma yapar, okuma 

stratejilerini kullanır. Farklı türde metinleri 

değerlendirir. Hikâye, masal, fabl, haber 

metni türlerinde metinleri araştırır, bilgi 

toplar. 

 

6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.30. Görsellerle ilgili soruları 

cevaplar 

Kırşehir İl Kütüphanesi Görseli olan masalı, hikâye kitaplarını 

inceleyerek resimlere dair içerik tahmin eder 

ve soruları cevaplar. 

 

6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.34.Bilgi kaynaklarının 

güvenirliğini sorgular. 

Yerel Basın kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Bilgiye ulaşma yolunda gazetenin nasıl bir yol 

izlediği, kaynak güvenirliği hakkında nasıl 

çalışmalar yaptığı ile ilgili fikir sahibi olur. 

 

6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.26. Metin türlerini ayırt eder Neşet Ertaş Kültür Evi Mekândaki anı örneklerinden faydalanır. 

Türün özelliklerini kavrar. 

Mekânda anı türünün özellikleri 

anlatılır. Mekândaki anılardan 

örnekler alınır. Sınıf içerisinde de anı 

yazma çalışması yapılır. 

6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.33. Bilgi kaynaklarını etkili bir 

şekilde kullanır. 

6.3.34. Bilgi kaynaklarının 

güvenilirliğini sorgular. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı Doğal sit alanları ve buraların korunmasına 

yönelik güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşma, 

içeriğe uygun süreli yayın takip etme alışkanlığı 

kazandırma amaçlanır. 

Gazete ve dergi kupürü biriktirilir 

Veya belirli konularda gazete 

Ve dergilerde yayımlanan yazılar 

toplanır. Öğrencilerin sınıf 

Veya okul panolarına seçtikleri 

Metinlerle katılmaları sağlanır ve bu 

yolla öğrenciler okuduklarıyla ilgili 

duygu ve düşüncelerini 

arkadaşlarıyla paylaşır. 

23



Türkçe                 6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle 

sunulan bilgileri yorumlar. 

Meteoroloji Müdürlüğü Grafik, tablo ve çizelgelerle çokça ifade edilen 

hava tahmin raporlarının farklı grafik, tablo 

ve çizelge örnekleri yerinde incelenir. 

Grafik ya da tablo oluşturup 

onunla ilgili sorular hazırlar 

6.4.YAZMA 6.4.2. Bilgilendirici metin yazar. Hacı Bey Konağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım 

Atatürk haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 

Gençlik ve Spor Bayramı haftalarında Milli 

Mücadele ve Atatürkçülük teması kapsamında 

ziyaret edilen mekânda edinilen bilgilerden 

yola çıkarak Atatürk'ün hayatını anlatan 

yazılar yazar. 

Yazdığı yazı sınıf panosunda 

paylaşılır. 

6.4.YAZMA 6.4.2. Bilgilendirici metin yazar. Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Öğrenciler gazetedeki haber yazılarını 

inceleyerek bilgilendirici yazılar yazar. 

Yazıları sınıf ortamında paylaşır. 

6.4.YAZMA 6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. 

6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun 

başlık belirler. 

6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve 

bağlantı ifadelerini kullanır. 

 6.4.10.Yazdıklarını düzenler. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı Düzenlenen gezide notlar alınarak izlenimler 

yazılır. Öğrenci böylece duygu, düşünce, hayal, 

izlenim ve deneyimlerini yazarak ifade eder. 

Gezip gördüklerim adı altında 

notlarını planlı bir yazıya 

dönüştürmesi istenir. 
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Türkçe                 6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

6.4.YAZMA 6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Aşıkpaşa Tabiat Parkı Düzenlenen gezide notlar alınarak izlenimler 

yazılır. Öğrenci böylece duygu, düşünce, 

hayal, izlenim ve deneyimlerini yazarak 

ifade eder. 

Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı 

ifadelerini kullanmak için gezip 

gördüğü yerleri sırasıyla anlatacağı 

bilgilendirici bir metin yazar. 

6.2.YAZMA 6.4.6. Bir işin işlem basamaklarını 

yazar. 

Yerel Basın kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Bir yazının yazılıp gazetede basımına kadar 

geçen işlem basamaklarını yerinde görür. 

 

6.2.YAZMA 6.4.8. Yazdıklarında anlatım 

biçimlerini kullanır. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı Gezip incelediği yerleri tanıtırken 

betimleyici anlatım biçiminden nasıl 

yararlanacağını ve betimleyici anlatım 

biçiminin özelliklerini kavrar. 

Gezip incelediği yeri betimleyici 

anlatım biçiminin özelliklerine 

uygun yazılı olarak aktarır. 

6.2.YAZMA 6.4.14. Duyuru, ilan veya reklam 

metinleri yazdırılır. 

Yerel Basın kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Gazete ve dergilerde geçen duyuru, ilan ya 

da reklam metinlerinin nasıl 

oluşturulduğuna dair bilgi sahibi olur. 

Bir duyuru, ilan veya reklam 

metni yazar, sınıf panosunda 

sergiler. 

6.4.YAZMA 6.4.14. Kısa metinler yazar. Aşıkpaşa Tabiat Parkı Gözlem yapar, bulunduğu alanın, doğal 

alanların korunması konusundaki, önemini 

kavrar. 

Öğrencilerden doğal sit alanlarının 

korunmasına yönelik etkili bir slogan 

bulmaları istenir ve slogan sınıf/okul 

panosunda sergilenir. 
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Türkçe                 7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.12. İzlediklerinin içeriklerini 

değerlendirir. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Çocukların yaşlarına uygun bir oyun 

seçilerek içeriğini değerlendirmeleri 

sağlanır. 

Oyun izletildikten sonra oyunu 

özetlemeleri ve devamını 

kurgulamaları istenir. 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.1. Dinlediklerinde / 

İzlediklerinde geçen olayların 

gelişimi ve sonucu hakkında 

tahminde bulunur. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Kültür merkezlerinde verilen 

konferansların, seminerlerin gelişimi ve 

sonucu hakkında mantık yürütür. 

 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.2. Dinlediklerinde/ 

izlediklerinde geçen bilmediği 

kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Milli Kültür teması kapsamında yaşanılan 

yöre ve o yöreye ait kültür, edebiyat 

unsurlarına yönelik bilgi edinmek 

amacıyla müzede yer alan eserlerden yola 

çıkarak söz varlığını geliştirir. 

 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

konusunu belirler. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Olayları ve bilgileri oluş sırasına göre kısa 

ve anlaşılır şekilde yazılı ya da sözlü 

olarak özetlemeyi kavrar. 

İzlediği ya da canlandırdığı bir 

olayı/oyunu, olayların oluş sırasına 

göre kısa ve anlaşılır şekilde 

özetler. 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye 

edici metinleri canlandırır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Sahne üzerinde (sınıfa) canlandırma 

yaparken nelere dikkat edeceğini bilir. 

Hayal gücünü de kullanarak dekor, 

kostüm öğeleriyle canlandırmasını 

zenginleştirir. 

Sınıf ortamında canlandırma yapar. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.14. Konuşmacının sözlü 

olmayan mesajlarını kavrar 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Tiyatro oyunu izleyerek oyuncuların 

sözleri dışında kalan el, kol hareketleri ile 

jest ve mimiklerle anlatmak istedikleri 

duygu ve düşünceleri, vermek istedikleri 

mesajları anlayıp kavramak için 

bağlamdan yararlanır. 

 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.12. Dinlediklerinin/ 

izlediklerinin içeriğini 

değerlendirir. 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi, Kırşehir 

Güzel Sanatlar Galerisi 
Olaylara farklı bakmayı öğrenir. Gördüğü sanat 

eserleri karşısında kendini farklı şekillerde de 

anlatabileceğini deneyimlemiş olur. 

Verilen çalışma kâğıdında sanat 

eserlerini eser sahipleriyle 

eşleştirir. 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.12. Dinlediklerinin/ 

izlediklerinin içeriğini 

değerlendirir. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Kütüphane ortamında yazılı kaynakları 

inceleyerek bu kaynakları etkin bir şekilde 

kullanır. 

Yazılı kaynaklardan yaptığı 

hazırlıklar doğrultusunda masal 

yazar. (Yazma yöntem ve 

tekniklerini kullanır.) 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.11. Dinledikleriyle/ 

izledikleriyle ilgili görüşlerini 

bildirir. 

Ağalar Konağı Milli kültürümüze ait bilgiler edinir. Milli 

kültürümüzü oluşturan ögeler hakkında fikir 

sahibi olur. 

Öğrenciler Kırşehir yöresine 

ait kıyafetleri, yemekleri, eşyaları 

vb. tanıtan bir sunum hazırlar. 

Hazırlıklı konuşma yapar. 
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Türkçe                 7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.12. Dinlediklerinin/ 

izlediklerinin içeriğini 

değerlendirir. 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi, Kırşehir 

Güzel Sanatlar Galerisi 
Olaylara farklı bakmayı öğrenir. Gördüğü sanat 

eserleri karşısında kendini farklı şekillerde de 

anlatabileceğini deneyimlemiş olur. 

Verilen çalışma kâğıdında sanat 

eserlerini eser sahipleriyle 

eşleştirir. 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.12. Dinlediklerinin/ 

izlediklerinin içeriğini 

değerlendirir. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Kütüphane ortamında yazılı kaynakları 

inceleyerek bu kaynakları etkin bir şekilde 

kullanır. 

Yazılı kaynaklardan yaptığı 

hazırlıklar doğrultusunda masal 

yazar. (Yazma yöntem ve 

tekniklerini kullanır.) 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.11. Dinledikleriyle/ 

izledikleriyle ilgili görüşlerini 

bildirir. 

Ağalar Konağı Milli kültürümüze ait bilgiler edinir. Milli 

kültürümüzü oluşturan ögeler hakkında fikir 

sahibi olur. 

Öğrenciler Kırşehir yöresine 

ait kıyafetleri, yemekleri, eşyaları 

vb. tanıtan bir sunum hazırlar. 

Hazırlıklı konuşma yapar. 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.12. Dinlediklerinin/ 

izlediklerinin içeriğini 

değerlendirir. Medya metinlerinin 

hedef kitlesi ve amacının 

sorgulanması sağlanır. 

Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin 

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi 

kitleyle, ne tür metinlerin ilişkilendirildiği 

hakkında bilgi sahibi olur. 

 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.13. Dinleme stratejilerini 

uygular. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Kariyer Merkezi 
Katılımlı, katılımsız, grup halinde ve not 

alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri 

uygular. 

Kendi kariyer planını oluşturarak 

arkadaşlarıyla paylaşır. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.14. Konuşmacının sözlü 

olmayan mesajlarını kavrar. 

Neşet Ertaş Kültür Evi Müzeyi gezip görüp incelerken 

konuşmacının anlatımlarını dikkatle 

dinler. 

Dinleme ve izleme sırasında edindiği 

bilgilerden yola çıkarak Neşet Ertaş 

hakkında bir sunum hazırlar. 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7.1.14. Konuşmacının sözlü 

olmayan mesajlarını kavrar. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Tiyatro oyunu izleyerek oyuncuların sözleri 

dışında kalan el, kol hareketleri ile jest ve 

mimiklerle anlatmak istedikleri duygu ve 

düşünceleri, vermek istedikleri mesajları 

anlayıp kavramak için bağlamdan 

yararlanır. 

 

7.1.DİNLEME-İZLEME 7. 3. 31. Medya metinlerini 

değerlendirir. 

Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin 

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi 

kitleye ne tür metinlerin ilişkilendirileceği 

hakkında bilgi sahibi olur. 

Görsel medyadaki bir 

haber değerlendirilir. 

Olayla ilgili çıkarımlarda 

bulunulur. 

7.2. KONUŞMA 7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. 

Öğrencilerin düşüncelerini 

mantıksal bir bütünlük içinde 

sunmaları; görsel, işitsel vb. 

destekleyici materyaller kullanarak 

sunu hazırlamaları sağlanır. 

Cacabey Medresesi veya Ahi 

Evran’ı Veli Külliyesi 
Tarihi bir mekânı gezer, hakkında bilgi 

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle 

destekleyerek kısa sunum hazırlar. Sunum 

planlama ve gerçekleştirme becerisini 

geliştirir. 

Gezip gördüğü yerle ilgili sunum 

yapar. 
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Türkçe                 7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

7.2. KONUŞMA 7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. 

Öğrencilerin düşüncelerini 

mantıksal bir bütünlük içinde 

sunmaları; görsel, işitsel vb. 

destekleyici materyaller kullanarak 

sunu hazırlamaları sağlanır. 

Cacabey Medresesi veya Ahi 

Evran’ı Veli Külliyesi 
Tarihi bir mekânı gezer, hakkında bilgi 

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle 

destekleyerek kısa sunum hazırlar. Sunum 

planlama ve gerçekleştirme becerisini 

geliştirir. 

Hazırladığı sunumu sınıfa 

arkadaşlarına sunar. 

7.2. KONUŞMA 7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. 

Öğrencilerin düşüncelerini 

mantıksal bir bütünlük içinde 

sunmaları; görsel, işitsel vb. 

destekleyici materyaller kullanarak 

sunu hazırlamaları sağlanır. 

Cacabey Medresesi veya Ahi 

Evran’ı Veli Külliyesi 
Tarihi bir mekânı gezer, hakkında bilgi 

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle 

destekleyerek kısa sunum hazırlar. Sunum 

planlama ve gerçekleştirme becerisini 

geliştirir. 

Hazırladığı sunumu sınıfa 

arkadaşlarına sunar. 

7.2. KONUŞMA 7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Neşet Ertaş Kültür Merkezi Kültür merkezinde sıklıkla düzenlenen 

konferans, sempozyum gibi etkinlikleri takip 

eder ve yaşına uygun olan etkinliklere 

katılarak hazırlıklı konuşmalar hakkında, 

yerinde fikir sahibi olur. 

Verilen konu ile ilgili sunum 

hazırlar ve sunar. 

7.2. KONUŞMA 7.2.4.Konuşmalarında beden dilini 

etkili bir şekilde kullanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi İzlediği tiyatro oyununda oyuncuların jest ve 

mimiklerine dikkat eder, beden dilinin 

iletişimdeki önemini kavrar, beden dilini ders 

içi ve ders dışı etkinliklerde kullanmaya özen 

gösterir. 

Drama gösterisi hazırlar 
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Türkçe                 7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

7.2. KONUŞMA 7.2.4.Konuşmalarında beden dilini 

etkili bir şekilde kullanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi İzlediği tiyatro oyununda oyuncuların jest ve 

mimiklerine dikkat eder, beden dilinin 

iletişimdeki önemini kavrar, beden dilini ders 

içi ve ders dışı etkinliklerde kullanmaya özen 

gösterir. 

Drama gösterisi hazırlar 

7.2 KONUŞMA 7.2.3 Konuşma stratejilerini 

uygular. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Konferans salonunda tartışma yöntem ve 

tekniklerini rahatça uygular. Topluluk önünde 

rahat konuşma alışkanlığı edinir. 

Tartışma etkinliği düzenler. 

7.2. KONUŞMA 7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. 

Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati 

kurma, tartışma ve eleştirel konuşma 

gibi yöntem ve tekniklerinin 

kullanılması sağlanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Öğrencileri planlanan bir konferans, panel 

veya münazaraya götürerek konuşma 

yöntemlerinin nasıl etkili kullanıldığını 

gözlemlemeleri sağlanır. 

Öğrencileri kültür merkezine 

götürmeden önce konuşma 

stratejileri hakkında bilgi verilir. 

Çalışma sonunda da öğrencilerden 

izlediklerine yönelik kısa bir 

hazırlıksız sunum yapmaları istenir. 

7.2 KONUŞMA T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. 

Öğrencilerin düşüncelerini 

mantıksal bir bütünlük içinde 

sunmaları, görsel, işitsel vb. 

destekleyici materyaller kullanarak 

sunu hazırlamaları sağlanır. 

Kırşehir İl Müzesi Öğrenciler, müzeyi ziyaret ederek 

araştırmalar yaparlar. Edindikleri bilgileri 

mantıksal bir bütünlük içinde görsel, 

işitsel destekleyici materyaller 

hazırlayarak öğretmenlerinin 

yardımlarıyla yaptıkları sunuları sınıfa 

arkadaşlarıyla parklaşırlar. 

Öğrencilere müzeyi tanıtıcı 

konuşmalar yaptırılacak. 

7.3.OKUMA-ANLAMA 7.3.4 Okuma stratejilerini kullanır. Kırşehir İl Kütüphanesi Kitap ve kütüphane kavramlarını yakından 

tanır, kütüphane ortamını, bu ortamda kitap 

okumanın kurallarını öğrenir. 
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Türkçe                 7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

7.3.OKUMA-ANLAMA 7.3.6. Deyim ve atasözlerinin 

metne katkısını belirler. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Bilgi kaynaklarına etkili bir şekilde ulaşmayı 

öğrenir. 

Metinde geçen anlamını bilmediği 

kelime ve kelime gruplarını not alır. 

Kaynaklardan araştırarak bilgiye 

ulaşır. Bilgiye en kısa sürede ve en 

kapsamlı şekilde ulaşan öğrenciler 

ödüllendirilir. 

7.3.OKUMA-ANLAMA 7.3.26. Metin türlerini ayırt eder. Neşet Ertaş Kültür Merkezi Tiyatro türünün ayırt edici ve temel nitelikleri 

öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun 

oyunlar aracılığıyla öğrenilir. 

 

7.3.OKUMA-ANLAMA 7.3.30.Görsellerle ilgili soruları 

cevaplar. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Görseli olan masalı hikâye kitaplarını inceleyerek 

resimlere dair içerik tahmin eder ve soruları 

cevaplar. 

 

7.3.OKUMA-ANLAMA 7.3.33.Bilgi kaynaklarının 

güvenirliğini sorgular. 

Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Bilgiye ulaşma yolunda gazetenin nasıl bir yol izlediği, 

kaynak güvenirliği hakkında nasıl çalışmalar yaptığı ile 

ilgili fikir sahibi olur. 

 

7.3.OKUMA-ANLAMA 7.3.29.Metn türlerini ayırt eder Neşet Ertaş Kültür Evi Mekândaki anı örneklerinden faydalanır. Türün 

özelliklerini kavrar. 

Mekânda anı türünün özellikleri 

anlatılır. Mekândaki anılardan 

örnekler alınır. Sınıf içerisinde de anı 

yazma çalışması yapılır. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

7.3.OKUMA-ANLAMA 7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir 

şekilde kullanır. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Yazılı Kaynakların(kitap, dergi, broşür, gazete vb.) ve 

internet kaynaklarının güvenilirliğini sorgular ve bu 

kaynakları etkin bir şekilde kullanır. 

İl Halk Kütüphanesindeki yazılı 

kaynaklardan belirlediği konu ile 

ilgili yaptığı araştırmayı sunar. 

7.3.OKUMA-ANLAMA 7.3.33. Bilgi kaynaklarını etkili bir 

şekilde kullanır. 

7.3.34. Bilgi kaynaklarının 

güvenilirliğini sorgular. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı Doğal sit alanları ve buraların korunmasına yönelik 

güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşma, içeriğe uygun süreli 

yayın takip etme alışkanlığı kazandırma amaçlanır. 

Gazete ve dergi kupürü biriktirilir 

Veya belirli konularda gazete 

Ve dergilerde yayımlanan yazılar 

Toplanır. Öğrencilerin sınıf 

Veya okul panolarına seçtikleri 

metinlerle katlamaları sağlanır ve bu 

yolla öğrenciler okuduklarıyla ilgili 

duygu ve düşüncelerini 

Arkadaşlarıyla paylaşır. 

7.3.OKUMA-ANLAMA 7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle 

sunulan bilgileri yorumlar. 

Meteoroloji Müdürlüğü Grafik, tablo ve çizelgelerle çokça ifade edilen hava 

tahmin raporlarının farklı grafik, tablo ve çizelge 

örnekleri yerinde incelenir. 

Grafik ya da tablo oluşturup 

onunla ilgili sorular hazırlar 

7.4.YAZMA 7.4.1. Şiir yazar. Aşıkpaşa Tabiat Parkı Ortama ilişkin gözlemler duyguları harekete geçirir 

ve ortamda şiir yazılır. 

Yazılan şiirlerden pano 

oluşturulur. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

7.4.YAZMA 7.4.2. Bilgilendirici metin yazar. Hacıbey Konağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk 

haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

haftalarında Milli Mücadele ve Atatürkçülük teması 

kapsamında ziyaret edilen mekânda edinilen 

bilgilerden yola çıkarak Atatürk'ün haytanı anlatan 

yazılar yazar. 

Yazdığı yazı sınıf panosunda 

paylaşılır. 

7.2.YAZMA 7.4.2 Bilgilendirici metin yazar. Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Medya metinlerinin hazırlandığı ortamı tanır. 

Bilgilendirici metin yazma teknik ve yöntemlerini 

kavrar. 

Sınıf gazetesi oluşturma. 

7.4.YAZMA 7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. 

7.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun 

başlık belirler. 

7.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve 

bağlantı ifadelerini kullanır.  

7.4.10.Yazdıklarını düzenler. 

Kaman Japon Bahçesi Düzenlenen gezide notlar alınarak izlenimler yazılır. 

Öğrenci böylece duygu, düşünce, hayal, izlenim ve 

deneyimlerini yazarak ifade eder. 

Gezip gördüklerim adı altında 

notlarını planlı bir yazıya 

dönüştürmesi istenir. 

7.4.YAZMA 7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. 

7.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun 

başlık belirler. 

7.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve 

bağlantı ifadelerini kullanır.  

7.4.10.Yazdıklarını düzenler. 

Kaman Japon Bahçesi Düzenlenen gezide notlar alınarak izlenimler yazılır. 

Öğrenci böylece duygu, düşünce, hayal, izlenim ve 

deneyimlerini yazarak ifade eder. 

Gezip gördüklerim adı altında 

notlarını planlı bir yazıya 

dönüştürmesi istenir. 
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Türkçe                 7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

7.4.YAZMA 7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. 

7.4.8. Yazdıklarının içeriğine 

uygun başlık belirler. 

7.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve 

bağlantı ifadelerini kullanır.  

7.4.10.Yazdıklarını düzenler. 

Kaman Japon Bahçesi Düzenlenen gezide notlar alınarak izlenimler 

yazılır. Öğrenci böylece duygu, düşünce, 

hayal, izlenim ve deneyimlerini yazarak 

ifade eder. 

Gezip gördüklerim adı altında notlarını 

planlı bir yazıya dönüştürmesi istenir. 

7.2.YAZMA 7.4.6.Bir işin işlem basamaklarını 

yazar. 

Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Bir yazının yazılıp gazetede basımına kadar 

geçen işlem basamaklarını yerinde görür. 

 

7.2.YAZMA 7.4.11 Kısa metinler yazar. Haber 

metni ve/veya anı yazmaya teşvik 

edilir. 

Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Haber metinlerinin nasıl yazıldığı ve gazetede 

basım sürecine ilişkin bilgiler edinerek doğru 

ve nitelikli haber yazıları yazma hakkında 

ayrıntılı bilgi sahibi olur. 

Kısa bir haber metni yazar. 

7.4.YAZMA 7.4.11. Kısa metinler yazar. Kaman Japon Bahçesi Gözlem yapar, bulunduğu alanın, doğal 

alanların korunması konusundaki, önemini 

kavrar. 

Öğrencilerden doğal sit alanlarının 

korunmasına yönelik etkili bir slogan 

bulmaları istenir ve slogan sınıf/okul 

panosunda sergilenir. 

7.4. YAZMA 7.4.3. Hikâye edici metin yazar. Güzler Evcil Hayvanlar Parkı Hikâye edici metnin özelliklerini- yer, zaman, 

kişiler, olay etrafında gözlemler. 

Gezip gördüğü yer ile ilgili 

izlenimlerinden yola çıkarak sınıfa 

hikâye edici bir metin yazar. 

7.4.YAZMA T.5.4.14. Kısa metinler yazar. Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar Öğrenciler gerekli konularda dilekçe 

yazarak bilgi alır. 

Bir istek veya şikâyet için belediyeye 

ithafen bir dilekçe yazdırılacak, dilekçe 

belediyenin gerekli birimine teslim 

edilecek ve dilekçeye verilen cevap ile 

diğer süreçler gözlemlenip 

değerlendirilecek. 
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Türkçe                 8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

8.1.DİNLEME-İZLEME 8.1.1. Dinlediklerinde / 

izlediklerinde geçen olayların 

gelişimi ve sonucu hakkında 

tahminde bulunur. 

Neşet Ertaş Kültür merkezi Kültür merkezlerinde verilen 

konferansların, seminerlerin gelişimi ve 

sonucu hakkında mantık yürütür. 

 

8.1.DİNLEME-İZLEME 8.1.1. Dinlediklerinde / 

izlediklerinde geçen olayların 

gelişimi ve sonucu hakkında 

tahminde bulunur. 

Sinemalar Sinema ortamını tanıyarak görsel, işitsel 

uyarıcıları rahatlıkla kavrar. 

İzlediklerinden zevk alır. 

Sınıf ortamında bir filmin 

başlangıç sahneleri izletilerek 

filmin devamı hakkında tahminde 

bulunmaları istenir. 

8.1.DİNLEME-İZLEME 8.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

konusunu belirler. 

Neşet Ertaş Kültür merkezi Canlı bir oyunu izlerken dikkatini verir. 

Oyunla ilgili akla gelebilecek sorular 

üretir. 

Belirlenen bir konu üzerinden 

sınıfa canlandırmalar yapar. 

8.1.DİNLEME-İZLEME 8.1.4 Dinlediklerine izlediklerine 

yönelik sorulara cevap verir. 

Neşet Ertaş Kültür merkezi İzleme esnasında oyuna yönelik                   

Sorularına öğrencilerin yanıt bulur.                                                       

Sınıfça izlenen bir tiyatro 

sorulabilecek soruları düşünür. 

Oyunundan sonra görüşleri alınır 

8.1.DİNLEME-İZLEME 8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye 

edici metinleri canlandırır. 

Neşet Ertaş Kültür merkezi Sahne üzerinde (sınıfa) canlandırma 

yaparken nelere dikkat edeceğini bilir. 

Hayal gücünü de kullanarak dekor, 

kostüm ögeleriyle canlandırmasını 

zenginleştir. 

Sınıf ortamında canlandırma yapar. 

8.1.DİNLEME-İZLEME 8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye 

edici metinleri canlandırır. 

Neşet Ertaş Kültür merkezi Düşünceyi eyleme sokma becerisini 

kavrar. Metinleri sınıf ortamında ya da 

sahnede canlandırır. 

Metinleri sınıf ortamında ya da 

sahnede canlandırır. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

8.1.DİNLEME-İZLEME 8.1.10. Dinledikleriyle/ 

izledikleriyle ilgili görüşlerini 

bildirir.  

8.1.14. Dinleme Stratejilerini 

uygular. 

Hacı Bey Konağı Atatürk ve Milli Mücadele dönemi ile 

ilgili fikir sahibi olur. Kırşehir'in Milli 

Mücadeledeki rolü ile ilgili izlenim sahibi 

olur. 

Milli Mücadele ve Atatürk ile ilgili 

dinledikleri/izledikleri 

doğrultusunda drama çalışmaları 

yapar. 

8.1.DİNLEME-İZLEME 8.1.10. Dinledikleriyle/ 

izledikleriyle ilgili görüşlerini 

bildirir. 

Kırşehir İl Müzesi Milli kültürümüze ait bilgiler edinir. Milli 

kültürümüzü oluşturan ögeler hakkında fikir 

sahibi olur. 

Öğrenciler Kırşehir bölgesine 

ait yöresel kıyafetleri, yemekleri, 

eşyaları vb. tanıtan bir sunum 

hazırlar. Hazırlıklı konuşma 

yapar. 

8.1.DİNLEME-İZLEME 8.1.11. Dinlediklerinin/ 

izlediklerinin içeriğini 

değerlendirir. Medya metinlerinin 

hedef kitlesi ve amacının 

sorgulanması sağlanır. 

Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin 

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi 

kitleyle, ne tür metinlerin ilişkilendirildiği 

hakkında bilgi sahibi olur. 

 

8.1.DİNLEME-İZLEME 8.1.14. Dinledikleriyle/ 

izledikleriyle ilgili görüşlerini 

bildirir. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Kariyer Merkezi 
Katılımlı, katılımsız, grup halinde ve not 

alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri 

uygular. 

Kendi kariyer planını oluşturarak 

arkadaşlarıyla paylaşır. 

8.1.DİNLEME-İZLEME 8.1.14. Dinleme stratejilerini 

uygular. 

Neşet Ertaş Kültür merkezi Dinleme yöntemlerini sahada aktif bir 

şekilde uygulama fırsat bulur. 

Öğrenciler üç gruba ayrılarak 

katılacakları konferans. seminer, 

açık oturum, panel, münazara, 

sempozyum gibi anlatım türlerinin 

konusu hakkında bilgilendirilir. 

Görev dağılımı yapılır. Not alarak 

katılımlı, katılımsız dinlemeleri 

sağlanır. Sonuçta en iyi olan grup ve 

dinleme metodu seçilir. 
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Türkçe                 8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

8.1.DİNLEME-İZLEME 8.1.13. Konuşmacının sözlü 

olmayan mesajlarını kavrar. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Tiyatro oyunu izleyerek oyuncuların sözleri 

dışında kalan el, kol hareketleri ile jest ve 

mimiklerle anlatmak istedikleri duygu ve 

düşünceleri, vermek istedikleri mesajları 

anlayıp kavramak için bağlamdan 

yararlanır. 

 

8.1.DİNLEME-İZLEME 8. 3. 29. Medya metinlerini analiz 

eder. 

Yerel Basın Kuruluşları 

 (KTV- AHİ TV) 
Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin 

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi 

kitleye ne tür metinlerin ilişkilendirileceği 

hakkında bilgi sahibi olur. 

Görsel medyadaki bir 

haber değerlendirilir. 

Olayla ilgili çıkarımlarda 

bulunulur. 

8.2 KONUŞMA 8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. 

Öğrencilerin düşüncelerini 

mantıksal bir bütünlük içinde 

sunmaları; görsel, işitsel vb. 

destekleyici materyaller 

kullanmaları, sunu hazırlamaları 

sağlanır. 

Cacabey Medresesi veya 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi 
Tarihi bir mekânı gezer, hakkında bilgi 

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle 

destekleyerek kısa sunum hazırlar. Sunum 

planlama ve gerçekleştirme becerisini 

geliştirir. 

Gezip gördüğü yerle ilgili sunum 

yapar. 

8.2 KONUŞMA 8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. 

Öğrencilerin düşüncelerini 

mantıksal bir bütünlük içinde 

sunmaları; görsel, işitsel vb. 

destekleyici materyaller 

kullanmaları, sunu hazırlamaları 

sağlanır. 

Cacabey Medresesi veya Ahi 

Evran’ı Veli Külliyesi 
Tarihi bir mekânı gezer, hakkında bilgi 

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle 

destekleyerek kısa sunum hazırlar. Sunum 

planlama ve gerçekleştirme becerisini 

geliştirir. 

Hazırladığı sunumu sınıfa 

arkadaşlarına sunar. 
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Türkçe                 8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

8.2. KONUŞMA 8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Neşet Ertaş Kültür Merkezi Kültür merkezinde sıklıkla düzenlenen 

konferans, sempozyum gibi etkinlikleri takip 

eder ve yaşına uygun olan etkinliklere 

katılarak hazırlıklı konuşmalar hakkında, 

yerinde fikir sahibi olur. 

Verilen konu ile ilgili sunum 

hazırlar ve sunar. 

8.2 KONUŞMA 8.2.4.Konuşmalarında beden dilini 

etkili bir şekilde kullanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi İzlediği tiyatro oyununda oyuncuların jest ve 

mimiklerine dikkat eder, beden dilinin 

iletişimdeki önemini kavrar, beden dilini ders 

içi ve ders dışı etkinliklerde kullanmaya 

özen gösterir. 

Drama gösterisi hazırlar 

8.2 KONUŞMA 8.2.3 Konuşma stratejilerini uygular. 

Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati 

kurma, tartışma ve eleştirel konuşma 

gibi yöntem ve tekniklerinin 

kullanılması sağlanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Öğrencileri planlanan bir konferans, panel 

veya münazaraya götürerek konuşma 

yöntemlerinin nasıl etkili kullanıldığını 

gözlemlemeleri sağlanır. 

Öğrencileri kültür merkezine 

götürmeden önce konuşma 

stratejileri hakkında bilgi verilir. 

Çalışma sonunda da öğrencilerden 

izlediklerine yönelik kısa bir 

hazırlıksız sunum yapmaları istenir. 

8.2 KONUŞMA 8.2.1. Hazırlıklı konuşmalar yapar. Neşet Ertaş Kültür Merkezi Yaşına uygun konferanslara katılarak, 

konuşmacıları gözlemleyerek hazırlıklı 

konuşmalarla ilgili fikir edinir. 

Okulda ya da sınıf ortamında 

münazara yapar. 

8.2 KONUŞMA 8.2.4 Konuşmasında beden dilini 

etkili kullanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Oyuncular oyunlarını sergilerken sözel anlat 

ile beden dili arasında nasıl uyum 

sağlandığını fark eder. 
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Türkçe                 8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.4 Okuma stratejilerini kullanır. Neşet Ertaş Kültür Merkezi Kitap ve kütüphane kavramlarını yakından 

tanır, kütüphane ortamını, bu ortamda kitap 

okumanın kurallarını öğrenir. 

 

8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Kırşehir İl Kütüphanesi Kütüphane iklimini soluyarak ve 

kurallarına uyarak sessiz okuma tekniğini 

pekiştirir. 

 

8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.6. Deyim ve atasözlerinin 

metne katkısını belirler. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Bilgi kaynaklarına etkili bir şekilde 

ulaşmayı öğrenir. 

Metinde geçen anlamını bilmediği 

kelime ve kelime gruplarını not alır. 

Kaynaklardan araştırarak bilgiye 

ulaşır. Bilgiye en kısa sürede ve en 

kapsamlı şekilde ulaşan öğrenciler 

ödüllendirilir. 8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. Neşet Ertaş Kültür Merkezi Tiyatro türünün ayırt edici ve temel 

nitelikleri öğrencilerin yaş ve gelişim 

düzeylerine uygun oyunlar aracılığıyla 

öğrenilir. 

 

8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. Kırşehir İl Kütüphanesi Kütüphanede sessiz okuma yapar, okuma 

stratejilerini kullanır. Farklı türde metinleri 

değerlendirir. Hikâye, masal, fabl, haber 

metni türlerinde metinleri araştırır, bilgi 

toplar. 

 

8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.31.Bilgi kaynaklarının 

güvenirliğini sorgular. 

Yerel Basın Kuruluşları 

(KTV- AHİ TV) 
Bilgiye ulaşma yolunda gazetenin nasıl bir yol 

izlediği, kaynak güvenirliği hakkında nasıl 

çalışmalar yaptığı ile ilgili fikir sahibi olur. 
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Türkçe                 8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.29. Medya metinlerini analiz 

eder. 

Yerel Basın Kuruluşları 

(KTV- AHİ TV) 
Medya metinlerinin amaçlarının (kültür 

aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme, 

eğlendirme, ikna etme) belirlenmesi sağlanır. 

Görsellerde tablo ve içerik değerlendirmesi 

yapar. Görsel medya oluşum aşamaları ile 

ilgili bilgi alır. 

 

8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.30 Bilgi kaynaklarını etkili bir 

şekilde kullanır. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Yazılı kaynakların (kitap, dergi, broşür, 

gazete vb.) ve internet kaynaklarının 

güvenilirliğini sorgular ve bu kaynakları 

etkin bir şekilde kullanır. 

Kütüphanedeki yazılı 

kaynaklardan belirlediği konu ile 

ilgili yaptığı araştırmayı sunar. 

8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.30.Bilgi kaynaklarını etkili bir 

şekilde kullanır. 

Neşet Ertaş Kültür Evi Mekândaki anı örneklerinden faydalanır. 

Türün özelliklerini kavrar. 

Mekânda anı türünün özellikleri 

anlatılır. Mekândaki anılardan 

örnekler alınır. Sınıf içerisinde de anı 

yazma çalışması yapılır. 

8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle 

sunulan bilgileri yorumlar. 

Meteoroloji Müdürlüğü Meteoroloji verilerinden faydalanarak 

bilgiyi yorumlamayı ve analiz etmeyi 

öğrenir. 

Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba 

farklı bir merkez verilerek o merkeze 

ait günlük hava tahmin raporlarını 

tablo ve çizelgeden yorumlamaları 

istenir. 

8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.33 Edebi eserin yazılı metni ile 

medya sunumunu karşılaştırır. 

Sinemalar Edebi eserlerden uyarlanan sinema filmlerini 

izler ve bu filmi daha önce okumuş olduğu 

edebi eser ile karşılaştırır. Benzerliklerini ve 

farklılıklarını belirler. 
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Türkçe                 8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

8.4.YAZMA 8.4.1. Şiir yazar. Kaman Japon Bahçesi Gözlemlerinden hareketle çevrenin, doğanın 

önemini vurgulayan şiir yazar. 

Yazdıklarını düzenler ve 

arkadaşlarıyla paylaşır. Şiir dilinin 

farklılığını kavrar. 

8.4.YAZMA 8.4.1. Şiir yazar. Kaman Japon Bahçesi Ortama ilişkin gözlemler duyguları 

harekete geçirir ve ortamda şiir yazılır. 

Yazılan şiirlerden pano 

oluşturulur. 

8.2.YAZMA 8.4.2.Bilgilendirici metin yazar. Basın kuruluşları Medya metinlerinin hazırlandığı ortamı tanır. 

Bilgilendirici metin yazma teknik ve 

yöntemlerini kavrar. 

Sınıf gazetesi oluşturma. 

8.4.YAZMA 8.4.4. Yazma stratejilerini uygular. 

8.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun 

başlık belirler. 

8.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve 

bağlantı ifadelerini kullanır. 8.4.10. 

Yazdıklarını düzenler. 

Kaman Japon Bahçesi Düzenlenen gezide notlar alınarak izlenimler 

yazılır. Öğrenci böylece duygu, düşünce, 

hayal, izlenim ve deneyimlerini yazarak 

ifade eder. 

Gezip gördüklerim adı altında 

notlarını planlı bir yazıya 

dönüştürmesi istenir. 

8.4.YAZMA 8.4.4.Yazma stratejilerini uygular. Kaman Japon Bahçesi Düzenlenen gezide notlar alınarak izlenimler 

yazılır. Öğrenci böylece duygu, düşünce, hayal, 

izlenim ve deneyimlerini yazarak ifade eder. 

Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı 

ifadelerini kullanmak için gezip 

gördüğü yerleri sırasıyla anlatacağı 

bilgilendirici bir metin yazar. 

8.2.YAZMA 8.4.6.Bir işin işlem basamaklarını 

yazar. 

Yerel Basın Kuruluşları 

(KTV- AHİ TV) 
Bir yazının yazılıp gazetede basımına kadar 

geçen işlem basamaklarını yerinde görür. 

 

8.2.YAZMA 8.4.11 Kısa metinler yazar. Haber 

metni ve/veya anı yazmaya teşvik 

edilir. 

Yerel Basın Kuruluşları 

(KTV- AHİ TV) 
Haber metinlerinin nasıl yazıldığı ve gazetede 

basım sürecine ilişkin bilgiler edinerek doğru 

ve nitelikli haber yazıları yazma hakkında 

ayrıntılı bilgi sahibi olur. 

Kısa bir haber metni yazar. 
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Türkçe                 8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

8.4. YAZMA 8.4.11. Kısa metinler yazar. Haber 

metni ve/veya anı yazmaya teşvik 

edilir. 

Kırşehir İl Müzesi Bir müzeyi gezerken gözlemlerini yazıya 

dökerek kısa notlar alır. 

Aldığı notlardan hareketle evde ya 

da okulda bir haber metni yazar. 

8.4. YAZMA 8.4.12. Kısa metinler yazar. Kaman Japon Bahçesi Gözlem yapar, bulunduğu alanın, doğal 

alanların korunması konusundaki önemini 

kavrar. 

Öğrencilerden doğal sit alanlarının 

korunmasına yönelik etkili bir slogan 

bulmaları istenir ve slogan sınıf/okul 

panosunda sergilenir. 

8.4. YAZMA 8.4.3. Hikâye edici metin yazar. Kaman Japon Bahçesi Hikâye edici metnin özelliklerini- yer, 

zaman, kişiler, olay etrafında gözlemler. 

Gezip gördüğü yer ile ilgili 

izlenimlerinden yola çıkarak 

sınıfa hikâye edici bir metin 

yazar. 

8.4. YAZMA 8.4.12 Kısa metinler yazar. Kaman Japon Bahçesi Kaman Japon Bahçesi ile ilgili anı yazma 

çalışması yapılır. 

Hiç Kaman Japon Bahçesine 

gitmemiş öğrencilere geziye 

gitmeden önce neleri 

görebileceklerini tahmin etmeleri 

istenir. Liste oluşturulur. Geziden 

sonra tahmin listedekilerle 

gördükleri karşılaştırılır. 

8.4. YAZMA 8.4.17 Yazdıklarını paylaşır. Kırşehir Kalesi ve Çevresi Kırşehir'in Kurtuluşu haftasında gezdiği, 

gördüğü yerlerin özelliklerini ve izlenimlerini 

istediği metin türünde yazar. 

Verilen bilgileri kronolojik sıraya 

koyar. 
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Sosyal Bilgiler                5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

İNSANLAR, YERLER 

VE ÇEVRELER 

SB.5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen 

iklimin, insan faaliyetlerine 

etkisini, günlük yaşantısından 

örnekler vererek açıklar. 

Meteoroloji Müdürlüğü Yaşadığı çevredeki iklimin insan yaşamına 

etkisini değerlendirir. 

 

ÜRETİM, DAĞITIM VE 

TÜKETİM 

SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve 

çevresinin ekonomik faaliyetlerini 

analiz eder. 

SB.5.5.2. Yaşadığı yer ve 

çevresindeki ekonomik faaliyetlere 

bağlı olarak gelişen meslekleri 

tanır. 

Petlas, Çemaş, Meytaş, Şeker Fabrikası Bu ziyarete yaşadığı yerin ekonomik 

etkinliklerini ve buna bağlı gelişen meslekleri 

yakından tanır. 

 

ÜRETİM, DAĞITIM VE 

TÜKETİM 

SB.5.5.4. Temel ihtiyaçları 

karşılamaya yönelik ürünlerin 

üretim, dağıtım ve tüketim ağını 

analiz eder.  

SB.5.5.5. İş birliği yaparak üretim, 

dağıtım ve tüketme dayalı yeni 

fikirler geliştirir. 

Petlas, Çemaş, Meytaş, Şeker Fabrikası Bu ziyarete ekonomik etkinlikleri analiz 

ederek bu alanda yeni fikirler geliştirme 

olanağı bulur. 

 

KÜRESEL 

BAĞLANTILAR 

SB.5.7.1. Yaşadığı yer ve 

çevresinin ülkemiz ile diğer ülkeler 

arasındaki ekonomik ilişkilerdeki 

rolünü araştırır. 

Petlas Lastik Fabrikası Bu ziyarete yerli ürünümüz fındığın diğer 

ülkelerle ekonomik ilişkilerdeki önemini 

analiz eder. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

İNSANLAR, YERLER 

VE ÇEVRELER 

SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki 

afetlerin ve çevre sorunlarının 

oluşum nedenlerini sorgular. 

Kırşehir AFAD Merkezi Bu ziyaretle yaşadığı çevresindeki çevre 

sorunları ve afetler ile ilgili bilinçlenir. 

 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE 

TOPLUM 

SB.5.4.1. Teknoloji kullanımının 

sosyalleşme ve toplumsal 

ilişkiler üzerindeki etkisini 

tartışır.  

SB.5.4.2. Sanal ortamda ulaştığı 

bilgilerin doğruluk ve 

güvenilirliğini sorgular. 

Ahi Evran Üniversitesi Araştırma 

Merkezi 

Teknoloji kullanımının toplum ve 

sosyalleşme üzerindeki etkisi ile ilgili 

bilinçlenir. 

 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE 

TOPLUM 

SB.5.4.4. Buluş yapanların ve bilim 

insanlarının ortak özelliklerini 

belirler. 

Kırşehir Bilim Sanat Merkezi Bu ziyarete bilim insanlarının ortak 

özellikleri ile ilgili bilinçlenir. 

 

KÜLTÜR VE MİRAS SB.5.2.2. Çevresindeki doğal 

varlıklar ile tarihî mekânları, 

nesneleri ve eserleri tanıtır. 

Kaman Kalehöyük Arkeoloji 

Müzesi ve Japon Bahçesi 
Bu ziyaret ile tarihî mekân ve doğal 

varlıkların bilincine varır. 

 

KÜLTÜR VE MİRAS SB.5.2.3. Ülkemizin çeşitli 

yerlerinin kültürel özellikleri ile 

yaşadığı çevrenin kültürel 

özelliklerini karşılaştırarak bunlar 

arasındaki benzer ve farklı 

unsurları belirler. 

Kırşehir İl Müzesi Müzedeki eser ve nesnelerden hareketle yaşadığı 

yerin kültürel özelliklerini değerlendirir. 

 

KÜLTÜR VE MİRAS SB.5.2.4. Kültürel ögelerin, 

insanların bir arada yaşamasındaki 

rolünü analiz eder. 

Ağalar Konağı Bu ziyaretle kültürel öğelerin birlik 

beraberliği sağlamadaki rolünü 

değerlendirir. 

 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE 

TOPLUM 

SB.5.4.5. Yaptığı çalışmalarda 

bilimsel etiğe uygun davranır. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Kütüphane ziyaretleri ile bilimsel araştırma 

yaparak bilim etiği hakkında bilinçlenir. 

 

İNSANLAR, YERLER VE 

ÇEVRELER 

SB.5.3.1. Haritalar üzerinde 

yaşadığı yer ve çevresinin 

yeryüzü şekillerini genel olarak 

açıklar. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı Bu gezilerde harita ve yüzey şekillerini 

karşılaştırarak yaşadığı çevreyi tanır. 

 

KÜRESEL BAĞLANTILAR SB.5.7.3. Turizmin uluslararası 

ilişkilerdeki önemini açıklar. 

Terme Kaplıcası Bu ziyarete uluslararası ilişkilerde turizmin 

önemini değerlendirme imkânı elde eder. 
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Sosyal Bilgiler                5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

İNSANLAR, YERLER VE 

ÇEVRELER 

SB.5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen 

iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, 

günlük yaşantısından örnekler 

vererek açıklar. 

MALYA Devlet Üretme Çiftliği Yaşadığı çevredeki iklimin insan yaşamına 

etkisini değerlendirir. 

 

ÜRETİM, DAĞITIM VE 

TÜKETİM 

SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve 

çevresinin ekonomik faaliyetlerini 

analiz eder. 

SB.5.5.2. Yaşadığı yer ve çevresindeki 

ekonomik faaliyetlere bağlı olarak 

gelişen meslekleri tanır. 

Petlas, Çemaş, Meytaş, Şeker Fabrikası Bu ziyarete yaşadığı yerin ekonomik 

etkinliklerini ve buna bağlı gelişen 

meslekleri yakından tanır. 

 

ÜRETİM, DAĞITIM VE 

TÜKETİM 

SB.5.5.4. Temel ihtiyaçları 

karşılamaya yönelik ürünlerin 

üretim, dağıtım ve tüketim ağını 

analiz eder.  

SB.5.5.5. İş birliği yaparak üretim, 

dağıtım ve tüketme dayalı yeni 

fikirler geliştirir. 

Petlas, Çemaş, Meytaş, Şeker Fabrikası Bu ziyarete ekonomik etkinlikleri analiz 

ederek bu alanda yeni fikirler geliştirme 

olanağı bulur. 

 

KÜRESEL BAĞLANTILAR SB.5.7.1. Yaşadığı yer ve çevresinin 

ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki 

ekonomik ilişkilerdeki rolünü 

araştırır. 

Petlas, Çemaş, Meytaş, Şeker 

Fabrikası 

Bu ziyarete yerli ürünümüz lastik, çelik, kireç 

ve şekerin diğer ülkelerle ekonomik 

ilişkilerdeki önemini analiz eder. 

 

ETKİN VATANDAŞLIK SB.5.6.1. Bireysel ve toplumsal 

ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların 

karşılanması için hizmet veren 

kurumları ilişkilendirir. 

Ahi Evran Üniversitesi Çevresinde hizmet veren kuruluşlardan 

üniversiteleri yakından tanır. 

 

 

46



Sosyal Bilgiler                6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

BİREY VE TOPLUM SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî 

bağların toplumsal birlikteliğin 

oluşmasındaki yerini ve rolünü 

analiz eder. 

Kırşehir İl Müzesi Sosyal kültürel tarihî bağların toplumsal 

birliktelik açısından önemini analiz eder. 

 

ETKİN VATANDAŞLIK SB.5.6.2. Yaşadığı yerin yönetim 

birimlerinin temel görevlerini 

açıklar. 

Kırşehir Belediyesi Belediyelerin mahalli yönetimlerdeki yeri ve 

önemini açıklar 

 

KÜLTÜR VE MİRAS SB.6.2.5. Tarihî ticaret yollarının 

toplumlar arası siyasi, kültürel ve 

ekonomik ilişkilerdeki rolünü 

açıklar. 

Kesik köprü Kervansarayı Kervansarayın Kırşehir siyasi, kültürel ve 

ekonomik hayat üzerinde tarihî etkisini 

değerlendirir. 

 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE 

TOPLUM 

SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki 

çalışma ve bulgulardan hareketle 

sosyal bilimlerin toplum hayatına 

etkisine örnekler verir. 

Kırşehir İl Müzesi Müze ziyaret ile sosyal bilimlerin insan ve 

toplum hayatını anlamada ve 

değerlendirmedeki önemini analiz eder. 

 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE 

TOPLUM 

SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerin gelecekteki yaşam 

üzerine etkilerine ilişkin fikirler 

ileri sürer. 

Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yaşam 

üzerindeki etkisini değerlendirir. 

 

ÜRETİM, DAĞITIM VE 

TÜKETİM 

SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce 

tüketilmesinin canlı yaşamına 

etkilerini analiz eder. 

Seyfe Gölü Seyfe gölü ziyaretlerinde kaynakların 

bilinçsiz tüketiminin canlı yaşamına 

etkilerini fark ederek çevre duyarlılığı 

gelişir. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

ÜRETİM, DAĞITIM VE 

TÜKETİM 

SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin 

gerektirdiği kişilik özelliklerini, 

becerileri ve eğitim sürecini 

araştırır. 

Ahi Evran Üniversitesi  

Kariyer Merkezi 

Merkez ziyaretiyle meslekleri tanıyarak, 

meslek seçiminde öncelikli konuları 

öğrenerek kişilik özelliklerine uygun 

meslek seçiminde bilinç kazanır. 

 

ETKİN VATANDAŞLIK SB.6.6.6. Türk tarihinden ve güncel 

örneklerden yola çıkarak toplumsal 

hayata kadına verilen değeri fark 

eder. 

Ahi Evran Üniversitesi Geçmişten günümüze toplumsal hayata 

kadın haklarındaki değişim ve gelişimi 

analiz eder. 

 

BİREY VE TOPLUM SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman 

içerisindeki değişimini inceler. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Sosyal rollerin değişimini tiyatro 

gösterisinde analiz eder. 

 

KÜRESEL 

BAĞLANTILAR 

SB.6.7.4. Popüler kültürün, 

kültürümüz üzerindeki etkilerini 

sorgular. 

Neşet Ertaş Kültür Evi Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki 

etkilerini değerlendirme fırsat bulur. 

 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE 

TOPLUM 

SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerin gelecekteki yaşam 

üzerine etkilerine ilişkin fikirler 

ileri sürer. 

Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yaşam 

üzerindeki etkisini değerlendirir. 

 

BİREY VE TOPLUM SB.6.1.3. Toplumda uyum 

içerisinde yaşayabilmek için 

farklılıklara yönelik ön yargıları 

sorgular. 

Kırşehir Engelsiz Yaşam Merkezi Farklılıklara saygı göstermenin toplumsal uyum 

sürecine katkısını analiz eder. 
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Sosyal Bilgiler                6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

KÜLTÜR VE MİRAS SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını 

ve beraberinde getirdiği değişimleri 

yorumlar.  

SB.6.2.3. Türklerin İslamiyet’i 

kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve 

kültürel alanlarda meydana gelen 

değişimleri fark eder. 

Cacabey Gök Bilimleri Medresesi 

Ahi Evran-ı Veli Külliyesi 

İslamiyet’in kabulü ile sosyal, kültürel, 

siyasi alanda yaşanan değişimleri 

değerlendirir. 

 

KÜLTÜR VE MİRAS SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu 

yurt edinme sürecini XI ve XIII. 

yüzyıllar kapsamında analiz eder. 

Cacabey Gök Bilimleri Medresesi 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi 

Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeleri ile 

ilgili araştırma yaparak dönem ile ilgili 

bilinç kazanır. 

 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE 

TOPLUM 

SB.6.4.3. Bilimsel araştırma 

basamaklarını kullanarak 

araştırma yapar. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Kütüphanelerde bilimsel araştırma 

basamaklarına uygun araştırma yapmayı 

öğrenir. 
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Sosyal Bilgiler                6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

ÜRETİM, DAĞITIM VE 

TÜKETİM 

SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla 

ekonomik faaliyetlerini 

ilişkilendirir. 

Petlas,,,Çemaş, Meytaş, Şeker 

Fabrikası 
Fabrika ziyaretinde ülkemizin kaynakları 

hammadde ve ekonomik etkinlik ilişkisini 

değerlendirir. 

 

ÜRETİM, DAĞITIM VE 

TÜKETİM 

SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi 

özelliklerini dikkate alarak yatırım ve 

pazarlama proje önerileri hazırlar. 

Petlas, Çemaş, Meytaş, Şeker 

Fabrikası 

Doğal kaynakların yatırım ve pazarlamada 

önemini görerek yeni proje fikirlere ileri 

sürer. 

 

ETKİN VATANDAŞLIK SB.6.6.3. Yönetimin karar alma 

sürecini etkileyen unsurları analiz 

eder. 

Yerel Basın Kuruluşları 

(KTV, AHİ TV) 
Basın yayın kuruluşlarının kamuoyu 

oluşturmada etkisini yerinde analiz eder. 

 

BİREY VE TOPLUM SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin 

oluşmasında sosyal yardımlaşma ve 

dayanışmayı destekleyici faaliyetlere 

katılır 

Türk Kızılay’ı Kırşehir Şubesi Yardımlaşma dayanışmanın Türk Kızılayı’nın 

yaptığı çalışmalar ekseninde toplumsal 

birlikteliğe katkılarını değerlendirir. 
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Sosyal Bilgiler                7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

KÜLTÜR VE MİRAS SB.7.2.4. Osmanlı Devleti’nde 

ıslahat hareketleri sonucu ortaya 

çıkan kurumlardan hareketle 

toplumsal ve ekonomik değişim 

hakkında çıkarımlarda bulunur. 

Kırşehir İl Müzesi Müzelerdeki eserleri inceleyerek Osmanlı 

Devleti’ndeki yeniliklerin toplumsal ve 

ekonomik alandaki değişimini 

değerlendirir. 

 

İNSANLAR, YERLER 

VE ÇEVRELER 

SB.7.3.3. Örnek incelemeler 

yoluyla göçün neden ve sonuçlarını 

tartışır. 

Kırşehir Göç İdaresi Müdürlüğü Merkeze gerçekleşecek ziyarete göçün 

neden ve sonuçları hakkında bilinçlenir. 

 

ÜRETİM, DAĞITIM VE 

TÜKETİM 

SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere 

bağlı olarak ortaya çıkan yeni 

meslekleri dikkate alarak mesleki 

tercihlerine yönelik planlama 

yapar. 

Ahi Evran Üniversitesi  

Kariyer Merkezi 

Merkez ziyaretiyle meslekleri tanıyarak, 

meslek seçiminde öncelikli konuları 

öğrenerek kişilik özelliklerine uygun 

meslek seçiminde bilinç kazanır. 

 

KÜRESEL 

BAĞLANTILAR 

SB.7.7.4. Arkadaşlarıyla birlikte 

küresel sorunların çözümüne 

yönelik fikir önerileri geliştirir. 

Ahi Evran Üniversitesi Küresel sorunları tanır ve çözüme yönelik 

fikirler ileri sürer. 

 

ÜRETİM, DAĞITIM VE 

TÜKETİM 

SB.7.5.6. Dijital teknolojilerin 

üretim, dağıtım ve tüketim ağında 

meydana getirdiği değişimleri 

analiz eder. 

Çemaş Aş, Meytaş, Petlas, Şeker 

Fabrikası 

Teknolojinin ekonomik etkinlikler 

üzerindeki etkisini ve önemini analiz eder. 

 

51



Sosyal Bilgiler                7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

KÜLTÜR VE MİRAS SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi 

güç olarak ortaya çıkış sürecini 

ve bu süreci etkileyen faktörleri 

açıklar. 

SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih 

siyasetini örnekler üzerinden 

analiz eder. 

Ahi Evran-ı Veli Külliyesi Mekân ziyaretindeki gözlemlerinden 

hareketle Osmanlı Devleti’nin siyasi güç 

olarak ortaya çıkışını fetih siyasetini analiz 

eder. 

 

KÜLTÜR VE MİRAS SB.7.2.5. Osmanlı kültür, sanat ve 

estetik anlayışına örnekler verir. 

Alaeddin Cami 

Kapucu Cami 

Tarihi mekânlardan hareketle Osmanlı 

Devletinin sanat ve estetik anlayışını 

yerinde inceler. 

 

İNSANLAR, YERLER VE 

ÇEVRELER 

SB.7.3.1. Örnek incelemeler 

yoluyla geçmişten günümüze, 

yerleşmeyi etkileyen faktörler 

hakkında çıkarımlarda bulunur. 

Kaman Kalehöyük Arkeoloji 

Müzesi 
Tarihi yerleşmelerden hareketle günümüz 

yerleşmelerini karşılaştırarak çıkarım yapar. 

 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE 

TOPLUM 

SB.7.4.1. Bilginin korunması, 

yaygınlaştırılması ve 

aktarılmasında değişim ve 

sürekliliği inceler. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Kütüphane ziyaretleri ile bilginin 

korunması, yayılması ve aktarılması 

süreçlerini yerinde inceler. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

BİREY VE TOPLUM SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve 

etkileşimdeki rolünü tartışır. 

Yerel Basın kuruluşları Medyanın etkileşim ve değişim 

üzerindeki etkisini analiz eder. 

 

ÜRETİM, DAĞITIM VE 

TÜKETİM 

SB.7.5.1. Üretimde ve yönetimde 

toprağın önemini geçmişten ve 

günümüzden örneklerle açıklar. 

Malya Devlet Üretme Çiftliği Bu ziyarete toprağın tarım, hammadde ve 

sanayide başlıca kaynak olduğunu ve önemini 

kavrar. 

 

ÜRETİM, DAĞITIM VE 

TÜKETİM 

SB.7.5.4. Tarih boyunca Türklerde 

meslek edindirme ve meslek eteği 

kazandırmada rol oynayan kurumları 

tanır. 

Ahi Evran-ı Veli Külliyesi Türklerde tarihsel süreçlerde meslek 

edindirme, meslek etiği kazandırmadaki 

önemli noktaları inceler. 

 

BİREY VE TOPLUM SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve 

etkileşimdeki rolünü tartışır. 

Yerel Basın kuruluşları Kitle iletişim araçlarının toplum üzerinde 

yarattığı değişimlerin farkında olur. 
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Sosyal Bilgiler              8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

ATATÜRKÇÜLÜK VE 

ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 

 8.4.2. Siyasi alanda meydana 

gelen gelişmeleri kavrar. 

Hacı Bey Konağı Mustafa Kemal Atatürk’ün Kırşehir’e geldiğinde kaldığı konağı 

inceleyerek cumhuriyet yönetiminin kazanımlarını analiz eder. 

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE 

SONRASI 

 8.7.2. Atatürk’ün Türk Milleti’ne 

bıraktığı eserlerinden örnekler 

verir. 

Hacı Bey Konağı Konak ziyaretinde Atatürk'ün bize bıraktığı eserleri tanır ve eserlere 

sahip çıkma konusunda bilinç kazanır. 

MİLLÎ UYANIŞ: 

BAĞIMSIZLIK 

YOLUNDA 

ATILAN 

ADIMLAR 

 8.2.4. Kuvay-ı Milliye’nin oluşum 

sürecini ve sonrasında meydana 

gelen gelişmeleri kavrar. 

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık 

döneminde Mustafa Kemal’in 

yaptığı çalışmaları analiz eder. 

Kırşehir İl 

Kütüphanesi 

Müze ziyaretinden hareketle Kırşehir halkının Milli Mücadele 

yıllarında gösterdiği çaba ve vatanseverliği inceler. 

ATATÜRKÇÜLÜK VE 

ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 

 8.4.5. Toplumsal alanda yapılan 

inkılapları ve meydana gelen 

gelişmeleri kavrar. 

Ahi Evran Üniversitesi Tarih 

Bölümü 

Cumhuriyet ile birlikte toplumsal alanda kadın haklarında meydana 

gelen gelişmeleri değerlendirir. 

ATATÜRKÇÜLÜK VE 

ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 

 8.4.4. Eğitim ve kültür alanında 

yapılan inkılapları ve gelişmeleri 

kavrar. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Tarih Bölümü 

Bu ziyaretle Atatürk'ün eğitim ve kültür alanında gerçekleştirdiği 

yenilikleri değerlendirir. 

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK 

DIŞ POLİTİKASI 

 8.6.1. Atatürk Dönemi Türk dış 

politikasının temel ilkelerini ve 

amaçlarını açıklar. 

Ahi Evran Üniversitesi Tarih 

Bölümü 
Ziyarette Atatürk Dönemi Türk dış politikası ve temel ilkeleri ile 

ilgili çıkarımda bulunur. 

ATATÜRKÇÜLÜK VE 

ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 

 8.4.6. Ekonomi alanında meydana 

gelen gelişmeleri kavrar. 

Petlas Lastik Fabrikası Fabrika ziyaretleri ile Atatürk'ün ekonomik kalkınmada 

sanayileşmeye verdiği önemi analiz eder. 
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Matematik                5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

GEOMETRİ VE ÖLÇME/ 

UZUNLUK VE ZAMAN 

ÖLÇME 

M.5.2.3.3. Zaman ölçme birimlerini 

tanır birbirine dönüştürür 

Kırşehir İl Müzesi Kırşehir’in geçmiş tarihi ile zamanı ölçme ve 

zaman birimlerini yorumlayıp tanıması 

sağlanır. 

 

VERİ İŞLEME/ VERİ 

TOPLAMA VE 

DEĞERLENDİRME 

M.5.3.1.2. Araştırma sorularına 

ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu 

ve sütun grafiğiyle gösterir. 

Meteoroloji Müdürlüğü Bu kazanıma uygun olarak öğrenciler hava 

tahmini veri toplama işleme ve 

değerlendirmeleri öğrenerek sıklık tablosu ve 

sütun grafikte gösterir. 

 

VERİ İŞLEME/ VERİ 

TOPLAMA VE 

DEĞERLENDİRME 

M.5.3.1.1. Veri toplamayı gerektiren 

araştırma soruları oluşturur.  

M.5.3.1.2. Araştırma sorularına 

ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu 

ve sütun grafiğiyle gösterir. 

M.5.3.1.3. Sıklık tablosu veya sütun 

grafiği ile gösterilmiş verileri 

yorumlamaya yönelik problemleri 

çözer. 

Ahi Evran Üniversitesi  

Araştırma Merkezi 

Araştırma merkezinin veri toplama ve 

değerlendirme sürecinde izledikleri yolun 

kazanımlarla olan ilişkisini ve önemini kavrar. 

 

GEOMETRİ VE ÖLÇME/ 

TEMEL GEOMETRİK 

KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER 

M.5.2.1.2. Bir noktanın diğer bir 

noktaya göre konumunu yön ve birim 

kullanarak ifade eder. 

Cacabey Gök Bilimler Medresesi Farklı konumlara yerleştirilen öğrencilerin 

birbirlerine göre konumlarını bulmaları 

beklenir. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

GEOMETRİ VE ÖLÇME M.5.2.2.1 Çokgenleri isimlendirir 

oluşturur ve temel elamanlarını tanır 

Cacabey Gök Bilimleri Medresesi Cacabey Gök Bilimleri Medresesinde bulunan 

çeşitli çokgenlerin kenar, köşe, köşegen 

özelliklerini inceler. 

 

GEOMETRİ VE ÖLÇME/ 

UZUNLUK VE ZAMAN 

ÖLÇME/ ALAN ÖLÇME 

M.5.2.3.2. Üçgen ve dörtgenlerin çevre 

uzunluklarını hesaplar. M.5.2.4.2. 

Belirlenen bir alanı santimetrekare ve 

metrekare birimleriyle tahmin eder. 

Cacabey Medresesi Astronomi 

Meydanı 
Yapının çevresini ve alanını uzunluğu bilinen 

nesnelerden ya da yöntemlerden yararlanarak 

tahmin eder. Gerçek çevre ve alanla karşılaştırır. 

 

GEOMETRİ VE ÖLÇME/ 

GEOMETRİK CİSİMLER 

M.5.2.5.1. Dikdörtgenler 

prizmasını tanır, temel 

elemanlarını belirler. 

Cacabey Medresesi Astronomi 

Meydanı 
Cacabey Medresesi astronomi meydanında 

mevcut geometrik cisimleri inceleyerek 

mimari elemanlarının geometrik cisimlerle 

ilişkisini kurar. 

 

SAYILAR VE 

İŞLEMLER/ DOĞAL 

SAYILAR 

M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal 

sayıları okur ve yazar. 

Petlas, Çemaş, Meytaş, Şeker Fabrikası Bu kuruluşların yıllık üretimleri, ciroları ve 

giderleri gibi çok büyük sayıları anlamıdır. 

Sayılar ve varlıklar arasında ilişki kurar. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

SAYILAR VE 

İŞLEMLER/ DOĞAL 

SAYILAR 

M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve 

şekil örüntülerinin istenen 

adımlarını oluşturur. 

Petlas, Çemaş, Meytaş, Şeker 

Fabrikası 

Bu fabrikaların günlük üretimlerinden yola 

çıkarak haftalık ve aylık hedefleri arasındaki 

örüntüyü keşfeder. 

 

 

SAYILAR VE 

İŞLEMLER/ ONDALIK 

GÖSTERİM 

M.5.1.5.5. Ondalık gösterimi verilen 

sayıları sayı doğrusunda gösterir ve 

sıralar. 

Badem Pınarı Su Tesisi  

Suyun içeriğindeki mineralleri sıralar. 

 

 

SAYILAR VE 

İŞLEMLER/ YÜZDELER 

M.5.1.6.1. Paydası 100 olan 

kesirleri yüzde sembolü ile 

gösterir. 

Petlas, Çemaş, Meytaş, Şeker Fabrikası Fabrikalarda üretilen ve günlük 

haytamızda tükettiğimiz ürünlerin 

içerisinde kullanılan maddelerin yüzdelerini 

göstererek anlamlandırır. 

 

SAYILAR VE 

İŞLEMLER/ ONDALIK 

GÖSTERİM 

M.5.1.5.5. Ondalık gösterimleri 

verilen sayıları sayı doğrusunda 

gösterir ve sıralar. 

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 
Öğrenciler hastane ziyaretlerinde sağlık 

çalışanlarıyla birlikte belli bir zaman aralığında 

kan tahlil sonuçlarını inceler. Hangi değerlerin 

normal değerlerin arasında hangi değerlerin 

normal değerlerin dışında olduğunu belirler. 

 

GEOMETRİ VE ÖLÇME/ 

TEMEL GEOMETRİK 

KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER 

M.5.2.1.1. Doğru, doğru parçası, ışını 

açıklar ve uygun sembolle gösterir. 

Aşkpaşa Tabiat 

Parkı 

Parkta yer alan ağaç, yol ve banklardaki 

modellerden uygun olanlarından doğru, doğru 

parçası ve ışına örnekler verilir. 
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Matematik                6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

SAYILAR VE İŞLEMLER/ 

TAM SAYILAR 

M.6.1.4.1. Tam sayıları tanır ve sayı 

doğrusunda gösterir. M.6.1.4.2. Tam 

sayıları karşılaştırır ve sıralar. 

Meteoroloji Müdürlüğü Tam sayıların sıcaklıkla olan ilişkisini kavrar. 

Termometre üzerinden sıcaklığın sıfırın 

altında ve sıfırın üstünde olması durumunu 

anlamlandırır. 

 

VERİ İŞLEME/ VERİ 

ANALİZİ 

M.6.4.2.2. Bir veri grubuna ait 

aritmetik ortalamayı hesaplar ve 

yorumlar. 

Meteoroloji Müdürlüğü Kırşehir ilinin aylara göre sıcaklık 

ortalamalarını inceler ve genel ortalama ile 

son yıllardaki ortalamalar arasında nasıl bir 

fark olduğunu, sıcaklıklarda nasıl bir değişme 

olduğunu belirler ve bunun sebeplerinin neler 

olabileceğini tartışır. 

 

SAYILAR VE İŞLEMLER/ 

TAM SAYILAR 

M.6.1.4.3. Bir tamsayının mutlak 

değerini belirler ve anlamlandırır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Neşet Ertaş Kültür Merkezinde bulunan 

asansördeki negatif ve pozitif katların zemin 

kata olan uzaklıkları belirlenir. 

 

SAYILAR VE İŞLEMLER/ 

KÜMELER 

M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel 

kavramları anlar. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Kütüphanedeki kitapların türlerine ya da ortak 

özelliklerine göre gruplandığını görür ve 

küme tanımıyla ilişkilendirir. 

 

GEOMETRİ VE ÖLÇME M.6.3.4.1. Dikdörtgenler prizmasının 

içine boşluk kalmayacak biçimde 

yerleştirilen birim küp sayısının o 

cismin hacmi olduğunu anlar verilen 

cismin hacmini birim küpleri sayarak 

hesaplar. 

Petlas, Çemaş, Meytaş, Şeker 

Fabrikası(sevkiyat bölümleri) 

Dikdörtgenler prizması şeklinde olan 

paketlenmiş bir kutuda kaç paket çay 

olduğunu, bir tr kasasına kaç kutu çay 

yüklendiğini uygulamalı olarak görür, hacimle 

ilişkilendirir. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

GEOMETRİ VE ÖLÇME/ SIVI 

ÖLÇME 

M.6.3.5.1 Sıvı ölçme birimlerini tanır 

ve birbirine dönüştürür. 

Badem Pınarı Su Tesisi Ölçme birimi olarak ml ile ifade edilen su 

şişelerinin paketlenerek L ile ifade edildiğini 

görür. 

 

VERİ İŞLEME/ VERİ 

TOPLAMA VE 

DEĞERLENDİRME 

M.6.4.1.2. İki veri grubuna ait verileri 

ikili sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle 

gösterir. 

Petlas, Çemaş, Meytaş, Şeker Fabrikası 

(sevkiyat bölümleri) 

Kuruluşa ait son beş yılın gelir gider 

miktarlarını ikili sıklık tablosu ve ikili sütun 

grafiğiyle gösterir. 

 

SAYILAR VE İŞLEMLER/ 

ORAN 
M.6.1.7.1. Çoklukları 

karşılaştırmada oran kullanır ve oranı 

farklı biçimlerde gösterir. 

Ahi Evran Üniversitesi Müzikle matematik arasındaki ilişkiyi 

kavratmaya yönelik çalışmalar yapılır. 

Müzikteki uyumum matematikle bağlantısı 

keşfedilir. Do sesini çıkaran telin uzunluğuyla 

diğer sesleri çıkaran tellerin uzunlukların 

oranları belirlenir. 

 

GEOMETRİ VE ÖLÇME/ 

ALAN ÖLÇME 

M.6.3.2.3. Alan ölçme birimlerini 

tanır, m²–km², m²–cm²–mm² 

birimlerini birbirine dönüştürür. 

M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini 

tanır ve standart alan ölçme 

birimleriyle ilişkilendirir. 

Ahi Evran Üniversitesi Üniversite öğrencileriyle iletişime geçerek 

alan ve arazi ölçü birimlerini uygulamalar 

üzerinden kavrar. 

 

SAYILAR VE 

İŞLEMLER/ KÜMELER 

M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel 

kavramları anlar. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı Botanik parkta bulunan bitki çeşitlerini 

türlerine, ortak özelliklerine göre gruplandırır 

ve küme tanımıyla ilişkilendirir. 
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Matematik                7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

VERİ İŞLEME/ VERİ 

ANALİZİ 

M.7.4.1.3. Bir veri grubuna ilişkin 

daire grafiğini oluşturur ve 

yorumlar. 

Kırşehir İl Müzesi Öğrenciler, müzeyi ziyaret ederek belli bir zaman 

aralığında müzeye gelen turistlerin uyruklarını 

belirlerler. Daha sonra bu verileri daire grafiğine 

dönüştürerek müze yetkilileri ve okul arkadaşlarıyla 

paylaşırlar. 

 

SAYILAR VE İŞLEMLER/ 

ORAN VE ORANTI 

M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk 

Teknoloji arasındaki ilişkiyi ifade 

eder.               

Ahi Evran 

Üniversitesi Eğitim 

ve Araştırma 

Hastanesi 

İlaç yapımının doğru orantı ile olan ilişkisini kavrar.  

VERİ İŞLEME/ VERİ 

ANALİZİ 

M.7.4.1.1. Verilere ilişkin çizgi 

grafiği oluşturur ve yorumlar. 

Meteoroloji 

Müdürlüğü 

Kırşehir’in bir haftalık hava durumu ile ilgili çizgi 

grafiği oluşturur ve yorumlar. Dinamik grafik 

hazırlama yazılımlarını inceler. 

 

VERİ İŞLEME/ VERİ 

ANALİZİ 

M.7.4.1.2. Bir veri grubuna ait 

ortalama, ortanca ve tepe değeri 

bulur, yorumlar. 

Muhasebe 

Müdürlüğü 

Aritmetik ortalama mod medyan ilişkisine uygun veri 

gruplarında inceler. 

 

SAYILAR VE İŞLEMLER/ 

ORAN VE ORANTI 

M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını 

inceleyerek iki çokluğun orantılı 

olup olmadığına karar verir. 

Neşet Ertaş Kültür 

Merkezi 

Bir tiyatro oyununun bilet fiyatlarından elde edilen 

gelir ile izleyici sayısı arasındaki ilişkiyi açıklar. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

SAYILAR VE İŞLEMLER/ 

YÜZDELER 

M.7.1.5.2. Birçokluğu diğer 

birçokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 

Terme Kaplıcaları Bu kazanıma uygun olarak öğrencilerin Terme 

Kaplıcalarını ziyaret eden kişilerin illere göre yüzdesel 

dağılımını yapmaları istenir. 

Öğrenciler turistlerin hangi 

illerden bu yapıyı ziyaret için 

geldiklerini öğrenir. Her bir 

ilin toplam katlım içindeki payı 

yüzde olarak hesaplanır ve 

böylece hangi illerin Terme 

Kaplıcalarını görmeyi tercih 

etkileri belirlenir. 

SAYILAR VE İŞLEMLER/ ORAN 

VE ORANTI 

M.7.1.4.3. Gerçek hayat 

durumlarını inceleyerek iki 

çokluğun orantılı olup olmadığına 

karar verir. 

Petlas Fabrikaya giden öğrencilerden gelen kauçuk miktarı üretilen 

lastik miktarı arasında belirli bir oran olup olmadığı fark 

eder. 

 

SAYILAR VE 

İŞLEMLER/ YÜZDELER 

M.7.1.5.4. Yüzde ile ilgili 

problemleri çözer. 

Petlas, Çemaş, Meytaş, 

Şeker Fabrikası 
Fabrikalara gelen hammadde kütleleri arasındaki ilişkinin 

yüzdesini nasıl hesaplandığını buna bağlı farklı 

miktarlardaki hammaddenin bu yüzde yardımıyla ne 

kadarlık mamul madde etiğini örnekler ve uygulamalar 

üzerinden anlamıdır. 

 

SAYILAR VE İŞLEMLER/ ORAN 

VE ORANTI 

M.7.1.4.7 Doğru ve ters orantı ile 

ilgili problemleri çözer (ölçeği 

anlamlandırır) 

Ahi Evran 

Üniversitesi 
Üniversite öğrencileriyle etkileşim içinde uygulama 

üzerinde ölçeği anlamlandırır. 

 

GEOMETRİ VE ÖLÇME M.7.3.4.1. Üç boyutlu cisimlerin 

farklı yönlerden iki boyutlu 

görünümlerini çizer. 

Ahi Evran 

Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi ziyaret edilerek öğrencilerden 

ilgili kazanım doğrultusunda fakülte öğrencilerinden 

yardım alarak çizimleri incelemeleri, üç boyutlu yapıların 

farklı yönlerden çizimleri ile karşılaştırmaları sağlanır. 

 

CEBİR/ CEBİRSEL İFADELER M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu 

ilkesini anlar. 

Masal Parkı Parktaki tahterevalli kullanılarak eşitlik ilkesi test edilir.  
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Matematik                8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

CEBİR/ DOĞRUSAL 

DENKLEMLER 

M.8.2.2.6. Doğrunun eğimini 

modellerle açıklar, doğrusal 

denklemleri ve grafiklerini eğimle 

ilişkilendirir. 

Kırşehir İl Müzesi Müzelerin girişinde bulunan engelli 

rampalarının eğimlerini hesaplar ve standartlara 

uygun olup olmadığını belirler. 

 

CEBİR/ DOĞRUSAL 

DENKLEMLER 

M.8.2.2.2. Koordinat sistemini 

özellikleriyle tanır ve sıralı ikilerle 

gösterir. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Tiyatro salonundaki koltukların konumlarının 

sıralı ikilerle belirtildiğini görür. 

 

GEOMETRİ VE ÖLÇME/ 

DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 

M.8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve 

diğer şekillerin öteleme 

sonucundaki görüntülerini çizer. 

M.8.3.2.2. Nokta, doğru parçası ve 

diğer şekillerin yansıma sonucu 

oluşan görüntüsünü oluşturur. 

M.8.3.2.3. Çokgenlerin öteleme ve 

yansımalar sonucunda ortaya çıkan 

görüntüsünü oluşturur. 

Cacabey Gök Bilimler Medresesi 

Ahi Evran Veli Külliyesi 

Camilerimizde kullanılan çini süslemelerinde 

öteleme, yansıma ve ötelemeli yansıma 

hareketlerini fark eder. 

 

SAYILAR VE İŞLEMLER/ 

ÜSLÜ SAYILAR 

M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük 

sayıları bilimsel gösterimle ifade 

eder ve karşılaştırır. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Çok büyük ve çok küçük sayılarla ifade edilen 

bilimsel verileri bu bilgileri içeren kitapları 

araştırarak bilimsel gösterimi kavrar. 

 

GEOMETRİ VE ÖLÇME/ 

EŞLİK VE BENZERLİK 

M.8.3.3.2. Benzer çokgenlerin 

benzerlik oranını belirler, bir 

çokgene eş ve benzer çokgenler 

oluşturur. 

Cacabey Gök Bilimler Medresesi 

Astronomi Meydanı 

Güneşli bir günde kendi boyu ve gölge uzunluğu 

arasındaki ilişkiden yola çıkarak civarda bulunan 

nesnelerin ve varlıkların yüksekliklerini 

hesaplar. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

 

GEOMETRİ VE ÖLÇME M.8.3.4.4. Dik dairesel silindirin 

hacim bağıntısını oluşturur; ilgili 

problemleri çözer 

Ahi Evran Üniversitesi 

Makine Mühendisliği 

Motorlarda kullanılan silindirlerde silindirin 

hacmi ile ürettiği güç arasında ilişki kurar. 

 

CEBİR/ 

DOĞRUSAL 

DENKLEMLER 

M.8.2.2.6.Doğrunun eğimini modelle 

açıklar, doğrusal denklemleri ve 

grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 

AşıkpaşaTabiat Parkı Aşıkpaşa tabiat parkında bulunan tepenin eğimi 

yükseklik ve başlangıç noktasından yataydaki mesafe 

kullanılarak hesaplanır. 

 

CEBİR/ 

DOĞRUSAL 

DENKLEMLER 

M.8.2.2.6 Doğrunun eğimini 

modellerle açıklar; doğrusal 

denklemleri ve grafiklerini eğimle 

ilişkilendirir. 

Masal Parkı Parktaki kaydırakların eğimini gerekli ölçü aletlerini 

kullanarak hesaplar. 

 

GEOMETRİ VE ÖLÇME/ 

DÖNÜŞÜM 

GEOMETRİSİ 

M.8.3.2.2. Nokta, doğru parçası ve 

diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan 

görüntüsünü oluşturur. 

AşıkpaşaTabiat Parkı, 

Seyfe Gölü Tabiat Parkı 

Göldeki şekillerin birbirine karşılık gelen noktaların 

simetri doğrusuna dik aralarındaki uzaklıkların eşit 

olduğunu fark eder. Yansıma sonucu oluşan 

görüntünün şeklin kendisiyle eş olduğunu anlar. 
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Fen Bilimleri                5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

CANLILARIN 

DÜNYASI 

F.5.2.1.1 Canlılara örnekler vererek 

benzerlik ve farklılıklarına göre 

sınıflandırır. 

Güzler Evcil Hayvanlar Parkı Parkta gördüğü hayvanların benzerlik ve 

farklılıklarını inceler. 

 

MADDE VE DEĞİŞİM F.5.4.3.1 Isı ve sıcaklık arasındaki 

temel farkları açıklar. 

Meteoroloji Müdürlüğü Meteoroloji Müdürlüğünde sıcaklık 

ölçümlerinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi 

edinir. 

 

İNSAN VE ÇEVRE F.5.6.1.1 Bioçeşitliliğin doğal 

yaşam için önemini sorgular. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı Yakın çevremizde nesli tükenme tehlikesi 

olan bitki ve hayvanları araştırır. 

 

İNSAN VE ÇEVRE F.5.6.2.2 Yakın çevresindeki veya 

ülkemizdeki bir çevre sorununun 

çözümüne ilişkin öneriler sunar. 

Ahi Evran Üniversitesi Çevre sorunlarının insan sağlığı 

üzerindeki etkilerini fark eder. 

 

İNSAN VE ÇEVRE 5.6.2.4 İnsan-çevre etkileşiminde 

yarar ve zarar durumlarını örnekler 

üzerinde tartışır. 

Meteoroloji Müdürlüğü İnsan faaliyetleri sonucu çevre 

sorunlarının iklime etkisini fark eder. 

 

İNSAN VE ÇEVRE F.5.6.3.1 Doğal süreçlerin neden 

olduğu yıkıcı doğa olaylarını 

açıklar. 

Kervansaray Dağı Yakın çevremizdeki heyelanlı ve riskli 

bölgeleri fark ederek korunma yollarını 

öğrenir. Heyelan etkisi ile oluşan sera 

gölünü gözlemler. 

 

ELEKTRİK DEVRE 

ELAMANLARI 

F.5.7.1.2 Çizdiği elektrik 

devresinin şemasını kurar. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Çizdiği elektrik devresin şemasını kurar.  
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Fen Bilimleri                6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

VÜCUDUMUZDAKİ 

SİSTEMLER 

F.6.2.3.5 Kan bağışının toplum açısından 

önemini değerlendirir. 

Kırşehir Kızılay Kan Bağış 

Merkezi 

Kan bağışının toplum sağlığı ve toplumsal 

dayanışma açısından önemini kavrar. 

 

MADDE VE ISI F.6.4.4.1 Yakıtları kat, sıvı, gaz olarak 

sınıflandırıp yaygın olarak kullanılanlarına 

örnek verir. 

Petlas Yakıtları tanır, geleceğin yakıtlarını fark 

eder. 

 

MADDE VE ISI F.6.4.3.4 Binalarda ısı yalıtımının önemini, 

aile ve ülke ekonomisi bakımından tartışır. 

Ahi Evran Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliği 

Isı yalıtımının aile ekonomisine ve ülke 

ekonomisine olan önemini fark eder. 

 

MADDE VE DEĞİŞİM F.6.4.4.3 Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri 

ile ilgili alınması gereken tedbirleri 

araştırır. 

Toplum Sağlığı Merkezleri Uzmanları dinleyerek soba ve doğalgaz 

zehirlenmeleri ile ilgili bilgi edinir ve 

alınması gereken önlemleri öğrenir. 

 

SES VE ÖZELLİKLERİ F.6.5.4.5 Sesin yalıt mı veya akustik 

uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam 

tasarımı yapar. 

Ahi Evran Üniversitesi Müzik 

Bölümü 

Yalıtılmış müzik odalarında, ses 

yalıtımının önemini fark eder. 

 

VÜCUDUMUZDAKİ 

SİSTEMLERİN SAĞLIĞI 

F.6.6.1.4 Ergenlik döneminin sağlıklı bir 

şekilde geçirilebilmesi için neler 

yapılabileceğini araştırır. 

Toplum Sağlığı Merkezleri Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde 

geçirilmesi için destek alır. 

 

VÜCUDUMUZDAKİ 

SİSTEMLERİN SAĞLIĞI 

F.6.6.3.1 Sistemlerin sağlığı için yapılması 

gerekenleri araştırıma verilerine göre 

tartışır. 

Toplum Sağlığı Merkezleri Toplumumuzda sağlıkla ilgili riskleri ve 

sorunları tartışır.Toplumda sık görülen 

hastalıkları tartışır. 

 

VÜCUDUMUZDAKİ 

SİSTEMLERİN SAĞLIĞI 

F.6.6.3.2 Organ bağışının toplumsal 

dayanışma açısından önemini kavrar. 

Kırşehir Kızılay Temsilciliği İlgili birim ziyaret edilerek organ bağışı ve 

önemi hakkında bilgi edinilir. 

 

ELEKTRİĞİN İLETİMİ F.6.7.2.2 Elektriksel direnci tanımlar. Mesleki ve Teknik Eğitim 

Merkezi 

Direnç hakkında bilgi edinir.  
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Fen Bilimleri                7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

GÜNEŞ SİSTEMİ VE 

ÖTESİ 

F.7.1.1.1 Uzay teknolojilerini 

açıklar. 

Ahi Evran Üniversitesi Uzay teknolojileri ile ilgili bilgiyi yerinde 

gözlem yaparak öğrenir. 

 

SAF MADDELER VE 

KARIŞIMLAR 

F.7.4.5.3 Geri 

Dönüşümü,kaynakların etkili 

kullanımı açısından sorgular. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Çevre Sorunlar Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

Çevre sorunlarının ülkemiz ve dünya için 

önemini analiz eder. 

 

SAF MADDELER VE 

KARIŞIMLAR 

F.7.4.2.2 Periyodik çizelgede ilk 18 

elementin veya yaygın elementlerin 

kullanım alanlarını ifade eder. 

Ahi Evran Üniversitesi Kimya 

Bölümü 

Kullanılan metal vb. elementleri inceler.  

SAF MADDELER VE 

KARIŞIMLAR 

F.7.4.5.1 Evsel ataklarda geri 

dönüştürülebilen ve 

dönüştürülemeyen maddeleri ayırır. 

Kırşehir Belediyesi Geri Dönüşüm 

Merkezi 

Geri Dönüşünün önemini gözlemleyerek 

fark eder. 

 

IŞIĞIN MADDE İLE 

ETKİLEŞİMİ 

F.7.5.1.4 Güneş enerjisinin günlük 

yaşam ve teknolojideki yenilikçi 

uygulamalarına örnek verir. 

Güntes Güneş Enerji Sistemleri AŞ Güneş enerjisi uygulamalarını daha 

yakından görerek bu sistemlerin ülke 

ekonomisi açısından önemini kavrar. 

 

IŞIĞIN MADDE İLE 

ETKİLEŞİMİ 

F.7.5.3.3 İnce ve kalın kenarlı 

merceklerin odak noktalarını 

deneyerek belirler. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı Ormanlık alanlardaki cam parçalarını 

gözlemler ve bilinçli bir şekilde imha 

eder. 

 

CANLILARDA ÜREME, 

BÜYÜME VE GELİŞME 

F.7.6.2.3 Bitki ve hayvanlarda 

büyüme ve gelişmeye etki eden 

temel faktörleri açıklar. 

Güzler Evcil Hayvanlar Parkı Bitki ve hayvan türlerinin yapısını inceler. 

Deniz canlılarında büyüne gelişme ve 

üremeyi fark eder 

 

ELEKTRİK 

DEVRELERİ 

F.7.7.1.6 Özgün bir aydınlatma 

aracı tasarlar. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Aydınlatma araçlarının yapım aşamasını 

gözlemler böylece özgün bir aydınlatma 

aracı tasarlar. 
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Fen Bilimleri                8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

MEVSİMLER VE İKLİM F.8.1.2.1 İklim ve hava olayları 

arasındaki farkı açıklar. 

Meteoroloji Müdürlüğü Hava tahminlerinin yapılışını gözlemler.  

BASINÇ F.8.3.1.3 Katı, sıvı ve gazların 

basınç özelliklerinin günlük yaşam 

ve teknolojideki uygulamalarına 

örnekler verir. 

Kesikköprü Köprü ve camilerde kullanılan sütün ve 

ayakların sayısı ve büyüklüğü artıkça 

taşıdığı yükün artacağı çıkarımını yapar. 

 

MADDE VE ENDÜSTRİ F8.4.4.5 Asit ve bazların çeşitli 

maddeler üzerindeki etkilerini 

gözetler. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Kimya Bölümü 

Asit ve bazların özellikleri hakkında bilgi 

edinir. Çeşitli maddeler üzerindeki etkisini 

uygulama yaparak öğrenir. 

 

MADDE VE ENDÜSTRİ F.8.4.6.1 Geçmişten günümüze 

Türkiye'deki kimya endüstrisinin 

gelişimini araştırır. 

Ahi Evran Üniversitesi Kimya endüstrisi ve ilaç sanayi hakkında 

gözlemler yapar. 

 

MADDE VE ENDÜSTRİ F.8.4.6.2 Kimya endüstrisinde 

meslek dallarını araştırır ve 

gelecekteki yeni meslek dalları 

hakkında öneriler sunar. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Kariyer Merkezi 

Gelecekteki meslek dalları ile ilgili 

bilgiler verilerek öğrencilere geleceğe 

hazırlanmaları konusunda yardımcı 

olunur. 

 

BASİT MAKİNELER F.8.5.1.1 Basit makinelerin 

sağladığı avantajları örnekler 

üzerinde açıklar. 

Gazi Parkı, Masal Parkı, Kent Park Bu mekânlarda bulunan oyun parkı ve 

spor alanlarındaki basit makineleri 

gözlemler, onlarla ilgili uygulamalar 

yapar. 

 

ENERJİ 

DÖNÜŞÜMLERİ VE 

ÇEVRE BİLİMİ 

F.8.6.3.3 Küresel iklim 

değişikliklerinin nedenlerini ve 

olası sonuçlarını tartışır. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Çevre Sorunları Araştırma Merkezi 

Küresel iklim değişikliklerinin önlenme 

yollarını araştırır. 

 

ENERJİ 

DÖNÜŞÜMLERİ VE 

ÇEVRE BİLİMİ 

F.8.6.4.3 Geri dönüşüm için kat 

atıkların ayrıştırılmasının önemini 

açıklar. 

Kırşehir Belediyesi Geri Dönüşüm 

Merkezi 

Geri dönüşümle ilgili bilgi toplanır atık 

kontrolünün tercih değil zorunluluk 

olduğunun farkına varır. 
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi             5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

ALLAH İNANCI 5.1.1.Evrendeki mükemmel düzen 

ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği 

arasında ilişki kurar. 

AşıkpaşaTabiat Parkı 

Güzler Evcil Hayvanlar Parkı 

Parktaki çok farklı canlıçeşitleri ve 

bilgilendirme alanlarından hareketle 

evrenin bir yaratıcısı olduğunun ve 

evrenin mükemmel bir şekilde 

yaratıldığını kavrar. 

 

ADAP VE NEZAKET 5.3.3. İletişim ve konuşma adabına 

uygun davranır. 

Yerel Basın Yerel Basın binası gezdirilerek görevli 

insanların tamamının konuşma adaplarına 

dikkat edilmesi sağlanarak konu hakkında 

bilgilendirilmeleri sağlanır. 

 

ADAP VE NEZAKET 5.3.4. Sofra adabına riayet eder. Ağalar Konağı Lokantası Mekânda sofra adabı uygulamalı bir 

şekilde anlatılır. 

 

ADAP VE NEZAKET 5.3.1. Toplumsal hayata nezaket 

kurallarına uygun davranışlar 

sergilemeye özen gösterir. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Toplumsal hayata nezaket kurallarına 

uygun davranışlar sergilemeye özen 

gösterme konulu bir oyun izlenilerek 

tiyatro oyuncularıyla sohbet edilir. 

 

ÇEVREMİZDE DİNİN 

İZLERİ 

5.5.1. Mimarimizde yer alan dinî 

motifleri inceler. 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Hamidiye Cami 

Camileri bizzat gezerek caminin 

bölümlerinin yerinde görülmesi. Mimari 

eserlerimizin süslemesinde dinin izlerini 

görmesi adına hat, tezhip,ebru gibi sanat 

dalları konusunda bilgilendirme yapılır. 

 

ÇEVREMİZDE DİNİN 

İZLERİ 

5.5.2. Musikimizde dinin izlerine 

örnekler verir 

Ahi Evran Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Bölümü 

Kırşehir Güzel Sanatlar Lisesi 

Dini musikide kullanılan tambur, kudüm, 

ney, bendir vb. müzik aletlerini tanıyarak 

tasavvuf musikisi hakkında 

bilgilendirmelerin fakülte ortamında 

yapılır. 

 

 

 

 

 

 

68



ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

ÇEVREMİZDE DİNİN 

İZLERİ 

5.5.3.Edebiyatmızdan dinin izlerine 

örnekler bulur. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler 

bulur 

 

EN GÜZEL ÖRNEK 

PEYGAMBERİMİZ 

5.4.3. Peygamberimizin temizlik 

ilkelerini kendi hayatında 

uygulamaya istekli olur. 

Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, 

Kaman Japon Bahçesi 

Kurum ziyaret edilerek çalışma şartları ve 

zorlukları üzerinde konuşularak 

öğrencilerde farkındalık uyandırılır ve 

yaşadıkları şehri daha temiz tutmaya 

istekli olurlar. Doğal sit alanlarında 

düzenlenen piknik etkinliği sonrasında 

kendi bıraktığı çöpleri toplama konusunda 

hassasiyet gösterir. 

 

EN GÜZEL ÖRNEK 

PEYGAMBERİMİZ 

4. Peygamberimizin hayatında 

namazın yerini fark eder 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi, 

Cacabey Medresesi, 

Hamidiye Cami, 

Ahmet Yesevi Cami 

Peygamberimizin hayatında namazın 

öneminin farkına varır. 

 

RAMAZAN VE ORUÇ Kültürümüzde ramazan ve oruçla 

ilgili geleneklerimizi tanır. 

Ramazan Ayında Ramazan 

Etkinlikleri ve İftar çadırları 

Kültürümüzde Ramazan ve orucun önemi 

ile ilgili gelenek ve göreneklerin 

birleştirici gücünü anlama noktasında iftar 

çadırlarına gidilir. 

 

KUR’AN-I KERİM’İ 

ÖĞRENİYORUZ 

Kur’an-ı Kerim’i okumanın ve 

Öğrenmenin önemini kavrar. 

Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye istekli 

olur. 

Kur’an-ı Kerim’e bağlanmanın 

sevgi ile mümkün olduğunu kavrar. 

Kur’an Kursları “Sizin en hayırlı olanınız Kur’an’ı 

öğrenen ve öğretendir.” hadisi kapsamında 

Kur’an öğretimi / hafızlık alanında yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur. 
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi             6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

ÜNİTE PEYGAMBER 

VE İLAHİ KİTAP 

İNANCI 

6.1.5. İlahi kitapları ve gönderildiği 

peygamberleri eşleştirir. 

Üç Ayak Kilisesi Allah'ın insanlara gönderdiği dört kitabın 

inançlarına göre ibadethaneleri ziyaret 

ederek bilgilerini pekiştirmesi istenir. 

 

ÜNİTE NAMAZ 6.2.3.Namazın kılınışına örnekler 

verir. 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi, 

Cacabey Medresesi, 

Hamidiye Cami, 

Ahmet Yesevi Cami 

Önceden hazırlanan namaz nasıl kılınır? 

Görselleri öğrencilere dağıtılır. Camiye 

gidilerek mekân -kazanım ilişkisi ile 

pekiştirmeleri istenir. 

 

ÜNİTE TEMEL 

DEĞERLERİMİZ 

6.5.2. Dinî bayramların ve önemli 

gün ve gecelerin toplumsal 

bütünleşmeye olan katkısını 

yorumlar. 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi, 

Cacabey Medresesi, 

Hamidiye Cami, 

Ahmet Yesevi Cami 

Önemli gün ve gecelerdeki toplumsal 

birlik ve beraberliğin sağlanması 

açısından insanları gözlemleyerek ilişki 

kurar. 

 

ÜNİTE TEMEL 

DEĞERLERİMİZ 

6.5.2. Dinî bayramların ve önemli 

gün ve gecelerin toplumsal 

bütünleşmeye olan katkısını 

yorumlar. 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi, 

Cacabey Medresesi, 

Hamidiye Cami, 

Ahmet Yesevi Cami 

Bayramların milli birlik ve beraberliğe 

olan katkısını insanlar arasındaki ilişkileri 

gözlemleyerek konu ile ilişki kavrar. 

 

ÜNİTE -ZARARLI 

ALIŞKANLIKLAR 

6.3.4. Zararlı alışkanlıklardan 

kaçınmaya istekli olur. 

Toplum Sağlığı Merkezleri  Toplum sağlığı merkezini ziyaret ederek 

zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini 

öğrenip pekiştirir. Zararlı alışkanlıklardan 

uzak durması gerektiğinin farkına varır. 

 

ÜNİTE TEMEL 

DEĞERLERİMİZ 

6.5.1. Dinî bayramların ve önemli 

gün ve gecelerin toplumsal 

bütünleşmeye olan katkısını 

yorumlar. 

Şehitlikler Kırşehir şehitliğinde yer alan şehit 

mezarlarını gezerek toplumsal 

bütünleşmeye katkısı olan vatanseverlik 

konusunu hissederek pekiştirir. 
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi             6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

SAHABENİN FAZİLET 3. Bazı genç sahabeleri 

tanır. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Daha önceden öğretmen tarafından öğrenciler 

guruplara ayrılır ve her gurup bir genç 

sahabeyi kütüphanede araştırıp bilgi toplar ve 

en son her gurup bilgilerini diğerleri ile 

paylaşır. 

 

ÜNİTE KUR'AN-I 

KERİM'İ TANIYALIM 

6.1.3. Kur'an-ı Kerim'i güzel ve 

doğru okumanın tecvit bilgisiyle 

kazanılacağını kavrar. 

Kırşehir İl Müftülüğü Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumanın 

önemi bu hususta alanında uzman eğitimcilerle 

uygulamalı olarak anlatılır. Örnek dinletilerle 

güzel okumaya istekli hale getirilir. Bunun 

için neler yapmak gerektiği üzerinde 

konuşulur. 

 

MÜMİNLERİN 

ÖZELLİKLERİ 
6.3.5. İsraf ve cimriliğin ahlaki bir 

zafiyet olduğunu fark eder. 

Kızılay Temsilciliği Günümüzde israfın boyutlarını ve 

cimriliğin insanlık için zararını kavrar. 
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi             7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

İSLAM 

DÜŞÜNCESİNDE 

YORUMLAR 

7.5.3. Kültürümüzde etkin olan 

tasavvuf yorumları ayırt eder. 

Ahi Evren Veli Külliyesi Farklı tasavvuf yorumları benimsemiş 

sufilere günümüz toplumunun verdiği 

değerin farkında olur.Farklılıklara ortak 

bir sahip çıkış değer gösterme bilinci 

oluşur. 

 

MELEK VE AHİRET 

İNANCI 

7.1.6 Bir Peygamber Tanıyorum: 

Hz. İsa 

Üç Ayak Kilisesi Kuran’da adı geçen peygamberlerin hayat 

hikâyelerini tanır. 

 

AHLAKİ 

DAVRANIŞLAR 

7.3.1 Güzel ahlaki tutum ve 

davranışlarda ölçülü olmaya özen 

gösterir. 

Kırşehir Huzurevi Gençler bir gün yaşlanacaklarını anlar ve 

kendi geleceklerini düşünerek hem 

yaşlanan bireylere iyi davranır hem de 

onlara saygı duyar. 

 

AHLAKİ 

DAVRANIŞLAR 

7.3.3. Tutum ve davranışlarında 

ölçülü olmaya özen gösterir. 

Neşet Ertaş Kültür Evi, Hacıbey 

Konağı 

Tarihe sahip çıkma, ahde vefa bilinci 

geliştirir. 

 

ALLAH’IN KULU VE 

ELÇİSİ HZ. 

MUHAMMED 

7.4.2. Hz. Muhammed’in 

peygamberlik yönüyle ilgili 

özelliklerini ayırt eder. 

Kırşehir İl Müftülüğü Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav.) ile 

ilgili yapılan araştırmaları yakından 

inceler. Bilimsel anlamda da ona verilen 

değerin farkında olur. 

 

PEYGAMBERİMİZİN 

EVRENSEL 

MESAJLARI 

2. Adaletin İslam’ın temel 

ilkelerinden biri olduğunu kavrar. 

Kırşehir Adalet Sarayı İslam dininin adalet anlayışı hakkında 

bilgi sahibi olur. 

 

PEYGAMBERİMİZ VE 

YAKIN ÇEVRESİ 

Akrabalık ilişkilerinde 

peygamberimizi kendisine örnek 

alır. 

Kırşehir Huzurevi İslam’da akrabalık ilişkilerine verilen 

önemi anlar ve kavrar. 

 

72



ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

İSLAM’IN DİREĞİ 

NAMAZ 

2.3.4. Mescitlerin özellik ve 

fonksiyonlarını yorumlar. 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Hamidiye Cami 

Ahmet Yesevi Cami 

Camiyi gözlemler ve inceler. Camilerin 

fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olur. 

 

HAC VE KURBAN 7.2.1. Okunuşla ilgili bazı harf ve 

işaretlere dikkat ederek Kur’an’ı 

okur. 

7.2.2. Bakara, Mülk ve Fetih 

surelerini kurallarına uyarak okur. 

Kuran Kursları Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumanın 

önemi bu hususta alanında uzman eğitimcilerle 

uygulamalı olarak anlatılır. Örnek dinletilerle 

güzel okumaya istekli hale getirilir. Bunun 

için neler yapmak gerektiği üzerinde 

konuşulur. 

 

MELEK VE AHİRET 

İNANCI 
7.1.6 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. 

İsa 

Üç Ayak Kilisesi Kuranda adı geçen peygamberlerin hayat 

hikâyelerini tanır. 

 

SAHABEDEN 

ÖRNEK 

DAVRANIŞLAR 

Sahabenin yardımlaşma ve 

dayanışmasına örnekler verir 

Kırşehir Kızılay Temsilciliği Yardımlaşma ve dayanışmanın 

toplumdaki yeri ve önemini kavrar. 

 

İSLAM VE AHLAK 2.1.2. Peygamberimize karşı ahlaki 

sorumluluklarını yerine getirmede 

istekli olur. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Mevlit Kandili programına öğrencilerle 

birlikte katılım sağlanır. 
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi             8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

KAZA VE KADER 

ÜNİTESİ 

8.1.3 Kaza ve Kaderle ilgili 

kavramları (Evrensel Yasalar) 

analiz eder. 

Meteoroloji Müdürlüğü Fiziksel ve biyolojik yasaları 

uzmanlarından ve yerinde görür ve 

farklılıklarını analiz eder. 

 

KURANI KERİM VE 

ÖZELLİKLERİ 

8.1.6. Âyete'l-Kürsî'yi ezbere okur 

ve anlamını söyler.  

8.2.5Maun Suresi’ni ezbere okur ve 

anlamını söyler. 

 8.3.4. Asr Suresi’ni ezbere okur ve 

anlamını söyler.  

8.4.9. Kureyş Suresi’ni ezbere okur 

ve anlamını söyler. 

Kırşehir Müftülüğü 

Merkez Kur’an Kursu 

(1) Öğrenciler, Kur’an ezberleme 

konusunda işin uzmanlarından yararlanır. 

(2) Öğrenciler, hafızlık 

müessesesinin 

farkına varır. (3) Öğrenciler, hafızlık 

yapan 

öğrencilerle kaynaşır. 

 

ZEKAT VE SADAKA 8.2.2. Zekât ve sadaka bireysel ve 

toplumsal faydalarının önemini 

farkeder 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi, 

Kesikköprü, 

Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi 

Sadaka-ı cariye kavramı anlayarak köprü, 

hastane, okul vb. yapıların kişiye ölümden 

sonra da sevap kazandırdığı öğrenir. 

Ecdadının sadaka konusundaki 

hassasiyetini kavrar. 

 

KURANI KERİM VE 

ÖZELLİKLERİ 

Kur’an- ı Kerim’in temel 

kavramlarını kavrar. 

Kırşehir İl Müftülüğü Kur’an-ı Kerim’i yakından inceler ve 

personel tarafından bilgilendirilir. 
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İngilizce                 5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

HELLO E5.1.S1 Ss Wıll Be Able To 

Introduce Themselves And Meet 

Other People. 

Terme Kaplıcaları, 

Cacabey Gök Bilimleri Medresesi, 

Kaman Japon Bahçesi 

Gittiği yerlerdeki turistlerle diyaloğa girer, 

basit kalıpları kullanır. 

 

MY TOWN E5.2.R1 Students Wıll Be Able To 

Understand Informatıon About 

Important Places 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi, 

Cacabey Medresesi 

Öğrenciler mevcut yerler hakkındaki 

metin ve bilgilendirme levhalarını okur ve 

anlar. 

 

GAMES AND HOBBIES E5.3.S1 Students Wıll Be Able To 

Talk About Hobbıes, Lıkes, 

Dıslıkes And Abılıtıes In A Sımple 

Way 

Kırşehir Gençlik Merkezi Hobilerini ifade eder, başkalarının 

hobilerini sorar ve açıklar. 

 

HEALTH E5.5.S2 Students Wıll Be Able To 

Express Basıc Needs And Feelıngs 

About Ilnesses 

Toplum Sağlığı Merkezleri Hedef dilde sağlık sorunlarını ifade eder, 

ihtiyaçları,belirtir ve tavsiyede bulunur. 

 

MOVIES E5.6.S1 Students Wıll Be Able To 

Talk About Movıes And Characters 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Oyundaki karakterlerin fiziksel ve kişilik 

özelliklerini not alır ve sonrasında soru-

cevap etkinliği yaparlar. 

Oyun esnasında, küçük notlar 

tutulur.Sonrasında bu notların da 

yardımıyla karakterler ve oyun 

hakkındaki görüşler dile getirilir. 

Katılma/katılmama durumları ifade 

edilir. 

FITNESS E5.8.S1 Students Wıll Be Able To 

Make Suggestıons For A Lımıted 

Numbers Of Actıvıtıes 

Gazi Parkı Öğrenciler alandaki sınırlı sayıda yer alan 

aktivitelerle ilgili teklife bulunur, kabul/ 

red ifadelerini kullanır. 

 

ANIMAL SHELTER E5.9.S1 Ss Wıll Be Able To Talk 

About What People/Anımals Are 

Doıng Now 

Güzler Evcil Hayvanlar Parkı Alandaki insan ve hayvanları gözlemler ve 

şimdiki zamanda cümleler kurar. 
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İngilizce                 6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

YUMMY BREAKFAST E5.2.S1 SS WILL BE ABLE TO 

EXPRESS THEIR OPINION 

ABOUT FOOD THEY LIKE AND 

DON'T LIKE 

Güzler Evcil Hayvanlar Parkı 

AşıkpaşaTabiat Parkı 

Piknik alanında getirdikleri yiyecek ve 

içecekleri adlandırır, ikram eder ve sevip 

sevmediğini ifade ederek konuyu 

pekiştirir. 

 

DOWNTOWN E6.3.S2 SS WILL BE ABLE TO 

MAKE COMPARISONS 

BETWEEN TWO THINGS 

Kırşehir İl Müzesi Müzedeki farklı döneme ait ve farklı 

türdeki eserleri inceleyerek zaman, şekil 

vb. açılardan karşılaştırır. 

 

WEATHER AND 

EMOTIONS 

E6.4.S1 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO TALK ABOUT 

WEATHER 

Meteoroloji Müdürlüğü Farklı yerlerdeki hava durumu ekranda 

görür; hedef dilde ifade eder. Birbirlerine 

soru sorar. 

Her öğrenci 3 günlük hava 

tahminine göre görsel materyal 

hazırlar ve sunar. 

OCCUPATIONS E6.6.S1 TALKING ABOUT 

OCCUPATIONS 

Ahi Evran Üniversitesi 

Kariyer Merkezi 

Kariyer günü etkinliklerine katılarak. 

Meslekleri ve çalışma ortamları hakkında 

bilgiler toplar. Bu bilgileri sözlü olarak 

paylaşır. 

 

HOLIDAYS E6.7.S1 SS WILL BE ABLE TO 

TALK ABOUT THEIR 

HOLIDAYS 

Güzler Evcil Hayvanlar Parkı, 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı 

Bu yerleri gözlemler ve tatilde buraya 

geldiklerinde ne tür aktiviteler 

yapabileceklerini ve bu aktivitelere dair 

fikirlerini ifade ederler. 

 

BOOKWORMS E6.8.S1 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO TALK ABOUT PAST 

EVENTS WITH DEFINITE TIME 

Kırşehir İl Müzesi Müzelerdeki bulunan eşyaların ne zaman 

ve hangi amaçla kullanıldığı hakkında 

geçmiş zamanda cümleler kurar. 

 

SAVING THE PLANET E6. 9.S1 SS WIL BE ABLE TO 

GIVE SUGGESTIONS ABOUT 

THE PROTECTION OF 

ENVIRONMENT 

Ahi Evran Üniversitesi 

Çevre Sorunları Uygulama Ve 

Araştırma Merkezi 

Kariyer günü etkinliklerine katılarak 

meslekleri ve çalışma ortamları hakkında 

bilgiler toplar. Bu bilgileri sözlü olarak 

paylaşır. 
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İngilizce                 7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

APPERANCE AND 

PERSONALITY 

E7.1.S1 Students Wıll Be Able To 

Talk About Other People's 

Apperance And Personalıtıes 

Neşet Ertaş Kültür Evi Öğrenciler heykellerin fiziksel 

görünüşlerini anlatır ve kişisel özellikleri 

biyografilerine bakarak ifade eder. 

 

SPORTS E7.2.S1 Ss Wıll Be Able To Ask 

Questıons Related To Frequency 

Of Events 

Ahi Stadyumu Müsabakaların veya antrenmanların 

olduğu günde, öğrenciler antrenör ve 

sporculara sorular sorar. 

Önceden hazırladıkları sıklık ve 

alışkanlık belirtilen soruları 

sporculara sorarlar. 

BIOGRAPHIES E7.3.S1 Ss Wıll Be Able To Talk 

About Past Events Wıth Defınıte 

Tıme 

Kırşehir İl Müzesi, 

Hacı Bey Konağı, 

Ağalar Konağı, 

Neşet Ertaş KültürEvi 

 

Geçmişte yaşamış önemli kişiler hakkında 

bilgiler edinir ve bunları ifade eder. 

 

WILD ANIMALS E7.4.S1 Ss Wıll Be Able To Ask 

Questıons About Wıld Anımals 

Güzler Evcil Hayvanlar Parkı Hayvanlar hakkında birbirlerine sorular 

sorarlar. 

 

WILD ANIMALS E7.4.S2 Students Wıll Be Able To 

Make Sımple Suggestıons 

Güzler Evcil Hayvanlar Parkı Öğrenciler hayvanların yaşadıkları 

sorunlar hakkında bilgi alır ve çözüm 

önerisinde bulunur. 

 

CELEBRATIONS E7. 6.S1 Students Wıll Be Able To 

Make Suggestıons And Able To 

Express Need And Quantıtıes 

Kırşehir Yeraltı Çarşısı Önceden oluşturdukları alışveriş listesini, 

civardaki alışveriş yerlerinden giderirler. 

Sonrasında yaptıkları ve aldıkları 

hakkında konuşurlar. 

 

ENVIRONMENT E7.9.S1 Students Wıll Be Able To 

Gıve Sımple Instructıons For 

Specıfıc Process 

Petlas Öğrenciler gözlemler yaparak lastik 

üretme süreci hakkında hedef dilde 

cümleler kurar. 
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İngilizce                 8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

TEEN LIFE E8.2.S1 SS WILL BE ABLE TO 

TALK ABOUT REGULAR 

ACTIVITIES OF TEENAGERS 

Ahi Evran Üniversitesi Kampüs içerisindeki öğrencilerle 

röportajlar yapar ve günlük aktivitelerine 

dair bilgiler edinir, paylaşır. 

İngilizce öğretmenliği bölümü 

öğrencileriyle röportaj yaparlar. 

IN THE KITCHEN E8.3.S1 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO GIVE A SIMPLE 

DESCRIPTION ABOUT A 

PROCESS 

Toki Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Turizm ve Otelcilik Bölümü 

Öğrenciler yemek bölümündeki bir 

yemeğin yapılış aşamalarını ifade eder ve 

kendi uygular. 

 

INTERNET E8.5.S1 SS WILL BE 

EXCHANGE INFORMATION 

ABOUT INTERNET HABITS. 

Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerle konuşarak internet 

alışkanlıkları hakkında bilgiler edinir ve 

bu bilgileri paylaşır. 

 

ADVENTURES E8.6.S2 STUDENTS WILL BE 

ABLE TALK ABOUT 

COMPARISONS, 

PREFERENCES AND THEIR 

REASONS. 

Masal Parkı Parkta bulunan 'macera park' alanında 

çeşitli aktiviteleri deneyimler, karşılaştırır 

ve tercihlerini ifade eder. 

 

TOURISM E8.7.S1 SS WILL BE ABLE TO 

EXCHANGE INFORMATION 

ABOUT TOURISM 

Kırşehir Turizm Müdürlüğü Tarihi ve doğal yerler hakkında bilgiler 

alır, tercihlerini ifade eder. 

 

SCIENCE E8.9.S2 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO PRESENT 

INFORMATION ABOUT 

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 

IN A SIMPLE WAY 

Kırşehir Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenciler bilim merkezinde çeşitli 

bilimsel gelişmeler hakkında bilgi sahibi 

olurlar. 

 

NATURAL FORCES E8.10.S2 STUDENTS WILL BE 

ABLE TO GIVE REASONS AND 

RESULTS TO SUPPORT THEIR 

PREDICTIONS ABOUT 

NATURAL FORCES AND 

DISASTERS. 

Ahi Evran Üniversitesi Öğrenciler heyelan oluşumu ile ilgili bilgi 

alır ve heyelanın oluşumunu engellemek 

için gerekli bilgileri alır ve birbirine 

aktarır. 
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Arapça                 5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

DEĞERLER 5.5.1-Basit cümlelerle dinini, 

peygamberini ve vatanını tanır. 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi, 

Cacabey Medresesi, 

Hamidiye Cami, 

Ahmet Yesevi Cami 

Kazanımla ilgili konu işlenirken camilerde 

öğrenciler, dinimiz, ibadethaneler ve 

ibadetlerle ilgili basit cümleler ve 

kavramları dinleyip tekrar ederler. 

 

 

 

Arapça                 6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

YİYECEKLER VE 

İÇECEKLER 

6.2.1- Yiyecek ve içeceklere ilişkin 

basit sorulara iletişimi sürdürecek 

derecede cevap verir 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi, 

Cacabey Medresesi, 

Hamidiye Cami, 

Ahmet Yesevi Cami 

Kazanımla ilgili konu işlenirken camilerde 

öğrenciler, dinimiz, ibadethaneler ve 

ibadetlerle ilgili basit cümleler ve 

kavramları dinleyip tekrar ederler. 

 

SAĞLIK 6.3.2- Sağlıkla ilgili kelimeleri, 

basit sözcük öbekleriyle ve kısa 

cümlelerle açıklar. 

Kırşehir Göç İdaresi Müdürlüğü 

 

Arap turistlerin yiyeceklere ilişkin 

sordukları basit sorulara iletişimi 

sürdürecek derecede cevap verir. 
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Arapça                 7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

MESLEKLER 7.1.2- Başkası hakkında bilgi 

edinmek için sorular sorar. 

Göç İdaresi Mülteciler Konunun uzmanlarına mesleğiyle ilgili 

sorular sorar. 

 

HAVA DURUMU 7.3.1- Konuşmalarında hava 

durumu ile ilgili ifadeleri yerinde 

kullanır. 

Meteoroloji Müdürlüğü Kazanımla ilgili konu işlenirken hava 

durumu ile ilgili kavramları ve kısa 

cümleleri dinler ve tekrar eder. 

 

VATANIM 7.4.1- Okuduklarını 

anlamlandırmada görsellerden 

yararlanır. 

Kırşehir İl Müzesi Okuduklarını anlamlandırmada müzedeki 

görsellerden yararlanarak basit cümlelerle 

ifade eder. 

 

İBADETLER 7.5.1- Konuşmalarında ibadetlerle 

ilgili kavramları yerinde kullanır. 

Ahi Evran’ı Veli Külliyesi, 

Cacabey Medresesi, 

Hamidiye Cami, 

Ahmet Yesevi Cami 

Kazanımla ilgili konu işlenirken günlük 

namaz vakitlerini, abdest ve ibadethane ile 

ilgili kavramları dinler ve tekrar eder. 

 

İLETİŞİM 7.6.1- Konuşmalarında iletişimle 

ilgili ifadeleri yerinde kullanır. 

Kırşehir İl Müftülüğü Kazanımla ilgili konu işlenirken iletişim 

ve iletişim araçlarıyla ilgili kavramlara 

dair kısa cümleleri dinler ve tekrar eder. 

 

Arapça                 8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

DOĞA 8.4.1- Yaşadığı yer/çevre hakkında 

bilgi verir. 

Aşıkpaşa Tabiat parkı, 

Cacabey Medresesi 

Kazanımla ilgili konu işlenirken 

öğrenciler, çevresi ve doğayla ilgili 

kavramları kısa cümlelerle ifade eder. 

 

SPOR 8.5.1- Spor, ilk yardım, zihin 

sporlarıyla ilgili basit cümleler 

yazar. 

Kırşehir Gençlik Merkezi Spor dalları ve spor alanlarıyla ilgili 

kavramları dinler ve ilgi duyduğu spor 

dalıyla ilgili basit cümleler yazar. 
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Bilişim Teknolojileri               5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BT.5.1.1.2. Geçmişten günümüze 

bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

değişimi fark eder 

Kırşehir İl Müzesi Müzede bulunan geçmiş döneme ait teknolojik 

araçlarla günümüz araçlarını karşılaştırarak 

bilgi edinir. 

 

ETİK VE GÜVENLİK 5.3.2.4. Ulaştığı bilginin doğruluğunu 

farklı kaynaklardan sorgular. 

Kırşehir İl Kütüphanesi Bilginin doğruluğu, tarafsızlığı ve teyit 

edilmesindeki önemin vurgulanması için 

öğrenciye yerinde eğitim verilebilecektir 

 

İLETİŞİM, 

ARAŞTIRMAVE 

İŞBİRLİĞİ / 

5.3.3.1. İletişim teknolojilerini 

tanımlayarak türlerini listeler. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Uzaktan Eğitim Merkezi 

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 

bir uzaktan eğitim dersini gözlemler. Böylece 

sesli- görüntülü iletişim araçları hakkında bilgi 

sahibi olur. 

 

ÜRÜN OLUŞTURMA 5.4.2.Kelime işlemci programı ile 

oluşturduğu belgeyi düzenler. 

Okul Bilişim Teknolojileri Sınıfı, 

Halk Eğitim Merkezleri, Belediye 

Gençlik Merkezi 

Kelime işlemci programlarında metin 

düzenlemeye yönelik bilgiler alır. 

Uygulamaları inceler. 

 

PROBLEM ÇÖZME VE 

PROGRAMLAMA 

5.5.2.2. Blok tabanlı programlama 

aracının ara yüzünü ve özelliklerini 

tanır. 

Okul Bilişim Teknolojileri Sınıfı, 

Halk Eğitim Merkezleri, Belediye 

Gençlik Merkezi 

Blok tabanlı programlama aracının özellikleri 

bilgisayar üzerinde öğrenci tarafından tespit 

edilir. Program ara yüzü tanınarak kullanım 

uygulamaları yapılır. 
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Bilişim Teknolojileri               6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6.1.1.1. Bilişim teknolojilerinin 

günlük yaşamdaki önemini 

değerlendirir. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Sürekli Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

Öğrenci bilgi ve iletişim teknolojilerinin uzaktan 

eğitim sisteminde nasıl kullanıldığını yerinde 

görerek eğitme katkılarını kavrar. 

 

ETİK VE GÜVENLİK 6.1.3.3. Elektronik ortamdaki 

verilerin sınıflanması ve 

saklanması için doğru 

yaklaşımları uygular. 

Okul Bilişim Teknolojileri Sınıfı, 

Halk Eğitim Merkezleri, Belediye 

Gençlik Merkezi 

Öğrenci yanında flaş bellek ile getirdiği 

dosyalarını bulut depolama programına 

kaydederek farklı bilgisayarda flash bellek 

kullanmadan açarak bulut depolama programının 

faydalarını ve sağladığı kolaylıkları tespit eder. 

 

İLETİŞİM ARAŞTIRMA 

VE İŞBİRLİĞİ / 

BT.6.1.3.3 Elektronik ortamdaki 

verilerin sınıflanması ve 

saklanması için doğru 

yaklaşımları uygular 

Hasta Hakları Uygulama Araştırma 

Merkezi 

Hastalara yönelik oluşturulan dosyaları inceler, 

verilerin sınıflandırılmasının işleri nasıl 

kolaylaştırdığını görür. 

 

ÜRÜN OLUŞTURMA 6.2.1.4. Telif hakkı kavramını ve 

önemini araştırır. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Teknoloji Transferi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

Telif hakları kavramı aktarılırken fikri haklara 

konu olabilecek varlıklarının belirlenmesi, bu 

varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi 

gibi süreçlerin nasıl işlediğinin farkına varır. 
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Bilişim Teknolojileri               7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

BİLİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ 

BT.7.1.1.1. Bilişim teknolojilerinin 

zaman içindeki değişimlerini tartışır. 

Cacabey Meydanı Açık hava 

Astronomi Parkı, Kalehöyük 

Müzesi 

 

Müzeyi gezerek teknoloji alanındaki 

değişikliklerin eğitim, iş ve toplum üzerindeki 

etkileri araştırılır. 

 

ETİK VE GÜVENLİK BT.7.2.2.1 Bilişim teknolojilerinin 

zaman içindeki değişimi tartışır. 

BT.7.2.2.2 Bilgi güvenliği ve 

gizliliğine karşı tehditleri açıklar. 

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü 

Siber Suçlarla Mücadele Birimi 

Bilgi güvenliğini sağlama konusunda 

sorumluluk bilinci kazandırılır. Gizlilik, 

bütünlük, erişilebilirlik gibi kavramlara 

değinilir. Virüs, spam, truva at vb. zararlı 

yazılımlardan bahsedilir 

 

İLETİŞİM 

ARAŞTIRMAVE 

İŞBİRLİĞİ 

BT.7.3.2.5. Problemin çözümüne 

yönelik koşullu ifadeleri kullanır. 

Okul Bilişim Teknolojileri Sınıfı, 

Halk Eğitim Merkezleri, 

Belediye Gençlik Merkezi 

Kodlama merkezinde kodlama üzerine genel bir 

bilgilendirme eğitimi alınır ve yazdığı kodları 

uygulamalı olarak robotlarda kullanarak koşullu 

ifadelerin işleyişini gözlemler. 

 

ÜRÜN OLUŞTURMA BT.7.4.1.5. Sayfa tasarım 

programları kullanarak bir ürün 

oluşturur. 

Basın kuruluşları, 

Kırşehir Gazeteciler Cemiyet 

Bir eserin veya yayının fikri mülkiyet hakları 

konusunda yayıncılık kuruluşundan bilgi alınır. 
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Bilişim Teknolojileri               8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

BİLİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ 

BT.8.1.1.Teknolojinin engelli 

bireylerin hayatında 

oynayabileceği rolü açıklar. 

Kırşehir Belediyesi 

Kırşehir Akıllı Trafik Işıkları 

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran bilgi 

iletişim teknolojilerinden bahsedilir. Trafik 

ışıkları sesli uyarı sistemini gözlemek için 

Kırşehir belediyesine ziyaret gerçekleştirilir. 

 

İLETİŞİM ARAŞTIRMA 

VE İŞBİRLİĞİ 

BT. 8.2.1.6.Sosyal medya 

kullanım sürecinde dikkat 

edilecek etik değerleri açıklar 

Yerel Basın Kuruluşları Gazete haberlerinde dikkat ettikleri etik 

değerleri öğrenirler. 

 

PROBLEM ÇÖZME VE 

PORGRAMLAMA 

BT. 8.3.2.10 Proje olarak 

öğrenciler eğitsel bir oyun 

oluşturur. 

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE  Müdürlüğün ARGE şubesinde proje oluşturma 

ile bilgiler alınır 

 

ÜRÜN OLUŞTURMA BT.8.4.1.3 Basit düzeyde 3 

boyutlu çizim yapar. 

Yerel Basın Kuruluşları, Ajanslar Yerel basın kuruluşları ziyaret edilerek 3 

boyutlu çizim hakkında bilgi alınır. 
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Görsel Sanatlar                5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.5.1,1. Görsel sanat 

çalışmasını oluştururken 

uygulama basamaklarını 

kullanır. 

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi 

 

Gözlemlerin doğrultusunda beyin fırtınası 

ile başlayan, fikirleri sentezleme, tasarlama, 

eskiz yapma, detaylandırma ve görsel sanat 

çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden 

sürecin bilinmesi ve uygulanması sağlanır. 

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulur. 

Eski ile yeniyi zamanı 

karşılaştırma Teknolojinin nasıl 

geliştiğini anlatan eskiz yapar. 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.5.1,2. Görsel sanat 

çalışmasında mekân olgusunu 

göstermek için ölçü ve oranı 

kullanır. 

Aşıkpaşa Tabiat parkı 

 

Eşyaların konumu, yakın-uzak ve büyük-

küçük ilişkisini dikkate alıp derinlik hissi 

oluşacağını kavrayarak ölçü-oran-orantı 

kavramları ile çizim yapar. 

Hava perspektif açıklanır. 

Öğrencilere geçmişten günümüze 

doğru bazı ressamların peyzaj ve 

çizgisel derinlik resimleri 

gösterilir.Mekâna ait resimler 

yaptırılır. 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.5.1,3. Görsel sanat 

çalışmasında hava perspektifin 

kullanır. 

Aşıkpaşa Tabiat parkı, 

Müzeler, 

İl ve İlçe Kültür Merkezleri, 

Ağalar Konağı, Hacıbey Konağı 

Güzel sanatlar galerileri, 

Ağalar Konağı, Cacabey Camii 

Cacabey Camii 

 

Mekânı yakından uzağa doğru inceleyerek, 

atmosferin görünen rengi uzağa gittikçe 

daha açık tonlarda gösterdiğini fark ederek 

hava perspektifini uygular. 

Mekânın içeriği hakkında 

konuşulur. Öğrenciler manzarayı 

çizer ve Çalışmalar belirlenen 

teknik ile renklendirilir. 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.5.1,4. Gözlemlerinden yola 

çıkarak orantılarına uygun 

insan figürü çizer. 

Aşıkpaşa Tabiat parkı, 

Müzeler, 

İl ve İlçe Kültür Merkezleri, 

Ağalar Konağı, Hacıbey Konağı 

Güzel sanatlar galerileri, 

Ağalar Konağı, Cacabey Camii 

 

Hareketli ve hareketsiz insan figürlerini 

mekânda inceleyerek oranlarına uygun 

insan figürü çizer. 

Figürlerden yararlanarak 

oranlarına uygun bir şekilde 

defterlerine eskiz yapmaları istenir. 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.5.1,5. Görsel sanat 

çalışmasında dijital teknolojiyi 

kullanır. 

Aşıkpaşa Tabiat parkı, 

Müzeler, 

İl ve İlçe Kültür Merkezleri, 

Ağalar Konağı, Hacıbey Konağı 

Güzel sanatlar galerileri, 

Ağalar Konağı, Cacabey Camii 

 

Eski evleri, deniz, gemi, kayık ve doğal 

güzellikler gibi yaylalarımızın fotoğrafları 

çekilir ve bu fotoğraflardan bir fotoğraf 

sergisi hazırlanılabilir, fotoğrafların 

resimleri yapılır. Akıllı tahta veya 

projeksiyon ve bilgisayar aracılığı ile 

mekânlar sanal olarak da gezilebilir. 

Mucur Yeraltı Şehri mağarasında 

fotoğraflar çekilir ve bu 

fotoğraflardan küçük bir fotoğraf 

sergisi hazırlanır. Mağara 

duvarlarındaki dokulardan 

esinlenerek tasarımlar oluşturulur. 
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Görsel Sanatlar               5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.5.1,6. Sanat 

malzemeleri kullanılarak 

rölyef ve heykel 

oluşturur. 

Aşıkpaşa Tabiat parkı, 

Müzeler, 

İl ve İlçe Kültür 

Merkezleri, 

Ağalar Konağı, 

Hacıbey Konağı 

Güzel Sanatlar 

Galerileri, 

Ağalar Konağı, 

Cacabey Camii 

 

Öğrencilerin Güzel Sanatlar Fakültesinin atölye ve 

dersliklerinin gezilmesi. İlgili kişilerden rölyef ve heykel 

hakkında bilgilerin görüşülmesi. Rölyef ve heykel yapımı 

uygulamasının yapılması. 

Gördükleri sanat eserlerinden esinlenerek kil, 

hamur, bakır tel, alüminyum tel, ahşap vb. 

malzemelerden üç boyutlu çalışma yapar. 

KÜLTÜREL MİRAS G.5.2,2. Farklı kültürlerin 

sanat ve sanatçıları 

arasındaki benzerlik ve 

farklılıkları açıklar. 

Aşıkpaşa Tabiat parkı, 

Müzeler, 

İl ve İlçe Kültür 

Merkezleri, 

Ağalar Konağı, 

Hacıbey Konağı 

Güzel Sanatlar 

Galerileri, 

Ağalar Konağı, 

Cacabey Camii 

 

Gezilen mekânlardaki tarihî dokular, duvar resimleri, 

mimari yapı incelenerek kültürü hakkında bilgi 

edinilir. Edinilen bu bilgiler ışığında benzerlikler ve 

farklılıklar açıklanır. Öğrencilerden farklı kültürleri 

ve sanatçılar arasındaki benzerlikleri kısa bir hikâye ile 

anlatmaları istenir. Kısa bir hikâyenin ürün dosyasına 

eklenebileceği söylenir. En sevdikleri hikâyenin adı 

sorulur. 

Sanatın Anlayalım ve renkleri keşfedelim 

Öğrencilerin sanatsal bilgi ve becerilerini 

temellendirmek boya tekniklerinde bilinç 

geliştirmek amaçlı çalışmalar ve bilgiler sunmak. 

Sosyal bir etkinlik olarak sanatın parasal kazanım 

etkinlikleri üstüne söyleşiler yapılır. 

KÜLTÜREL MİRAS G.5.2,3. Geçmişte 

ve günümüzde 

yapılmış olan sanat 

eserleri arasındaki 

farklılıkları söyler. 

Aşıkpaşa Tabiat parkı, 

Müzeler, 

İl ve İlçe Kültür 

Merkezleri, 

Ağalar Konağı, 

Hacıbey Konağı 

Güzel Sanatlar 

Galerileri, 

Ağalar Konağı, 

Cacabey Camii 

 

Geçmişte ve günümüzde yapılan iki yapıyı farklı 

açılardan inceleyip ikisi arasındaki farklılıkları 

kavrar. 

Eski yapılan yapılar ile yeni yapılan yapıların 

fotoğrafları çekilerek bu yapıların karşılaştırmasını 

yapmak amacı ile okul sergisi hazırlanır. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

KÜLTÜREL MİRAS G.5.2,4 Müzeler ile 

görsel sanatları 

ilişkilendirir 

Müzeler Müze, müze türleri ve müzelerin kültürel mirasa 

katkıları üzerinde durularak, mekân veya içinden seçilen 

bir tarihî eser hakkında bilgi edinir ve afiş tasarımı 

yapar. 

Öğrencilerden müzelerin işlevleri konusunda araştırma 

yapmaları istenir. Yaptıkları araştırmayı bir rapor 

haline getirmeleri gerektiği belirtilir Müzelerle ilgili 

olarak internet ve çeşitli kurumlardan ( kültür 

bakanlığı, özel kuruluşlar vb.) örnek çalışmaların 

fotoğrafları vb. Dokümanlar derlenir 

KÜLTÜREL MİRAS G.5.2,5. Kullanılan sanat 

malzemeleri ile görsel 

sanat alanındaki 

meslekleri ilişkilendirir. 

Kent Park  

Tabiat Parkları  

Doğal Sit Alanları 

Kültürümüzün unutulmaması, yeni nesillere 

aktarılması ve bu sanatsal mesleklerin yok olmaması 

için özgün tasarımlar oluşturur. 

Halı-kilim ve mimari motiflerle özgün 

tasarımlar yapılır. 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.5.3,1. Doğal ve inşa 

edilmiş çevreyi 

karşılaştırır 

Kent Park  

Tabiat Parkları  

 

Doğal çevre ile inşa edilmiş çevre ayırımını fark ederek, 

doğal oluşmuş göl veya mağara ile yaşanılan şehirdeki 

farklar üzerinde durularak karşılaştırma yapılması 

sağlanır. 

Doğal oluşmuş Terme kaplıcaları gibi yapılar ile 

kent park arasındaki farklar üzerinde durulur. 

Günümüze kadar gelmiş ressamlara ait peyzaj 

çalışmaları gösterilir. Hayalindeki doğa çevreyi 

çizmeleri istenir, boya ile renklendirilir. 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.5.3,2. Seçilen sanat 

eserinin görsel özelliklerini 

analiz eder 

Müzeler 

Güzel Sanatlar 

Galerileri 

 

Mekânlarda veya sanat galerilerinde sergilenen eserlerin 

incelenerek, görsel özelliklerini eleştirel bir bakış 

açısıyla izlenmesi gerektiğini öğrenir. 

 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.5.3,3. Seçilen sanat 

eserinin içeriğini 

yorumlar. 

Müzeler, 

Güzel Sanatlar 

Galerileri, 

Ağalar Konağı, 

Cacabey Camii 

 

Mekânlar veya sanat galerilerinde sergilenen 

eserlerin incelenerek, içeriğini yorumlamayı 

öğrenir. 
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Görsel Sanatlar                6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.5.3,4 Bir sanat eserinin 

yapıldığı dönem ve şartlarına göre 

analiz eder. 

Müzeler, 

İl ve İlçe Kültür Merkezleri, 

Ağalar Konağı, Hacıbey Konağı 

Güzel Sanatlar Galerileri, 

Ağalar Konağı, 

 

İlgili kişilerden bilgi alış verişinin yapılması. 

Eserin (yapı, duvar resimleri - süslemeleri, 

mozaikler veya sergilenen eserler) yapıldığı dönemle 

şimdiki dönemin karşılaştırılmasının yapılarak, 

hangi şartlar altında yapıldığı, yapılan eserin amacı ve 

sanatçının eseri yaparken o dönemde nelerden 

etkilendiği eser üzerinde yorumlanarak araştırılır. 

Eseri incelenen sanatçının içinde 

bulunduğu çevre ve şartlar, sanat 

eserinin işlevi, sanatçıyı etkileyen 

dinsel, düşünsel, kültürel 

özellikler araştırılır, röprodüksiyon 

çalışma yapılır. GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.6.1,2. Görsel sanat 

çalışmasını oluştururken farklı 

materyalleri ve teknikleri 

kullanır 

Halk Eğitim Merk. 

Yeraltı Çarşısı 

 

Sanat ürününü biçimlendirmede eseri oluşturan 

öğeleri öğrenir ve bunları atk, doğal veya yapay 

malzemelerle kullanarak çalışma yapar. 

Ahi Evran Üniversitesi Seramik 

Atölyesinde seramiği oluşturan 

öğeleri öğrenir, aşamaları ürün 

dosyasına aktararak, çalışma 

yapar. 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.6.1,3. Görsel sanat 

çalışmasındaki fikirlerini ve 

deneyimlerini; yazılı, sözlü, 

ritmik, drama vb. yöntemlerle 

gösterir. 

Kültür Merkezleri 

 

Öğrenciler hiç unutamadığı anılarını bireysel ya 

da grup olarak bizlere canlandırır drama gibi. 

Bunun için gerekli kostüm, araç, gereç sağlanıp 

anısını yeniden yaşıyormuş hissiyat oluşturulur. 

Görsellerle desteklenip görsel hafızaya iyice 

kaydedilir. Böylece bu anı görsel sanat 

çalışmasına yansıtması kolaylaşmış olur. 

 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.6.1,4. Seçilen tema ve konu 

doğrultusunda fakirlerini görsel 

sanat çalışmasına yansıtır. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı 

Cacabey Cami 

Kırşehir Kalesi Ve Diğer Kaleler 

Seçilen tema ve konuya uygun mekânlarda 

inceleme yapılarak, edinilen bilgileri fikirleri 

doğrultusunda çalışmasına yansıtır. 

 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.6.1,5. Görsel sanat 

çalışmasında perspektif 

kullanır. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı 

Cacabey Cami 

Kırşehir Kalesi Ve Diğer Kaleler 

Mekânın, figürlerin konumunu yakın-uzak ve 

büyük-küçük ilişkisiyle dikkate alarak 

çevresinden ve sanat eserinden çizgi ve hava 

perspektifine örnekler göstererek konu anlatılır. 

Bu kazanımda mekânda derinlik etkisi yaratmak 

için çizgi perspektifin kullanır. 

Önceden örnek olarak gösterilen 

sanatçıların tıpkı basımlarından 

sonra mekânı ufuk çizgisi ve 

kaçış noktasıyla başlayarak çizgi 

perspektif ile derinlik etkisi 

oluşturma anlatılır. 
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Görsel Sanatlar                6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.6.1,6. Gözleme dayalı kısa ve 

uzun süreli çizimler yapar. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Ahi Evran Camii 

Kalehöyük Müzesi 

Güzel Sanatlar Galerisi 

Halk Eğitim Merkezleri 

Uzun Çarşısı 

Mekânı veya mekândaki figürleri gözlemleyerek 

çizimlerini oluşturur. 

Mekânı uzun süreli çizer, 

figürlerin hareketlerini 

yakalamak için kısa ve hızlı 

çizimler yapar. 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.6.1,7. Üç boyutlu çalışmalar 

oluşturmak için oyma, asamblaj 

veya modelleme tekniklerini 

kullanır. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Ahi Evran Camii 

Kalehöyük Müzesi 

Güzel Sanatlar Galerisi 

Halk Eğitim Merkezleri 

Uzun Çarşısı 

Mekân izlendikten sonra, ilgili kişilerden bilgi 

alınır, estetik yönden dikkat çekilerek, yapılar, 

yapılardaki eşya veya dokulardan esinlenerek üç 

boyutlu tasarımlar oluşturulur. 

Asamblajın doğal, endüstriyel 

nesne veya parçalarının yeni bir 

düzen içerisinde bir araya 

getirilmesi ile oluştuğu 

vurgulanır. Örnek olarak internet 

üzerinden Miniatürk sanal olarak 

gezilir. Bu örneklerden yola 

çıkarak çeşitli malzeme ve 

tekniklerle üç boyutlu çalışmalar 

yapılır. 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.6.1,8. Görsel sanat 

çalışmasında farklı geleneksel Türk 

sanatları alanlarını bir arada 

kullanır 

Ağalar Konağı 

Kırşehir Müzesi  

Kalehöyük Müzesi 

Halk Eğitim Merk. 

Atölyelerinde yapılan çalışmaları izler ve daha sonra 

bunları bir arada kullanarak ürününü ortaya koyar. 

Tezhip-hat veya hat ve ebru sanatları 

çalışmalarını bir arada kullanır. 
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Görsel Sanatlar                6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.6.1,9. Görsel sanat 

çalışmalarını oluştururken sanat 

elemanları ve tasarım ilkelerini 

kullanır. 

Ağalar Konağı 

Kırşehir Müzesi  

Kalehöyük Müzesi 

Halk Eğitim Merk. 

Mekân ve yapılardaki doku, süsleme, resimler ve 

mimarisi incelenerek iki veya üç boyutlu tasarımlar 

oluşturur. Örnek içeren eserler incelenir. 

 

KÜLTÜREL MİRAS G.6.2,1. Bir sanatçının 

eserlerinde seçtiği konuyu, 

kullandığı malzeme ve tekniği 

açıklar. 

Ağalar Konağı 

Kırşehir Müzesi  

Kalehöyük Müzesi 

Hacıbey Konağı 

Halk Eğitim Merk. 

Bir eserin hangi tekniklerle yapılmış olabileceği 

üzerinde durularak eserin özellikleri anlaşılmaya 

çalışılır. Öğrenciler mekânda bulunan eserler hakkında 

resimler toplar. El sanatları ile ilgili araştırmalar 

yaparlar. Eserdeki motifleri, birimleri ve ritimleri 

araştırarak derse görsel dokümanlarla gelirler. 

Sanat Galerilerinde açılan bir 

serginin incelenip, sanatçının 

eserlerinde seçtiği konuyu, 

kullandığı malzeme ve tekniği 

açıklayarak, bilgi dosyası 

oluşturur. 

KÜLTÜREL MİRAS G.6.2,2. Etnografya 

müzelerindeki ürünler 

aracılığıyla geleneksel sanat 

örneklerini inceler. 

Ağalar Konağı 

Kırşehir Müzesi  

Kalehöyük Müzesi 

Halk Eğitim Merk. 

Geçmişten günümüze köprü kuran Etnografya 

müzeleri aracılığı ile sergilenen eserlerle geleneksel 

sanat örnekleri incelenir. 

Müzeden daha önce belirlenen 

eserlerin yerinde bulunup 

hakkında bilgilerinin 

dosyalanması yapılır. 

KÜLTÜREL MİRAS G.6.2,3 Toplumda geleneksel 

sanatların rolünü fark eder. 

Kırşehir Müzesi  

Kalehöyük Müzesi 

Ağalar konağı 

İlçe Halk Eğitim Merk. 

Müzedeki geleneksel el sanatlarına ait eserleri tespit 

edip inceler. Müzedeki eserleri inceleyerek tarih 

kültür bilincini geliştirir. Geleneksel sanatlar 

konusunda farkındalık oluşturulur. Geleneksel 

sanatlara sahip çıkmanın bir sorumluluk olduğu 

üzerinde durulur. Bu anlayışın yerel ve özgün olan 

kültürü korumaya dönük bir çaba olarak görülmesi 

sağlanır. Evrensel anlamda sanat ve tasarım 

dünyasına bir zenginlik kattığı anlatılır. 
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Görsel Sanatlar                6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

KÜLTÜREL MİRAS G.6.2,3 Toplumda geleneksel 

sanatların rolünü fark eder. 

Kırşehir Müzesi  

Kalehöyük Müzesi 

Ağalar Konağı 

İlçe Halk Eğitim Merk. 

Müzedeki geleneksel el sanatlarına ait eserleri tespit 

edip inceler. Müzedeki eserleri inceleyerek tarih 

kültür bilincini geliştirir. Geleneksel sanatlar 

konusunda farkındalık oluşturulur. Geleneksel 

sanatlara sahip çıkmanın bir sorumluluk olduğu 

üzerinde durulur. Bu anlayışın yerel ve özgün olan 

kültürü korumaya dönük bir çaba olarak görülmesi 

sağlanır. Evrensel anlamda sanat ve tasarım 

dünyasına bir zenginlik kattığı anlatılır. 

 

KÜLTÜREL MİRAS G.6.2,4. Anadolu uygarlıklarına ait 

eserleri müzeler aracılığıyla 

inceler. 

Kırşehir Müzesi 

Kalehöyük Müzesi 

Öğrenciler müzelerde bulunan eserler hakkında 

resimler toplar. El sanatları ile ilgili araştırmalar 

yaparlar. Eserlerin üzerindeki motifleri, birimleri ve 

ritimleri araştırarak derse görsel dokümanlarla 

gelirler. 

 

KÜLTÜREL MİRAS G.6.2,5. Görsel sanatlar, tarih ve 

kültürün birbirlerini nasıl 

etkilediğini açıklar. 

Müzeler 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 
Geçmişten günümüze gelen eserleri inceleyerek 

tarih ve kültürün sanat eserini nasıl etkilediğini 

öğrenir. 

Öğrencilere internet üzerinden veya 

müze ve ören yerleri tur gezileri 

düzenlenir. Önceden 

hazırladığımız söz dağarcığı test 

öğrencilere dağıtılıp 

Öğrencilerin bilgileri 

doldurmaları istenip cevaplanan 

söz dağarcık test üzerinde 

tartışılır. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

KÜLTÜREL MİRAS G.6.2,6. Görsel sanatlardaki 

meslekler arasındaki benzerlik ve 

farklılıkları söyler. 

Halk Eğitim Merkezleri 

Uzun Çarşı 

Yeraltı Çarşısı 

Gezilen, gözlemlenen bölümler arasında 

farklılıkları ve benzerliklerini teknikleri ile 

fark eder. 

Öğrencilerle sanat 

alanlarındaki üretim ve 

kazanımlar üzerine söyleşi yapılır. 

'Sanat Hangi Dalıyım' sanat 

çeşitlerini araştırır ve kendisine 

uygun alanda bir çalışma yapar. 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.6.3,1 Sanat eserini 

tanımlarken, çözümlerken ve 

yargılarken eleştirel düşünme 

becerilerini kullanır. 

Müzeler 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Öğrencilerin müze ve kişisel sergi ziyaretleri 

yaparak eleştirel yönlerinin geliştirirler. Sanat 

eserini inceleme, sanatçının neyi anlatmak 

istediğinin ve nasıl anlattığının olabildiğince 

detaylı açıklanmasıdır. İncelemenin sonunda Bu eser 

başarılı mı? Neden başarılı? Sorularına cevap verilir. 

Öğrencilerin seçtiği bir sanat 

eserini analiz etmeleri istenir. 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.6.3,2. Sanatçının eserinde 

yansıttığı duygu ve düşünceleri 

açıklar. 

Müzeler 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Öğrencilerin müze ve kişisel sergi ziyaretleri 

yaparak eserlerde yansıtılan duygu ve 

düşünceleri açıklarlar. 
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Görsel Sanatlar                6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.6.3,3. Görsel dilin ifadeleri 

aktarmadaki etkisini açıklar. 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Ahi Evran Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Sanat Merkezleri 

Fikir alış verişi yaparak yerinde görerek ve 

hakkında tartışarak sanatsal bilgi dağarcığını 

geliştirir. İncelenen sanat eserindeki sanat 

elemanları ve tasarım ilkelerinin ifadeleri 

aktarmadaki rolü üzerinde durulur. 

 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.6.3,4. Sanatçıların niçin sanat 

eseri oluşturduklarını tartışır. 

Güzel Sanatlar Galerisi Sanat merkezlerinde çeşitli sanatçılarla görüşmeler 

yapılır ve sanatçıların niçin sanat eseri 

oluşturduklarını kavrar. 

Öğrenciler sanat farklı 

kollarındaki insanlarla fikir alış 

verişi yapar. 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.6.3,5. Kişisel fikirlerin ve değer 

yargısının sanat eserinin 

değerlendirilmesindeki etkisini 

açıklar. 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Ahi Evran Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Sanat Merkezleri 

Görsel sanat kültürü ve sanatsal eleştiri 

dağarcığını bilgi edinerek değerlendirme 

yeteneği geliştirir. 

 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.6.3,6. Sanat eserinin hisleri, 

duyguları ve estetik tepkiyi nasıl 

harekete geçirdiğini açıklar. 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar 

Ahi Evran Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Sanat Merkezleri 

Eserde bulunan motiflerin işlemelerin neleri 

ifade ettiğini ve bunların insan üzerinde 

bıraktığı etkileri açıklar 
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Görsel Sanatlar                7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM 

ALANI 

KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

GÖRSEL İLETŞİM 

VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.7.1,1. Görsel sanat 

Çalışmalarını oluşturmak 

İçin araştırmaya dayalı 

Uygulama sürecinin 

Basamaklarını Eskiz defterinde 

gösterir. 

Halk Eğitim Merkezleri, Uzun Çarşı  

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Sosyal girişimcilik bağlamında planlama 

yapma, yaptıklarını raporlaştırma, sunma 

ve savunma konularına değinilebilir. 

Öğrenciler yaban hayatla ilgili renkli 

kalem çalışmaları yapar. 

GÖRSEL İLETŞİM 

VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.7.1,2. Görsel sanat 

çalışmasında sanat tekniklerini 

birlikte kullanır 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar  

Ahi Evran Üniversitesi 

 Güzel Sanatlar Fakültesi  

Sanat Merkezleri 

Gençlik Merkezleri 

Halk Eğitim Merkezleri 

Mekânda izlenimlerini gerçekleştirdikten 

sonra, mekânda veya sınıfa sanat 

teknikleriyle çalışma yapar. 

Sanat tekniklerinden birkaçını (baskı 

teknikleri, mozaik, kolaj, kâğıt vitray, 

suluboya vb.) görsel sanat 

çalışmasında kullanır. 

GÖRSEL İLETŞİM 

VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.7.1,3Yaşantısının herhangi bir 

anını hikâyeleştirir görsel sanat 

çalışmasına yansıtır. 

Kültür Merkezleri 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi 

Öğrenciler hiç unutamadığı anılarını 

bireysel ya da grup olarak bizlere 

canlandırır drama gibi.Bunun için gerekli 

kostüm, araç, gereç sağlanıp anısını 

yeniden yaşıyormuş hissiyat oluşturulur. 

Görsellerle desteklenip görsel hafızaya 

iyice kaydedilir. Böylece bu anı görsel 

sanat çalışmasına yansıtması 

kolaylaştırarak çalışmalar yapar. 

 

GÖRSEL İLETŞİM 

VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.7.1,4. Görsel sanat 

çalışmasında geleneksel ve 

güncel sanat malzemeleri ile 

teknikleri kullanır. 

G.7.1,5. Görsel sanat 

çalışmasında farklı perspektif 

tekniklerini kullanır 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Aşıkpaşa Camii 

 

Öğrenciler gözlemledikleri geleneksel 

sanatlar dallarından seçtikleri bir tanesi ile 

ilgili günümüzde kullanılan malzemelerle 

çalışma yaparlar. 

Geleneksel malzemeler olarak kuru 

boya, sulu boya, pastel boya, fırça vb. 

güncel sanat malzemeleri olarak akrilik 

kalem, sulu boya kalemi vb. tercih edip 

çalışmalar yapar. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM 

ALANI 

KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

GÖRSEL İLETŞİM 

VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.7.1,6. Gözleme dayalı çizimler 

yapar 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Aşıkpaşa Camii 

 

Mekân, hareketli hareketsiz figür, çeşitli 

nesneleri gözlemleyerek belirli kurallar 

içerisinde çizimi kâğıda yansıtır. 

Mekânı uzun süreli çizer, figürlerin 

hareketlerini yakalamak için kısa ve hızlı 

çizimler yapar. 

GÖRSEL İLETŞİM 

VE 

BİÇİMLENDİRME 

 

G.7.1,8. Görsel sanat 

çalışmalarını oluştururken sanat 

elemanları ve tasarım ilkelerini 

kullanır. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Aşıkpaşa Camii 

 

Mekân ve yapılar sanat elemanları ve tasarım 

ilkeleri doğrultusunda doku, süsleme, resimler 

ve mimarisi incelenerek iki veya üç boyutlu 

tasarımlar oluşturur. Örnek içeren eserler 

incelenir. 

 

KÜLTÜREL MİRAS G.7.2,1.Sanat eserindeki üslupları 

açıklar. 

G.7.2,2. Sanat, tarih ve kültürün 

birbirini nasıl etkilediğini analiz 

eder. 

Müzeler 

Kültür Merkezleri  

Kırşehir Sanat Evi  

Güzel Sanatlar Galerileri  

Tarihî Camiler 

Özgün sanat eserleri ile tasarımlar üzerinde 

sanatçıların kullandıkları fırça darbeleri, 

renkleri, bilgi objeleri, mimari desenler, 

motifleri, konu seçimleri ve biçimlerinin 

sanatçının üslubunu oluşturduğu üzerinde 

durulur. Yerli ve yabancı sanatçı ile 

tasarımcılardan örnekler verilir, eserleri 

incelenir. 

Eser analizi – eleştirisi, sanatçıların 

eserlerinde ele aldıkları konuların 

tartışılması ve yorumu. Yerli resim 

sanatçılarının eserlerinden etkilendiği ürünü 

bakarak çizer ve kendine göre yorumlar. 

KÜLTÜREL MİRAS G.7.2,3.Sanatçıların topluma 

sağladığı katkıları açıklar. 

Müzeler 

Kültür Merkezleri  

Kırşehir Sanat Evi  

Güzel Sanatlar Galerileri  

Tarihî Camiler 

Sanatçıların kültürel, sosyal, ekonomik, eğitsel 

değer vb. açılardan topluma yaptığı katkılar 

tartışılır. 

Öğrencilerin Güzel Sanatlar 

Fakültesinin atölyelerinin ve 

dersliklerinin gezilmesi. İlgili kişilerden 

rölyef ve heykel hakkında bilgilerin 

görüşülmesi. Rölyef ve heykel yapımı 

uygulamasının yapılması. 
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Görsel Sanatlar                7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM 

ALANI 

KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

SANAT ELEŞTRİSİ 

VE ESTETİK 
G.7.3,2. Sanat eserini 

değerlendirmek için sanat 

eleştirisi yöntemini kullanır. 

Müzeler 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Aşıkpaşa Camii 

 

Tanımlama, çözümleme, yorumlama, yargı 

başlığı altındaki soruları cevaplayarak sanat 

eleştirisi yöntemini öğrenir. Sanat eseri 

eleştirisi yaparken görsel sanat elemanlarını 

kavrar. 

Öğrencilerin seçtiği bir sanat eserini 

analiz etmeleri istenir. 

SANAT ELEŞTRİSİ 

VE ESTETİK 
G.7.3,3.Sanatçıların eserlerini 

oluşturma sürecini karşılaştırır. 

Müzeler 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Aşıkpaşa Camii 

 

Sanat, tarih ve kültürün birbirini nasıl 

etkilediğini analiz eder. Farklı sanat 

eserlerinin (seramik, resim, heykel vb.) 

oluşturulma süreçlerinin karşılaştırılması 

üzerinde durulur. Sanatçının eserini 

oluştururken geçtiği süreci kavrar. 

 

SANAT ELEŞTRİSİ 

VE ESTETİK 
G.7.3,4. Görsel sanat 

eserlerindeki sanatçının görsel 

sanat eserine yansıyan üslubunu 

fark eder. 

Tarihî ve Kültürel Mekânlar  Öğrencilere resimde izlenimciliğin 

özellikle ışık ve renkten kaynaklanan görsel 

izlenimlerin tanımlanmasına adanmış 

olduğu söylenir. Bu akımı takip edenler 

tarafından resmedilen nesne ve olaylardan 

çok günün belirli bir zamanı, belirli bir 

ışıkta sanatçı üzerindeki izlenimlere önem 

verildiği belirtilir. Mekânda izlenimlerle 

sanatçının görsel sanat eserine yansıyan 

üslubunu çözümlemeye çalışır. 

Öğrenciler beğendikleri bir Resim 

sanatçısının resmini seçerek kareleme 

tekniği kullanarak farklı bir teknik ile 

kopyalar. Çağdaş sanat akımlarından pop-

art akımından seçimler yapabilirler. 

Röprodüksiyon çalışması yapılır 
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Görsel Sanatlar                7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.7.3,5. Kişisel ve 

bağlamsal bilgiler 

temelinde sanat eserini 

inceler. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Kırşehir 

Sanat Evi 

Güzel Sanatlar Galerisi 

Bağlamsal bilginin sanatçının içinde bulunduğu 

çevre ve şartlar, sanat eserinin işlevi, sanatçıyı 

etkileyen dinsel, 

düşünsel ve kültürel özellikleri içeren 

bilgi olduğuna dikkat edilmelidir. Kişisel 

bilginin bir sanat eserini gözlemleyerek ve 

inceleyerek elde edilen bilgi olduğu vurgulanır. 

 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.7.3,6. Sanat eserinde sosyal ve 

kültürel inanışların etkisini 

yorumlar 

Müzeler 

Kültür Merkezleri 

Kırşehir Sanat Evi 

Güzel Sanatlar Galerisi  

Belediyesi Resim ve Fotoğraf 

Müzesi Güzel sanatlar Fakültesi 

Farklı kültürdeki inanışların ve sosyal çevrenin eser 

üzerine etkisi yorumlanır. Kazanımla ilgili 

değerler üzerinde durularak, sosyal ve kültürel 

etmenlerin sanat eseri üzerindeki etkileşimini 

açıklar. 

 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.7.3,7. Çağdaş medyadaki imaj, 

yazı ve sembol gibi unsurların 

yönlendirici etkisini açıklar. 

Endüstriyel kuruluşlar Markaların, şirketlerin vb. kurumların 

kullandıkları logo, slogan, yazı karakteri, renk, 

koku vb. imaj oluşturan kurumsal kimlik 

tasarımlarının hem ekonomik hem de tanıtım 

anlamında önemli etkisi olduğu irdelenir. 

Burada finansal okuryazarlık, sosyal-finansal 

girişimcilik, enerji tasarrufu ve vergi bilinci 

konuları üzerinde durulabilir. 

Afiş, amblem, logo tasarımı 

yapar. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.7.3,8. Bilgi ve 

deneyimlerin sanat eserine 

yönelik bakış açısını nasıl 

etkilediğini açıklar. 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Aşıkpaşa camii 

 

Kültürel bilgi birikiminin sanat eserlerini 

incelerken nasıl yargıları etkilediğinin farkına 

vararak, açıklar. Çözümlemeye çalışır. 

 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.7.3,6. Sanat eserinde sosyal ve 

kültürel inanışların etkisini 

yorumlar 

Müzeler 

Kültür Merkezleri 

Kırşehir Sanat Evi 

Güzel Sanatlar Galerisi  

Belediyesi Resim ve Fotoğraf 

Müzesi Güzel sanatlar Fakültesi 

Farklı kültürdeki inanışların ve sosyal çevrenin eser 

üzerine etkisi yorumlanır. Kazanımla ilgili 

değerler üzerinde durularak, sosyal ve kültürel 

etmenlerin sanat eseri üzerindeki etkileşimini 

açıklar. 

 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.7.3,7. Çağdaş medyadaki imaj, 

yazı ve sembol gibi unsurların 

yönlendirici etkisini açıklar. 

Endüstriyel kuruluşlar Markaların, şirketlerin vb. kurumların 

kullandıkları logo, slogan, yazı karakteri, renk, 

koku vb. imaj oluşturan kurumsal kimlik 

tasarımlarının hem ekonomik hem de tanıtım 

anlamında önemli etkisi olduğu irdelenir. 

Burada finansal okuryazarlık, sosyal-finansal 

girişimcilik, enerji tasarrufu ve vergi bilinci 

konuları üzerinde durulabilir. 

Afiş, amblem, logo tasarımı 

yapar. 

SANAT ELEŞTRİSİ VE 

ESTETİK 
G.7.3,8. Bilgi ve 

deneyimlerin sanat eserine 

yönelik bakış açısını nasıl 

etkilediğini açıklar. 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Aşıkpaşa Camii 

 

Kültürel bilgi birikiminin sanat eserlerini 

incelerken nasıl yargıları etkilediğinin farkına 

vararak, açıklar. Çözümlemeye çalışır. 

 

98



Görsel Sanatlar                8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.8.1,3. Görsel sanat 

çalışmasını oluşturmak 

için güncel sanattan 

yararlanır. 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Aşıkpaşa Camii 

 

Sergi alanını gezerek eserleri 

inceler,inceleneneserlerden yola çıkarak veya 

çağın getirdiği teknolojik yeniliklerle oluşturulmuş 

sanat eserleri ve tasarımlardan örnekler 

gösterilerek öğrencinin kendi yapmak istediği 

çalışmada bunlardan nasıl yararlanılabileceği 

üzerinde durulur. Farklı tasarımlar oluşturur. 

 

GÖRSEL İLETİŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.8.1,4. Yazı ve görsel 

kullanarak görsel sanat 

çalışması oluşturur. 

Meslek Liseleri Grafik Animasyon 

Bölümü, Ajanslar, Ahi Evran Üniversitesi  

 

Güncel ve sosyal sorumluluk gerektiren konularla 

ilgili afiş veya karikatür çalışmaları yapar. 

 

GÖRSEL İLETİŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.8.1,5. Güncel olayları 

görsel sanat çalışmasına 

yansıtır. 

Aşıkpaşa Tabiat Parkı 

Kırşehir Şehir Müzesi 

Kalehöyük Müzesi 

 

Ekonomi, doğal afetler, çevre duyarlılığı, iş sağlığı 

güvenliği, bilimsel gelişmeler, teknolojik 

gelişmeler vb. konulardan yararlanılabilir. 

Seçilen tema üzerine afiş 

çalışması yapılır 

GÖRSEL İLETİŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.8.1,6. Görsel sanat 

çalışmasında farklı 

perspektf tekniklerini 

kullanır. 

Kalehöyük Müzesi 

Tabiat Parkları 

Ağalar Konağı 

 

 

Mekânda derinlik etkisi yaratmak için tek kaçarlı / 

iki kaçarlı perspektf ve hava perspektf birlikte 

kullanılır. 

Kurallı mekân çizimi, 

(cepheden bakış) perspektif-

bakış açısı değişik çizim 

kalemleriyle ve cetvel 

yardımıyla perspektif 

çizimini yapar ve renkle 

derinlik oluşturur. 

GÖRSEL İLETİŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.8.1,7. Gözleme dayalı 

çizimlerinde farklı bakış 

açılarını yansıtır. 

Doğal Sit Alanları 

Hılla Gölü 

 

Gözleme dayalı çizimler yaparken bakmak ile 

görmek arasındaki farkı yakalar. Çizimler; kuş 

bakışı, balıkgözü, solucan bakışı, karşıdan bakış 

gibi farklı bakış açılarıyla oluşturulur. 
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Görsel Sanatlar                8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

G.8.1,8. Farklı teknik ve 

materyalleri bir arada 

kullanarak üç boyutlu 

çalışma yapar. 

Kalehöyük Müzesi 

Tabiat Parkları 

Camiler 

Doğal Sit Alanları 

Parkları 

 

Gözleme dayalı çizimler yaparken bakmak ile 

görmek arasındaki farkı yakalar. Çizimler; kuş 

bakışı, balıkgözü, solucan bakışı, karşıdan bakış 

gibi farklı bakış açılarıyla oluşturulur. 

Mekânı uzun süreli çizer, figürlerin 

hareketlerini yakalamak için kısa ve 

hızlı çizimler yapar. 

GÖRSEL İLETŞİM VE 

BİÇİMLENDİRME 

 

G.8.1,8. Farklı teknik ve 

materyalleri bir arada 

kullanarak üç boyutlu 

çalışma yapar. 

Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Halk 

Eğitim Merkezleri 

Öğrenciler üniversiteye götürülüp heykel yapan 

öğrencileri yakından izlemesi, gözlemlemesi 

sağlanır. Heykel yapım aşamaları, kullanılan 

malzemeler öğrenilir. Ardından heykel yapan 

öğrencilerle birlikte özgün heykel çalışmaları 

yapmaları sağlanır. 

Gördükleri sanat eserlerinden 

esinlenerek kil, hamur, bakır tel, 

alüminyum tel, ahşap vb. 

malzemelerden üç boyutlu çalışma 

yapar. 

KÜLTÜREL MİRAS G.8.2,1. Sanat eserinin 

sosyal, politik ve 

ekonomik faktörlerden nasıl 

etkilendiğini açıklar. 

Müzeler 

Kültür merkezleri, Kırşehir Sanat Evi  

Ahi Evran Külliyesi, 

Cacabey Medresesi, 

Aşıkpaşa Camii 

 

 

Sanatçının eserlerinin tekniklerini görülür. 

Öğrencilerin estetik yönlerinin ve düşüncelerinin 

geliştirilmesi. Üretim yapanların gerek yönetim 

tarafından gereksede halk tarafından ilgi görülüp 

görülmemesi desteklenmemesi uzun süreli sanat 

sürecin varlığının devamı için belirleyeceğini 

kavrar 

Sanat eserinin fırça vuruşları, 

renkler, duygularda sanatçıların nelere 

dikkat etkileri baz alınarak eseri 

yapmaları istenir. 

KÜLTÜREL MİRAS 8.2.2 Sanat eserlerinin 

biçimsel özelliklerini fark 

eder 

Güzel Sanatlar Galerisi 

Kırşehir Sanat Evi 

Kültür Merkezleri  

Kırşehir Bilim ve Sanat Merkezi 

Sanatçılar niçin sanat eseri yaptıkları hakkında bilgi 

edinir. Sanatçıların toplum üzerindeki etkilerinin 

farkına varır. 

Ülkemizde ve dünyada kültür mirası 

kapsamına alınmış eserleri internet 

üzerinden araştırır. 
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Görsel Sanatlar                8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

KÜLTÜREL MİRAS G.8.2,3. Dönem, üslup ve 

kullanılan malzemelere 

göre sanat eserlerinin 

özelliklerini karşılaştırır. 

Müzeler 

Kültür Merkezleri 

Kırşehir Sanat Evi 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Aşıkpaşa Camii 

 

Üniversite Öğrencileriyle ve Dönem Sanatçılarıyla 

sanat üzerine konuşulur, Farklı bölümler ziyaret 

edilir. Üniversite öğrencilerinin yaptıkları 

çalışmalar ve sanatçı eserleri incelenir ve onlarla 

birlikte eskiz çalışmaları hazırlanır. Geçmişte ve 

günümüzde yapılan iki ayrı yapının farklılıklarını, 

özelliklerini açıklar. Dönem üslup ve kullanılan 

malzemelere göre geçmişteki mimari yapıların 

sanatsal özelliklerini inceler. 

Çeşitli sanatçılar tarafından 

yapılan portreler incelenir. 

Modelden veya sanatçı eseri portre 

resmedilir. Bir mekânı resim 

olarak çalışılır. 

KÜLTÜREL MİRAS G.8.2,4. Müzelerdeki 

eserlerin korunmasının 

önemini açıklar 

Müzeler 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi, Cacabey Meydanı 

Açık Hava Astronomi Parkı, 

Aşıkpaşa Camii 

 

Müzelerin tarihin bir aynası olduğunu bilir. Tarihin 

ve kültürün gelecek nesillere aktarılmasında çok 

önemli bir yeri olduğunu kavrar. Tarihi yapılar ile 

müzelerdeki eserlerin öncelikle bir milletin, sonra 

tüm insanlığın ortak malı olduğu üzerinde durulur. 

Sanatın evrensel bir dil olma özelliğinin buradan 

geldiği açıklanır. Bu konu açıklanırken duyarlılık 

değeri ele alınır. Müzelerdeki eserlerin 

geçmişimizin hakkında bilgi verdiği ve bu eserlerin 

hepimizin ortak malı olduğu öğrencilere kavratılır. 

Müze çeşitlerinden (sanat, tarih, 

arkeoloji, etnografya, bilim, 

teknoloji, basın, açık hava müzeleri ve 

askerî müzeler) herhangi biri tercih 

edilerek müzenin içeriğine ilişkin 

kurumsal kimlik çalışması (amblem, 

dosya kapama, broşür) yapılır. 

SANAT ELEŞTİRİSİ 

VE ESTETİK 
G.8.3,1. Sanat eserinde 

kullanılan görsel dilin 

ifadeleri aktarmadaki 

etkisini analiz eder. 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Aşıkpaşa Camii 

 

İzlenen sanat eserinde, görselliğin insan üzerinde 

bıraktığı güçlü etkiyi fark eder. Sanat Elemanları ve 

Tasarım ilkeleri bağlamında sanat eserleri incelenir. 
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Görsel Sanatlar                8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

SANAT ELEŞTİRİSİ 

VE ESTETİK 

G.8.3,3. Sanatla ilişkili 

olarak estetiğin ne 

olduğunu açıklar. 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Aşıkpaşa camii 

 

Sanat eserlerinde estetik kaygısı olması 

gerektiğini öğrenir. 
 

SANAT ELEŞTİRİSİ 

VE ESTETİK 

G.8.3,5. Sanatın 

tanımlamasını yapar. 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Aşıkpaşa Camii 

Güzel Sanatlar Galerisi 

Gençlik Merkezleri 

Sanatın farklı zaman dilimlerindeki tanımlarının, 

türlerinin ve değişiminin tartışılması sağlanarak, 

hayal gücü, yetenek ve estetik kaygıyla yapılan eseri 

inceler ve sanat kavramını öğrenir. 

 

SANAT ELEŞTİRİSİ 

VE ESTETİK 
G.8.3,6. Çağdaş medyadaki 

imaj, yazı ve sembol gibi 

unsurların etkisini analiz eder. 

Ziyarete Açık Endüstriyel Kuruluşlar, 

Basın Kuruluşları 

Markaların, şirketlerin vb. kurumların kullandıkları 

logo, slogan, yazı karakteri, renk, koku vb. imaj 

oluşturan kurumsal kimlik tasarımlarının hem 

ekonomik hem de tanıtım anlamında önemli etkisi 

olduğu irdelenir. Burada finansal okuryazarlık, 

sosyal-finansal girişimcilik, enerji tasarrufu ve vergi 

bilinci konuları üzerinde durulabilir. 

Afiş, amblem - logo tasarımı yapar. 

SANAT ELEŞTİRİSİ VE 

ESTETİK 
G.8.3,7. Popüler kültürün 

günümüz görsel sanatlarına 

etkisini açıklar. 

Ahi Evran Külliyesi 

Cacabey Medresesi 

Aşıkpaşa Camii 

Kırşehir Sanat Evi 

Güzel Sanatlar Galerisi 

Halk Eğitim Merkezleri 

Gençlik Merkezleri 

Popüler kültür, sanayileşme sonucunda teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte özellikle kitle iletişim araçları 

aracılığıyla çoğunluğu etkileyen, çoğunluk 

tarafından en çok beğenilen ve tercih edilen kitle 

toplumunun kültürü olduğunu, bu kültür, 

televizyon ve internet gibi kitle iletişim 

araçlarının da etkisiyle yaş, cinsiyet, eğitim, meslek 

ve sosyal sınıf farkı gözetmeksizin toplumun her 

kesiminin, özellikle de ilköğretim çağında olan 

çocuklar üzerinde önemli bir güce sahip olduğunu 

öğrenir. 

Türk ressamlardan Erol Akyavaş’ın 

ve Avrupa Sokak sanatçısı Banksy’in 

eserlerinden örnekler gösterilir. 

Çağdaş sanat akımlarından pop-art 

akımı incelenir keçeli boya kalemi ile 

kompozisyonlar oluşturulur. 
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Beden Eğitimi                5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

KÜLTÜREL 

BİRİKİMLERİMİZ VE 

DEĞERLERİMİZ 

5.2.3.1.Bayram, kutlama ve 

törenlere katılır. 

Kırşehir Müzesi Milli bayramların anlam ve önemini bilir, 

katılmaya istekli olur. 

Gösteri grupları hazırlanır. 

Geçmişteki törenlerle ilgili göster 

materyallerin gösterilmesi. 

HAREKET 

KAVRAMLARI, 

İLKELERİ VE İLGİLİ 

HAYAT BECERİLERİ 

5.1.2.5. Oyun ve etkinliklerde farklı 

iletişim yollarını kullanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Oyun ve etkinliklerde sağlıklı iletişim 

kurmak için gerekli olan sözlü, görsel ve 

yazılı iletişimyolları üzerinde durur. 

Bir tiyatro etkinliğine çocuklar 

götürülerek gösteriyi izlenmeleri 

sağlanır, geri dönütle alır. 

KÜLTÜREL 

BİRİKİMLERİMİZ VE 

DEĞERLERİMİZ 

5.2.3.1.Bayram, kutlama ve 

törenlere katılır. 

Kırşehir Müzesi Milli bayramların anlam ve önemini bilir, 

katılmaya istekli olur. 

Gösteri grupları hazırlanır. 

Geçmişteki törenlerle ilgili göster 

materyallerin gösterilmesi. 

HAREKET YETKİNLİĞİ 

ÖĞRENME ALANI 

5.1.1.5 Temel jimnastik duruşlarını 

yapar. Jimnastik duruşları 

yuvarlanmalar vücut transferi ve 

yön değişikliği, geçişler ve 

bağlantılarvb. hareketler örnek 

olarak gösterilebilir. 

Aşıkpaşa Spor Salonu Jimnastikle salonunu ve aletlerini tanır, 

vücut denge ve esnekliğini oluşturması 

sağlanır. 

Öğrencilere Jimnastik duruşları 

oyun ve etkinliklerle yaptırılır. 

Daha sonra yaptığı bu hareketlerle 

Jimnastik serisi hazırlaması istenir. 

HAREKET 

KAVRAMLARI, 

İLKELERİ VE İLGİLİ 

HAYAT BECERİLERİ 

5.1.2.5. Oyun ve etkinliklerde farklı 

iletişim yollarını kullanır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Oyun ve etkinliklerde sağlıklı iletişim 

kurmak için gerekli olan sözlü, görsel ve 

yazılı iletişimyolları üzerinde durur. 

Bir tiyatro etkinliğine çocuklar 

götürülerek gösteriyi izlenmeleri 

sağlanır, geri dönütle alır. 

AKTF VE SAĞLIKLI 

HAYAT ÖĞRENME 

ALANI 

5.2.2.7. Fiziksel etkinliklerde 

ilkyardımın genel amaçlarını ve 

uygulamalarını bilir. 

İl ve ilçe Hastaneleri İlkyardımın nasıl yapılacağını bilir ve 

gerekli olan malzemeleri tanır. 

Öğrenciler bertilen mekânlarda 

uzmanlar eşliğinde gözlem ve 

uygulamalar yaparak temel ilk 

yardım uygulamalarını öğrenir ve 

uygular. 
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Beden Eğitimi                5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

HAREKET 

KAVRAMLARI, 

İLKELERİ VE İLGİLİ 

HAYAT BECERİLERİ 

5.1.2.7. Oyun ve etkinliklerde 

kaybetmeye ve kazanmaya ilişkin 

uygun davranışlar sergiler 

Kırşehir Ahi Stadyumu Kırşehir sporun tarihî ve başarıları 

öğrencilere anlatılarak fair play ruhu 

kazandırılır. 

Kırşehir sporun antrenman ve 

müsabakası izletilerek kazanma ve 

kaybetme halindeki davranış 

biçimleri yaşatılır. 

KÜLTÜREL 

BİRİKİMLERİMİZ VE 

DEĞERLERİMİZ 

5.2.3.2.Atatürk’ün sporla ilgili 

söylediği sözleri açıklar. 

İl ve ilçe Hastaneleri Kazanım ile ilgili araştırmalar yaparak 

Atatürk'ün spora verdiği önemi ve 

söylediği sözleri bularak not alır. 

 

AKTF VE SAĞLIKLI 

HAYAT ÖĞRENME 

ALANI 

5.1.1.5 Temel jimnastik duruşlarını 

yapar. Jimnastik duruşları 

yuvarlanmalar vücut transferi ve yön 

değişikliği, geçişler ve bağlantılar vb. 

hareketler örnek olarak 

gösterilebilir. 

Aşıkpaşa Spor Salonu Kazanımla ilgili konu işlenirken uygun 

malzemelerle öğrenciler sakatlanmadan 

hareketleri yapar ve aletleri tanır. 

 

HAREKET 

KAVRAMLARI, 

İLKELERİ VE İLGİLİ 

HAYAT 

BECERİLERİ 

5.1.2.2. Oyunlara ve etkinliklere 

katlımda güçlü ve geliştirilmesi 

gereken yönlerinin farkına varır. 

Aşıkpaşa Spor Salonu Kazanımla ilgili konu işlenirken yapacağı 

hareketleri uygularken eksik yönlerini fark 

eder. 
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Beden Eğitimi                6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

KÜLTÜREL 

BİRİKİMLERİMİZ VE 

DEĞERLERİMİZ 

6.2.3.2. Atatürk’ün spora ve 

sporculara neden önem verdiğini 

bilir. 

Hacıbey Konağı Atatürk'ün spor ve sporcularla ilgili 

sözlerini söyler ve açılar. 

Hacıbey konağı ziyaret edilir ve 

tarihsel ve kültürel mirasa 

duyarlılık değerleri üzerinde 

durulur. 

HAREKET 

KAVRAMLARI, 

İLKELERİ VE İLGİLİ 

HAYAT BECERİLERİ 

6.1.1.4. Doğada yapılan 

etkinliklerle ilgili becerileri 

sergiler. 

Kalehöyük Müzesi Kalehöyük müzesi ve japon bahçesi tarihi 

ile ilgili öğrencilere bilgi verilir, tarihsel 

anlam ve önemi öğrencilere kavratılır. 

Doğaya duyarlılık ve doğa sevgisi 

değerleri üzerinde durulur. 

KÜLTÜREL 

BİRİKİMLERİMİZ VE 

DEĞERLERİMİZ 

6.2.3.2. Atatürk’ün spora ve 

sporculara neden önem verdiğini 

bilir. 

Hacıbey Konağı Atatürk'ün spor ve sporcularla ilgili 

sözlerini söyler ve açılar. 

Atatürk köşkü ziyaret edilir ve 

tarihsel ve kültürel mirasa 

duyarlılık değerleri üzerinde 

durulur. 

HAREKET 

KAVRAMLARI, 

İLKELERİ VE İLGİLİ 

HAYAT BECERİLERİ 

6.1.1.4. Doğada yapılan 

etkinliklerle ilgili becerileri 

sergiler. 

Aşıkpaşa Tabiat parkı Kalehöyük müzesi ve Japon bahçesi tarihi 

ile ilgili öğrencilere bilgi verilir, tarihsel 

anlam ve önemi öğrencilere kavratılır. 

Doğaya duyarlılık ve doğa sevgisi 

değerleri üzerinde durulur. 

HAREKET YETKİNLİĞİ 

ÖĞRENME ALANI 

6.1.1.6. Seçtiği jimnastik serisini 

uygular. 

Kırşehir Çok Amaçlı Spor Salonu Jimnastik türlerini ve kullanılan aletleri 

tanır. 

Seçtiği müzik eşliğinde jimnastik 

serisi hazırlar ve bu seriyi sunar. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

AKTF VE SAĞLIKLI 

HAYAT ÖĞRENME 

ALANI 

6.2.2.5. Fiziksel etkinliklerde 

kendisinin ve başkalarının 

güvenliğine ilişkin önlemler alır. 

Spor Salonu Atışlarla ilgili aletleri tanır. Hedefe tabanca atış yaptırılır. Bu 

esnada alınan güvenlik 

önlemlerinin farkına varması 

sağlanır. 

AKTF VE SAĞLIKLI 

HAYAT ÖĞRENME 

ALANI 

6.2.1.1. Planladığı fiziksel 

etkinliklere düzenli olarak katılır. 

Bisiklet Yolu Bisiklet yolunun tanıtlaması yaptırılır. Bisiklet olan öğrencilerle beraber 

grup oluşturulup fiziksel 

etkinliklere katlım sağlanır. 

KÜLTÜREL 

BİRİKİMLERİMİZ VE 

DEĞERLERİMİZ 

6.2.3.5. Olimpiyat oyunlarının 

önemini açıklar 

İl ve ilçe Kütüphaneleri Olimpiyat oyunlarının tarihini araştırarak 

toplumlar için önemini kavrar ve bu 

oyunların bilincine varır. 

 

AKTF VE SAĞLIKLI 

HAYAT ÖĞRENME 

ALANI 

6.1.1.3. Raket ve uzun saplı araçlarla 

yapılan sporlara hazırlayıcı oyun ve 

etkinliklerdeki hareket becerilerini 

sergiler. 

Kent Park Tenis Kortları ve Masa 

Tenisi Salonu 

Kazanımla ilgili konu işlenirken uygun 

malzemelerle öğrenciler sakatlanmadan 

hareketleri yapar ve aletleri tanır. 

 

HAREKET 

YETKİNLİĞİ 

ÖĞRENME 

ALANI 

6.1.1.7. Seçtiği müziğe uygun 

hareket becerilerini sergiler. 

Halk Eğitim Merkezi Kazanımla ilgili konu işlenirken farklı 

yöresel müziklerle onlara uygun 

hareketleri uygulayarak öğrenir. 
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Beden Eğitimi                7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

KÜLTÜREL 

BİRİKİMLERİMİZ VE 

DEĞERLERİMİZ 

7.2.3.4. Ülkemizin olimpiyat 

tarihini araştırır. 

Kırşehir Müzesi Öğrencilere olimpiyatların ülke 

tanıtımındaki yararlarının neler olduğu 

sorulur ve etkinliklerde kültürel duyarlılık 

değeri üzerinde durulur. 

Öğrencilere müze 

ziyaretiyaptırılarak, ülkemizi 

olimpiyatlarda temsil eden 

sporcular ve elde ettikleri başarılar 

anlatıldı. 

HAREKET YETKİNLİĞİ 

ÖĞRENME ALANI 

7.1.1.4. Doğada yapılan 

etkinliklerle ilgili becerileri 

geliştirir. 

Aşıkpaşa Doğa Kampı Doğa sevgisi ve korunması ile ilgili 

öğrenciler bilinçlendirilir. 

Doğa ve kır 

yürüyüşleriyaptırılarakhafif 

engebeli arazilerden geçiş 

becerileri kazandırılır. 

HAREKET YETKİNLİĞİ 

ÖĞRENME ALANI 

7.1.1.5. Su sporları/etkinlikleri ile 

ilgili hareket becerilerini geliştirir. 

Gençlik ve Spor Merkezi Yüzme 

Havuzu 

Öğrenciler yüzme stilleri hakkında bilgi 

sahibi olur. 

Çocuklara havuzda yüzme stilleri 

gösterilerek basit düzeyde 

uygulamaları istenir. 

HAREKET YETKİNLİĞİ 

ÖĞRENME ALANI 

7.1.1.3. Raket ve uzun saplı 

araçlarla yapılan sporlara 

hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde 

hareket becerilerini artan bir 

doğrulukla sergiler 

Kent park Tenis Kompleksi Öğrencilere bu tesisteki malzeme ve alan 

tanıtımı yapılır. 

Öğrencilere tenis raket ve tenis 

topu verilerek korta basit düzeyde 

karşılıklı vuruş yapmaları istenir. 

KÜLTÜREL 

BİRİKİMLERİMİZ VE 

DEĞERLERİMİZ 

7.2.3.4. Ülkemizin olimpiyat 

tarihini araştırır. 

Kalehöyük Müzesi Öğrencilere olimpiyatların ülke 

tanıtımındaki yararlarının neler olduğu 

sorulur ve etkinliklerde kültürel duyarlılık 

değeri üzerinde durulur. 

Öğrencilere müze ziyareti 

yaptırılarak, ülkemizi 

olimpiyatlarda temsil eden 

sporcular ve elde ettikleri başarılar 

anlatıldı. 

AKTF VE SAĞLIKLI 

HAYAT ÖĞRENME 

ALANI 

7.2.2.4. Temel ilk yardım 

uygulamalarını gösterir. 

İl ve ilçe Hastaneleri Öğrenciler ayak burkulması, çarpışma ve 

sakatlık riskleri hakkında bilgi edinir. 

Öğrencilere spor yaparken 

karşılaşabileceği kazalar 

sakatlıklar ve sakatlıklar sırasında 

neler yapması gerektiği bir sağlık 

uzamanı tarafından anlatılır. 
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Beden Eğitimi                7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

FİZİKSEL ETKİNLİK 

KAVRAMLARI, 

İLKELERİ VE İLGİLİ 

HAYAT BECERİLERİ 

7.2.2.5. Fiziksel etkinlikler 

ve sporla ilgili güvenilir bilgi 

kaynaklarını kullanır. 

İl ve ilçe Kütüphaneleri Sporla ilgili çeşitli bilgi kaynakları ve 

bunların doğruluğu, değerlere 

uygunluğu, güncelliği, bilimselliğini 

kavrar. 

 

KÜLTÜREL 

BİRİKİMLERİMİZ VE 

DEĞERLERİMİZ 

7.2.3.4. Ülkemizin olimpiyat 

tarihini araştırır 

İl ve ilçe Kütüphaneleri Ülkemizin Olimpiyat oyunlarına hangi 

dönemlerde katıldığını araştırarak ne gibi 

derece aldığını öğrenir ve bilincine varır. 

 

HAREKET 

BECERİLERİ 
7.1.1.4. Doğada yapılan 

etkinliklerle ilgili becerileri 

geliştirir 

Doğal Sit 

Alanları Tabiat 

Parkları 

Açık alan/doğada iş birliğine, çeşitli 

iletişim yolları kullanmaya, bireysel ve 

grup performansına dayalı etkinlikler 

yapar. 

 

HAREKET 

BECERİLERİ 
7.1.1.4. Doğada yapılan 

etkinliklerle ilgili becerileri 

geliştirir. 

Doğal Sit 

Alanları Tabiat 

Parkları 

Kazanımla ilgili konu işlenirken doğa 

güzelliklerini ve bitki örtüsü tanır. 

 

HAREKET 

YETKİNLİĞİ 

7.2.1.Takım sporlarına hazırlayıcı 

oyun ve etkinliklerdeki hareket 

becerilerini artan bir doğrulukta 

sergiler 

Kırşehir Ahi Evran Spor Salonu Kazanımla ilgili konu işlenirken konu ile 

ilgili, spor salonundaki basketbol maçını ilgi 

ile izler ve ilgili terimleri yerinde öğrenir. 
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Beden Eğitimi                8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN 

İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK ETKİNLİK 

KÜLTÜREL 

BİRİKİMLERİMİZ VE 

DEĞERLERİMİZ 

8.2.3.4. Olimpik ve paralimpik 

okul günleri hazırlar. 

İl ve ilçe Kütüphaneleri Ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden 

sporcuları tanır ve elde ettikleri başarıları 

bilir. 

 

HAREKET KAVRAMLARI, 

İLKELERİ VE İLGİLİ 

HAYAT BECERİLERİ 

8.1.2.1. Spor dallarına özgü 

kavramları açıklar. 

Ahi Evran Üniversitesi Atletizm 

Sahası 

Atletizm sahası, parkurların ve çeşitli spor 

branşlarında kullanılan malzemelerin 

tanıtımı yapılır 

Bu alanda koşu branşında 

kullanılan çıkış takozu kullanarak 

alçak çıkış tekniği gösterilir. 

Atletizm pistinde yüksek atlama 

uzun atlama gibi branşları yaparak 

yaşayarak öğrenir. 

HAREKET KAVRAMLARI, 

İLKELERİ VE İLGİLİ 

HAYAT BECERİLERİ 

8.1.2.12. Beden eğitimi ve spor 

alanı ile ilgili meslekleri 

araştırır 

Kırşehir Spor Lisesi, BESYO Öğrencilere bu kurumlar gezdirilerek 

mesleki gelişim açısında bilgilendirilir 

Bu kurumda çalışan uzman kişiler 

tarafından eğitici sunumlar yapılır. 

HAREKET KAVRAMLARI, 

İLKELERİ VE İLGİLİ 

HAYAT BECERİLERİ 

8.1.2.3. Spor dallarına ait oyun 

kurallarını bilir. 

Ahi Evran Üniversitesi Spor Salonu Basketbola özgü oyun kuralları ve temel 

becerileri öğrenir 

Öğrencilere zaman ve ceza 

kuralları anlatılır ve uygulamalı 

yaptırılır. 

KÜLTÜREL 

BİRİKİMLERİMİZ VE 

DEĞERLERİMİZ 

8.2.3.4. Olimpik ve Paralimpik 

okul günleri hazırlar 

Kırşehir İl Halk Kütüphanesi Ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden 

sporcuları tanır ve elde ettikleri başarıları 

bilir 

İlimizde olimpiyatlara katlan 

sporcularla söyleşi yapılır 

AKTF VE SAĞLIKLI 

HAYAT ÖĞRENME ALANI 

8.2.1.2.Yakın çevresindeki spor 

imkânlarını etkili kullanır 

Ahi Evran Üniversitesi Futbol 

Sahası 

Öğrencilere amatör takımlar tanıtılır 

antrenman ve müsabakalar ile ilgili 

bilgiler verilir. 

Öğrenciler ile beraber amatör 

müsabaka izlenir ve sonrasında 

beraber maç etkinliği yapılır. 

HAREKET KAVRAMLARI, 

İLKELERİ VE İLGİLİ 

HAYAT BECERİLERİ 

8.1.2.12. Beden eğitimi ve spor 

alanı ile ilgili meslekleri 

araştırır. 

Ahi Evran Üniversitesi   Ahi Evran Üniversitesi BESYO 

bölümünün meslek gruplarını bilir. 
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Müzik                 5. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

AKTF VE SAĞLIKLI 

HAYAT ÖĞRENME 

ALANI 

8.2.1.2. Yakın çevresindeki 

spor imkânlarını etkili kullanır 

Kırşehir Ahi Evran Stadyumu Okul dışında fiziksel etkinlik yapacağı ortamları ve 

kurumları tanıma ve etkili kullanmanın önemini 

vurgular. 

 

MÜZİKSEL YARATCILIK 5.C.6. Müzikle ilgili araştırma 

ve çalışmalarında bilişim 

teknolojilerinden yararlanır. 

Yerel Televizyonlar  

Ses Kayıt Stüdyosu 

Öğrencilerin kendi çalışmalarını (beste, düzenleme 

vb.) bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini 

kullanarak kaydeder. Örneğin bireysel olarak veya 

grup oluşturarak, eser çalışmalarını, nota yazım 

programları ile notaya alma; müzik-ses düzenleme 

programları ile de kaydetme ve düzenleme 

etkinlikleri yaparlar. 

 

ATATÜRK VE MÜZİK 5.D.4 Atatürk' ün müziğe 

verdiği önemi araştırır. 

İl ve ilçe Kütüphaneleri Kütüphanelerde Atatürk' ün yaşadığı dönemde müzik 

ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi 

toplar. 

 

MÜZİK KÜLTÜRÜ 

(ATATÜRK VE MÜZİK) 

5.D.1 İstiklal Marşının tarihsel 

sürecini milli ve manevi 

değerlerle ilişkilendirir. 

Neşet Ertaş Kültür Evi Millî ve manevi değerlerin güçlendirilmesi sağlanır.  

BELİRLİ GÜN VE 

HAHTALAR 

5.A.3. Belirli gün ve haftalarla 

ilgili müzik etkinliklerine 

katılır. 

Kültür Merkezleri Millî bayram etkinliklerine katılarak o duyguyu 

yaşamaları sağlanır. 

 

MÜZİKSEL ALGI VE 

BİLGİLENME SESİN 

OLUŞUMU 

5.B.7. Ses oluşumunu açıklar. Ahi Evran Üniversitesi  

Müzik Bölümü 

Sesin nasıl yayıldığını kavrayabilir, değişik mekân ve 

enstrümanlarda oluşan seslerin farkındalığına varır 
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Müzik                 6. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

MÜZİKSEL 

YARATCILIK 

Mü.6.C.2. Farklı ritmik yapıdaki 

müzikleri harekete dönüştürür. 

Halk Eğitim Merkezleri Halk oyunları ile farklı ritmik yapıdaki müziklere 

uygun hareket edebilmeyi öğrenir. 

 

MÜZİK KÜLTÜRÜ 5.D.3. Farklı türdeki müzikleri 

dinleyerek beğeni ve müzik 

kültürünü geliştirir. 

Ahi Evran Üniversitesi  

Müzik Bölümü 

Güzel Sanatlar Lisesi 

Öğrencilere özellikle yakın çevrelerinde ve 

bölgelerinde dinlenen geleneksel müziklerimize 

ilişkin örnekleri araştırmaları ve bunları 

dinlemelerine ilişkin yönlendirmeler yapılır. 

 

MÜZİK KÜLTÜRÜ Mü.6.D.1. Yurdumuza ait başlıca 

müzik türlerini ayırt eder. 

Mü.6.C.1. Dinlediği farklı türdeki 

müziklerle ilgili duygu ve 

düşüncelerini farklı anlatma 

yollarıyla ifade eder. 

Mü.6.D.3.Yurdumuza ait müzik 

türlerinin kültürümüzün bir değeri 

ve zenginliği olduğunu fark eder. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezleri Türk sanat müziği, Türk halk müziği, dinî müzik, 

mehter müziği ve çok sesli Türk müziklerinden 

seçkin örnekleri dinler ve ayır eder. 

 

MÜZİK KÜLTÜRÜ Mü.6.D.4. Türk müziği kültürünü 

tanır. 

Ahi Evran Üniversitesi  

Müzik Bölümü 

Güzel Sanatlar Lisesi 

Türk müziği kültürüne felsefesi ve eserleriyle 

katkıda bulunmuş Neşet Ertaş, Çekiç Ali, Şemsi 

Yastıman, Muharrem Ertaş şahsiyetler vurgulanır. 

 

MÜZİKSEL 

YARATCILIK 

Mü.6.C.6. Müzikle ilgili araştırma 

ve çalışmalarında bilişim 

teknolojilerinden yararlanır. 

Yerel Televizyonlar  

Ses Kayıt Stüdyosu 

Öğrenciler kendi çalışmalarını (beste, düzenleme 

vb.) bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini 

kullanarak kaydeder. Örneğin bireysel olarak veya 

grup oluşturarak, çalışmalarını nota yazım 

programları ile notaya alma; müzik-ses düzenleme 

programları ile de kaydetme ve düzenleme 

etkinlikleri yaparlar. 
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Müzik                 7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

AKSAK USULLER Mü.7.B.1. Temel müzik yazı ve 

öğelerini kullanır. 

Gençlik Merkezi Folklor Ekibi Öğrenciler aksak usülle ritim tutmayı ve aksak usullerle 

oluşturulmuş ritimlere ayak uydurmayı izleyerek ve 

dinleyerek öğrenirler. 

 

MÜZİKSEL ALGI VE 

BİLGİLENME 

TOPLULUKLARI 

Mü.7.B.4. Çalgı türleri ve çalgı 

topluluklarını ayırt eder. 

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Müzik Öğretmenliği 

Bölümü 

Türk müziği, Türk Dünyası ve Bat müziği çalgı türlerini ve 

topluluklarını sınıf düzeyine uygun olarak tanır. 

 

MÜZİKSEL ALGI VE 

BİLGİLENME  

Mü.7.B.3. İnsan sesi ve ses 

topluluklarını ayırt eder. 

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Müzik Öğretmenliği 

Bölümü 

Kadın (alto, mezzo soprano, soprano), erkek (bas, bariton, 

tenor) ve çocuk seslerini ayırt eder ve bu seslerden oluşan 

toplulukları tanır. 

 

MÜZİK KÜLTÜRÜ Mü.7.D.2. Dünya müziklerini tanır. 

Mü.7.D.3. Dinlediği çeşitli 

Türlerdeki müziklerden hem 

Bireysel hem de ortak sınıf arşivini 

Geliştirir. 

Mü.7.D.4. Dinlediği uluslararası 

Müzikleri türlerine göre ayırt eder 

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Müzik Öğretmenliği 

Bölümü 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi 

Uzak Doğu, Hint, Arap, İran, Balkan, Kafkas, Latin vb. 

farklı kültürlere ait müziklerden seçkin örneklerin yer aldığı 

dinlet etkinlikleri düzenlenir. 

Klasik Bat, caz, pop vb. müzikler üzerinde durulmalı ve bu 

müziklerin doğuşu, genel özellikleri hakkında öğrencilere 

bilgiler verilmelidir. 

 

MÜZİK KÜLTÜRÜ 7.C.5.Müzikle ilgili araştırma ve 

çalışmalarında bilişim 

teknolojilerinden yararlanır. 

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik 

Bölümü, Ahi Evran Üniversitesi  

Öğrencilerin kendi yarattıkları çalışmalarını (beste, 

düzenleme vb.) bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini 

kullanarak kayıt altına almaları sağlanır. Örneğin öğrenciler 

bireysel olarak veya grup oluşturarak, eser ve çalışmalarını, 

nota yazım programları ile notaya alma; müzik ve ses 

düzenleme programları ile de kaydetme ve düzenleme 

etkinlikleri yaparlar. 
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Müzik                8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

MÜZİKSEL ALGI VE 

BİLGİLENME 

MÜ.8.D.3. Müziğin diğer 

sanatlarla ilişkisini kavrar. 

Neşet Ertaş 

Kültür merkezleri 

Halk Eğitim Merkezleri, İl ve İlçe 

Kütüphaneleri 

Müziğin diğer sanat dalları (edebiyat, tiyatro, sinema, 

halk oyunları, halk dansları, opera, bale vb.) ile 

ilişkisi vurgulanır. Kütüphanelerine gidilerek diğer 

sanat dalları, sanatçılar ve sanat eserleriyle ilgili 

çalışmaları inceler. 

 

SANAT VE MÜZİK 8. D.8. Sanat, Sanatçı ve Sanat 

Eserleri kavramlarını açıklar 

Kırşehir Sanat Evi, Kırşehir 

Müzik Evi 

Belirtilen mekânlardaki sanatsal etkinlikleri yakından 

takip eder. 

 

DİNLEME SÖYLEME 8.A.10 Mahalli Sanatçıları 

araştırır 

Halk eğitim merkezleri. 

Festivaller 

Mahalli sanatçıları araştırır ve onlardan yöresel 

türkülerin Hikâyelerini öğrenir. 

 

MÜZİKSEL 

YARATCILIK 

MÜ.8.C.4. Müzikle ilgili 

araştırma ve çalışmalarında 

bilişim teknolojilerinden 

yararlanır. 

Ahi Evran Üniversitesi Devlet 

Müzik Öğretmenliği Bölümü 

Öğrencilerin kendi yarattıkları çalışmalarını (beste, 

düzenleme vb.) bilgisayarlı müzik kayıt 

teknolojilerini kullanarak kayıt altına almaları 

sağlanır.  

 

DİNLEME SÖYLEME MÜ.8.D.1. Türk müziği 

biçimlerini 

tanır. 

MÜ.8.D.2. Dinlediği farklı 

türlerdeki müziklerle ilgili duygu 

ve düşüncelerini açıklar 

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Müzik Öğretmenliği 

Bölümü 

Kültür merkezleri 

Öğrencilerin dinledikleri müziklerle ilgili 

duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü anlatım 

yollarıyla drama vb.öğretm yöntemleriyle veya 

bilişim teknolojilerinden yararlanarak ifade 

etmelerine ilişkin etkinlikler düzenlenir. 

 

DİNLEME SÖYLEME MÜ.8.A.3. Türk toplum ve 

topluluklarının müzik 

kültürlerinden uygun örnekleri 

dinler. 

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Müzik Öğretmenliği 

Bölümü 

Kültür merkezleri 

Güzel Sanatlar Lisesi 

Türk ve akraba topluluklarına ait müzik örnekleri 

öğrencilere dinletilir. 

 

MÜZİK KÜLTÜRÜ MÜ.8.D.7. Müziğin terapi 

yöntemi olarak da kullanıldığını 

bilir. 

İl ve ilçe Hastaneleri 

Kırşehir Huzurevi 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 

Merkezleri 

Makamların müzikle tedavi amacıyla kullanıldığı 

vurgulanır. 
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Teknoloji Tasarım               7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

Teknoloji Ve Tasarım 

Öğreniyorum 

7.A.1,3 Teknoloji ve tasarım 

arasındaki ilişkiyi ifade eder. 

Kalehöyük Müzesi Teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkiyi tarihî 

teknolojik ürünleri inceleyerek kavrar. 

 

Temel Tasarım 7.A.2,4 Çevresindeki bir 

tasarım ürününü yeniden 

yorumlar. 

Ağalar Konağı Bir evin müzeye dönüştürülme aşamasında yapılan 

değişiklik ve tasarımsal özellikleri inceleyerek 

yorumlar. 

 

Teknoloji Ve Tasarım 

Öğreniyorum 

7.A.1,4 Teknoloji ve tasarım 

ürünlerine günlük hayattan 

örnekler verir. 

Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji 

Transferi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Günlük hayata karşılaşılan sorunların çözümünde 

uygulanan yöntemleri ve örnek çözümleri inceler. 

 

Tasarım Odaklı Süreç 7.B.1,1 Tasarım sürecinin bir 

problem tanımlama ve 

çözüm önerme süreci 

olduğunu söyler. 

Ahi Evran Üniversitesi Çevre 

Sorunları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Tasarım sürecini ve örnek çözümleri inceleyerek kendi 

problemlerini araştırma, uygulayabilecekleri çözüm 

önerme süreçleri hakkında bilgi edinilir. 

 

Bilgisayar Destekli 

Tasarım 

7.B.2,2 Taslak çizimlerini 

bilgisayar yardımıyla iki 

boyutlu görsellere 

dönüştürür. 

Halk Eğitim Merkezi, Bilim Sanat 

Merkezi 

Taslak tasarım çizimlerinin bilgisayar yardımı ile iki 

boyutlu görsellere dönüştürülme yöntem ve 

programlarını inceler ve uygulamalar yapar. 

 

Enerjinin Dönüşümü Ve 

Tasarım 

7.Ç.1,1 Su, rüzgâr ve güneş 

gibi doğal kaynakları 

kullanarak temiz ve 

sürdürülebilir enerji elde 

etme teknolojilerini açıklar. 

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

Çevre Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

Doğal kaynakların nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgi alır.  

Enerjinin Dönüşümü Ve 

Tasarım 

7.Ç.1,1 Su, rüzgâr ve güneş 

gibi doğal kaynakları 

kullanarak temiz ve 

sürdürülebilir enerji elde 

etme teknolojilerini açıklar. 

Ahi Evran Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü-Yenilenebilir 

Enerji Kaynakları Teknolojileri 

Doğal kaynaklardan elde edilen enerji yöntemleri 

hakkında bilgi edinir. 
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Teknoloji Tasarım               7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

Enerjinin Dönüşümü Ve 

Tasarım 
7.Ç.1,1 Su, rüzgâr ve güneş gibi 

doğal kaynakları kullanarak 

temiz ve sürdürülebilir enerji 

elde etme teknolojilerini 

açıklar. 

Ahi Evran Üniversitesi Doğal kaynaklardan elde edilen enerji yöntemleri 

hakkında bilgi edinir. 

 

Engelsiz Hayat 

Teknolojileri 
7.Ç.2,2 Özel gereksinimli 

bireylerin yaşama kolaylığı için 

geliştirilen ürünlerin tasarım 

özelliklerini araştırır. 

Ahi Evran Üniversitesi Cerrahi 

Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Engelli bireylerin yeni cerrahi yöntemlerle nasıl tedavi 

edildiği ile ilgili bilgi edinir. 

 

Engelsiz Hayat 

Teknolojileri 
7.Ç.2,1 Özel gereksinimli 

bireylerin yaşama 

zorluklarını ifade eder. 

Ahi Evran Üniversitesi Çocuk 

Koruma ve İzlem Merkezi 

Özel eğitme muhtaç öğrencileri görür ve yaşama zorlukları 

hakkında bilgi edinir, arkadaşları ile tartışır. 

 

Engelsiz Hayat 

Teknolojileri 
7.Ç.2,2 Özel gereksinimli 

bireylerin yaşama kolaylığı için 

geliştirilen ürünlerin tasarım 

özelliklerini araştırır. 

Ahi Evran Üniversitesi Çevre Sorunları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Özel gereksinimli bireylerin karşılaştığı sorunlar hakkında 

bilgi verilir, onlar için üretilen ürünleri inceler ve 

geliştirilme aşamaları hakkında bilgi edinilir, öğrencilerde 

farkındalık oluşturulur. 

 

Özgün Ürünümü 

Tasarlıyorum 

7.D.1,2 Tasarım probleminin 

çözümüne yönelik araştırma 

basamaklarını uygular. 

Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji 

Transferi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Program boyunca teknoloji ve tasarımla ilgili elde 

ettikleri kazanımları kullanarak özgün bir ürün 

tasarlamaları için uygulanacak planlama ve yapım süreç 

aşamalarını görmeleri amaçlanır. 

 

Teknoloji Ve Tasarım 

Öğreniyorum 

7.A.1,4Ülkemiz ile 

Dünyadaki Teknolojik 

Gelişmeleri Karşılaştırır. 

Kırşehir Teknokent Güncel teknolojik ürünleri inceler, teknolojik gelişimin 

insan hayatındaki öneminin farkında olur. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

Temel Tasarım 7.A.2,2 Sanat/tasarım 

elemanlarını bir ürün 

üzerinde gösterir. 

Güzel Sanatlar Galerisi Öğrenciler, iki ve üç boyutlu bir eseri inceleyerek eser 

üzerinde tasarım elemanlarını gösterir. 

 

Mimari Tasarım 7.C.1,2 Yakın çevresindeki 

mimari yapıları işlevsel 

farklılıklarına göre 

karşılaştırır. 

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Yakın çevredeki mimari yapıları kullanım amaçları 

bakımından inceler ve özelliklerini karşılaştırır. 

 

Bunu Ben Yaptım 7.D.2,1 Sergileyeceği ürün 

veya ürünlerini sunar. 

Güzel Sanatlar Galerisi Öğrencilerin sergileyeceği ürünleri için afiş, broşür ve 

tanıtım kart hazırlamak için örnek sergi yöntemlerini 

incelemeleri sağlanır. Sergi sahiplerinden bilgi alınır. 

 

Mimari Tasarım 7.C.1,2 Yakın çevresindeki 

mimari yapıları işlevsel 

farklılıklarına göre 

karşılaştırır. 

Ağalar Konağı Orta mahalle Evlerinin yapım ve malzeme özellikleri ile 

iklim, doğa şartlarından nasıl etkilendiğini ilişkilendirir. 

 

Mimari Tasarım 7.C.1,3 Mimari yapılar ile 

hayat biçimi arasındaki 

ilişkiyi açıklar. 

Ağalar Konağı 

Kırşehir Şehir Müzesi 

Mimari yapıları inceleyerek şehir ve köy yaşantısının 

mekâna yansımasını maddeler halinde listeler. 

 

Engelsiz Hayat 

Teknolojileri 
7.Ç.2,1 Özel gereksinimli 

bireylerin yaşama 

zorluklarını ifade eder. 

Türkiye Sakatlar Derneği ve İlgili 

Dernekler 

Özel gereksinimli bireylerin yaşadığı zorlukları 

dinleyerek çözüm önerileri geliştirir. 
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Teknoloji Tasarım               7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

Tasarım Odaklı Süreç 7.B.1,7 Tasarım oluşturmak 

için gerekli aşamaları açıklar. 

Ziyarete açık endüstriyel 

kuruluşlar(Mobilya) 

Mobilya mağazasındaki tasarım aşamalarını gözlemler ve not 

alır. 

 

Ürün Geliştirme 7.C.2,1 Tasarımın 

kullanıcının ihtiyacına ve 

beğenisine göre 

şekillendirildiğini ifade 

eder. 

Ziyarete açık endüstriyel 

kuruluşlar(Mobilya) 

Üretilen ev eşyalarında ergonominin önemi ve ergonomik 

ürün geliştirme sürecini gözlemler. Örnek ürünler 

üzerindeki ergonomik özellikleri değerlendirir. 

 

Enerjinin Dönüşümü Ve 

Tasarım 

7.Ç.1,1 Su, rüzgâr ve güneş 

gibi doğal kaynakları 

kullanarak temiz ve 

sürdürülebilir enerji elde 

etme teknolojilerini 

açıklar. 

Hirfanlı Hidroelektrik Santrali, 

Geycek Rüzgar Santrali 
Öğrenciler sürdürülebilir enerji kaynaklarını yerinde 

inceleyerek önemini kavrar. 

 

Enerjinin Dönüşümü Ve 

Tasarım 

7.Ç.1,1 Su, rüzgâr ve güneş 

gibi doğal kaynakları 

kullanarak temiz ve 

sürdürülebilir enerji elde 

etme teknolojilerini 

açıklar. 

Hirfanlı Hidroelektrik Santrali, 

Geycek Rüzgâr Santrali 
Doğal kaynaklardan yararlanılarak elektrik üretim 

aşamalarını gözlemler. 

 

Enerjinin Dönüşümü Ve 

Tasarım 

7.Ç.1,1 Su, rüzgâr ve güneş 

gibi doğal kaynakları 

kullanarak temiz ve 

sürdürülebilir enerji elde 

etme teknolojilerini 

açıklar. 

Hirfanlı Hidroelektrik Santrali, 

Geycek Rüzgâr Santrali 
Sürdürülebilir enerji kaynaklarından suyun nasıl 

değerlendirildiğini ve doğal enerji üretiminde kullanılan 

teknolojik yöntemleri incelemeleri sağlanır. 
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Teknoloji Tasarım               7. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 
ÖRNEK ETKİNLİK 

Engelsiz Hayat 

Teknolojileri 

7.Ç.2.2 Özel gereksinimli 

bireylerin yaşama kolaylığı için 

geliştirilen ürünlerin tasarım 

özelliklerini araştırır. 

Ags Medikal Ürünleri İthalat 

İhracat Ticaret Ltd. Şt. 

Özel gereksinimli bireyler için tasarlanan ürünlerin 

özelliklerini inceler ve arkadaşları ile tartışır. 

 

Özgün Ürünümü 

Tasarlıyorum 

7.D.1,2 Tasarım probleminin 

çözümüne yönelik araştırma 

basamaklarını uygular. 

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar 

 

Öğrenciler burada yapılan imalat ve yöntemleri 

gözlemleyerek yapacakları 

ürünler için fikir edinebilirler. 

 

Temel Tasarım 7.A.2,1 Sanat/tasarım 

elemanlarını ifade eder. 

Ahi Evran Üniversitesi  Bu bölümlerde yapılan çalışmaları inceleyerek sanat tasarım 

eleman ve ilkelerinin taslak çizimlerde kullanım 

teknikleri hakkında bilgi alınır. 

 

Tasarım Odaklı Süreç 7.B.1.10 Taslak, model, ilk 

örnek kavramlarını 

örnekleyerek açıklar. 

Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi 
Bu kavramları örnekleri ile birlikte alanında çalışan 

kişiler ile görüşerek öğrenir. 

 

Bilgisayar Destekli 

Tasarım 

7.B.2,2 Taslak çizimlerini 

bilgisayar yardımıyla iki 

boyutlu görsellere 

dönüştürür. 

Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar 

Teknolojileri Bölümü 
Taslak tasarım çizimlerinin bilgisayar yardımı ile iki 

boyutlu görsellere dönüştürülme yöntem ve 

programlarını inceler ve uygulamalar yapar. 

 

 Mimari Tasarım 7.C.1,4. Yaşamak istediği 

konutu farklı coğrafi alan ve 

şartlara uygun olarak 

tasarlar. 

Ahi Evran Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi 
Öğrenciler, yaşamak istediği konutu tasarlarken nelere 

dikkat etmesi gerektiğini fark eder. 

 

Özgün Ürünümü 

Tasarlıyorum 

7.D.1,4 Tasarımın modelini 

veya prototipini oluşturur. 

Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Hazırlanan tasarımı özgün estetik işlevsel ergonomik ve 

sürdürülebilir olmasına özen gösterilir. Tasarlanan ürünün 

maket hazırlanır. 
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Teknoloji Tasarım               8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

Mühendislik Ve Tasarım 8.C.3,2 Çevresindeki ürünleri 

mühendislik ve tasarım 

kavramları açısından 

ilişkilendirir. 

Kent Park Tasarım ve mühendislik arasındaki bağı inceler ve 

açıklar. 

 

İnovatif Düşüncenin 

Geliştirilmesi 

Ve Fikirlerin Korunması 

8.A.1,2. İnsan hayatını 

kolaylaştıracak inovatf bir fikir 

geliştirir. 

Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji 

Transferi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

İnsan hayatın kolaylaştıracak ürün fikirlerinin 

geliştirilme aşamalarını ve örnek inovaitf fikirleri 

inceler. 

 

Bilgisayar Destekli 

Tasarım 

Ve Akıllı ürünlerle 

8.B.1,2. Taslak çizimlerini 

bilgisayar yardımıyla üç boyutlu 

görsellere dönüştürür. 

Kırşehir Gençlik ve Spor Merkezi, 

Bilim sanat Merkezi 

Taslak tasarım çizimlerinin bilgisayar yardımı ile 

üç boyutlu görsellere dönüştürülme yöntem ve 

programlarını inceler ve uygulamalar yapar. 

 

Bilgisayar Destekli 

Tasarım 

Ve Akıllı ürünler 

8.B.1,3. Sensor teknolojisinin 

günlük hayattaki uygulamalarını 

değerlendirir. 

Meteoroloji Müdürlüğü Hava durumu tahminleri ve sıcaklık derecelerinin 

ölçümünde kullanılan sistemleri inceleyerek 

kullanılan sensörleri gözlemler. 

 

Ulaşım Teknolojileri 8.Ç.1,1. Ulaşım araçlarının 

tasarımında dikkate alınan temel 

prensipleri açıklar. 

Ahi Evran Üniversitesi Ulaştırma 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Günlük kullanılan ulaşım araçlarından farklı olan 

teleferik incelenir, kullanılır. Avantaj ve 

dezavantajları incelenir, konfor ve güvenlik 

yöntemleri değerlendirilir. 

 

Özgün Ürünümü 

Tasarlıyorum 

8.D.1,1. Günlük hayata 

karşılaştığı tasarım problemlerini 

örneklerle açıklar. 

Ahi Evran Üniversitesi Çevre 

Sorunları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Program boyunca teknoloji ve tasarımla ilgili elde 

etkileri kazanımları kullanarak özgün bir ürün 

tasarlamaları için uygulanacak planlama ve yapım 

süreç aşamalarını görmeleri amaçlanır. 

 

Bilgisayar Destekli 

Tasarım 

Ve Akıllı ürünler 

8.B.1,4. İnternete bağlı 

teknolojik araçların günlük 

hayattaki kullanımlarına 

örnekler verir. 

Kırşehir Teknokent İnternete bağlı akıllı ürünleri inceler ve kullanım 

alanlarını, amaçlarını gözlemler. 
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Teknoloji Tasarım               8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

Bunu Ben Yaptım 8.D.2,1. Sergileyeceği ürün için tanıtma 

materyalleri hazırlar. 

Güzel Sanatlar Galerisi Öğrencilerin sergileyeceği ürünleri için afiş, broşür ve 

tanıtma kart hazırlamak için örnek sergi yöntemlerini 

incelemeleri sağlanır. Sergi sahiplerinden bilgi alınır. 

 

Mühendislik Ve Tasarım 8.C.3,3. Mühendislik tasarım 

sürecindeki sınırlılıkları 

değerlendirir. 

Kırşehir Stadyumu Ziyaret edilen yapılardaki sınırlılıkları belirleyerek bu 

sınırlılıkların aşılmasında kullanılan yöntem ve teknikler 

incelenerek beyin fırtınası yöntemi ile yeni fikirler 

oluşturulmaya çalışılır. 

 

Ulaşım Teknolojileri 8.Ç.1,1. Farklı ortamlarda 

kullanılan ulaşım araçlarını ve 

özelliklerini sınıflandırır. 

Hirfanlı barajı Su taşıtları ve kullanım alanlarına göre özelliklerini inceler, 

farklı taşıtlar ile karşılaştırır. 

 

Doğadan Tasarıma 8.C.4,2. Biyotaklit ile tasarlanmış bir 

ürünü analiz eder. 

Tabiat 

Parkları 

Doğal sit 

alanları 

İncelenen tasarımla ilgili etrafımızda doğadan esinlenerek 

yapılan yapılar araştırılır. 

 

Doğadan Tasarıma 8.C.4,3 Gündelik hayata var olan bir 

sorunun çözümünde biyotaklit kavramını 

kullanarak bir ürün tasarlar. 

Tabiat parkları 

Doğal sit alanları 
Bitki ve hayvanların özelliklerin eleştirel gözle incelenmesi 

ile yapılacak keşiflerin doğadan tasarıma konusu 

kazanımlarına hazırbulunuşluk kazandırmasını sağlamak. 

 

İnovatif Düşüncenin 

Geliştirilmesi Ve 

Fikirlerin Korunması 

8.A.1.5. Patent belgesi, faydalı model 

belgesi, marka tescili, endüstriyel 

tasarım tescili kavramlarını açıklar. 

Kırşehir Barosu Öğrenciler, baro avukatlarından patent belgesi, marka tescili 

gibi kavramların hukuki boyutlarını öğrenirler. 

 

İnovatif Düşüncenin 

Geliştirilmesi Ve 

Fikirlerin Korunması 

8.A.1,5. Patent belgesi, faydalı model 

belgesi, marka tescili, endüstriyel 

tasarım tescili kavramlarını açıklar. 

Çemaş Marka tescili için yapılması gerekenleri ve sahip olunması 

için gerekli kriterleri bilir, endüstriyel tasarımın ticari 

yaşamdaki önemini fark eder. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

Bilgisayar Destekli 

Tasarım 

Ve Akıllı Ürünler 

8.B.1,3. Sensör teknolojisinin günlük 

hayattaki uygulamalarını değerlendirir. 

Yeraltı Çarşısı Mekân içindeki fotosel teknolojileri ile sensor 

teknolojilerini inceler. 

 

Bilgisayar Destekli 

Tasarım 

Ve Akıllı Ürünler 

8.B.1,3. Sensör teknolojisinin günlük 

hayattaki uygulamalarını değerlendirir. 

Petlas Lastik Fabrikası Öğrenciler fotoselli araçların sensörlü 

aydınlatmaların nasıl çalıştığını iş makineleri üzerinde 

görür. 

 

Tanıtım Ve 

Pazarlama 

8.B.2,1 Tanıtım ve pazarlama 

tekniklerini açıklar. 

Yerel Basın kuruluşları Gazetedeki tanıtım ve reklam çalışmalarını gözlemler ve 

teknikler hakkında bilgi edinir. 

 

Tanıtım Ve 

Pazarlama 

8.B.2,1 Tanıtım ve pazarlama 

tekniklerini açıklar. 

Organize Sanayi Organize sanayi gidilerek ürünün işlem basamakları ve satış, 

pazarlama yöntemleri üzerine bilgi sahibi olmaları sağlanır. 

 

Tanıtım Ve 

Pazarlama 

8.B.2,2. Mevcut bir kurum veya 

şirkete ait kurumsal kimlik 

çalışmalarını ve pazarlama 

tekniklerini analiz eder. 

Organize Sanayi Kurumsal kimlik oluşturma basamaklarını bilir, pazarlama 

tekniklerini geliştirme yöntemlerini keşfeder. 

 

Tanıtım Ve 

Pazarlama 

8.B.2,2. Mevcut bir kurum veya 

şirkete ait kurumsal kimlik 

çalışmalarını ve pazarlama 

tekniklerini analiz eder. 

Organize Sanayi Bir şirketin marka, logo ve ürün pazarlama tekniklerini nasıl 

geliştirdikleri hakkında bilgi alınır. 

 

 

121



Teknoloji Tasarım               8. Sınıf 

ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

Görsel İletişim Tasarımı 8.C.1,2. Grafik tasarım eleman ve ilkelerini 

kullanarak ürün tasarlar. 

Yerel Basın Kuruluşları Afiş, broşür tasarlama yöntemleri ve örnekleri incelenir, 

mizanpaj (sayfa düzenleme) teknikleri hakkında bilgi 

alınır ve örnek uygulama yapılır. 

 

Görsel İletişim Tasarımı 8.C.1,5. Mizanpaj ilkelerini açıklar. Yerel Basın Kuruluşları Bir gazete veya derginin sayfa düzenini oluşturan çeşitli 

ögeler açıklanır ve üzerinde durulur. 

 

Görsel İletişim Tasarımı 8.C.1,7 Seçtiği her hangi bir ürün için 

tanıtım ve pazarlama tekniklerini 

uygular. 

Organize Sanayi Tanıtım ve pazarlama teknikleri olarak marka ve reklam 

senaryosu, reklam filmi hazırlanır. 

 

Ürün Geliştirme 8.C.2,2. Ürün tasarımında 

ergonominin önemini açıklar. 

Mobilya Kuruluşları Üretilen ev eşyalarında ergonominin önemi ve 

ergonomik ürün geliştirme sürecini gözlemler. Örnek 

ürünler üzerindeki ergonomik özellikleri değerlendirir. 

Bir ürünün hangi amaçlar ile kullanıldığını inceler. 

 

Ürün Geliştirme 8.C.2,3. Bir ürünün günlük hayattaki 

kullanımını ayırt eder. 

Mobilya Sanayi İnsanların günlük hayata sıkça kullandıkları eşyalarda 

ergonomi üzerinde durularak ürünlerde ne gibi kolaylıklar 

sayladığı görülmüş, bu konuda fikir alışverişi yapılır. 

 

Mühendislik Ve Tasarım 8.C.3,1. Mühendislik ve tasarım 

ilişkisini ifade eder. 

Geycek Rüzgâr Santrali Elektrikli cihazların üretim aşamalarını inceleyerek, 

mühendislik ve tasarım arasındaki ilişkiyi inceler. 

 

Mühendislik Ve Tasarım 8.C.3,1. Mühendislik ve tasarım 

ilişkisini ifade eder. 

Kırşehir Kent Park Mühendisliğin tasarım ile ilişkisini incelenen yapının 

kullanım açısından insanlara sağladıklarını görmeleri ve 

ifade etmeleri amaçlanır. 

 

Mühendislik Ve Tasarım 8.C.3,1. Mühendislik ve tasarım 

ilişkisini ifade eder. 

Kırşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Öğrenciler inşaat mühendisleri ile söyleşi yaparak 

mühendislik ve tasarım ilişkisini kavrar. 
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ÜNİTE/TEMA/ 

GELİŞİM ALANI 
KAZANIM MEKÂN 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ) 

ÖRNEK 

ETKİNLİK 

MÜHENDİSLİK VE 

TASARIM 
8.C.3,2Çevresindeki ürünleri mühendislik 

ve tasarım kavramları açısından 

ilişkilendirir. 

Ziyarete açık endüstriyel 

kuruluşlar    

Üretim yapılan alanda üretilen ürünleri mühendislik 

ve tasarım açısında inceleyerek 

Değerlendir. 

 

MÜHENDİSLİK VE 

TASARIM 
8.C.3,4 Mühendislik tasarım sürecini 

kullanarak bir ürün tasarlar. 

Ziyarete açık endüstriyel 

kuruluşlar 

İhtiyaç ve problem içeren bir senaryo verilmesi ve Ziyarete 

açık endüstriyel kuruluşlar bu senaryodaki ihtiyaç 

problemini çözen bir ürün 

geliştirmesi üzerinde durulur. 

 

ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ 8.Ç.1,1. Ulaşım araçlarının tasarımında 

dikkate alınan temel prensipleri açıklar. 

 Günlük kullanılan ulaşım araçlarından farklı olan 

teleferik incelenir, kullanılır. Avantaj ve 

dezavantajları incelenir, konfor ve güvenlik 

yöntemleri değerlendirilir. 

 

ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ 8.Ç.1,1. Ulaşım araçlarının tasarımında 

dikkate alınan temel prensipleri açıklar. 

 Uçak tasarımının esin kaynakları ve çalışma prensipleri 

hakkında bilgi verilir, kalkış ve iniş gözlemlenir. 

 

ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ 8.Ç.1,2 Farklı ortamlarda kullanılan ulaşım 

araçlarını sınıflandırır. 

Ziyarete açık 

endüstriyel 

kuruluşlar 

Öğrenciler Patlasın gezerek lastik yapım aşamalarını 

gözlemler. 

 

MÜHENDİSLİK VE 

TASARIM 
8.C.3,2 Çevresindeki ürünleri mühendislik 

ve tasarım kavramları açısından 

ilişkilendirir. 

Ahi Evran Üniversitesi 

Mühendisli Fak. Makine 

Mühendisliği Bölümü 

Makine mühendisliği olarak yapılan çalışmalar incelenerek 

kendi yaptığı çalışmalarla karşılaştırılır. 
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tabloları

OKUL DIŞI

ÖĞRENME

ORTAMLARI
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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 katıl-

maktadır.

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 40125



 

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 yanın-
da yapılan Müzede sergilenmektedir..
Eserlerin Hitit ve Frig medeniyetine ait 

olduğu tespit edilmiştir.

Kırşehir ili Kaman ilçesine 9 km 
uzaklıktaki Çağırkan kasabasında 

bulunur. 126
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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 köp-
rü 1248 yılında Anadolu Selçukluları 
tarafından yaptırılmıştır. Tarihi ipek-
yolu güzergahında bulunmaktadır.Kır-
şehir ile Konya’yı birbirine bağlamak 
için yapılan köprü Türk mimarisinin 
önemli eserlerindendir. Kesikköprü 400 
metre uzunluğunda, 6 metre genişliğin-
de, 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
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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 80 131



  

petlas lastik a.ş.
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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) 132



 

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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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 134



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 Li-
seCad. No: 29 Merkez/Kırşehir

TEL: (386) 213-1609

KÜTÜPHANELER

Kırşehir Lütfü İkiz İl Halk   
Kütüphanesi 
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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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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/Kırşehir137



 

TABİAT PARKI
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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 138



 

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 Kü-
tük 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/Kırşehir139



 

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

140



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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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 

Bagbaşı Mah.
Merkez/Kırşehir

Tel: (0386) 213 44 43

Medrese Mah. Cacabey Medresesi 
yanı

Merkez/Kırşehir

kırşehir il kültür
 müdürlüğü il müzesi
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.
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neşet ertaş 
kültür evi
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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 yanı-
sıra, birbirine bağlı iki ana temanın yer 
aldığı s  oda ve iki koridor mevcuttur. 
Çağlar ötesinden sürüp gelen ozanlık 
geleneğimizin yansımalarından oluşan 
ve Dede Korkut’tan Neşet Ertaş’a ka-
dar uzanan çizgi odalarda sergilenmiş-
tir. Diğer yandan ozanlık geleneğimizin 
vazgeçilmez unsuru sazlarımızdan ör-
nekler 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 75143



 

kırşehir belediyesi 
gençlik merkezi
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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 39144



      

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 80146



 

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/ 
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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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ekler

156



 

Ek 1: Gezi Planı 
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Ek 2: Gezi Listesi 
 
 
  

158



Ek 3: Veli İzin Belgesi 
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Ek 4: Neredeyim? Örnek Etkinlik Çalışması 
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Ek 5: Öğrenci Gezisi Ön Anket 
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Ek 6: Öğrenci Gezisi Son Anket 
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