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

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

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

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

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

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

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif ERSOY

GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet
muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî
bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara
sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar
sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet,
fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve
cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
						

		

Mustafa Kemal ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

SUNUŞ
Eğitim öğretim faaliyetlerinin daha verimli ve daha etkili olması amacıyla Bakanlığımız tarafından
2023 Vizyon Belgesi yayınlanmış ve bu belge kılavuz alınarak eğitim öğretim alanında birçok yenilik hayata
geçirilmiştir.
Son yıllardaki gelişmeler, eğitimin sadece sınıf ve okullardan ibaret olmadığını bizlere göstermiştir.
Öğrencilerin ilgisinin çeşitlenmesi ve bazı konuların soyut kalması nedenleriyle okullar, bazı noktalarda istenilen
işlevi tam olarak yerine getirememektedir. Burada okulun dışına çıkmak, doğayı keşfetmek ve anlatılan konuları
somut olarak görme ihtiyacı doğmaktadır. Bu sebeplerden ötürü Bakanlığımız tarafından “Okul Dışı Öğrenme
Ortamları Projesi” hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda ilimizde görev yapan öğretmenlerimizden bir komisyon
oluşturup derslerdeki kazanımlarla ilimizin birçok mekânı eşleştirilmiş ve ilimizdeki öğretmenlerimizin
kullanımına sunulmuştur.
2023 Eğitim Vizyon belgesinde temel eğitim temasında yer alan 2. hedefin 2. eyleminde; “Okulların,
bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri
arttırılacaktır.” denilmektedir. Ortaöğretim temasında yer alan 2. hedefin 3. eyleminde ise; “Doğal, tarihi ve
kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda
yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır.” ifadesine yer verilmektedir. Bu
kapsamda; “Okulumuz Çankırı” kitabı ile öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak,
kazanımları somut hale getirip günlük hayata aktarmak amaçlanmaktadır.
“Okulumuz Çankırı” kitabının yayımlanması ile okul dışı öğrenme çalışmaları başlayacak olup,
öğretmenlerimizin kazanım-mekân tablolarından yararlanarak, öğrencilerimizin dersleri özümseyerek
anlamaları ve kazanımlarla günlük hayat arasında bağ kurmaları sağlanmalıdır.
“Okulumuz Çankırı” kitabının hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunar,
kitabın okullarımızın planlamalarına kılavuz olması ümidiyle iyi çalışmalar dilerim.
									
										
Muammer ÖZTÜRK
									
Çankırı İl Millî Eğitim Müdürü
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İLKOKUL

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
10 ADIMDA
GEZİ PLANI

1. ADIM
2. ADIM
3. ADIM

Rehberde yer alan Kazanım-Mekan Tablosunu inceleyiniz.
Ders kazanımlarınızla ilgili mekanların listesini oluşturunuz.

Oluşturduğunuz listeden yola çıkarak gezi düzenlenecek mekânları
yıllık ders planınıza dahil ediniz.
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 millî eğitim müdürlüğü onayı ile düzenlenebileceğini unutmayınız!)

4. ADIM

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

5. ADIM

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

6. ADIM
7. ADIM
8. ADIM

“Gezi Planı”nızı, “Gezi Liste”nizi ve “Veli İzin Belge”nizi okul müdürlüğüne
en az yedi (7) gün önce teslim ediniz.
Mekanda yapacağınız etkinlikleri belirleyiniz (Örnek Etkinlikler: •Ara-Bul
•Nesne Çizimi •Tartışma Bkz. s. 18-19) ve bunlara uygun anketleri ve çalışma
kâğıtlarını hazırlayınız.
Geziden önce öğrencilerinizi mekân hakkında bilgilendiriniz ve öğrencilerinize
gezi kurallarını hatırlatınız. “Ön Anket”i sınıfta uygulayınız.

9. ADIM

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

10. ADIM

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

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

Nesne Çizimi

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

Tartışma

Gezilecek 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 özgürce ifade edebilmesini
sağlamaktır.

Afiş-Pano Çalışmaları

Afiş çalışması bir mekânı, mekândaki bir nesneyi ya da mekândan seçilecek
herhangi bir temayı tanıtmak duyurmak için yazılı ve görsel duvar ilanı hazırlama
çalışmasıdır. Yapılacak afiş çalışmalarının yanı sıra mekâna ait görseller ve
mekânda öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar okulda veya sınıfta panolarda
sergilenebilir.

Hikâye Yazma

Müze ziyareti sonrasında öğrencilere müzede en çok beğendikleri eserin ne olduğu
sorulur. Öğrencilerden düşüncelerini nedenleriyle birlikte yazmaları istenir. Bu
etkinlik çocukların duyuşsal yönlerini saptamak aynı zamanda da dil becerilerini
geliştirmek amacıyla gerçekleştirilebilir. Yazılanlar daha sonra sınıf ortamında
paylaşılıp tartışılabilir.

Anketlerin Karşılaştırılması

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

10

KAZANIM VE MEKÂN TABLOLARI
HAYAT BİLGİSİ DERSİ
ÜNİTE
Ülkemizde
Hayat
Evimizde
Hayat

KAZANIM

MEKÂN

HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır.

• Buğday Pazarı
Medresesi

HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri
ile kendi çocukluk döneminin
özelliklerini karşılaştırır.

• Huzur Evi

• Çankırı Kalesi
• Ilgaz-Kırkpınar
HB. 1.6.4. Doğayı ve çevresini
Trafikte
Yaylası
temiz tutma konusunda duyarlı
Güvenlik
• Ilgaz Kadın Çayırı
olur.
• Ilgaz Dağı Millî
Parkı
• Tarihi Çamaşırhane
• Çivitçioğlu MedHB.1.5.2. Yakın çevresindeki
Ülkemizde
resesi
tarihî, doğal ve turistik yerleri fark
Hayat
• Taş Mescit
eder.
• Buğday Pazarı
Medresesi
• Sultan Süleyman
Ülkemizde
HB.1.5.7. Dinî gün ve bayram
Camii
Hayat
kutlamalarına istekle katılır.
• Ahmet Yesevi
Camisi
HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulu- • Çankırı Belediyesi
nan hayvanları gözlemler.
Hayvan Barınağı
Doğada Hayat HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulu- • Omar Çavuş Çiftliği
nan hayvanları ve bitkileri koru• Şehit Mehmet Ata
maya özen gösterir.
MTAL
HB.1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.
• Çankırı MeteoroloDoğada Hayat HB.1.6.8. Mevsimlere göre doğaji Müdürlüğü
da meydana gelen değişiklikleri
kavrar.
HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araç• Çankırı Tren İstaslarını sınıflandırır.
yonu
Güvenli Hayat HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yol• Çankırı Trafik Müculuk yaparken güvenlik kurallarıdürlüğü
na uyar.
HB.3.5.1. Yakın çevresinde
• Çankırı Belediyesi
Ülkemizde
bulunan yönetim birimlerini ve
• Mahalle MuhtarHayat
yöneticilerini tanır.
lıkları
Ülkemizde
HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla
• Çankırı Karatekin
Hayat
tanınmış kişileri araştırır.
Üniversitesi
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AÇIKLAMA
Gelenek ve görenekler, yemek, giyim,
kuşam, müzik ve yöresel oyunlar ile ilgili
araştırma yapmaları sağlanır.
Aile büyüklerinin doğdukları ve büyüdükleri yerler, yapmaktan hoşlandıkları
işler, oynadıkları oyunlar ve dönemin
teknolojik imkânları gibi konuları büyüklerinden dinleyerek öğrenir.
Doğayı ve çevreyi temiz tutmanın önemini katkıda bulunarak doğal ortamda
kalıcı ve etkili öğrenme gerçekleşir.

Tarihi eserleri korumanın önemini kavrar.
Tarihi eserlerimizin gelecek nesillere
aktarılacağının farkına varır.

Tarihi camileri ziyaret ederek dinî
bayramların toplum açısından önemini
kavrar.
Hayvan sevgisi duygusunu geliştirir ve
onlara karşı sorumluluğu olduğunun
farkına varır.

Hava olaylarının neler olduğunu ve nasıl
gerçekleştiğinin farkına varır. Ölçümlerin
nasıl yapıldığını gözlemler.
Ulaşım türleri ve araçları hakkında bilgi
edinir.
Ulaşım araçlarında uyacağı güvenlik
kurallarının farkına varır.
Yaşadığı yerdeki yönetim birimlerini ve
yöneticilerini tanır.
Yaptıkları işler hakkında bilgi sahibi olur.
Araştırmalarında üniversite kütüphanesinden faydalanır.

GÖRSEL SANATLAR DERSİ
ÜNİTE

KAZANIM

MEKÂN

• Çankırı Kalesi
• Çan Saati
• Çankırı Evleri
• Çankırı Müzesi
• Çankırı Kalesi
Görsel
G.1.1.8. Çevresindeki objeleri ve • Tarihi Çamaşırhane
İletişim ve
figürleri gözlemleyerek çizimlerini • Taş Mescit
Biçimlendirme yapar
• Sultan Süleyman
Camii
• Yaran Evi
• Ilgaz Dağı Milli
Parkı
• Sultan Süleyman
Camii
Görsel
• Tarihi Çamaşırhane
G.1.1.3. Duygu ve düşüncelerini
İletişim ve
• Taş Mescid
görsel sanat çalışmasına yansıtır.
Biçimlendirme
• Buğdaypazarı
Medresesi
• Çivitçioğlu Medresesi
• Çankırı Garnizon
Şehitliği
• Çankırı Masal
G.2.2.4. Müze, sanat galerisi, saGörsel
Müzesi
nat atölyesi, ören yeri vb. mekânİletişim ve
• Ferit Akalın Radyo
ların sanat açısından önemini
Biçimlendirme
ve İletişim Müzesi
ifade eder.
• Çankırı Müzesi
• Çankırı İl Halk
Kütüphanesi
Görsel
G.2.1.4. Farklı yazılı kaynak, kav- • Çankırı Karatekin
İletişim ve
ram ve temalardan esinlenerek
Üniv. Kütüphanesi
Biçimlendirme görsel sanat çalışmasını oluşturur. • Uçak Kütüphane
• Tren Kütüphane
• Gemi Kütüphane
• Çankırı Masal
Müzesi
G.1.2.1. Sanatın, kültürün bir
• Ferit Akalın Radyo
parçası olduğunu fark eder.
ve İletişim Müzesi
Kültürel Miras G.1.2.2. Müze, sanat galerisi,
• Çankırı Müzesi
sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile
• Karatekin Üniverilgili izlenimlerini söyler.
sitesi
• Güzel Sanatlar
Fakültesi
G.2.2.1. Türk kültürüne ait mimari
elemanları açıklar.
• Çankırı Masal
G.2.2.3. Geleneksel Türk sanatlaMüzesi
rından örnekler verir.
• Ferit Akalın Radyo
Kültürel Miras
G.2.2.4. Müze, sanat galerisi, save İletişim Müzesi
nat atölyesi, ören yeri vb. mekân- • Çankırı Müzesi
ların sanat açısından önemini
• ÇAYASAD
ifade eder.

Görsel
G.1.1.3. Duygu ve düşüncelerini
İletişim ve
görsel sanat çalışmasına yansıtır.
Biçimlendirme
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AÇIKLAMA
Gezip gördüğü yer ile ilgili resim çalışmaları yapar.

Çevresini gözlemleyerekAtatürk heykelini üç boyutlu olarak çizmeye çalışır.

Gezip gördüğü yerler ile ilgili serbest
resim çalışması yapar.

Kültürel miras ögelerini bir arada görerek sanat açısından önemini kavrar.

Seçtiği bir konu hakkında yazılı kaynak
araştırması yaparak görsel sanat çalışması oluşturur.

Farklı sanat örneklerinden hareketle, sanatın bir milleti, toplumu veya medeniyeti oluşturan yerel ve evrensel değerler
içeren kültür ürünleri olduğu üzerinde
durulur.
Gezilen mekânlarla ilgili izlenimlerini
söyler.
Geleneksel Türk sanatları üzerinde
durulur. Ebru, minyatür, çini vb. örnekler
gösterilir. Aralarındaki farklar açıklanır. Kazanımla ilgili değerler üzerinde
durulmalıdır. Yerel ev evrensel motifler
hakkında yorumlar yapılır.

ÜNİTE

KAZANIM

G.3.1.1. Görsel sanat çalışmasını
oluştururken uygulama basamakGörsel
larını kullanır.
İletişim ve
G.3.1.4. Gözleme dayalı çizimBiçimlendirme
lerinde geometrik ve organik
biçimleri kullanır.
G.3.2.1. Sanat eserleri ile geleneksel sanatların farklı kültürleri
ve dönemleri nasıl yansıttığını
Kültürel miras açıklar.
G.3.2.2. Kendi (Millî) kültürüne ve
diğer kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır.

MEKÂN

AÇIKLAMA

• Çankırı Karatekin
Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi

Beyin fırtınası ile başlayan, tasarlama
ve görsel sanat çalışmasını oluşturmaya
kadar devam eden sürecin bilinmesi ve
uygulanması sağlanır. Gözleme dayalı
çizimlerde nesnelerin organik biçimlerini
kullanır.

• Çankırı Masal
Müzesi
• Ferit Akalın Radyo
ve İletişim Müzesi
• Çankırı Müzesi

Sanat eserlerinin kullanılan malzemeye
göre farklı oldukları ancak kendi yapıldıkları dönemin kültürleri ve sosyal olaylarını yansıttıkları üzerinde durulur.

• Çankırı Masal
Müzesi
G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri • Ferit Akalın Radyo
fark eder.
ve İletişim Müzesi
Sanat Eleştirisi
G.3.3.6. Sanat eserinin bir değere • Çankırı Müzesi
ve Estetik
sahip olduğunu fark eder/kavrar. • Çankırı Evleri
• Çankırı Karatekin
Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi

Yerel kültürlere ait eserleri inceleyerek,
eserlerin bağlı olduğu kültürlere kattıkları değerler üzerinde durulur.

Görsel
G.2.1.1. Görsel sanat çalışmasını • Çankırı Karatekin
İletişim ve
oluştururken karşılaştığı sorunlara
Üniversitesi Güzel
Biçimlendirme çeşitli çözümler bulur.
Sanatlar Fakültesi

Belirlenen konuyu nasıl ifade edeceği,
mekânı nasıl oluşturacağı, hangi renkleri,
çizgiyi, biçimi/şekli ve formu kullanacağı
sorgulatılır.

TÜRKÇE DERSİ
ÜNİTE

KAZANIM

MEKÂN

AÇIKLAMA

Dinleme /
Konuşma

T.2.1.8. Dinleme stratejilerini
• Çankırı Masal
uygular.
Müzesi
T.2.1.9. Konuşmacının sözlü olma• ÇAYASAD
yan mesajlarını kavrar.

Nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alma, dinleyiciyi izleme ve göz
teması kurma) uygun dinlemenin önemi
doğal ortamda farklı kaynak kişiden
öğrenir.

Dinleme /
Konuşma

T.1.1.6. Dinlediği/izlediği metni
anlatır.
T.1.1.11. Konuşmacının sözlü
olmayan mesajlarını kavrar.

• Çankırı Masal
Müzesi
• ÇAYASAD

Dinlediği masal ve hikâyelerle izlediği
gösterilerdeki gerçek ve hayal unsurları
ayırt eder.

T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına
uygun kullanır.
T.1.2.4. Konuşma stratejilerini
uygular.

• Çankırı İl Halk
Kütüphanesi
• Çankırı Karatekin
Üniversitesi Kütüphanesi
• Uçak Kütüphane
• Tren Kütüphane
• Gemi Kütüphane

Konuşmalar sırasında nezaket kurallarına
(yerinde hitap ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme, söz alarak konuşmaya katılma, karşısındakini saygıyla
dinleme) uygun davranılması gerektiği
hatırlatılır.

Konuşma
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ÜNİTE

Okuma

Yazma

Dinleme/
Konuşma

Okuma

Okuma

Anlama

Söz Varlığı

KAZANIM

MEKÂN

• Çankırı İl Halk
Kütüphanesi
T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffu- • Çankırı Karatekin
za dikkat ederek okur.
Üniversitesi Kütüphanesi
T.1.3.10. Farklı yazı karakterleri ile
yazılmış yazıları okur.
• Uçak Kütüphane
• Tren Kütüphane
• Gemi Kütüphane
• Çankırı İl Halk
Kütüphanesi
T.1.4.1. Boyama ve çizgi çalışma• Çankırı Karatekin
ları yapar.
Üniversitesi KütüpT.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla
hanesi
destekler.
• Uçak Kütüphane
T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar.
• Tren Kütüphane
• Gemi Kütüphane
• Sinema
T.2.1.3. Dinlediği/izlediği metni
• Tiyatro
anlatır.
• 100. Yıl Kültür
T.2.1.5.Dinlediklerine/izledikleriMerkezi
ne yönelik sorulara cevap verir.
• Atatürk Kültür
T.2.1.8. Dinleme stratejilerini
Merkezi
uygular.
• Çankırı İl Halk
T.2.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuKütüphanesi
za dikkat ederek okur.
• Çankırı Karatekin
T.2.3.11. Görsellerden hareketÜniversitesi Kütüple okuyacağı metnin konusunu
hanesi
tahmin eder.
• Uçak Kütüphane
T.2.3.19. Şekil, sembol ve işaretle• Tren Kütüphane
rin anlamlarını kavrar.
• Gemi Kütüphane
• Çankırı İl Halk
T.3.3.2. Noktalama işaretlerine
Kütüphanesi
dikkat ederek okur.
• Çankırı Karatekin
T.3.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuÜniversitesi Kütüpza dikkat ederek okur.
hanesi
T.3.3.5. Farklı yazı karakterleri ile • Uçak Kütüphane
yazılmış yazıları okur.
• Tren Kütüphane
• Gemi Kütüphane
• Çankırı İl Halk
T.3.3.13. Okuduklarını ana hatlaKütüphanesi
rıyla anlatır.
• Çankırı Karatekin
T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana
Üniv. Kütüphanesi
duygusunu belirler.
• Uçak Kütüphane
T.3.3.17. Metinle ilgili sorular
• Tren Kütüphane
sorar.
• Gemi Kütüphane
T.3.3.17. Metinle ilgili sorular
sorar.
T.3.3.18. Okuduğu metindeki
hikâye unsurlarını belirler.
T.3.3.20. Metin türlerini ayırt
eder.

• Çankırı İl Halk
Kütüphanesi
• Çankırı Karatekin
Üniv. Kütüphanesi
• Uçak Kütüphane
• Tren Kütüphane
• Gemi Kütüphane
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AÇIKLAMA

Kütüphane ortamında grup okumaları
yaparak okuma yeteneğini geliştirir.

Mekânlarda bulunan etkinlik alanlarında
yazma çalışmaları yapar.

İlgili mekânlarda dinlediği masal veya
hikâyenin ve izlediği gösterinin sonunu
merak eder ve tahminlerde bulunur.

Mekânlarda yer alan görselleri ve çeşitli
metinleri okuyarak anladıklarını ifade
eder.

Mekânlarda yer alan görselleri ve çeşitli
metinleri okuyarak anladıklarını ifade
eder.

Okuduğu metinde 5N 1K sorularını sorar,
cevaplar arar.

Dinlediği ya da okuduğu hikâye ve
masallarda bilmediği kelimeleri, kelime
duvarı, kelime kartları gibi etkinliklerle
kavrar.

ÜNİTE

Yazma

Anlama

Söz Varlığı

KAZANIM
T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde
kullanır.
T.3.4.12. Yazdıklarını paylaşır.
T.4.3.15. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.4.3.21. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.4.3.32. Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.
T.4.3.35. Bilgi kaynaklarını etkili
bir şekilde kullanır.
T.4.3.10. Okuduğu metindeki
gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri belirler.
T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin
metnin anlamına katkısını kavrar.
T.4.3.12. Bağlamdan yararlanarak
bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

MEKÂN

AÇIKLAMA

• Çankırı İl Halk
Kütüphanesi
• Çankırı Karatekin
Üniv. Kütüphanesi
• Uçak Kütüphane
• Tren Kütüphane
• Gemi Kütüphane

Mekânlarda bulunan etkinlik alanlarında
hikâye ya da mektup yazma etkinliği gibi
çalışmalar yapar.

• Çankırı İl Halk
Kütüphanesi
• Çankırı Karatekin
Üniv. Kütüphanesi
• Uçak Kütüphane
• Tren Kütüphane
• Gemi Kütüphane

Kütüphanelerde basılı içerik içerisinde
nasıl arama yapacağını kavrar. Okuma
stratejilerini uygular.

• Çankırı İl Halk
Kütüphanesi
• Çankırı Karatekin
Üniv. Kütüphanesi
• Uçak Kütüphane
• Tren Kütüphane
• Gemi Kütüphane

Dinlediği ya da okuduğu hikâye ve
masallarda bilmediği kelimeleri, kelime
duvarı, kelime kartları gibi etkinliklerle
kavrar.

MATEMATİK DERSİ
ÜNİTE
Paralarımız
Zamanı Ölçme
Uzunlukları
Ölçme
Tartma

KAZANIM
M.2.3.2.3. Paralarımızla ilgili
problemleri çözer.
M.4.3.5.1. Zaman ölçü birimleri
arasındaki ilişkiyi açıklar
M.4.3.1.1. Standart uzunluk ölçü
birimlerinden milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.
M.4.3.6.1. Yarım ve çeyrek kilogramı gram cinsinden ifade eder.

MEKÂN
• İş Yerleri
• Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü
• Çan Saati
• Ahmet Mecbur
Efendi BİLSEM
• Terzi Dükkanları
• Çarşamba ve Pazar
Pazarı

Zamanı Ölçme

M.1.3.3.1. Tam ve yarım saatleri
okur.

• Çan saati

Uzunluk Ölçme

M.1.3.1.1. Nesneleri uzunlukları
yönünden karşılaştırır ve sıralar.

• Koca Meşe
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AÇIKLAMA
Derslerde öğrenilen teorik bilgileri hayatta uygular.
Problemlerde zaman yönetiminin önemine vurgu yapılır.
Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ikili
dönüştürmelerle sınırlı kalınır.
Tonun ve miligramın kısaltma kullanılarak gösterimine yer verilir.
Gün içerisinde belirli etkinliklerin saatlerini gösterir. Örneğin kahvaltı, öğle
yemeği, akşam yemeği, uyku zamanı,
okulun başlangıç ve bitiş saati vb. 12
saat üzerinden çalışılır.
Farklı uzunluktaki kalemlerin, cetvellerin,
ayakkabı bağlarının vb. nesnelerin uzunlukları karşılaştırılır, sonuç sözlü olarak
ifade ettirilir.

ÜNİTE
Geometrik
Cisimler ve
Şekiller
Paralarımız
Geometrik
Örüntüler

Geometri

KAZANIM

MEKÂN

M.4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir.
M.3.3.4.1. Lira ve kuruş ilişkisini
gösterir.
M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı
kaplama örüntüsünü noktalı ya
da kareli kâğıt üzerine çizer.
M.2.2.2.2. Çevresindeki simetrik
şekilleri fark eder.

Uzamsal
İlişkiler

AÇIKLAMA

Üçgen, kare ve dikdörtgenin herhangi
• Ahmet Mecbur
bir köşesinden başlanarak saatin aynı
veya tersi yönünde ilerlenir. Bunların her
Efendi BİLSEM
• FSM Çocuk Kulübü bir köşesindeki harfler sırayla yazılarak
isimlendirilir.
Alışveriş mekânlarındaki fiyat etiketleri
• Ekmek Fabrikaları
üzerinden lira kuruş ilişkisini gözlemler.
• Karatekin Üniversi- Tarihî mekânlardaki işleme, motif ve
tesi Güzel Sanatlar duvar boyaları üzerinden kaplama örünFakültesi
tüsü ve modelleme gözlemler.
• Sultan Süleyman
Camisi
• Taş mescit
• Tarihi Ahşap Köprü
• Çankırı Kalesi
• Taş Mescit

M.1.2.2.1 Uzamsal ilişkileri ifade
eder
M.3.3.5.3 Olayların oluş sürelerini
Zaman Ölçme
• Çankırı Müzesi
Karşılaştırır.

Cami ve külliyedeki kubbelerin yarım
küre, minarelerin silindir geometrik
cisimlerine örnek gösterilebileceğini
anlamaları sağlanır.
Çevresini gözlemleyerek varlıklar arasındaki uzamsal ilişkileri açıklar.
Çankırı tarihindeki önemli gelişmeleri
oluş zamanlarına göre sıralar.

FEN BİLİMLERİ DERSİ
ÜNİTE

KAZANIM

MEKÂN

• FSM Çocuk Kulübü
F.4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle
• Ahmet Mecbur
ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
Efendi BİLSEM
Yer Kabuğu ve F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve
• Çankırı MeteoroloDünyamızın dolanma hareketleri arasındaki
ji Müdürlüğü
Hareketleri
farkı açıklar.
Yer Kabuğu ve F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketle• Çankırı MeteoroloDünyamızın ri sonucu gerçekleşen olayları
ji Müdürlüğü
Hareketleri
açıklar.
Canlılar
• Koca Meşe
F.3.6.1.2Bir bitkinin yaşam döngüDünyasına
• Şehit Mehmet Ata
süne ait gözlem sonuçlarını sunar.
Yolculuk
MTAL
Maddenin
Özellikleri

Besinlerimiz
/ Canlılar ve
Yaşam

F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için
besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine
dayalı olarak tartışır.

F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili
model hazırlar.
Dünyanın Şekli F.3.1.2.1. Dünya’nın yüzeyinde
karaların ve suların yer aldığını
kavrar.

• Çankırı Mezbahanesi

AÇIKLAMA
Maddenin kütle ve hacimlerini deney
yaparak öğrenme gerçekleşir.
Dönme ve dolanma hareketine günlük
yaşamdan örnek verilir.
Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerinin sonuçları, gün-yıl, gece-gündüz
kavramlarına değinilir.
Bitkilerin gelişim evrelerini görerek yaşam döngüsünü öğrenir.
Dondurulmuş besinler, paketlenmiş
besinler, son kullanma tarihî gibi kavramlar üzerinde durulur. Ayrıca besinlerin
temizliği konusuna öğrencilerin dikkati
çekilir.

• FSM Çocuk Kulübü Bilim Sanat Merkezindeki Uzay Bilimi
• Ahmet Mecbur
etkinliklerini inceler, görsellerden yola
Efendi BİLSEM
çıkarak Dünya modeli tasarlar.
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ÜNİTE

KAZANIM

MEKÂN

F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel
Maddeyi
özellikleri açıklar.
Tanıyalım
F.3.4.2.1. Çevresindeki maddeleri,
hâllerine göre sınıflandırır.
F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere
Kuvvetin
hareket kazandırmasına ve cisimEtkileri /
lerin şekillerini değiştirmesine
Fiziksel Olaylar
yönelik deneyler yapar.
F.3.5.4.3. Çevresindeki ses
Çevremizdeki
kaynaklarını doğal ve yapay ses
Sesler
kaynakları şeklinde sınıflandırır.
F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar
Canlılar
için öneminin farkına varır.
Dünyasına
F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak
Yolculuk
için araştırma yaparak çözümler
önerir.
Aydınlatma
ve Ses
F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzTeknolojileri de kullanılan aydınlatma araçları/ Fiziksel
nı karşılaştırır.
Olaylar

AÇIKLAMA

• FSM Çocuk Kulübü Maddeyi niteleyen özellikleri ve mad• Ahmet Mecbur
deyi hallerine göre sınıflandırmayı basit
Efendi BİLSEM
deneylerle arkadaşlarına anlatır.
Kuvvetin hızlandırıcı etkisi, kuvvetin
• FSM Çocuk Kulübü
yavaşlatıcı etkisi, kuvvetin yön değiştirici
• Ahmet Mecbur
etkisi, kuvvetin şekil değiştirici etkisini
Efendi BİLSEM
gözlemler.
Geçmişten günümüze iletişim araçlarının
• Ferit Akalın Radyo
gelişimini inceler, iletişimin önemini fark
Televizyon Müzesi
eder.
İnsanların doğal yaşam alanlarında
• Hayvan Barınağı
sebep oldukları değişimin hayvanları
• Alpsarı Göleti
nasıl olumsuz etkilediğini fark etmesi ve
• Yapraklı Göleti
alınabilecek tedbirler hakkında düşünmesi sağlanır.
• Çankırı Müzesi
Tarihî yapılardaki kubbe, kemer, pen• Ferit Akalın Radyo
cere, kapı, mekân içi süsleme vb. yapı
Televizyon Müzesi
unsurları arasındaki farklılıklara dikkat
• Karatekin Üniversiçekilir.
tesi Teknokent

SOSYAL BİLGİLER DERSİ
ÜNİTE
Birey ve
Toplum

Kültür ve
Miras

Kültür ve
Miras

KAZANIM
SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini
inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin
çıkarımlarda bulunur.
SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki
millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini
kavrar.
SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki
millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.

MEKÂN

AÇIKLAMA

• İl Nüfus Müdürlüğü

Resmî kimlik belgesini inceleyerek bu
belgenin içerdiği bilgiler açıklanır.

• İstiklal Yolu
• Çankırı Garnizon
Şehitliği
• Şehit Aileleri Dernekleri

Yakın çevresinde yer alan bir müze, cami,
türbe, köprü, medrese, kervansaray gibi
tarihî bir mekân gezisi ya da sözlü tarih
veya yerel tarih çalışmaları yapılır.

• Çankırı Evleri
• Yaran Ocakları

SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi
İnsanlar, Yerler
bir yerin konumu ile ilgili çıkarımve Çevreler
larda bulunur.

• Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü
• Çankırı Kalesi Seyir
Teraso

İnsanlar, Yerler SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik
ve Çevreler
gerekli hazırlıkları yapar

• AFAD
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Kültürümüze özgü eserleri öğrenir.
Yönler ile doğal ve beşerî unsurlara
yakınlık, uzaklık açısından konum analizi
yapılır. Doğal ve teknolojik yön bulma
yöntemlerine ve araçlarına değinilir.
Doğal afetlere karşı hazırlıklı olur. Doğal
afetler sırasında ve sonrasında yapılması
gerekenler hakkında bilgi sahibi olur.

ÜNİTE

KAZANIM

MEKÂN

Kültür ve
Miras

SB.4.1.9. Dinledikleriyle /izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.

• Ferit Akalın Radyo
ve İletişim Müzesi

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi ile ilgili
çıkarımlarda bulunur.

• İstiklal Yolu
• Garnizon Şehitliği

İstiklal Yolunun milli mücadeleye katkısını anlar.

SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini
kavrar.
SB.4.3.4. Çevresinde meydana
İnsanlar, Yerler gelen hava olaylarını gözlemleyeve Çevreler
rek bulgularını resimli grafiklere
aktarır.
SB.4.3.5. Yaşadığı yer ve çevİnsanlar, Yerler resindeki yer şekilleri ve nüfus
ve Çevreler
özellikleri hakkında çıkarımlarda
bulunur.
Kültür ve
Miras

Kültür ve
Miras

AÇIKLAMA

• Çankırı Meteorolo- Hava olaylarının neler olduğunu ve nasıl
ji Müdürlüğü
gerçekleştiğinin farkına varır.

• Çankırı Kalesi Seyir Yaşadığı çevredeki yer şekillerinin, nüfus
Terası
ve yerleşmeye olan etkilerini araştırır.

• Çankırı Evleri
SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki
• Yaran Ocakları
millî kültürü yansıtan ögeleri araş• Huzur Evi
tırarak örnekler verir.
• Çankırı Müzesi

Müzeyi gezerek geçmişten bu güne kadar nelerin değiştiğini, nelerin değişmediğini inceler. Ailesi ve çevresindeki millî
kültürü hakkında bilgi edinir.

MÜZİK DERSİ
ÜNİTE

KAZANIM

Müziksel
Yaratıcılık

Mü.3.C.2. Müziklerde yer alan
farklı ezgi cümlelerini dansa ve
oyuna dönüştürür.

Müziksel
Yaratıcılık

Mü.3.C.3. Ezgi denemeleri yapar.

Müziksel Algı
ve Bilgilenme

Mü.2.B.3. Çevresinde kullanılan
çalgıları tanır.

Mü.3.D.4. Millî, dinî ve manevi
Müzik Kültürü değerler ile ilgili müzik dağarcığına sahip olur.
Müziksel Algı
ve Bilgilenme

Mü.3.D.7. Çevresindeki müzik
etkinliklerine katılır.

Müzik Kültürü

Mü.3.D.1. Bildiği çalgıları özelliklerine göre sınıflandırır.

MEKÂN
• Ahmet Mecbur
Efendi BİLSEM
• Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi
• Ahmet Mecbur
Efendi BİLSEM
• Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi
• Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi
• Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi
• ÇAYASAD
• 100. Yıl Kültür
Merkezi
• Atatürk Kültür
Merkezi
• Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi
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AÇIKLAMA
Öğrencilerin dans içinde ezgiye uygun
doğaçlama hareketler yaparak kendilerini ifade etmeleri sağlanır.

Müzik aletlerini tanır ve ses çıkarmaya
çalışır.

Çalgılar hakkında bilgi sahibi olur.

Milli marş dağarcığını geliştirir.

Şiir ve müzik dinletilerine katılır.

Çalgıları vurmalı, nefesli, yaylı, tuşlu
ve telli çalgılar olarak sınıflandırması
sağlanır.

ÜNİTE

KAZANIM

MEKÂN

• ÇAYASAD
Mü.3.D.3. Farklı türlerdeki müzik- • 100. Yıl Kültür
Müzik Kültürü leri dinleyerek müzik kültürünü
Merkezi
geliştirir.
• Atatürk Kültür
Merkezi
• ÇAYASAD
Mü.3.C.1. Dinlediği müziklerle
• 100. Yıl Kültür
Müziksel
ilgili duygu ve düşüncelerini ifade
Merkezi
Yaratıcılık
eder.
• Atatürk Kültür
Merkezi

AÇIKLAMA
Farklı türden ezgileri dinleyerek müzik
kültürünü geliştirmesine katkı sağlanır.

Öğrencilerin duygularını drama, resim,
şiir, düz yazı vb. yollarla ifade etmeleri
sağlanır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
ÜNİTE

KAZANIM

D.4.5.2.Temiz ve düzenli olmaya
Din ve Temizlik
özen gösterir.

İslam’ı
Tanıyalım
/ İslam’ın
Şartları

D.4.2.2. İslam’ın şartlarını söyler

İslam Dini ve
Temizlik/

D.4.5.1. İslam dininin temizliğe
verdiği öneme örnekler verir.

İslam Dini ve
Temizlik/

D.4.5.1. İslam dininin temizliğe
verdiği öneme örnekler verir.

İslam’ı
Tanıyalım

D.4.2.3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.

D.4.5.1. İslam dininin temizliğe
verdiği öneme örnekler verir.
Din ve Temizlik D.4.5.2. Temiz ve düzenli olmaya
özen gösterir.

Güzel Ahlak

D.4.3.1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.

MEKÂN
• Sultan Süleyman
Camisi
• Ahmet Yesevi
Camisi
• Sultan Süleyman
Camisi
• Ahmet Yesevi Cami
• Ilgazlı Hacı Ahmet
Abduşoğlu Türbesi
• Billur Bey Türbesi
• Sarı Baba Türbesi
• Piri Sani Türbesi

AÇIKLAMA
İslam dininin çevre temizliğine verdiği
önem çerçevesinde, günümüz teknolojisiyle çevreyi koruma çalışmalarını
yerinde inceler.
İslam’ın şartları arasında olan namaz
kılınışını Müslümanların toplu namaz
kıldıkları mekân olan Camide gözlemler.
Müslümanların bir araya geldikleri caminin tek işlevinin namaz kılmak olmadığını kavrar.

Temizlik alışkanlığının getirdiği geçmişten
günümüze çeşitli gelenek görenekleri
• Tarihi Çamaşırhane yerinde inceler. Bu uygulamaların faydalarını ve günümüze kadar gelen değişim
aşamaları hakkında bilgi edinir.
Temizlik alışkanlığının getirdiği geçmişten
günümüze çeşitli gelenek görenekleri
• Tarihi Çamaşırhane yerinde inceler. Bu uygulamaların faydalarını ve günümüze kadar gelen değişim
aşamaları hakkında bilgi edinir.
• Çankırı İl Müzesi
Müzede bulunan tarihi Kuran’ı Kerim’leri
• Dr. Rıfkı kamil Urga
inceleyerek önemlerini kavrar.
Araştırma Merkezi
• Emir Karatekin
Türbesi
Namaz için gerekli temizlik şartlarını ve
• Hacı Muradı Veli
abdest kavramını öğrenerek ilgili mekânTürbesi
larda bir vakit namazına iştirak eder.
• Hoş İslamlar Türbesi
İnsanların diğer canlılara karşı sevgi,
• Omar Çavuş Çiftliği
merhamet ve sorumluluk duyguları geliş• Hayvan Barınağı
tirmesinde dinin rolünü kavrar.
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İNGİLİZCE DERSİ
ÜNİTE

Ünite 5

Ünite 6

Ünite 10

Ünite 5

Ünite 9

Ünite 10

Ünite 6

Ünite 7

KAZANIM
Speaking
E2.5.S1. Students will be able to
name the colors of things.
E2.5.S2. Students will be able to
talk about the colors they like.
E2.5.S3. Students will be able to
express quantities of things.
Speaking
E2.6.S1. Students will be able
to make suggestions in a simple
way.
E2.6.S2. Students will be able to
ask and answer simple questions.
Speaking
E2.10.S1. Students will be able to
talk about the animals they like/
dislike.
E2.10.S2. Students will be able to
talk about abilities.
Speaking
E3.5.S1. Students will be able to
talk about the quantity of things.
E3.5.S2. Students will be able to
tell the colors and quantity of the
toys they have
Speaking
E3.9.S1. Students will be able to
talk about the weather conditions.
Speaking
E3.10.S1. Students will be able to
talk about nature and animals.
E3.10.S2. Students will be able to
talk about the animals they like
or dislike and the nature
Speaking
E4.6.S1. Students will be able to
give short and basic instructions.
E4.6.S2. Students will be able to
talk about locations of objects.
E4.6.S3. Students will be able to
ask and answer simple clarification questions
Speaking
E4.7.S1. Students will be able to
talk about other people’s jobs
and likes in simple conversations

MEKÂN

AÇIKLAMA

• Çankırı Karatekin
Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi

Öğrenciler, fakültede bulunan zengin
materyal çeşitliliği sayesinde farklı bir
mekânda konuyu kavrama imkânı bulur.

• Gençlik ve Spor
Merkezi

Öğrenciler, spor aktiviteleri ile ilgili üniteyi, spor alanları ve materyalleri bulunan bir kurumda kavrama imkânı bulur.

• Çankırı Belediyesi
Hayvan Barınağı

Öğrenciler, hayvanlarla ilgili bir üniteyi,
hayvan çeşitliliği olan bir barınakta kavrama imkânı bulur.

• Vilayetler Hizmet
Birliği Tasarım ve
Beceri Atölyeleri

Öğrenciler, oyuncaklarla ilgili bir üniteyi,
bir oyuncak atölyesinde kavrama imkânı
bulur.

Öğrenciler, hava olayları ile ilgili bir üni• Çankırı Meteoroloteyi, ölçümler yapan uzman bir kurumda
ji Müdürlüğü
kavrama imkânı bulur.

• Ilgaz Dağı Milli
Parkı

Öğrenciler, doğa ile ilgili bir üniteyi,
doğal çeşitlilik barındıran bir mekânda
kavrama imkânı bulur.

• Çankırı Karatekin
Üniversitesi Fen
Laboratuvarları

Öğrenciler, fen ile ilgili bir üniteyi, kapsamlı laboratuvarları olan bir kurumda
kavrama imkânı bulur.

• Devlet Kurumları
• (İtfaiye, Hastane,
Polis Teşkilatı)

Öğrenciler, mesleklerle ilgili bir üniteyi,
meslek çeşitliliği görerek kavrama imkânı
bulur
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KAZANIM TABLOLARI GEZİ ALANLARI
Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi

Özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerine
devam ettiği bir kurumdur. Eğitim binası tarihi bir
binadır. Birçok atölyeyi bünyesinde barındırır.

Cumhuriyet Mahallesi Vali Ayhan Çevik Caddesi No:31 Merkez/Çankırı
08.30 – 20.00

0 (376) 2127460

Buğday Pazarı Medresesi

İl merkezinde Buğday Pazarı Camisi
avlusunda yer alan eser, 18. yüzyıldan günümüze
ulaşmıştır. Taş subasman üzerine ahşaptan iki
katlı olarak inşa edilen yapı, kuzey güney yönünde
sıralanmış tek sıra hücrelerden oluşmaktadır.
Buğday Pazarı (Hazımiye) Medresesi, Sofizade
Mustafa Hazım Efendi tarafından yaptırılmıştır.

İncili Çeşme Mah. Buğday Pazarı Cami Sok. No:18 Merkez/Çankırı
09.00 – 19.00
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Sultan Süleyman Camisi

Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ile Sadık
Kalfa tarafından1558 yılında tamamlanmıştır. Kare
planlı olan camide üzerinde ortada bir büyük tam
kubbe ile bu kubbenin dört tarafında birer yarım
kubbe bulunmaktadır. Bu kubbeler dört paye ve
duvarlar arasındaki kemerlere oturmaktadır.
Duvarları ve minaresi kesme taş, kubbe
üstleri kurşunla kaplıdır. Caminin içi rokoko üslubu
ile süslenmiş, bunların araları hat örnekleriyle
bezenmiştir. Minberi taştan yapılmıştır. Kürsüsü
köşeli ve gövdesi yuvarlaktır. Kapı söveleri mermer
olup kemerleri kilit taşı, içleri oluklu konsol halinde
çıkarılmıştır.
Karatekin Mah. Cumhuriyet Mektep Sok. No: 23 Merkez/Çankırı
Sürekli Açık

Tarihi Çamaşırhane Müzesi

Çankırı Belediyesi tarafından tarihi kent
dokusunun canlandırılmasına yönelik çalışmalar
devam ederken Tarihi Çamaşırhane mezbele
görünümünden kurtulup otantik bir yapıya kavuştu.
1980 yılından 2004 yılına kadar kaderine
terkedilmiş virane durumda bulunan, mülkiyeti
Çankırı belediyesine ait olan Tarihi Çamaşırhane´nin
restore çalışmaları yapıldı. 2016 yılında müzeye
dönüştürülme çalışmaları başlatılarak Çankırı
kültürüne kazandırılan Tarihi Çamaşırhane, modern
müzecilik anlayışının dışında halen sanatsal ve
kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır.

Cumhuriyet Mah. Alpay Evirgen Sk. 18-1 Merkez/Çankırı
09.00 – 17.00
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Çan Saati

II. Abdülhamit Döneminde yaygınlaşan saat
kulesi uygulamalarından birisi de şehrimizde yer
almaktadır. Yalın bir yapı olan eser için İsviçre’de
yapılan saat 1866 yılında İnebolu yolu üzerinden
Çankırı’ya getirilmiştir. Kare planlı ve dikdörtgen
gövdeli olan kule bir platform üzerine oturtulmuştur.
Şehre hâkim bir noktada bulunan saat kulesinin
yüksekliği 15 metredir. Üst kısmında balkon ve dört
yönünde saat kadranları bulunmaktadır.

Çankırı Merkez Alibey Mah. Güdük Minare Sok. No: 25 Merkez/Çankırı
Sürekli Açık

Çankırı Evleri

Çankırı Evleri, Türk Evi’nin tüm özelliklerini
taşımakla birlikte; genellikle iki katlı yapılmıştır.
Birinci kat kışlık olarak tasarlanır, burada mutfak ve
oturma odaları bulunurdu. Gün içerisinde en çok
zaman geçirilen yer yine birinci kat olurdu. İkinci kat
ise manzaraya sahiptir ve genellikle misafirler için
ayrılmış olan kattır. Her evin ikinci katında bir baş
oda bulunur. Bunun yanı sıra her odada yüklük ve
tahta dolaplar vardır. Günümüzde korumaya alınan
Çankırı Evleri, bölgeye gelenlerin mutlaka ziyaret
ettiği yerler arasındadır.

Karataş Mahallesi Uzunyol Caddesi Merkez/Çankırı
Sürekli Açık
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Çankırı Müzesi
Çeşitli millet ve medeniyetlerin yaşadığı
Çankırı’da, Cumhuriyet Dönemi ile birlikte bazı taş,
seramik, bronz ve etnografik eserlerin çevreden
toplanarak eski Halkevi binasında depolanmasıyla
müzenin kurulması için ilk adımlar atılmıştır.
Bunların muhafazası ve sergilemesi için bir müzeye
ihtiyaç duyulması üzerine başlatılan çalışmalar
sonucunda 16 Mayıs 1972 tarihinde Halk Eğitim
Merkezi binasının bir bölümünde mevcut eserlerin
sergilenmesiyle Çankırı Müzesi faaliyete başlamıştır.
23 Ağustos 1981 tarihinde 100. Yıl Kültür
Merkezinin ikinci katında yeniden ziyarete
açılan müze 2017 yılından itibaren restorasyonu
tamamlanan eski adliye binasında ziyaretçilerini
kabul etmektedir.
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Merkez/Çankırı
08.00 – 17.00

0376 213 02 04

0376 212 25 63

ÇAYASAD (Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği)

Çankırı’da sanat ve edebiyat alanında yapılan
çalışmalarıyla ünlenen dernek, klasik sanatlarımızın
en güzel örneklerini veren önemli bir sivil toplum
kuruluşudur. 4 Eylül 2004 tarihinde kurulan dernek
aylık kitap okuma faaliyetleri, musiki dinletileri, şiir
dinletileri düzenleyen dernek, Çankırı kültürünün
yaşatılmasında önemli bir yer tutmaktadır.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Emrah Ersoy Caddesi Merkez/Çankırı
Sürekli Açık
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Çivitçioğlu Medresesi

Çivitcioğlu Medresesi; il merkezinde Büyük
Caminin doğu cephesinde yer alan ve 17. yy ‘dan
günümüze ulaşan eser avlu içerisinde, iki katlı,
doğu batı yönünde sıralanmış tek sıra hücrelerden
oluşmakta, hücrelerin önünde her iki katta da
ahşap revak sırası bulunmaktadır. Eser günümüzde
geleneksel Türk süsleme sanatlarının üretildiği
ve sergilendiği bir kültür ve sanat merkezi olarak
hizmet vermektedir.

Mimar Sinan Mahallesi Çivitçioğlu Sokak Sultan Süleyman Cami Yanı Merkez / ÇANKIRI
09.00 – 19.00

İstiklal Yolu Derbent Şehitler Anıtı

Ilgaz -Kastamonu karayolunun 21. kilometresinde olan şehitlik, 1957 yılında Milli Mücadele
döneminde Pontusçu Rumlar tarafından şehit edilen
beş askerimiz için yapılmıştır. Anıtın bulunduğu yerde
Kurtuluş Savaşı döneminde bir karakol mevcuttu.
Pontusçu Rumlar bu karakolda bulunan silahları ele
geçirmek için orada görev yapan beş askerimizi şehit
etmişlerdir. Şehitlerimizin cenazeleri daha sonra
ilçe merkezindeki mezarlığa defnedilmiştir. İlçedeki
mezarların olduğu kısım da Ilgaz Kaymakamlığınca
2009 yılında şehitlik alanı olarak düzenlenmiştir.

Gazidede Mahallesi Garaj Sokak Ilgaz Hükümet Konağı Ilgaz/Çankırı
Sürekli Açık

0376 416 10 25
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Emir Karatekin Türbesi

Emir Karatekin Bey, Büyük Selçuklu
Hükümdarı Sultan Alparslan’ın Anadolu’nun fethi
ile görevlendirdiği komutanlarından biridir. Önceleri
Turhal ve Zile civarı beyi olmuş, sonraları ise Sinop
ve Çankırı’nın fethi için görevlendirilmiştir. 1074
yılında Çankırı’yı fetheden Karatekin Bey ölümüne
kadar burada görev yapmış olup, türbesi Çankırı
Kalesi’nde bulunmaktadır. Türbe; Danişmentliler
dönemi eserlerinden olup, tuğla ve moloz taştan
inşa edilmiş, yalın bir yapıdır.

Fatih Mahallesi Kale Mevkii Merkez / ÇANKIRI
Sürekli Açık

Gemi Kütüphane

Çankırılılara değişik bir mekân sunarak
okuma alışkanlığı kazandırmanın ve arttırmanın
yanında özellikle çocuklar için kitap okumayı cazip
hale getirmeyi hedefleyen Çankırı Belediyesi’nin
Gemi Kütüphanesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı
içerisine yapılan göl içerisinde bulunmaktadır.
Geminin montaj çalışmaları tamamlanarak iç dizaynı
gerçekleştirildi. Ziyaretçilerin akınına uğrayan Gemi
Projesinin alt kısmında ise kütüphane bulunuyor.

Esentepe Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı İçi Merkez/Çankırı
Sürekli Açık
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Hacı Murad-ı Veli Türbesi
Seyit Hacı Murad-ı Veli, XII. yüzyılda Türkistan’dan gelerek Hicaz, Şam ve Urfa dolaylarında
bulunduktan sonra Tosya ve Çankırı bölgesine yerleşen Aliyyülbüka’nın oğludur. Türbesi Eldivan ilçesine bağlı Seydiköyü’nde bulunmaktadır. Türkistanlı
âlimlerden ders alarak yetişen Hacı Murad-ı Veli,
1187 yılında Seydiköyüne yerleşmiş ve halkın eğitimi ile meşgul olmuştur.
Hacı Murad-ı Veli Türbe ve Camii, moloz taştan yapılmış, yalın, ahşap çatılıdır. Cami ve türbe iç
ice aynı yapı altındadır. Çeşitli dönemlerde yapılan
bakım ve onarımlarla bugünkü şeklini almıştır. Cami,
boyuna dikdörtgen planlı, düz ahşap tavanlı, türbe
kısmının üzerini de kapatacak biçimde alaturka kiremit kaplı çatılıdır.
Seydiköy Köyü Eldivan/Çankırı
Sürekli Açık

Huzur Evi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‘na Bağlı
olarak faaliyet gösteren Çankırı İsmail Özdemir
Huzurevi toplam 100 kişilik kapasiteye sahiptir.
Huzurevi 2002 yılında faaliyete geçmiştir.

Yeni Akıncılar Sok. Akıncılar Sitesi No:40 Merkez/Çankırı
Sürekli Açık

0376 212 40 50
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Ilgaz Dağı Milli Parkı

Millî Parkı, Batı Karadeniz bölümünde
Kastamonu ve Çankırı illerinde, Ilgaz Dağları üzerinde
1976 yılında kurulmuş millî parktır. Çankırı ili
sınırları içerisinde bulunan milli park, ilkbahar ve yaz
mevsimlerinde muhteşem doğasıyla ziyaretçilerine
unutulmaz anlar yaşatırken, kış sporları için de
oldukça müsaittir. Sosyal tesisleri mevcuttur.

Ilgaz Dağı/Çankırı
Sürekli Açık

Kadın Çayırı Tabiat Parkı (Yıldız Tepe)

Ilgaz Dağı içerisinde bulunan tabiat parkı
doğayla baş başa vakit geçirebilecek bir doğa
harikasıdır. Habitat zenginliği ile doğa eğitimleri ve
kampçılık için müsaittir. Kış sporları için de bölgenin
en güzel yerlerinden biridir.

Saraycık Ilgaz/Çankırı
Sürekli Açık
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İndağı Kaya Mezarları

Bölgedeki anıtsal yapılar Devrez Çayının
güneyinde ve Çankırı Kastamonu yolunun solunda
kayalık, yüksekçe bir tepenin doğuya bakan
yamaçlarındadır. Burada çok sayıda ve insan eliyle
oyulmuş mağaralar, kaya mezarları, kaya kilisesi
olabileceği tahmin edilen tapınak ve amacı tam
olarak bilinemeyen oyuklar bulunmakta olup
burasının dini törenlerin yapıldığı ve muhtemelen
höyükle bağlantılı kutsal kabul edilen mekânlardan
olduğu tahmin edilmektedir.

İnköy, Ilgaz/ÇANKIRI
Sürekli Açık

TARİHİ İSTİKLÂL YOLU
İnebolu’dan alınan cephanenin Kastamonu,
Çankırı il sınırlarını aşarak Ankara’ya, 344 km.
mesafedeki cepheye taşınmasında,
kadınıyla
çocuğuyla, yaşlısıyla Anadolu insanının zoru
başarmasını,
Kurtuluş Savaşımızın başarıyla
sonuçlanmasını sağlayan yol İstiklal Yolu’dur.
107 km.lik bölümü ilimiz sınırları içerisinde
kalan İstiklal Yolu’nun önemini vurgulamak ve
genç kuşaklarda tarih bilinci oluşturmak amacıyla
2009 yılından itibaren Ekim ayı içerisinde İstiklal
Yolu Yürüyüşü yapılmaktadır. İstiklal Yolunun ilimiz
sınırları içerisinden geçen 23 km’lik bölümü Ankara
1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından tarihi sit alanı olarak tescil edilmiştir.
İnebolu ile Ankara arasındaki 105 kilometrelik güzergâh
Sürekli Açık
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Çankırı Kalesi

Çankırı Kalesi şehrin kuzeyinde küçük bir
tepe üzerinde kurulmuştur. Romalılar, Bizanslılar,
Danişmentliler, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde sağlamlığıyla ünlü olan kale geçen yüzyıla
kadar iskân edilmiş olup yapıdan zamanımıza birkaç
sur kalıntısından başka bir şey kalmamıştır. Dörtgen
planlı olan kalenin surları moloz taş ve tuğla
karışımıdır. Eteklerinde bulunan dereden itibaren
yüksekliği 150 m. kadardır. Kale içinde Roma
Dönemi’nden kalma kaya mezarı, iskân kalıntıları
ve pişmiş toprak kap parçaları ile Çankırı Fatihi Emir
Karatekin Bey’in türbesi bulunmaktadır. Geçmiş
yıllarda ağaçlandırılan Kale, ziyaretgâh ve mesire
yeri olarak kullanılmaktadır.
Mimar Sinan Mahallesi, Cinci Sokak No:19 Merkez/Çankırı
Sürekli Açık

Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi

Belediye imkânları ile restore edilerek 26
Temmuz 2005 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştır.
26 Ağustos 2005 tarihinde Çankırı ve
çevre illerde yaşayıp kent tarihi ve kültürü üzerine
araştırma yapan 32 araştırmacıyı bir araya getirip
Çankırı Araştırmaları Platformu’nu toplandı.
Toplantı sonunda gönüllülük esasına göre faaliyet
gösteren Çankırı Araştırmaları Merkezi’nin yönetim
kurulu oluşturuldu ve Atatürk’ün özel doktorluğunu
da yapmış olan Çankırı Dr. Rıfkı Kamil Urga’nın ismi
verilmiştir.

Karataş Mahallesi Su Deposu Caddesi No:13 Merkez/Çankırı
09.00 - 19.00
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Karatekin Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı ilinde
2007 yılında kurulan bir devlet üniversitesidir.
Kurucu rektörü Gazi Üniversitesi eski rektörü Prof.
Dr. Kadri Yamaç`tır.
Edebiyat, Fen, Güzel Sanatlar, İdari ve
İktisadi Bilimler, Orman ve Mühendislik Fakülteleri
vardır. Hukuk Fakültesi açılışı onaylanmış olup,
çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Sosyal Bilimler,
Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Türkiyat Enstitüleri
bulunmaktadır.

Fatih Mahallesi Uluyazı Kampüsü Ring Yolu Merkez/Çankırı
Sürekli Açık

0376 218 95 00

Kırkpınar Yaylası

Kırkpınar Yaylası, Ilgaz merkezden 22 Km
uzaklıkta, denizden 1800 metre yükseklikte bir
yayla (gölü) olup adını, alandaki göleti besleyen kırk
pınardan almıştır. Ilgaz sıradağlarının uzantısı olan
2404 metrelik Emir Gazi Tepesi’nin yamaçlarında
bulunan yayla, Ilgaz Dağlarının kendine özgü
florasının eşsiz örnekleri ile doludur. Çiğdem, düğün
çiçeği, yabani lale, unutma beni, sarı orkide, çuha,
salep, orman gülü yaylada rastlayabileceğiniz
yüzlerce çiçekten sadece bir kaçıdır. Yayla ve
civarının faunası içinde ise yaban ördeği (angut),
kuyruksallayan, karatavuk, maviağaçkakan, alakarga
ve apollon kelebeğini sayılabilir.

Kırkpınar Yaylası / Ilgaz / Çankırı
Sürekli Açık
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Koca Meşe

İl merkezine 27 km uzaklıktaki Yapraklı
ilçemize bağlı Karacaözü köyünde bulunan ve
koruma altına alınan meşe ağacının 500 yaşında
olduğu tahmin edilmektedir. Dünyanın en yaşlı
meşelerinden biri olan Koca Meşe’nin gölge alanı
256 metrekare olup çapı ise 12,20 metredir. 2006
yılında tescil edilerek koruma altına alınmıştır.

Karacaözü köyü Yapraklı/Çankırı
Sürekli Açık

TCDD Çankırı Makas Fabrikası

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü kuruluşumuzun ve diğer özel veya resmi kurumların
demiryolu hatlarında kullanılmak üzere yurt içi ve
yurt dışından sipariş edilecek demiryolu makasları
ile diğer yedek ve malzemeleri imal etmek amacıyla
kurulmuştur.
1975 yılında temelleri atılan 17.000 m² kapalı alanı, 13.000 m² stok sahası ve 42.000 m² açık
saha olmak üzere toplam 72.000 m² alana sahip bulunan Çankırı Makas Fabrikası 1992 yılında sanayi
sicil belgesi alarak ilk imalatına başlamıştır.

Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi No:97 Merkez/Çankırı
08.00-18.00

(0376) 213 02 31
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Çankırı Masal Müzesi

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Alpay Evirgen
Sokak’ta bulunan ve mülkiyeti Çankırı Belediyesi’ne
ait olan Kolağası Konağı, röleve, restorasyon ve
restitüsyon çalışmalarının ardından Masal Müzesi’ne
dönüştürüldü. Tarihi kent dokusu içerisinde yer alan
ve Çankırı evlerinin mimari özelliklerini yansıtan
Masal Müzesi, Anadolu masallarına ev sahipliği
yapacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Fatma Dönmez Sokak No:1 Merkez/Çankırı
09.00-17.00

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu
İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararname kapsamında bir İktisadi Devlet Teşekkülü
olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; kalkınma
planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat
sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı
madde, makina, teçhizat ve malzeme imalat
kapasitelerini karlılık ve verimlilik esasları göz önüne
alarak, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre
planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve
pazarlamak amacıyla kurulmuştur.

Fatih Mahallesi Yapraklı Yolu Üzeri Merkez/Çankırı
08.00-17.00

(0376) 213 24 82
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Omar Çavuş Çiftliği

Eldivan yolu üzerinde özel bir teşebbüs olan
çiftlikte at yetiştiriciliği yapılmaktadır. Doğal hayat
gözlemi için düşünülebilecek bir tesistir. Kahvaltı ve
yemek hizmetleri vardır.

Eldivan Yolu 11.km Yukarıyanlar/Merkez/Çankırı
09.00-24.00

(0376) 212 73 73

Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi
1870’li yıllarda inşa edilen konak, klasik
Osmanlı sivil mimarlık özelliklerini taşıyor. Müze
varoluşunu kendi içinden doğuran ve araçlarını
anlatırken yeniden kullanan bir iletişim alanı
olarak tasarlanmıştır. Konusu itibariyle müzede
uçsuz bucaksız anlatım kanalları kullanılmış ve
oldukça geniş ve renkli bir tema oluşturulmuştur.
Koleksiyoner Ferit Akalın’ın bağışladığı radyo
koleksiyonu ile müze Türkiye için tematik müzeler
alanında eşsiz bir niteliğe sahiptir.
Koleksiyonun bütünü restore edilmiş çalışır
durumda farklı dönemlerden ve dünyanın farklı
yerlerinden gelen radyolardan oluşmaktadır. Tarih
boyunca iletişim ve iletişim araçları ziyaretçiye
onlarca yerleştirme ile bunları deneyimleme imkânı
sunmaktadır.
Karataş Mahallesi Merkez/Çankırı
09.00-18.00
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Sakaeli Kaya Mezarları
Genel olarak Roma ve Bizans Dönemlerine
ait olduğu tahmin edilen Sakaeli Kaya Mezarları,
köyün sırtını yasladığı tepenin güneyde dik
inen yamaçlarında yer almaktadır. Çakıl taşlı
tortul kaya özelliği taşıyan tepenin yüzeyindeki
oyukların yere yakın olanları köy halkı tarafından
önü kapatılmak suretiyle değişik maksatlarla
kullanılmaktadır.
Çeşitli yükseklik ve genişlikteki oyuklar; tek,
birbirine geçişli, basamakla inilen iki odalı bölmeli,
aydınlatma pencereli özellikler göstermektedir.
Oyuklar arasında 27 basamakla inilen bir
sulu in bulunmaktadır. Devrez Çayının akıntısı
istikametinde köye 2 km mesafedeki Gelin Kayası
mevkiinde peri bacası oluşumları ve aralarındaki
kaya mezarları ilginç görünümler oluşturmaktadır.
Sakaeli Orta/Çankırı
Sürekli Açık

Sumitomo Ruber Ako Lastik Fabrikası

Çankırı-Ankara karayolu üzerinde JaponTürk iş birliğinde 520 milyon dolar yatırımla 1,5 yılda
kurulan Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası’nda
seri üretime 2015 yılı itibariyle başlandı. Hâlen
ülkenin en büyük lastik üretim fabrikası olarak
faaliyetlerine devam etmektedir.

Tüney köyü karşısı Merkez/Çankırı
Sürekli Açık

(0376) 218 91 00
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Çankırı Garnizon Şehitliği

Çankırı nüfusuna kayıtlı olup da çeşitli
sebeplerden şehadet mertebesine ulaşmış
kahramanlarımızın bulunduğu şehitliktir. Kastamonu
yolu üzerinde bulunan şehitlik ziyarete açıktır.

Kırkevler Mahallesi Şehitlik Parkı İçi Merkez / ÇANKIRI
Sürekli Açık

Taş Mescit

Moloz taştan yapılması sebebiyle tamamen
yıkılmış olan şifahane kısmı, Anadolu Selçuklu
Hükümdarı I. Alâeddin Keykubat zamanında Çankırı
Atabeyi (Valisi) Cemalettin Ferruh tarafından
1235 yılında yaptırılmıştır. Cemalettin Ferruh
şifahaneye ilave olarak 1242 yılında bir Dârûl
Hâdis inşa ettirmiştir. Anadolu’daki ilk Dârûl Hâdis
olan eser, halk tarafından Taş Mescit olarak
isimlendirilmektedir.

Yeni Mahalle Taş Mescit Caddesi No:57 Merkez/Çankırı
Sürekli Açık
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Çavundur Termal Kaplıcaları

Kurşunlu ilçesi Çavundur beldesinde
bulunan termal kaynaktan 54 °C sıcaklıkta 47
litre/saniye su çıkmaktadır. Gerede-Samsun (E 80)
Devlet Karayolu’na 1.5, Kurşunlu’ya 9, Çankırı’ya
90, Ankara’ya 160, İstanbul’a 407 km uzaklıktaki
kaynak çevresinde 3 adet termal kaplıca tesisi
bulunmaktadır.
Termal kaynaktan çıkan su, doğal sıcaklığı
nedeniyle tüm ağrılı hastalıklarda, Alkalik özelliğine
bağlı olarak içme kürleri şeklinde, sodyum
iyonu içermesi nedeniyle de üst solunum yolları
rahatsızlıklarında inhalasyon-aerosol tedavisi olarak
kullanılabilmektedir.
Kurşunlu Çavundur Kaplıcaları Kurşunlu/Çankırı
Sürekli Açık

Çankırı Tren İstasyonu

Çankırı Gar Müdürlüğüne bağlı olan kurum,
mevcut hizmetlerin yürütüldüğü yerdir. Abdulhalik
Renda Mahallesinde bulunmaktadır.

Abdulhalik Renda Mahallesi Merkez/Çankırı
08.00-17.00
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Tren Kütüphane

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak
ve değişik mekânlarda kitap okumayı sevdirmek
amacıyla başlatılan ve çocuklar tarafından da büyük
ilgi gören çalışmalardan biri olan Tren Kütüphane,
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Cer
Atölyesi’nde iç ve dış montajı yapılan ve Çankırı’nın
simgesi olan buharlı trenin gelecek nesillerce de
hatırlanmasını sağlayacak gerçek buharlı tren
vagonu, İstiklal Yolu’na yerleştirildi ve kütüphane
olarak hizmet vermektedir.

İstiklal Yolu Parkı içi Merkez/Çankırı
08.00-17.00

Tuz Mağarası
Tuz yatakları Hititler zamanından itibaren
işletildiği tahmin edilmektedir. Türkiye’nin en büyük
tuz rezervlerine sahiptir. Özel bir firmanın işlettiği
madenden yıllık 1,6 milyon ton tuz elde edilir.
Tuz Mağarası son yıllarda dünyadaki diğer
örnekleri gibi turizme kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Sağlık turizmine yönelik rehabilitasyon merkezi
yapılması düşünülmektedir. Galerilerde tuzdan
yapılmış heykeller sergilenmektedir. Tuz iyonlaştırıcı
etkisinden dolayı tuz mağarası bronşit ve astım gibi
hastalılarının iyileşmesinde etkilidir. Tuz lambalarının
nefes darlığı, yorgunluk, alerji ve cilt hastalıkları ile
astım tedavisinde katkı sağlar.

Balıbağı köyü mevkii Merkez/Çankırı
08.00-17.00
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Uçak Kütüphane

Çocukların ve gençlerin kitap okuma
alışkanlığını artırmak için başlatılan çalışma
kapsamında; uçuş ömrünü tamamlamış Airbus
A300 tipi uçak, İstanbul’dan parçalar halinde 5 tır ile
Çankırı’ya getirildi. Havaalanı olmayan Çankırı, dev
bir yolcu uçağına sahip oldu. Recep Tayyip Erdoğan
Parkı’nın üst kısmında şehrin en hâkim noktasına
yerleştirilen uçağın parçaları birleştiğinde dünyanın
uçaktan yapılmış ilk çocuk kütüphanesi ortaya çıktı.
Uçak Kütüphane, kitapseverlerin dışında birçok yerli
ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.

Buğday Pazarı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı İçi Merkez/Çankırı
Sürekli Açık

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Tasarım ve Beceri Atölyeleri

Fatih Mahallesi’nde bulunan anaokulu
bünyesinde bulunan atölyeler, öğrencilerin çok
yönlü eğitimlerine imkân vermektedir. İç donatımı
yaş seviyelerine gayet uygun durumdadır. İçerisinde
bulunan tasarım ve beceri atölyeleri randevu alınarak
diğer öğrenciler tarafından da kullanılabilmektedir.

Buğday Pazarı Mahallesi Şehit Ali Çalışır Sokak No:12 Merkez/Çankırı
08.00-17.00

(0376) 212 94 46
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Yaran Ocakları
Çankırı ülkemizin geleneksel kültürünün
sürdürüldüğü ve korunduğu yörelerimizden
birisidir. Yaran; Çankırı’nın geleneksel kültürünün en
önemli simgesidir. Orta Asya günlerimizin izlerini de
barındıran bu önemli gelenek Ahilik kültüründen de
etkilenmiştir.
Yaran; eğlence, dinlenme, yardımlaşma,
eğitim, toplumsal dayanışma, güzel sanatlar, musiki,
edebiyat, gibi yönleriyle gerçek bir kültürel öğeler
bileşimidir ve çok boyutludur.
Kış döneminde yakılan ocaklarla varlığını
sürdüren Yaran geleneği gönüllülük esasına
dayanmaktadır. Kendine özgü olarak örgütlenmiş,
üyelerinin kendi dilekleriyle katıldığı sürekli bir
topluluktur.
İl genelinde birçok yaren ocağı yakılmaktadır.
Sürekli Açık
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