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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. 

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.

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

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?

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 

İSTİKLÂL MARŞI

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

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.

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

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.

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

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!)

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

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

“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. 

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.

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

1. ADIM

2. ADIM

3. ADIM

4. ADIM

5. ADIM

6. ADIM

7. ADIM

8. ADIM

9. ADIM

10. ADIM
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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.

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.

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.
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GÖRSEL SANATLAR DERSİCOĞRAFYA DERSİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Doğal 
Sistemler

9.1.10 Örneklerden yararlanarak 
hava durumu ile iklim özelliklerini 
etkileri açısından karşılaştırır.

• Meteoroloji İl Mü-
dürlüğü

Hava tahminlerinin yapılışını ve grafik 
okuması sağlanır. İklim ile hava durumu 
arasındaki farkı açıklar.

Doğal 
Sistemler

10.1.6 Dış kuvvetleri yer şekil-
lerinin oluşum sürecine etkileri 
açısından açıklar.

• Tuz Mağarası ve 
çevresi

Çözünebilen kayaçlar ve oluşturduğu yer 
şekillerini açıklar.

Doğal 
Sistemler

10.1.11 Türkiye’deki su varlığını 
verimli kullanmanın ekonomik, 
sosyal ve kültürel etkilerini açık-
lar.

• Çankırı DSİ 52. 
Şube Su kaynaklarımızın önemini kavrar.

Çevre ve 
Toplum

10.4.4 Afetlerden korunma yön-
temlerini açıklar.

• Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü

• AFAD
Afetlere karşı bilinçli olmanın önemini 
anlar.

Beşeri 
Sistemler

11.2.13 Türkiye’de madenler ve 
enerji kaynaklarının dağılışını 
açıklar.

• Tuz Mağarası Kaya tuzunun çıkarılmasını ve önemini 
öğrenir.

Küresel Ortam: 
Bölgeler ve 

Ülkeler

11.3.4 Türkiye’nin tarih boyunca 
medeniyetler merkezi olmasını 
konumu açısından değerlendirir.

• Çankırı Müzesi İlimizdeki değişik medeniyetlere ait 
eserleri inceler.

Doğal 
Sistemler

10.1.6 Dış kuvvetleri yer şekil-
lerinin oluşum sürecine etkileri 
açısından açıklar.

• Sakaeli Peribacaları Peribacalarının oluşumunu kavrar.

Beşeri 
Sistemler

12.2.12 Türkiye’nin turizm potan-
siyelini ve varlıklarını açıklar.

• Ilgaz Dağı Milli 
Parkı, 

• Çorak yerler kazı 
alanı, 

• Koca Meşe, 
• Tuz Mağarası, Taş 

Mescit

İlimizin turizm potansiyeli olan alanlarını 
öğrenir.

Doğal 
Sistemler

10.1.17 Türkiye’deki doğal bitki 
topluluklarının dağılışını yetişme 
şartları açısından analiz eder.

• İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü İlimizdeki bitki topluluklarını tanır.

Doğal 
Sistemler

9.1.13 Türkiye’de görülen iklim 
tiplerinin özellikleri hakkında 
çıkarımlarda bulunur.

• Meteoroloji İl Mü-
dürlüğü

İlimizde görülen iklim tipini açıklar. Yağış 
ve sıcaklık dağılışını kavrar.

KAZANIM VE MEKÂN TABLOLARI
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ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Bilgi ve İnanç 9.1.1. İslam’da bilginin kaynakları-
nı açıklar.

• Çankırı İl Halk 
Kütüphanesi

• Çankırı Karatekin 
Üniversitesi Kütüp-
hanesi

Kütüphanedeki eserlerden yararlana-
rak farklı bir mekânda bilgi kaynaklarını 
tanır.

 İslam ve 
İbadet 

9.3.2. İslam’da ibadetlerin yapılış 
amacını ve önemini fark eder.

• Sultan Süleyman 
Camisi

• Ahmet Yesevi 
Camisi

İbadet konusu işlenirken Allah’ın evi 
olan camilerimizle bir iletişim kurulması 
sağlanır

Gençlik ve 
Değerler

9.4.1. Değerlerin oluşumuna etki 
eden unsurları analiz eder.

• Buğday Pazarı 
Medresesi

• Çivitçioğlu Med-
resesi

• Emir Karatekin 
Türbesi

Bu ve benzeri yapıların değerlerimizi 
dünden bugüne taşımasının önemini 
kavrar.

Gönül 
Coğrafyamız

9.5.2. İslam medeniyetinin, 
dünyanın farklı bölgelerindeki 
etkilerini fark eder.

• Çankırı Karatekin 
Üniversitesi Kütüp-
hanesi

• Çankırı İl Halk 
Kütüphanesi

İslam medeniyetinin dünyadaki etkile-
rini kütüphanedeki araştırmalardan da 
yararlanarak anlamlandırır.

Allah-İnsan 
İlişkisi

10.1.2. Allah’ın varlığı ve birliği 
konusunda akli ve naklî delilleri 
analiz eder.

• Devlet Su İşleri 52. 
Şube Çankırı

• Ilgaz Kırkpınar 
Yaylası

DSİ göletlerini mesire yerlerini kısaca do-
ğal hayatı temaşa eden bir kişi eserden 
müessire giderek Allah ile tanışır.

Hz. 
Muhammed 
ve Gençlik

10.2.2. Hz. Muhammed’in gençlik 
yıllarındaki erdemli davranışlarını 
kendi hayatıyla ilişkilendirir.

• Yaran Evleri Yaran evinde Peygamberimizin gençlerle 
nasıl bir iletişim halinde olduğu örnek-
lerle anlatılır.

Din ve Hayat
10.3.3. İslam dininin çevre so-
runlarına yaklaşımını ve çözüm 
önerilerini değerlendirir.

• Çankırı Kalesi Kale ve şehir içerisindeki çevre sorunları-
na İslam’ın bakışı anlatılır.

Dünya ve 
Ahiret

11.1.4. Cenaze uğurlama ile 
ilgili dinî uygulamaları örneklerle 
açıklar.

• Mezarlıklar Mü-
dürlüğü

Cenazenin yıkanması tekfin ve teçyizi 
uygulamalı olarak gözlemlenebilir.

 İslam ve Bilim
12.1.3. İslam medeniyetinde öne 
çıkan eğitim ve bilim kurumlarını 
tanır.

• Çivitçioğlu Med-
resesi

• Buğday Pazarı 
Medresesi

• Taş Mescit Darül-
şifası

Medrese ve Darülşifa ziyaret edilerek 
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim 
kurumları tanıtılır

Anadolu’da 
İslam

12.2.2. Dinî anlayış ve kültürümü-
zün oluşmasında etkili olan bazı 
şahsiyetleri tanır.

• Çankırı Kalesi Emir 
Karatekin Türbesi

• Ilgazlı Hacı Ahmet 
Abduşoğlu Türbesi

Emir Karatekin, Cemalettin Ferruh vb. 
şahsiyetleri türbelerinde ziyaret ederek 
kültürümüze katkılarını kavrar.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
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GÖRSEL SANATLAR DERSİGÖRSEL SANATLAR DERSİTARİH DERSİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA
Beylikten 
Devlete 
Osmanlı 

Medeniyeti

10.4.3. Osmanlı coğrafyasında 
sözlü ve yazılı kültürün toplum 
hayatına etkilerini analiz eder.

• Dr. Rıfkı Kamil Urga 
Araştırma Merkezi

Döneme ait eserlerden örneklere (oriji-
nali ve günümüz Türkçesi ile) yer
verilir.

Tarih ve 
Zaman

9.1.3. Zamanı anlama ve anlam-
landırmaya yönelik farklı yakla-
şımları analiz eder.

• Çankırı Müzesi
• Dr. Rıfkı Kamil Urga 

Araştırma Merkezi
Tarih içinde insanların göstermiş olduğu 
gelişim sürecini kavrar.

Tarih ve 
Zaman

9.1.3. Zamanı anlama ve anlam-
landırmaya yönelik farklı yakla-
şımları analiz eder.

• Çankırı Müzesi
• Tarihi Çamaşırhane Tarih içinde insanların göstermiş olduğu 

gelişim sürecini kavrar.

Beylikten 
Devlete 
Osmanlı 

Medeniyeti

10.4.2. Osmanlı devlet idaresinin 
ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıfla-
rının birlikteliğine dayalı yapısını 
analiz eder.

• Buğday Pazarı 
Medresesi

• Çivitçioğlu Med-
resesi

Osmanlı dünyasında medreseler ve 
âlimlerin yanı sıra tekkeler ve ariflerin de 
bilgi üretimi ve eğitim alanında önemli 
vazifeler üstlendiği vurgulanır.

İnsanlığın İlk 
Dönemleri

9.2.3. İlk Çağ’da yeryüzündeki 
belli başlı medeniyet havzalarını 
tanır.

• Çankırı Müzesi İlkçağ medeniyetlerine ait eserleri ince-
leyerek o dönemin özelliklerini kavrar.

Beylikten 
Devlete 
Osmanlı 

Medeniyeti

10.4.3. Osmanlı coğrafyasında 
sözlü ve yazılı kültürün toplum 
hayatına etkilerini analiz eder.

• Dr. Rıfkı Kamil Urga 
Araştırma Merkezi

Döneme ait eserlerden örneklere (oriji-
nali ve günümüz Türkçesi ile) yer verilir.

Beylikten 
Devlete 
Osmanlı 

Medeniyeti

10.4.4. Osmanlı coğrafyasındaki 
zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri 
ile bunlara bağlı olarak sosyal ha-
yatta meydana gelen değişimleri 
analiz eder.

• Çankırı Evleri

Osmanlı hâkimiyetiyle birlikte
Anadolu’daki şehirlerin yapısındaki dö-
nüşüm (şehir planlaması, mimari anlayış) 
üzerinde durulur.
Ahşap ve taş işlemeciliği, dokumacılık, 
çinicilik ve hat sanatlarına değinilir.

Klasik Çağda 
Osmanlı 

Toplum Düzeni

10.7.4. Lonca Teşkilatının Osmanlı 
ekonomik sistemi ve toplum yapı-
sındaki yerini analiz eder.

• Yaran Evleri
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik 
sistemi ve toplum yapısındaki önemini 
anlar.

Klasik Çağda 
Osmanlı 

Toplum Düzeni

10.7.5. Osmanlı Devleti’nde va-
kıfların sosyal hayattaki yerini ve 
önemini kavrar.

• Dr. Rıfkı Kamil Urga 
Araştırma Merkezi

Vakıfların sosyal hayatta
üstlendiği rollere değinilir.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Söylev

B.1. Farklı türde metin yazar. 
B.2. Yazacağı metnin türüne göre 
konu, tema, ana düşünce, amaç 
ve hedef kitleyi belirler.
C.1.4. Konuşma metnini planlar.

• Garnizon Şehitliği
• Çankırı Şehit Aile-

leri Derneği

Milli manevi duygular üzerine söylev 
hazırlar.
Şehit aileleri ile röportaj gerçekleştirile-
rek duygular üzerine söylev hazırlar.

Roman
A.2.15 Türün ve dönemin/akımın 
diğer önemli yazarlarını ve eserle-
rini sıralar.

• ÇAYASAD
• İl Halk kütüphanesi

Aynı döneme ait farklı yazarları ve onla-
rın eserlerini inceler.

Tiyatro

A.3.2. Metnin türünün ortaya 
çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini 
belirler. A.3.3. Metnin tema ve 
konusunu belirler. 
A.3.4. Metindeki çatışmaları belir-
ler. 

• 100. Yıl Kültür 
Merkezi

İzlenen metin türlerinin ortaya çıkışının 
ve değişimlerinin üzerinde durulur. İzle-
diği metin türüne göre tiyatro türleri ve 
senaryodan bahsedilir.

Makale

B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık 
yapar. 
a. Konuyla ilgili okuma ve araştır-
ma yaptırılır. 
b. Yazısında kullanacağı bilgi, 
gözlem, düşünce, duygu, izlenim 
ve deneyimleriyle ilgili notlar 
çıkarması ve görsel, işitsel dokü-
manlar bulması veya hazırlaması 
sağlanır.

• İl Halk Kütüphanesi
• Bilim ve Sanat 

Merkezi

Kütüphane ve Bilim Sanat Merkezi 
ziyaret edilerek çalışmalar için gerekli 
araştırma, ön hazırlık ve ürünün ortaya 
çıkması sağlanır.

Yazma B.1. Farklı türlerde metinler yazar. 
B.4. Yazacağı metni planlar.

• İl Halk Kütüphanesi
• Gemi Kütüphane
• Uçak Kütüphane
• Tren Kütüphane

Kütüphaneler ziyaret edilir. Yazacağı 
metne göre alan araştırması yapılır. 
Kütüphane ortamında metni yazması 
sağlanır.

Sohbet / Fıkra

C.1.2. Konuşmanın konusunu, 
amacını, hedef kitlesini ve türünü 
belirler. C.1.4. Konuşma metnini 
planlar. 
C.1.6. Konuşmasında yararlanaca-
ğı görsel ve işitsel araçları hazırlar. 
C.1.17. Konuşmasında teknolojik 
araçları etkili biçimde kullanır.

• Yerel Gazeteler

Yerel gazete, dergi ve görsel basını takip 
ederek konuşmacının hedef kitlesini 
belirler.
Gözlemledikleri noktalara dikkat ederek 
konuşma metni hazırlar

Anı -Gezi Yazısı
B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık 
yapar. 
B.4. Yazacağı metni planlar.

• Çankırı Evleri
• İstiklal Yolu Geçmişe ait değerleri belirli bir plan da-

hilinde gezip, metin hazırlaması sağanır.
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YİYECEK İÇEÇEK HİZMETLERİ DERSİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Kolay Hamur 
İşleri

Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak reçeteye göre 
istenilen kıvam, renk, lezzet ve 
görünümde kolay hamur işleri 
hazırlar.

• Şehirde Faaliyet 
Gösteren Pasta-
neler

Kolay hamur işlerinden poğaça ve kura-
biyelerin yapılışını yerinde gözlemleme 
ve inceleme fırsatını yakalaması sağlanır.

Mutfak 
Üniteleri

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği 
kurallarına uyarak mutfak ünitele-
rini hijyen, sanitasyon kurallarına 
göre amacına uygun kullanır.

• Şehit Korhan 
Kuruçay Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi Mutfağı

Gerçek objelerle öğrenme sağlanarak 
mutfak ve mutfak ünitelerini açıklaması 
sağlanır.

Masa Üstü 
Servis 

Takımları

Kazanım 4: İş sağlığı ve güven-
liği tedbirlerini alarak hijyen ve 
sanitasyon ilkeleri doğrultusun-
da, masa üstü servis takımlarını 
servis kurallarına göre masaya 
yerleştirir.

• İl Genelinde Toplu 
yemek Hizmeti 
Veren İşyerleri

Servis öncesi masaların hazırlığı aşama-
sında servis takımlarının usulüne uygun 
yerleştirilmesini yaparak ve yaşayarak 
öğrenmesi sağlanır.

Masa Örtüleri

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak hijyen ve sa-
nitasyon ilkelerine dikkat ederek 
masa örtülerini servis kurallarına 
göre masalara serer.

• Şehit Korhan 
Kuruçay Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi Mutfağı

• Çankırı’da Hizmet 
Veren Lokantalar

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
salon ortamında simetrik ve düzgün bir 
şekilde masa örtüsünü değiştirir.

Türk 
Mutfağına 

Özgü Çorbalar

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak reçetesine uy-
gun şekilde istenilen kıvam, renk, 
lezzet ve görünümde Türk mutfa-
ğına özgü çorbaları pişirir.

• Şehit Korhan 
Kuruçay Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi Mutfağı

• Çankırı’da Hizmet 
Veren Lokantalar

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
reçetesine uygun şekilde istenilen kıvam, 
renk, lezzet ve görünümde kuru bakla-
giller ile Türk mutfağına özgü çorbalar 
hazırlar.

Türk 
Mutfağına 

Özgü Et 
ve Sakatat 
Yemekleri

Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak reçetesine uy-
gun şekilde istenilen kıvam, renk, 
lezzet ve görünümde Türk mutfa-
ğına özgü et ve sakatat yemekleri 
pişirir.

• Şehit Korhan 
Kuruçay Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi Mutfağı

• Çankırı’da Hizmet 
Veren Lokantalar

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
reçetesine uygun şekilde istenilen lezzet, 
kıvam ve görünümde Türk Mutfağına 
özgü et yemeklerini pişirir.

Et Pişirme

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak reçetesine 
uygun şekilde istenilen kıvam, 
renk, lezzet ve görünümde çeşitli 
pişirme teknikleri ile eti pişirir.

• Şehit Korhan 
Kuruçay Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi Mutfağı

• Çankırı’da Hizmet 
Veren Lokantalar

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
reçetesine uygun şekilde istenilen kıvam, 
renk, lezzet ve görünümde ızgarada 
(grill) eti pişirmesi sağlanır.

Çırpılarak 
Yapılan 

Hamurlarla 
Ürünler 

Hazırlama

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak reçeteye göre 
istenilen kıvam, renk, lezzet ve 
görünümde çırpılarak yapılan 
hamurlardan ürünler hazırlar.

• Şehit Korhan 
Kuruçay Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi Mutfağı

• Çankırı’da Hizmet 
Veren Lokantalar

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
reçeteye göre istenilen renk, şekil, tat, 
pişkinlik, kabarıklığa sahip çırpılarak ya-
pılan hamurlardan kek ve muffin çeşitleri 
hazırlar.
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KİMYA DERSİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

KARIŞIMLAR/ 
Ayırma ve 

Saflaştırma 
Teknikleri

9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında 
uyulması gereken iş sağlığı ve 
güvenliği kurallarını açıklar. 
9.1.4.2. Kimyasal maddelerin 
insan sağlığı ve çevre üzerindeki 
etkilerini açıklar. 
9.1.4.3. Kimya laboratuvarında 
kullanılan bazı temel malzemeleri 
tanır.

• Karatekin Üniversi-
tesi Kimya Mühen-
disliği Fakültesi

Karatekin Üniversitesi ile işbirliği yaparak 
öğrencilerimizin laboratuvar ortamında 
gerçekleştirilen faaliyetleri gözlemleme-
leri sağlanır.
Kullanılan malzemelerin açıklaması 
yapılır.

Karışımlar
10.2.2.1.Endüstri ve sağlık
alanında kullanılan karışım ayır-
ma tekniklerini açıklar.

• Çankırı Devlet 
Hastanesi

Sağlık alanında kullanılan
karışımları ayırma tekniklerinden santri-
füj ve diyaliz işlemlerini
hastanede gözlemler.

Tepkime 
Hızları

11.5.1Kimyasal tepkimelerin hız-
larını açıklar.

• Karatekin Üniversi-
tesi Kimya Labora-
tuvarı

Kimyasal tepkimelerin hangi durum-
larda, ne kadar sürede gerçekleştiğini 
gözlemler.

Kimya Bilimi 9.1.2. Kimyanın ve kimyacıların 
çalışma alanlarını açıklar.

• Sumitomo Ruber 
Ako Lastik Fabri-
kası

Fabrikaların kimya bilimi ile ilişkilerini 
açıklar.

Kimya Bilimi 9.1.1.1. Kimyanın bilim olma 
sürecini açıklar.

• Karatekin Üniversi-
tesi Kimya Mühen-
disliği Fakültesi

Üniversite ziyaret edilerek kimya bilimi-
nin serüvenini araştırır.
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BİYOLOJİ DERSİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Yaşam Bilimi 
Biyoloji

9.1.1.1 Canlıların ortak özellikleri-
ni irdeler

• Ilgaz Dağı Milli 
Parkı

• Kırkpınar yaylası

Doğada bulunan pek çok canlı gösterile-
rek ortak özellikleri hakkında bilgi verilir

Yaşam Bilimi 
Biyoloji

9.1.2.2 Lipit, karbonhidrat, pro-
tein, vitamin, su ve minarellerin 
sağlıklı beslenme ilişkisini kurar.

• Çankırı Devlet 
Hastanesi

Hastanede diyetisyen doktorlarla görü-
şülerek lipit, karbonhidrat, protein, vita-
min, su ve minerallerin sağlıklı beslenme 
ile ilişkisi kurulmaya çalışılır.

Hücre 9.2.1.2  Hücresel yapıları ve gö-
revlerini açıklar. • Çankırı Belediyesi

Belediye binasına gidilerek şehrin işleyişi 
hakkında bilgi alınır. Alınan bu bilgiler ile 
aslında şehirlerinde hücreler gibi olduğu 
bağdaştırılır.

Canlılar 
Dünyası

9.3.2.1 Canlıların sınıflandırıl-
masında kullanılan alemleri ve 
bu alemlerin genel özelliklerini 
açıklar.

• Çankırı Karatekin 
Üniversitesi

Üniversitenin biyoloji bölümü ile irti-
bata geçilerek öğrenciler götürülür ve 
biyoloji bölümünde bulunan fungi, bitki, 
omurgasız ve omurgalı hayvan çeşitleri 
incelenir.

Canlılar 
Dünyası

9.3.2.3 Virüslerin genel özellikle-
rini açıklar. • Aile Sağlığı Merkezi

Aile sağlığı merkezinde bulunan aile 
hekimi ile görüşülerek virüsler hakkında 
ve virüslerin yaptığı hastalıklar hakkında 
bilgi alınır.

Hücre 
Bölünmeleri 10.1.1.2 Mitozu açıklar. • Çankırı Devlet 

Hastanesi

Hastanede doktorlar ile görüşülerek kan-
ser hastalığı hakkında bilgi alınır ve mitoz 
bölünme ile ilişkilendirilir.

Hücre 
Bölünmeleri

10.1.1.3 Eşeysiz üremeyi örnek-
lerle açıklar.

• Çankırı Şehit Meh-
met Ata Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi

Tarım meslek lisesinin bahçe bitkileri 
bölümü öğretmenleri ile görüşülerek bit-
kilerin üretilmesinde kullanılan vejetatif 
üreme teknikleri hakkında bilgi alınır.

Hücre 
Bölünmeleri

10.1.1.3 Eşeysiz üremeyi örnek-
lerle açıklar.

• Çankırı Arı Yetiştiri-
cileri Birliği

Arı yetiştiricileri birliğine gidilerek arıla-
rın yaşam döngüsü ve partenogenezle 
üremeleri hakkında bilgi alınır.

Kalıtımın 
Genel İlkeleri

10.2.1.1 Kalıtımın genel esaslarını 
açıklar.

• Çankırı Devlet 
Hastanesi

Devlet hastanesinde ilgili doktorlarla 
görüşülerek renk körlüğü, hemofili has-
talığı, kas erimesi hastalığı gibi kalıtsal 
hastalıklar hakkında ve akraba evliliği 
sonucunda ortaya çıkan hastalıklar hak-
kında bilgi alınır.

Ekosistem 
Ekolojisi Ve 

Güncel Çevre 
Sorunları

10.3.1.3 Ekosistemde madde ve 
enerji akışını analiz eder. • Alpsarı Göleti

Alp sarı göletine gidilerek orada bulunan 
çeşitli besin zincirlerini öğrencilerin keş-
fetmesi istenir. Bulunan besin zincirleri 
ve ağları hakkında bilgi verilir.
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FİZİK DERSİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA
Bilim 

Araştırma 
Merkezleri

9.1.4.1. Bilim araştırma merkez-
lerinin fizik bilimi için önemini 
açıklar.

• Çankırı MKE Silah 
Fabrikası

Bilimsel araştırma merkezlerinin fizik 
bilimi için önemini ve ilişkisini öğrenir.

Madde ve Öz 
Kütle

9.2.1.2. Günlük hayatta saf mad-
delerin ve karışımların öz kütle-
lerinden faydalanılan durumlara 
örnekler verir.  Kuyumculuk, 
porselen yapımı, ebru yapımı gibi 
öz kütleden faydalanılan çalışma 
alanlarına değinilir.

• Çivitçioğlu Med-
resesi Ebru Yapım 
Atölyesi

Öz kütleden yararlanılan çalışma alanla-
rını ve mantığını öğrenir.

Enerji 
Kaynakları

9.4.5.1. Yenilenebilir ve yenilene-
mez enerji kaynaklarını avantaj ve 
dezavantajları açısından değer-
lendirir. Enerji kaynaklarının mali-
yeti, erişilebilirliği, üretim kolay-
lığı, toplum, teknoloji ve çevresel 
etkileri göz önünde bulundurulur. 

• Çankırı İnaç Köy 
Fotovoltaik Elektrik 
Üretim Santrali

Enerji kaynaklarını tasarruflu kullan-
manın gerekliliğini algılar. Yenilenebilir 
enerjinin elde edilişini öğrenir.

Enerji İletim 
Yolları ve 

Enerji İletim 
Hızı

9.5.4.2. Katı maddedeki enerji 
iletim hızını etkileyen değişkenleri 
analiz eder.

• Karatekin Üniversi-
tesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü

Enerji iletim hızını etkileyen faktörleri, 
izolasyon malzemelerini yakından tanır.

Elektrik Yükleri

9.6.1.2. Elektriklenen iletken ve 
yalıtkan maddelerde yük dağılım-
larını karşılaştırır. 
Öğrencilerin karşılaştırmayı de-
neyler yaparak veya simülasyon-
lar kullanarak yapmaları sağlanır. 

• Karatekin Üniversi-
tesi Elektrik Elekt-
ronik Mühendisliği 
Bölümü

Öğrencilerin elektriksel olayları, toprak-
lamayı, paratonerleri vb. daha gelişmiş 
laboratuvarlarda gözlemlemelerini ve 
uygulamalarını sağlar.

Dalgalar

10.3.5. Deprem Dalgası 
10.3.5.1. Deprem dalgasını tanım-
lar. Depremin büyüklüğü ve şid-
deti ile ilgili bilgi verilir.  Deprem-
lerde dalga çeşitlerine girilmez. 
10.3.5.2. Deprem kaynaklı can ve 
mal kayıplarını önlemeye yönelik 
çözüm önerileri geliştirir. 

• AFAD Deprem dalgaları, korunma tedbirleri 
hakkında daha yakından bilgi edinir.

Kuvvet ve 
Hareket

11.1.7.4. Çizgisel momentumun 
korunumu ile ilgili hesaplamalar 
yapar. 

• Çankırı MKE Silah 
Fabrikası

Enerjinin korunduğu ve korunmadığı 
durumlar göz önüne alınarak bir ve iki 
boyutta çizgisel momentumun korunu-
mu ile ilgili konuları, silahların atış ve 
geri tepme hızlarını daha iyi kavrar.

Kepler 
Kanunları

12.1.5. Galileo Galilei, Ali Kuşçu 
ve Uluğ Bey’in gök cisimleri ve 
gök cisimlerinin hareketleri ile 
ilgili çalışmalarına yer verilir. 

• Çankırı Hacı 
Muradı Veli Lisesi 
Rasathanesi

Gök cisimlerinin hareketlerini teleskop-
lar vasıtası ile inceler.

Modern Fiziğin 
Teknolojideki 
Uygulamaları

12.6.1.1. Görüntüleme cihazları-
nın çalışma prensiplerini açıklar. 

• Çankırı Devlet 
Hastanesi

Öğrencilerin röntgen, MR, PET, tomog-
rafi, ultrason, radarlar, sonar, termal 
kameralar ile ilgili araştırmalar yaparak 
bu teknolojilerin oluşturulmasında fiziğin 
rolünü sorgulamaları sağlanır. 
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REHBERLİK DERSİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Eğitsel ve 
Mesleki 
Gelişim

Ders seçimine etki eden faktörleri 
sıralar.
Seçeceği mesleğin geleceğini 
nasıl etkileyeceğini açıklar. 
Kendini tanımanın ders seçimin-
deki önemini fark eder.
Mesleki değerleri, ilgileri, ye-
tenekleri ve kişilik özellikleri ile 
seçebileceği dersler arasında ilişki 
kurar.
Ders seçiminde kendini ve içinde 
bulunduğu koşulları gerçekçi bir 
biçimde değerlendirir.
Seçebileceği dersler ile meslekler 
arasındaki ilişkiyi açıklar.

• Kariyer Günleri Ça-
lışmaları (İŞKUR, İl 
Sağlık Müdürlüğü, 
Karatekin Hastane-
si, Çankırı Devlet 
Hastanesi, İl Genç-
lik Spor Müdür-
lüğü, Polis-Asker 
Teşkilatları, Sanayi 
Kuruluşları, Esnaf 
ve Sanatkârlar 
Odası, Adliye Sara-
yı, Aile-Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, RAM, 
Çankırı Üniversi-
tesi)

Öğrencilerim mesleki ve eğitsel geli-
şimlerinin somut olarak destekleyen 
çalışmalardan biri de meslek alanlarını 
yerinde gözlemleme, meslek elemanla-
rıyla irtibata geçme-sohbet etme-soru-
larını yöneltebilme veya kişilerin kariyer 
planlama sürecindeki bireysel ve özel 
deneyimlerine öğrencilerin vakıf olması 
kendi ilgi ve yeteneklerini fark etmeleri-
ne yardımcı olmaktadır. Mesleği yapan 
kişinin çalıştığı yerde gözlemlemesi 
kolaylık-zorluk, uygunluk, gerektirdiği be-
cerileri vs. Öğrenme noktasında verimli 
olmaktadır.

Kendini Kabul

Hobilerin insan hayatındaki öne-
mini belirtir.
Yeteneklerini fark eder.
Güçlü ve zayıf yönlerini fark eder.
İlgilerini fark eder. 

• Gençlik Spor Mü-
dürlüğü

• Sanat Merkezleri
• Gençlik Merkezleri
• Güzel Sanatlar

Spor, hobi, sanat etkinlikleri barındıran 
merkezlerde farklı alanlarda deneyimleri 
olan öğrenciler hangi alana yetenekleri 
var? İlgi duyduklarını gerçek anlamda 
yeteneğine uygun mu veya kendisinde 
fark etmediği bir yönünü keşfetmesine 
yardımcı olacaktır.

Kişilerarası 
İlişkiler

Öfkenin yarattığı fiziksel, duygusal 
ve düşünsel etkileri açıklar.
Öfke ile baş etmede kullandı-
ğı yöntemleri yarattığı etkileri 
açısından değerlendirir. Öfkeyle 
baş etmede yapıcı yollar kullanır.  
Günlük hayatında kullandığı çatış-
ma çözme basamaklarını etkililiği 
açısından değerlendirir.
Akran baskısıyla baş eder.

• Çankırı RAM

Öfke kontrolü ve çatışma çözme becerisi 
çalışmaları uzmanlık gerektiren bir çalış-
ma alanı olduğu için okullarda sınıf öğ-
retmenlerinin yapması yerine RAM’dan 
destek alınabilir.

Kişilerarası 
İlişkiler

Fiziksel, sözel ve duygusal şiddet-
le karşılaştığında nereden yardım 
alabileceğini belirtir.
Fiziksel, sözel ve duygusal tacizle 
karşılaştığında nereden yardım 
alabileceğini belirtir.

• Çankırı RAM

Öfke kontrolü ve çatışma çözme becerisi 
çalışmaları uzmanlık gerektiren bir çalış-
ma alanı olduğu için okullarda sınıf öğ-
retmenlerinin yapması yerine RAM’dan 
destek alınabilir.

Türkiye 
Bağımlılıkla 
Mücadele

Sağlıklı Yaşam
Tütün Bağımlılığı
Teknoloji Bağımlılığı
Alkol Bağımlılığı 
Madde Bağımlılığı

• Kızılay Çankırı 
Şubesi

• Emniyet Teşkilatı
• Ferit Akalın Radyo 

ve İletişim Müzesi

Bağımlılıklardan kurtulma yolları hakkın-
da ilgili birimlerden bilgi alabilir.

Kendini Kabul Hobilerin insan hayatındaki öne-
mini belirtir.

• İl Gençlik Spor 
Müdürlüğü

• Gençlik Merkezleri
• Güzel Sanatlar 

Lisesi
• FSM Çocuk Kulübü

Spor, hobi, sanat etkinlikleri barındıran 
merkezlerde farklı alanlarda deneyimleri 
olan öğrenciler hangi alana yetenekleri 
var? İlgi duyduklarını gerçek anlamda 
yeteneğine uygun mu, fark etmediği bir 
yönünü keşfetmesine yardımcı olacaktır.
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BİYOLOJİ DERSİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

ÇOCUK GELİŞİMİ ALAN DERSLERİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Mesleki 
Gelişim/

Etkili İletişim

Kazanım 5: İletişim süreci içinde 
iş, sosyal ve kültürel hayatında 
iletişim araçlarını kullanarak etkili 
iletişim kurar.
Temel iletişim araçlarını kullana-
rak etkili iletişim kurar.
Bireysel özellikleri tanıyıp çeşitli 
aktiviteler yaparak kendini geliş-
tirir.
Eski dönemlerdeki radyo ve ile-
tişim araçları hakkında bilgi verilir.

• Ferit Akalın Radyo 
ve İletişim Müzesi

Geçmişten günümüze çeşitli bilgi ve 
iletişim araçlarını inceler. 
Eski dönemlerdeki radyo ve iletişim araç-
ları hakkında bilgi sahibi olur.

Çocuk 
Gelişimi/ 
 0-72 Ay 

Bilişsel Gelişim 

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay 
çocuklarının bilişsel gelişim özel-
liklerine göre etkinlikler hazırlar. 
0-72 ay çocuklarının bilişsel geli-
şim özelliklerini açıklar. 
0-72 ay çocuklarının bilişsel 
gelişimlerine yönelik etkinlikler 
hazırlar. 

• Çankırı Vilayetler 
Hizmet Birliği Ana-
okulu Tasarım ve 
Beceri Atölyeleri

Öğrenciler kendilerini yaratıcı olarak 
ifade edebilecekleri fırsatların ve araçla-
rın sunulduğu bu ortamdaki tasarım ve 
beceri atölyelerinde geliştirmiş olduğu 
programla tasarım yaparken kendilerini 
rahatça ifade ederler ve yeteneklerini 
geliştirirler. Benzer ilgileri olan 36-72 ay 
çocuklarını gözlemleyip bilişsel gelişimle-
rine yönelik etkinlik hazırlar.

Erken 
Çocuklukta 
Program /

Türkçe 
Etkinlikleri

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerine uygun olarak çocu-
ğun; yaş, gelişim düzeyi ile birlikte 
kazanım ve göstergelere göre 
öykü öncesi, öykü anlatma, öykü 
sonrası etkinlikleri tekniklerine 
uygun bir şekilde hazırlar/uygular.

• FSM Çocuk Kulübü
Mekândaki etkinlikleri gözlemler, katılır. 
Kazanım ve göstergelere göre etkinlik 
hazırlar ve uygular.

Çocukla 
İletişim/
Çocukta 
Davranış 
Yönetimi 

Kazanım 2: Disiplin yöntemlerini 
ve olumsuz davranış karşısında 
takınılacak tutumları açıklar. 
İletişimi engelleyen anne, baba, 
öğretmen tutumları ve diğer fak-
törleri açıklar.
Disiplinin amacı, yöntemleri ve 
ilkelerini sıralayarak olumsuz 
davranışlar karşısında takınılacak 
tutumları açıklar. 

• Çocuk Oyun Park-
ları

Bu derste öğrenci; 0-72 ay çocuklarıyla 
etkili iletişim kurma, problem çözme, 
iletişim engelleri ve disiplin yöntemleri 
ile ilgili bilgi ve becerileri doğal ortamda 
oyun yolu ile kazanır.
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İNGİLİZCE DERSİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Ünite 3

Speaking 
E9.3.S1. Students will be able to 
express their opinions about free 
time activites. E9.3.S2.Students 
will be able to ask about and tell 
the time and the date. 
E9.3.S3. Students will be able to 
talk about their preferences of 
hobbies and free time activities. 

• Sinema
Öğrenciler, sinema ve görsel medya ile 
ilgili bir üniteyi, kapsamlı olarak kavrama 
imkânı bulur.

Ünite 6

Speaking 
E9.6.S1.Students will be able to 
take part in a dialogue about or-
dering food at a restaurant/cafe. 
E9.6.S2.Students will be able to 
take part in conversations that 
can occur while travelling.
E9.6.S3.Students will be able to 
use the most frequently used 
expressions to buy a flight/ bus/
train ticket. 

• İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

• Çankırı Müzesi

Kültürel miras ve turizm ile ilgili bir 
ünitenin kavranması noktasında, görsel 
çeşitlilik ve bilgi birikimi sağlayan bu 
kurum, öğrencinin konuyu daha rahat 
kavramasını sağlayacaktır.

Ünite 7

Speaking 
E9.7.S1. Students will be able to 
ask and answer simple questions 
in an interview about past times 
and past events. 
E9.7.S2. Students will be able to 
give a short simple presentation 
about an ancient civilization they 
have searched before.

• Çankırı Müzesi

Eski uygarlıklar ve alışkanlıklar ile ilgili bir 
üniteyi, eski medeniyetlerle ilgili kalın-
tılar olan bir mekânda işlemek, öğren-
me çeşitliliği sağlama açısından faydalı 
olacaktır.

Ünite 8

Speaking 
E9.8.S1. Students will be able to 
ask for help from the emergency 
services in areas of immediate 
need. 
E9.8.S2. Students will be able 
to ask for and give advice about 
health problems. 

• Çankırı Devlet 
Hastanesi

Öğrenciler, hastalıklarla ilgili bir üniteyi, 
kapsamlı olarak kavrama imkânı bulur.

Ünite 1

Speaking 
E12.1.S1. Students will be able to 
exchange ideas about their music 
preferences. 

• Karatekin Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi

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

Ünite 10

Speaking 
E11.10.S1. Students will be able 
to exchange ideas about values 
and practices. 
E11.10.S2. Students will be able 
to make comments about moral 
values and norms in different 
cultures.

• Çivitçioğlu Med-
resesi

Geçmişten günümüze pek çok değerimi-
zin yaşatıldığı bu medrese, öğrencilere 
öğrenme çeşitliliği sağlamanın yanında, 
kültürel bilinç uyandırılması hususunda 
da katkıda bulunmaktadır.



22

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Ünite 4

Speaking 
E10.4.S1. Students will be able 
to deliver a short speech using 
visuals on traditions. 
E10.4.S2. Students will be able 
to talk about several things they 
used to do when they were 
children.

• Çankırı Müzesi

Eski uygarlıklar ve alışkanlıklar ile ilgili bir 
üniteyi, eski medeniyetlerle ilgili kalın-
tılar olan bir mekânda işlemek, öğren-
me çeşitliliği sağlama açısından faydalı 
olacaktır.

Ünite 8

Speaking 
E10.8.S1. Students will be able to 
make comments on innovations 
by stating causes and effects. 
E10.8.S2. Students will be able 
to talk about their preferences in 
technological devices.

• Ferit Akalın Radyo 
ve İletişim Müzesi

Öğrenciler, geçmişten günümüze iletişim 
araçları ile ilgili görsel çeşitlilik ve bilgi 
zenginliği sağlayan bir mekânda, konuyu 
kavrama imkânı bulur.

Ünite 3

Speaking 
E11.3.S1. Students will be able to 
talk about past habits. 
E11.3.S2. Students will be able to 
talk about a personal experience 
in the past.

• Ferit Akalın Radyo 
ve İletişim Müzesi

Öğrenciler, geçmişten günümüze iletişim 
araçları ile ilgili görsel çeşitlilik ve bilgi 
zenginliği sağlayan bir mekânda, konuyu 
kavrama imkânı bulur.

Ünite 4

Speaking 
E11.4.S1. Students will be able to 
share their personal experiences 
in the past. 
E11.4.S2. Students will be able 
to describe places, people and 
events in the past.

• Sultan Süleyman 
Camisi

Geçmişte yaşamış mimarlarımıza da 
atıfta bulunan bu ünitede, mimari özel-
liklerimizi sergileyen ve geçmiş dönemle 
ilgili bilgi çeşitliliği barındıran bu mekân-
da ders işlenmesi, öğrenme çeşitliliği 
sağlayacaktır.

Ünite 7

Speaking 
E11.7.S1. Students will be able to 
give a presentation on a monu-
ment or historical site. E11.7.S2. 
Students will be able to interview 
with a friend to get detailed 
information about places he/she 
has visited.

• İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

Kültürel miras ve turizm ile ilgili bir 
ünitenin kavranması noktasında, görsel 
çeşitlilik ve bilgi birikimi sağlayan bu 
kurum, öğrencinin konuyu daha rahat 
kavramasını sağlayacaktır.
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FELSEFE DERSİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Mantık ve Dil

28. Çok anlamlılığın sakıncalarını 
sorgular.
29. Dildeki anlam belirsizliğinin 
nedenlerini 
sorgular.
30. Dildeki anlam belirsizliğinin 
derecelerini 
sorgular.

• ÇAYASAD Dil konusunda yazar ve sanatçıların gö-
rüşlerinden yararlanır.

Felsefeyi 
Tanıma

10.1.1 Felsefenin anlamını açıklar
b) Felsefe (philosophia) terimi 
kapsamında geçen sevgi, arayış, 
bilgi, hakikat ve hikmet
(bilgelik/sophia) kavramlarının 
felsefeyle ilişkisine değinilir.

• İl Müftülüğü Hikmet ve hakikat kavramını din görevli-
leri ile birlikte sorgular.

Felsefe ile 
Düşünme

10.2.2. Düşünme ve akıl yürütme-
de dili doğru kullanmanın önemi-
ni açıklar.
a) Dilin ifade etme ve kavramlaş-
tırma işlevi üzerinde durulur.

• ÇAYASAD Dilin kavram üretme ve ifade etmedeki 
işlevini öğrenir.

Felsefenin 
Temel Konuları 
ve Problemleri

10.3.3. Bilim felsefesinin konusu-
nu ve problemlerini açıklar.

• Karatekin Üniver-
sitesi

Bilimsel çalışmalar ve aşamalarını üni-
versitede görüşmeler yaparak öğrenir.

Felsefenin 
Temel Konuları 
ve Problemleri

10.3.5. Din felsefesinin konusunu 
ve sorularını açıklar.
b) Teoloji ve din felsefesi farkı 
üzerinde durulur.

• İl Müftülüğü İlahiyat ve Din Felsefesi farkını öğrenir.

Felsefenin 
Temel Konuları 
ve Problemleri

10.3.7. Sanat felsefesinin konusu-
nu ve problemlerini açıklar.
a) “Güzel nedir?”, “Sanat nedir?”, 
“Sanat eserinin özellikleri neler-
dir?” problemlerinden hareketle 
sanat felsefesinin konusu kısaca 
açıklanır.

• Karatekin Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi

Sanat felsefesinin konusu ve sanatın ne 
olduğunu üniversite hocaları ve ilgili 
bölüm öğrencileri ile kritik eder.

Öğrenme, 
Bellek ve 
Düşünme

54. Toplumsal yaşamda ekonomi-
nin temel ögelerini fark eder. • Küçük Sanayi Sitesi Üretim -Tüketim-Bölüşüm ve unsurlarını 

yerinde gözlemler.

Öğrenme, 
Bellek ve 
Düşünme

12. Gelişimin yaşam boyu devam 
ettiğini kavrar.

• Çankırı Devlet 
Hastanesi 

Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini 
alan uzmanından öğrenir.

Öğrenme, 
Bellek ve 
Düşünme

23. Güdülenmeyi ortaya çıkaran 
ve etkileyen etkenleri analiz eder. • Garnizon Şehitliği

Güdülenmeyi etkileyen faktörleri öğ-
renir. Vatan sevgisinin temel güdü olan 
yaşam güdüsüne bile ağır bastığını fark 
eder.
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ARAPÇA DERSİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Liseye 
Merhaba /
Okulumuzu 
Tanıyoruz

Sınıf içi yönergelerini uygular.
Konuşmasında görsellerden 
yararlanarak basit yer yön tarifi 
yapar.

• Çankırı Karatekin 
Üniversitesi

Farklı bir okul ve sınıf ortamında çevre-
sindeki nesnelere dikkat eder. Konuyla 
ilgili yeni öğrendiği kelimeleri hatırla-
maya çalışır. Arkadaşlarına bulundukları 
yeni ortamı tarif edebilir.

İbadetler/
ibadetler ve 

amaçları

Dinlediği/okuduğu metinden ha-
reketle ibadetlerle ilgili kavramla-
rı sıralar, basit cümleler kurar.
Okuduğu metinde ibadetle ilgili 
kavramları belirler.
İbadetler ve hükümleriyle ilgili 
metin oluşturur.

• Sultan Süleyman 
Camisi

• Hacı Muradı Veli 
Külliyesi

İbadetlerin yapıldığı mekânları yerinde 
inceleyerek öğrendiği kelimeler ve kav-
ramları kullanarak arkadaşlarıyla basit 
diyaloglar kurar.

İslam 
Medeniyet 
Merkezleri

Dinlediği metinden İslam medeni-
yetine özgü kavramları sıralar.
Dinlediği/ okuduğu metin /diya-
logdan hareketle İslam medeniye-
tinin önemli kavram ve şehirlerini 
doğru şekilde yazar.

• Buğday Pazarı 
Medresesi

• Çivitçioğlu Med-
resesi

• Taş Mescit

İslam medeniyetini merkezlerinden olan 
medreseleri yerinde inceler ve arkadaş-
larıyla öğrendiği yeni kavramları kullana-
rak basit diyaloglar kurar.
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ELEKTRİK ELEKTRONİK ALANI DERSLERİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Endüstriyel 
Kontrol 

Sistemleri 
Dersi Kazanım 

3

Sisteme ve teknik özelliklerin 
uygunluğuna dikkat ederek 
asenkron motor seçimini yapar.
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yö-
netmeliği’ne göre teknik özellikle-
rinin uygunluğuna dikkat ederek 
güç ve kumanda devrelerinin 
malzemelerini seçerek montaja 
hazırlar.
Sistemin çalışma şekli, şartname 
ve iş sağlığı ve güvenliği önlemle-
rini alarak PLC kontrol programını 
hatasız yapar.

• MKE Silah Fabrikası
• TCDD Makas Fab-

rikası
• Sumitomo Ruber 

Ako Lastik Fabri-
kası

MKE Silah Fabrikası, TCDD Makas 
Fabrikası, Sumitomo lastik fabrikaların-
da bulunan asenkron motor kumanda 
sistemleri ve fabrikaların otomasyon 
(plc) sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. 
Gözlem yapar.
Fabrikaların elektrik elektronik pano 
sistemleri montajı çalıştırılması hakkında 
bilgi sahibi olur.

Asansör 
Montajı ve 

Bakımı Dersi
 Kazanım 12

Sisteme ve teknik özelliklerin 
uygunluğuna dikkat ederek 
asenkron motor seçimini yapar.
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yö-
netmeliği’ne göre teknik özellikle-
rinin uygunluğuna dikkat ederek 
güç ve kumanda devrelerinin 
malzemelerini seçerek montaja 
hazırlar.

• Karatekin Üniversi-
tesi Elektrik Elekt-
ronik Mühendisliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi ve mes-
lek yüksekokulunda bulunan asenkron 
motorlar ve asenkron motor kumanda 
sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. 
Gözlem yapar.
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MATEMATİK DERSİ

ÜNİTE KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA

Denklemler Ve 
Eşitsizlikler

9.3.5.1. Oran ve orantı kavramla-
rını kullanarak problem çözer.

• Ahmet Mecbur 
Efendi Bilim ve 
Sanat Merkezi

Öğrencilere, Bilim ve Sanat Merkezinde 
bulunan dev satranç takımı ile normal 
boy satranç takımı arasında oran orantı 
yaptırılarak, öğrencilerin yorumlamaları 
sağlanır.

Dörtgenler ve 
Çokgenler

10.5.1.1. Çokgen kavramını açık-
layarak işlemler yapar.

• Sultan Süleyman 
Cami

Öğrenciler, camide bulunan mimarı 
yapıyı analiz ederek çokgen kavramını 
anlamaya çalışır.

Veri Sayma ve 
Olasılık

9.5.2.2. Gerçek hayat durumlarını 
yansıtan veri gruplarını uygun 
grafik türleriyle temsil ederek 
yorumlar.

• İl Emniyet Müdür-
lüğü

Öğrenciler, Çankırı’daki araç sayının 
verilerini ve il nüfusuna göre oranlarını 
araştırır.

İkinci 
Dereceden 
Denklemler

10.4.1.1. İkinci dereceden bir 
bilinmeyenli denklem kavramını 
açıklar.

• Fatih Sultan Meh-
met Çocuk Kulübü

Öğrencilere sanal ve deneysel çalışma-
larla denklem kavramı öğretilir. Öğrenci-
lerin analiz etmesi sağlanır.

Veri, Sayma ve 
Olasılık

10.1.1.1. Olayların gerçekleşme 
sayısını toplama ve çarpma yön-
temlerini kullanarak hesaplar.

• Prof. Dr. Kamil Rıfkı 
Urga Araştırma 
Merkezi

Öğrenciler, Araştırma Merkezinden elde 
edeceği bilgi ve belgelerle herhangi bir 
tarihsel olayın sürecini ve gerçekleşme 
sıralamasının analizini yapar.

Geometri
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin açı, 
kenar, köşegen ve alan özellikleri-
ni açıklayarak problemler çözer.

• Ahmet Mecbur 
Efendi Bilim ve 
Sanat Merkezi

Öğrencilere Bilim ve Sanat Merkezinde 
bulunan Tangram oyunu oynatılarak 
konu pekiştirmesi yapılır. Oyun üzerin-
den konuya örnekler verilir.
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KAZANIM TABLOLARI GEZİ ALANLARI

Buğday Pazarı Medresesi

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi

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

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

 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

0 (376) 212746008.30 – 20.00

09.00 – 19.00
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Sultan Süleyman Camisi

Tarihi Çamaşırhane Müzesi

Karatekin Mah. Cumhuriyet Mektep Sok. No: 23 Merkez/Çankırı

Cumhuriyet Mah. Alpay Evirgen Sk. 18-1 Merkez/Çankırı

Sürekli Açık

09.00 – 17.00

 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. 

 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. 
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Çan Saati

Çankırı Evleri

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

Karataş Mahallesi Uzunyol Caddesi Merkez/Çankırı

Sürekli Açık

 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 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.

Sürekli Açık
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Çankırı Müzesi

ÇAYASAD (Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği)

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Merkez/Çankırı 

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Emrah Ersoy Caddesi Merkez/Çankırı

 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.

 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.

0376 213 02 04 0376 212 25 6308.00 – 17.00

Sürekli Açık
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Çivitçioğlu Medresesi

İstiklal Yolu Derbent Şehitler Anıtı

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

Gazidede Mahallesi Garaj Sokak Ilgaz Hükümet Konağı Ilgaz/Çankırı

 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. 

 Ilgaz -Kastamonu karayolunun 21. kilomet-
resinde 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.

09.00 – 19.00

0376 416 10 25Sürekli Açık
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Emir Karatekin Türbesi

Gemi Kütüphane

Fatih Mahallesi Kale Mevkii Merkez / ÇANKIRI

Esentepe Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı İçi Merkez/Çankırı

 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. 

 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.

Sürekli Açık

Sürekli Açık
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Hacı Murad-ı Veli Türbesi

Huzur Evi

Seydiköy Köyü Eldivan/Çankırı

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

  Seyit Hacı Murad-ı Veli, XII. yüzyılda Tür-
kistan’dan gelerek Hicaz, Şam ve Urfa dolaylarında 
bulunduktan sonra Tosya ve Çankırı bölgesine yer-
leşen Aliyyülbüka’nın oğludur. Türbesi Eldivan ilçe-
sine bağlı Seydiköyü’nde bulunmaktadır. Türkistanlı 
âlimlerden ders alarak yetişen Hacı Murad-ı Veli, 
1187 yılında Seydiköyüne yerleşmiş ve halkın eğiti-
mi ile meşgul olmuştur. 

 Hacı Murad-ı Veli Türbe ve Camii, moloz taş-
tan 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 kire-
mit kaplı çatılıdır.

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

Sürekli Açık

 0376 212 40 50Sürekli Açık
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Ilgaz Dağı Milli Parkı

Kadın Çayırı Tabiat Parkı (Yıldız Tepe)

Ilgaz Dağı/Çankırı

Saraycık Ilgaz/Çankırı

 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 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.

Sürekli Açık

Sürekli Açık
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İndağı Kaya Mezarları

TARİHİ İSTİKLÂL YOLU

İnköy, Ilgaz/ÇANKIRI

İnebolu ile Ankara arasındaki 105 kilometrelik güzergâh

 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. 

 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.

Sürekli Açık

Sürekli Açık
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Çankırı Kalesi

Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi

Mimar Sinan Mahallesi, Cinci Sokak No:19 Merkez/Çankırı

Karataş Mahallesi Su Deposu Caddesi No:13 Merkez/Çankırı

 Çankırı Kalesi şehrin kuzeyinde küçük bir 
tepe üzerinde kurulmuştur. Romalılar, Bizanslılar, 
Danişmentliler,  Selçuklular ve Osmanlılar dönem-
lerinde 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. 

 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.

Sürekli Açık

09.00 - 19.00
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Karatekin Üniversitesi

Kırkpınar Yaylası

Fatih Mahallesi Uluyazı Kampüsü Ring Yolu Merkez/Çankırı

Kırkpınar Yaylası / Ilgaz / Çankırı

 Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı ilinde 
2007 yılında kurulan bir devlet üniversitesidir. 
Kurucu rektörü Gazi Üniversitesi eski rektörü Prof. 
Dr. Kadri Yamaç̀ 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.

 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.

0376 218 95 00Sürekli Açık

Sürekli Açık
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Koca Meşe

TCDD Çankırı Makas Fabrikası

Karacaözü köyü Yapraklı/Çankırı

Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi No:97 Merkez/Çankırı

 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.

 Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü kuru-
luşumuzun 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 ka-
palı alanı, 13.000 m² stok sahası ve 42.000 m² açık 
saha olmak üzere toplam 72.000 m² alana sahip bu-
lunan Çankırı Makas Fabrikası 1992 yılında sanayi 
sicil belgesi alarak ilk imalatına başlamıştır.

Sürekli Açık

(0376) 213 02 3108.00-18.00
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Çankırı Masal Müzesi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu     

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

Fatih Mahallesi Yapraklı Yolu Üzeri Merkez/Çankırı

 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.

 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.

09.00-17.00

 (0376) 213 24 8208.00-17.00
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Omar Çavuş Çiftliği

Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi

Eldivan Yolu 11.km Yukarıyanlar/Merkez/Çankırı

Karataş Mahallesi Merkez/Çankırı

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

 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.  

(0376) 212 73 7309.00-24.00

09.00-18.00
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Sakaeli Kaya Mezarları

Sumitomo Ruber Ako Lastik Fabrikası

Sakaeli Orta/Çankırı

Tüney köyü karşısı Merkez/Çankırı

 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.

 Çankırı-Ankara karayolu üzerinde Japon-
Türk 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.

Sürekli Açık

(0376) 218 91 00Sürekli Açık
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Çankırı Garnizon Şehitliği

Taş Mescit

Kırkevler Mahallesi Şehitlik Parkı İçi Merkez / ÇANKIRI

Yeni Mahalle Taş Mescit Caddesi No:57 Merkez/Çankırı

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

 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. 

Sürekli Açık

Sürekli Açık
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Çavundur Termal Kaplıcaları

Çankırı Tren İstasyonu

Kurşunlu Çavundur Kaplıcaları Kurşunlu/Çankırı

Abdulhalik Renda Mahallesi Merkez/Çankırı

 
 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.

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

Sürekli Açık

08.00-17.00
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Tren Kütüphane

Tuz Mağarası

İstiklal Yolu Parkı içi Merkez/Çankırı

Balıbağı köyü mevkii Merkez/Çankırı

 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.

 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.

08.00-17.00

08.00-17.00
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Uçak Kütüphane

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
 Tasarım ve Beceri Atölyeleri

Buğday Pazarı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı İçi Merkez/Çankırı

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

 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.

 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.

Sürekli Açık

 (0376) 212 94 4608.00-17.00
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Yaran Ocakları

İl genelinde birçok yaren ocağı yakılmaktadır.

 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.  

Sürekli Açık


