OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI SİNOP
İLKOKUL KILAVUZ KİTABI

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, 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,
dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân
ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait 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 zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar
gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki
asil kanda mevcuttur!
20 Ekim 1927

On Adımda Gezi
GEZİ ÖNCESİ

1. ADIM

Rehberde yer alan “Kazanım-Mekân Tablosu”nu inceleyiniz. (Bkz. s. 15) Ders kazanımlarınızla ilgili
mekânların listesini oluşturunuz.

GEZİ ÖNCESİ

2. ADIM

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

G

GEZİ ÖNCESİ

3. ADIM

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

GEZİ ÖNCESİ

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!

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

5. ADIM

GEZİ ÖNCESİ

6. ADIM

“Gezi Planı”nızı, “Gezi Liste”nizi ve “Veli İzin Belge”nizi okul müdürlüğüne en az yedi (7) gün önce teslim ediniz.
(Bkz. EK 1, EK 2, EK 3)

GEZİ ÖNCESİ

7. ADIM

Mekanda yapacağınız etkinlikleri belirleyiniz ( Örnek Etkinlikler: Ara-Bul • Nesne Çizimi • Tartışma Bkz. s. 15)
ve bunlara uygun anketleri ve çalışma kâğıtlarını hazırlayınız. (Bkz. EK 4, EK 5, EK 6)

GEZİ ÖNCESİ

8. ADIM

Geziden önce öğrencilerinizi mekân hakkında bilgilendiriniz ve öğrencilerinize gezi kurallarını
hatırlatınız. “Ön Anket”i sınıfta uygulayınız. (Bkz. EK 5 )

GEZİ GÜNÜ

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. (Bkz. EK 4)

GEZİ SONRASI

10. ADIM

Gezi sonrası “Son Anket”i sınıfta uygulayınız. (Bkz. EK 6)
Gezinizle ilgili değerlendirme ve pekiştirme etkinlikleri yapınız.
Örnek Etkinlikler: Afiş ve Pano Çalışmaları • Hikâye Yazma • Anketlerin Karşılaştırılması

Örnek Etkinlikler
Ara-Bul
Önceden hazırlanan Ara-Bul kâğıtları öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin
dağıtılan kâğıtlarda resimleri bulunan nesneleri müze içinde arayıp bulmaları ve
kâğıttaki bilgileri doldurmaları istenir. Çalışma tamamlandıktan sonra “Ara-Bul“ kağıtları
üzerine tartışılabilir. (Bkz. EK 4)

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.

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

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.

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

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.

FİZİK

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM
ALANI

KAZANIM

4.SINIF

Temiz Olalım

İbadet ile temizlik arasında ilişki
kurar.

4.SINIF

Temiz Olalım

Beden ve giysi temizliğine özen
gösterir.

4.SINIF

Kur’an-I Kerim’i
Tanıyalım

4.SINIF

Kur’an-I Kerim’i
Tanıyalım

4.SINIF

Sevgi, Dostluk ve
Kardeşlik

4.SINIF

Sevgi, Dostluk ve
Kardeşlik

FEN BİLGİSİ

Kur’an’ın, Allah tarafından
insanlara gönderilen son ve
evrensel bir kitap olduğunu
açıklar.
Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi
ve çoğaltılması ile ilgili süreci
açıklar.
Sevginin, yaratılmışların
hayatlarını sürdürmedeki önemini
açıklar.
Allah’ın yarattıklarını sevdiğine
dair örnekler verir.

MEKAN (OKUL DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI)
ALADDİN CAMİİ, SEYİD BİLAL
CAMİSİ VE TÜRBESİ KEFEVİ
CAMİİSİ, KALEYAZISI CAMİSİ,
PERVANE MEDRESESİ
ALADDİN CAMİİ, SEYİD BİLAL
CAMİSİ VE TÜRBESİ KEFEVİ
CAMİİSİ, KALEYAZISI CAMİSİ,
PERVANE MEDRESESİ

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)
Namaz için gerekli temizlik şartlarını ve abdest
kavramını öğrenerek ilgili mekânlarda bir vakit
namazına iştirak eder.
Namaz için gerekli temizlik şartlarını ve abdest
kavramını öğrenerek ilgili mekânlarda bir vakit
namazına iştirak eder.

SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA
MÜZESİ, PERVANE MEDRESESİ

Müzede bulunan tarihî Kur’an-I Kerim’leri
inceleyerek önemini kavrar .

SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA
MÜZESİ, PERVANE MEDRESESİ

Müzede bulunan tarihî Kur’an-I Kerim’leri
inceleyerek önemini kavrar .

SARIKUM, İNCE BURUN,
HAMSİLOS, AKVARYUM
SARIKUM İNCE BURUN,
HAMSİLOS,AKVARYUM

Canlılara karşı sevgi, şefkat ve merhamet duyguları
beslemenin İslâm dininin bir gereği olduğunu
kavrar.
Canlılara karşı sevgi, şefkat ve merhamet duyguları
beslemenin İslâm dininin bir gereği olduğunu
kavrar.

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM ALANI

KAZANIM

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)

3. SINIF

Kuvveti Tanıyalım/Fiziksel Olayları

Hareket eden varlıkları
gözlemler ve hareket
özelliklerini ifade eder.

SARIKUM, HAMSİLOS,
İNCE BURUN,
AKVARYUM

İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek
keşfeder.

3. SINIF

Canlılar Dünyasına Yolculuk/Canlılar
ve Hayat

Çevresindeki örnekleri
kullanarak varlıkları canlı ve
cansız olarak sınıflandırır.

SARIKUKUM,
HAMSİLOS, İNCE
BURUN, AKVARYUM

Nesli tükenmiş hayvanlarla ilgili canlandırmaları
gözlemler. Çeşitli hayvanların yaşam ortamlarını
gözlemler.

3. SINIF

Doğal çevrenin canlılar için
Canlılar Dünyasına Yolculuk/Canlılar
önemini kavrar ve doğal çevreyi
ve Hayat
korumak için tedbirler alır.

SARIKUM, HAMSİLOS,
İNCE BURUN,
AKVARYUM

Toprağın önemi ve buna bağı olarak korunması ile
ilgili farkındalığı artar.

3. SINIF

Doğal çevrenin canlılar için
Canlılar Dünyasına Yolculuk/Canlılar
önemini kavrar ve doğal çevreyi
ve Hayat
korumak için tedbirler alır.

SARIKUM, HAMSİLOS,
İNCE BURUN,
AKVARYUM

Böceklerin besin zincirindeki önemi konusunda
bilgilenir ve ekoloji bilinci gelişir.

AKVARYUM, SİNOP
BİLİM SANAT MER.

Canlı türleri örnekleri üzerinden destek ve hareket,
solunum, dolaşım organlarını gözler.

4. SINIF

Kuvvetin Etkileri/Fiziksel Olaylar

Vücudumuzun destek ve
hareketini sağlayan kemik,
eklem, kas ve iskelet
kavramlarını ve bu yapılar
arasındaki ilişkileri açıklar.

4. SINIF

Kuvvetin Etkileri/Fiziksel Olaylar

Soluk alıp vermede görevli yapı
ve organları tanır ve şema
üzerinde gösterir.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

Canlı türleri örnekleri üzerinden destek ve hareket,
solunum, dolaşım organlarını gözler.

4. SINIF

Kuvvetin Etkileri/Fiziksel Olaylar

Kanın vücutta dolaşımını
sağlayan yapı ve organları tanır
ve model üzerinde gösterir.

SİNOP BİLİM SANAT
MERKEZİ

Canlı türleri örnekleri üzerinden destek ve hareket,
solunum, dolaşım organlarını gözler.

Kuvvetin Etkileri/Fiziksel Olaylar

Kuvvetin, cisimlerin hareket ve
şekillerini değiştirmesine
yönelik deneyler yapar ve
sonucu tartışır.

SİNOP BİLİM SANAT
MERKEZİ

Kuvvetin, cisimlerin hareket ettirdiğine dair
deneyler yapar.

4. SINIF

Maddeyi Tanıyalım/Madde ve Değişim

Maddenin Isı Etkisiyle
Değişimi

SİNOP SANAYİ ÇARŞISI,
SİNOP BİLİM SANAT
MERKEZİ

Sıcak hava balonu gösterisini izler. Balon ve
içindeki havanın genleşme ve büzülme deneylerini
gözlemleyerek anlar.

Maddeyi Tanıyalım/Madde ve Değişim

Karışımları ayırmayı, ülke
ekonomisine katkısı ve
kaynakların etkili kullanımı
bakımından tartışır.

SİNOP BİLİM SANAT
MERKEZİ

Katı atıkların geri dönüşüm aşamalarını izler ve
ekonomiye katkısı hakkında bilgi edinir.

4. SINIF

Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve
Ses Teknolojileri/Fiziksel Olaylar

Geçmişten günümüze kullanılan
aydınlatma araçlarını
karşılaştırır ve teknolojinin
aydınlatma araçlarının
gelişimine olan katkısını fark
eder.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma
araçlarını ve ses teknolojilerini gözlemler.

4. SINIF

Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve
Ses Teknolojileri/Fiziksel Olaylar

Geçmişten günümüze kullanılan
ses teknolojilerini karşılaştırır.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma
araçlarını ve ses teknolojilerini gözlemler.

4. SINIF

Mikroskobik Canlılar ve
Çevremiz/Canlılar ve Hayat

Mikroskobik canlıların varlığını
fark eder ve mikroskop yardımı
ile bu canlıları gözlemler.

SİNOP BİLİM SANAT
MERKEZİ

Mikroskobik canlıları mikroskop yardımı ile
gözlemler ve ekoloji konusunda bilgi sahibi olur.

Çevre kirliliğinin nasıl
önlenebileceğini tartışır.

AKLİMAN, HAMSİLOS,
SARIKUM, İNCEBURUN

Mikroskobik canlıları mikroskop yardımı ile
gözlemler ve ekoloji konusunda bilgi sahibi olur.

Dünya’nın dönme ve dolanma
hareketlerini ve bu hareketlerin
sonucunda gerçekleşen olayları
açıklar.

SİNOP BİLİM SANAT
MERKEZİ

Dünyanın hareketlerinin sonuçlarını kavrar.

4. SINIF

4. SINIF

4. SINIF

4. SINIF

Mikroskobik Canlılar ve
Çevremiz/Canlılar ve Hayat
Dünyamızın Hareketleri/Dünya ve
Evren

SOSYAL BİLGİLER

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM ALANI

KAZANIM

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)

4. SINIF

Geçmişimi Öğreniyorum

Ailesi ve çevresindeki millî
kültürü yansıtan öğeleri fark
eder.

SİNOP MÜZESİ,
ETNOGRAFYA MÜZESİ

Müzelerde yer alan eserlerden yola çıkarak Türk
kültürüne ait öğeleri fark eder.

SİNOP MÜZESİ,
ETNOGRAFYA MÜZESİ

Yaygın olarak oynanan oyunları öğrenir ve bunlara
günümüzden örnekler verir.

SİNOP MÜZESİ,
ETNOGRAFYA MÜZESİ

Mekânları ziyaret ederek Millî Mücadelenin
önemini kavrar ve Atatürk’ün rolünü fark eder.

Yaşadığımız Yer

Doğal afetler konusunda
hazırlıklı olur.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ.
BİLİM SANAT MER.

Merkezde verilen depremden korunma bilinci
eğitimi ile güvenlik tedbirleri hakkında bilgi sahibi
olur.

4. SINIF

İyi ki Var

Kullandığı teknolojik ürünlerin
zaman içindeki gelişimini
kavrar.

SİNOP MÜZESİ,
ETNOGRAFYA MÜZESİ

Müzelerde sergilenen araç ve gereçleri ara-bul
etkinliği yoluyla tanır.

4. SINIF

İyi ki Var

Teknolojik ürünlerin
hayatımızda ve çevremizde
yaptığı değişiklikler.

SİNOP MÜZESİ,
ETNOGRAFYA MÜZESİ

Sergilenen ürünlerin hayatımızda ki etkilerini
kavrar.

4. SINIF

İyi ki Var

Geçmişle bugünü karşılaştırır.

SİNOP MÜZESİ,
ETNOGRAFYA MÜZESİ

Geçmişle bugün arasındaki farkları gözlemler.

İnsanlar ve Yönetim

Büyük Millet Meclisinin açılışı
ile ulusal egemenliği
ilişkilendirir.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

Mekânı inceleyerek ulusal egemenlik kavramı
konusunda bilgi sahibi olur.

4. SINIF

Geçmişimi Öğreniyorum

4. SINIF

Geçmişimi Öğreniyorum

4. SINIF

4.SINIF

TÜRKÇE

Tarihte Türklerin yaygın olarak
oynadığı oyunlardan
günümüzde de devam edenlere
örnek verir.
Millî Mücadele’nin
kazanılmasında ve
Cumhuriyetin ilanında
Atatürk’ün rolünü fark eder.

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)

SİNOP KÜLTÜR SARAYI

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

Kısa bir hikâyeyi, masalı, olayı
ve durumu dramatize eder.

SİNOP KÜLTÜR SARAYI

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

Akıcı Okuma

Düz metin ve şiirleri okur ve
grup okumalarına aktif olarak
katılır.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

Kütüphane ortamında grup okumaları yaparak
okuma yeteneğini geliştirir.

1. SINIF

Söz Varlığı

Anlamını bilmediği sözcükleri
öğrenir.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

Dinlediği hikâye ve masallarda bilmediği
kelimeleri mekânda uygulanan etkinliklerle kavrar.

2. SINIF

Sözlü İletişim

Basit resimlerden anlamlar
çıkarır ve bunları birbirine
bağlayarak bir olayı açıklar.

SİNOP TARİHİ CEZAEVİ

Mekânlardaki görsel ögelerin içerdiği anlamları
kavramaya çalışır.

2.SINIF

Okuma-Anlama

Görseller, yazılı metinler ve
medya metinlerinden ne
anladığını ifade eder.

AKLİMAN, HAMSİLOS

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

2.SINIF

Söz Varlığı

Anlamını bilmediği sözcükleri
öğrenir.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

Mekânda dinlediği hikâye ve masallarda bilmediği
kelimeleri kavrar.

Yazma

Büyük harf, nokta, virgül,
ünlem, soru işareti, kısa çizgi ve
kesme işaretini uygun yerlerde
kullanır.

AKLİMAN, HAMSİLOS

Mekânda yer alan etkinlik alanında mektup yazma
etkinliğine katılır.

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM ALANI

KAZANIM

1. SINIF

Sözlü İletişim
Sözlü İletişim

Dinlediklerinde ve
izlediklerinde gerçek ve hayal
unsurlarını ayırt eder.

1. SINIF

Sözlü İletişim
Sözlü İletişim

1. SINIF

2.SINIF

2.SINIF

Yazma

Anlamlı ve kurallı cümleler
yazar.

PAŞA TABYALARI,
SİNOP TARİHİ CEZAEVİ

Mekânda yer alan etkinlik alanında mektup yazma
etkinliğine katılır.

2.SINIF

Yazma

Yazdıklarını paylaşır.

SİNOP KALESİ,
BALATLAR KİLİSESİ

Mekânda yer alan etkinlik alanında mektup yazma
etkinliğine katılır.

3.SINIF

Sözlü İletişim

Bir hikâyeyi, masalı, olayı ve
durumu dramatize eder.

SİNOP KÜLTÜR SARAYI

Mekânlarda anlatılan hikâye ve masalları dinler ve
dramatize eder.

3.SINIF

Sözlü İletişim

Konuşmacının sözlü
olmayan(jest, mimik ve beden
dili vb.) mesajlarını anlar.

SİNOP KÜLTÜR SARAYI

Mekânlarda anlatılan hikâye ve masalları dinler ve
dramatize eder.

3.SINIF

Akıcı Okuma

Okuduklarında ne, nerede, ne
zaman, nasıl, niçin ve kim
sorularına cevap arar.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

Kütüphane ortamında grup okumaları yaparak
okuma yeteneğini geliştirir.

3.SINIF

Akıcı Okuma

Bir bilgiye erişmek için basılı
ve dijital içeriklerde içindekiler
bölümünü kullanmayı bilir.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

Kütüphanedeki basılı içerik içerisinde nasıl arama
yapacağını kavrar.

3.SINIF

Okuma- Akıcı Okuma

Bağımsız olarak hikâye, drama
ve şiirleri okur ve anlar.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

Kütüphanede şiir ve düz metin okuma
etkinliklerine katılarak aralarındaki farkı ayırt eder.

Söz Varlığı

Anlamını bilmediği sözcükleri
öğrenir.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

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

Yazma

Büyük harf, virgül, ünlem, soru
işareti, kısa çizgi ve kesme
işaretini uygun yerlerde
kullanır.

SİNOP BARIŞ MANÇO
PARKI

Mekânda yer alan etkinlik alanında mektup yazma
etkinliğine katılır.

3.SINIF

3.SINIF

3.SINIF

Yazma

Duygu ve düşüncelerini yazarak
ifade eder.

AKLİMAN, HAMSİLOS

Mekânda yer alan etkinlik alanında mektup yazma
etkinliğine katılır.

3.SINIF

Yazma

Yazdıklarını paylaşır.

SİNOP KÜLTÜR
MERKEZİ

Mekânda yer alan etkinlik alanında mektup yazma
etkinliğine katılır.

4.SINIF

Sözlü İletişim

Dinlediklerini zihninde
canlandırarak olayın nasıl
gelişeceğini ve sonucunu
tahmin eder.

SİNOP SİNEMASI

Mekânda anlatılan hikâyeleri dinleyerek çıkarımlar
yapar.

4.SINIF

Sözlü İletişim

Dinledikleri /izledikleriyle ilgili
çıkarımlar yapar.

SİNOP BARIŞ MANÇO
PARKI

Mekânda anlatılan hikâyeleri dinleyerek çıkarımlar
yapar.

4.SINIF

Sözlü İletişim

Konuşmacının sözlü olmayan
(jest, mimik ve beden dili)
mesajlarını anlar.

SİNOP BARIŞ MANÇO
PARKI

Mekânda anlatılan hikâyeleri dinleyerek çıkarımlar
yapar.

Okuma

Okuduklarında ne, nerede; ne
zaman, nasıl, niçin ve kim
sorularına cevap arar.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

Seçilecek bir konu çerçevesinde kütüphanede
okuma etkinliğine katılır.

Okuma-Anlama

Bir bilgiye erişmek için basılı
ve dijital içeriklerde içindekiler
ve sözlük bölümünü kullanmayı
bilir.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

Kütüphanedeki basılı içerik içerisinde nasıl arama
yapacağını kavrar.

4.SINIF

4.SINIF

Anlamını bilmediği sözcükleri
öğrenir.

SİNOP DR.RIZA NUR
HALK KÜTÜPHANESİ

Dinlediği hikâye ve masallarda bilmediği
kelimeleri mekânda uygulanan etkinliklerle kavrar.

Yazma

Üç nokta, eğik çizgi, nokta,
virgül, iki nokta, ünlem, tırnak
işareti, konuşma çizgisi, kesme
işaretini uygun yerde kullanır.

SİNOP BİLİM SANAT
MERKEZİ

Mekânın etkinlik alanında mektup yazma
etkinliğine katılarak öğrendiklerini pekiştirir.

4.SINIF

Yazma

Yazdıklarına bakarak anlam
bütünlüğünü bozan ifadeler,
yazım ve noktalama hataları
varsa düzeltir.

SİN0P KÜLTÜR MERKEZİ

Mekânın etkinlik alanında mektup yazma
etkinliğine katılarak öğrendiklerini pekiştirir.

4.SINIF

Yazma

Yazdıklarını paylaşır.

SİNOP KÜLTÜR
MERKEZİ

Mekânın etkinlik alanında mektup yazma
etkinliğine katılarak öğrendiklerini pekiştirir.

4.SINIF

4.SINIF

Okuma-Söz Varlığı

HAYAT BİLGİSİ
SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM
ALANI

KAZANIM

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)

1.SINIF

Ailem ve Evim

Kaynakları verimli ve uygun
olarak kullanır.

SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA
MÜZESİ

Kaynakların verimli kullanımını yerinde görerek
kavrar.

1.SINIF

Ülkemi Seviyorum

Yakın çevresindeki tarihi ve
turistik yerlere örnekler verir.

SİNOP TARİHİ CEZAEVİ, PAŞA
TABYALARI, SİNOP KALESİ

İlgili bölümlerden seçilecek mekânlara yapılacak
inceleme gezileriyle çevresini tanır.

1.SINIF

Ülkemi Seviyorum

Ülkesinin genel özelliklerini
tanır.

SİNOP MÜZESİ,ETNOGRAFYA
MÜZESİ

Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden mekânları
inceler.

1.SINIF

Ülkemi Seviyorum

Millî bayramlar ile Atatürk
ilişkisini kavrar.

SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA
MÜZESİ

Mekânları ziyaret ederek Atatürk ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkında bilgi sahibi
olur.

1.SINIF

Ülkemi Seviyorum

Dinî bayramları tanır.

SİNOP CAMİLERİ

Tarihî camileri ziyaret ederek dinî bayramların
toplum açısından önemini kavrar.

1.SINIF

Doğa ve Çevre

Çevresinde bulunan bitkileri
tanır.

HAMSİLOS, İNCE BURUN,
AKLİMAN

İlgili bölümlerden seçilecek mekânlara yapılacak
inceleme gezileriyle çevresini tanır.

1.SINIF

Doğa ve Çevre

Çevresinde bulunan hayvanları
tanır.

SİNOP HAYVAN BARINAĞI,
AKVARYUM

İlgili bölümlerden seçilecek mekânlara yapılacak
inceleme gezileriyle çevresini tanır.

1.SINIF

Doğa ve Çevre

Yakın çevresinde bulunan bitki
ve hayvanları korur.

AKVARYUM, İNCE BURUN

İlgili bölümlerden seçilecek mekânlara yapılacak
inceleme gezileriyle çevresini tanır.

1.SINIF

Doğa ve Çevre

Geri dönüşümü yapılabilecek
maddeleri tanır.

SİNOP BELEDİYESİ

Katı atıklar hakkında bilgi sahibi olur ve geri
dönüşüm aşamalarını inceler.

2.SINIF

Ben ve Okulum

Kaynakları ve eşyaları özenli
kullanır.

SİNOP BARIŞ MANÇO PARKI

Kaynakların etkin kullanımını ve geri dönüşüm
hakkında bilgi sahibi olur.

2.SINIF

Ailem ve Evim

Acil durumlarda yardım
alabileceği kurumların yanı sıra
kişileri de tanır.

İTFAİYE, AMBULANS, İL
EMNİYET MÜD.

Merkezde alacağı eğitimle acil durumlara karşı
alınacak tedbirler hakkında bilgi sahibi olur.

2.SINIF

Ülkemi Seviyorum

Yakın çevresindeki kültürel
miras öğelerine örnekler verir.

SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA
MÜZESİ,PAŞA TABYALARI

Müzelerde yer alan eserlerden yola çıkarak Türk
kültürüne ait öğeleri fark eder, günümüzden
örnekler verir.

2.SINIF

Ülkemi Seviyorum

Harita ve küre üzerinde
Türkiye’nin yerini gösterir.

SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA
MÜZESİ

Harita kavramını yakından tanır ve Türkiye’nin
konumu hakkında bilgi sahibi olur.

İstiklal Marşının önemini kavrar.
Türk Bayrağının ve İstiklâl
SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA
Marşı’nın vatanını ve milletini
MÜZESİ
temsil ettiğini fark eder.

2.SINIF

Ülkemi Seviyorum

2.SINIF

Ülkemi Seviyorum

Milli bayramlar ile Atatürk
ilişkisini kavrar.

SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA
MÜZESİ

Mekânları ziyaret ederek millî bayramların
önemini kavrar.

Ülkemi Seviyorum

Dinî bayramların paylaşım ve
dayanışma için özel günler
olduğunu fark eder.

SİNOP CAMİLERİ

Tarihî camileri ziyaret ederek dinî bayramların
toplum açısından önemini kavrar.

Doğa ve Çevre

Bitkilerin büyümesinde ve
sağlıklı kalmasında uygun ısı,
hava ve suyun etkisini
gözlemler.

AKLİMAN, İNCE BURUN,
HAMSİLOS, SARIKUM

Tesiste yer alan seradaki bitkilerin yetişme
ortamları için gerekli koşulları gözlemler.

2.SINIF

2. SINIF

Doğa ve Çevre

Bitki yetiştirmenin ve ağaç
dikmenin doğaya olan
katkılarını kavrar.

AKLİMAN, İNCEBURUN,
HAMSİLOS, SARIKUM

Bitkilerin ve özelde ağaçların tabiatın ayrılmaz bir
parçası olduğunu gözlemler ve kavrar.

2. SINIF

Doğa ve Çevre

Hayvanların hayatlarını
sürdürebilmesi için su, hava ve
besinlere ihtiyacı olduğunu
açıklar.

AKLİMAN, İNCEBURUN,
SARIKUM,AKVARYUM

Çevresindeki bitki ve hayvanları gözlemleyerek
ekolojik yaşam içindeki önemini kavrar.

2. SINIF

Doğa ve Çevre

Çevresinde bulunan bitki ve
hayvanları korur.

İNCEBURUN,SARIKUM,AKVA
RYUM,HAMSİLOS

Çevresindeki bitki ve hayvanları gözlemleyerek
ekolojik yaşam içindeki önemini kavrar.

2. SINIF

Doğa ve Çevre

Güneşin hareketlerini
gözlemleyerek yönleri gösterir.

SİNOP BİLİM VE SANAT
MERKEZİ

Kubbe ekranda animasyonları izleyerek 4 ana yönü
kavrar.

Doğa ve Çevre

Doğa olayları sonucu oluşan
doğal afetlere örnekler verir.

SİNOP BİLİM VE SANAT
MERKEZİ

2. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

3. SINIF

Merkezde yer alan simülatör yoluyla depremlerde
ortaya çıkan sonuçları gözlemler.

Ailem ve Evim

Evde kullanılan alet ve
SİNOP MÜZESİ,ETNOGRAFYA
teknolojik ürünlerin hayatımıza
MÜZESİ
olan katkılarını örneklendirir.

Müzelerdeki objeleri inceleyerek hayatımıza
etkilerini gözlemler.

Ailem ve Evim

Büyüklerinin çocukluk
dönemlerinin özellikleri, kendi SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA
çocukluk döneminin
MÜZESİ, PAŞA TABYALARI
özelliklerini karşılaştırır.

Çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırarak
değişimi ve sürekliliği fark eder.

3. SINIF

Güvenli Hayat

Afetlerin etkilerinden korunmak
için alınması gereken güvenlik
tedbirlerini bilir.

SİNOP BİLİM VE SANAT
MERKEZİ

Merkezde verilen depremden korunma bilinci
eğitimi ile güvenlik tedbirleri hakkında bilgi sahibi
olur.

3. SINIF

Ülkemi Seviyorum

Yaşadığı yeri Türkiye Haritası
üzerinde gösterir.

SİNOP BİLİM SANAT
MERKEZİ

Yaşadığı yeri harita üzerinde bulur.

3. SINIF

Ülkemi Seviyorum

Çevresinde yer alan tarihi
eserleri ve özelliklerini tanır.

SİNOP KALESİ, SİNOP TARİHİ
CEZAEVİ, PAŞA TABYALARI,
MEDRESE, CAMİLER

Sinop’taki tarihi ve turistik yerleri tanır.

3. SINIF

Ülkemi Seviyorum

Millî Mücadelede Atatürk’ün
liderliğini açıklar.

SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA Mekânları inceleyerek Atatürk ve Kurtuluş Savaşı
MÜZESİ
arasında ilişki kurar.

3. SINIF

Ülkemi Seviyorum

Dinî bayramların paylaşım ve
dayanışma için özel günler
olduğunu fark eder.

SİNOP CAMİLERİ

Tarihî camileri ziyaret ederek dinî bayramların
toplum açısından önemini kavrar.

İNGİLİZCE
SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM
ALANI**

2

At the playground

2

Pets

E.2.8.L1-Students will be able to
Hayvan Barınağı-Veterinerler
say the names of certain pets.

Hayvanları tanıma ve İngilizce karşılıklarını
söyleyebilme

2

Fruit

E.2.9.L1-Students will be able to
Manav-Pazar yerleri
recognize the names of fruit.

Meyveleri tanıma İngilizce karşılıklarını
söyleyebilme

2

Animals

E.2.10.L1-Students will be able
Hayvan Barınağı-Veterinerler
to recognize the names of animals

Hayvanları tanıma ve İngilizce karşılıklarını
söyleyebilme

3

Toys and games

E.3.5.L1-Students will be able to
Oyuncak dükkânları
recognize the names of toys

Oyuncakları tanıma ve İngilizce karşılıklarını
söyleyebilme

3

My house

E.3.6.L3-Students will be able to
recognize the names of the parts Etnografya Müzesi
of a house.

Evin bölümlerini tanıma ve İngilizce karşılıklarını
söyleyebilme

3

In my city

E.3.7.L.1-Students will be able to Müze, bankalar, hastane,
recognize the types of buildings kütüphane, market, cami, okul,
and parts of a city
avm, hayvan barınağı

Şehirdeki binaları tanıma ve İngilizce karşılıklarını
söyleyebilme

KAZANIM***

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI)

E.2.6.L1-Students will be able to
Barış Manço Çocuk Parkı
make suggestions.

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)

Oyun alanlarındaki oyunları, hareketleri yaparak
yaşayarak söyleyebilme

3

Transportation

3

Weather

3

Nature

4

Fun with science

4

Jobs

4

My clothes

4

Food and drinks

E.3.8.L1-Students will be able to Otogar, taksi durakları, liman,
recognize the types of vehicles havaalanı

Taşıtları tanıma ve İngilizce karşılıklarını
söyleyebilme

E.3.9.L.1-Students will be able to
identify various weather
Meteoroloji müdürlüğü
conditions.

Hava durumlarını öğrenme ve İngilizce
karşılıklarını söyleyebilme

E.3.9.L.1-Students will be able to
Akliman, orman işletme kampı, su Doğayı ve hayvanları tanıma ve İngilizce
recognize the nature and the
ürünleri fakültesi
karşılıklarını söyleyebilme
names of animals.
E.4.6.L.1-Students will be able to
understand and follow simple Bilim sanat merkezi
instruction

Bitki yetiştirme ve deney araçlarını tanıma ve
İngilizce karşılıklarını söyleyebilme

E.4.7.L.1-Students will be able to
identify other people's jobs and İşkur
likes in a short simple oral text.

Meslekleri tanıma ve İngilizce karşılıklarını
söyleyebilme

E.4.8.L.1-Students will be able to
understand short oral text about Meteoroloji müdürlüğü
weather condition and clothes.

Hava durumlarını ve kıyafetleri öğrenme, İngilizce
karşılıklarını söyleyebilme

E.4.10.L.1-Students will be able
to recognize simple words and Mantıcı, Nokulcu, Kafeler
phrases about food and drinks.

Yiyecek ve içecekleri öğrenme ve İngilizce
karşılıklarını söyleyebilme

GÖRSEL SANATLAR
SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA/GELİŞİM
ALANI

KAZANIM
Görsel sanat çalışmalarını
temalardan, konulardan,
fikirlerden, şiirlerden,
hikâyelerden esinlenerek
oluşturur.
Görsel sanat çalışmalarını
temalardan, konulardan,
şiirlerden, hikâyelerden
esinlenerek oluşturur.

MEKAN (OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI)

AÇIKLAMA (KAZANIM - MEKAN İLİŞKİSİ)

SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA
MÜZESİ

Eğitim atölyelerinde farklı materyal, malzeme ve
teknikleri kullanarak görsel tasarımlar oluşturur.

SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA
MÜZESİ

Gidilen mekânda anlatılanlardan yola çıkarak
görsel çalışmalar yapar.

1.SINIF

Görsel İletişim ve
Biçimlendirme

2,3,4. SINIF

Görsel İletişim ve
Biçimlendirme

2,3,4.SINIF

Görsel İletişim ve
Biçimlendirme

Üç boyutlu çalışma oluşturur.

1,2,3,4 SINIF

Kültürel Miras

Müze, sanat galerisi, sanatçı
atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili
izlenimlerini söyler.

PAŞA TABYALARI, SİNOP
CEZAEVİ, SİNOP KALESİ,
BALATLAR KİLİSESİ

Gezilen yerle ilgili izlenimlerini söyler.

1,2,3,4 SINIF

Sanat Eleştirisi ve Estetik

Yapay objelerle doğal objeleri
ayırt eder.

PAŞA TABYALARI, SİNOP
CEZAEVİ, SİNOP KALESİ,
BALATLAR KİLİSESİ

Gezilen mekânda yapay ve doğal objeleri
gözlemler.

1,2,3,4 SINIF

Sanat Eleştirisi ve Estetik

Sanat eserinin biçimsel
özelliklerini söyler.

AKLİMAN, SİNOP MÜZESİ
ETNOGRAFYA MÜZESİ

Gözlemlediği sanat eserinin biçimsel özelliklerini
ifade eder.

4.SINIF

Görsel İletişim ve
Biçimlendirme

SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA Eğitim atölyelerinde üçboyutlu sanat malzemeleri
MÜZESİ
kullanarak görsel tasarımlar oluşturur.

Görsel sanat çalışmalarında farklı
SİNOP MÜZESİ, ETNOGRAFYA
materyal, malzeme, gereç ve
MÜZESİ
teknikleri kullanır.

Eğitim atölyelerinde farklı materyal, malzeme ve
teknikleri kullanarak görsel tasarımlar oluşturur.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLAR

SİNOP ARKEOLOJİ MÜZESİ

Sinop'ta ilk müzecilik faaliyetleri 1921 yılında başlamıştır. Etrafı surlarla çevrili ilin batısındaki nekropolünden ve gerekse şehir içindeki yapılanma nedeniyle temel hafriyatlarından ortaya
çıkarılan eserler, 1921 yılından itibaren Atatürk'ün 1928 yılında yeni harfleri Sinop halkına tanıttığı Mekteb-i İdadi'de toplamaya başlanmıştır.
1932 yılında ise, eser miktarın artması ile 1262 yılında Selçuk Veziri Müinüddin Pervane tarafından yaptırılan Pervane Medresesi'ne nakledilen eserler, burada depolanmaya devam edilmiş ve ilk
müzenin çekirdeği oluşturulmuştur.
1941 yılında ziyarete açılan Müze, 1945 yılında memurluk ve 1947 yılında müdürlük olmuş ve bir süre sonra da yine memurluk olarak faaliyetini sürdürmüştür.
1951-1953 yılları arasında İlimiz Demirciköy'de Kocagöz Höyük ve İl merkezinde müze avlusunda bulunan Serapis Mabedi'nde Türk Tarih Kurumu Adına Prof. Ekrem AKURGAL
Başkanlığında ve Münster Üniversitesi adına Dr. Ludwig BUDDE ile müşterek başlatılan kazılardan sonra, Prof. Ekrem AKURGAL'ın Genel Müdürlüğümüze bir müzenin kurulması istemiyle verdiği
rapor gereği 1968 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Merhum Hikmet GÜRÇAY'ın çabaları ile Belediye'den temin edilen hibe bir arsa üzerine, içinde Selçuklu Türbesi ve Serapis
Mabedi temeli bulunan alanda, inşaat başlatılarak 1970 yılında yeni modern müze binası bitirilerek yeniden müdürlük olarak hizmete açılmıştır.

ETNOGRAFYA MÜZESİ

Kefevi Mahallesi Kemaleddin Sami Paşa Caddesi No:9'da bulunan yapı tipik bir 18. yy sonu konağıdır. Temel ve zemin katı
moloz taş, ana katları ahşap karkas-tuğla karışımı olan yapı üç katlıdır. Ön cephesi caddeye, arka cephesi ise yapının bahçesine bakan konağa, cephe ortasında ışıklık pencereli cümle kapısından girilir.
Ambar ve büyük hizmet bölümleri, mutfak, çeşme gibi mekan ve detaylarla ayrılmış olan zemin katta duvarlar moloz taşından inşa edilmiştir. Karanlık olan bu kattan üst katlara çıkan sağlı sollu
merdivenin girişi ahşap olarak yapılmış geniş bir sivri kemer halindedir. Yanındaki dört katlı büyük Öküzoğulları Konağı gibi, cephelere yanlarda anıtsal çıkıntılar halinde yansıyan köşe odalarına sahip
olan orta ve üst katlar orta sofalı, dört eyvanlı ve köşelerde birer köşe odalı simetrik plan düzeniyle benzer görünüştedirler. Tüm duvarları ve iç bölmeleri ahşap olan bu katlarda zengin bir ahşap oymacılığı
ile birleşen duvar boyamacılığı bir zamanlar bu konutun ne derece zengin bir görünüşe sahip olduğunu göstermektedir.
Kefevi Mahallesi Kemaleddin Sami Paşa Caddesi No:9'da bulunan yapı tipik bir 18. yy sonu konağıdır. Temel ve zemin katı moloz taş, ana katları ahşap karkas-tuğla karışımı olan yapı üç katlıdır.
Ön cephesi caddeye, arka cephesi ise yapının bahçesine bakan konağa, cephe ortasında ışıklık pencereli cümle kapısından girilir. Ambar ve büyük hizmet bölümleri, mutfak, çeşme gibi mekan ve
detaylarla ayrılmış olan zemin katta duvarlar moloz taşından inşa edilmiştir. Karanlık olan bu kattan üst katlara çıkan sağlı sollu merdivenin girişi ahşap olarak yapılmış geniş bir sivri kemer halindedir.
Yanındaki dört katlı büyük Öküzoğulları Konağı gibi, cephelere yanlarda anıtsal çıkıntılar halinde yansıyan köşe odalarına sahip olan orta ve üst katlar orta sofalı, dört eyvanlı ve köşelerde birer köşe
odalı simetrik plan düzeniyle benzer görünüştedirler. Tüm duvarları ve iç bölmeleri ahşap olan bu katlarda zengin bir ahşap oymacılığı ile birleşen duvar boyamacılığı bir zamanlar bu konutun ne derece
zengin bir görünüşe sahip olduğunu göstermektedir.

Köşe odalarına geçit verecek şekilde pahlanmış kare alanlar halinde olan sofaların eyvan geçişlerinde ve merdiven başlarında zarif ahşap doğramalı korkuluklar ve direkler vardır. Ayrıca kemer
aralarında ve tavan bordürlerinde vazo içinden çıkan çiçekler, demetler canlı bir konturlama ile ve barok renk tonlamasıyla romantik bir anlayışla yapıldıklarını gösterir. Selamlık olarak kullanıldığı
sanılan orta kat süslemesi, harem olarak kullanılması gereken üst kata göre daha ölçülü ve taşralı bir karakter taşır. Bu katta kemercikli ve şeritvari dekorlu çıtalı bir ahşap kaplama tüm iç mekan ve oda
duvarlarını kaplamakta, köşe odalarında sedir şekilleri ve çubukluk, kavukluk gibi rokoko kemerli detaylar bu kaplamanın meydana getirdiği ciddi loşluğu hareketlendirmektedir. Harem olarak kullanıldığı
belirtilen üst kat, aynı simetrik planlama ile yapılmış, ayrıca diğer katlara göre kullanımına uygun bir renk ve aydınlık anlayışına nispeten çağdaş İstanbul Rokoko süslemesine yakın bir şekilde
dekorlanmıştır. Bu katta bol pencere ile yeterli gelen ışığın oluşturduğu etkiyle de neşelenen mekan düzenlemesi, tavanlardaki zengin rokoko bitkisel kıvrımlı bordürlerle ve oda dolap kapaklarında ki
renkli çiçek buketleriyle süslenmekte, köşe odalarındaki yuvarlak kemerli ve iç-dış bükey nişlerle canlı bir barok etkinin Sinop'un bu ünlü konağında yaşatıldığını göstermektedir.
Bu ihtişamlı iç mekan etkisini zengin döşemeli Osmanlı yaşamı ve o zamanlar tüm deniz manzarasına açılan yapı ile birlikte düşünmek gerekir. Aynı tür barok kıvrımlanma, buruk bir neşeden kaynaklanan
romantik etki ve manzaraya bu ihtişamla açılış, o dönem İstanbul’unda I. Abdülhamit'in Topkapı Sarayı harem dairesindeki odalarında daha zengin detaylı ve Avrupa rokoko üslubunda olmak üzere
meydana getirilmiştir.
Bu barok detaylama içinde bir köşe odasında görülen kırmızı damarlı mermer taklidi stukko uygulaması ise bu konakta çalışan usta ve nakkaşların 18. yy içlerinde başkent veya azınlık kökenli
olarak Batı-Hristiyan etkilerini Sinop'un bu ayan konağına taşıdıklarını düşündürmektedir. Geleneksel eyvanlı sofalı ve köşe odalı simetrik Türk Evi plan düzenini yaşatan konak, süslemesinde çağdaş
örneklerde karşılaşılan manzara resmi görülmemesine karşın, taşralı olmakla birlikte zengin batılı dekorlaması ile de o yılların imparatorluğuna yeni bir soluk getiren rokoko üslubunu, Sinop gibi uzak
bir kentte yakalayabilmiş bir yapı olarak konut mimarimizin önde gelen örneklerindendir. İstanbul konutlarıyla yarışan bu konağın zengin görüntüsünü Sinop'un tüm çevresel kültürlere açılan tarihsel
limanı ile açıklamak mümkündür.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen konak bugün Etnografya Müzesi olarak hizmet vermektedir.

ALAADDİN CAMİİ

Kent merkezinde yer almaktadır. Evkaf kayıtlarında Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat’a ait olduğu yazılı bulunan bu caminin,
Selçuklu Devleti’nin 1214 yılında Sinop’u fethinden hemen sonra yapılmış olduğu sanılmaktadır. Enine planlı olarak yapılan yapı 2 sahınlıdır. 66 x 22 m ebatlarındaki bu Ulu Cami, kuzey taraftan 12 m
yüksekliğinde, 66 x 44 m ebatlarında büyük bir avlu ile çevrilidir. Avluya 3 adet kapıdan girilmekte, cami iç kısmı ise 5 adet kapı ile avluya açılmaktadır. Caminin biri kasnağı daha yüksek olmak üzere
ortasında 3 adet büyükçe; doğu ve batı taraflarında ise birer adet küçük kubbesi bulunmaktadır. Yapının geriye kalan diğer bölümlerinin üzeri ise çapraz tonozlarla örtülmüştür. Yapı; enine plan ve geniş
avlu özelliğiyle Erken Dönem İslam Cami şemasına benzemektedir. Mihrap: Mermerden yapılmış olup, Selçuklu tarzında girift süslemelere sahiptir. Bordürlerindeki kabartma zencirek motifleri diğer
Candaroğlu mihraplarında da görülür. Mihrabı 3 taraftan Ayet-El Kürsi çevrelemektedir. Minber: Orijinal minberde yoğun girift bitkisel süslemeler bulunmaktaydı. Evliya Çelebi’ye göre bu minberin
benzeri Bursa Ulu Cami’nin minberiydi. O da bir dereceye kadar benziyordu. Bu minber 1853 yılında caminin kubbesinin çökmesiyle parçalanmış ve parçaları İstanbul Çinili Köşk’e götürülmüştür.
Şimdiki minber ise 19. yy’da ahşaptan yapılmıştır. Cami, avlusuyla beraber en son 2008–2009 yılında onarımdan geçmiştir. Avlunun kuzeydoğu köşesinde, içerisinde 11 adet sanduka bulunan Candar
(İsfendiyar) oğulları Türbesi yer almaktadır.

PERVANE MEDRESESİ

Medrese, Alaaddin Cami avlu kuzey girişinin karşısında bulunmaktadır. 1262 yılında şehrin ikinci defa alınışı anısına Selçuklu
Veziri Muinüddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılmıştır. Kuzey-güney konumlu yapı dikdörtgen planlıdır. İki eyvanlı, açık avlulu medrese tipinin güzel bir örneğidir. Girişi tamamen mermerden
yapılmış, süslü anıtsal bir kapı şeklindedir. Giriş eyvanının her iki cephesinde birer oda vardır. Avlunun ortasında sekizgen bir şadırvan bulunmaktadır. Avlunun doğu ve batı cephesinde kuzey-güney
konumlu uzanan ve üçer sütuna oturan kemerli revaklar yer almakta, revakların gerisinde beşerden on adet küçük oda bulunmaktadır. Her hücrenin içerisinde birer ocak ve sokağa bakan büyük penceresi
mevcuttur. Giriş eyvanının tam karşısında bulunan ana eyvanın önü kapatılmış ve oda haline getirilmiştir. Üzerinde bulunan kitabeden bu değişikliğin 1889 yılında, Mutasarrıf Faik Bey zamanında
yapıldığı anlaşılmaktadır. Ana eyvanın solunda muhtemelen kışlık dershane olarak kullanılmış bir oda bulunmakta, sağındaki avluda ise Pervaneoğulları’nın son hükümdarı Gazi Çelebi ve kızının
kabirleri yer almaktadır. Yapı, orijinalinde düz toprak damlıdır. Sonradan dışarıya doğru meyilli ve alaturka kiremitle kaplı ve kirpi saçakla biten çatı yapılmıştır. 1932 ile 1970 yılları arasında Müze
olarak görev yapan ve günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün malı olan Medrese; 2002 yılında Kültür ve Turizm amaçlı kullanılmak üzere Sinop Valiliği’ne tahsis edilmiştir. Sinop Valiliği’nce
Sinop’a özgü el sanatları ve mutfağı ile ilgili kişilere tahsis edilerek çarşı haline getirilmiştir.

SEYYİD BİLAL TÜRBESİ

Türbe, Sinop'un doğu tarafında, Ada mevkii üzerinde bulunan Cezayirli Ali Paşa Camisi'nin sol yanındadır. Türbenin kapısı, caminin içindedir.
Türbenin içinde yer alan sanduka kitabesinden anlaşıldığına göre yapı, Yaş Bey diye anılan Hoca Ebubekir oğlu, Oğul Beyoğlu, Koçkad oğlu, İlbasmış’ın oğlu Emir Tayboğa için; oğlu Emir Beklemiş
tarafından H 679 (M 1280) yılında yaptırılmıştır. Türbedeki kenarları kafesle çevrili, kitabesiz ahşap sandukanın Seyit İbrahim Bilal’e ait olduğu tahmin edilmektedir. Sinop'un en çok ziyaret edilen
kutsal mekânlarından biridir.

PAŞA TABYALARI

Yarımadanın doğusunda Karakum yolu üzerinde bulunan tabya, denizden gelebilecek tehlikelere karşı tersanenin emniyetin sağlamak ve
limanda bulunan gemileri korumak amacıyla 19. yüzyılda yapılmıştır. Yarım ay şeklindedir. Üstte 11 adet top yuvası bulunan yapının alt bölümünde, cephanelik ve koğuş olarak kullanılan büyük
mekanlar ve mahzen vardır.

SİNOP TARİHİ CEZAEVİ

Sinop’un 1214 yılında Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmesinden sonra Sultan İzzeddin Keykavus’un emriyle bir
iç kale yaptırılmıştır. İç kale, Sinop Kalesi’nin batı cephesinde batı surlarına paralel kuzey-güney yönünde uzanan bir sur bedeni yapılarak meydana getirilmiş ve bu surlar inşa edilirken Helenistik, Roma
ve Bizans dönemine ait pek çok mimari parça (sütun, sütün başlığı kitabe vb) devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. İç kalede 11 adet burç bulunmaktadır. Denize hakim güney bedendeki sur duvarları
18 metre, burçlar ise 22 metre yüksekliktedir. İç kale, yapılışından itibaren aynı zamanda tersane olarak kullanılmıştır. Tersaneye ait iki büyük kemer sonradan kapatılmış olsa da güney bedende hala
görülebilir durumdadır. Selçuklu Dönemi’nden itibaren uzun süre tersane olarak kullanılan İç kalenin burçları 1560 yılından itibaren zindan olarak da kullanılmaya başlanmıştır. İç kale içindeki cezaevi
1882 yılında Mutasarrıf Veysel Paşa zamanında yaptırılmıştır. Tarihi cezaevi kuzey-güney konumlu, U planlı bir yapıdır. Kesme taştan yapılmıştır. Her bölümü yüksek avlu duvarları ile birbirinden
ayrılmış bulunan üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci (kuzey) ve ikinci (orta) kısımlar 2 katlı, üçüncü (güney) kısım zemin +2 katlıdır. Yapıda 28 koğuş bulunmaktadır. İç kale içerisinde ek olarak, cezaevi
binasının güneydoğu cephesinde bulunan bölümde cezaevi ile aynı tarihte yapılmış olan bir hamam, cezaevinin kuzey cephesinde kalan bölümde 1939 yılında yapılan Çocuk Islahevi ve İçkale surlarının
doğu cephesine bitişik olan iş atölyeleri bulunmaktadır. 1996 yılında tamamen boşaltılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmiştir. 2000 yılından itibaren ziyarete açılan cezaevinin restorasyonunun
yapılması ve bir kültür kompleksi haline dönüştürülmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. KAYNAK: Sinop Valiliği, İl Özel İdaresi (2013), Sinop Tarihi ve Kültür Envanteri, Ankara

SİNOP KALESİ

Sinop Kalesi, Sinop kentinin bulunduğu yarımada üzerinde kurulu kaledir. Kale, MÖ 7. yüzyılda da kenti
korumak amacıyla kuruldu. Roma, Bizans ve Anadolu Selçukluları döneminde birkaç kez onarıldı. Günümüzde hâlâ özelliğini koruyan kalenin duvarları 2.050 metre uzunluğu, 25 metre
yüksekliği, 3 metre genişliğindedir. İki ana giriş kapısı vardır. Kale duvarı şehri çevrelemektedir. Bu kale şehrin tarihi eserleri arasında öne gelenler arasındadır.
Sinop’un, Yalı ve Kefevi Mahallerini kuşatan, İç ve Dış limanları arasında bulunan kalenin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Bazı kaynaklar kalenin yapımını Hititlere kadar
indiriyorsa da bu durum kesinlik kazanamamıştır. MÖ 72 yılında da Pontus Kralı IV. Mithridates Sinop’ta mabet, tiyatro, gimnasium ve saray yaptırmış, şehrin çevresini de surlarla
çevirmiştir. Bunları izleyen dönemlerde kale Selçuklular (1215-1218), İsfendiyaroğulları (1434) ve Osmanlılar tarafından da 1451’de onarılmış ve eklerle genişletilmiştir. Bu döneme ait h.612
(1215), h.615 (1218),h.838 (1434) ve h.855 (1451) tarihli onarım kitabeleri kalede bulunmaktadır. Bu kitabelerde surları yaptıran kumandanların isimleri yazılıdır. Selçuklular limanı kontrol
amacıyla kaleye bir iç kale eklemişler, burç ve kulelerle de daha güçlendirmişlerdir.
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde kaleye giriş kapıları olarak Kumkapı, Tersane Kapı, Yenice Kapı, Tabakhane Kapısı, Lonca Kapısı ve Deniz Kapısı isimlerinden bahseder.
Günümüzde bu kapılardan sadece Kumkapı ve Lonca Kapısı ayakta kalmıştır. Moloz taş, kesme taş ve tuğla taşlarla harç güçlendirilmiş ve sur duvarları ile iç kale yapılmıştır. Kalenin
burçlarını Selçuklu Sultanı I.İzzettin Keykavus 1215-1218 yıllarında yaptırmıştır.

Sinop’un güneyinde, iç limana bakan kale deniz kıyısında birbiri içerisine geçmiş olarak iki bölümden meydana gelmiştir. Kaynaklardan kalenin dört kapısı olduğu öğrenilmektedir.
Ancak Evliya Çelebi bu kapıların isimlerini belirtmiş ve onlara iki kapı daha eklemiştir. Bunlar Kum Kapısı, Meydan Kapısı, Tersane kapısı, Yeniçeri Kapısı, Dabağhane Kapısı ve Lonca
Kapısıdır. Ayrıca Dış kalede bir de Deniz kapısı bulunuyordu. Bu kapıların her biri ikişer kanatlı demir kapılardır. Sinop Kalesinin bugünkü durumuna göre, dış kalenin uzunluğu kuzeyde
800 m, doğuda 500 m güneyde 400 m batıda 270 m'dir. Sur duvarlarının kalınlığı 3 m'yi bulmaktadır. Güneydeki iç kale ise 9.500 m²'lik bir alana yayılmıştır. Kuzeydeki iç kale ise 16875
m²'dir. Kuzey surları denizin etkisiyle çok yıpranmış olup, bu surları dalgaların etkisinden korumak amacıyla; Kumkapı burcu civarından başlayıp Pazaryeri istikametine doğru uzanan bir
mendirek inşa edilmiştir.

SİNOP BİLİM SANAT MERKEZİ

Sinop, Karadeniz Bölgesi’nin orta kısımlarında yer alan, Anadolu’nun en kuzey ucunda bir yarımada üzerinde kurulmuş; geçmişten
günümüze kadar birçok medeniyetlerin yaşamasına sahne olmuş, tarihi açıdan olduğu kadar doğal güzellikleri bakımından zengin olup çok fazla hoyrat ellerin dokunmadığı, adını Sinope adındaki
güzeller güzeli bir kızdan aldığı söylenen en büyük erdemin doğaya uygun yaşamak olduğunu, böylece insanda tutku, ölçüsüzlük, gösteriş ve kendini beğenmişliğin olmayacağını savunan, insanların boş
guru ve budalalıklarıyla alay eden ve “Gölge etme başka ihsan istemem! ” diyerek gündüz gözüyle elinde bir fenerle dolaşıp, soranlara: “ İnsan arıyorum ” cevabını verebilen bir filozof olan Diyojen’in
yaşamış olduğu ve izini bıraktığı suya tutunarak yaşayan bir şehrimizdir.
Sanat ve estetik değerler, Sinope’nin güzelliği ile; düşünce ve mantık ise Diyojen’in “bilginin ruhun olgunlaşması için kullanılması” gerektiğini savunan felsefesiyle temsil edilmiş, böylelikle
sanatın ve düşünmenin öneminin, “yolun bittiği yer olan Sinop’ta antik çağlardan bu yana süregeldiği gözlemlenmiştir.
Günümüzde bu önemi temsil eden bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştirmeyi amaçlayan Sinop Bilim ve Sanat Merkezi;
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.02.2000 gün ve 491 Sayılı Makam Onayı ile açılmıştır.
Sinop Bilim ve Sanat Merkezi, 28/05/2001 tarihinde tahsis edilen Anadolu Öğretmen Lisesi Laboratuar Binasında Eğitim Programlarını uygulamaya başlamıştır.
Sinop Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri ulusal ve uluslararası alanda katıldıkları olimpiyat ve proje yarışmalarında ödüller almışlar, yapılan proje ve tasarımlar, düzenlenen çeşitli
organizasyonlarda tanıtılmış ve sergilenmiştir.

DR.RIZA NUR İL HALK KÜTÜPHANESİ

Kütüphane binası 1902 yılında yapılmıştır. Şehrin doğu cephesinde deniz kıyısında ve şehir parkının yanında bulunana bu
bina 864,88 m kare arsa üzerinde 350 m kare lik bir alan üzerinde 3 katlı, 2. sınıf tarihi eserdir.
Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan göçmen mübadelesi sırasında hazineye kalan iki Rum kardeşin evi olan ve 1902 yılında yapılan bina, Dr Rıza Nur Bey tarafından satın alınarak kütüphane
olarak düzenlenmiştir.
Merhum Rıza Nur Bey, barış delegesi olarak gittiği Rusya ve İsviçre ’de, ayrıca ömrünün bir bölümünü geçirdiği Mısır ve Fransa’da yazdığı hekimlik ,edebiyat ve Türk tarihe ait eserleri ile,
oralarda Türklük ve Türkiye üzerine yazılan kitapları toplatarak kurduğu kütüphanede 9 Ekim 1924 Cuma günü öğleden sonra resmi kişilerin ve halkın katıldığı toplulukla hizmete açılmıştır.

09 Ekim 1924 tarihinde açılan kütüphanenin bir bölümü1952 yılında çocuk kütüphanesi olarak hizmete açılmıştır. Kültür Bakanlığının 1993 yılında tahsis ettiği araç ile Gezici Kütüphane
hizmeti verilmeye başlanmıştır. Yaklaşık 20 yıl şehir merkezinde kütüphane hizmetlerinde uluşmakta zorluk çeken kullanıcılar ile köylerde kütüphane hizmetine ihtiyaç duyan kullanıcılara hizmet
veren araç 2014 yılında tahsis edilen Gezici Kütüphane otobüsü ile yenilenmiş ve 2015 yılında kütüphane hizmetlerine erişimde zorluk çeken 38 köy ve okul durağında hizmet vermeye başlamıştır.
Ekim 2012 tarihinde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce büyük onarım ve restorasyona başlanmıştır. Restorasyon bitiminde iç tefrişatın yenilenmesi için proje hazırlanmış, projeye
göre gerçekleştirilen ihale ile 30 Aralık 2014 tarihinde hizmete hazır hale getirilmiştir.
Üç katlı olan temel ve ana duvarları taş, bölme duvarları ve pencereleri tuğladan inşa edilmiştir. Ana cephe kuzeye, arka cephe güneye bakar. İç döşemesi ahşaptır. Zemin katta doğuda ortadan
bir salon, solda üç oda sağda bir önde, bir arkada iki oda vardır. Üst kata çıkan bir merdiven vardır. Bu şema diğer yanda da tekrarlanır. İkinci katta orta balkon hizasında iki salon ve bunları birleştiren
mabeyn koridoru vardır. Yapı katlarındaki simetri karnıyarık sofalar, etrafındaki mekân düzenlemesi ve cephelerdeki simetri düzenli klasik detayları ile yüzyıl başının neo- klasik üslubuna verilebilecek
asıl bir örnektir.
Günümüzde İl Halk Kütüphanesi olarak halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir.

SİT ALANLARI VE ÖREN
YERLERİ

BALATLAR KİLİSE TOPLULUĞU

Geç Roma İmparatorluk Dönemine ait büyük kalıntı surlardan sonra gerçek işlevi belirlenebilen Sinop’taki yegane yapıdır.
Hamam-gymnasium-palestra birleşiminden oluştuğu tarihi kaynaklarda da belirtilmektedir. Bu büyük yapı grubundan günümüze sadece üç salon ulaşabilmiştir. Çevrede yapılan yüzey araştırmaları
yapının geniş bir alana yayılmış olduğunu göstermektedir. Mevcut salonlardan birinin hamamın sıcaklık (caldarium), diğerinin soğukluk (frigidarium) ya da spor alanı (palaestra) olması mümkündür.
Jeofizik çalışmaları hamamın ısıtma sistemine (hypocaust) ait izlerin tespit edilmesini sağlamıştır. Yapı kalıntısı daha sonraki dönemlerde de farklı işlevler verilerek kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu
döneminde (15-16. yüzyıl) Roma yapısının bazı bölümleri Ortadoks manastırına dönüştürülmüş, Meryem’in Uykusu/Ölümü (Koimesis) ve Başmelek Mikail’e adanmıştır. Haç planlı yapının kuzeydoğu
odası manastırın kilisesi olarak işlev görmüş, tonoz ve duvarları ile batısındaki ek mekanların nişleri Geç Bizans üslubunda İncil ve Tevrat’tan alınmış konuları içeren resimlerle süslenmiştir. Kilisenin
yakınında ayazma ve güneyinde de kemiklik olarak adlandırılan bir mekan vardır. Kilisenin doğusundaki haç planlı yapı kalıntısı ile kuzeyindeki salonun zemini din adamlarının yanı sıra halktan kişilerin
de gömüldüğü mezarlık alanı olmuş, 20. yüzyılın başlarına kadar kullanılmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülgün Köroğlu’nun Bilimsel başkanlığındaki bir ekip tarafından,
Bakanlar Kurulu kararı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle yapılmakta olan arkeolojik kazılar yapı topluluğuyla ilgili pek çok bilinmeyeni gün ışığına çıkarıp, bilim dünyasına tanıtmayı
hedeflemektedir. Kazı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİM, Sinop Valiliği, Sinop Belediye Başkanlığı, Sinop İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ve Sinop Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nün maddi ve manevi destekleri ile sürdürülmektedir. KAYNAK: Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Sinop Üniversitesi, 2007 yılında, Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta kuzeyinde parlayan yıldızı konumunda olan Sinop İlinde kurulmuştur. Üniversite bünyesinde bulunan
fakülteler, yüksekokullar ve bölümler:
FAKÜLTELER
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi

YÜKSEKOKULLAR
Sağlık Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Ayancık Meslek Yüksekokulu
Boyabat Meslek Yüksekokulu
Durağan Meslek Yüksekokulu
Gerze Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Türkeli Meslek Yüksekokulu
UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türk Devletleri Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sinop Üniversitesi söz konusu faaliyetler çerçevesinde, bilimsel araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik,
bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi ve uygulamayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu anlamda bir üniversitenin asli misyonunun var
olan bilginin anlaşılmasının sağlanması yanında yeni bilgilerin üretilmesiyle hayata geçirilmesi olduğunu da koşulsuz kabul eder. Bunun için, bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü
kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimsel faaliyetlerin rahatça yürütülebildiği, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasının teşvik edildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebildikleri bir ortam oluşturur.
Üniversite, bünyesindeki mensuplarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri
aktarır. Öğrencilerini, insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleriyle donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma
kazandırmayı amaçlar.. İşlevlerini toplumun her kesimine yararlı olmak amacıyla, çevresiyle yakın ilişki içerisinde sürdürmeyi arzular.

MİLLİ TEMATİK PARK VE BAHÇELER
HAMSİLOS KOYU

Yemyeşil ormanı ve denizin bir nehir gibi kara içine girdiği koyu ile Hamsilos Koyu, Deveci Deresi adlı küçük bir akarsuyun ağzında yer alan 300-400 m’ lik bir deniz girintisidir. Hamsilos
Limanı, morfolojik delillere göre, Deveci Deresi Vadisi' nin aşağı kesiminin, karada oluşan çöküntüler sonucunda sular altında kalmasıyla oluşmuş, dünyada sadece Norveç ve Sinop’ta bulunan “ria”
tipi bir kıyıdır.

AKLİMAN

Şehrin batısında, kent merkezine 9 km uzaklıktadır. Kilometrelerce uzunluğunda ve 15-20 m genişliğinde bir şerit gibi uzanan kumsalı vardır. Alanda bulunan Akliman Piknik Alanı, her türlü
ihtiyaca cevap verecek niteliktedir. Piknik alanında, ormanla denizin iç içe olduğu “ria” tipinde bir kıyıdır.

SARIKUM

İl merkezine 21 km uzaklıkta bulunan yörede deniz, orman ve göl bir aradadır. Çeşitli balık ve yabani hayvanların da bulunduğu yöre, tabiatı koruma alanı olarak ilan edilmiştir. Deniz kenarında
ince taneli kumların oluşturduğu geniş ve uzun bir kumsala sahip olan yer, adını kumunun renginden almıştır.

İNCEBURUN

Türkiye’nin en kuzey noktası olarak coğrafya kitaplarından küçük yaşta öğrendiğimiz İnceburun, güzelliği ile gidenleri kendine hayran bırakan bir alan. Güzel manzarası, temiz havası ve tablo
gibi görünümü ile rüya tadında bir ziyaret vadeden İnceburun, dik falezli kıyılarla çevrilidir. İnceburun’daki Davşan Adası ise küçük bir kaya parçası olarak en uç nokta olma unvanına sahiptir. Buruna
en yakın konumdaki köy ise Kurtkuyusu Mezrası olarak bilinir. Bu şeritte kıyı, kayalık ve girintili çıkıntılıdır. İnceburun’da ilgi çeken yapı olarak deniz yüzeyinden 38 metre yükseklikte bulunan bir
deniz feneri karşımıza çıkar. Fener Sinop il merkezine yaklaşık olarak 19 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.
SİNOP İNCEBURUN DENİZ FENERİ
1863 senesinde inşa ettirilen bu fener, 12 metre uzunluğunda bembeyaz bir yapı. Türkiye’nin en kuzey noktasında tüm ihtişamıyla ziyaretçilerinin beğenisini kazanan bu fenerde bir aile yaşıyor
ve fenerin bakımından da aynı zamanda sorumlu oluyorlar.

EK 1: Gezi Planı

EK 2: Gezi Listesi

................................................OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
(Ek:2.3.2008/26804 RG)
................................................OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Ayrıntıları aşağıdaki gezi planında belirtilen bir gezi düzenlemek istiyorum/istiyoruz. Aşağıda belirtilen gezi yeri/yerleri, gezinin amacı ile
geziden beklenen öğrenci kazanımları/hedef ve davranışların gerçekleştirilmesi açısından okulumuza mesafe olarak en yakın yer/yerler
durumundadır.

(Geziye Katılacak Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veliler)*

Söz konusu gezinin yapılabilmesi için gerekli planlama ve organizasyonun gerçekleştirilmesi hususunda,
Sıra No

Gereğini arz ederim. ……/……/20.......
İmza
Öğretmenin/Öğretmenlerin Adı Soyadı

Adı Soyadı

Kişi Yakını
(Acil Durumlar İçin) TELEFON

Adres

1
2
3

Gezinin konusu

4

Gezinin amacı

5

Gezinin hangi ders veya sosyal etkinlik kapsamında planlandığı

6

Geziden beklenen öğrenci kazanımları/hedef ve davranışlar

7

Gezinin başlama ve bitiş tarihi

8

Gezi yeri/yerleri

9

Geziye gidilecek yol güzergahı

...........

Geziye dönüş yol güzergahı
Gezi sırasında alınacak güvenlik önlemleri
Geziye katılacak toplam öğrenci sayısı

* Gezi planı ile birlikte geziye katılacak yönetici, öğretmen, öğrenci ve varsa velilerin isimleri, adresleri ulaşılabilecek yakınlarının telefon numaralarının yer aldığı bir liste
hazırlanarak bir nüshası okul yönetimine verilir. (Sos. Etk. Yön., Mad. 21/b)

GEZİYE KATILACAK SINIFLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI
ŞUBESİ

ERKEK

KIZ

TOPLAM

Ek: Geziye Katılacak öğrencileri gösterir liste
Açıklama: Öğretmen tarafından planlanan bu geziye katılmak isteyen diğer yönetici ve öğretmenler ile velilerle ilgili çalışmalar okul idaresiyle işbirliği içerisinde
yürütülecektir.

EK 3: Veli İzin Belgesi*

EK 4: “ARA BUL” Çalışma Kâğıdı

Velisi bulunduğum ..................... sınıfı ...................... nolu öğrencinin plânlanan .............................................. okul gezisine katılmasına izin veriyorum.

Neredeyim?
Ben Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenen Göz Yaşı Şişesiyim.
Camdan yapılmış bir nesneyim. Nerede sergilendiğimi bulup aşağıdaki soruları yanıtlar mısınız?

Veli
Adı Soyadı

Adres :

Eserin Adı Nedir?

Tel :
Eser nerede ( Şehir, İlçe v.b) bulunmuştur?

Eser hangi döneme/yüzyıla ait?

* Kaynak : Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Madde 21/b.

Eser nereden getirilmiştir?

EK 5: Öğrenci Gezisi Ön Anketi

EK 6: Öğrenci Gezisi Son Anket

Tarih:
Adı soyadı:
Sınıfı:
Numarası:

Tarih:
Adı soyadı:
Sınıfı:
Numarası:

Müze ne demektir?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………
…….............................................................................................................................................................................................................................................................................

Gezdiğiniz müzenin adı ve türü nedir?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………….…………………….………………...............

Hangi tür müzeler vardır?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………
…….............................................................................................................................................................................................................................................................................

İncelediğiniz eserlerin türü nedir?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………….…………………….………………...............

Müzelere eserler nerelerden gelmektedir?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………
…….............................................................................................................................................................................................................................................................................

Eserler nasıl ve nereden sağlanmıştır?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………….…………………….………………...............

Müzeler ne işe yarar?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………
…….............................................................................................................................................................................................................................................................................
Daha önce hiç müze gezdiniz mi? Gezdiyseniz hangilerini gezdiniz?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………
…….............................................................................................................................................................................................................................................................................
Cevaplarınız için teşekkür ederiz.

Daha çok hangi tür eserlerden hoşlandınız?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………….…………………….………………...............
Bu müze gezisinde neleri ilk defa öğrendiniz?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………….…………………….………………...............
Gezide sizce eksik ve aksayan şeyler nelerdir?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………….…………………….………………...............
Bu gezi sizce daha iyi ve yararlı nasıl olabilirdi?
……………………………………………………………………….…………………….………………………………………….…………………….……………….......... .............................................................
Cevaplarınız için teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA VE BAŞVURULABİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR
•

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (https://Sinop.ktb.gov.tr/)

•

Türkiye Kültür Portalı
(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/Sinop/gezilecekyer/balatlar-yapi-toplulugu )

•

Sinop Üniversitesi (https://www.Sinop.edu.tr/)

•

Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü (http://bolge10.ormansu.gov.tr)

•

Sinop Bilim Sanat Merkezi(http://Sinopbilsem.meb.k12.tr/)
. Sinop Adliyesi

http://www.Sinop.adalet.gov.tr/

.
Sinop Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
https://Sinop.ailevecalisma.gov.tr/
. Sinop Meteroloji Müdürlüğühttp://www.Sinop.gov.tr/Sinop-meteoroloji-mudurlugu
.Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü https://Sinop.csb.gov.tr
. Sinop Organize Sanayi Bölgesi
.

Sinop İŞKUR İl Müdürlüğü

Sinop İŞKUR İl Müdürlüğü

www.Sinoposb.org.tr/s/ilimiz-53.html
https://sinop.iskur.gov.tr

https://sinop.iskur.gov.tr

