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“Bu çalısma ögretmenlerimizden  gelecek yeni öneriler dogrultusunda yıllık olarak revize edilecektir. 
Kazanım ve mekan iliskisi olarak e-kılavuzda bulunmasını istediginiz önerilerinizi arge81@meb.gov.tr 
adresine  gönderebilirsiniz. Katkılarınız için tesekkür ederiz”

.
.

.

Okul Dışı Öğrenme Ortamları 
Öğretmen e-Kılavuzu

MEB 2023 EĞİTİM VİZYONU
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Çalışma Grubu Öğretmenleri



4



5



6

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!

  

       Mustafa Kemal Atatürk
        20 Ekim 1927

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
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SunuşSunuş

Sevgili Meslektaşlarım,

Eğitim-öğretim alanında son zamanlarda öğrenme ve öğretme yöntem ve teknikleri 
konusunda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerden biri de artık eğitim-
öğretimin okul veya  sınıf ortamı ile sınırlı kalmayıp, her türlü okul dışı öğrenme 
ortamlarından yararlanılması gerektiği  düşüncesi olmuştur. Bu hususla ilgili 
eğitimcilerin ortak fikri de  insanın dünyaya geldiği andan itibaren çevresiyle etkileşim 
içerisinde olduğunu dolayısıyla bilginin dış dünyaya temas ederek alınması gerektiği 
şeklinde olmuştur. Bu yöntemin öğrencilerimiz açısından da birçok avantajı ve faydasının 
olduğunu  ifade etmek mümkündür. Öğrencilerimiz bu yöntemle  öğrenmede aktif olarak 
rol alacak,  yaparak yaşayarak öğrenecek,  çevresiyle  konularını ilişkilendirecek,  
sosyal yaşantısı ile bağlantılar kuracaktır. Bakanlığımız da bu noktadan hareketle daha 
iyiye ulaşmak, eğitim de kaliteyi artırmak ve eğitim ortamlarının niteliğini artırmak 
için 2023 Eğitim Vizyonu  hedefleri  arasında belirlemiş ve öğrencilerimizi dört duvar 
arasından çıkarıp bölgesinde yer alan ;

• Bilim ve Sanat Merkezleri  • Kütüphaneler
• Müzeler    • Tarihi Turistik Yerler
• Sit alanları, Ören Yerleri  • Teknoparklar
• Üniversiteler    • Endüstriyel kuruluşlar      
 

gibi mekanları Okul Dışı Öğrenme Ortamları olarak belirlemiş ve bu mekanlarda 
eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılması konusunda okullarımızı ve kurumlarımızı 
teşvik etmiştir.

Düzcemizin her bir köşesini  okul olarak kabul eden,  İlimizin  var olan değerleri, 
tarihi, kültürü, sanayi kuruluşları ve cennet gibi  doğal güzellikleri ile öğrencilerimizi 
buluşturmayı  hedefleyen  kitabımız ilimizde halen uygulanmakta olan Gez Gör Yap 
Öğren projesine  de rehber olacak niteliktedir.

Kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen Okul Dışı Öğrenme Ortamları İl Çalışma 
ekibine  ve tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim .

Murat YİGİT
Düzce İl Milli Eğitim Müdürü
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Sözün önüSözün önü

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonun açık-
landığı tarihten bu tarafa eğitim öğretimin kalitesini 
artırmaya yönelik yenilikçi uygulamalara imkân sağ-
layıcı çalışmalara büyük bir hız verilmiştir. Bu çalış-
malar hem Bakanlığımız koordinesinde başlatılan 
hem de yerelde uygulanan ve başarı sağlayan örnek 
projelerinde yaygınlaştırılması ile sürdürülmektedir. 
Bunlardan en önemlilerinden biri Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğünün 2019 yılı ilk çeyreğinde sürecini baş-
lattığı Okul Dışı Öğrenme Ortamları Öğretmen Kıla-
vuz Kitapları çalışması oluşturmaktadır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinesinde 
başlatılan Okul Dışı Öğrenme Ortamları çalışmaları 
kapsamında oluşturulan çalışma ekibimizin titiz çalış-
ması, ekibe destek olan çalışma gruplarında yer alan 
değerli öğretmenlerimizin katkıları ile “Okulum Düz-
ce” Okul Dışı Öğrenme Ortamları Öğretmen Kılavuz 
Kitabı isimli eser ortaya çıkartılmıştır. Bu çalışma za-
man içerisin de alanda ki uygulamalarla beraber ge-
liştirilecek ve zenginleştirilecektir. 

Çalışma ile öğrenmenin, bireysel bir faaliyet ola-
rak sadece dört duvar arasında sınıf içinde değil de 
sınıfın duvarlarını aşarak yaşamın her alanında, ya-
şanılan zaman, mekân ve çevrenin her bir köşesinde 
gerçekleşebileceği ortaya konulmuştur.  Şu bir gerçek 
ki sınıf duvarlarının ötesine geçildiği zaman öğrenme, 
öğrenmeyi gerçekleştirecek bireyde kalıcı izler bırak-
makta, yaparak, yaşayarak ve keşfederek yapılan her 
tür öğrenme eylemi insanın yaradılış fıtratına uygun 

bir hal almaktadır. Bu çalışma ile informal ortamların 
formal eğitimi destekleyici ve zenginleştirici bir araç 
olarak kullanılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda do-
ğal, tarihi ve kültürel ortamların yeni nesiler tarafın-
dan tanınması, gözetilmesi ve korunması de çalışma 
kapsamında önemli bir amaç olarak da ortaya konul-
muştur. 

Hazırlanan “Okulum Düzce” Okul Dışı Öğrenme 
Ortamları Öğretmen Kılavuz e-kitabı yaşadığımız böl-
geyi tanıttığı gibi ilimize yeni gelmiş, ilimizin imkân-
ları ile doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıma 
fırsatı bulamamış öğretmen ve öğretmen adaylarımız 
başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin bölgemizde-
ki müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi 
ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları 
ve ören yerleri, teknoparklar, ziyarete açık endüstriyel 
kuruluşlar ile üniversitelerin birimlerini her branş ve 
seviyedeki derslerin öğretim programları ile ilişkilen-
dirilmiş şekilde bulabilecekleri bir çalışma olmuştur. 
Tüm öğretmenlerimizin azami seviyede istifade edece-
ğini umuyorum. 

“Okulum Düzce” Okul Dışı Öğrenme Ortamları 
Öğretmen Kılavuz e-kitabının hazırlanmasında emeği 
geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her 
şey Düzcemiz için her şey Türkiye’miz için….

Sağlıcakla kalınız.

Sevgili Meslektaşım,

Ahmet YAKUPOĞLU
Düzce İl Milli Eğitim Şube Müdürü
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Gezi PlanıGezi Planı

• 10 Adımda Gezi
• Örnek Etkinlikler
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10 Adımda Gezi

Gezi Öncesi

Gezi Öncesi

Gezi Öncesi

Gezi Öncesi

Gezi Öncesi

Gezi Öncesi

Gezi Öncesi

1

2

3

4

5

6

7

Rehberde yer alan “Kazanım-Mekân Tablosu”nu inceleyiniz.
(Bkz. s. 92) Ders kazanımlarınızla ilgili mekânların listesini 
oluşturunuz. 

Oluşturduğunuz listeden yola çıkarak gezi düzenlenecek mekânları 
yıllık ders planınıza dâhil 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 milli 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.
(Bkz Ek1, Ek2, Ek3, S.172, S.173, S.174)

Mekanda yapacağınız etkinlikleri belirleyiniz ( Örnek Etkinlikler: Ara-
Bul • Nesne Çizimi • Tartışma) ve bunlara uygun anketleri ve çalışma 
kâğıtlarını hazırlayınız.
(Bkz Ek4, Ek5, Ek6, S.175, S.176, S.177 )
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Gezi Öncesi

Gezi Günü

Gezi Sonrası

8

9

10

Geziden önce öğrencilerinizi mekân hakkında bilgilendiriniz ve 
öğrencilerinize gezi kurallarını hatırlatınız.(Bkz Ek5 S.176  Ön An-
keti 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. (Bkz Ek4 S.175  )

Gezi sonrası “Son Anket”i sınıfta uygulayınız.(Bkz Ek6 S.177  ) 
Gezinizle ilgili değerlendirme ve pekiştirme etkinlikleri yapınız.

Örnek Etkinlikler: Afiş ve Pano Çalışmaları • Hikâye Yazma • An-
ketlerin Karşılaştırılması
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Örnek Etkinlikler

Ara Bul

Nesne Çizimi

Tartışma

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. 

Mekân ziyareti sırasında, sergilenen eserlerden öğrencinin ilgi-
sini 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 uygu-
lama 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.

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.
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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.
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Okul Dışı Öğrenme
Ortamları
Okul Dışı
Öğrenme
Ortamları
• Müzelerimiz
• Tarihi ve Kültürel Alanlar
• Kütüphanelerimiz
• Doğal Sit Alanları ve
   Ören Yerleri

• TEKNOPARK
• Ziyarete Açık
   Endüstriyel Kurumlar
• Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar
• Sosyal ve Sportif Etkinlikler
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Müzelerimiz
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Konuralp Müzesi
Prusias ad Hypium Antik Kenti’nin 
zengin kültürel mirasını yaşatmak 
üzere kurulan müze, 2003 yılında 
ziyarete açılmıştır. 3 teşhir salonu, 
1 laboratuvar, 2 depo, 1 konferans 
salonu ve idari bölümlerden 
oluşur. Müzede, 1.848 arkeolojik, 
491 etnografik ve 3.898 sikke 
olmak üzere toplam 6.237 eser 
bulunmaktadır.

Çiftepınarlar Mah. Cumhuriyet Cad.
No: 50 Konuralp  / DÜZCE

0380 541 37 70 

Pazartesi tatil, diğer günler açık (ücretsiz)

08.00-17.00

iletişim
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İl Eğitim Tarihi Müzesi
Düzce İlimizde eğitim tarihi açısından arşiv 
değeri taşıyan, evrak, doküman, yayın, kitap, 
dergi, rehber, broşür, eğitim materyalleri ile 
objelerin sergilendiği müzemiz; 2018 yılında 
İlimiz Merkez 15 Temmuz Şehitler Anadolu 
Lisesi binasının giriş katı kuzey bölümünde 
yer alan 2 teşhir salonundan oluşan
130 m2’lik alana kurulmuştur. Müzede 300 
civarında etnografik kültür varlığı olarak 
kabul edilebilecek kitap, basılı evrak, cihaz, 
makina ve obje ile 65 adet tarihi belge 
niteliğinde fotoğraf yer almaktadır.

Aziziye Mahallesi Nezih Tütüncüoğlu 
Bulvarı No: 3 / DÜZCE

0380 524 61 41 

Hafta içi her gün (ücretsiz)

08.30-17.00

iletişim
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Akçakoca Nazmi Kal Etnografik Sergi Evi
1970 yılında girdiği TRT’den 2005 
yılında emekli olan yapımcı Nazmi 
KAL, başta hobi olarak toplamaya 
başladığı etnoğrafik nesne ve tarım 
aletlerini tarihi varlık olarak tescil 
ettirmiş, Akçakoca’ya bağlı Hasan 
Çavuş Köyü’ndeki 80 yıllık evinde 
kurduğu müzede unutulmaya yüz 
tutmuş 200’den fazla ev eşyası ve 
etnografik eseri sergilenmektedir.

iletişim
Hasan Çavuş Köyü Yolu,
Akçakoca / DÜZCE

0532 263 55 11

Ziyaret öncesi randevu alınız.

nazmikal@yahoo.com
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Tarihi ve Kültürel Alanlar
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Halk arasında kırk basamaklar olarak bilinen 
Konuralp Antik Tiyatro, Helenistik Çağ’da (MÖ 
300-30) yapılmış, eklemeleri Roma Dönemi’ne 
(MÖ 30-MS 300) aittir. Prusias ad Hypium Antik 
Kent’inde bulunan ve iki kademeli olan tiyatronun 
sahne arkası duvarı ile ikinci kademenin oturma 
sıralarının bir bölümü günümüze ulaşmıştır. Ayrıca 
sağ ve soldan giriş çıkışları sağlayan tonozlu 
geçitleri de toprak üstündedir. 
Tiyatro toplam 36 oturma sırasına sahiptir. 
Döneminde 5.978 m2 alana sahip, 100 metre 
uzunluğunda, 74 metre eninde bir alana yayılan 
tiyatronun kapasitesi yaklaşık 10.000 kişilikti.

Konuralp Antik Tiyatro

Konuralp / DÜZCE

0380 541 25 06

Haftanın 7 günü ziyarete açıktır.

iletişim
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Prusias ad Hypium Antik Kenti

Konuralp / DÜZCE

0380 541 25 06

Haftanın 7 günü ziyarete açıktır.

iletişim

Düzce Merkeze bağlı Konuralp Mahallesinde 
yer alan Antik Şehrin tarihi, M.Ö III. yüzyıla 
uzanmaktadır. Doğudan batıya uzanan, Küçük 
Melen ve Tabak Çayları yakınında, ovada son 
bulan bir tepenin üzerine kurulan kasabanın 
adı Hypios’dan sonra Kieros olarak anılmaya 

başlamış. Bithynler, 
kralları I. Prusias 
(M.Ö 283 - M.Ö 83)’ın 
eliyle Sangarios’un 
doğusundaki 
Kieros’u zaptettiler. 

Buraya Bithyn kolonisi yerleştirerek kısa 
zamanda eskisine göre daha bayındır hale 
getiren I. Prusias, şehri bir çok abidelerle 
süsledi ve tahkim ettirdikten sonra adını da 
değiştirdi. Böylece Kieros M.Ö II.yy sonlarında 
tarih sahnesinden çekildi. Burası Kralın adına 
izafeten “Prusias” ismini aldı.
Antik Tiyatro, Kemerkasım Su Kemerleri, Atlı 
Kapı, Roma Köprüsü ve Batı Sur Duvarları 
bölgede gezilip görülebilecek başlıca yerlerdir.
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Camilerimiz

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Hükümet Konağı F Blok Kat: 2 / DÜZCE

0380 524 94 33 - 524 91 33

Hafta içi her gün açıktır.

08.30-17.30

iletişim

İlimiz sınırları içerisinde, dini ve 
mimari açıdan önemi bulunan ve 
inanç turizmine yönelik birçok tarihi 
yapı, mezar ve türbe bulunmaktadır. 
Bunlardan farklı mimari teknikler 
kullanılarak inşa edilmiş çantı tipi 
Cuma Camileri en fazla dikkat çekenler 
arasındadır. 
Genel olarak Manav Türklerinin 
yerleştiği köylerde bulunan çantı tipi 
camiler Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki 
en eski dini mimari örneklerdir. 1323 
tarihinden sonra yöreye yerleşen 
Türklerin ibadet etmek amacıyla 
merkezi bir köyde inşa ettiği camilerdir. 
Yakın çevredeki köyler Cuma namazı 
için bu camilerde toplanırlardı. Bu 
nedenle bu camiler genel olarak Cuma 
Camiisi olarak adlandırılmıştır. Yörenin 
bol ağaçlı olması nedeniyle tamamen 
çantı tekniği kullanılarak ahşaptan çivi 
kullanılmadan, kütüklerin birbirine 
kertilmesiyle inşa edilen camilerdir.

Akçakoca Merkez Camii
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Düzce Merkez Büyük Camii

Cumayeri Yeni Camii

Çilimli Tepeköy Camii

Eski Mengencik Köyü Camii
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Göktepe Köyü Camii

Akçakoca Hemşin Köyü C. Konuralp Merkez Camii

Kaynaşlı Orhangazi Camii
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Uğurlu Köyü Camii

Aydınpınar Köyü Camii

Kurtsuyu Köyü Camii

Kaynaşlı Sarıçökek Köyü Orhangazi Camii
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Hafız Hasan Şen Efendi 
Modern Anıt Mezar Yapısı

Türbelerimiz

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Hükümet Konağı F Blok Kat: 2 / DÜZCE

0380 524 94 33 - 524 91 33

Hafta içi her gün açıktır.

08.30-17.30

iletişim

Düzce ili sınırları içerisinde, dini ve mimari açıdan 
önemi bulunan ve inanç turizmine yönelik birçok 
türbe bulunmaktadır. Bunlar;

• Eş Şeyh Aliyyü-l Müslahiddin Hazretleri 
Türbesi

• Kutbu’l Aktab Halil Fevzi Hazretleri
• Hafız Hasan Şen Efendi Türbesi
• Hasan Dede Türbesi (Çilimli Karaköy)
• Konuralp Türbesi (Konuralp)
• Ahmet Dede Türbesi 

• Yabalı Dede Mehmet Efendi Türbesi (Darıcı Mah.)
• Yabalı Dede Türbesi(Paşakonağı Köyü)
• Cabbar Nalbant Türbesi
• Dede Koru Türbesi
• Turabi Hazretleri Türbesi
• Ali Baba Türbesi
• Yabalı Dede Türbesi (Çilimli Karaköy)

Hafız Hasan Şen Efendi 
1894 yılında doğmuştur. 
Fatih Medresesi’nde hafızlık 
eğitimini tamamlamıştır. 
Mısır ve İstanbul tariklerini 
öğrenip 16 Temmuz 1943’de 
icazetname almıştır. 1945-
1951 yıllarında fahri olarak, 
1952 yılında asaleten Düzce 
Büyük Camii’ne tayin 
edilmiştir. 1945 yılı başlarında 
Merkez Kuran Kursu 
öğreticiliğini önce fahri olarak, 
1946 yılında ise asaleten 
yürütmüştür. Hafız Hasan Şen 
Efendi, 1982 yılında Düzce’de 
vefat etmiştir. Kabri şuan, 
Düzce Merkez Azmimilli 
Mahallesinde bulunan Şehir 
Mezarlığı’ndadır.
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Rivayetlere göre (H. 862, M. 1484) senelerinde 
doğduğu ve Horasan’dan geldiği sanılmaktadır. 
Soy itibariyle Zeynel Abidin Oğullarından Bakir / 
Bakir’in oğlu, Yahya / Yahya’nın soyundan geldiği 
söylenmektedir.
Anadolu’ya gelerek Ankara’da Hacı Bayram 
Dergah’ında ve İstanbul Fatih Külliyesi’nde 
ilim tahsilinde bulunan Aliyyü-l Müslahiddin 
Hazretleri, Kastomonu’da meftun bulunan 
Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleriyle tanışıp arkadaş 
olmuştur. (H. 904, M. 1526) senesinde İstanbul-
Ankara yolculuğunda Bolu’nun Elmalık köyünden 
geçerken büyük islam mutasavvıfı Halveti Tarikatı 
pirlerinden Şeyh Hayrettini Tokat-i Hazretlerinin 
dergahına uğrayarak 12 sene kalıp Tokat-i 
Hazretlerine hizmette bulunmuşlardır.

Şeyh Aliyyü-l Müslahiddin Hazretleri daha sonra 
irşat nasihadde bulunmak üzere Çilimli ilçesi 
Yukarı Karaköy’üne gönderilir. Bu mubarek zat 
uzun bir süre burada insanları Kur’an’a ve islama 
davet etmiştir. Burada vefat etmiştir. Vefat ettiği 
yere türbesi yapılarak defnedilmiştir.

Türbe, Düzce Merkez Kalıcı 
Konutlar bölgesi Nalbantoğlu 
Mahallesinde bulunmaktadır.

Eş Şeyh Aliyyü-l Müslahiddin Hazretleri 
Türbesi

Cabbar Nalbant Türbesi
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Gümüşova Çaybükü Köyü piknik 
ve mesire alanı içerisinde, 
Çaybükü Camii arkasındadır.

Hacı Halil Fevzi Hazretleri Bulgaristan’ın Karnobat 
kazasında dünyaya gelmiştir. 1877 yılında on 
üç yaşındayken Türkiye’ye gelip Düzce Muhacir 
Taşköprü köyüne yerleşmiştir. Yirmi dokuz yaşında 
İstanbul Fatih Medresesi’nde ilmini tamamlayıp 
müderris olmuştur. Aynı yıl Ramazan ayında Edirne 
Selimiye Camii’ne vaiz olarak görevlendirilmiştir. 
Bir yıl sonra hacca gitmiş, dönüşte Düzce’de 
kürsü vaizliğine atanmıştır. O zamanki Düzce 
Belediye Reisi Mahmut Ağa’nın kızı ile izdivaç 
etmiştir. Bu evlilikten dört çocuğu olmuştur. Daha 
sonra İstanbul Erenköy’de bulunan M. Esad Erbili 
Hazretlerine intisap etmiştir. Yetmiş iki gün sonra 
kendilerine irşat vazifesi verilmiştir. 1925’ten 1938 

yılına kadar Düzce Büyük Camii kürsü vaizliğini 
sürdüren ve Altın Silsile’sinin otuzdörtüncü halkası 
olan Kutbul-Aktab Halil Fevzi Hazretleri 1938 
yılında memleketin manevi irşadına başlamıştır. 
Nakşi ve Kadiri tasavvufu yolunda çok büyük 
hizmetleri olup, 29 Kasım 1950 yılında merhum 
M. Esat Efendi’nin halifeliğini yürütürken ahirete 
intikal etmiştir.
Türbesi Düzce Merkez Azmimilli Mahallesinde 
bulunan Şehir Mezarlığı’ndadır.

Akçakoca ilçemizde bulunan 
Cumayanı piknik ve mesire 
alanı, Akçakoca’nın 3 km 
güneybatısında, Göktepe köyü 
sınırlarındadır. Asırlık ulu 
çınar ağaçları ve yanı başındaki 
akarsuyuyla dinlence yeridir. 
Piknik ve mesire alanı olarak 
düzenlenen bölge aynı zamanda 
Selçuklulardan kalma tarihi 
hamam kalıntısı, tarihi Evliya 
Camii ve Evliya Ahmet Dede 
Türbesi ile de dikkat çekmektedir. 
Yöre halkının dileklerinin kabul 
olması için buraya gelerek dua 
yaptıkları bilinmektedir.

Dede Koru Türbesi

Ahmet Dede Türbesi

Kutbu’l Aktab Halil Fevzi Hazretleri Türbesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı
El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Uzun Mustafa, Tekniker Sk. No:4,
DÜZCE

0380 523 47 23

Hafta içi 08.00 - 17.00 arası açık.

iletişim
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Somut Olmayan
Kültürel Miras Taşıyıcıları
2018 yılsonu itibari ile ilimizden, “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” olarak belirlenip, bu 
kişilere verilen “Sanatçı Tanıtma Kartı” sahibi olan 18 kişi bulunmaktadır.

• İbrahim Sami ÖZEN (Ebru ve Savat)
• Muhammet KILIÇ (Zakir)
• Hüseyin GÖK (Zakir)
• Murtaza AKZEL (Zakir)
• Ergün İLHAN (Zakir)
• Faysal ŞAKUÇ (Çerkez Kemençesi Yapımcısı)
• Sezai KAŞKIR (Baston Yapımı)
• Reşit OPAK (Sedef Kakma)
• Ebubekir ALTIOK (Hüsn-i Hat)
• Yusuf PARLAK (Ebru)

• Celalettin DURMAZ (Tesbih Yapımı)
• Alper TÜFEKÇİ (Bıçakçılık)
• Murat EREN (Telkari)
• Fatma DİLBER (İşleme)
• Aynur OKUR (İğne oyası)
• Recep ERBAY (Sepet Örücülüğü)
• Yasemin ARSLAN DİNÇER (Ebru)
• Harun ÇATANA (Takunya)
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün, ilimizin kültür 
hayatına katkı sağlayacak olan “Somut Olmayan 
Kültürel Miras Taşıyıcılarını” tespit etme çalışmaları 
devam etmektedir.

Reşit OPAK (Sedef Kakma)

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Hükümet Konağı F Blok Kat: 2 / DÜZCE

0380 524 94 33 - 524 91 33

Hafta içi her gün açıktır.

08.30-17.30

iletişim
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Recep ERBAY (Sepetçilik)
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Faysal ŞAKUÇ (Çerkez Kemençesi-Şikepşine)

Çerkez Kemençesi; 
Çerkez dilindeki 
karşılığı ile 
“Şikepşine”; gövde, 
kapak ve yardımcı 
malzemeler olmak 
üzere üç kısımdan 
oluşmaktadır. Bu müzik 
aletinin yapımında daha 
çok dişbudak ağacı 
tercih edilmektedir. 
Kemençe yapımındaki 
malzemelerden birisi 
de erkek atların kuyruk 
kıllarıdır. Mekanik tel 
kullanılmamaktadır. Bu 
müzik aletini genelde 
erkekler kullanmaktadır.

“Çerkez Kemençesi” ağıtlı 
müziklere çok uygun bir 
enstrümandır. Daha çok 
hikâye, ağıt, şarkı veya hüzünlü 
bir durum, savaş ve kişilerin 
başından geçen enteresan 
olaylar anlatılırken, sözler, 
Çerkez Kemençesi’yle melodilere 
dökülerek ifade edilir.
İlimizde “Çerkez Kemençesi” yapım 
ustası Faysal Şakuç, aynı zamanda 
Bakanlığımızca “Somut Olmayan 
Kültürel Miras Taşıyıcısı” olarak da 
kayıt altına alınmıştır.
Aydınpınar Köyü Merkez Fırın Yanı / DÜZCE



39

Düzce Otları Tyche Bereket Festivali

“Düzce Otları Tyche 
Bereket Festivali” Nisan 
ayının son haftası Düzce 
Anıt Park meydanında 
gerçekleştirilmektedir.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın “Kültürel 
ve Sanatsal Etkinliklere 
Verilen Mali Destekler” 
kapsamında desteklediği 
festival ile Düzce 
doğasının zenginliğini, 

otlarının çeşitliliğini tanıtmak ve bu otlarla 
pişirilen geleneksel yemeklerin kaybolmaması ve 
gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir.
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iletişim
Camikebir Mah. Rıhtım Sok. No: 3 / DÜZCE 
(60 kişilik konferans salonu mevcuttur.)

0380 524 48 12

24 Saat açık

duzcekutup.gov.tr

kutuphane81@kulturturizm.gov.tr

Düzce İl Halk Kütüphanesi

Kütüphanelerimiz
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan Halk Kütüphanesi

Çilimli Halk Kütüphanesi

Akçakoca Halk Kütüphanesi

Gölyaka Halk Kütüphanesi

Güzelbahçe Mah. 4. Düzce Bulvarı No: 35 / DÜZCE 
(150 kişilik çalışma salonu ve 30 kişilik çocuk bölümü.)

0380 411 11 90

kutuphane81@kulturturizm.gov.tr

Şerefiye, Düzce Cd. No:21,
Çilimli / DÜZCE 

0380 681 58 22

08:30-17:30 hafta içi açıktır.

kutuphane8102@kulturturizm.gov.tr

Yeni, Bahadır Yalçın Cad.
Akçakoca / DÜZCE 

0380 611 21 40

Her gün: 08.30 - 17.30,
Cumartesi: 09.00 - 16.00 arası açık
kutuphane8103@kulturturizm.gov.tr

Kültür, Gazi Osman Paşa Sk. No:14, 
Gölyaka / DÜZCE 

0380 711 46 08

08:30-17:30 hafta içi açıktır.

kutuphane8104@kulturturizm.gov.tr

iletişim

iletişim

iletişim

iletişim

iletişim

Yığılca Halk Kütüphanesi

Orhangazi, İl Özel İdare, Erenler Sk.
Yığılca / DÜZCE (20 kişilik çocuk bölümü mevcuttur.) 

0380 651 43 04

08.30-17.30 Salı ve Cumartesi açık.

kutuphane8103@kulturturizm.gov.tr

iletişim

Kaynaşlı Halk Kütüphanesi

Merkez Mah. Sağlık Sok. 17
Kaynaşlı / DÜZCE

0380 544 31 10

08.30-18.00 hafta içi, 09.30-17.00 C.tesi

kutuphane8105@kulturturizm.gov.tr
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Doğal Sit Alanları ve Ören Yerleri



43

Hacıyusuflar Mahallesi
81650 Akçakoca / DÜZCE

0380 524 94 33

http://www.duzceturizm.gov.tr

iktm81@kultur.gov.tr

Düzce Akçakoca İlçesinin 2,5 km batısında, iki koy 
arasında bulunan bir falez üzerinde kurulmuştur. 
Kalenin güneyinde, doğu ve batı doğrultusunda, 
surların ortasında yüksek bir kulesi, iç avluda bir de 
su sarnıcı bulunmaktadır.
Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerinden 
günümüze kadar gelen Ceneviz Kalesi ve çevresi, 
arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescillenmiş, 
‘‘Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e 
Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri’’ adıyla UNESCO 
Dünya Miras Geçici listesine adını yazdırmıştır.

Doğusunda ve batısında mavi bayraklı iki ayrı plajı 
bulunmaktadır. Yalıyarlar olarak isimlendirilen plajlardan biri 
kıyı boyunca yer alan mağaralar barındırması sebebiyle fok 
kayalıkları olarak anılmakta ve dikkat çekmektedir. Ceneviz 
Kalesi doyumsuz plajları ve tarihi dokusunun yanında, 
Akçakoca’nın en fazla tercih edilen piknik ve mesire alanı 
olma özelliği taşır. 
Nasıl Gidilir: Ceneviz Kalesi Akçakoca ilçe merkezine 2,5 km 
mesafededir. Toplu Taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

iletişim

Ceneviz Kalesi - Düzce
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Kayadibi Mahallesi 81650 Hemşin Köyü / 
Akçakoca / DÜZCE

0380 524 94 33

http://www.duzceturizm.gov.tr

iktm81@kultur.gov.tr

Aktaş Şelalesi, İstanbul ve Ankara’nın sahille kesiştiği 
noktada bulunan Düzce’nin Akçakoca ilçesinin Aktaş 
Köyü sınırlarındadır. Doğası, çevresindeki zengin 
bitki örtüsü ile Akçakoca’nın görülmeye değer doğal 
güzelliklerindendir. Bölgeye deniz turizmi için gelen 
turistlerin önemli keşif noktalarından biri olan Aktaş 
Şelalesi, 50 m yüksekten düşen suyun sesi ve etrafını 
saran yeşillikler arasında trekking, foto-safari gibi 
doğa sporları için oldukça uygundur.
Aktaş Şelalesi Akçakoca’nın önemli yürüyüş 
parkurlarından birine de sahiptir. Akçakoca çevre 
yolu Göktepe köyü ayrımından yürüyüşe geçilen 
parkur 10 km’dir. Çoğunlukla dere kenarını takip 
eden orta zorlukta bir parkurdur. Aktaş Vadisiyle 
devam ederek şelaleye ulaşılmasıyla son bulur.

Nasıl Gidilir: Düzce-Akçakoca istikametini takip 
ederek Akçakoca’ya ulaşabilirler. Aktaş Şelalesi 
Düzce’ye 55 km, İlçe Merkezine 11 km mesafededir.

iletişim

Aktaş Şelalesi - Düzce
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Yılankaya Mahallesi,
81100 Aydınpınar Köyü / DÜZCE

0380 524 94 33

http://www.duzceturizm.gov.tr

iktm81@kultur.gov.tr

Düzce Merkez Aydınpınar köyü sınırları içerisinde 
bulunan Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, şehir 
merkezine 10 km mesafededir. Güzeldere ve 
Samandere Şelaleleri arasında ve yol güzergahı 
üzerinde bulunan şelale, arka arkaya dökülen 5 ayrı 
şelale kümesinden oluşmaktadır.
Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, Düzce’nin önemli 
yürüyüş parkurlarından birine sahiptir. Sağlıklı her 
insanın yürüyebileceği orta zorluk ve orta zorluğu 
aşan parkurları vardır. Gürgen, meşe, kestane gibi 
karışık yapraklı orman ağaçları arasında trekking, 
foto-safari, çadır kampı yapabilirsiniz. Özellikle 
mayıs ayında dağ çileği, ağustos ve eylül aylarında 
böğürtlenlerle renklenen vadi, Düzce’ye hakim bir 
konumdadır.
Nasıl Gidilir: Düzce’nin 10 km güneyinde bulunan 
Aydınpınar Köyü-Aydınpınar Şelaleleri tabelalarından 
kolayca ulaşabilirler.

iletişim

Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı - Düzce
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Güzeldere Köyü, Gölyaka / DÜZCE

0380 716 10 50

http://www.guzeldereselalesi.com

info@guzeldereselalesi.com

Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı Gölyaka ilçesi 
sınırları içerisinde, 22.76 hektar alanı kapsamaktadır. 
Düzce’ye 18, Gölyaka’ya 11 km mesafedeki Gölyaka-
Güzeldere köyündedir ve rakımı 630 m’dir.
Güzeldere köyünden geçen Bıçkı Deresi üzerinde 
bulunan şelale 120 m yükseklikten dökülen suyun 
doğal coşkusunu dev kayın ve gürgen ağaçlarıyla 
bütünleştirerek muazzam bir görüntü arz etmektedir. 
Bölge trekking, kampçılık, at binme, bisiklet binme, 
foto-safari aktiviteleri için oldukça uygundur Elmacık 
Dağı (1.700 m)’na uzanan bu şelale ve çevresi orman 
yapısı ile de dikkat çekmektedir.
Nasıl Gidilir: Gölyaka istikametini takip ederek 
Gölyaka’ya, Gölyaka`nın içinden de güney 
istikametinde Açma köyü sapağından doğu 
istikametine doğru Hacı Yakup köyünden güneye 
doğru sapıp “Güzeldere” tabelalarını takip ederek 
ulaşabilirler. Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı 
Düzce’den 18 km Gölyaka’dan ise 11 km uzaklıktadır.

iletişim

Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı - Düzce
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Samandere Köyü İç Yolu,
81100 Derdin Köyü / DÜZCE

0380 524 94 33

http://www.duzceturizm.gov.tr

iktm81@kultur.gov.tr

Düzce’nin güneydoğusunda, Beyköy beldesi 
Samandere köyü sınırları içinde yer almaktadır. 
Şelalenin kapladığı alan 10 hektar olup, bu alandaki 
akarsular Uğursuyu ile birleşerek Efteni Gölü’ne 
ulaşmakta, buradan da Büyük Melen suyu ile 
birleşerek Akçakoca sınırları içerisinden Karadeniz’e 
dökülmektedir.
Çevre çavlan, çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç 
jeolojik özellikler ve yer yer anıt ağaçların da var 
olduğu zengin ve bakir bitki örtüsüne sahiptir. 
Samandere Şelalesi Türkiye’nin tescil edilen ilk 
Tabiat Anıtı’dır. Zengin bitki örtüsünün su sesi ile 
bütünleştiği şelalede, mesire ve piknik alanları, 
doğa yürüyüş parkurları, kamp alanları, orman içi 
dinlenme yerleriyle muhteşem bir doğa güzelliğine 
sahiptir.
Nasıl Gidilir: Samandere Şelalesi, Düzce’nin 
güneydoğusunda, Beyköy beldesi Samandere Köyü 
sınırları içinde yer almaktadır. Beyköy beldesine 15 
km Düzce’ye 24 km TEM Otoyoluna 20 km D-100 
Karayoluna 26 km uzaklıktadır.

iletişim

Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı - Düzce
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DÜZCE

0380 524 94 33

http://www.duzceturizm.gov.tr

iktm81@kultur.gov.tr

Düzce İli su kaynakları yönünden oldukça zengin bir 
bölgedir. Su kaynaklarımız Düzce Ovasını çevreleyen 
dağlardan doğar, Efteni Gölü’nde toplanır ve Büyük 
Melen Nehri ile taşınarak Karadeniz’e dökülür. 
Dört büyük akarsuyu, sayısız küçük akarsuları, bu 
akarsuların beslediği birbirinden güzel şelaleleri, 
gölleri ve doğa koruma alanı olan Efteni Sulak Alanı 
ilimizin doğal zenginliklerindendir. 
Efteni Gölü: Elmacık Dağ silsilesinin eteğinde 
Düzce Ovası’nın akarsu ağının birleştiği ve Büyük 
Melen kanalıyla Karadeniz’e döküldüğü ekolojik 
bir ağın düğüm noktasındadır. Çevresi sahip olduğu 
zengin bitki örtüsü ve su kaynakları ile göçmen 
kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender 
merkezlerden biridir. Düzce’nin Gölyaka sınırları 
içinde bulunan Efteni Gölü, ilçe merkezine 5 km, 
Düzce’ye 25 km mesafededir.
Topuk Yaylası ve Göleti: Kaynaşlı İlçesi Bıçkıyanı 
Köyü mevkiinde bulunan Topuk Yaylası ve Göleti 
Düzce’ye 35 km mesafededir. Rakımı 1.300 m olan 
yayladan; Abant Gölü, Odayeri Yaylası, Sinekli Yaylası 
ve Samandere Şelalesi’ne ulaşmakta mümkün. 
Yaylada bulunan Yayla Göleti ortamla bütünlük arz 
ederek buraya olan ilgiyi arttırmaktadır. Dağdan 
çıkan kaynak sularıyla beslenen gölette; Aynalı 
Sazan, Kadıncık ve Hollanda Sarısı gibi balık türleri 
yaşamakta olup, gölette olta balıkçılığı yapılmaktadır.

Torkul Yaylası ve Göleti: Gölet çevresinde 
bulunan, kayın, köknar, gürgen, kestane, 
akçaağaç, karaçam gibi ağaçların 
panoramik görüntüsü eşliğinde, piknik, olta 
balıkçılığı, foto-safari, çadır kampı yapabilir, 
Torkul ve Odayeri Yaylaları arasındaki 
6 km’lik mesafede trekking turları 
gerçekleştirebilirsiniz.
Hasanlar Baraj Gölü: Baraj gölü olta 
balıkçılığına, çevresindeki ormanlar ise doğa 
yürüyüşüne uygun alanlar sunmaktadır. 
Baraj Gölü; kano, yelken, kürek sporları, 
su bisikleti ve olta balıkçılığı gibi aktiviteler için uygundur.
Kurugöl Tabiat Parkı: Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarındaki 
Kurugöl; mesire yeri ve tabiat parkı olarak tescillidir. Kayın, 
meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı Kurugöl, foto-safari, sportif 
olta balıkçılığı, kampçılık aktiviteleri için oldukça uygundur.
Nasıl Gidilir?
Efteni Gölü: Gölyaka sınırları içinde, İlçe merkezine 5 km, 
Düzce’ye 25 km mesafededir.
Topuk Yaylası Göleti: Kaynaşlı İlçesi Bıçkıyanı Köyü Mevkiinde, 
Düzce’ye 35 km mesafededir.
Hasanlar Baraj Gölü: Yığılca ilçesinde, Düzce’ye 37 km 
mesafededir. 
Torkul Yaylası Göleti: Düzce Merkez Uğurköyü sınırları içinde 
İl merkezine 34 km mesafededir. 
Kurugöl Tabiat Parkı: Düzce’ye 14 km mesafededir. 
Çamlıpınar Göleti: Kaynaşlı ilçesi, Dipsizgöl Köyünde, 
Düzce’ye 10 km. mesafededir.

iletişim

Düzce’nin Gölleri ve Göletleri
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Fakıllı Köyü İç Yolu, 81650 Fakıllı Köyü /
Akçakoca / DÜZCE

0380 716 10 50

http://www.duzcekulturturizm.gov.tr

iktm81@kultur.gov.tr

Akçakoca ilçesinin 8 km güney doğusundaki Fakıllı 
Köyünde bulunmaktadır. I. Derecede Sit alanı olarak 
tescillenmiştir. Bulunduğu köyden ismini alan 
mağaranın toplam uzunluğu 1017, ziyarete açık alanı 
ise 350 m’dir. Doğal özellikler taşıyan mağaranın 
içinde çeşitli yönlere giden galeriler, sarkıt ve dikitler 
vardır. Özellikle beyaz oda olarak anılan bölgeler 
damlataş bakımından zengindir.
Mağaraya yağışlı dönemlerde düden girişler 
ile önemli oranda su girişi vardır. Çok dönemli 
gelişimi karakterize eden şekil ve yapılara sahip 
olan Fakıllı Mağarası yarı aktif bir mağaradır. Yaz 
ve kış mevsimlerinde büyük farklılıklar gösteren 
nemli, sıcak ve serin bir havaya sahiptir. Mağaranın 
havasının astım ve nefes darlığı hastalığına iyi 
geldiği söylenmektedir. Mağaranın çevresi yapılan 
düzenlemeyle piknik alanı olarak kullanılmaktadır.
Nasıl Gidilir: Düzce-Akçakoca yönünde, Akçakoca’ya 
8 km mesafedeki Fakıllı Köyüne ulaşabilirler.

iletişim

Fakıllı Mağarası Akçakoca - Düzce



50

81950 Sarıkaya Köyü Yığılca / DÜZCE

0380 524 94 33

http://www.duzceturizm.gov.tr

iktm81@kultur.gov.tr

Yığılca ilçesinin 5 km kuzeybatısında bulunan 
Sarıkaya köyünün 1,5 km kuzeydoğusundadır, 1. 
derecede sit alanı olarak tescillenmiştir.
Batı Karadeniz Bölümünün en büyük mağarası olan 
Sarıkaya Mağarası, kireçtaşları ve kumtaşlarının 
derine doğru kazılması ile oluşmuştur. Aynı zamanda 
bir su geçiş yoludur.
Toplam uzunluğu 717 m olan mağaranın ana galeri 
uzunluğu 510 m, genişliği 80 m, boyu 75 m, tavan 
yüksekliği 15-40 m’dir. Salonda iki gelişim dönemine 
ait fosil ve genç damlataş şekilleri bulunmaktadır. 
Salonun ortasında Aksu Çayı’ndan gelen derenin 
oluşturduğu küçük bir şelale ve ikinci evreye ait bir 
kanyon-vadi bulunmaktadır ve ilk oluştuğu bölümden 
17 m ve gittikçe artan bir derinliktedir. Melen Çayı 
tarafından derince yarılmış plato karakterinde bir 
düzlüğün üzerinde düden konumunda bulunan 
mağara, yakın çevresinin yüzey sularını toplayarak 
Aksu Mağarası ile Melen Çayı’na boşaltır. 
Nasıl Gidilir: Düzce-Yığılca arası 38 km, Yığılca’nın 
5 km kuzeybatısında Sarıkaya Köyü, Köyle Mağara 
arası mesafe 1,5 km.

iletişim

Sarıkaya Mağarası Yığılca - Düzce
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Bıçkıyanı Mevkii / Kaynaşlı / DÜZCE

0380 547 70 77

http://www.fenerbahcetopukyaylasi.org

rezervasyonty@fenerbahce.org

Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Bıçkıyanı Köyü mevkinde 
bulunan Topuk Yaylası ve Göleti Düzce’ye 38 km 
mesafededir, rakımı 1.280 m’dir. Topuk Yaylasında 
ormanın kokusu, ardından göletle buluşan sarıçam, 
köknar, kayın gürgen ağaçlarının görüntüsü ile 
birlikte farklı birçok kuş çeşidinden doğa konseri 
dinleyerek, patika yollarda bisiklet, gölet çevresinde 
çadır kampı, trekking, foto-safari vb. aktiviteler 
yapılabilmektedir.
Dağdan çıkan kaynak sularıyla beslenen gölette; 
aynalı sazan, kadıncık ve Hollanda sarısı gibi balık 
türleri yaşamakta olup gölette olta balıkçılığı yapma 
imkanı vermektedir.
Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hizmete açılan 
Topuk Yaylası Tesisi dört bir yanı yemyeşil ağaçlar ile 
çevrili, UEFA standartlarına uygun, spor ve eğlence 
aktiviteleri için pek çok imkan sunmaktadır.
Nasıl Gidilir: Düzce İli Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı köyü 
Mevkiinde bulunan Topuk Yaylası ve Göleti D-100 
Karayoluna 10 km mesafededir. Kaynaşlı, Darıyeri-
Bakacak mevkiinden hareket ederek Dipsizgöl 
köyüne giden yoldan devam edip Topuk Yaylasına 
ulaşabilirsiniz. Yol üzerinde yönlendirme levhaları 
mevcuttur.

iletişim

Topuk Yaylası ve Göleti Kaynaşlı - Düzce
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Yığılca / DÜZCE

0380 524 94 33

http://www.duzceturizm.gov.tr

iktm81@kultur.gov.tr

Hasanlar Baraj Gölü Yığılca ilçemizde bulunmaktadır. 
Yığılca; bal ormanları, şelaleleri, mağaraları, 
bereketli toprakları ve doğal güzellikleri yanı sıra, 
İlimizin Yedigöller Milli Parkı’na 35 km mesafede 
bulunması sebebi ile de Düzce’nin önemli 
destinasyon ağının da ayaklarından biridir.
Göze sığmayan büyüklükte ve güzellikteki göl, her 
kıvrımından ve her yüksekliğinden tüm coşku ve 
güzelliğiyle pastoral lezzetler vererek insanı cezp 
ediyor. Göle paralel devam eden yol ara sıra göl 
kıyısına dek iniş müsaadesi verirken kıyıda piknik 
yapma şansı veriyor.
Göl çevresi özellikle mevsimine bağlı olarak 
doğanın değişen tonlarıyla etkileyicidir. Baraj gölü 
olta balıkçılığına, çevresindeki ormanlar ise doğa 
yürüyüşlerine çok müsait alanlardır. Alternatif 
su sporlarının yanı sıra, her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen kano ve yelken yarışları, zengin balık 
kaynakları ile sportif amaçlı olta balıkçılığına müsait 
kıyıları ile dikkat çeken bir bölgedir.
Baraj Gölü; kano, yelken, kürek sporları, su bisikleti 
ve olta balıkçılığı gibi aktiviteler için uygun olup, 
İlçede bulunan doğal güzelliklere kısa mesafede 
olması sebebiyle de alternatif doğa sporları içinde 
oldukça uygundur.
Nasıl Gidilir: Hasanlar Barajı Düzce’ye 20 km, Yığılca 
İlçesine merkezine ise 16 km mesafededir.

iletişim

Hasanlar Baraj Gölü Yığılca - Düzce
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Darıyeri Yörükler Köyü / Kaynaşlı / DÜZCE

0380 524 94 33

http://www.duzceturizm.gov.tr

iktm81@kultur.gov.tr

Kurugöl, 21,95 ha alanlık Tabiat Parkı içerisinde, 4,87 
ha büyüklüğünde bir göldür. Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi 
sınırlarında yer alan Kurugöl, mesire yeri olarak 
2004 yılında, tabiat parkı olarak da 2011 yılında tescil 
edilmiştir. Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı 
Kurugöl, foto-safari, sportif olta balıkçılığı, kampçılık 
ve bisiklet aktiviteleri için oldukça uygundur. 
Kurugöl Tabiat Parkı Düzce Merkeze 14 km, TEM 
Düzce çıkışına 23 km, TEM Kaynaşlı çıkışına 7 km 
mesafededir.

iletişim

Kurugöl Tabiat Parkı Kaynaşlı - Düzce
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81900 Sazköy Köyü / Kaynaşlı / DÜZCE

0380 545 21 20

http://www.tekirkoyevi.com

tekirkoyevi@hotmail.com

Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi bozulmamış doğası 
ve çevresindeki turizm potansiyelleri ile 
alternatif turizmin merkezi haline gelmiştir. Bu 
potansiyellerden biri de İlçe merkezine 7km. 
mesafede bulunan Saz Köy dür. Geleneksel yaşam 
tarzıyla alternatif tatil arayanlar ve köy hayatı tecrübe 
etmek isteyenler için köy içinde bulunan ve Abhaz 
Kültür geleneğine göre yapılmış 90 yıllık Tekir Köy 
Evi konaklamak isteyenler için hizmet veriyor. Doğası 
ve bahçesinde bulunan çiftlik hayvanları, kışın 
yanan odun sobası, şömine başında yenen akşam 
yemekleri ve otantik havası ile gelenlerin beğenisini 
kazanıyor. Farklı damak tadı arayanlar için Abhaz 
yemeklerinin de sunulduğu Tekir Köy Evi, sessiz, 
sakin ve gürültüden uzak tatil yapmak isteyenler için 
mükemmel bir kaçış noktası. İstendiğinde Bahçede 
Çadır ve karavan kampı, köy içi foto safari, doğa 
yürüyüşü alanları ile her dakikasına değecek bir tatil 
sunuyor. Düzce’ye 15 km mesafededir.
Nasıl Gidilir: Kaynaşlıdan Bolu yönüne doğru yaklaşık 
2 km sonra sağda Saz Köy ve Tekir Köyevi tabelalarını 
takip ederek 4 km kadar köy yolunda ilerliyoruz. 

iletişim

Saz Köy Tekir Köy Evi Kaynaşlı - Düzce
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Sinekli Yaylası, Beyköy Beldesi / DÜZCE

0380 524 94 33

http://www.duzceturizm.gov.tr

iktm81@kultur.gov.tr

Düzce’ye 33 km mesafede bulunan Sinekli Yaylasına 
Beyköy, Uğur Köyü, Samandere Köyü ve Samandere 
Şelalesi Tabiat Anıtı güzergahından ulaşılmaktadır. 
Ayrıca Abant Gölü yol güzergahından da ulaşım 
sağlanmaktadır. 1.450 m rakım da olup 100 dekar 
yayla alanına sahiptir. Her yıl Temmuz ayında 
düzenlenen ve geleneksel hale gelen Sinekli Yayla 
Şenliklerine katılım oldukça fazladır. Sinekli, Kütüklü 
ve Sakarca Yaylaları Abant Gölü Milli Parkı’nın 
kuzeyinde Bolu ile Düzce sınır arasında Kızılkaya 
Tepesinin etrafında yer alırlar ve birbirleri arası 
mesafe 1-3 km’dir.
Nasıl Gidilir: Düzce’ye 33 km, en yakın yerleşim 
yerine 6 km mesafede olan Sinekli yaylasına Beyköy, 
Uğur Köyü, Samandere Köyü ve Samandere Şelalesi 
güzergahından ulaşılmaktadır. Ayrıca Abat Gölü yol 
güzergahından da ulaşım sağlanmaktadır.

iletişim

Sinekli Yaylası - Düzce
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Düzce TEKNOPARK

TENOPARK İleri Teknolojiyi kullanan yada 
yeni teknolojilere yönelen firmaların belirli bir 
üniversitenin AR-GE olanaklarından yararlanarak 
teknoloji ve yazılım ürettikleri, teknolojik bir 
buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline 
dönüştürmek için  faaliyet gösterdikleri, bölgenin 
kalkınmasına katkıda bulunan ekonomik akademik 
ve sosyal yapını bütünleştiği alanlardır.

Orhangazi Mahallesi, Teknopark Caddesi, 
No:1  / DÜZCE

0380 542 15 00

08.30 - 17.30

https://duzceteknopark.com.tr

teknopark@duzce.edu.tr

iletişim
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Ziyarete Açık Endüstriyel Kuruluşlar
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1. Organize Sanayi bölgesi İstiklal Mah.
1. Cad. No: 30 A Beyköy / DÜZCE

Yetkili: Fatih BOZDAĞ / Planlama

0380 553 80 10 Dahili 136

Pazar hariç her gün, 7/24 açıktır.

http://www.mtplastech.com

fbozdag@mtplastech.com.tr

M&T Plastik A.Ş. 2007 yılında Düzce de 
kurulmuştur ,köpürtülmüş PVC, ABS+PMMA, 
PET, PS, ABS gibi polimer levhalardaki 
uzmanlığı, güvenilirliği ve yüksek kalite 
standartları ile müşterilerine hizmet etmeye 
odaklanmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında MT Plastik 
A.S tarafından üretilen polimer levhaların 
tescilli markası Plastech’tir. Mobilya, mimari, 
ev dekorasyonu ve display gibi uygulama 
alanlarındaki deneyimlerini paylaşarak, plastik 
teknolojilerinde yıllardır yatırım yapmaktadır.

• 25-30 kişilik toplantı salonu mevcuttur.

iletişim

M&T Plastik - Düzce
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Şehit Hüseyin Kıl Mah. Çilimli Cad.
No31/A-B-C-D Konuralp / DÜZCE

Yetkili: Ahmet KUŞÇU / İnsan Kaynakları

0380 541 41 98

Hafta içi 08.30-17.30 arası açıktır.

http://www.realkom.com.tr

ahmetkuscu@realkom.com

iletişim

Realkom Tekstil Ürünleri A.Ş. - Düzce

İstanbul merkezli REALKOM, tekstil sektöründe 
pazar lideridir. Toplamda 1500 çalışandan oluşan 
ekibine ve ayda 500.000 adet dokuma giysi 
üretim kapasitesine sahip, tamamen entegre bir 
tekstil şirketidir. 
Üretimini Düzce’de, 4 farklı üretim tesisinde 
1300 çalışanı ile kesimden nihai sevkıyata dikey 
olarak entegre birimlerle çalışmaktadır. 

• 15-20 kişilik toplantı salonu mevcuttur.



61

1. OSB 2. Cadde no:6
81600 Beyköy / DÜZCE

Yetkili: Mustafa KAVUK / Genel Müdür Yrd.

0380 553 71 08

Hafta içi 08.00-18.00 arası açıktır.

http://www.bilenegzost.com.tr

mustafakavuk@bilenegzost.com.tr

iletişim

Bilen Egzost San. ve Tic. A.Ş. - Düzce

Yurtiçi ve yurtdışında otomotiv, iş makinası, 
traktör, jeneratör ve zırhlı araç üreticilerine 
egzost ve emisyon kontrol sistemleri, her türlü 
malzeme, çap ve kalınlıkta bükümlü borular, 
ürün/sistem tasarım ve geliştirme konularında 
tedarikçi olarak hizmet vermektedir. 
BİLEN, 2014 yılında taşındığı Düzce Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki  fabrikasından Türkiye’nin 
her bölgesine ve Dünya’nın bir çok farklı 
noktasına sevkiyatlarını gerçekleştirmektedir.

• 20 kişilik toplantı salonu mevcuttur.
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Şehit Bayram Gökmen Mah. Konuralp 
Şantiye Sok. No:1 / DÜZCE

Yetkili: Aykut DAĞ / Muhasebe Müdürü

0380 541 47 80

Hafta içi 08.30-17.30 arası açıktır.

http://www.bayerplastik.com.tr

aykutdag@bayerplastik.com.tr

iletişim

Bayer Plastik Ambalaj A.Ş. - Düzce

1985 yılında faaliyete başlamasının ardından 
tıbbi malzeme sektöründe faaliyet gösteren 
BAYER, plastik tüp üretimi ve dolumu alanında 
çalışmalarını sürdürmektedir.
Plastik tüp ambalaj üretimi ve dolumu ,100 kişilik 
bir ekip ve teknolojik makine parkı ile üretim 
kapasitesi yıllık 40 milyon adet olarak üretim 
faaliyetini sürdürmektedir.
Polietilen ve türevi hammaddelerle, ekstrüder 
ve kafa omuz makinelerini kullanarak üretilen 
plastik tüpler üzerine ofset, serigrafi, sıcak baskı, 
etiket kaplama ve polipropilen kapak üretmek 
suretiyle ürünlerini oluşturarak; kozmetik, gıda, 
ilaç ve kimya sektörlerine hizmet vermektedir.
Amerika, Almanya, Hollanda, Fransa, Norveç, 
Dubai, İsrail, Ürdün, Bulgaristan, Cezayir, Rusya, 
İran, Macaristan, Lübnan, Tunus, Fas, Hindistan 
ve Yunanistan gibi ülkelere plastik tüp ihracatı 
yapmaktadır.

• 20-25 kişilik toplantı salonu mevcuttur.
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D-100 Karayolu Üzeri Küçük Melen Mevkii 
81000 / DÜZCE

Yetkili: Faruk DARIYERLİ / Genel Müdür

0380 537 51 85

Hafta içi 08.30-17.30 arası açıktır.

http://www.pekintas.com.tr

info@pekintas.com.tr

iletişim

Pekintaş Group - Düzce

Şirket, Endüstriyel yapı ihtiyaçlarınızda, fabrika 
binaları, sosyal tesisler, okullar, depolama 
tesisleri, antrepolar, büyük marketler, alışveriş 
merkezleri, hayvancılık besi binaları, kümesler, 
spor salonları, sanayi siteleri, köprüler, üst 
geçitler, viyadük ve kavşaklar gibi tüm yapı 
taleplerine, sistem etüdü, projelendirme, yapı 
elemanlarının üretimi, nakliyesi ve montajı 
aşamalarının tamamında hizmet vermektedir.
Ayrıca kullanım amacına göre çelik sistem, 
prefabrik ve çeliğin birlikte kullanıldığı kompozit 
sistem ve arakatlı sistem gibi uygulanabilir tüm 
sistem taleplerine çözüm üretmektedir

• 50 kişilik toplantı salonu mevcuttur.
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Şerefiye Mah. Gaziantep Cad.
Cengiz Topel Sok. No: 6/G 81010 / DÜZCE

Yetkili: Atilla ŞAHİN / Firma Sahibi

0380 524 26 50 51

Hafta içi 08.30-19.30, Cumartesi 16.30’a kadar.

http://www.pekintas.com.tr

atilla@turanofset.com

iletişim

Turan Ofset Matbaa - Düzce

• 15-20 kişilik Toplantı salonu mevcuttur. 
• 4. ve 5. sınıftan itibaren tanıtım ve bilgilendirme uygundur.
• Saat 10.00-15.00 arası günün en yoğun zamanlarıdır. 

Turan Ofset Matbaa Ltd. Şti. 1968 yılında “Turan 
Matbaası” ismiyle Turan Şahin tarafından 
kurulmuştur. İşletme matbaacılığın yanı sıra 
Ferman Gazete’sinin yayınlanmasıyla da Düzce 
ve Çevresinde tanınmaya başlamıştır. Lastik Kaşe 
ve Mühür çekimini Düzce’ye ilk getiren; sulu 
sistem fotokopi makinesini hizmete ilk sunan 
firmadır. Gelişen teknoloji ve ekipmanlarıyla 46 
yıldır müşterilerinin hizmetindedir.
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Düzce Üniversitesi

www.duzce.edu.tr
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iletişim
Düzce Üniversitesi 
İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. Duygu ÖZDEMIR ÇÖMERT
duyguozdemir@duzce.edu.tr

0850 800 81 81 Dahili: 1870

09:00-17:00

https://www.duzce.edu.tr/

İletişim@düzce.edu.tr
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Tıp Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Orman Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fakülteler
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Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitüler
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Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulları
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
Çilimli Meslek Yüksekokulu
Cumayeri Meslek Yüksekokulu
Düzce Meslek Yüksekokulu
Gölyaka Meslek Yüksekokulu
Gümüşova Meslek Yüksekokulu
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yüksekokullar
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(DÜYEM) Düzce Ünv. Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
(DAGEM) Düzce Ünv. Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi
(DÜB‹YOM) Düzce Ünv. Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
(DÜ-B‹T) Düzce Ünv. Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma M.
(DÜKAM) Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Düzce Üniversitesi–Merkezler



77

(DAGEM) Düzce Ünv. Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Mer.
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(DÜ-B‹T) Düzce Ünv. Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Arş. M.
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(DÜB‹YOM) Düzce Ünv. Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Mer.
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Sosyal ve Sportif Etkinlikler
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Bisiklet Sporları - Düzce

İlimiz coğrafi yapısı bisiklet kullanımı için oldukça 
uygundur. Niteliğini özgürce belirleyebileceğiniz 
rotaları ve yemyeşil doğası ile birçok alternatifler 
sunmaktadır. Bütün dünyada hızla yayılan yeşil 
turizm anlayışına paralel olarak ilimizde de bisiklet 
kullanımında farkındalığı arttırmak ve ilimizin 
tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslararası çeşitli 
organizasyonlar gerçekleştirilmektedir.
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Yelken ve Kano Sporları - Düzce

Yelken sporları, denizi, doğayı ve heyecanı sevenlerin tercih 
ettiği alternatif su sporlarının önde gelenlerindendir. İlimiz 
Akçakoca ve Yığılca ilçeleri deniz ve göl avantajları ile yelken 
sporlarına uygun bir potansiyel arz etmektedir. Karadeniz 
Bölgesi’nin batı ucunda, Orta Anadolu’nun denize açılan 
en yakın penceresi konumunda olan Akçakoca, İstanbul 
ve Ankara gibi iki metropolün arasında yeşil ve mavinin 
kaynaştığı şirin bir tatil beldesidir. Akçakoca, deniz- kum-
güneş ekseni yanında, başta doğa turizmi olmak üzere birçok 
alternatif turizm olanaklarıyla ayrıcalıklı bir konumdadır. 
Dalma meraklıları, sörf yapmak isteyen heyecan tutkunları, 
yelken sporuyla denizin mavi dünyasına açılmak ve olta 
balıkçılığına meraklı olanlar için alternatifler sunuyor.
Düzce’ye 20 km mesafede bulunan Yığılca, ilçe merkezine 
girmeden hayranlık uyandıran güzellikteki Hasanlar Barajı 
sizleri karşılıyor. Göze sığmayan büyüklükte ve güzellikteki 
göl, her kıvrımından ve her yüksekliğinden tüm coşku ve 
güzelliğiyle insanı cezp ediyor. Alternatif su sporlarının yanı 
sıra, dönem dönem düzenlenen yelken yarışları, zengin balık 
kaynakları ile sportif amaçlı olta balıkçılığına müsait kıyıları 
ile dikkat çekiyor.
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Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü Rafting - Düzce

Cumayeri-Dokuzdeğirmen Köyü, yanından geçen 
Büyük Melen Nehri ile tanınmakla birlikte, doğal 
güzellikleri ve alternatif doğa sporlarına uygunluğu 
ile bilinmektedir. Bölge; yüksek adrenalini eşsiz doğal 
güzelliklerin içinde yaşayabileceğiniz ender yerlerden 
biridir.
Büyük Melen Nehri, raftinge elverişli 13 km parkuru 
ile dikkat çekerken,  Köyde tabi varlıklara kayıtlı 600 
yaşındaki asırlık Çınar ağacı ve Dokuzdeğirmen Köyü 
rafting alanına 5 km mesafede bulunan Harmankaya 
Şelalesi 700 m’lik orta zorluktaki yürüyüş parkuru 
ile de bölgenin saklı cenneti. Dokuzdeğirmen Köyü, 
içinden geçen Melen Çayı üzerine kurulmuş 9 adet su 
değirmeninden dolayı bu isimle anılmaktadır. Yılın her 
döneminde profesyonel rafting ve kano yapılmaktadır.
Nasıl Gidilir: Düzce’nin kuzeybatısında yer alan 
Cumayeri, Düzce merkeze 21 km mesafededir. 
Toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

81700 Dokuzdeğirmen/Cumayeri / DÜZCE

0380 524 94 33

http://www.duzceturizm.gov.tr/rehber-7-
spor_turizmi.html

iktm81@kultur.gov.tr

iletişim



84

Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar
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Kültür Mah. 737 Cad. No: 11
81010 / DÜZCE

Yetkili: Necdet ÇİÇEK / İl Müdürü

0380 524 13 96 Dahili 1020

Hafta içi 08.30-17.30

http://duzce.tarimorman.gov.tr

düzce@tarimorman.gov.tr

iletişim

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

• 30 kişilik toplantı salonu vardır.
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Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü

Camikebir Mahallesi, İstanbul Caddesi
H Blok No: 45, 81010  / DÜZCE

Yetkili: Seyhan AKYÜZ / İl Göç İdaresi Müd. V.

0380 524 13 70

http://www.duzce.gov.tr

seyhanakyuz8181@gmail.com

iletişim

• 15 Kişilik toplantı salonu vardır.
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Nalbantoğlu Mah. Kuzey Çevre Yolu
4775. Sok. No: 56 / DÜZCE

Yetkili: Okan KARADUMAN / Müdür

0380 411 26 26

7/24 (Öğrenci ziyaretleri hafta içi 08.30-17.30)

www.duzce112acm.gov.tr

duzce112@gmail.com

Nalbantoğlu Mah. Kuzey Çevre Yolu
4775. Sok. No: 56 / DÜZCE

Yetkili: Ali KARTAL / Müdür

0380 411 66 66          0380 424 13 84

7/24 (Öğrenci ziyaretleri hafta içi 08.30-17.30)

www.duzce.afad.gov.tr

duzcemdr@afad.gov.tr

iletişim iletişim

• 50 kişilik toplantı salonu mevcuttur

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) 
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Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi
81010  / DÜZCE

Yetkili: Emir TÜRKER / Egitim Sorumlusu

0380 23 13 18 Dahili 117

7/24 açıktır.

http://www.duzce.bel.tr/

İtfaiyedanismani@hotmail.com

iletişim

• 45 kişilik toplantı salonu 
mevcuttur.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü
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Uzun Mustafa, 737 Sokak
81010  / DÜZCE

Yetkili: Ömer DİN / Müdür

0380 524 06 05

Hafta içi 08.30-17.30

https://mgm.gov.tr

düzce@mgm.gov.tr

iletişim

Düzce Meteoroloji İl Müdürlüğü
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Kazanım Mekan
Tabloları
Kazanım Mekan 
Tabloları
• Lise 9 Sınıf 
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Ünite Kazanım Mekan Açıklama

K
üm

el
er

9.2.1.1. Kümelerle ilgili temel 
kavramlar hatırlatılır.
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak 
işlemler yapar.
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, 
kesişim, fark, tümleme işlemleri 
yardımıyla problemler çözer.

Düzce İl 
Eğitim Tarihi 
Müzesi

Eserlerin tasnif edilmesinde hangi 
kriterlerin uygulandığını öğrenir. 
Fotoğraf, malzemeler, basılı 
materyaller bölümleri incelenir. 
Fotoğraflar, zamana göre, mekâna 
göre, öğretim kademelerine göre 
gruplandırmalar yapılır. Bunların hiç 
birine uymayan fotoğraflar belirlenir.
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9.3.5.2. Denklemler ve 
eşitsizliklerle ilgili problemler 
çözer.

Realkom 
Tekstil,
Bayer Plastik,
M.T Plastik 
A.Ş, Turan 
Ofset Matbaa

Çalışanların ve makinelerin günlük 
yaptıkları işler ilgili bilgiler alınır. Her 
bir ürünün ortaya çıkması için gereken 
süreler hesaplanılır. Bazı çalışanların 
gelemedikleri zaman ürünün ortaya 
çıkması için gereken süredeki 
değişimler hesaplanılır.
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10.6.1.1. Dik prizmaların ve dik 
piramitlerin uzunluk, alan ve 
hacim bağıntılarını oluşturur.
11.6.1.1. Küre, dik dairesel 
silindir ve dik dairesel koninin 
alan ve hacim bağıntılarını 
oluşturarak işlemler yapar.

Camilerimiz, 
Türbelerimiz

Caminin hacmini, yüzey alanını, iki 
noktası arasındaki en uzun mesafeyi 
açıklar. Cami mimarisinde yer 
alan kubbe ve sütun gibi mimari 
elamanların silindir, koni ve diğer 
geometrik cisimlerle ilişkisini kurar.

11.3.3.1 Bir fonksiyonun 
grafiğinden, dönüşümler yardımı 
ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Düzce El 
Sanatları 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü

Taş ve mermer, halı, kilim, ahşap, 
kuyumculuk ve gümüşçülük 
işlemeciliğindeki motifler dönüşümleri 
fark eder.

Matematik Dersi 9. Sınıf9.Sınıf
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Ünite Kazanım Mekan Açıklama
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ar 12.1.3.2. Üstel ve logaritmik 
fonksiyonları gerçek hayat 
durumlarını modellemede 
kullanır.

Düzce İl Nüfus 
ve Vatandaşlık 
Müdürlüğü

Düzce merkezin ve içlerin nüfusunu ve 
nüfus artış hızını öğrenir. Önümüzdeki 
yıllar için nüfusun yaklaşık kaç 
olacağını hesaplar.

İn
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12.6.2.4. Belirli integral ile alan 
hesabı yapar. 

Düzce 
Güzeldere 
Şelalesi Tabiat 
Parkı

Güzeldere Şelalesinin düzgün olmayan 
piknik yerinin yüzey alanını integral 
hesabı yaklaşık olarak hesaplar.

Matematik Dersi 9. Sınıf
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Ünite Kazanım Mekan Açıklama
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9.1.2.1. Görsel Sanatların 
özelliklerini açıklar.                                                                                                                                       
9.1.2.2. Görsel Sanatlar alanındaki 
meslekleri tanır.

Turan Ofset Matbaası 
Düzce Üniversitesi 
Sanat Tasarım 
Fakültesi

Görsel  sanatlar da yer alan 
grafik ve baskı yöntem ve 
tekniklerini gözlemleyerek 
imkan ölçüsünde  deney 
yapar.
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9.3.2. Doku
9.3.2.1. Her objenin kendine özgü 
bir dokusu olduğunu ifade eder.                                                                                     
9.3.2.2. Doku çeşitlerini tanır.
9.3.2.3. Nesnel doku ile görsel doku 
arasındaki farkı açıklar.
9.3.2.4. Görsel sanat çalışmalarında 
nesnel dokuları kullanır. 

Aydınpınar Şelalesi
Samandere Şelalesi
Güzeldere Şelalesi
Efteni Gölü 
Hasanlar Barajı
Sinekli Yaylası
Kardüz Yaylası
Topuk Yaylası
Odayeri Yaylası

Bulunduğu ildeki  
tabiat güzelliklerinden 
yararlanarak, nesnel doku  
ve görsel doku özelliklerini   
gözlem  yaparak tanır.
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9.2.1.2. Müze çeşitlerini açıklar.
9.2.1.3. Müzelerin ve sanat 
galerilerinin önemini açıklar. 

Düzce Konuralp 
Müzesi, Düzce İl 
Eğitim Tarihi Müzesi

Konuralp Müzedeki eserleri 
ve bölümleri  gözlemler ve 
müze çeşitlerini tanır.

9.2.1.4. Kültürün geleceğe 
aktarılmasında sanat eserlerinin 
değer ve önemini açıklar.
9.2.1.5. Sanat eserlerini ve kültürel 
değerleri korumanın önemini 
açıklar.

Konuralp Antik 
Tiyatro Somut 
Olmayan Kültürel 
Miras Taşıyıcıları.
Düzce El Sanatlar 
Merkezi Müdürlüğü, 
Saz Köy Tekir Köy Evi

Bulunduğu bölgede kültürün 
geleceğe aktarılmasında, 
tarihi yapılarda gözlem 
yapar ve kültürel değerler  
hakkında bilgi edinir.

Görsel Sanatlar Dersi 9. Sınıf
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9.A.1.Sesi tekniğine uygun kullanır. Düzce Üniversitesi 
Sanat Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 
Müzik Bölümü
Güzel Sanatlar Lisesi

Ses açma çalışmalarında ses 
türüne göre ses sınırlarının 
aşılmamasına dikkat edilmeli ve 
ses açma çalışmalarında klavyeli 
bir çalgıdan (akordion, piyano, org, 
melodika) yararlanılmalıdır

9.A.2. İstiklâl Marşı’nı nefes 
yerlerine dikkat ederek söyler.
9.A.7. Toplum hayatında önemli yer 
tutan marşlarımızı doğru söyler 
(Vatanseverlik)

 Konuralp Antik 
Tiyatro, Konuralp 
Müzesi ve Prusias 
Antik Kenti Düzce İl 
Eğitim Tarihi Müzesi

Öğretmenin elinde İstiklal 
Marşı’nın ses kaydı ve/veya 
akordion, piyano, org, melodika  
eşliği bulunmalıdır.

9.A.3.Düzeyine uygun eserleri 
notalarına ve süre değerlerine 
uyarak seslendirir.
9.A.4. Eserleri hız ve gürlük 
terimlerine uygun olarak 
seslendirir.

Konuralp Antik 
Tiyatro

Yazılan ritim eşlikleri, getirilen 
ritim çalgıları ile çalınır.

9.A.3. Düzeyine uygun eserleri 
notalarına ve süre değerlerine
uyarak seslendirir.
9.A.7. Toplum hayatında önemli yer 
tutan marşlarımızı doğru söyler.

Konuralp, Antik 
Tiyatro

Ataatürk’ün sevdiği şarkılar 
söylenir. Atatürk’ün müzik ve sanat 
hakkında söylediği sözler yazılarak  
hazırlanan pano ile sergilenmesi  
sağlanır.
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9.B.5. Türk müziği usullerinin 
vuruşlarını tanır.
9.A.6. Türk müziği türlerinden örnek 
eserler seslendirir. (Vatanseverlik)

Düzce Üniversitesi 
Sanat Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 
Müzik Bölümü

Öğretmen, Türk müziğinde 
kullanılan 2/4’lük “nim sofyan”, 
3/4’lük semai, 4/4’lük sofyan 
usullerini verdikten sonra icra 
yapılabilir.
Öğretmen, seslerin yüksekliklerini 
duyurmak üzere piyano/elektronik 
org vb.klavyeli çalgılardan 
yararlanabilir.

Müzik Dersi 9. Sınıf
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Müzik Dersi 9. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

9.D.6. Dünyanın farklı 
bölgelerindeki müzik eserlerinden 
örnekler dinler. (Saygı)

Konuralp Antik 
Tiyatro

Dünyanın farklı bölgelerindeki 
(Uzak Doğu, Afrika, Amerika, 
Akdeniz ülkeleri vb.) müziklere ait 
eserlerden değişik örnekleri içeren 
bir çalışma yaprağı hazırlanıp 
dağıtılarak,öğrencilerden, 
içlerinden seçtikleri örnek eserleri 
seslendirmeleri istenir.

9.D.8. Dünyadaki popüler müzik 
türlerinden seçkin örnekler dinler.

Konuralp Antik 
Tiyatro

Öğrencilerden, dünyanın farklı 
bölgelerindeki (Caz, blues, rock, 
pop) müzikleri araştırmaları 
istenir. Elde ettikleri bulgularla 
açıklamalı dinleti etkinlikleri 
düzenlemeleri istenir (Konser).
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9.C.1. Yatay aralıklardan ezgi 
oluşturur.

Konuralp Antik 
Tiyatro

Oluşturulan ezgileri seslendirmeye 
yönelik etkinlikler düzenlenir 
(Konser).

9.C.3. Müzikle ilgili araştırma 
ve çalışmalarında bilişim 
teknolojilerinden yararlanır.

Düzce Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi

İnternet ortamında müzik 
dinlerken siber güvenliğin 
ve etik kuralların önemi 
açıklanarak,Audacity programını 
kullanarak ses kaydı ve 
düzenlemeler yapar.
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B
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9.C.4. Türk halk müziğinin yaşanmış 
öykülerini canlandırır. (Özdenetim)

Düzce - Konuralp 
Antik Tiyatro Somut 
Olmayan Kültürel 
Miras Taşıyıcıları

Halk türkülerinin öyküleri 
hakkında araştırma yapmaları 
ve elde edilen bulguları gruplar 
hâlinde canlandırarak sunmaları 
istenir. Etkinliğin sergileneceği 
ortam ve koşullar hazırlanmalıdır 
(Tiyatro).

D
 M

Ü
Zİ

K
 K

Ü
LT

Ü
R

Ü 9.A.7. Toplum hayatında önemli yer 
tutan marşlarımızı doğru söyler.
9.D.6. Dünyanın farklı 
bölgelerindeki müzik eserlerinden 
örnekler dinler. (SAYGI)

Düzce Belediyesi 
Anıtpark Meydanı, 
Konuralp Antik 
Tiyatro

Öğrenilen eserler gürlük ve 
anlatım terimlerine uygun olarak 
söyletilmelidir. Dünyanın farklı 
bölgelerindeki (Uzak Doğu, Afrika, 
Amerika, Akdeniz ülkeleri vb.) 
müziklere ait eserlerden değişik 
örnekleri içeren bir çalışma 
yaprağı hazırlanıp dağıtılır. 
Öğrenciler icra yapabilir (Konser).

A
 D

İN
LE

M
E 

- 
SÖ

YL
EM

E 9.A.1.Sesi tekniğine uygun kullanır.
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9.A.7. Toplum hayatında önemli yer 
tutan marşlarımızı doğru söyler.
9.D.6. Dünyanın farklı 
bölgelerindeki müzik eserlerinden 
örnekler dinler.(Saygı)

Müzik Dersi 9. Sınıf
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Futbol 9.1.2.1.1. Seçili spor dalına özgü ısınma 
hareketlerini uygular. 
9.1.2.1.2. Seçili spor dalına özgü kuralları açıklar.
9.1.2.1.3. Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.
9.1.2.1.5. Seçili spor dalına özgü temel hareketleri 
uygular. 
9.1.2.1.10. Seçili spor etkinliklerinde rekabet ve iş 
birliği içerisinde hareket eder.

Futbol Sahaları 
Kapalı Spor Salonları

11x11 
futbol maçı 
yapar, futbol 
oyununda 
alan ve 
pozisyon 
bilgisini 
geliştirir.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi 9. Sınıf

Fizik Dersi 9. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

M
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9.2.1.2. Günlük hayatta saf 
maddelerin ve karışımların 
özkütlelerinden faydalanılan 
durumlara örnekler verir. 
Kuyumculuk, porselen yapımı, ebru 
yapımı gibi özkütleden faydalanılan 
çalışma alanlarına değinilir.

Somut Olmayan 
Kültürel Miras 
Taşıyıcıları (Ebru ve 
Savat)

Ebru yapımının sıvıların 
özkütleleri nin farklı olmasından 
yararlanılarak gerçekleştiğini 
gözlemler.
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K
im

ya
 B

ili
m

i 9.1.2.1. Kimyanın ve kimyacıların 
başlıca çalışma alanlarını açıklar.

Realkom Tekstil 
Bayer Plastik
Mt Plastik

Boya-tekstil alanlarının kimya 
ile ilişkisini gözlemler.
Kimya alanı ile ilgili kimya  
mühendisliği, metalurji  
mühendisliği, eczacı, kimyager 
mesleklerini tanır.

K
im

ya
sa

l 
Tü

rl
er

 A
ra

sı
 

Et
ki

le
şi

m
le

r 9.3.4.1. Zayıf ve güçlü etkileşimleri 
bağ enerjisi esasına göre ayırt eder

Aydınpınar Şelalesi
Samandere Şelalesi
Güzeldere Şelalesi

Hidrojen bağlarının oluşumunu 
gözlemler.

M
ad

de
ni

n 
H

al
le

ri

9.4.2. Katılar.
9.4.3. Sıvılar.
9.4.4. Gazlar

Halk Kütüphaneleri Katı sıvı ve gaz made örnekleri 
ile  ilgili literatür araştırması 
yapar.

D
oğ

a 
ve

 K
im

ya 9.5.1. Su ve Hayat.
9.5.2. Çevre Kimyası.

DÜBİT
Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğü,
Hasanlar Barajı 

Suyun sertliğinin ölçümünün 
nasıl yapıldığını kavrar. Su ve 
toprak kirleticilerin hayatımızı 
ne denli zorlaştırdığımızı 
gözlemler.

Coğrafya Dersi 9. Sınıf
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D
oğ

al
 

Si
st

em
le

r 9.1.11. İlkim elemanlarının 
oluşumunu ve dağılışını 
açıklar.

Düzce Meteoroloji İl 
Müdürlüğü

Hava durumu ve iklim arasındaki 
farklılıkları gözlemler. İklim 
elemanlarının hava durumu ve 
iklim oluşumuna etkisini gözler.
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M
od
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Konuşma: 
10. Kann mit elementaren sprachlichen Mitteln den schulischen 
Alltag beschreiben. (Gündelik okul hayatını tanımlamak için 
temel dilbilim araçlarını kullanabilir)
Okuma:
5. Kann kurze Texte verständlich und laut lesen. ( Kısa metinleri 
anlaşılabilir ve yüksek sesle okuyabilir)
6. Kann Fragen und Anweisungen verstehen, sofern diese klar 
und deutlich an ihn/sie gerichtet werden. (Kendisine açıkça 
hitap etmeleri koşuluyla soruları ve talimatları anlayabilir)
Yazma:
6. Kann einfache, isolierte Wendungen und kurze Sätze 
schreiben. (Basit, yalıtılmış ifadeler ve kısa cümleler kurabilir)
Hören:
4. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig 
gesprochen wird und wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn 
zu erfassen. (Çok yavaş ve dikkatli bir şekilde konuşulduğunda 
ve uzun duraklamaların ne zaman anlamayı kavramasına izin 
verdiğini anlayabilir)

Düzce İl 
Eğitim Tarih 
Müzesi

Öğrenciler 2 ve 
3 kişilik gruplar 
halinde Müzede 
gördükleri 
okul araç 
gereçlerden 
seçip 
fotoğraflarını 
ve özelliklerini 
yazarak 
arkadaşlarına 
sunum yaparlar.  
Sunum 
sonunda da 
arkadaşlarına 
kısa sorular 
yöneltebilirler.
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1.
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1.1. Meslek ahlakı, Ahilik ilkeleri ve 
esleğini yapabilmesi için doğruluğun, 
yasalara bağlılığın ne kadar önemli 
olduğunu kavrar.

El Sanatları 
Merkezi 
Müdürlüğü Nazmi 
Kal Etnografik 
Sergi Evi, Somut 
Olmayan Kültürel 
Miras Taşıyıcıları

1.1. Meslek ahlakına uygun 
davranışlar sergileyebililir. 1.2. 
Millî, manevi, ahlaki ve insani 
tüm değerlere uygun davranışlar 
sergileyebilir.

1.2. Mesleki ahlakına uygun 
davranışların ne gibi kazançlar, 
sağladığını bilir.

El Sanatları 
Merkezi 
Müdürlüğü Nazmi 
Kal Etnografik 
Sergi Evi, Somut 
Olmayan Kültürel 
Miras Taşıyıcıları

1.2. Öğrencinin/bireyin meslek 
ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi 
ve insani tüm değerlere uygun 
davranışlar sergilemesine yönelik 
bilgi ve becerileri kazanabilir.

1.3. Ahilerin ahlaka ve eğitime verdiği 
değer ve önemi kavrar
Ahiliğin ilkelerini bilir.

El Sanatları 
Merkezi 
Müdürlüğü

1.3.Ahilik ilkelerine uygun 
davranışlar sergileyebilir.

2.
 İş
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2.1.İş yerinde güvenliği tehdit eden 
unsurları belirleyip gerekli güvenlik 
tedbirlerini alır. İş güvenliğinin 
amaçlarını sıralar. İş yerinde güvenliği 
tehdit eden unsurları belirler
2.2.Meslek hastalıklarının sebeplerini 
öğrenir, buna göre gerekli önlemleri 
alır. İşyerinde ortaya çıkabilecek kaza, 
yaralanma ve yangınlara karşı gerekli 
tedbirleri alır. Kaza kavramını tanımlar.

Düzce İtfaiye 
Müdürlüğü
AFAD (İl Afet 
ve Acil Durum 
Müdürlüğü), 
Düzce 112 Acil 
Çağrı Merkezi.

Bireye / öğrenciye; çalışma 
ortamında ortaya çıkabilecek 
kaza, yaralanma ve yangınlara 
karşı alınması gereken iş sağlığı 
ve güvenliği tedbirleri ile ilgili 
bilgi ve becerileri kazandırır.  
Meslek hastalıklarının sebeplerini 
öğrenerek gerekli önlemleri 
alabilir.

2.3.Yangının nedenlerini sıralar. 
yapılması gereken iş ve işlemleri 
yürütür. İş azasından sonra hukukunun 
temel kavramlarını açıklar. İşyeri kaza 
bildirim formu hazırlar.

Düzce  İtfaiye 
Müdürlüğü

İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, 
yaralanma ve yangınlara karşı 
gerekli tedbirleri alabilir.
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5.1. Girişimcilikle ilgili temel kavramları 
kullanır. Girişimcide bulunması gereken 
temel nitelikleri tanımlar. Girişimcilikle 
ilgili temel kavramları içeren bir kavram 
haritası hazırlar. Meslek grubuyla ilgili iş 
fikirleri oluşturabilir.

TEKNOPARK Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak 
kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek 
ve meslekte kendini geliştirmek için 
gerekli planlama ve yönetim ilgili bilgi ve 
beceriler kazanır. Meslek grubuyla ilgili 
iş fikirleri oluşturabilir  ve bu fikirleri 
değerlendirebilir.

5.2. İşletmenin kuruluş nedenlerini 
sıralar. İşletmenin kuruluş aşamasında 
gerekli olan evrakları hazırlar. Örnek iş 
planı taslağı hazırlar. İşletme kurulum 
işlemlerini sıralar.

Düzce Üniversitesi 
İdari Bilimler 
Fakültesi
TEKNOPARK

İşletme kurmak için gerekli süreci takip 
ederek evrakları hazırlayabilir.

5.3.Örnek iş planı taslağı hazırlar. 
İşletme kurulum işlemlerini sıralar.

Düzce Üniversitesi 
İdari Bilimler 
Fakültesi

İşletme kurulum işlemlerini sıralar.

6.
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6.1. İşletme ve işletme türleri ile ilgili 
temel kavramları açıklar. İhtiyaç ve 
Üretim kavramını tanımlar. İhtiyaçlarla 
ilgili kavram haritası hazırlar.

Düzce Üniversitesi 
İdari Bilimler 
Fakültesi

Gerekli ortam sağlandığında İşletme ve 
işletme türleri ile ilgili temel kavramları 
kullanabilir. Kavram haritası hazırlar.

6.2.Yönetimin alt fonksiyonları 
doğrultusunda yönetim planı hazırlar. 
Yönetim ile ilgili temel kavramları 
tanımlar. Planlama, Örgütleme ve 
Yöneltme kavramını açıklar.

Düzce Üniversitesi 
İdari Bilimler 
Fakültesi

Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda 
yönetim planı hazırlayabilir.

6.3.Kendi sektörüne uygun stok ve 
kalite yöntemini seçer. Üretim yönetimi 
kavramını tanımlar. Üretim süreci 
şeması hazırlar.

Düzce Üniversitesi 
İdari Bilimler 
Fakültesi

Kendi sektörüne uygun stok ve kalite 
yöntemini seçebilir.
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3.3. İşletme hakkında bilgi sahibi olarak 
çalışma hayatında etkili iletişim kurar. 
İşletmenin örgütlenme yapısı içinde yer 
alan birimleri tanımlar. İşletmenin örgüt 
şemasını çizer.

Bilen Egzos 
Bayar Plastik
MT Plastik

Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili 
iletişim kurar. İşletme hakkında bilgi sahibi 
olarak çalışma hayatında etkili iletişim 
kurar.

3.4. İş hayatında uyulması gereken 
kuralları sıralar.

Somut Olmayan 
Kültürel Miras 
Taşıyıcıları

Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme 
yolları geliştirir.

3.5. İnsan ilişkilerini düzenleyen 
toplumsal kurallara uygun davranır. 
İnsan ilişkilerini düzenleyen kuralları 
açıklar. Toplumsal grupları sıralar.

Müftülükler, Düzce 
Ünversitesi İdari 
Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi

Toplumda insan ilişkilerini düzenleyen 
kurallardan olan, Görgü kuralları, Gelenek 
ve görenekler, Dini kurallar, Ahlak kuralları, 
Hukuk kuralları, İnsan haklarını açıklar.

4.
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4.1. Problemi kavrayarak problem çözme 
yöntemlerini açıklar. Problem çözme 
yöntemlerini açıklar.

Endüstriyel 
Kuruluşlar

Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun 
yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve 
veriler doğrultusunda proje hazırlamaya 
yönelik bilgi ve becerileri kazanır. Problemi 
kavrayarak problem çözme yöntemlerini 
açıklayabilir.

4.2. Problemin çözümüne ilişkin 
plan hazırlar. Öğrenme ihtiyaçlarını 
tespit ederek, öğrenme yöntemlerini 
kullanarak kendi öğrenme süreçlerini 
planlar.

Endüstriyel 
Kuruluşlar

Elde ettiği bilgileri / verileri ihtiyaçları 
doğrultusunda kullanarak kendi öğrenme 
süreçlerini planlar.

4.3.Öğrenme yöntemlerini sıralar. 
Öğrenme yöntemlerine örnek verir. 
Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda 
uygun yöntemleri kullanarak seçici bir 
şekilde bilgi ve veri toplar.

Endüstriyel 
Kuruluşlar

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun 
yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde 
bilgi ve veri toplayabilir.
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7.
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7.1.Çevre kirliliği, çevrenin 
korunması ve israfın önlenmesinin 
önemini yazılı/sözlü ve görsel 
materyallerle açıklar. Çevre 
sorunlarını açıklar. Çevre koruma ile 
ilgili tedbirler ile ilgili sunum yapar.

Düzce Valiliği 
Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü, 
Gölyaka Kültür 
Park

Çevre koruma hakkında gerekli bilgileri 
kavrayarak mesleğini yaparken çevre 
korumaya da katkıda bulunabilir.

7.2. Çevresinde bulunan arıtma 
tesislerini gözlemleyerek sunum 
yapar.

Atık Su Arıtma 
Tesisi

Yaşadığı ortamdan kaynaklanan 
hava, su ve toprak kirliliğini önleyici 
tedbirleri alabilir.

7.3. Çevreye zarar vermeyen enerji 
kaynaklarını kullanmayı tercih 
eder. Enerji kaynaklarını açıklar. 
İsrafla ilgili kavramları açıklar. 
Okul ortamında su ve enerji israfını 
engeller.

Düzce Valiliği 
Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü

Çevre kirliliği, çevrenin korunması 
ve israfın önlenmesinin önemini 
yazılı / sözlü ve görsel materyallerle 
açıklayabilir. İsrafla ilgili kavramları 
açıklayabilir.
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H
İK

AY
E A.2. 7. Metindeki zaman ve mekânın 

özelliklerini belirler.
Halk Kütüphaneleri Öğrenciler hikaye tasvirlerini 

kendilerince yeniden 
yorumlarlar.

Şİ
İR

A.1.10. Şair ile şiir arasındaki 
ilişkiyi değerlendirir.

Nazmi Kal Etnografik 
Sergi Evi

Nazmi Kal’ın sanatçılarla 
ilgili yaptığı röportajlardan 
hareketle şairlerin ruh 
dünyalarını öğrenci kavrar. 

M
A

SA
L-

FA
B

L B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık 
yapar. 
B.4. Yazacağı metni planlar.
B.12. Yazdığı metni başkalarıyla 
paylaşır.

Halk Kütüphaneleri Öğrenci topluluk önünde 
konuşma, masal anlatma 
yetisi kazanır.

R
O

M
A

N

A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı 
ve tarihsel dönem ile ilişkisini 
belirler.
A.2. 7. Metindeki zaman ve mekânın 
özelliklerini belirler.

Konuralp Müzesi Mitolojik dönemde yazılmış 
yazılmış bir eser incelenerek 
kalıntılarla bağlantıları 
incelenebilir.

Tİ
YA

TR
O

A.3. 9. Metinde millî, manevi ve 
evrensel değerler ile sosyal, siyasi, 
tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
A.3. 11. Metni yorumlar

Konuralp Antik 
Tiyatrosu

Öğrencilerin hazırladığı bir 
tiyatronun bir bölümü antik 
tiyatroda sergilenir.
İlk tiyatro örneklerinin 
sergilendiği alanlar kavranır.

B
İY

O
G

R
A

Fİ
-

O
TO

B
İY

O
G

R
A

Fİ

A.4 2. Metnin türünün ortaya çıkışı 
ve tarihsel dönem ile ilişkisini 
belirler.
A.4. 3. Metin ile metnin konusu, 
amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki 
kurar.
A.4. 4. Metnin ana düşüncesi ve 
yardımcı düşüncelerini belirler.

Somut Olmayan 
Kültürel Miras 
Taşiyiciları

Öğrenci tanıdığı bir kültürel 
mirasçı hakkında biyografi 
yazar.
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H
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9.2.1.3. Hücre zarından madde 
geçişine ilişkin kontrollü bir deney 
yapar. 

Düzce Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fak. 
Biyoloji Bölüm Lab.

Biyoloji laboratuvarında 
kullanılan temel araç 
gereçler tanıtılarak 
laboratuvar güvenliği 
vurgulanır.

S9
.3

. C
an

lıl
ar

 
D

ün
ya

sı

9.3.1.1. Canlıların çeşitliliğinin 
anlaşılmasında sınıflandırmanın 
önemini açıklar.

Düzce İl Çevre 
Müdürlüğü, 
Düzce Üniversitesi 
Orman Fakültesi 
Herbaryumu,

Canlı çeşitliliğindeki 
değişimler nesli tükenmiş 
canlılar örneği üzerinden 
tartışılır. Düzce’nin bitkisel 
çeşitliliği ve korunan bitkileri 
hakkında bilgi alınır.

9.
3.

 C
an

lıl
ar

 
D

ün
ya

sı

9.3.2. Canlı Âlemleri ve Özellikleri
9.3.2.1. Canlıların 
sınıflandırılmasında kullanılan 
âlemleri ve bu âlemlerin genel 
özelliklerini açıklar.

Düzce İl Çevre 
Müdürlüğü, 
Düzce Üniversitesi 
Orman Fakültesi 
Herbaryumu

Canlıların sınıflandırması 
bağlamında, bilimsel bilginin 
sınandığı, düzeltildiği veya 
yenilendiği belirtilir.
Düzce’nin bitkisel çeşitliliği, 
bitkilerin genel özellikleri 
verilir.

9.
3.

 
C

an
lıl

ar
 

D
ün

ya
sı 9.3.2.2. Canlıların biyolojik 

süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye 
katkılarını örneklerle açıklar.

DAGEM (Düzce 
Üniversitesi Arıcılığı 
Geliştirme Merkezi

Arı Biyolojisi, Arıcılık ve bal 
üretimi hakkında bilgi verilir. 
Ekonomiye katkılarından 
bahsedilir.

10
.1

. H
üc

re
 

B
öl

ün
m

el
er

i 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme,
10.1.1.3. Eşeysiz üremeyi 
örneklerle açıklar.

Düzce Ünv. Ziraat 
Fakültesi seraları, 
Düzce Ünv. tıbbi 
ve aromatik bitki 
yetiştirme bahçeleri.

Mayanın Tomurcuklanarak 
ürediği ve bu sayede 
hamurun mayalandığı 
belirtilir. Bitkilerin çoğaltma 
yöntemleri.
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Tarih Dersi 9. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Ta
ri

h 
ve

 Z
am

an

9.1.1. Bir araştırma 
alanı ve bilim dalı 
olarak tarihin 
konusunu, kapsamını 
ve diğer bilim 
dallarıyla ilişkisini 
açıklar. 

Konuralp Müzesi, 
Düzce İl Eğitim 
Tarihi Müzesi

Müzede yer alan tarihi eser ve buluntulardan 
hareketle;
a) Tarihin konusunun zaman içindeki insan 
faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda ortaya 
çıkan eserler ve değişimler olduğu belirtilir. 
b) Tarih biliminin diğer beşerî ve sosyal 
bilimler ile fen bilimlerinden farklılıklarına 
değinilir.

Ta
ri

h 
ve

 Z
am

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

Konuralp Antik 
Tiyatro ve Prusias 
Ad Hypium Antik 
Kenti

Düzce Merkeze bağlı Konuralp Mahallesinde 
yer alan Antik Şehrin tarihi, M.Ö III. yy 
uzanmaktadır. Bu çerçevede geçmiş döneme 
ait kalıntılardan hareketle; bu bölgedeki 
medeniyet teşekkülleri ve bunların insanlığa 
önemli katkıları olduğunu gözlemlemiş olur.

D
ev

le
tl

eş
m

e 
Sü

re
ci

nd
e 

Sa
va

şç
ıla

r 
ve

 A
sk

er
le

r

Kuruluş Dönemi’nde 
Osmanlı askerî 
gücünün 
farklı muharip 
unsurlardan 
meydana geldiğini 
kavrar.

Konuralp Türbesi
Düzce Şehitliği

Bir devlete bağlı olmayan savaşçı topluluklar 
(aşiret savaşçıları, ücretli savaşçılar, 
inanç ve din uğruna savaşanlar) ile devlet 
askerleri arasındaki farklar açıklanarak Türk 
tarihindeki ‘alplık’ ve ‘gazilik’ kavramları 
üzerinde durulur.

D
ün

ya
 G

üc
ü 

O
sm

an
lı 

D
ev

le
ti

10.5.6. Uyguladığı 
uzun vadeli 
stratejinin Osmanlı 
Devleti’nin dünya 
gücü haline 
gelmesindeki rolünü 
analiz eder.

Ceneviz Kalesi Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllardaki 
stratejik rakiplerine [Venedik, Ceneviz, 
Portekiz, İspanya, Avusturya (Habsburg 
İmparatorluğu), Safeviler, Memlûkler] karşı 
uyguladığı uzun vadeli politikalar ve bunların 
yansımaları üzerinde durulur.

9.Sınıf
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Biyoloji Dersi 10. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

H
üc

re

9.2.1.3. Hücre zarından madde 
geçişine ilişkin kontrollü bir deney 
yapar. 

Düzce Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fak. 
Biyoloji Bölüm Lab.

Biyoloji laboratuvarında 
kullanılan temel araç 
gereçler tanıtılarak 
laboratuvar güvenliği 
vurgulanır.

S9
.3

. C
an

lıl
ar

 
D

ün
ya

sı

9.3.1.1. Canlıların çeşitliliğinin 
anlaşılmasında sınıflandırmanın 
önemini açıklar.

Düzce İl Çevre 
Müdürlüğü, 
Düzce Üniversitesi 
Orman Fakültesi 
Herbaryumu,

Canlı çeşitliliğindeki 
değişimler nesli tükenmiş 
canlılar örneği üzerinden 
tartışılır. Düzce’nin bitkisel 
çeşitliliği ve korunan bitkileri 
hakkında bilgi alınır.

9.
3.

 C
an

lıl
ar

 
D

ün
ya

sı

9.3.2. Canlı Âlemleri ve Özellikleri
9.3.2.1. Canlıların 
sınıflandırılmasında kullanılan 
âlemleri ve bu âlemlerin genel 
özelliklerini açıklar.

Düzce İl Çevre 
Müdürlüğü, 
Düzce Üniversitesi 
Orman Fakültesi 
Herbaryumu

Canlıların sınıflandırması 
bağlamında, bilimsel bilginin 
sınandığı, düzeltildiği veya 
yenilendiği belirtilir.
Düzce’nin bitkisel çeşitliliği, 
bitkilerin genel özellikleri 
verilir.

9.
3.

 
C

an
lıl

ar
 

D
ün

ya
sı 9.3.2.2. Canlıların biyolojik 

süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye 
katkılarını örneklerle açıklar.

DAGEM (Düzce 
Üniversitesi Arıcılığı 
Geliştirme Merkezi

Arı Biyolojisi, Arıcılık ve bal 
üretimi hakkında bilgi verilir. 
Ekonomiye katkılarından 
bahsedilir.

10
.1

. H
üc

re
 

B
öl

ün
m

el
er

i 10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme,
10.1.1.3. Eşeysiz üremeyi 
örneklerle açıklar.

Düzce Ünv. Ziraat 
Fakültesi seraları, 
Düzce Ünv. tıbbi 
ve aromatik bitki 
yetiştirme bahçeleri.

Mayanın Tomurcuklanarak 
ürediği ve bu sayede 
hamurun mayalandığı 
belirtilir. Bitkilerin çoğaltma 
yöntemleri.

10.Sınıf
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Tarih Dersi 10. Sınıf
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Ta
ri

h 
ve

 Z
am

an

9.1.1. Bir araştırma 
alanı ve bilim dalı 
olarak tarihin 
konusunu, kapsamını 
ve diğer bilim 
dallarıyla ilişkisini 
açıklar. 

Konuralp Müzesi, 
Düzce İl Eğitim 
Tarihi Müzesi

Müzede yer alan tarihi eser ve buluntulardan 
hareketle;
a) Tarihin konusunun zaman içindeki insan 
faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda ortaya 
çıkan eserler ve değişimler olduğu belirtilir. 
b) Tarih biliminin diğer beşerî ve sosyal 
bilimler ile fen bilimlerinden farklılıklarına 
değinilir.

Ta
ri

h 
ve

 Z
am

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

Konuralp Antik 
Tiyatro ve Prusias 
Ad Hypium Antik 
Kenti

Düzce Merkeze bağlı Konuralp Mahallesinde 
yer alan Antik Şehrin tarihi, M.Ö III. yy 
uzanmaktadır. Bu çerçevede geçmiş döneme 
ait kalıntılardan hareketle; bu bölgedeki 
medeniyet teşekkülleri ve bunların insanlığa 
önemli katkıları olduğunu gözlemlemiş olur.

D
ev

le
tl

eş
m

e 
Sü

re
ci

nd
e 

Sa
va

şç
ıla

r 
ve

 A
sk

er
le

r

Kuruluş Dönemi’nde 
Osmanlı askerî 
gücünün 
farklı muharip 
unsurlardan 
meydana geldiğini 
kavrar.

Konuralp Türbesi
Düzce Şehitliği

Bir devlete bağlı olmayan savaşçı topluluklar 
(aşiret savaşçıları, ücretli savaşçılar, 
inanç ve din uğruna savaşanlar) ile devlet 
askerleri arasındaki farklar açıklanarak Türk 
tarihindeki ‘alplık’ ve ‘gazilik’ kavramları 
üzerinde durulur.

D
ün

ya
 G

üc
ü 

O
sm

an
lı 

D
ev

le
ti

10.5.6. Uyguladığı 
uzun vadeli 
stratejinin Osmanlı 
Devleti’nin dünya 
gücü haline 
gelmesindeki rolünü 
analiz eder.

Ceneviz Kalesi Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllardaki 
stratejik rakiplerine [Venedik, Ceneviz, 
Portekiz, İspanya, Avusturya (Habsburg 
İmparatorluğu), Safeviler, Memlûkler] karşı 
uyguladığı uzun vadeli politikalar ve bunların 
yansımaları üzerinde durulur.
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Görsel Sanatlar Dersi 10. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

10
.1
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te
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10
.1

.1
. G
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l T
ür

k 
Sa

na
tl

ar
ı 1

10.1.1.6. Geleneksel Türk 
sanatlarından minyatür ve 
ebrunun teknik özelliklerini ve 
malzemelerini
açıklar.
10.1.1.7. Geleneksel Türk 
sanatlarından minyatür ve ebrunun 
teknik özelliklerini karşılaştırır.

Düzce Üniversitesi 
Kaynaşlı Meslek 
Yüksek Okulu 
Geleneksel
Somut Olmayan 
Kültürel Miras 
Taşıyıcısı, Düzce 
Üniversitesi Sanat 
Tasarım Fakültesi

Geleneksel Türk 
sanatlarından minyatür ve 
ebrunun teknik özelliklerini 
ve malzemelerini
Gözlem yaparak anlar ve  
deneme yapar.

10
.2

. K
ül

tü
re

l M
ir

as
10

.2
.1

. M
üz

el
er

de
 

İn
ce

le
m

e 
ve

 
U

yg
ul

am
a 

2

10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihî 
yöreleri ve tarihî eserleri tanır. 
10.2.1.3. Müze ve sanat galerileri 
aracılığı ile farklı kültürleri tanır.

Düzce Konuralp 
Müzesi ve Konuralp 
Antik Tiyatrosu, 
Düzce İl Eğitim Tarihi 
Müzesi, Nazmi KAL 
Etnografik Sergi Evi

Bulunduğu ildeki tarihî 
yöreleri ve tarihî eserleri 
gözlem yaparak tanır.

10
.3

. G
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l S

an
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a 
B

iç
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e
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B
oy
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m
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10.3.3.1. Heykel ve kabartma 
(rölyef) arasındaki farkı açıklar.

Düzce El Sanatları 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü, Düzce 
Güzel Sanatlar 
Lisesi, Düzce 
Üniversitesi Sanat 
Tasarım Fakültesi

Ahsap atölyelerinde rölyef 
çalışmaları hakkında gözlem 
yapar. Heykel ve rölyefi tanır.

10.3.3.2. Farklı malzemelerle üç 
boyutlu çalışmalar yapar.

Bayer Plastik 
Fabrikası

Plastikten yapılan üç boyutlu 
çalışmalarda gözlem yapar. 
Katı  plastik atıkların geri 
dönüşüm aşamalarını 
izler ve ekonomiye katkısı 
hakkında bilgi edinir.
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Kimya Dersi 10. Sınıf
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K
im
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ve
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ar

10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları.
10.1.2. Mol Kavramı.
10.1.3. Kimyasal Tepkimeler ve 
Denklemler.
10.1.4. Kimyasal Tepkimelerde 
Hesaplamalar.

Düzce Üniversitesi 
Bilimsel , Teknolojik 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi
M-T Plastik

Kimyasal hesaplamaların kimyasal 
madde üretimi açısından önemini 
kavrar.

K
ar

ış
ım

la
r

10.2.1. Homojen ve Heterojen 
Karışımlar.
10.2.2. Ayırma ve Saflaştırma 
Teknikleri.

Düzce Üniversitesi 
Bilimsel , Teknolojik 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi

Bilimsel çalışma ortamlarını görür 
ve bilimsel deney örneklerini 
inceler.

A
si

tl
er

, B
az

la
r 

ve
 T

uz
la

r

10.3.1. Asitler ve Bazlar.
10.3.2. Asitlerin ve Bazların 
Tepkimeleri.
10.3.3. Hayatımızda Asitler ve 
Bazlar.
10.3.4. Tuzlar

Bilen Egzost Havayı kirleten gazların etkisinin 
azaltılması için tasarlanan araç 
egzoz sistemlerini inceler.

K
im

ya
 H

er
ye

rd
e 10.4.1. Yaygın Günlük Hayat 

Kimyasalları.
10.4.2. Gıdalar

Endüstriyel 
Kuruluşlar
İl Tarım ve Hayvan 
Müdürlüğü

Gıda katkı maddelerini tanır, ilaç 
kimyasalları hakkında bilgi edinir.
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Ünite Kazanım Mekan Açıklama

ORYANTİRİNG 10.2.2.1.1. Serbest zaman ve 
spor ilişkisini açıklar.

Serbest zamanlarını spor 
yaparak değerlendirmenin 
pozitif yönleri üzerinde 
durulur.

Prusias ad 
Hypium Antik 
Kent
Gölyaka Kültür 
Park
Sinekli Yaylası
Kardüz Yaylası
Topuk Yaylası
Odayeri Yaylası

Oryantiring 
yarışmasına katılır.

Akif ve Sağlıklı Yaşam 10.2.4.1.2. Spor alanında 
faaliyet gösteren meslek 
gruplarını tanır.
Beden eğitimi ve spor 
öğretmenliği, antrenörlük, 
spor yöneticiliği gibi meslekler 
hakkında araştırma yapılması 
sağlanır.

Düzce 
Üniversitesi 
Spor Bilimleri 
YüksekOkulu, 
Düzce Spor 
Lisesi

Gezi yaparak 
beden eğitimi ve 
spor öğretmenliği, 
antrenörlük, spor 
yöneticiliği gibi 
meslekler hakkında 
bilgi edinir.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi 10. Sınıf

Fizik Dersi 10. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

B
as

ın
ç 

ve
 K

al
dı

rm
a 

K
uv

ve
ti

10.2.1. BASINÇ
10.2.1.1. Basınç ve basınç kuvveti 
kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda 
bağlı olduğu değişkenleri açıklar.
ç) Basınç etkisiyle çalışan ölçüm 
aletlerinden barometre, altimetre, 
manometre ve batimetre hakkında bilgi 
verilir.

İl Meteoroloji 
Müdürlüğü

Topuk Yaylasında Basınç 
etkisiyle çalışan ölçüm 
aletlerinden barometre 
hakkında basınç farkı 
kullanılarak hava basınç ölçüsü 
hakkında bilgi verir.

10.2.1.2. Akışkanlarda akış sürati ile 
akışkan basıncı arasında ilişki kurar.
d) Tansiyonun damarlardaki kan basıncı 
olduğu vurgulanarak öğrencilerin tansiyon 
aletinin çalışma prensibini araştırmaları 
sağlanır.

Düzce 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi  
Düzce112 Acil 
Çağrı Merkezi.

Tansiyonun damarlardaki kan 
basıncı olduğu vurgulanarak 
öğrencilerin tansiyon aletinin 
çalışma prensibini Üniversite 
öğretim görevlileri tarafından 
açılanır.
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Biyoloji Dersi 10. Sınıf
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10
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nl
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10.3.1.1. 
Ekosistemin canlı 
ve cansız bileşenleri 
arasındaki ilişkiyi 
açıklar.

Efteni Gölü Ekosistemde oluşabilecek herhangi bir 
değişikliğin sistemdeki olası sonuçları 
üzerinde durulur.

10
.3

.2
. G
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l Ç
ev

re
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nl
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ı v
e 

İn
sa

n

10.3.2.1. Güncel 
çevre sorunlarının 
sebeplerini ve 
olası sonuçlarını 
değerlendirir.

Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü,
Atık Su Arıtma 
Tesisi

a. Güncel çevre sorunları (biyolojik çeşitliliğin 
azalması, hava kirliliği, su kirliliği, toprak 
kirliliği, radyoaktif kirlilik, ses kirliliği, asit 
yağmurları, küresel iklim değişikliği, erozyon, 
doğal hayat alanlarının tahribi ve orman 
yangınları) özetlenerek bu sorunların canlılar 
üzerindeki olumsuz etkileri belirtilir. 
b. Çevre sorunları nedeniyle ortaya çıkan 
hastalıklara vurgu yapılır. 

O
10

.3
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. D
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Ç
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10.3.3.2. Biyolojik 
çeşitliliğin yaşam 
için önemini 
sorgular.ı

Düzce Üniversitesi 
Orman Fakültesi 
Herbaryumu

a. Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından 
zengin olmasını sağlayan faktörlerin 
tartışılması sağlanır.
b. Endemik türlerin ülkemizin biyolojik 
çeşitliliği açısından değeri ve önemi üzerinde 
durularak sağlık ve ekonomiye katkılarına 
ilişkin örneklere yer verilir.
c. Biyolojik çeşitlilik ve endemik türlerin 
küresel ve millî bir miras olduğu vurgulanır.
ç. Tabiatta her canlının önemli işlevler 
gördüğü vurgulanarak biyolojik çeşitliliğe 
ve ekosistemin doğal işleyişine saygı 
göstermenin ve bunlara müdahaleden 
kaçınmanın önemi açıklanır.
d. Soyu tükenen türlerin biyolojik çeşitlilik 
açısından yeri doldurulamayacak bir kayıp 
olduğu vurgulanır.
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Genel Sanat Tarihi Dersi 10. Sınıf
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1.Sanat tarihine 
yardımcı alanları 
kavrar.

Düzce Konuralp Müzesi, 
Nazmi KAL Etnografik 
Sergi Evi

Müze içinde yer alan etnografya bölümünü 
gezerek sanat tarihi ile etnografya bilim 
dalı arasındaki ilişkiyi inceleme imkânı 
bulur.

M
im

ar
lık

ta
 B

iç
im

le
nd

ir
ic

i F
ak

tö
rl

er 1.Mimarlıkta 
biçimlendirici 
faktörleri açıklar

Düzce Konuralp Antik 
Tiyatro, Prusias Ad 
Hypium Antik Kenti, 
Orhangazi Cami, 
Sarıçökek Cami, Uğurlu 
Köyü Yeni Meze Cami, 
Hemşin Köyü Yeni Cami, 
Akçakoca Merkez Cami, 
Tepeköy Cami, Hafız 
Hasan Şen Türbesi veya 
listede yer alan diğer 
türbeler, Kemerkasım Su 
Kemeri, Roma Köprüsü, 
Batı Sur Duvarları

Yapı-insan ilişkisi, kültür, mekân, estetik, 
psikolojik ve simgesel anlam, dinî, 
askerî ve sivil yapı, doğal malzeme (taş, 
mermer, ahşap, toprak), yapay malze¬me 
(tuğla, kerpiç, alçı) teknik kavramları 
açıklanmalıdır.
Not: Farklı malzeme ve teknik kullandıkları 
için birden fazla eseri görüp yapı 
malzemeleri arasındaki farklılıkları 
inceler.
Dini,Askeri ve Sivil Yapı Örnekleri mimaride 
işlevsellik teması ile ilişkilendirilip, 
görerek yapı türlerini ayırt eder.

R
om

a 
M

im
ar

is
i

1.Roma 
mimarisinin 
genel 
özelliklerini 
açıklar. 2. Roma 
mimarisine ait 
yapı türlerini 
ayırt eder. 
3.Roma sivil 
mimarisi içinde 
yer alan mozaik 
yer döşeme 
tekniğini öğrenir.

Düzce Konuralp Antik 
Tiyatro, Prusias Ad 
Hypium Antik Kenti, 
Kemerkasım Su Kemeri, 
Roma Köprüsü, Batı Sur 
Duvarları, Düzce Konuralp 
Müzesi, Düzce Konuralp 
Müzesinde yer alan yer 
mozaikleri, Akçakoca 
Ceneviz Kalesi

1.Roma Mimarisinin yapı türlerini inceler. 
2.Roma kentlerinde inşa edilen mimari 
yapıları öğrenir. 3.Mimariye bağlı olarak 
gelişen süsleme tekniği olarak adlandırılan 
mozaik tekniğini öğrenir.
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Modül 1: 
Teknik 
Resmin 
Önemi

Teknik resmi tanımlar, Teknik resmin meslek resim 
için gerekliliğini kavrar, Teknik resmin endüstrideki 
yeri ve önemini bilir.

Düzce Üniversitesi Sanat 
Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi

Teknik Resimle 
ilgili gereken 
bilgileri yerinde 
öğrenir

Modül 2: 
Teknik Resim 

Aletleri

Resim aletlerinin kullanımını bilir, Resim aletlerinin 
bakımını yapar. 

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi

Resim Aletlerini 
tanır bakımı ile 
ilgili bilgi edinir

Modül 3: 
Resim 

Kağıtları

Resim kağıtlarını tanır. Turan Ofset,Matbaacılık Kağıt çeşitlerini 
görür.

Modül 4: 
Ölçekler

Ölçeğin tanımını yapar, Ölçeğin önemini kavrar, Ölçek 
çeşitlerini bilir.

Turan Ofset,Matbaacılık Ölçekle İlgili 
Gereken Bilgiyi 
Edinir

Modül 5: Yazı 
ve Rakamlar

Norm yazı yazar Turan Ofset,Matbaacılık Ortamında Görür

Modül 6: Çizgi 
ve Çeşitleri

Çizgilerin çizimdeki yeri ve önemini kavrar, Çizgi 
çeşitlerini ve kullanılan yerleri bilir. Doğrularla ilgili 
geometrik çizimler yapar, Açılarla ilgili geometrik 
çizimler yapar.

Turan Ofset,Matbaacılık Çizgilerin Önemini 
Kavrar Geometrik 
çizimler yapar

Modül 8: 
Görünüş 
Çıkarma

Çeşitli çokgen çizimlerini yapar, çeşitli çember 
yaylarından ve doğru çizgilerden sac parçaların 
çizimini yapar. Üç görünüşle ifade edilen parçaları 
tanır, perspektiflerden üç görünüş çıkarır.

Turan Ofset,Matbaacılık Çokgen Çizimlerin 
Önemini Kavrar 
Geometrik 
çizimler yapar

Modül 9: 
Perspektifler

Perspektif çeşitlerini bilir, Kesiti tanımlar, çeşitlerini 
bilir.

Turan Ofset,Matbaacılık Perspektif Önemini 
Kavrar

Modül 11: 
Ölçülendirme

Ölçülendirmenin önemini kavrar. Ölçülendirme 
kurallarını bilir. Yüzey işleme işaretlerinin önemini 
kavrar. Yüzey işleme işaretlerini resim üzerinde 
gösterir.

Pekintaş A.Ş. Ölçülendirmenin 
Önemini Kavrar

Modül 13: 
Toleranslar

Toleransın önemini kavrar, toleransı gerektiren 
sebeplerin önemini görür.

Bilen Egzost Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.

Toleransın ne işe 
yaradığını görür.
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D
al

ga
la

r

10.3.3.3. Ortam derinliği ile su 
dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.
a) Öğrencilerin deney yaparak veya 
simülasyonlarla ortam derinliğinin 
dalganın hızına etkisini incelemeleri 
ve dalga boyundaki değişimi 
gözlemlemeleri sağlanır.
b) Ortam değiştiren su dalgalarının 
dalga boyu ve hız değişimi ile ilgili 
matematiksel hesaplamalara girilmez.

Ceneviz Kalesi Ceneviz kalesinden deniz de 
oluşan su dalgalarının hareketleri 
gözlemlenerek, Ortam değiştiren 
su dalgalarının dalga boyu ve hız 
değişimi analiz edilir.

Genel Sanat Tarihi Dersi 10. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

M
im

ar
i Ö

ğe
le

r 1. Mimari anıtları 
meydana getiren 
taşıyıcı ve örtü 
sistemine ilişkin 
kavramları tanımlar.

Camilerimiz Mimari anıtları meydana getiren taşıyıcı ve 
örtü sistemine ilişkin kavramları tanımlar. 
Sürekli ve tek taşıyıcılar (sütun-ayak) 
kemer, tonoz, kubbe, örtü geçiş öğeleri 
(tromp, pandantif, Türk üçgeni) kavramları 
açıklanmalıdır.

R
om

a 
H

ey
ke

l 
Sa

na
tı 1.Roma heykel 
sanatının genel 
özelliklerini açıklar.

Düzce Konuralp 
Müzesi

Müzede yer alan Roma dönemine ait 
heykelleri inceler.
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M
od

ül
 1

: İ
ş 

Gü
ve

nl
iğ

i İş güvenliği ile ilgili temel tanımları öğrenir. 
Çevrede güvenliği tehdit edici unsurları 
tanımlar. İşyeri güvenliği ile ilgili gerekli 
tedbirleri bilir.

Bilen Egzost 
San.ve Tic. A.Ş.

İş güvenliği uygulamalarını görür.

M
od

ül
 2

: İ
şç

i 
Sa

ğl
ığ

ı

İnsan vücudun anatomisini öğrenir. 
Kazalarda ilk yarımı yapabilir. Yangında 
neler yapacağınızı ve yangın söndürme 
prensiplerini bilir. İş güvenliği mevzuatını 
bilir. İş kazalarında yapılacak hukuki 
işlemleri bilir.

AFAD(İl Afet 
ve Acil Durum 
Müdürlüğü)

Kazalarda ilk yardımı görür, Yangında neler 
yapacağını ve yangın söndürme prensiplerini 
kavrar, İş güvenliği mevzuatına göre çalışma 
ortamını görür. İş kazalarında yapılacak 
hukuki işlemleri kavrar.

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

3.
 Ü

ni
te

İslam dininin kültür, sanat 
ve düşünce üzerindeki 
etkilerini analiz eder.

El Sanatları Eğitim Merkezi, Nazmi Kal 
Etnografik Sergi Evi, Somut Olmayan 
Kültürel Miras Taşıyıcıları

Dil, kültür, sanat başlığı 
altında incelenen 
hüsn-ü hat, ebru, çini, 
tezhip, oymacılık gibi 
sanatları.

10. SınıfUygulama Teknikleri Dersi

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

G
iy

si
 

ha
m

m
ad

de
  

ve
 y

üz
ey

 
öz

el
lik

le
ri 1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 

alarak standartlara uygun şekilde 
kuru temizleme, ütüleme ve leke 
çıkarma işlemlerini yapar.

Düzce Üniversitesi 
MYO Moda 
Tasarım Bölümü,  
Realkom

Kuru temizleme, ütüleme ve leke 
çıkarma işlemlerini görerek, 
uygulayarak öğrenir.

D
üz

 
di

ki
ş 1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 

alarak konfeksiyon makinelerini 
tanır.

Realkom Hazır giyim işletmelerinde 
kullanılan makine, araç-gereçleri 
vb. hakkında bilgi edinir.
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Su

pa
p 

Si
st

em
le

ri A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alarak kam milinin kontrollerini ve 
değişimini yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alarak supap mekanizmasının 
kontrollerini ve parça değişimini 
yapar.

Fiat Simge 
Yetkili 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun olarak supap 
sistemlerinin bakım, onarım ve 
kontrolü ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazanır.

M
ot

or
 

D
on

an
ım

la
rı A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 

alarak motor soğutma sistemlerinin 
bakım, onarım ve kontrollerini yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alarak motor yağlama sistemlerinin 
bakım, onarım ve kontrollerini yapar.

Erkur VW 
yetkili 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun olarak soğutma ve 
yağlama sistemlerinin bakım, onarım 
ve kontrolü ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır.

P
is

to
n 

bi
ye

l k
ra

nk
 

m
ek

an
iz

m
as

ı A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alarak piston-biyel ve silindirin 
kontrolünü ve ölçümünü yapar.

Bakan 
Motor 
Yenileme

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun olarak piston 
biyel krank mekanizmasının bakım 
ve kontrolü ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazanır.

Sa
bi

t M
ot

or
 

P
ar

ça
la

rı

A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alarak araç kataloğuna uygun şekilde 
manifoldların kontrol ve değişimini 
yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alarak tekniğine göre silindir 
kapağının kontrollerini ve değişimini 
yapar.

Hasmer 
Mercedes 
Yetkili 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun olarak sabit 
motor parçalarının bakım, onarım ve 
kontrolleri ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazanır.

Not: 10. Sınıf Araç Teknolojisi dersi için belirtilen mekan bilgileri sadece stajer öğrenci gönderen 
okullarımız için geçerlidir.
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Ünite Kazanım Mekan Açıklama

B
ür

o 
Yö

ne
tim

i Büro Türleri ve Şekillerini işin 
türüne göre yerinde görür. 
Büro Türlerini sayar.

İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü 
Büroları

Büro türleri ve şekillerini işin türüne göre yerinde 
görür. Büro türlerini kurulma nedenlerini öğrenir.

B
ür

o 
Yö

ne
tim

i Büro Çalışanları.
Alınan eğitime göre büro 
çalışanlarının görevlerini 
tespit eder.

İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü 
Büroları

Büro çalışanlarının görevlerini tespit eder. Görev 
dağılımının bilir, ast üst ilişkisini yerinde görür.
Büro çalışanlarının Görev ve Sorumluluklarını 
öğrenir.

B
ür

o 
Yö

ne
tim

i Sekreterlik mesleğini ve 
niteliklerini açıklar.

Kamu 
Kurumları,
Endüstriyel 
Kuruluşlar

Sekreterin özelliklerini bilir. Görev ve 
sorumluluklarını öğrenir.

B
ür

o 
M

ak
in

el
er

i

Bürolarda yerleşme-iş akışı 
ilişkisi.

İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü 
Büroları

Bürolarda yerleşme-iş akışı ilişkisi yerinde 
öğrenir. Büro makinelerinin en yüksek düzeyde 
verimliliğinin sağlanması hakkında bilgi sahibi olur.

B
ür

o 
M

ak
in

el
er

i

Büro ve işyerlerinde form 
kullanma esaslarına göre işe 
uygun form hazırlar.

Turan Ofset 
Matbaası

Bürolarda kullanılan formların hazırlanmasını, 
basılmasını, yasal zorunlulukları öğrenir.

P
ro

to
ko

l 
K

ur
al

la
rı Genel protokol kuralları ile 

ilgili işlemleri yapar.
Düzce 
Valiliği

Genel protokol kuralları ile ilgili işlemleri öğrenir. İl 
protokol sıralaması hakkında bilgi sahibi olur.

To
pl

an
tı 

O
rg

an
iz

as
yo

nu Toplantı türlerine ve yerlerine 
uygun hazırlık yapar.

Düzce 
Valiliği

Toplantı türlerine ve yerlerine uygun hazırlık yapar. 
Hazırlık aşamasında ve toplantı esnasında yapılacak 
iş ve işlemleri bilir.
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10. SınıfKalıp Hazırlama Teknikleri Dersi

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Te
m

el
 

(B
az

) E
te

k 
K

al
ıb

ı 1.Temel (baz) etekte kullanılan ana ve 
yardımcı malzemeleri tanır.

Düzce Üniversitesi 
MYO Moda Tasarım 
Bölümü,  Realkom

Temel (baz) etekte kullanılan 
ana ve yardımcı malzemeleri 
gözlem yaparak öğrenir.

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

M
od

ül
 4

, 5
, 6

, 7
: 

M
ak

in
ed

e 
R

en
de

le
m

e,
 

K
es

m
e,

 B
ir

le
şt

ir
m

e 
ve

 
Şe

ki
ll

en
di

rm
e

Öğrenci; kurallara uygun 
olarak makinelerde 
rendeleme, kesme, 
birleştirme ve şekillendirme 
yapar.

Kelebek Mobilya, Orka Banyo, 
Sinbo Ev Aletleri

Öğrenci; kurallara uygun 
olarak makinelerde 
rendeleme, kesme, 
birleştirme ve 
şekillendirme yapan 
makineleri yakından 
görür.

Not: 10. Sınıf Mobilya Yapım Teknikleri dersi için belirtilen mekan bilgileri sadece stajer öğrenci gönderen 
okullarımız için geçerlidir.



122

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

K
üm

el
er

9.2.1.1. Kümelerle ilgili temel 
kavramlar hatırlatılır.
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak 
işlemler yapar.
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, 
kesişim, fark, tümleme işlemleri 
yardımıyla problemler çözer.

Düzce İl 
Eğitim Tarihi 
Müzesi

Eserlerin tasnif edilmesinde hangi 
kriterlerin uygulandığını öğrenir. 
Fotoğraf, malzemeler, basılı 
materyaller bölümleri incelenir. 
Fotoğraflar, zamana göre, mekâna 
göre, öğretim kademelerine göre 
gruplandırmalar yapılır. Bunların hiç 
birine uymayan fotoğraflar belirlenir.

D
en

kl
em

le
r 

ve
 

Eş
it

si
zl

ik
le

r

9.3.5.2. Denklemler ve 
eşitsizliklerle ilgili problemler 
çözer.

Realkom 
Tekstil,
Bayer Plastik,
M.T Plastik 
A.Ş, Turan 
Ofset Matbaa

Çalışanların ve makinelerin günlük 
yaptıkları işler ilgili bilgiler alınır. Her 
bir ürünün ortaya çıkması için gereken 
süreler hesaplanılır. Bazı çalışanların 
gelemedikleri zaman ürünün ortaya 
çıkması için gereken süredeki 
değişimler hesaplanılır.

İk
in

ci
 d

er
ec

ed
en

 fo
nk

si
yo

nl
ar

 v
e 

gr
afi

kl
er

i

10.6.1.1. Dik prizmaların ve dik 
piramitlerin uzunluk, alan ve 
hacim bağıntılarını oluşturur.
11.6.1.1. Küre, dik dairesel 
silindir ve dik dairesel koninin 
alan ve hacim bağıntılarını 
oluşturarak işlemler yapar.

Camilerimiz Caminin hacmini, yüzey alanını, iki 
noktası arasındaki en uzun mesafeyi 
açıklar. Cami mimarisinde yer 
alan kubbe ve sütun gibi mimari 
elamanların silindir, koni ve diğer 
geometrik cisimlerle ilişkisini kurar.

11.3.3.1 Bir fonksiyonun 
grafiğinden, dönüşümler yardımı 
ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Düzce El 
Sanatları 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, 
Somut 
Olmayan 
Kültürel Miras 
Taşıyıcıları

Taş ve mermer, halı, kilim, ahşap, 
kuyumculuk ve gümüşçülük 
işlemeciliğindeki motifler dönüşümleri 
fark eder.

Matematik Dersi 10. Sınıf
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Ü
st

el
 v

e 
Lo

ga
ri

tm
ik

 
Fo

nk
si

yo
nl

ar 12.1.3.2. Üstel ve logaritmik 
fonksiyonları gerçek hayat 
durumlarını modellemede 
kullanır.

Düzce İl Nüfus 
ve Vatandaşlık 
Müdürlüğü

Düzce merkezin ve ilçelerin 
nüfusunu ve nüfus artış hızını öğrenir. 
Önümüzdeki yıllar için nüfusun 
yaklaşık kaç olacağını hesaplar.

İn
te

gr
al

12.6.2.4. Belirli integral ie alan 
hesabı yapar. 

Düzce 
Güzeldere 
Şelalesi Tabiat 
Parkı,
Sinekli Yaylası
Kardüz Yaylası
Topuk Yaylası
Odayeri Yaylası

Şelaleler çevresi ile yaylalarda 
düzgün olmayan yerinin yüzey 
alanlarının integral hesabı yaklaşık 
olarak hesaplar.

Matematik Dersi 10. Sınıf
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H
İK

Â
YE

 ( 
Ö

YK
Ü

 )

B) YAZMA
B.1. Farklı türde metin yazar.           B.2. 
Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, 
ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi 
belirler.
B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar. 
B.4. Yazacağı metni planlar. B.5. Metin 
türüne özgü yapı özelliklerine uygun 
yazar. B.6. Metin türüne özgü dil ve 
anlatım özelliklerine uygun yazar.

Halk Kütüphaneleri Düzce’ye ait bir halk  
hikayesi araştırır, 
derler ve hikaye yazma 
planına uygun yazar.

Şİ
İR

C.1. 2. Konuşmanın konusunu, amacını, 
hedef kitlesini ve türünü belirler.
C.1. 3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme 
veya araştırma yapar. C.1. 4. Konuşma 
metnini planlar. C.1. 5. Konuşma planına 
uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 
C.1. 6. Konuşmasında yararlanacağı 
görsel ve işitsel araçları hazırlar. 
C.1. 7. Konuşmasına uygun sunu hazırlar. 
C.1. 8. Konuşma provası yapar. 
C.1. 9. Boğumlama, vurgulama, tonlama 
ve duraklamaya dikkat ederek konuşur. 
C.1. 10. Konuşurken gereksiz ses ve 
kelimeler kullanmaktan kaçınır. 
C.1. 11. Konuşmasında beden dilini doğru 
ve etkili biçimde kullanır. 
C.1. 12. Konuşmasına etkili bir başlangıç 
yapar. C.1. 13. Konuşmasının içeriğini 
zenginleştirir. 

Konuralp Antik Tiyatro Bestelenmiş şiirleri 
seslendirir.

Edebiyat Dersi 10. Sınıf
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Ünite Kazanım Mekan Açıklama

R
O

M
A

N

C.2. 1. Amacına uygun dinleme 
tekniklerini kullanır. 
C.2. 2. Dinlediği konuşmanın konu ve ana 
düşüncesini tespit eder.
C.2. 3. Dinlediği konuşmada konu akışını 
takip eder. 
C.2. 4. Dinlediği konuşmadaki açık ve 
örtük iletileri belirler. 
C.2. 5. Dinlediklerini özetler.
C.2. 6. Dinlediklerini ön bilgileriyle 
karşılaştırır. 
C.2. 7. Dinlediği konuşmanın tutarlılığını 
sorgular.

Sinema Salonları Romandan filme 
uyarlanmış bir filmi 
sinemada izler, film 
ile roman arasındaki 
benzer ve farklılıkları 
belirler.

Edebiyat Dersi 10. Sınıf
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Muhasebe ve Finansman Dersi 10. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Ti
ca

ri
 

D
ef

te
r 

ve
 

B
el

ge
le

r 1.Ticari belgelerin temiz 
aşamalarını bilir ve uygular.

Turan Ofset 
,Matbaası

Ticari belge temin edecek bir 
tacirin belge temin sürecini 
gözler.

So
sy

al
 

G
üv

en
lik

2. Ücret bordrosunu hesaplar ve 
düzenler.

Pekintaş Çalışanların özlük hakları 
ve bordrolaranın nasıl 
hazırlandığını gözlemleyerek 
kendi bilgileri ile karşılaştırır.

G
el

ir
 

Ta
bl

os
u 1. Gelir tablosu hesaplarını ayırt 

eder, gelir tablosu düzenler.
Realkom Tekstil Üretim sürecinin muhasebeye 

yansımasını gözler.

M
uh

as
eb

e 
U

yg
ul

am
as

ı 2. Düzenlenmiş faturaları ilgili 
programa işler ve satış faturası 
düzenler.

D.Ü. İşletme 
Fakültesi

Fakülte ortamında muhasebe 
uygulamasının öğretim 
sürecine dahil olur.

C
ar

i H
es

ap
 

M
od

ül
ü

1. Cari modülü işlemlerini yapar. Pekintaş Müşteri ve satıcı cari hesap 
hareketlerini yerinde görür 
ve uygulama becerisini 
pekiştirir.

Si
pa

ri
ş,

 
İr

sa
liy

e 
ve

 
Fa

tu
ra

2. Düzenlenmiş faturaları ilgili 
programa işler ve satış faturası 
düzenler.

Turan Ofset 
Matbaası

Ticari hayatta kullanılması 
zorunlu ve/veya isteğe bağlı 
belgelerin basım ve onay 
sürecini gözler.

M
uh

as
eb

e 
ve

 
B

or
dr

o

3. Muhasebe sürecini uygulama 
becerisi kazanır.

M&T Plastik A.Ş. Ön muhasebe işlemlerinin 
muhasebe sürecine katkısını 
uygulama alanında görür ve 
etkilenenleri kazanımları ile 
karşılaştırır.

10.Sınıf
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Kazanım Mekan
Tabloları
Kazanım Mekan 
Tabloları
• Lise 11. Sınıf  
 



128

Muhasebe ve Finansman Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Ti
ca

ri
 

D
ef

te
r 

ve
 

B
el

ge
le

r 1.Ticari belgelerin temiz 
aşamalarını bilir ve uygular.

Turan Ofset 
,Matbaası

Ticari belge temin edecek bir 
tacirin belge temin sürecini 
gözler.

So
sy

al
 

G
üv

en
lik

2. Ücret bordrosunu hesaplar ve 
düzenler.

Pekintaş Çalışanların özlük hakları 
ve bordrolaranın nasıl 
hazırlandığını gözlemleyerek 
kendi bilgileri ile karşılaştırır.

G
el

ir
 

Ta
bl

os
u 1. Gelir tablosu hesaplarını ayırt 

eder, gelir tablosu düzenler.
Realkom Tekstil Üretim sürecinin muhasebeye 

yansımasını gözler.

M
uh

as
eb

e 
U

yg
ul

am
as

ı 2. Düzenlenmiş faturaları ilgili 
programa işler ve satış faturası 
düzenler.

D.Ü. İşletme 
Fakültesi

Fakülte ortamında muhasebe 
uygulamasının öğretim 
sürecine dahil olur.

C
ar

i H
es

ap
 

M
od

ül
ü

1. Cari modülü işlemlerini yapar. Pekintaş Müşteri ve satıcı cari hesap 
hareketlerini yerinde görür 
ve uygulama becerisini 
pekiştirir.

Si
pa

ri
ş,

 
İr

sa
liy

e 
ve

 
Fa

tu
ra

2. Düzenlenmiş faturaları ilgili 
programa işler ve satış faturası 
düzenler.

Turan Ofset 
Matbaası

Ticari hayatta kullanılması 
zorunlu ve/veya isteğe bağlı 
belgelerin basım ve onay 
sürecini gözler.

M
uh

as
eb

e 
ve

 
B

or
dr

o

3. Muhasebe sürecini uygulama 
becerisi kazanır.

M&T Plastik A.Ş. Ön muhasebe işlemlerinin 
muhasebe sürecine katkısını 
uygulama alanında görür ve 
etkilenenleri kazanımları ile 
karşılaştırır.

11.Sınıf
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Metal Teknolojisi Alanı Ark Kaynak Teknikleri Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Modül 1:
Elektrik Direnç 

Kaynağı

Elektrik direnç kaynağı ekipmanlarını bilir ve 
kaynağını yapar.

Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Elektrik direnç 
kaynağının yapılışını 
izler.

Modül 2:
Yatayda Kalın 

Parçaların Kaynağı

Kalın kesitli parçaların kaynağını tekniğine uygun 
olarak yapar. Kaynak ağzı çeşitlerini, kaynak 
hatalarını bilir ve kontrolünü yapar. 

Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Kalın parçaların 
kaynatılabilirliğini izler.

Modül 3:
Dolgu Kaynağı

Dolgu kaynağının amacını bilir. Dolgu kaynaklarını 
ve elektrotlarını bilir ve tekniğine uygun olarak 
yapar.

Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Dolgu kaynağının çeşitli 
uygulamalarını izler.

Modül 4:
Dikey Kaynaklar

Dikey kaynak çeşitlerini bilir, bu kaynakları 
tekniğine uygun olarak yapar.

Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Dikey kaynak yapılışını 
izler.

Modül 5:
Korniş ve Tavan 

Kaynakları

Korniş ve tavan kaynaklarını tekniğine uygun 
olarak yapar.

Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Korniş ve tavan kaynak 
yapılışını izler.
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Fizik Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

K
uv

ve
t v

e 
H

ar
ek

et

11.1.2. BAĞIL HAREKET
11.1.2.2. Hareketli bir ortamdaki sabit 
hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem 
çerçevelerine göre yorumlar.

Cumayeri 
Dokuzdeğirmen Köyü 
Rafting Alanı

Akan su ortamdaki sabit hızlı 
botun hareketini farklı gözlem 
çerçevelerine göre yorumlar.

11.1.6. ENERJİ VE HAREKET11.1.6.1. 
Yapılan iş ile enerji arasındaki
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik 
enerjinin korunumunu kullanarak 
analiz eder.
a) Öğrencilerin serbest düşme, atış 
hareketleri ve esnek yay içeren olayları 
incelemeleri ve mekanik enerjinin 
korunumunu kullanarak matematiksel 
hesaplamalar yapmaları sağlanır.

Aydınpınar Şelalesi
Samandere Şelalesi
Güzeldere Şelalesi

Şelaleden akan suyun yerçekimi 
potansiyel enerjisinin kinetik 
enerjiye dönüştüğü gözlemlenir.

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

1.
 Ü

ni
te

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve 
hadislerle temellendirir.

Konuralp Müzesi
Türbelerimiz
Düzce Şehitliği

Müzedeki mezar kalıntılarını 
inceleyerek ölüm ile  sonrası 
hakkında  insanlık tarihindeki 
değişimleri gözlemler ve ba’s, 
ahiret, ölüm, berzah… gibi 
kavramları irdeler.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 11. Sınıf
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Hareket Kontrol Sistemleri Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

K
av

ra
m

a 
si

st
em

le
ri

A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alarak debriyaj baskı plakası, balatası 
ve bilyesini kontrol eder.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alarak hidrolik debriyaj merkezini 
kontrol eder.

Hyundai Özenler 
Yetkili Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde 
kavrama (debriyaj) sisteminin 
bakım ve onarımı ile ilgili bilgi ve 
becerileri kazanır.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Aktif ve Sağlıklı Yaşam 11.2.1.1.1. Fiziksel 
uygunluğu geliştirmek 
için düzenli fiziksel 
etkinlikler yapar.

Topuk Yaylası Parkuru
Uğur Köyü - Samandere 
Parkuru
Efteni Gölü - Güzeldere Şelalesi 
Parkuru 
Akçakoca-Aktaş Şelalesi 
Parkuru
Cumayeri Dokuzdeğirmen 
Rafting Alanı ve Çevresi  - 

Öğrenciler doğa 
yürüyüşü yapar, 
doğa ile uyumlu 
hayatın fiziksel 
performansları 
üzerindeki 
etkilerini fark 
eder.

Not: 11. Hareket Kontrol Sistemleri dersi için belirtilen mekan bilgileri sadece stajer öğrenci gönderen 
okullarımız için geçerlidir.
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11. SınıfModel Makinecilikte Üretim ve Giysi Üretimi Dersi

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

G
iy

im
de

 
Sü

sl
em

e 1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi 
süsleme teknik çalışmalarında modele uygun 
süsleme seçimine dikkat edip süsleme yapar.
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
fantezi kumaş dikim tekniklerini görür.

Realkom Butik ve gelinlik dikim 
atölyelerine gidilerek süsleme 
ve fantezi kumaş dikim 
tekniklerini öğrenir.

K
ad

ın
 E

şo
fm

an
ı 

Ü
re

ti
m

i

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
kadın eşofmanı kesimi, üretimi, son ütü ve son 
kontrol işlemlerini görür.

Düzce 
Üniversitesi 
Meslek 
Yüksekokulu 
Moda 
Tas. Böl., 
Realkom

Kadın eşofmanı kesimi, 
üretimi, son ütü ve son kontrol 
işlemlerini ekonomiklik 
ve kaliteye uygun şekilde 
yapabilmeyi öğrenir.

Biyoloji Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

11
.1

. İ
ns

an
 

Fi
zy

ol
oj

is
i 11.1.4.1. Kalp, kan ve damarların 

yapı, görev ve işleyişini açıklar.
Kızılay Kızılay Düzce Şubesi 

Öğrencilerin kan ve kemik 
iliği bağışının önemi ile ilgili 
farkındalık oluşturmaya 
yönelik çalışma yapılır.

11
.2

. 
K

om
ün

it
e 

ve
 

Po
pü

la
sy

on
 

Ek
ol

oj
is

i 11.2.1.4. Komünitelerdeki 
süksesyonu örneklerle açıklar.

Aydınpınar Şelalesi
Samandere Şelalesi
Güzeldere Şelalesi, 
Gölyaka Efteni Gölü 
Hasanlar Barajı

Belli bir bölgede bitkisel yapı 
incelenip süksesyona dikkat 
çekilir.
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Bilgisayardıa Hızlı Klavye Dersi

Yazışma ve Dosyalama Teknikleri Dersi

11. Sınıf

11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Sü
re

li 
ve

 S
es

li 
M

et
in

le
r

Süreli ve sesli metinleri 
dikkatle ve standarda uygun 
olarak yazar.

Adliyeler Dinlediğini yazıya aktarırken dikkat edilecek 
hususları öğrenir.

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Ya
zı

 
İç

er
iğ

i Konunun özelliğine uygun yazı 
içeriğini oluşturur.

Kamu 
Kurumları

Konunun özelliğine uygun yazı içeriğini 
oluşturmasını öğrenir.

R
es

m
i 

Ya
zı

la
r Resmî yazışmalarda uygulanacak 

esas ve usuller hakkındaki 
yönetmeliğe göre resmî yazıları 
yazarak postaya verir.

Kamu 
Kurumları

Resmî yazışmalarda uygulanacak esas ve 
usuller hakkındaki yönetmeliğe göre resmî 
yazıları yazarak postaya verme işlemleri ve 
Elektronik evrak gönderme işlemlerini öğrenir.

İş
 

M
ek

tu
pl

ar
ı

Kurum standartlarına göre iş 
mektubu çeşitlerini yazar.

Turan Ofset 
Matbaa, 
Realkom 
Teks. 

Kurum standartlarına göre iş mektubu 
çeşitlerini öğrenir.

R
ap

or
la

r Kurum standartlarına uygun 
rapor yazar.

Realkom 
Teks.

Kurum standartlarına uygun rapor yazmayı 
öğrenir.

D
os

ya
la

m
a

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alarak işletmenin kullandığı 
dosyalama sistemine göre 
dosyalama ve dosya takibini 
yapar.

Kamu 
Kurumları

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
işletmenin kullandığı dosyalama sistemine 
göre dosyalama ve dosya takibini öğrenir.
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Büro Paket Programlar› Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

İn
te

rn
et

 v
e 

E-
Po

st
a 

Yö
ne

tim
i

Büroda yapılan işe göre 
İnternet ve e-posta yönetim 
yazılımlarını kullanır.

Kamu 
Kurumları

Büroda yapılan işe göre İnternet ve e-posta 
yönetim yazılımlarını öğrenir.

B
ilg

i T
op

la
m

a 
ve

 
Yö

ne
tm

e

Bilgisayarda işin özelliğine 
göre rapor ve form oluşturur.

Turan Ofset 
Matbaa

Bilgisayarda işin özelliğine göre rapor ve form 
oluşturmayı öğrenir.

B
as

ılı
 Y

ay
ın

 
H

az
ır

la
m

a Bilgisayarda basılı yayın 
hazırlama programında 
broşür, kitapçık ve iletişim 
sayfaları oluşturur.

Turan Ofset 
Matbaa

Bilgisayarda basılı yayın hazırlama programında 
broşür, kitapçık ve iletişim sayfaları oluşturur.

Se
kr

et
er

ya
 

P
ro

gr
am

ı Sekretarya programında çağrı 
karşılar.
Sekretarya programında 
ajanda ve görev ataması yapar.

Kamu 
Kurumları

Sekretarya programında çağrı karşılar. Sekretarya 
programında ajanda ve görev ataması yapmayı 
öğrenir.

Ve
ri

 T
ab

an
ı 

P
ro

gr
am

ı Veri tabanı programını 
kullanır.

TEKNOPARK Veri tabanı programını kullanmayı öğrenir. 
Kullanılan programlar hk. Bilgi alır. 
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Metal Teknolojisi Alanı Metal Yüzey İşlemleri Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Modül 1:
Yüzey 

Temizleme

TS EN ISO 8504-3 Standardını dikkate alarak 
metallerin yüzeylerinde her türlü mekaniksel temizliği 
yapabilecektir. Gerecin cinsine uygun asit türünü 
belirleyerek kişisel ve çevresel güvenlik önlemleri 
dahilinde metalleri asit banyosuna daldırabilecek, 
bol su ile yıkayacak ve kurutma gibi kimyasal yollarla 
temizleme  yapabilecektir.

Düzce 
Üniversitesi 
Bilimsel , 
Teknolojik 
Araştırma 
ve Uygulama 
Merkezi

Laboratuar ortamında 
yüzey temizleme 
işlemlerini görür.

Modül 2:
Yüzeyleri 

Renklendirme 
ve Parlatma

Metallerin yüzeylerini malzeme cinsine ve istenilen 
renge uygun kimyasal renk banyosu oluşturarak 
renklendirebilecektir.
Çelik malzemelerin yüzeylerini ısı emdirme yoluyla 
renklendirebilecektir. Parlatma için gerekli donanımı 
hazırlayarak metal yüzeylerini istenilen miktarda 
parlatabilecektir.

Düzce 
Üniversitesi 
Bilimsel , 
Teknolojik 
Araştırma 
ve Uygulama 
Merkezi

Metallerin ısı 
tesiri altında 
renklendirilmesini 
görür. Metallerin 
parlatılmasını izler.

Modül 3:
Yüzeyleri 
Boyama

Metal yüzeylerini (fırçalarla)  klasik yöntemle boyamak 
için gerekli ön hazırlıkları yaparak, uygulanacak boya 
çeşidini seçebilecek ve işin boyamasını yapabilecektir.
Metal yüzeylerini boyama tabancalarıyla püskürtme 
yöntemi ile işin boyamasını yapabilecektir.
Metal yüzeylerini elektro statik toz boya ile kaplayarak 
boya fırınının ısı ve zaman ayarını yaparak işin 
boyamasını yapabilecektir.

Pekintaş A.Ş.
Bilen Egzos

Metal Yüzeylerin 
Boyanması İşlemlerini 
görür

Metal Teknolojisi Alanı Oksigaz Kaynağı Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Modül 5:
Oksi Gaz İle Dökme Demir ve 
Alüminyum Kaynağı

Oksi-gazla dökme demir ve 
alüminyum kaynaklarını yapar.

Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Oksi-gazla dökme demir 
ve alüminyum kaynaklarını 
görür.

Modül 6:
Oksi Gaz İle Bakır ve 
Alaşımlarının Kaynağı

Oksi-gazla bakır ve alaşımlarının 
kaynaklarını yapar.

Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Oksi-gazla bakır ve 
alaşımlarının kaynaklarını 
görür.
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Metal Teknolojisi Alanı Soğuk Şekillendirme Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Modül 1:
Makinelerde 

Kesme

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında  
standartlarına uygun olarak makinelerde kesme 
yapabilir.

Pekintaş A.Ş.
Bilen Egzos

Makinelerde metallerin 
talaşlı ve talaşsız 
kesilmelerini izler.

Modül 2:
Saclardan Profiller 

Bükme

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında,  
standardına uygun olarak saclardan çeşitli 
profilleri bükme işlemlerini yapabilir

Pekintaş A.Ş. 
Bilen Egzos

Saçların kalıplarda veya 
preslerde bükülerek şekil 
verilmelerini görür.

Modül 3:
Sacların 

Kenarlarını Bükme

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında 
standardına uygun olarak sacların kenarlarına 
abkant preslerde bükme işlemini yapabilir.

Pekintaş A.Ş. 
Bilen Egzos

Saçların kenarlarının 
bükümünü görür.

Modül 4:
Vidalı ve Kenetli 

Birleştirme

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında 
Parçaları/malzemeleri amaca uygun vida ile ve 
ince sacları kenet yöntemiyle birleştirebilir.

Pekintaş A.Ş. 
Bilen Egzos

Vidalı ve kenetli 
birleştirme şekllerini 
görür ve izler.

Modül 5:
Boruları Bükme

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında boru 
bükme işlemini standardına uygun olarak 
yapabilir.

Bilen Egzost 
San ve Tic.  
A.Ş.

Boruların bükme 
makinelerinde 
bükülmesini izler.

Modül 6:
Kabartma Tekniği

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında 
standardına uygun olarak saclara kabartma 
tekniğini (rölyef) uygulayabilecektir.

El Sanatları 
Eğitim 
Merkezi

Saclara kabartma 
tekniğini (rölyef) 
uygulamasını görür.

Modül 8:
Soğuk 

Şekillendirme 
Kalıpları

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında seri 
üretimde kullanılan, soğuk olarak kesme, delme, 
bükme, çekme, yapan kalıplarda çalışma yapabilir.

Pekintaş A.Ş. 
Bilen Egzos

Seri üretimde 
Kullanılan, soğuk olarak 
kesme, delme, bükme, 
çekme, yapan kalıplarda 
çalışmayı izler.

Modül 9:
Seri İş ve Montaj 

Kalıpları

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında 
standartlara uygun olarak seri üretimde 
kullanılacak basit iş ve montaj kalıplarını 
yapabilir.

Pekintaş A.Ş. 
Bilen Egzos

Seri üretimde kullanılacak 
basit iş ve montaj 
kalıplarını görür.
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Modül 2:
Katı Oluşturma

Katıya üç boyut verme, derinlik, 
döndürme, boşaltma vb. komutları 
kullanarak çizim yapma.                                                                                                                 
Katı modeller üzerinde çeşitli 
düzenlemeler yapmak. 

Düzce Üniversitesi 
Bilimsel , Teknolojik 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi

Çeşitli bilimsel 
çalışmalardaki üç boyutlu 
yazıcı uygulamalarını görür.

Modül 3:
Katı Modeli Teknik 

Resme Aktarma

Katı modelleri, teknik resim sayfası 
ouşturarak buraya taşıma, ölçülendirme, 
kesit alma ve çizimin yazıcıdan çıktısını 
yazdırma.

Düzce Üniversitesi 
Bilimsel , Teknolojik 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi

Katı modelin resme 
aktarılmasını görür.

Modül 4:
Montaj Modelleme

Montaj modelleme sayfasını açma, 
montaj komutlarını kullanarak, 
parçaların montajlarını yapma. Montaj 
resimlerini patlatmak.

Düzce Üniversitesi 
Bilimsel , Teknolojik 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi

Üç boyutlu yazıcıdan çıkan 
modellerin birleştirilmesini 
görür.

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Modül 7:
Mig-Mag İle 

Yatayda Küt Ek 
Kaynağı

Mig-Mag kaynak ekipmanlarını bilir, Mig-Mag 
kaynağını tekniğine uygun olarak yapar.

Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Otomatik gazaltı kaynak 
çeşitlerini görür.

Modül 8:
Mig-Mag İle 

Yatayda Köşe 
Kaynağı

Mig-Mag ile köşe kaynaklarını tekniğine uygun 
olarak yapar.

Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Mig-Mag ile köşe 
kaynaklarını tekniğine 
uygun yapılışını izler.

Modül 9:
Mig-Mag İle 

Yatayda Boru-
Profil Kaynağı

Mig-Mag ile Boru ve profil kaynaklarını tekniğine 
uygun olarak yapar.

Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Mag ile Boru ve profil 
kaynaklarını tekniğine 
uygun yapılışını izler.



138

Metal Teknolojisi Alanı Oksigaz Kaynağı Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Modül 1:
Oksi-Gaz İle Köşe Kaynağı

Oksi-gazla köşe kaynaklarını yapar. Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Oksi-gazla köşe kaynaklarını 
görür.

Modül 2:
Oksi-Gaz İle Boru ve 
Profillerin Kaynağı

Oksi-gazla boru ve profil 
kaynaklarını yapar.

Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Oksi-gazla boru ve profil 
kaynaklarını görür.

Modül 3:
Oksi-Gaz İle Dikey Kaynaklar

Oksi-gazla her türlü dikey pozisyon 
kaynaklarını yapar.

Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Oksi-gazla her türlü dikey 
pozisyon kaynaklarını görür.

Modül 4:
Oksi Gaz İle Korniş ve Tavan 

Kaynakları

Oksi-gazla korniş ve tavan 
kaynaklarını yapar.

Bilen Egzost 
San. ve Tic. A.Ş.

Oksi-gazla korniş ve tavan 
kaynaklarını görür.
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Ar
aç

 k
lim

a 
si

st
em

le
ri A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak araç 

klimalarının genel kontrollerini ve bakımını yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klima 
kompresörünün bakımını yapar.
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klima 
sistemi soğutucu akışkan devresi elemanlarını 
kontrol edip değiştirir.
D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak otomatik 
klima sisteminde işletim ve yönetim sistemlerini 
kontrol edip değiştirir.

Ar Oto Araba 
Klimaları- 
Takograf Satışı ve 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde araç 
klima sistemlerinin kontrol ve 
bakımı ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazanır.

Ar
aç

 ıs
ıtm

a 
ve

 
ha

va
la

nd
ır

m
a 

si
st

em
le

ri A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalorifer 
sisteminin kontrollerini ve bakımını yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
havalandırma sisteminin kontrollerini yapar.

Ar Oto Araba 
Klimaları- 
Takograf Satışı ve 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde 
araç ısıtma ve havalandırma 
sistemlerinin kontrol ve bakımı 
ile ilgili bilgi ve becerileri kazanır.

Di
ze

l y
ak

ıt 
be

sl
em

e 
si

st
em

i A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak besleme 
(yakıt) pompasını kontrol eder.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yakıt 
filtrelerinin kontrollerini ve değişimini yapar.

Yusuf Soyer 
Pompa ve 
Enjektör Test 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde dizel 
motorları yakıt besleme sistemi 
elemanlarının kontrolleri ile ilgili 
bilgi ve becerileri kazanır.

Sı
ra

 ti
pi
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el
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kı

t e
nj

ek
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n 

po
m

pa
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rı

A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sıra tipi 
yakıt enjeksiyon pompasının bakım ve onarımını 
yapar.

Yusuf Soyer 
Pompa ve 
Enjektör Test 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde 
sıra tipi dizel yakıt enjeksiyon 
pompalarının bakım ve onarımı 
ile ilgili bilgi ve becerileri kazanır.

Not: 11.Sınıf  Otomotiv Elektromekanikerliği Teknolojisi dersi için belirtilen mekan bilgileri sadece stajer 
öğrenci gönderen okullarımız için geçerlidir.
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A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
DPA tip pompanın bakım ve onarımını yapar.

Yusuf Soyer 
Pompa ve 
Enjektör Test 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde distribütör 
tipi dizel yakıt enjeksiyon pompalarının 
bakım ve onarımı ile ilgili bilgi ve 
becerileri kazanır.

Di
ze

l m
ot

or
la

rı
 y

ak
ıt 

en
je

ks
iy

on
 s

is
te

m
i A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 

hidrolik enjektörlerin kontrollerini ve 
ayarlarını yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
dizel yakıt sisteminin havasını alır.
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
ısıtma bujisini kontrol eder.

Yusuf Soyer 
Pompa ve 
Enjektör Test 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde dizel 
motorları yakıt enjeksiyon sistemi 
elemanlarının kontrol ve ayarları ile 
ilgili bilgi ve becerileri kazanır.

Ye
ni

 n
es

il 
di

ze
l 

ya
kı

t s
is

te
m

le
ri A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 

commonrail dizel enjeksiyon sisteminin 
kontrollerini ve onarımını yapar.

Yusuf Soyer 
Pompa ve 
Enjektör Test 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde yeni nesil 
dizel yakıt sistemlerinin kontrol ve 
onarımı ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazanır.

Not: 11. Sınıf Otomotiv Elektromekanikerliği Teknolojisi dersi için belirtilen mekan bilgileri sadece stajer 
öğrenci gönderen okullarımız için geçerlidir.
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A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tek nokta 
enjeksiyon sisteminin bakım onarımını yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çok nokta 
enjeksiyon sisteminin bakım onarımını yapar.
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak direkt 
enjeksiyon sisteminin bakım onarımını yapar.

Yusuf Soyer 
Pompa ve 
Enjektör Test 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde 
elektronik yakıt enjeksiyon 
sistemlerinin bakım onarımları 
ile ilgili bilgi ve becerileri kazanır.

M
ot

or
 y

ön
et

im
 

si
st

em
le

ri

A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sensörleri 
kontrol edip değiştirir.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektronik 
kontrol ünitesini (ECU) kontrol edip değiştirir. 
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ateşleme 
bobinlerini kontrol edip değiştirir.

Toyota Hızel 
Yetkili Servisi

Öğrenci iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde 
motor yönetim sistemlerinin 
bakım ve onarımı ile ilgili bilgi ve 
becerileri kazanır.

Ar
aç

 g
ös

te
rg

e 
ve

 
gü

ve
nl
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 s
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te

m
le

ri A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gösterge 
panelini kontrol edip değiştirir.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uzaktan 
kumanda kontrolünü ve tanıtımını yapar.
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak airbagleri 
kontrol edip değiştirir.
D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak emniyet 
kemerlerini kontrol edip değiştirir. 

Mercedes 
Benz Hasmer 
Yetkili Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici 
firma kataloglarına uygun 
şekilde gösterge ve güvenlik 
sistemlerinin bakım onarımı 
işlemleri ile ilgili bilgi ve 
becerileri kazanır.

Ar
ız

a 
te

şh
is

i v
e 

pe
ri

yo
di

k 
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kı
m

A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak diagnostik 
cihazı ile kontrol ve testleri yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak diagnostik 
cihazı ile arıza tespiti ve onarımını yapar.
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak egzoz 
emisyon ölçümü yapar.
D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak silindir kaçak 
testi yapar.
E. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompresyon 
ve vakum testi yapar.
F. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motorun 
periyodik bakımlarını yapar. 

Erkur 
Volkswagen 
Yetkili 
Sistemleri

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde 
motorlu araçların arıza tespiti ve 
periyodik bakımları ile ilgili bilgi 
ve becerileri kazanır.

Not: 11. Sınıf Otomotiv Elektromekanikerliği Teknolojisidersi için belirtilen mekan bilgileri sadece stajer 
öğrenci gönderen okullarımız için geçerlidir.
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A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekanik 
vites kutusu kontrolünü ve bakım ve onarımını yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vites 
kutusu yağını değiştirir.

Fiat Simge Yetkili 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde 
mekanik vites kutusunun bakım 
ve onarımı ile ilgili bilgi ve 
becerileri kazanır.

Ot
om

at
ik

 v
ite

s 
ku

tu
la

rı A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak otomatik 
vites kutularının hidrolik kumanda ünitelerinin bakım 
ve onarımını yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak otomatik 
vites kutularının mekanik kumanda ünitelerinin 
bakım ve onarımını yapar.
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak otomatik 
vites kutularının elektronik kumanda ünitelerinin 
bakım ve onarımını yapar.

Mercedes Benz 
Hasmer Yetkili 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde 
otomatik vites kutusunun bakım 
ve onarımı ile ilgili bilgi ve 
becerileri kazanır.

Şa
ft,
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ife

ra
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el

 
ve

 a
ks
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r

A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şaft, 
mafsallar ve aks bilyesinin bakım ve onarımını yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
diferansiyelin bakım, onarım ve ayarını yapar.
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aks, 
rulman, keçe ve körüklerin bakım ve onarımını yapar. 

Erkur Volkswagen 
Yetkili Servisi,
Mercedes Benz 
Hasmer Yetkili 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde şaft, 
diferansiyel ve aksların bakım ve 
onarımı ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazanır.

Di
re

ks
iy

on
 s

is
te

m
le

ri A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak direksiyon 
sistemi elemanlarını kontrol eder.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak direksiyon 
dişli kutusunu kontrol eder.
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hidrolik 
yardımlı direksiyon sisteminin bakım ve onarımını 
yapar.
D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik 
yardımlı direksiyon sisteminin bakım ve onarımını 
yapar. 

Hyundai Özenler 
Yetkili Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde 
direksiyon sistemlerinin bakım 
ve onarımı ile ilgili bilgi ve 
becerileri kazanır.

Not: 11. Sınıf Hareket Kontrol Sistemleri dersi için belirtilen mekan bilgileri sadece stajer öğrenci 
gönderen okullarımız için geçerlidir.
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A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
süspansiyon sistemlerini ve amortisörleri kontrol 
edip değiştirir.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli 
süspansiyon sistemlerinin ve salıncakların 
kontrolünü yapar.

Toyota Hızel 
Yetkili Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde 
süspansiyon sisteminin bakım ve 
onarımı ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazanır.

Ön
 d

üz
en

 v
e 

te
ke

rl
ek

le
r A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekerlek 

ve lastikleri söküp kontrol eder.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekerlek 
balans ayarını yapar.
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ön takım 
parçalarını kontrol edip değiştirir.
D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ön düzen 
ayarlarını kontrol edip ayarlar.

Mercedes Benz 
Hasmer Yetkili 
Servisi

Öğrenci, İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde ön 
düzen ve tekerleklerin bakım ve 
onarımı ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazanır.

Fr
en

 s
is

te
m

le
ri

A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fren 
sisteminin kontrollerini yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak diskli fren 
mekanizmasının bakım ve onarımını yapar.
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fren 
borularını ve rekorlarını kontrol edip değiştirir.
D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el fren 
mekanizmasının bakımını yapar. 

Fiat Simge Yetkili 
Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde fren 
sisteminin bakım ve onarımı ile 
ilgili bilgi ve becerileri kazanır.
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A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ABS 
sisteminin bakım ve onarımını yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak retarder 
sisteminin bakım ve onarımını yapar.

Erkur Volkswagen 
Yetkili Servisi, 
Mercedes Benz 
Yetkili Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde fren 
yardımcı sistemlerinin bakım ve 
onarımı ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazanır.

Not: 11. Sınıf Hareket Kontrol Sistemleri dersi için belirtilen mekan bilgileri sadece stajer öğrenci 
gönderen okullarımız için geçerlidir.
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Kimya Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

G
az

la
r

11.2.1. Gazların Özellikleri ve Gaz 
Yasaları
11.2.3. Gazlarda Kinetik Teori
11.2.4. Gaz Karışımları
11.2.5. Gerçek Gazlar

İtfaiyesi Müdürlüğü Yangın söndürücü kimyasalları 
tanır. Karbondioksitin yangın 
söndürme tüplerindeki rolünü 
kavrar.

K
im

ya
sa

l 
Te

pk
im

el
er

de
 H

ız 11.5.2. Tepkime Hızını Etkileyen 
Faktörler

Pekintaş A.Ş. Betonun oluşumu sırasında 
meydana gelen tepkimeleri hız 
bakımından inceler.

K
im

ya
sa

l T
ep

ki
m

el
er

de
 

D
en

ge

11.6.3. Sulu Çözelti Dengeleri Düzce Üniversitesi 
Tıp Fakültesi

Tampon çözeltilerin kandaki asitlik 
dengesindeki rolünü kavrar.
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Fizik Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

El
ek
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ik

 v
e 

M
an

ye
ti
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a

11.2.1. ELEKTRİKSEL KUVVET VE 
ELEKTRİK ALAN
11.2.1.1. Yüklü cisimler arasındaki 
elektriksel kuvveti etkileyen 
değişkenleri belirler.
a) Öğrencilerin deney veya 
simülasyonlardan yararlanmaları 
sağlanır.

Düzce Üniversitesi 
Mühendislik  
Fakültesi

Yüklü cisimler arasındaki 
elektriksel kuvveti etkileyen 
değişkenler teknopark da yapılan 
deneyler ile belirlenir.

11.2.6. TRANSFORMATÖRLER
11.2.6.2. Transformatörlerin 
kullanım amaçlarını açıklar.a) 
Öğrencilerin transformatörlerin 
kullanıldığı yerleri araştırmaları 
sağlanır. 
b) Elektrik enerjisinin taşınma 
sürecinde transformatörlerin rolü 
vurgulanır.

Transformatörlerin kullanım 
amaçlarını transformatörler 
vasıtası ile açıklanır.

Mobilya Süsleme Teknikleri Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

M
od
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: K
ap

la
m

a 
ile

 K
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m
a

Kaplamayı tanıyarak Uygun 
kaplamaları seçerek motif 
çizimi yapacak, çizime 
uygun birleştirme ve 
kesme yöntemlerinden 
birini  seçerek  işlemini 
yapabilecektir.

Somut Olmayan Kültürel Miras 
Taşıyıcıları

Öğrenci; kaplamalı 
yüzeylere örnek 
uygulama çalışmalarını 
görür ve sedef kakma 
işleminin uygulanmasını 
yaşayarak öğrenir.
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11
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Ç
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m
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ı.

11.3.3.1. Özgün baskı resim 
tekniklerini tanır.
11.3.3.2. Özgün baskı resim 
malzemelerini tanır.

Düzce Üniversitesi  
Sanat Tasarım ve 
Mimarlık Fakultesi

Sanat ve Tasarım alanında 
yapılan grafik sanatlarında 
özgün baskı  resim 
tekniklerinin  özelliklerini 
ve malzemelerini gözlem 
yaparak tanır.

11
.2

. K
ül

tü
re

l M
ir

as
.

11
.2

.1
. M

üz
el

er
de

 
İn
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m
e 

ve
 

U
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11.2.1.1. Atatürk’ün müzelerimizin 
kurulmasındaki katkılarını açıklar.
11.2.1.2. Müzenin eğitim amaçlı 
kullanımının önemini açıklar.

Düzce İl  Eğitim 
Tarihi Müzesi 
Konuralp Müzesi 
Nazmi KAL 
Etnografik Sergi Evi

Bulunduğu ildeki  
Cumhuriyet döneminden bu 
güne kadar gelen sanat ve 
eğitime dair tarihî eserleri  
gözlem yaparak tanır.

11
.3

. G
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l S

an
at
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a 
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11.3.2.1. Grafik sanatların 
çeşitlerini açıklar.
11.3.2.2. Grafik tasarımların günlük 
hayattaki etkilerini açıklar.
11.3.2.3. Tanıtım amaçlı grafik 
uygulamaları yapar.

Turan Ofset Matbaası 
Düzce Üniversitesi 
Sanat Tasarım 
Fakültesi

Görsel  sanatlar da yer alan 
grafik ve baskı yöntem ve 
tekniklerini gözlemler, imkan 
ölçüsünde  deney yapar.

Görsel Sanatlar Dersi 11. Sınıf
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Ünite Kazanım Mekan Açıklama
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Hören
1. Kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, 
die sichauf konkrete Dinge um ihn/sie herum beziehen, 
vorausgesetzt, es wird langsam und deutlich gesprochen. 
(Yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşulmak kaydıyla, etrafındaki 
somut şeylere atıfta bulunan tanıdık kelimeleri ve çok basit 
cümleleri anlayabilir)
Sprechen
1. Kann sich mit einfachen, überwiegend isolierten Wendungen 
über Menschen und Orte äußern. (Kendini basit ifade edebilir, 
insanlar ve yerler hakkında ifade eder)
Lesen
1. Kann sich bei einfacherem Informationsmaterial und kurzen, 
einfachen Beschreibungen eine Vorstellung vom Inhaltmachen. 
(Basit bilgi materyalleri ve kısa, basit açıklamalar ile içerik 
hakkında fikir edinebilir)
Schreiben
1. Kann in kurzen Mitteilungen Informationen aus dem 
alltäglichen Leben erfragen oder weitergeben. (Kısa mesajlar 
ile günlük yaşamdaki bilgileri sorgulayabilir veya paylaşabilir)

Nazmi Kal 
Etnografik 
Sergi Evi 
Düzce İl 
Eğitim 
Tarihi 
Müzesi 
Konuralp 
Müzesi

Öğrencilerin 
gruplar halinde 
verilen resmin 
hangi esere 
ait olduğunu 
bulmaları ve bu 
eserleri basit 
cümleler ile 
arkadaşlarına 
tanıtmaları 
istenir.
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K
üm

el
er

9.2.1.1. Kümelerle ilgili temel 
kavramlar hatırlatılır.
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak 
işlemler yapar.
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, 
kesişim, fark, tümleme işlemleri 
yardımıyla problemler çözer.

Düzce İl Eğitim 
Tarihi Müzesi 
Konuralp 
Müzesi

Eserlerin tasnif edilmesinde hangi 
kriterlerin uygulandığını öğrenir. 
Fotoğraf, malzemeler, basılı 
materyaller bölümleri incelenir. 
Fotoğraflar, zamana göre, mekâna 
göre, öğretim kademelerine göre 
gruplandırmalar yapılır. Bunların hiç 
birine uymayan fotoğraflar belirlenir.

D
en

kl
em

le
r 

ve
 

Eş
it

si
zl

ik
le

r

9.3.5.2. Denklemler ve 
eşitsizliklerle ilgili problemler 
çözer.

Realkom 
Tekstil,
Bayer Plastik,
M.T Plastik 
A.Ş, Turan 
Ofset Matbaa

Çalışanların ve makinelerin günlük 
yaptıkları işler ilgili bilgiler alınır. Her 
bir ürünün ortaya çıkması için gereken 
süreler hesaplanılır. Bazı çalışanların 
gelemedikleri zaman ürünün ortaya 
çıkması için gereken süredeki 
değişimler hesaplanılır.

İk
in

ci
 d

er
ec

ed
en

 fo
nk

si
yo

nl
ar

 v
e 

gr
afi
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er

i

10.6.1.1. Dik prizmaların ve dik 
piramitlerin uzunluk, alan ve 
hacim bağıntılarını oluşturur.
11.6.1.1. Küre, dik dairesel 
silindir ve dik dairesel koninin 
alan ve hacim bağıntılarını 
oluşturarak işlemler yapar.

Camilerimiz Caminin hacmini, yüzey alanını, iki 
noktası arasındaki en uzun mesafeyi 
açıklar. Cami mimarisinde yer 
alan kubbe ve sütun gibi mimari 
elamanların silindir, koni ve diğer 
geometrik cisimlerle ilişkisini kurar.

11.3.3.1 Bir fonksiyonun 
grafiğinden, dönüşümler yardımı 
ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Düzce El 
Sanatları 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
Somut 
Olmayan 
Kültürel Miras 
Taşıyıcıları

Taş ve mermer, halı, kilim, ahşap, 
kuyumculuk ve gümüşçülük 
işlemeciliğindeki motifler dönüşümleri 
fark eder.

Matematik Dersi 11. Sınıf
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Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Ü
st

el
 v

e 
Lo

ga
ri
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Fo

nk
si

yo
nl

ar 12.1.3.2. Üstel ve logaritmik 
fonksiyonları gerçek hayat 
durumlarını modellemede 
kullanır.

Düzce İl Nüfus 
ve Vatandaşlık 
Müdürlüğü

Düzce merkezin ve ilçelerin 
nüfusunu ve nüfus artış hızını öğrenir. 
Önümüzdeki yıllar için nüfusun 
yaklaşık kaç olacağını hesaplar.

İn
te

gr
al

12.6.2.4. Belirli integral ie alan 
hesabı yapar. 

Düzce 
Güzeldere 
Şelalesi Tabiat 
Parkı,
Sinekli Yaylası
Kardüz Yaylası
Topuk Yaylası
Odayeri Yaylası

Şelaleler çevresi ile yaylalarda 
düzgün olmayan yerinin yüzey 
alanlarının integral hesabı yaklaşık 
olarak hesaplar.
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Ünite Kazanım Mekan AÇIKLAMA (Kazanım-Mekân İlişkisi)

Şİ
İR

C.1.9. Vurgu, tonlama, 
duraklama vb. unsurlara uygun 
olarak seslendirme
C.1.11. Konuşmasında beden 
dilini doğru ve etkili biçimde 
kullanır.
C.1.17. Konuşmasında teknolojik 
araçları etkili biçimde kullanır.

Konuralp 
Antik Tiyatro

Öğrenciler tarafından şiir dinletisinin 
hazırlanması ve sunumu

Tİ
YA

TR
O

B.2. Yazacağı metnin türüne göre 
konu, tema, ana düşünce, amaç 
ve hedef kitleyi belirler.
B.3. Yazma konusuyla ilgili 
hazırlık yapar. B.4. Yazacağı 
metni planlar.

Konuralp 
Antik Tiyatro

Öğrencilerle sahnelenen bir oyunun 
izlenmesi.Ardından izledikleri oyunun 
değerlendirme yazısının yazdırılması.

Edebiyat Dersi 11. Sınıf

Tarih Dersi 11. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama
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O
sm

an
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Si
ya

se
ti 11.1.4. Denizcilik 

faaliyetlerinin 
içdenizlerden 
okyanuslara 
taşınmasının dünya 
siyasetine ve ticaretine 
etkilerini analiz eder.

Ceneviz 
Kalesi

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve Karadeniz 
hâkimiyetinin zayıflamasının sebepleri üzerinde 
durulur.

21
. Y

üz
yı

lın
 

Eş
iğ

in
de
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e 
ve

 
D
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ya

8.1. 1990 sonrasında 
Türkiye’de meydana 
gelen ekonomik, siyasi, 
sosyal ve kültürel 
gelişmeleri kavrar.

Düzce 15 
Temmuz Parkı

28 Şubat müdahalesi, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 
Temmuz darbe kalkışması ile bunların etkilerine 
değinilir.  Terörün ve terör örgütlerinin (PKK/
PYD, DEAŞ, FETÖ) ortaya çıkış nedenleri ile terörü 
önlemeye yönelik tedbirlere 15 Temmuz 2016 darbe 
kalkışması örneği üzerinden değinilir.

11.Sınıf
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Tabloları
Kazanım Mekan 
Tabloları
• Lise 12. Sınıf  
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Almanca Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama
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Hören
15. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig 
gesprochen wird und wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn 
zu erfassen. (Çok yavaş ve dikkatli konuşarak ve duraklamalar 
yaparak konuyu anlamlandırır)
Sprechen
22. Kann einfache Fragen stellen und beantworten. (Basit 
soruları sorabilir ve cevaplayabilir)
Lesen
Kann vertraute Namen, Wörter und ganz elementare 
Wendungen in einfachen Mitteilungen in Zusammenhang mit 
den üblichsten Alltagssituationen erkennen. (Bilinen isimleri, 
kelimeleri ve temel ifadeleri, en yaygın günlük durumlarla ilgili 
basit mesajlarda tanıyabilir.
Schreiben
13. Kann einfache, isolierte Wendungen und Sätze in 
einerzeitlichen Abfolge schreiben. (Sıralı bir sıra ile basit, 
yalıtılmış ifadeleri ve cümleler yazabilir)

Düzce 
Otları Tyche 
Bereket 
Festivali

Festivalde 
bulunan yiyecek 
ve içecekleri 
basit soru ve 
cevap cümleleri 
ile ifade edebilir.

Kadın Giysi Kalıpları Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

B
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H
az

ır
la

m
a 1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 

bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları 
ve donanımlarını kalite gerekliliklerine 
uygun şekilde kullanır.

Düzce 
Üniversitesi 
MYO Moda 
Tasarım Bölümü, 
Realkom

Bilgisayarlı kalıp 
sistemindeki fonksiyonları ve 
donanımlarını kullanır.

12.Sınıf
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1.
 Ü

ni
te İslam medeniyetinde bilim ve 

düşüncenin gelişim sürecini 
değerlendirir.

Düzce TEKNOPARK, 
D.Ü. İlahiyat 
Fakültesi

Karanlık çağını yaşayan Avrupa’nın 
aksine bilim ve düşüncenin İslam 
coğrafyasında gelişimini fark eder.

1.
 Ü

ni
te İslam medeniyetinde öne çıkan 

eğitim ve bilim kurumlarını tanır.
Camilerimiz İslam medeniyetinde öne çıkan 

eğitim kurumlarından camiiler 
hakkında bilgi sahibi olur.

4.
 Ü

ni
te

Gıda maddeleri ve bağımlılık 
konusundaki dini ve ahlaki ilkeler.

YEŞİLAY Kumar, uyuşturucu maddeler, 
tütün mamulleri, alkollü içecekler 
gibi  bağımlılık yapan ürünler 
hakkında bilgi sahibi olur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 12. Sınıf

Beden Eğitimi ve Spor Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

PAİNTBALL 12.1.3.1.1. Seçili spor 
dalına özgü savunma 
hareketlerini uygular.
12.1.3.1.2. Seçili spor 
dalına özgü hücum 
hareketlerini uygular.

Yığılca Köknarlık
Gölyaka Kültür Park
Cumayeri Melen Rafting 
Tesisleri Paintball Oyun 
Alanı

Öğrenciler 
paintball oyunu 
ile hücum ve 
savunmaya dönük 
taktik ve strateji 
geliştirir.
Liderlik ve 
grup dinamiği 
becerilerini 
ortaya koyar.
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Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

TL
pg

 y
ak

ıt
 

si
st

em
le

ri A. İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak LPG 
yakıt sisteminin bakım ve 
ayarlarını yapar.

Özen Otogaz Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alır. 
Üretici firma kataloglarına uygun şekilde LPG 
(Likit Petrol Gazı) yakıt sistemlerinin bakımını, 
ayarlarını gözler ve yapar. Bunlarla ilgili bilgi ve 
becerileri kazanır.

D
oğ

al
 g

az
 y

ak
ıt

 
si

st
em

le
ri

A. İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak doğal 
gazlı yakıt sisteminin 
bakım ve ayarlarını yapar.

Otokar Otobüs 
Treyler TCV 
Yetkili Servisi 
ve Hasmer 
Mercedes Benz 
Yetkili Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alır. 
Üretici firma kataloglarına uygun şekilde doğal 
gazlı (CNG) yakıt sistemlerinin bakımını, ve 
ayarlarını gözler ve yapar. Bunlarla ilgili bilgi ve 
becerileri kazanır.

A
lt

er
na

ti
f 

ya
kı

tl
ı m

ot
or

la
r A. İş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerini alarak hibrit 
araçların bakım ve 
onarımını yapar.

Toyota Hızel 
Yetkili Servisi ve 
Özenler Hyundai 
Yetkili Servisi

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alır. Üretici firma kataloglarına uygun şekilde 
alternatif yakıtlı motorların çalışma prensipleri 
ve temel bakımları ve onarımını gözler ve yapar. 
Bunlarla ilgili bilgi ve becerileri kazanır.

Mobilya İç Mekan Resmi Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

M
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Öğrenci; Çizim ve ölçü alma araç gerecini 
kullanarak düzgün , ölçüsünde kurallara 
uygun olarak duvar zemin ve tavan 
kaplamalarını çizer.

Camilerimiz Uygulanmış olan duvar, zemin 
ve tavan kaplamalarını yerinde 
görerek işin önemini ve mekana 
katmış olduğu değeri gözlemler.

Not: 12. Sınıf Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri dersi için belirtilen mekan bilgileri sadece stajer 
öğrenci gönderen okullarımız için geçerlidir.
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Metal Teknolojisi Alanı Ark Kaynak Teknikleri Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Selülozik ve Bazik 
Elektrodla Kaynak

Elektrik ark kaynağı ile selülozik ve bazik 
elektrot kullanarak küt-ek kaynağı yapabilir.

Bilen
Egzost
San. 
ve Tic. 
A.Ş.

Elektrik ark kaynağı ile selülozik 
ve bazik elektrot kullanarak küt-ek 
kaynağını izler.

Mıg Kaynağı

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında 
tekniğine uygun olarak MIG-MAG kaynağı ile 
alaşımlı çeliklerin, alüminyum ve alaşımlarının, 
bakır ve alaşımların kaynağını ve özlü elektrot ile 
dolgu kaynağını yapabilir.

MIG-MAG kaynağı ile alaşımlı 
çeliklerin, alüminyum ve 
alaşımlarının, bakır ve alaşımların 
kaynağını ve özlü elektrot ile dolgu 
kaynağını izler.

Tig  Kaynağı
TIG kaynağı makinesini kaynağa hazır hâle 
getirebilecek ve alaşımlı çeliklerin, alüminyum, 
bakır ve alaşımlarının kaynağını yapabilir.

TIG kaynağı makinesi ile alaşımlı 
çeliklerin, alüminyum, bakır ve 
alaşımlarının kaynağını yapabilir.

Dökme Demir 
Kaynağı

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe 
uygun olarak elektrik ark kaynağı ile çatlamış ve 
kırılmış döküm malzemelerin kaynağını yapabilir.

Metal Teknolojisi Alanı Bilgisayar Destekli Çizim (Autocad) Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Modül 2:
Temel Geometrik 

Çizimler

Bilgisayar destekli çizim ortamında katmanları, renkleri, 
çizgileri ve yardımcıları seçebilecek, çizim ekranını 
düzenleyebilecek ve temel çizim komutlarını kullanarak 
teknik resim kuralarına uygun makine parçalarının 
geometrik çizimlerini yapabilecektir.

Bilen 
Egzost 
San. ve Tic. 
A.Ş.

İmalatı 
gerçekleştirilecek 
parçaların çizimini görür.

Modül 3:
Yeterli Grnş Çiz. 

ve  Ktp.

Gerekli ortam sağlandığında teknik resim kurallarına göre 
çizim kütüphanesi oluşturulabilecek, imalat resimlerini 
çizebilecek ve kâğıt üzerine aktarabilecektir.

Pekintaş 
A.Ş. Proje 
Ofisi

İmalatı 
gerçekleştirilecek 
parçaların çizimini görür.
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Metal Teknolojisi Alanı Temel Metal Şekillendirme Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

M
od

ül
 1

0:
 

Di
ki

ş 
Çe

k Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında elektrik ark 
kaynağı ile dikiş çekebilir.

Bilen Egzost San. 
ve Tic. A.Ş.

Kaynak dikişinin 
çekilişini izler.

M
od

ül
 1

1:
 

Ya
ta

yd
a 

Kü
t E

k 
ve

 B
in

di
rm

e 
Ka

yn
ağ

ı

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında yatayda küt ek ve 
bindirme kaynaklarını yapabilir.

Bilen Egzost San. 
ve Tic. A.Ş.

Bindirme 
kaynaklarının 
yapılışını görür.

M
od

ül
 1

2:
 

Ya
ta

yd
a 

Ka
lın

 
Pa

rç
al

ar
ın

 
Ka

yn
ağ

ı Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında yatay konumda 
kalın parçaların birleştirme kaynağını yapabilir.

Bilen Egzost San. 
ve Tic. A.Ş.

Kalın parçaların 
kaynağını izler.

M
od

ül
 1

3:
 

Ya
ta

yd
a 

Kö
şe

  
Ka

yn
ağ

ı Gerekli ile ortam ve ekipman sağlandığında yatay konumda 
köşe kaynaklarını yapabilir.

Bilen Egzost San. 
ve Tic. A.Ş.

Köşe kaynaklarını 
izler.

M
od

ül
 1

4:
 

Ya
ta

yd
a 

Bo
ru

 
ve

 P
ro

fil
 

Ka
yn

ağ
ı Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında yatay konumda 

küçük çaplı boruların ve profillerin kaynağını yapar.
Bilen Egzost San. 
ve Tic. A.Ş.

Boru ve profillerin 
kaynağını izler.

M
od

ül
 1

5:
 

El
ek

tr
ik

 
Di

re
nç

 
Ka

yn
ağ

ı Gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğe uygun 
olarak elektrik direnç kaynağını yapar.

Bilen Egzost San. 
ve Tic. A.Ş.

Direnç kaynağının 
yapılışını görür.



157

12. SınıfMetal Teknolojisi Alanı Temel Metal Şekillendirme Dersi

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

M
od

ül
 1

: 
Do

ğr
ul

tm
a Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında soğuk 

şekillendirme takımlarını kullanarak çarpılmış veya 
burulmuş gereçleri doğrultabilir. Metal teknolojisi 
alanı atölyelerinin, takımlarının aletlerinin ve 
makinelerinin güvenlik kurallarını bilir ve uygular.

Bilen Egzost San. 
ve Tic. A.Ş.

Soğuk şekillendirme 
takımlarını kullanarak 
çarpılmış veya burulmuş 
gereçleri doğrultulmasını 
izler.

M
od

ül
 2

: 
Öl

çm
e 

Ko
nt

ro
l Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında standartlara 

uygun bir şekilde ölçme ve kontrol işlemini yapabilir.
Bilen Egzost San. 
ve Tic. A.Ş.

Ölçme ve kontrol 
işlemlerini izler.

M
od

ül
 3

: 
M

ar
ka

la
m

a Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında standartlara
uygun bir şekilde markalama yapabilir.

Bilen Egzost San. 
ve Tic. A.Ş.

Markalamanın yapılışını 
izler.

M
od

ül
 4

 :
El

 İl
e 

Ke
sm

e El testeresi ile talaş kaldırarak kesme yapabilir, ince 
sac malzemeyi el makası ile kesebilir.

Bilen Egzost San. 
ve Tic. A.Ş.

El makasları ile sacların 
kesilişini görür.

M
od

ül
 5

:
Eğ

m
e 

Bü
km

e Gerekli ortam ve donanım sağlandığında el ile ve 
makine yardımı ile eğme ve bükme yapabilir.

Bilen Egzost San. 
ve Tic. A.Ş.

Boru malzemelerin 
bükülebilirliğini görür ve 
izler.

M
od

ül
 7

:
De

lm
e 

H
av

şa
 

Aç
m

a Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında delme işini 
yapabilir, havşa açabilir ve matkap uçlarını bileyebilir.

Bilen Egzost San. 
ve Tic. A.Ş.

Makinalarda havşa açmayı 
ve matkap bilemeyi izler.

Not: 12. Sınıf Metal Teknolojisi Alanı Temel Metal Şekillendirme dersi için belirtilen mekan bilgileri sadece 
stajer öğrenci gönderen okullarımız için geçerlidir.
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Otomotiv Motor Yenileştirme Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Dü
z 

yü
ze

y 
ye

ni
le

şt
ir

m
e A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak parçalarda 

çatlak kontrolü ve onarımı yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak silindir 
kapaklarını yenileştirir.
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak manifold, 
volan ve baskı plakasını yenileştirir.

Bakan Motor 
Yenileme

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde düz 
yüzeyleri yenileştirme ile ilgili 
bilgi ve becerileri kazanır.

Si
lin

di
r 

ye
ni

le
şt

ir
m

e A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
silindirlerin kontrolünü yapar.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak silindirleri 
rektifiye eder.
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak silindirleri 
honlar.

Bakan Motor 
Yenileme

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde 
silindirleri yenileştirme ile ilgili 
bilgi ve becerileri kazanır.

Su
pa

p 
dü

ze
ne

ği
ni

 
ye

ni
le

şt
ir

m
e

A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak supap 
kılavuzları, itici ve külbütör uçlarını yenileştirir.
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak supap 
yuvalarını yenileştirir.

Bakan Motor 
Yenileme

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde 
supap düzeneğini yenileştirme ile 
ilgili bilgi ve becerileri kazanır.

Kr
an

k 
ve

 k
am

 
m

ili
 y

en
ile

şt
ir

m
e A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak krank 

millerini kontrol eder. 
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana ve kol 
yatak muylularını taşlar.
C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kam 
millerini yenileştirir.

Bakan Motor 
Yenileme

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici 
firma kataloglarına uygun 
şekilde krank ve kam millerini 
yenileştirme ile ilgili bilgi ve 
becerileri kazanır.

M
ot

or
 y

at
ak

la
rı

nı
 

ye
ni

le
şt

ir
m

e A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana yatak 
arızalarını tespit edip değiştirir. 
B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kam mili 
yataklarını yenileştirir.

Bakan Motor 
Yenileme

Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini alarak üretici firma 
kataloglarına uygun şekilde 
motor yataklarını yenileştirme ile 
ilgili bilgi ve becerileri kazanır.
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Kimya Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama
K

im
ya

 v
e 

El
ek

tr
ik

12.1.1. İndirgenme-
Yükseltgenme Tepkimelerinde 
Elektrik Akımı, 12.1.4. 
Kimyasallardan 
Elektrik Üretimi, 12.1.5. 
Elektroliz,12.1.6. Korozyon

Düzce Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesi

Pil sistemlerini yakından inceler.
Metallerin saflaştırılmasında 
elektroliz yönteminin nasıl 
kullanıldığını kavrar.

K
ar

bo
n 

K
im

ya
sı

na
 

G
ir

iş

12.2.1. Anorganik ve Organik 
Bileşikler
12.2.3. Doğada Karbon

Düzce Üniversitesi 
Fen Edebiyat 
Fakültesi

Anorganik ve organik bileşik 
örneklerini yakından tanır.

En
er

ji 
K

ay
na

kl
ar

ı 
ve

 B
ili

m
se

l 
G

el
iş

m
el

er 12.4.1. Fosil Yakıtlar
12.4.2. Alternatif Enerji 
Kaynakları

Hasanlar Barajı Alternatif enerji kaynaklarını ve 
sistemlerini yakından tanır.

Tarih Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

D
eğ

iş
en

 D
ün

ya
 

D
en

ge
le

ri
 

K
ar

şı
sı

nd
a 

O
sm

an
lı 

Si
ya

se
ti 11.1.4. Denizcilik 

faaliyetlerinin 
içdenizlerden 
okyanuslara 
taşınmasının dünya 
siyasetine ve ticaretine 
etkilerini analiz eder.

Ceneviz 
Kalesi

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve Karadeniz 
hâkimiyetinin zayıflamasının sebepleri üzerinde 
durulur.

21
. Y

üz
yı

lın
 

Eş
iğ

in
de

 
Tü

rk
iy

e 
ve

 
D

ün
ya

8.1. 1990 sonrasında 
Türkiye’de meydana 
gelen ekonomik, siyasi, 
sosyal ve kültürel 
gelişmeleri kavrar.

Düzce 15 
Temmuz Parkı

28 Şubat müdahalesi, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 
Temmuz darbe kalkışması ile bunların etkilerine 
değinilir.  Terörün ve terör örgütlerinin (PKK/
PYD, DEAŞ, FETÖ) ortaya çıkış nedenleri ile terörü 
önlemeye yönelik tedbirlere 15 Temmuz 2016 darbe 
kalkışması örneği üzerinden değinilir.
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Görsel Sanatlar Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

12
.1

. S
an

at
 E

le
şt

ir
is

i v
e 

Es
te

ti
k.

12
.1

.1
. Ç

ağ
da

ş 
Sa

na
t 

(G
ün

üm
üz

 S
an

at
ı).

12.1.1.1. Postmodern sanatın genel 
özelliklerini açıklar.
12.1.1.3. Günümüz sanatını 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda 
değerlendirir.

Düzce Üniversitesi  
Sanat Tasarım ve 
Mimarlık Fakultesi

Sanat ve Tasarım alanında 
yapılan çağdaş sanat  resim 
tekniklerinin  özelliklerini 
ve malzemelerini gözlem 
yaparak  tanır, teknolojik 
gelişmelerin sanat 
üzerindeki etkisini anlar.

12
.2

. K
ül

tü
re

l M
ir

as
. 

12
.2

.2
. M

üz
el

er
de

 
İn

ce
le

m
e 

ve
 U

yg
ul

am
a 

4 12.2.2.3. Müze ve sanat galerilerinin 
kültürel bağların kurulmasındaki 
rolünü açıklar.
12.2.2.4. Müze ve sanat galerileri 
ile ilgili yazılı ve görsel kaynakları 
sergiler.

Düzce Konuralp 
Müzesi 

Bulunduğu ildeki  tarihî 
eserleri gözlem yaparak 
tanır, Kültürel bağların 
korunmasındaki önemini 
anlar.

12
.3

. G
ör

se
l S

an
at

la
rd

a 
B

iç
im

le
nd

ir
m

e.
 1

2.
3.

5.
 T

ek
st

il 
Ta

sa
rı

m
.1

2.
3.

6.
 E

nd
üs

tr
i Ü

rü
nl

er
i 

Ta
sa

rı
m

ı.

12.3.5.1. Yaşadığı çevreden tekstil 
tasarımına ait motifler gösterir.
12.3.5.2. Geleneksel Türk 
motiflerinden esinlenerek özgün 
tekstil tasarımları yapar. 

Düzce Realkom 
Tekstil

Yaşadığı çevrede tekstil  
atölye  çalışmaları hakkında 
gözlem yapar,  tekstil 
ürünlerini  ve tasarımlarını 
tanır.

12.3.6.1. Sanatsal tasarım ve 
endüstriyel tasarım arasındaki 
farkları açıklar.
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Ünite Kazanım Mekan Açıklama

K
üm

el
er

9.2.1.1. Kümelerle ilgili temel 
kavramlar hatırlatılır.
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak 
işlemler yapar.
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, 
kesişim, fark, tümleme işlemleri 
yardımıyla problemler çözer.

Düzce İl 
Eğitim Tarihi 
Müzesi

Eserlerin tasnif edilmesinde hangi 
kriterlerin uygulandığını öğrenir. 
Fotoğraf, malzemeler, basılı 
materyaller bölümleri incelenir. 
Fotoğraflar, zamana göre, mekâna 
göre, öğretim kademelerine göre 
gruplandırmalar yapılır. Bunların hiç 
birine uymayan fotoğraflar belirlenir.

D
en

kl
em

le
r 

ve
 

Eş
it

si
zl

ik
le

r

9.3.5.2. Denklemler ve 
eşitsizliklerle ilgili problemler 
çözer.

Realkom 
Tekstil,
Bayer Plastik,
M.T Plastik 
A.Ş, Turan 
Ofset Matbaa

Çalışanların ve makinelerin günlük 
yaptıkları işler ilgili bilgiler alınır. Her 
bir ürünün ortaya çıkması için gereken 
süreler hesaplanılır. Bazı çalışanların 
gelemedikleri zaman ürünün ortaya 
çıkması için gereken süredeki 
değişimler hesaplanılır.

İk
in

ci
 d

er
ec

ed
en

 fo
nk

si
yo

nl
ar

 v
e 

gr
afi

kl
er

i

10.6.1.1. Dik prizmaların ve dik 
piramitlerin uzunluk, alan ve 
hacim bağıntılarını oluşturur.
11.6.1.1. Küre, dik dairesel 
silindir ve dik dairesel koninin 
alan ve hacim bağıntılarını 
oluşturarak işlemler yapar.

Camilerimiz Caminin hacmini, yüzey alanını, iki 
noktası arasındaki en uzun mesafeyi 
açıklar. Cami mimarisinde yer 
alan kubbe ve sütun gibi mimari 
elamanların silindir, koni ve diğer 
geometrik cisimlerle ilişkisini kurar.

11.3.3.1 Bir fonksiyonun 
grafiğinden, dönüşümler yardımı 
ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Düzce El 
Sanatları 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
Somut 
Olmayan 
Kültürel Miras 
Taşıyıcıları

Taş ve mermer, halı, kilim, ahşap, 
kuyumculuk ve gümüşçülük 
işlemeciliğindeki motifler dönüşümleri 
fark eder.

Matematik Dersi 12. Sınıf
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Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Ü
st

el
 v

e 
Lo

ga
ri

tm
ik

 
Fo

nk
si

yo
nl

ar 12.1.3.2. Üstel ve 
logaritmik fonksiyonları 
gerçek hayat durumlarını 
modellemede kullanır.

Düzce İl Nüfus 
ve Vatandaşlık 
Müdürlüğü

Düzce merkezin ve içlerin nüfusunu ve 
nüfus artış hızını öğrenir. Önümüzdeki 
yıllar için nüfusun yaklaşık kaç olacağını 
hesaplar.

İn
te

gr
al

12.6.2.4. Belirli integral ie 
alan hesabı yapar. 

Sinekli Yaylası
Kardüz Yaylası
Topuk Yaylası
Odayeri Yaylası
Aydınpınar Şelalesi
Samandere Şelalesi
Güzeldere Şelalesi

Şelaleler ve Yaylaların  düzgün olmayan 
yerinin yüzey alanını integral hesabı 
yaklaşık olarak hesaplar.

Matematik Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan AÇIKLAMA (Kazanım-Mekân İlişkisi)

H
İK

Â
YE

 ( 
Ö

YK
Ü

 )

A.2. 2. Metnin türünün ortaya 
çıkışı ve tarihsel dönem ile 
ilişkisini belirler.
A.2. 15. Türün ve dönemin/
akımın diğer önemli yazarlarını 
ve eserlerini sıralar.

Düzce 
Üniversitesi 
Fen Edebiyat 
Fakültesi 
Türk Dili ve 
Edebiyatı 
Bölümü

Fakülte hocalarının düzenleyeceği bir 
panelle hikaye metin türünün tarihsel 
gelişimi hakkında bilgi edinir.

Edebiyat Dersi 12. Sınıf



163

Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

A
rı

za
 A

na
liz

 
Yö

nt
em

le
ri

 v
e 

A
rı

za
 G

id
er

m
e Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak 

uygun ölçü aleti ve kontrol yöntemi kullanıp
devrenin elektriksel parametrelerine dikkat ederek, yarı 
iletken malzeme kataloglarına göre sistem
analizi yaparak arıza giderir.

Pekintaş,
Realkom

Üretimde kullanılan 
makinaların kontrol 
ve güç kartlarında 
sılıkla meydana gelen  
arızaları tespit eder.

A
na

ht
ar

la
m

a 
El

em
an

la
rı

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak 
transistör, tristör, diyak ve triyakın teknik
özelliklerine dikkat edip endüstriyel uygulamalarda 
anahtarlama ve tetikleme elemanlarını kullanır.

Pekintaş,
Realkom

Üretimde kullanılan 
makinaların kontrol 
ve güç kartlarındaki 
anahtarlama 
elemanlarını görür ve 
inceler.

Se
ns

ör
le

r 
ve

 
Tr

an
sd

us
er

le
r Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak 

malzeme kataloglarına uygun şekilde endüstriyel
uygulamalarda ısı, manyetik, basınç optik ve ses 
transdüserlerini/sensörlerini kullanır.

Pekintaş,
Realkom

Üretimde ve iş güvenliği 
amaçlı kullanılan 
sensörlerin gerçekte 
uygulamalarını görür.

İş
le

m
se

l 
Yü

ks
el

te
çl

er Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak 
endüstriyel uygulamalarda elektriksel
parametrelere, kılıf şekillerine ve devre tekniğine uygun 
şekilde işlemsel yükselteç devresini kurar.

Pekintaş,
Realkom

Üretimde ve iş güvenliği 
amaçlı kullanılan 
sensörlerin gerçekte 
uygulamalarını görür.
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Sanayi Nakışları Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

B
ilg

is
ay

ar
da

 d
es

en
 

ha
zı

rl
am

a

1. Bilgisayarda desen hazırlamayı kavrar. 2. Deseni 
bilgisayara aktarmayı kavrar. 3. Dikiş tekniğini desen 
üzerine uygulamayı kavrar. 4. Sargı tekniğini desen 
üzerine uygulamayı kavrar. 5. Çin iğnesi tekniğini desen 
üzerinde uygulamayı kavrar. 6. Dekoratif dikiş tekniğini 
desen üzerinde uygulamayı kavrar. 7. Otomatik yazı 
yazmayı desen üzerinde uygulamayı kavrar.

Realkom 
Tekstil

Öğrenciler 
atölyelerde bulunan 
bilgisayarlardaki 
punch programında 
desen hazırlamayı 
uygulayarak öğrenir.

D
es

en
 

dü
ze

lt
m

e

1. Desen düzeltmeyi kavrar. 2. Düzenleme yapılacak 
alanı seçmeyi kavrar. 3. Parametre ayarları yapmayı 
kavrar. 4. Desen ebatı değıştırmeyi kavrar. 5. Desen 
kaydetmeyi kavrar. 6. Desen bilgi kartı oluşturmayı 
kavrar. 7. Kütüphaneye desen kaydetmeyi kavrar.

Realkom 
Tekstil

Öğrenciler atölye 
bilgisayarlardaki 
punch programında 
hazırladıkları desenleri 
düzeltmeyi öğrenir.

Sa
na

yi
 

m
ak

in
es

in
i 

ha
zı

rl
am

a 1. Sanayi Makinesini hazırlamayı kavrar. 2. Makinenin 
üst bölümünü kavrar. 3. Makinanın alt bölümünü kavrar. 
4. İplikleri makineye takmayı kavrar. 5. Telayı makineye 
germeyi kavrar. 6. Kumaşları (zeminleri) makineye 
germeyi kavrar.

Realkom 
Tekstil

Atölyelerde bulunan tek 
kafa sanayi tipi nakış 
makinasında uygulama 
yaparak makinenin 
hazırlanmasını öğrenir.

Sa
na

yi
 

m
ak

in
es

in
de

 
iş

le
m

e

1. Sanayi makinesinde işlemeyi kavrar. 2. Deseni 
makineye yüklemeyi kavrar. 3. İğne sırasını vermeyi 
kavrar. 4. Makineyi çalıştırmayı kavrar. 5. Makinenin 
basit arızalarını gidermeyi kavrar. 6. Makinenin bakımı 
ve korunmasını kavrar.

Realkom 
Tekstil

Öğrenciler atölyelerde 
bulunan tek kafa sanayi 
tipi nakış makinasında 
işlemeyi uygulama 
yaparak öğrenir.

A
rm

a 
iş

le
m

e

1. Ürüne uygun desen ve malzeme belirlemeyi kavrar. 
2. İşleme tekniklerini kullanarak arma desenini 
bilgisayarda hazırlamayı kavrar. (punchlama) 3. 
Makinada arma işlemeyi kavrar. 4.Ürünü kullanıma hazır 
hale getirmeyi kavrar.

Realkom 
Tekstil

Öğrenciler atölye 
bilgisayarında 
punch programında 
hazırladıkları arma 
desenlerini sanayi tipi 
nakış makinasında
işlemeyi uygulama 
yaparak öğrenir.
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Sanayi Nakışları Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Ev
 te

ks
ti

lin
de

 n
ak

ış

1. Ev tekstiline uygun desen ve malzeme belirlemeyi 
kavrar. 2. İşleme tekniklerini kullanarak ev tekstili ürün 
desenini bilgisayarda hazırlamayı kavrar. (punchlama) 3. 
Makinede ev tekstili ürünü işlemeyi kavrar.

Realkom 
Tekstil

Öğrenciler 
atölyelerde bulunan 
bilgisayarlardaki 
punch programında 
hazırladıkları ev tekstili 
desenlerini sanayi tipi 
nakış makinasında
uygulama yaparak 
işlemeyi öğrenir.

D
er

i ü
ze

ri
ne

 n
ak

ış 1. Deri işlemeye uygun desen ve malzeme belirlemeyi 
kavrar. 2. İşleme tekniklerini kullanarak deri üzerine 
nakış desenini bilgisayarda hazırlamayı kavrar.  
(punchlama) 3. Makinede deri üzerine nakış işlemeyi 
kavrar.

Realkom 
Tekstil

Öğrenciler atölye 
bilgisayarlardaki 
punch programında 
hazırladıkları desenleri 
sanayi tipi nakış 
makinasında
uygulama yaparak 
işlemeyi öğrenir.

N
ak

ış
ta

 g
iy

im
 

sü
sl

em
e

1. Giyim süslemeye uygun desen ve malzeme belirlemeyi 
kavrar. 2. İşleme tekniklerini kullanarak giyim süsleme 
desenini bilgisayarda hazirlamayı kavrar. (punchlama) 
3. Makinada giyim süsleme yapmayı kavrar. 4. Ürünü 
kullanıma hazır hale getirmeyi kavrar.

Realkom 
Tekstil

Öğrenciler Realkom 
Tekstile giderek 
giyim üzerine nakış 
örneklerini ve işleme 
tekniklerini görerek 
öğrenir.

Sa
na

yi
 m

ak
in

es
in

de
 

ka
na

va

1. Kanava işi tekniğine uygun desen ve malzeme 
belirlemeyi kavrar. 2. İşleme tekniklerini kullanarak 
kanava desenini bilgisayarda hazırlamayı kavrar.  
(punchlama) 3. Makinede kanava (kanaviçe) ürününü 
işlemeyi kavrar.

Realkom 
Tekstil

Öğrenciler 
atölyelerde bulunan 
bilgisayarlardaki 
punch programında 
hazırladıkları kanava 
desenlerini sanayi tipi 
nakış makinasında
uygulama yaparak 
işlemeyi öğrenir.
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Brode Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

D
es

en
 p

ro
gr

am
ın

da
 

br
od

e 
de

se
ni

 
ha

zı
rl

am
a

1. Desen programında brode deseni hazırlamayı 
kavrar. 2. Düzenleme yapılacak alanı seçmeyi kavrar. 
3. Parametre ayarı yapmayı kavrar. 4. Desen ebatı 
değiştirmeyi kavrar. 5. Disket işlemlerini kavrar. 6. Desen 
bilgi kartı oluşturmayı kavrar. 7. Kütüphaneye desen 
kaydetmeyi kavrar.

Realkom 
Tekstil

Öğrenciler brode punch 
programında desen 
hazırlamayı uygulama 
yaparak öğrenir.

B
ro

de
 

m
ak

in
es

in
i 

ha
zı

rl
am

a

1. Brode makinesini hazırlamayı kavrar. 2. Çalışma 
ortamını hazırlamayı kavrar. 3. Makinenin üst bölümünü 
tanır. 4.Makinenin alt bölümünü tanır. 5. İplikleri 
makineye takmayı kavrar. 6. Telayı makineye germeyi 
kavrar.7. Zeminleri makineye germe kavrar.

Realkom 
Tekstil

Öğrenciler Marka 
projesi iştirakçi 
firmalarımızda 
brode makinesinin 
hazırlanmasını 
izleyerek öğrenir.

G
üp

ür
 iş

le
m

e

1. Güpür tekniğine uygun malzeme ve desen belirlemeyi 
kavrar. 2. İşleme tekniklerini kullanarak güpür deseni 
bilgisayarda hazırlamayı kavrar. 3. Makinede güpür 
işlemeyi kavrar. 4. Kalite kontrol.

Realkom 
Tekstil

Öğrenciler Marka 
projesi iştirakçi 
firmalarımızda (Cimaş 
Brode, Sedef Tekstil, 
Hızel Tekstil,Yerli 
Tekstil) brode işlemeyi, 
kalite kontrolü yapmayı 
gözlemler.

M
et

ra
j ü

re
ti

m

1. Metraj kumaş işleme deseni tekniğine uygun malzeme 
ve desen belirleme. 2.İşleme tekniklerini kullanarak 
kumaş desenini bilgisayarda hazırlama, 3.Makinede 
metraj üretim.

Realkom 
Tekstil

Öğrenciler Marka 
projesi iştirakçi 
firmalarımızda (Cimaş 
Brode, Sedef Tekstil, 
Hızel Tekstil,Yerli 
Tekstil) metraj kumaş 
işlemeyi izleyerek 
öğrenir.
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Temel Teknikler Dersi 12. Sınıf

Elektrik Makinaları ve Kontrol Sistemleri Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

K
um

an
da

 
D

ev
re

 
El

em
an

la
rı 1. Asenkron motorların yapısını, parçalarını, çeşitlerini 

ve çalışma prensibini öğrenir. 2. Asenkron motor 
bağlantılarını ve katalog bilgilerini okumayı öğrenir.

Pekintaş,
Realkom

Fabrikada kullanılan 
asenkron motorları 
inceler kullanım 
amaçlarını öğrenir.

K
um

an
da

 D
ev

re
 

El
em

an
la

rı
 v

e 
K

or
um

a 
R

öl
el

er
i 1. Koruma rölelerinin yapı, fonksiyon ve çeşitlerini 

öğrenir.
Pekintaş,
Realkom

Fabrikada kullanılan 
koruma rölelerini 
inceler kullanım 
amaçlarını öğrenir.

A
se

nk
ro

n 
M

ot
or

 
K

um
an

da
 

Te
kn

ik
le

ri 1. Sistemin isteğe göre çalışabilmesi için gerekli 
kumanda ve güç devresini kumanda tekniğine göre 
kurabilir.

Pekintaş,
Realkom

Fabrikada  makinaları 
çalıştırmak için 
kullanılan kumanda 
ve güç sistemlerini 
yerinde inceler.

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

D
üz

 
D

ik
iş 1.İş sağlığı ve güvenliği tetbirlerini 

alarak dikiş teknik çalışmalarını yapar.
Realkom 
Tekstil

Öğrenciler İş sağlığı ve güvenliği 
tetbirlerini alarak dikiş teknik 
çalışmalarını yapar.
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Temel Yiyecek Üretimi Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

B
es

in
 

Ö
ge

le
ri 1. Karbonhidratların kaynaklarını 

kavrar. 2. Proteinlerin kaynaklarını 
kavrar. 3. Vitaminlerin kaynaklarını 
kavrar.

Yiyecek içecek 
hizmetleri 
atölyesi

Öğrenciler içeriğinde karbonhidrat, 
protein, vitamin olan yiyeceklerden 
getirerek arkadaşlarına sunar.

B
es

in
 

G
ru

pl
ar

ı

1. Kurubaklagillerin çeşitlerini 
kavrar. 2. Sebze ve meyvelerin 
çeşitlerini kavrar.

Pazar Yerleri Semt pazarına giderek kurubaklagil 
çeşitlerini,  sebze ve meyva 
çeşitlerini yerinde görerek öğrenir

Se
bz

el
er

i P
iş

ir
m

ey
e 

H
az

ır
la

m
a

1. Ot çeşitlerini kavrar. 2. Baharat 
çeşitlerini kavrar.

Düzce Otları 
Tyche Bereket 
Festivali

Festivali gezerek ot ve baharatları 
tanır.

Yu
m

ur
ta

 
P

iş
ir

m
e 1. Kahvaltılık yumurta çeşitlerini 

öğrenir.
Saz Köy Tekir Köy 
Evi

Kahvaltı etkinliği düzenlenerek 
çeşitli şekillerde pişirilmiş 
kahvaltılık yumurtaları kavrar.

Not: Temel Yiyecek Üretimi dersi için belirtilen mekan bilgileri sadece stajer öğrenci gönderen okullarımız 
için geçerlidir.
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12. SınıfTürk Mutfa€› Dersi

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Tü
rk

 
M

ut
fa

ğı
na

 
Ö

zg
ü 

Ç
or

ba
la

r 1. Türk mutfağına özgü çorbaları 
pişirebilir.

Düzce  
Öğretmenevi

Öğrenciler çorba içerek usta ile 
görüşüp çorbaların pişirilmesi  
hakkında bilgi alışverişinde 
bulunur.

Tü
rk

 
M

ut
fa

ğı
na

 
Ö

zg
ü 

D
ol

m
a 

ve
 S

ar
m

al
ar 1. Açık büfede sunumu yapılan 

dolma ve sarmaları görerek 
amacına uygun hazırlar.

Düzce  
Öğretmenevi 

Öğrenciler açık büfede yemek 
yiyecek ve sorumlu kişilerle 
bilgi alışverişinde bulunarak 
dolma ve sarmalar hakkında bilgi 
edinecektir.

Tü
rk

 
M

ut
fa

ğı
na

 
Ö

zg
ü 

M
ak

ar
na

 
ve

 E
ri

şt
el

er

1. Ev tipi erişte hazırlamayı 
öğrenir.

Düzce Otları 
Tyche Bereket 
Festivali

Festival katılımcısından bilgi 
alınarak ev tipi erişte ve makarna 
hazırlama tekniklerini öğrenir.
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Mutfak Uygulamalar› Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Et
le

ri
n 

H
az

ır
la

nm
as

ı

1. Etlerin bölümlerini tanıyıp 
ayırarak kullanım amacına göre 
parçalar.

Öğretmenevi 
Mutfağı

Bütün olarak gelen büyükbaş ve 
küçükbaş hayvanları kasap ile 
bölümlerine ayırmasını gösterir.

Et
 

Ye
m

ek
le

ri 1. Etlerin özelliğine ve yapılacak 
yemeğin çeşidine göre pişirme 
tekniği kullanıp sos ve garnitür 
hazırlayıp servis eder.

Düzce 
Öğretmenevi

Ustalarla beraber farklı pişirme 
teknikleri ile et yemeğini hazırlayıp 
sunar.

P
at

at
es

 
G

ar
ni

tü
rl

er
i

1. Pişirme tekniklerine uygun 
patates garnitürleri hazırlar.

Düzce 
Öğretmenevi

Hazırlanan yemeğe göre uygun 
pişirme yöntemi uygulanarak pataes 
garnitürleri hazırlayabilecektir.

Sa
la

ta
 v

e 
Sa

la
ta

 
So

sl
ar

ı

1. Değişik yiyeceklerle istenilen 
lezzet, kıvam ve görünümde salata 
ve salata sosu hazırlar.

Düzce 
Öğretmenevi

Öğrenciler ustalarla beraber salata ve 
salata sosu hazırlayarak sunumunu 
yapar.

P
ila

vl
ar 1. Pilav pişirme tekniğini kavrar. Düzce 

Öğretmenevi
Öğrenciler ustalarla değişik 
tekniklerle pilav hazırlarlar.



171

Servis Hazırlıkları Dersi 12. Sınıf

Ünite Kazanım Mekan Açıklama

Sa
lo

n 
D

üz
en

le
m

e 1. Masa düzenleme ve masa örtüsü 
sermeyi  öğrenir. 2.Skört takmayı öğrenir. 
3. Sandalye süslemeyi öğrenir.

Öğretmenevi 
Restoranı

Öğrenciler öğretmenevi restoranına giderek 
masa düzenleme,masa örtüsü serme,skört 
takma ve sandalye süslemeyi görerek 
uygular.

K
uv

er
 

A
çm

a 1. Kuver çeşitlerini kavrar. 2. Kuverde 
kullanılan metal servis takımlarını tanır. 
3. Kuverde kullanılan tabakları tanır. 4. 
Kuverde kullanılan bardakları tanır.

Öğretmenevi 
Restoranı

Öğrenciler öğretmenevi restoranında 
kuver açarak; kuver çeşitlerini,kuverde 
kullanılan takımları ve bu takımlaı yerlerine 
yerleştirerek öğrenir.

Ta
şı

m
a 

ve
 B

oş
 

To
pl

am
a 1. Tepsilerin taşınması ve yüklenmesini 

öğrenir. 2. Tabakların taşınmasını ve 
elde tabak taşımayı öğrenir. 3. Boşları 
toplamayı öğrenir.

Öğretmenevi 
Restoranı

Öğrenciler öğretmenevi restoranında tebsi 
taşıma,yükleme yöntemlerini uygulayarak 
öğrenir. Boşları nereden ve nasıl 
toplayacağını uygulayarak kavrar.

12.Sınıf
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EK1: Gezi Planı

Açıklama

Gezinin konusu

Gezinin amacı

Gezinin hangi ders veya sosyal etkinlik kapsamında planlandığı

Geziden beklenen öğrenci kazanımları/hedef ve davranışlar

Gezinin başlama ve bitiş tarihi

Gezi yeri/yerleri

Geziye gidilecek yol güzergahı

Geziye dönüş yol güzergahı

Gezi sırasında alınacak güvenlik önlemleri

Geziye katılacak toplam öğrenci sayısı

..................................................OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
(Ek:2.3.2008/26804 RG)

 Ayrıntıları aşağıdaki gezi planında belirtilen bir gezi düzenlemek istiyorum/istiyoruz. Aşağıda 
belirtilen gezi yeri/yerlcri, gezinin amacı ile geziden beklenen öğrenci kazanımları/hedef ve davranışların 
gerçekleştirilmesi açısından okulumuza mesafe olarak en yakın yer/yerler durumundadır.
 Söz konusu gezinin yapılabilmesi için gerekli planlama ve organizasyonun gerçekleştirilmesi 
hususunda,Gereğini arz ederim  / /20 

          imza
       Öğretmenin/Öğretmenlerin Adı Soyadı

ŞUBESİ ERKEK KIZ TOPLAM

>
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EK 2: Gezi Listesi 

..................................................OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 Okulumuzda geziye katılacak yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerinin isimleri ve bilgileri aşağıda 
belirtilmiştir Bilgilerinize arz ederim.

            imza
         Öğretmenin/Öğretmenlerin Adı Soyadı

Sıra No Adı Soyadı
Kişi Yakını
(Acil Durumlar İçin) TELEFON Adres

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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EK 3 VELİ İZİN BELGESİ

VELİ İZİN BELGESİ
                                                             
 Aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan velisi  bulunduğum okulunuz öğrencisi  …………………………. nin 
…/…/20 tarihinde ………… yapılacak geziye katılmalarına izin veriyorum.
 
Gereğini arz ederim. 

ADI VE SOYADI    : Velinin Adı  ve Soyadı-İmzası
                    
                   

 
 …./…./20

SINIF-ŞUBE            :

OKUL NO               :

 Veli Tel No:
ADRES:
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EK 4: “ARA BUL” Çalışma Kâğıdı 

Eserin Adı Nedir?

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

Eser hangi döneme/yüzyıla ait?

Eser nereden getirilmiştir?

Neredeyim?
Ben Konuralp  Müzesinde sergilenen Göz Yaşı Şişesiyim.
Camdan yapılmış bir nesneyim. Nerede sergilendiğimi bulup aşağıdaki soruları yanıtlar mısınız?
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EK 5: Öğrenci Gezisi Ön Anketi

Tarih:

Adı soyadı:

Sınıfı:

Numarası:

Müze ne demektir?

Hangi tür müzeler vardır?

Müzelere eserler nerelerden gelmektedir?

Müzeler ne işe yarar?

Daha önce hiç müze gezdiniz mi? Gezdiyseniz hangilerini gezdiniz? 
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EK 6: Öğrenci Gezisi Son Anket 

Tarih:

Adı soyadı:

Sınıfı:

Numarası:

Gezdiğiniz müzenin adı ve türü nedir?

İncelediğiniz eserlerin türü nedir?

Eserler nasıl ve nereden sağlanmıştır?

Bu müze gezisinde neleri ilk defa öğrendiniz?

Gezide sizce eksik ve aksayan şeyler nelerdir?

Bu gezi sizce daha iyi ve yararlı nasıl olabilirdi? 
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