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SUNUŞ 

  ‘Okulum Afyonkarahisar’ Projesi, uygarlıkların ve zaferin kenti Afyonkarahisar’ın doğal, tarihi ve turistik yerlerini öğren-

me ortamlarına dönüştürerek, geleceğin avukatı, doktoru, öğretmeni, bilim adamı olan öğrencilerimize ve onların mimarı öğret-

menlerimize büyük katkı sağlayacaktır. 2023 Eğitim Vizyonun temel politikası olan ve çalışmamızın ana felsefesini oluşturan en 

önemli öğe; ‘kendini ve çevreyi tanımak’ tır. Çocuklarımız, anne babalarımız ve öğretmenlerimiz, kendilerini ve çevrelerindekile-

ri tanıdıklarında, birlikte gelişme imkânı doğacaktır. Bulunduğu şehrin havasını soluyan, çevreyi tanıyan, doğal güzelliklerini ya-

şayarak hisseden her çocuğun vizyonu gelişecektir. Bu doğrultuda; milli mücadelenin kritik ve önemli bölgesi, zaferin ve terma-

lin başkenti Afyon’da bulunan doğal, tarihi, kültürel ve sportif alanların, öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarına ev sahipliği 

yapmasını istedik. 

 



  “21. yüzyıl becerileri” diye adlandırılan ve bugünün en önemli evrensel gerçeği olarak görülen eğitim yaklaşımı; yaratıcı-

lık, iletişim, takım çalışması, eleştirel düşünce gibi bilişsel yeteneklerle birlikte, topluma uyum, aidiyet duygusu, birlikte yaşaya-

bilme, takım çalışması ve çevre bilinci gibi vizyon oluşturan, bireyin gelişmesi ve olgunlaşmasını sağlayan becerileri oluşturmak-

tadır. Bu noktada öğrencilerimize 2023 eğitim vizyonu ışığında,21 yüzyıl becerilerini kazandırmak; modern dünyanın teknolojik 

gelişmelerini ve yenilikçi yaklaşımlarını takip ederek sağlanacaktır. 

 Yapılan araştırmalar çocuğun okula başladığı günden lise hayatının sonuna kadar okulda on bir bin saat, okul dışında ise 

uyku hariç altmış beş bin saat geçirdiğini göstermektedir. Bu hayatı sadece dört duvar arasında kavram, olay ya da bilgileri öğre-

nerek geçirmelerini sağlamak, geleceğin cevheri öğrencilerimizin toplumla bağ kurmalarını güçleştirecek, gerçek dünyanın yeni-

likçi uygulamalarından uzaklaştıracaktır. Öğrenmenin okul dışında devam etmesi, farklı mekanlardan ve kaynaklardan yararlana-

rak öğrenme ortamlarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin kazanımları ile kazanımların yer aldığı ortam, aynı zaman-

da çocuğun öğrenme deneyiminin içinde bizzat yer almasını sağlayacaktır. Bu şekilde çocuk bakış açısını genişleterek, yaparak 

yaşayarak öğrenecek, etkili ve kalıcı davranış kazanacaktır. Bu nedenle 2023 Eğitim Vizyonunun temel politikalarından birini 

oluşturan ‘Okul Dışı Öğrenme’ ortamları eğitimimizin ayrılmaz parçası haline gelmiştir. 

 Sevgili öğretmenim; ‘Okulum Afyonkarahisar’ kitabımız, öğrencilerimizin ders kazanımlarını okul dışı öğrenme ortamla-

rında öğretmenleri aracılığı ile öğrenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışma; şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal cevherlerini tanıta-

rak, öğretmenlerimizin ders planlarında okul dışı öğrenme ortamlarına rehberlik edecektir. Bu ortamları çalışmamız ile biz ta-

nıttık, derslerimizle bütünleştirdik, sizin göreviniz; kitabımızı ışık tutarak öğrencilerimizin yolunu açmaktır. Bu kitabın hazırlan-

masında büyük çaba gösteren öğretmenlerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.  

  Sevgi ve saygılarımla.                                                           

                                                                                                  

              Metin YALÇIN 
                                                                                                                            Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü 



OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI EKİBİ 

 

Nazlı ÇİÇEK BOĞA   Serkan GÜMÜŞ   Yakup EKİCİ 

Fen Bilimleri Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni   Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğretmeni 

Sibel SÜTSATAR    Ramazan AYVALI   Levent ÇAKMAK 

İngilizce Öğretmeni   İHL Meslek Dersleri  End. Otomasyon Tek. Öğretmeni 

Gökçe BAŞTÜRK    Nasuh KÖK    Mustafa YILDIZ 

İngilizce Öğretmeni   Sınıf Öğretmeni   Tarih Öğretmeni 

Coşkun ÇINAR    Aysun ŞAHİN   Emine TÜRK 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni  Sınıf Öğretmeni   Biyoloji Öğretmeni 

Fahriye MUTLU    Semra NAZLI   Naime ÇÜRÜK 

Türkçe Öğretmeni   Sınıf Öğretmeni   Okul Öncesi Öğretmeni 

Emine DEMİRCİ    Şükriye İŞİSAĞ 

Coğrafya Öğretmeni   Okul Öncesi Öğretmeni 









ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Canlılar ve 

Yaşam 

F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına 

göre sınıflandırır. 

26 Ağustos Tabiat 

Parkı 

Horanpark 

Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler Merkezi 

Canlılar; bitkiler, hayvanlar, 

mantarlar ve mikroskobik canlı-

lar olarak sınıflandırılır. 

Canlılar ve 

Yaşam 

F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.                                                                                                                                                                                               

F.5.6.1.2. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine 

dayalı olarak tartışır. 

F.5.6.2.1. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade 

eder 

26 Ağustos Tabiat 

Parkı 

Horanpark 

Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler Merkezi 

Doğadaki biyoçeşitliliği ve insan-

ların çevreye verdikleri zararı 

gözlemler. 

Canlılar ve 

Yaşam 

F.5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorunu-

nun çözümüne ilişkin öneriler sunar. 

F.5.6.2.3. İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek 

çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur.  

F.5.6.2.4. İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve zarar durumlarını 

örnekler üzerinde tartışır. 

F.5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorunu-

nun çözümüne ilişkin öneriler sunar. 

Atık Su Arıtma Tesisi 

Compound Plastik 

Fabrikası 

Katı Atık Depolama ve 

Bertaraf Tesisi 

-Katı atıkların geri dönüşüm 

sürecini gözlemler. 

-Atık su artımını yerinde görür. 

-Çevre sorunları hakkında bilgi 

edinir. 

 

5. SINIF FEN BİLİMLERİ 



5. SINIF FEN BİLİMLERİ 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Canlılar ve Yaşam F.5.6.3.1. Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa olaylarını 

açıklar. 

F.5.6.3.2. Yıkıcı doğa olaylarından korunma yollarını ifade eder 

AFAD 

İtfaiye Müdürlüğü 

Doğa olayları ve yıkıcı doğa 

olayları hakkında bilgi alır. 

Fen, Mühendislik 

ve Girişimcilik 

Uygulamaları 

F.5.8.1.1. Ünitelerde ele alınan konulara ilişkin günlük hayattan 

bir ihtiyaç ya da problemi tanımlamalar  

F.5.8.1.2.Problemin çözümünde, öğrenciler alternatif çözüm yol-

larını karşılaştırarak kriterler kapsamında uygun olanı seçerler.  

F.5.8.1.3.Girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ürünü 

pazarlamak için stratejiler oluşturmaları ve tanıtım araçlarını 

kullanmaları istenir. 

Zafer Teknopark 

ATSO 

-Problemin günlük hayatta 

kullanılan ya da karşılaşılan 

araç, nesne ya da sistemleri 

geliştirmeye yönelik bilgi alır. 

-Ürünün tasarım, üretim ve 

pazarlama süreci hakkında 

bilgi edinir. 



5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Birey ve Toplum SB.5.1.3. Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve 

sorumluluklara uygun davranır. 

Kızılay 

Yeşilay 

Farklı rollerin , sorumlulukların 

ve gönüllülük çalışmalarının 

yerinde görülür. 

Kültür ve Miras SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların 

insanlık tarihine katkılarını fark eder. 

Arkeoloji Müzesi Farklı uygarlıklara ait tarihi 

eserlerin yerinde görülür. 

Kültür ve Miras SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesne-

leri ve eserleri tanıtır. 

Eber Gölü  

Frig Vadisi  

Camiler 

Farklı doğal güzellik ve tarihi 

eserlerin yerinde görülür. 

Kültür ve Miras SB.5.2.3.  Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşa-

dığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasında-

ki benzer ve farklı unsurları belirler. 

Bedesten Çarşı 

Mevlevi Cami 

-Kültürel özelliklerin yerinde 

görülüp, geleneklerin nasıl ya-

şatıldığından bahsedilir. 

-Aşure geleneğimiz hakkında 

bilgi alınır. 



5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

İnsanlar, Yerler 

ve Çevreler 

SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini 

genel olarak açıklar. 

Afyon Kocatepe   

Üniversitesi             

Mühendislik Fakültesi 

Harita Mühendisliği 

Bölümü 

Haritalar hakkında bilgi verilir 

ve harita üzerindeki yer şekilleri 

açıklanırken, farklı meslek türle-

rinden de bahsedilir. 

İnsanlar, Yerler 

ve Çevreler 

SB.5.3.2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine 

etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 

Meteoroloji İl             

Müdürlüğü 

Hava tahmininde kullanılan 

araçlar incelenir ve iklimin in-

san yaşamı etkisi üzerinde du-

rulur. 

İnsanlar, Yerler 

ve Çevreler 

SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının olu-

şum nedenlerini sorgular. 

SB.5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örnek-

lerle açıklar. 

AFAD Afet bilinci kazandırılır. 



5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Bilim, Teknoloji 

ve Toplum 

SB.5.4.2. Sanal ortamı güvenli kullanmaya önem gösterir. 

SB.5.4.1. Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirli-

ğini sorgular. 

Afyonkarahisar İl 

Emniyet Müdürlüğü 

Kanal 3  

Siber zorbalık, siber zorbalıkla 

karşılaştığında nasıl davranması 

gerektiği ve sanal ortamda doğ-

ru bilgiye ulaşma  konuları üze-

rinde durulur. 

Bilim, Teknoloji 

ve Toplum 

SB.5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini 

belirler. 

SB.5.4.5. Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 

Afyon Kocatepe    

Üniversitesi  Fen   

Edebiyat Fakültesi 

Bilim insanının özellikleri üze-

rinde durulurken onların çalış-

ma ortamları ve çalışma etikleri 

üniversitede görevli kişilerce 

yerinde tanıtılır. 

Üretim, Dağıtım 

ve Tüketim 

SB.5.5.1. Yaşadığı bölgenin ekonomik faaliyetlerini belirler. 

SB.5.5.6. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak 

gelişen meslekleri tanır. 

Şeker Fabrikası 

Mermer Sanayi 

Lokum Gıda Sanayi 

Afyonkarahisar’da önemli eko-

nomik faaliyetleri yerinde görür 

ve tanır. 



5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Üretim, Dağıtım 

ve Tüketim 

SB.5.5.5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. Afyonkarahisar Bele-

diyesi Tüketici Hakları 

Birimi 

Tüketici hakları ve bilinçli tüke-

tim hakkında bilgi alınır. 

Etkin Vatandaşlık SB.5.6.2. Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini 

açıklar. 

Afyonkarahisar         

Valiliği, 

İlçe Kaymakamlıkları 

Afyonkarahisar     

Belediyesi 

Yönetim birimlerini ve görevle-

rini yerinde görür. 

Küresel           

Bağlantılar 

SB.5.7.3. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemini açıklar. İl Kültür Turizm      

Müdürlüğü 

İlimizin turizmi ve uluslararası 

ilişkilerdeki önemi hakkında  

yetkililerden bilgi alırlar. 



5. SINIF İNGİLİZCE 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Health  E5.5.S1. Students will be able to name the common illnesses in a 

simple way. 

E5.5.S2. Students will be able to express basic needs and feelings 

about illnesses. 

Afyonkarahisar Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi 

Öğrencilere hastane ortamında 

hastalık konusundaki basit ifa-

deler yaşayarak kazandırılır. 

Fitness  Students will be able to understand suggestions made for a limi-

ted number of activities 

Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple 

way.  

Gençlik Merkezi Öğrencilere spor faaliyetleriyle 

ilgili becerilerini sorarak, cevap-

layarak ve yaşayarak geliştirme 

imkanı sağlar  

Games and   

Hobbies  

E5.3.S1. Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes 

and abilities in a simple way. 

E5.3.S2. Students will be able to give information about likes/

dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 

Karayolları Parkı Öğrencilere can/can't konusu-

nun kinestetik öğrenme yolu ile 

kazandırılması  

Festivals  E5.10.S1. Students will be able to describe the events in a festi-

val in a simple way. E5.10.R1. Students will be able to unders-

tand visually supported short texts about festivals around the 

world.  

Bedesten Çarşı Öğrenciler geleneksel olarak 

yapılan kültürel olayları, kültü-

rümüzü yansıtan bir ortamda 

görerek  İngilizce sözel olarak 

ifade etme becerisini pekiştirir  



5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Allah İnancı 5.1.1.    Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın ( c.c.) varlığı ve 

birliği arasında ilişki kurar.  

26 Ağustos Tabiat 

Parkı 

Horanpark 

Kent Ormanı 

Evrendeki mükemmel düzene 

tabiattan örneklerin gözlemle-

nip incelenmesi. 

Ramazan ve 

Oruç 

5.2.3.  Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.  Afyonkarahisar İl 

Müftülüğü 

Gedik Ahmet Paşa 

Külliyesi-Taş            

Medresesi 

İmaret Cami 

Mevlevi Cami 

Ulu Cami 

-Ramazan'da ikindi sohbetlerine 

katılarak farkındalık oluşturma. 

-Camide okunan mukabele 

programına katılarak mukabele 

kavramını öğrenir. 



5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Adap ve Nezaket 5.3.2.  Selamlaşma adabına riayet eder. Bedesten Çarşı 

Tarihi Taşhan Alem-i 

Çarşı 

İnsanların bir arada olduğu 

yerlerde selamlaşarak selamlaş-

mayı öğrenirken tarih ve kültü-

rümüzü de öğretilir. 

Çevremizde  

Dinin İzleri 

5.5.1.  Mimarimizde yer alan dinî motifleri inceler. 

5.5.2.  Musikimizde dinin izlerine örnekler verir.  

İmaret Cami 

Mevlevi Cami 

Ulu Cami 

-Caminin bölümleri yerinde 

görülüp dikkatli bir şekilde ince-

lenmesi sağlanır. 

-Cami musikisi (ezan, kamet, 

sala vb.) örnekleri yerinde din-

ler. 

Çevremizde  

Dinin İzleri 

5.5.3.  Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler bulur.  Gedik Ahmet Paşa İl 

Kütüphanesi 

Edebiyatımızdan örnekler kü-

tüphane ortamında inceler. 



5. SINIF TÜRKÇE 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Çocuk Dünyası T.5.1.11. Dinledikleriyle/ izledikleriyle ilgili görüşlerini 

bildirir. 

 

Hattat Ahmet       Kara-

hisari Kültür ve Sanat 

Merkezi 

İzlediklerini ve dinlediklerini yorumlar ve 

arkadaşlarıyla paylaşır. Toplum önünde 

konuşur. 

Milli Mücadele 

ve Atatürk 

1. Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmadığı-

nı açıklar. 

Atatürk Evi 

Kocatepe 

Zafer Müzesi 

Büyük Taaruz Şehitliği 

ve Başkomutan     

Mustafa Kemal Anıtı 

İstiklal Tanıtım       

Merkezi 

Atatürk'ün karşılaştığı zorluklar karşısında  

nasıl hareket ettiğini inceler . 

Erdemler T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.  Gedik Ahmet Paşa İl 

Kütüphanesi 

Belli bir konuyla ilgili araştırma yaparak 

edindiği bilgileri bir plan çerçevesinde  

yazar. 

Milli Kültür T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.  

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, de-

yimler, ve özdeyişler kullanır.  

Bedesten Çarşı 

Tarihi Taşhan Alem-i 

Çarşı 

Afyonkarahisar’ın kültürel ve millî ögeleri-

ni inceler.  Esnaftan sık kullanılan atasözü, 

deyim ve özdeyişler hakkında bilgi alır ve 

bunları yazılı olarak anlatır. 



5. SINIF TÜRKÇE 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Milli Kültür T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde 

kullanır. 

Sultan Divani         

Mevlevihanesi 

Ziyaretinde öğrendiklerini ve Mevlevi 

Kültürünü drama yoluyla paylaşır. 

Okuma Kültürü T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.  Gedik Ahmet Paşa İl 

Kütüphanesi 

Bilgi kaynaklarını tanıtarak onlara ulaş-

manın yollarını öğrenir. 

Doğa ve Evren T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.  

T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar.  

Atık Su Arıtma Tesisi 

Katı Atık Depolama ve 

Bertaraf Tesisi 

Atık suların veya katı atıkların geri 

dönüşüm sürecinden yola çıkarak bilgi-

lendirici bir metin yazar. 

Doğa ve Evren T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.  

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde 

kullanır.  

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri-

26 Ağustos Tabiat 

Parkı 

Horanpark 

Kent Ormanı 

Doğayı gözlemler ve bu gözlemlerini 

konuşma stratejilerini uygulayarak  

anlatır. 



5. SINIF MATEMATİK 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Sayılar ve      

İşlemler 

M5.1.1.3 Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen 

adımlarını oluşturur.  

Arkeoloji Müzesi  Arkeolojik kalıntıları inceler ve bu kalın-

tılarda yer alan simgeler ile örüntüler 

oluşturur. 

Veri İşleme M 5.3.1.2 Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık 

tablosu ve sütun grafikleriyle gösterir.  

Bedesten Çarşı 

Tarihi Taşhan Alem-i 

Çarşı 

Kültürel özelliklerimizi öğrenirken aynı 

zamanda belirlenen soruları esnafa 

sorarak elde ettikleri verileri kullanır. 

Geometri ve 

Ölçme 

5.2.1.1 Doğru, doğru parçası ve ışını açıklar, sembolle 

gösterir.  

Ulu Cami 

İmaret Cami 

Mevlevi Cami 

Cami içerisinde yer alan motif ve sütun-

lar kullanılarak kavramlar açıklanır. 



5. SINIF GÖRSEL SANATLAR 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Kültürel Miras G.5.2.1. Yerel kültüre ait motifleri açıklar.  

G.5.2.4. Müzeler ile Görsel Sanatları ilişkilendirir.  

G.5.2.5. Kullanılan sanat malzemeleri ile görsel sanat ala-

nındaki meslekleri ilişkilendirir.  

İbrahim Alimoğlu 

Müzik Müzesi 

İsmail Kumartaşlı 

Yumurta Sanatları 

Tanıtım Merkezi 

Arkeoloji Müzesi 

Atatürk Evi 

Zafer Müzesi 

Bedesten Çarşı 

Tarihi Taşhan Alem-i 

Çarşı 

Afyon Kocatepe     

Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi 

-Yazma, örtü, kıyafet, kilim, çini vb. 

yerel kültürde sıklıkla kullanılan mo-

tifleri keşfetmesi sağlanır. 

-Müzelerin kültürel mirasa katkısı 

üzerinde durulur. 

-Sanat malzemeleri ve meslekler tanı-

tılır. 

Sanat Eleştirisi 

ve Estetik 

G.5.3.1. Doğal ve inşa edilmiş çevreyi karşılaştırır.  Frig Vadisi 

Ayazini 

26 Ağustos Tabiat 

Parkı 

Doğal  çevreyi gözlemleyerek şehir ve 

şehirdeki yapılar ile karşılaştırır. 



5. SINIF GÖRSEL SANATLAR 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.5.1.6. Sanat malzemelerini kullanarak rölyef veya 

heykel oluşturur.  

Afyon Kocatepe    

Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi 

Heykel oluşturma süreçlerini yerinde 

görür. 

Sanat Eleştirisi ve 

Estetik 

G.5.3.2. Seçilen sanat eserinin görsel özelliklerini analiz 

eder . 

G.5.3.3. Seçilen sanat eserinin içeriğini yorumlar.  

Afyon Kocatepe       

Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi 

Üniversitede görevli  eğitmen ile bir 

sanat eseri seçilir ve analiz edilir. 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.5.1.2. Görsel sanat çalışmasında mekân olgusunu 

göstermek için ölçü ve oranı kullanır.  

G.5.1.3. Görsel sanat çalışmasında hava perspektifini 

kullanır.  

Frig Vadisi 

Ayazini 

26 Ağustos Tabiat 

Parkı 

Kent Ormanı 

Honazpark 

Yakın-uzak ve büyük-küçük ilişkisinin 

dikkate alınarak, perspektif üzerinde 

durularak resimlerde işlenir. 



6. SINIF FEN BİLİMLERİ 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Canlılar ve    

Yaşam 

F.6.6.2.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların 

giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir 

F.6.6.2.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması 

gereken tedbirleri tartışır.                                                             

F.6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araş-

tırma verilerine dayalı olarak tartışır. 

F.6.6.3.2. Organ bağışının toplumsal dayanışma açısından 

önemini kavrar 

Afyonkarahisar Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi 

Duyu organları ve sistemlerin sağlığı 

hakkında bilgi alınırken, en yaygın 

hastalıkları öğrenir. Organ bağışı 

hakkında farkındalık oluşur. 

Fen, Mühendislik 

ve Girişimcilik 

Uygulamaları 

F.6.8.1.1. Ünitelerde ele alınan konulara ilişkin günlük ha-

yattan bir ihtiyaç ya da problemi tanımlamalar  

F.6.8.1.2.Problemin çözümünde, öğrenciler alternatif çözüm 

yollarını karşılaştırarak kriterler kapsamında uygun olanı 

seçerler.  

F.6.8.1.3.Girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 

ürünü pazarlamak için stratejiler oluşturmaları ve tanıtım 

araçlarını kullanmaları istenir. 

Zafer Teknopark 

ATSO 

-Problemin günlük hayatta kullanı-

lan ya da karşılaşılan araç, nesne ya 

da sistemleri geliştirmeye yönelik 

bilgi alır. 

-Ürünün tasarım, üretim ve pazarla-

ma süreci hakkında bilgi edinir. 



6. SINIF FEN BİLİMLERİ 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Madde ve Doğası F.6.4.4.3. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili 

alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 

AFAD 

İtfaiye Müdürlüğü 

Soba ve doğal gaz zehirlenmelerinin ya-

nında çıkabilecek sorunlar hakkında da 

bilgi alır. 

Canlılar ve Ya-

şam 

F.6.2.3.5.Kan bağışının toplum açısından önemini de-

ğerlendirir 

Kızılay Kan bağışı ve önemi hakkında bilgi alır. 

Canlılar ve Ya-

şam 

F.6.6.1.3. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan beden-

sel ve ruhsal değişimleri açıklar. 

F.6.6.1.4. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçiri-

lebilmesi için nelerin yapılabileceğini, araştırma verile-

rine dayalı olarak tartışır. 

Gençlik Merkezi Ergenlik döneminde beden ve ruh sağlığı 

için öğrencilerin spor ve sanatsal faaliyet-

lere yönlendirilmesi ve tanıtılması sağla-

nır. 



6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Kültür ve Miras SB.6.2.5. Türkiye Selçukluları Dönemi’nde gerçekleşti-

rilen kültürel faaliyetlerin Anadolu’nun Türkleşme ve 

İslamlaşma sürecine katkılarına kanıtlar gösterir. 

Sultan Divani         

Mevlevihanesi, 

Ulu Cami,  

Tarihi Alem-i Taşhan,  

Millet Hamamı 

Selçuklu Döneminden kalma eserleri yerin-

de inceler ve kültürel faaliyetleri hakkında 

bilgi alır. 

İnsanlar, Yerler 

ve Çevreler 

SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerini 

ilgili haritalar üzerinde gösterir. 

Afyon Kocatepe   

Üniversitesi               

Mühendislik Fakültesi 

Harita Mühendisliği 

Bölümü 

Akademisyenler tarafında haritada temel 

fiziki coğrafya özellikleri anlatılır. 



6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Bilim, Teknoloji 

ve Toplum 

SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan 

hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine 

örnekler verir. 

Afyon Kocatepe           

Üniversitesi Fen Ede-

biyat Fakültesi 

Sosyal bilimlerin önemi eğitmen tarafın-

dan anlatılır ve bu alanda ki meslek grup-

larına değinilir. 

Bilim, Teknoloji 

ve Toplum 

SB.6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak 

araştırma yapar. 

Gedik Ahmet Paşa İl 

Kütüphanesi 

Kütüphanede belirlenen bir konu üzerine 

araştırma basamaklarını kullanarak araş-

tırma yapar. 

Üretim, Tüketim 

ve Dağıtım 

SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik 

özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır. 

Afyon Kocatepe             

Üniversitesi  

Afyonkarahisar Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi 

 

Mesleki rehberlik yapılır. 



6. SINIF İNGİLİZCE 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

At The Fair  Students will be able to use various simple expressions 

to state the feelings and personal opinions about pla-

ces and things.  

Students will be able to talk about and express the 

feelings and personal opinions about places and things.  

Kitap Fuarı  Öğrenciler fuar ortamında bulunarak 

oradaki hislerini ve kitaplar hakkındaki 

kişisel görüşlerini ifade etme becerisini 

kazanır.  

Bookworms  Students will be able to understand short, simple sen-

tences and expressions about past events with definite 

time.  

Gedik Ahmet Paşa İl 

Kütüphanesi  

Öğrencilerin kütüphanede İngilizce kitap 

okuyarak okuma-anlama becerilerinin 

geliştirilmesi.  



6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Namaz 6.2.1.  İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve 

hadislerden örneklerle açıklar.  

Afyonkarahisar İl 

Müftülüğü 

Namazın önemiyle hakkında yetkili kişiler-

den bilgi alınır. 

Namaz 6.2.3.  Namazın kılınışına örnekler verir. İmaret Cami 

Mevlevi Cami 

Ulu Cami 

Cami imamından namazın kılınışını cami 

ortamında uygulamalı öğrenir. 

Zararlı Alışkanlık-

lar 

6.3.2.  Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sor-

gular.  

6.3.3.  Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartı-

şır.  

6.3.4.  Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 

Yeşilay Zararlı alışkanlıklar ve etkileri hakkında 

yetkililerden bilgi alınır. 



6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Temel Değerleri-

miz 

6.5.1.  Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark 

eder.  

Şehit ve Gaziler        

Derneği 

-Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve 

millî marşımıza karşı görev ve sorumluluk-

larımıza yer verilir.  

-Şehit ve gazilerimize karşı olan minnet ve 

şükran borcumuz üzerinde durulur.  

Temel Değerleri-

miz 

6.5.2.  Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin 

toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.  

İmaret Cami 

Mevlevi Cami 

Ulu Cami 

Dini bayram, önemli gün ve gecelerde 

camiler ziyaret edilir ve toplumsal bütün-

leşme üzerinde durulur. 



6. SINIF TÜRKÇE 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Okuma Kültürü T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve 

sessiz okur.  

Gedik Ahmet Paşa İl 

Kütüphanesi 

Kütüphanede nasıl davranıldığı üzerinde 

durulur ve sessiz okuma yapılır. 

Milli Mücadele 

ve Atatürk 

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.  

T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde 

kullanır.  

5.  Atatürk’ün millî tarihimize önem verdiğini açıklar.   

Atatürk Evi 

Kocatepe 

Zafer Müzesi 

Büyük Taaruz Şehitliği 

ve Başkomutan     

Mustafa Kemal Anıtı 

İstiklal Tanıtım      

Merkezi 

Müze ziyaretinde özellikle Atatürk’ün 

Kurtuluş Savaşı’mız için yaptıkları ve feda-

karlıkları üzerinde durulur. Öğrendikleri 

hakkında  bir konuşma hazırlar ve beden 

dilini de kullanarak konuşmasını gerçek-

leştirir. 

Erdemler T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler 

üretir.  

İl Eğitim Tarihi Müzesi Şehrimizin tarihinde önemli bir yeri olan 

bu okulumuzu tanıyarak, yıllar içinde  

mezunlarının elde ettiği başarıları öğrenir. 



6. SINIF TÜRKÇE 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Doğa ve Evren T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.  26 Ağustos Tabiat 

Parkı 

Kent Ormanı 

Horanpark 

Bu ortamlar ziyaret edilerek gözlemlerine 

dayanarak öğrencilerden bir gezi yazısı 

yazmaları istenir. 

Milli Kültürümüz T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, de-

yimler ve özdeyişler kullanır. 

Gedik Ahmet Paşa İl 

Kütüphanesi 

Atasözleri, deyimler ve özdeyişler  hakkın-

da araştırma yapmalarını ve inceledikleri 

kitaplarda geçen atasözü, deyim ve özde-

yişleri bulmaları istenir. 

Sağlık ve Spor T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır.  Gençlik Merkezi Spor dalları yetkili kişilerce tanıtılır ve 

öğrencilerden  ilgi duydukları bir spor 

dalını seçerek onun hakkında yazı yazma-

ları istenir. Bu yazılarını sunmaları sağla-

nır. 

Birey ve Toplum T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.  Tarihi  Taşhan Alem-i 

Çarşı 

Tarihi Taşhan ve çevresindeki eski afyon 

evleri inceler ve o zamanın yaşam koşulla-

rı hakkında bilgi edinir. İzlenimlerini öykü-

leştirerek anlatır. 



6. SINIF MATEMATİK 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Sayılar ve İşlem-

ler 

M 6.1.4.1 Tamsayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.  

M 6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar  

Meteoroloji 5. Bölge 

Müdürlüğü 

Hava sıcaklığı değerleri üzerinden tam 

sayılar konusuna dikkat çekilir. 

Geometri ve 

Ölçme 

M 6.3.2.3 Alan ölçme birimlerini tanır, m2-km2 , m2-cm2

-mm2 birimlerini birbirine dönüştürür.  

26 Ağustos Tabiat 

Parkı 

Kent Ormanı 

Honazpark 

Karayolları Parkı 

Alan ölçme birimleri tanıtılır ve ormanlık 

alan kullanılarak alan ölçümü hakkında  

hesaplamalar yapılır. 



6. SINIF GÖRSEL SANATLAR 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Kültürel Miras G.6.2.2. Etnografya müzelerindeki ürünler aracılığıyla 

geleneksel sanat örneklerini inceler.  

G.6.2.4. Anadolu uygarlıklarına ait eserleri müzeler ara-

cılığıyla inceler.  

Arkeoloji Müzesi 

Sultan Divani            

Mevlevihanesi 

Ulu Cami 

Tarihi Alem-i Taşhan 

Millet Hamamı 

Frig Vadisi 

Ayazini 

Anadolu uygarlıklarına ait eserler yerin-

de incelenir. 

Kültürel Miras G.6.2.5. Görsel sanatlar, tarih ve kültürün birbirlerini 

nasıl etkilediğini açıklar.  

Arkeoloji Müzesi 

Sultan Divani            

Mevlevihanesi 

Ulu Cami,  

Tarihi Alem-i Taşhan 

Millet Hamamı 

Frig Vadisi 

Ayazini 

Tarihi eserlerde sanatın etkisini gözlem-

ler. 



6. SINIF GÖRSEL SANATLAR 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.6.1.6. Gözleme dayalı kısa ve uzun süreli çizimler 

yapar.  

Frig Vadisi 

Ayazini 

26 Ağustos Tabiat 

Yapılan gözlemlere dayalı çizimler yapılır. 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.6.1.7. Üç boyutlu çalışmalar oluşturmak için oyma, 

asamblaj veya modelleme tekniklerini kullanır.  

Afyon Kocatepe        

Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi 

Üniversitede görevli eğitmenler tarafından 

oyma, asamblaj veya modelleme teknikleri 

hakkında bilgi edinir. 

Sanat Eleştirisi ve 

Estetik 

G.6.3.2. Sanatçının eserinde yansıttığı duygu ve dü-

şünceleri açıklar  

Afyon Kocatepe           

Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi 

Üniversitede görevli  eğitmen ile bir sanat 

eseri seçilir ve yorumlanır. 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.6.1.5. Görsel sanat çalışmasında perspektifi kullanır.  Frig Vadisi 

Ayazini 

26 Ağustos Tabiat 

Parkı 

Kent Ormanı 

Honazpark 

Gözlemlerine dayalı olarak perspektifi 

resimlerinde kullanır . 



7. SINIF FEN BİLİMLERİ 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Fiziksel Olaylar F.7.3.3.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbiri-

ne dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu so-

nucunu çıkarır. 

Dinar Rüzgar Enerji 

Santrali  

Rüzgar tribünleri nde enerji dönüşümle-

rini görür ve bilgi alır. 

Madde ve Doğası F.7.4.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yay-

gın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, 

cıva, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve 

bazı kullanım alanlarını ifade eder. 

Endüstriyel Mineral 

Sanayi 

Elementler, bileşikler ve kullanım alanları 

hakkında bilgi alır. 

Madde ve Doğası F.7.4.5.1. Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dö-

nüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 

F.7.4.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne 

ilişkin proje tasarlar. 

F.7.4.5.3. Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı 

açısından sorgular. 

F.7.4.5.4. Yakın çevresinde atık kontrolüne özen göste-

rir. 

F.7.4.5.5. Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı 

olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir. 

Atık Su Arıtma Tesisi 

Katı Atık Depolama ve 

Bertaraf Tesisi 

Katı atıkların ve atık suların geri dönü-

şüm sürecini gözlemler. 



7. SINIF FEN BİLİMLERİ 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Canlılar ve     

Yaşam 

F.7.6.2.2. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme 

süreçlerini örnekler vererek açıklar.                                           

F.7.6.2.3. Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye 

etki eden temel faktörleri açıklar. 

Afyon Kocatepe           

Üniversitesi            

Veterinerlik Fakültesi 

Hayvanların büyüme ve gelişme süreçle-

rini gözlemler ve bilgi alır. 

Fiziksel Olaylar F.7.5.1.4. Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknoloji-

deki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir.                                           

F.7.5.1.5. Güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanı-

lacağına ilişkin ürettiği fikirleri tartışır 

Afyon Kocatepe            

Üniversitesi           

Mühendislik Fakültesi 

Güneş enerji, kullanım alanları ve güneş 

enerjisinin geleceği hakkında bilgi alır. 

Fen, Mühendislik 

ve Girişimcilik 

Uygulamaları 

F.7.8.1.1. Ünitelerde ele alınan konulara ilişkin günlük 

hayattan bir ihtiyaç ya da problemi tanımlamalar  

F.7.8.1.2.Problemin çözümünde, öğrenciler alternatif 

çözüm yollarını karşılaştırarak kriterler kapsamında 

uygun olanı seçerler.  

F.7.8.1.3.Girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 

ürünü pazarlamak için stratejiler oluşturmaları ve tanıtı-

maraçlarını kullanmaları istenir. 

Zafer Teknopark 

ATSO 

-Problemin günlük hayatta kullanılan ya 

da karşılaşılan araç, nesne ya da sistem-

leri geliştirmeye yönelik bilgi alır. 

-Ürünün tasarım, üretim ve pazarlama 

süreci hakkında bilgi edinir. 



7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Birey ve Toplum SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki 

rolünü tartışır. 

Kanal 3 Medyanın sosyal yaşam üzerine etkileri 

yetkili tarafınca anlatılır ve medya okurya-

zarlığı üzerinde durulur. 

Kültür ve Miras SB.7.2.5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına 

örnekler verir. 

Gedik Ahmet Paşa 

Külliyesi 

Sincanlı/Sinanpaşa 

Külliyesi 

Çay Taş Külliyesi 

Osmanlı eserleri ziyaret edilerek kültür, 

sanat ve estetik anlayışları yerinde görü-

lür. 

Üretim, Dağıtım 

ve Tüketim 

SB.7.5.3. Vakıfların ve sivil toplum kuruluşlarının çalış-

malarına ve sosyal yaşamdaki rollerine günümüzden 

örnekler verir. 

Kızılay 

Yeşilay 

Şehit ve Gaziler              

Derneği 

Vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının çalış-

maları yerinde görülür ve kuruluşlar hak-

kında bilgi alınır. 



7. SINIF İNGİLİZCE 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Environment  Students will be able to give a simple description. 26 Ağustos Tabiat 

Parkı  

Öğrenciler bulunduğu konumu basit 

ifadelerle tasvir etme becerisini gelişti-

rir.  

Appearance and 

Personaility  

Students will be able to talk about other people’s appe-

arances and personalities. Students will be able to write 

simple pieces to compare people.  

Masal Dünyası Parkı  Öğrenciler masal parkında bulunan ka-

rakterlerin dış görünüşleri ve kişilikleri 

hakkında eğlenceli bir ortamda '' compa-

rative'' yapısını kullanarak kıyaslamalar 

yapar  



7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Melek ve Ahiret 

İnancı 

7.1.3.  Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi 

yorumlar.  

7.1.4.  Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.  

Afyonkarahisar İl 

Müftülüğü 

Ahiret hayatının aşamalarında; ölüm, 

kıyamet, diriliş, mahşer, hesap, mizan, 

cennet ve cehennem ele alınır ve bu 

konularda yetkili kişilerden bilgi alınır. 

Hac ve Kurban 7.2.1.  İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler 

ışığında yorumlar.  

Afyonkarahisar İl 

Müftülüğü Hac ve 

Umre Hizmetleri   

Müdürlüğü 

Hac ve Umre hakkında yetkililerden bilgi 

alınır. 

Ahlaki Davranış-

lar  

7.3.1.  Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle 

açıklar.  

Afyon Kocatepe           

Üniversitesi İslami 

İlimler Fakültesi 

Güzel ahlak ile ilgili olarak akademisyen-

ler ile bir söyleşi gerçekleştirilir. 

İslam Düşünce-

sinde Yorumlar 

7.5.3.  Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları 

ayırt eder.  

Sultan Divani                  

Mevlevihanesi 

Mevlevilik konusunda müze ziyaret edi-

lip yetkili rehberden bilgi alınır. 



7. SINIF TÜRKÇE 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Milli Kültür T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak 

sunar.  

Arkeoloji Müzesi Müzeyi ziyaret ederek araştırmalarına 

dayalı olarak yazılı bir metin oluşturur. 

Atatürk 3. Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” özde-

yişini açıklar. 

Afyon Kocatepe         

Üniversitesi 

Hayatta en iyi yol göstericinin bilim oldu-

gunu fakültedeki gelişmeleri gözlemleye-

rek anlar. 

Okuma Kültürü T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve 

sessiz okur.  

Gedik Ahmet Paşa İl 

Kütüphanesi 

Farklı eserlerden yararlanarak sunu hazır-

lar. 



7. SINIF TÜRKÇE 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Doğa ve Evren T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.  Atık Su Arıtma Tesisi 

Katı Atık Depolama ve 

Bertaraf Tesisi 

Compound Plastik 

Fabrikası 

Gördüklerini ve incelediklerini, duygularını ve 

düşüncelerini yazılı olarak ifade eder. 

Zaman ve Mekan T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.  Bedesten Çarşı 

Tarihi Taşhan Alem-i 

Çarşı 

Tarihi çarşıyı gezerek  ilk izlenimlerini hemen 

arkadaşlarıyla paylaşır. 



7. SINIF MATEMATİK 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Cebir M 7.2.1.3 Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder.  Arkeoloji Müzesi Müzede yer alan tarihi eserlerdeki sim-

geler arasında örüntüler oluşturulur. 

Sayılar ve İşlem-

ler 

M 7.1.1.1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini 

yapar, ilgili problemleri çözer.  

M 7.1.1.2 Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem 

yapmak için birer strateji olarak kullanır.  

Meteoroloji 5. Bölge 

Müdürlüğü 

Hava sıcaklığı değerleri üzerinden tam 

sayılarda işlemler verilir. 



7. SINIF GÖRSEL SANATLAR 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Kültürel Miras G.7.2.2. Sanat, tarih ve kültürün birbirini nasıl etkiledi-

ğini analiz eder.  

Arkeoloji Müzesi 

Sultan Divani                

Mevlevihanesi 

Ulu Cami 

Tarihi Alem-i Taşhan 

Millet Hamamı 

Frig Vadisi 

Ayazini 

Sanat, tarih ve kültürel etkileşimi yerinde 

inceler. 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.7.1.2. Görsel sanat çalışmasında sanat tekniklerini 

birlikte kullanır.  

Afyon Kocatepe              

Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi 

Üniversitede görevli eğitmenler tarafın-

dan  sanat teknikleri hakkında bilgi alır 

ve bunların kullanımlarını gözlemler. 



7. SINIF GÖRSEL SANATLAR 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Kültürel Miras  G.7.2.1. Sanat eserlerindeki üslupları açıklar.  Afyon Kocatepe            

Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi 

Üniversitede görevli eğitmenler tarafın-

dan sanat eserlerindeki renk, objeler, 

fırça darbeleri gibi üsluplar hakkında bilgi 

edinir. 

Sanat Eleştirisi ve 

Estetik 

G.7.3.2. Sanat eserini değerlendirmek için sanat eleşti-

risi yöntemini kullanır.  

Afyon Kocatepe              

Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi 

Üniversitede görevli  eğitmen ile bir sa-

nat eseri seçilir ve sanat eleştirisi yönte-

mi ile sanat eseri değerlendirilir. 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.7.1.3. Yaşantısının herhangi bir anını hikâyeleştirerek 

görsel sanat çalışmasına yansıtır.  

G.7.1.5. Görsel sanat çalışmasında farklı perspektif 

tekniklerini kullanır.  

G.7.1.6. Gözleme dayalı çizimler yapar.  

Frig Vadisi 

Ayazini 

26 Ağustos Tabiat 

Parkı 

Kent Ormanı 

Honazpark 

Çevresini gözlemler ve bu gözlemlerine 

dayalı olarak resim yapar. 



8. SINIF FEN BİLİMLERİ 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Canlılar ve    

Yaşam 

F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 

F.8.2.5.2. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan 

ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönle-

rini tartışır. 

F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji 

uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur. 

Afyon Kocatepe             

Üniversitesi Fen Ede-

biyat Fakültesi 

Islah, aşılama, gen aktarımı, 

klonlama, gen tedavisi hakkında 

bilgi alır. 

Madde ve Doğası F.8.4.6.1. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin 

gelişimini araştırır. 

F.8.4.6.2. Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gele-

cekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar 

Afyon Kocatepe             

Üniversitesi Fen Ede-

biyat Fakültesi 

Kimya Endüstrisi hakkında bilgi 

alır ve kimya endüstrisindeki 

meslek dallarını tanır. 

Canlılar ve    

Yaşam 

F.8.6.4.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen 

gösterir. 

F.8.6.4.2. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasar-

lar. 

F.8.6.4.3. Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının öne-

mini açıklar. 

F.8.6.4.4. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin 

araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar F.8.6.4.5. 

Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte 

karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar. 

Atık Su Arıtma Tesisi 

Katı Atık Depolama ve 

Bertaraf Tesisi 

Compound Plastik 

Fabrikası 

Katı atıkların geri dönüşümü ve 

atık suyun arıtılması süreçlerini 

gözlemler. 



8. SINIF FEN BİLİMLERİ 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Fiziksel Olaylar F.8.7.3.3. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl 

üretildiğini açıklar 

Dinar Rüzgar Enerji 

Santrali  

Rüzgar tribünleri hakkında ve kullanımla-

rı hakkında bilgi alır, rüzgar tribünlerini 

görür. 

Fen, Mühendislik 

ve Girişimcilik 

Uygulamaları 

F.5.8.1.1. Ünitelerde ele alınan konulara ilişkin günlük 

hayattan bir ihtiyaç ya da problemi tanımlamalar  

F.5.8.1.2.Problemin çözümünde, öğrenciler alternatif 

çözüm yollarını karşılaştırarak kriterler kapsamında 

uygun olanı seçerler. F.5.8.1.3.Girişimcilik becerilerinin 

geliştirilmesi amacıyla ürünü pazarlamak için stratejiler 

oluşturmaları ve tanıtımaraçlarını kullanmaları istenir. 

Zafer Teknopark 

ATSO 

-Problemin günlük hayatta kullanılan ya 

da karşılaşılan araç, nesne ya da sistem-

leri geliştirmeye yönelik bilgi alır. 

-Ürünün tasarım, üretim ve pazarlama 

süreci hakkında bilgi edinir. 



8. SINIF SOSYAL BİLGİLER 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Milli Uyanış: Bağım-

sızlık Yolunda Atılan 

Adımlar 

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde 

Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder . 

Atatürk Evi 

Kocatepe 

Zafer Müzesi 

Büyük Taaruz  Şehitliği ve 

Başkomutan Mustafa      

Kemal Anıtı 

İstiklal Tanıtım Merkezi 

Albay Reşat Çiğiltepe           

Şehitliği 

Yıldırım Kemal Şehitliği 

Yüzbaşı Agah Efendi                 

Şehitliği 

Suvermez Şehitliği 

Milli mücadelenin hazırlık döneminde 

ve milli mücadele esnasında Mustafa 

Kemal’in yaptığı çalışmalar üzerinde 

durulur. 



8. SINIF SOSYAL BİLGİLER 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Milli Bir Destan: Ya 

istiklal Ya Ölüm! 

S.8.3.2 Milli Mücadele döneminde batı cephesinde 

yaşanan gelişmeleri kavrar. 

S.8.3.5 Büyük Taarruzun başarılı olmasında Mustafa 

Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

 Atatürk Evi 

Kocatepe 

Zafer Müzesi 

Büyük Taaruz  Şehitliği ve 

Başkomutan Mustafa      

Kemal Anıtı 

İstiklal Tanıtım Merkezi 

Albay Reşat Çiğiltepe           

Şehitliği 

Yıldırım Kemal Şehitliği 

Yüzbaşı Agah Efendi                 

Şehitliği 

Suvermez Şehitliği 

 

 

-Batı cephesinde yaşanan olaylar 

yerinde anlatılır ve tarihsel duyarlılık 

oluşturulur. 

-Mustafa Kemal’in Büyük Taaruzdaki 

rolü üzerinde durulur. 



8. SINIF İNGİLİZCE 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Science  Students will be able to describe actions happening 

currently.                                   

Students will be able to present information about 

scientific achievements in a simple way  

Zafer Teknopark Öğrencilere, teknolojik araçların bulun-

duğu ortamda bilimsel başarılarla ilgili 

basit konuşma becerileri kazandırılması.  

Tourism  Students will be able to exchange information about 

tourism. 

Students will be able to talk about their favorite tourist 

attractions by giving details 

Gedik Ahmet Paşa 

Külliyesi 

Bedesten Çarşı 

Tarihi Taşhan Alem-i 

Çarşı  

Millet Hamamı 

Çay Taş Külliyesi 

Sultan Divani                    

Mevlevihanesi 

Öğrenciler gittikleri yerlerin tarihi ve 

turizm açısından önemini kavrar ve İngi-

lizce sözlü olarak değerlendirme yapar-

lar.  



8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Din ve Hayat 8.3.2.  İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniye-

tiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve  hedefleri analiz eder. 

Afyonkarahisar İl 

Emniyet Müdürlüğü 

Yeşilay 

Can ve mal emniyeti ile ilgili yetkilerden 

bilgi alınır. 

Kur’an-ı Kerim ve 

Özellikleri 

8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. Afyon Kocatepe    

Üniversitesi İslami 

İlimler Fakültesi 

İslam dininin temel kaynaklarından olan 

hadisler  hakkında akademisyenlerden 

bilgi alınır. 



8. SINIF TÜRKÇE 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Kişisel Gelişim T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler 

üretir. 

Kitap Fuarı Kitap Fuarını  gezerek farklı kaynakları 

inceler ve kişisel gelişimdeki etkilerini 

fark eder. 

Milli Mücadele 

ve Atatürk 

Atatürk’ün eserleri Atatürk Evi 

Kocatepe 

Zafer Müzesi 

Büyük Taaruz                

Şehitliği ve                       

Başkomutan Mustafa 

Kemal Anıtı 

İstiklal Tanıtım        

Merkezi 

Albay Reşat Çiğiltepe 

Şehitliği 

Yıldırım Kemal                 

Şehitliği 

Yüzbaşı Agah Efendi 

Şehitliği 

Atatürk'ün en büyük eseri Türkiye  Cum-

huriyetinin ne pahasına kazanıldığını 

kavrar. 



8. SINIF TÜRKÇE 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Birey ve Toplum T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar. Arkeoloji Müzesi Müzeyi gezerek edindiği bilgileri topla-

yarak izlenimlerini sınıfta sunar. 

Sanat T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. Afyon Kocatepe           

Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi 

Sanatın farklı dallarıyla ilgili bilgi edinir. 

Milli Kültürümüz  T.8.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular İbrahim Alimoğlu 

Müzik Müzesi 

Müzik tarihi hakkında edindiği bilgiler 

sonucunda  karşılaştırmalar yapar. 

Zaman ve Mekan T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar İbrahim Alimoğlu 

Müzik Müzesi 

Müzeyi gezerek farklı zamanlarda kulla-

nılan enstrumanları inceler ve bunların 

zaman içinde kullanımı yorumlar. 

Hak ve            

Özgürlükler 

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. İstiklal Tanıtım              

Merkezi 

Edindiği bilgileri konuşma stratejilerini 

kullanarak sunar. 



8. SINIF MATEMATİK 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Geometri ve 

Ölçme 

M 8.3.4.2 Dik dairesel silindirin temel elemanlarını 

belirler, inşa eder ve açılımını çizer.  

 

Arkeoloji Müzesi 

İmaret Cami 

Ulu Cami 

Mevlevi Cami 

-Müzede yer alan silindir şeklindeki cisim-

leri keşfeder ve açılımlarını tahmin eder. 

-Camilerdeki silindir şekilleri keşfeder ve  

açılımlarını tahmin eder. 

 

Veri İşleme M 8.4.1.1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun 

grafiklerini yorumlar. 

M 8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile 

gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönü-

şümleri yapar.  

Bedesten Çarşı 

Tarihi Taşhan Alem-i 

Çarşı 

Belirlenen araştırma sorusunu esnafa 

sorarak elde ettikleri verileri kullanır. BU 

verilerle grafiklerle ifade eder. 



8. SINIF GÖRSEL SANATLAR 

ÜNİTE Kazanım Mekan Kazanım–Mekan İlişkisi 

Kültürel Miras G.8.2.1. Sanat eserinin sosyal, politik ve ekonomik fak-

törlerden nasıl etkilendiğini açıklar.  

Arkeoloji Müzesi 

Sultan Divani Mevle-

vihanesi, 

Ulu Cami 

Tarihi Alem-i Taşhan 

Millet Hamamı 

Her dönemin sosyal, politik ve ekonomik 

faktörlerinin sanat eserlerini etkilediğine 

dair örnekleri araştırır ve sunar. 

Sanat Eleştirisi ve 

Estetik 

G.8.3.1. Sanat eserinde kullanılan görsel dilin ifadeleri 

aktarmadaki etkisini analiz eder.  

G.8.3.2. Bir sanat eserinin değerlendirilmesinde bilgi ve 

deneyimlerin etkisini söyler . 

G.8.3.3. Sanatla ilişkili olarak estetiğin ne olduğunu 

açıklar.  

G.8.3.5. Sanatın tanımlamasını yapar  

Afyon Kocatepe Üni-

versitesi Güzel Sanat-

lar Fakültesi 

Sanat, sanatla ifade etme becerisi, este-

tik ve sanatta deneyim konuları hakkında 

akademisyenlerden bilgi alır. 

Görsel İletişim ve 

Biçimlendirme 

G.8.1.1. Görsel sanat çalışması oluşturma sürecini eskiz 

defterinde gösterir.  

G.8.1.6. Görsel sanat çalışmasında farklı perspektif 

tekniklerini kullanır. 

G.8.1.7. Gözleme dayalı çizimlerinde farklı bakış açıları-

nı yansıtır.  

Frig Vadisi 

Ayazini 

26 Ağustos Tabiat 

Parkı 

Honazpark 

Gözlemlerine dayalı olarak farklı bakış 

açılarıyla eskiz oluşturur ve perspektif 

tekniklerini kullanarak resim yapar. 



AFYONKARAHİSAR ARKEOLOJİ MÜZESİ 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Süleyman Hilmi (Gönçer) ve Oğuz (Günel) 

Beylerin öncülüğünde başlatılan tarih araştırmaları ışında, boş olan 

Taş Medresede çeşitli yerlerden bulunan eserlerinin depolanmaya 

başlamasıyla temelleri oluşturulmuştur. 

Müzede, Afyon ve çevresinden bulunmuş olan Eski Tunç, Hitit, Frig, 

Lidya, Roma ve Bizans dönemlerine ait arkeolojik eserler, kronolojik 

bir sıra esas alınarak sergilenmektedir. Bu dönemlere ait pişmiş top-

rak, taş mermer, kemik, cam, metal kap kacak, heykel ve sikke gibi 

araç ve gereçler, yöremiz insanlarının, M.Ö. 3000 li yıllardan günü-

müze kadar yaşayışı, inancı, üretimi, ticareti hakkında bize oldukça 

önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca, mermer ticareti ve sanatı ile ilgili 

bilgi veren mermer heykeller, lahitler, mezar taşları ve mimari par-

çalar, müzenin önemini artırmaktadır. 

Adres: Kurtuluş Caddesi No:96 / Afyonkarahisar 

İL EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ 

İl Eğitim Tarihi Müzesi, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün tüm iller-

de bir adet İl Eğitim Tarihi Müzesi oluşturma çalışmaları kapsamında 

Afyon Lisesinde kurulmuştur. İl genelinde eğitim tarihi açısından 

arşiv değeri taşıyan; evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, 

broşür, katalog, fotoğraf, video film, film şeridi, dia, eğitim araç ve 

gereçleri, özellikle geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim mater-

yalleri ile objeler il milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen 

okul veya kurumlarda toplanmıştır. Planlama kapsamında müzeye 

yerleştirilen tüm materyaller, tarihi Afyon Lisemizde “İl Eğitim tarih 

müzesinde sergilenmektedir. 

Adres: Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı cad, 03200 Afyon 

Lisesi  



İSTİKLAL TANITIM MERKEZİ 

Afyonkarahisar’a 17 km uzaklıkta Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 

kenarında 26 Ağustos Tabiat Parkı’nın içerisindedir. Tarım ve Orman 

Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge  Müdürlüğü’ne bağlı 

İstiklal Tanıtım Merkezi’nde Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı bütün 

gerçekliğiyle ve o günkü şartların çok daha iyi anlaşılması amacıyla 

panoramik sunum tekniği ile anlatılmıştır.  İstiklal Tanıtım Merkezin-

deki Büyük Taarruzu anlatan Arazi Maketi Büyük Taarruz’un geçmiş 

olduğu, Şuhut’tan Dumlupınar’a kadar olan 75 km çapında alanı 

kapsamaktadır. Maket üzerinde anıt ve ilgili yerlerdeki önemli yapı-

ların 3 boyutlu modellemeleri ile tanıtım merkezine gelen ziyaretçi-

lerin Büyük Taarruz’u daha iyi ve gerçekçi anlatılması amaçlanmıştır. 

Adres: 26 Ağustos Tabiat Parkı Akören Gecek Gediği Mevkii              

Sinanpaşa /Afyonkarahisar  

ZAFER MÜZESİ 

Tipik Anadolu evleri tarzında olan bina, 1915-1920 Cumhuriyet önce-

si Saitoğlu Mehmet Sait Efendi tarafından iki katlı olarak yaptırılmış-

tır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin planlandığı ve taarruz 

emrinin verildiği yerdir. Müzede hem Başkomutanlık Meydan Muha-

rebesi ile ilgili bilgi verilmekte hem de bu tarihi binada kalmaların-

dan ve burayı karargah olarak kullanmalarından dolayı Başkomutan 

Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü Paşa, Ge-

nelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Harekât Şube 

Müdürü Tevfik Bıyıkoğlu anısına düzenlenen odalar sergilenmekte-

dir. 

Adres: Karaman Mahallesi, Ordu Blv. No:7, 03200                    

Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar 



İBRAHİM ALİMOĞLU MÜZİK MÜZESİ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde Al-

man kolleksiyoner Wolfgang Ott’un destek ve katkılarıyla halkımızın 

hizmetine sunulan İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi, ülkemizin en 

büyük müzik müzesi olma özelliği taşımaktadır. Yüz yılı aşkın geçmişe 

sahip, farklı müzik türlerinden çok sayıda enstrümanın yanında; rad-

yo, gramofon, pikap gibi antika değeri olan eserler ve geleneksel 

kültürümüze büyük katkısı olmuş sanatçılarımızın kişisel eşyaları 

burada sergilenmektedir. 

Adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer           

Kampüsü Gazlıgöl Yolu/Afyonkarahisar  

AFYONKARAHİSAR GENÇLİK MERKEZİ 

Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyetlerle değerlendirmelerine, bilgi ve beceri sahibi olmalarına 

yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, 

yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacı ile 

kurulmuştur. Merkezde aktif olarak her alanda sosyal faaliyetler 

yapılmaktadır. 

Adres: KARAHİSAR GENÇLİK MERKEZİ  Orhangazi Mahallesi 

1801 Sokak No:2 Uydukent İş Merkezi Kat:3 Afyonkarahisar  

Adres: PROF. DR. VEYSEL EROĞLU SPOR SALONU Cumhuri-

yet Mahallesi Cevat Ahmet Paşa Caddesi No:10  



İSMAİL KUMARTAŞLI YUMURTA SANATLARI  
TANITIM MERKEZİ 

Türkiye'nin ilk Yumurta Sanatları Merkezi'nde, hem farklı türlerden 

hayvanların yumurtaları hem de sanat eseri haline getirilmiş        

yumurtalar sergilenmektedir. Merkez bu alanda dünyanın 6'ncı, 

Türkiye'nin ise ilk sergi merkezidir. Türkiye'nin 22 şehrindeki 37 

üreticiden 240 farklı ırktan yumurta ve  9  şehirden 10 yumurta 

eserleri ustasının eserleri sergilenmektedir.  Yaklaşık 100 civarında 

sanat eserine dönüşmüş yumurta ve köpek balığından caretta ca-

rettaya kadar vahşi yaşamdan birçok hayvanın yumurtasının da 

bulunduğu merkezde 240 farklı yumurtalayan türden gerçek yu-

murta numuneleri ve Türk Tavukçuluk ve Yumurtacılık Sektörüne 

ait belge ve dokümanları ziyaretçiler bir arada görebilir. 

Adres: Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi 

1741 Sokak No:1 Uydukent/Afyonkarahisar 

HATTAT AHMET KARAHİSARİ  
KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ 

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olan 

kültür ve sanat merkezinde konserler , tiyatro, dans gösterileri 

sergilenmekte ve çeşitli programlar  gerçekleştirilmektedir.  

Adres: Yeşilyurt Mah 1741 Sok No:1 AFYON  



Afyonkarahisar İl Halk Kütüphanesi’nin adını aldığı Fatih Sultan Meh-

met ve II. Beyazit Dönemi Sadrazamlarından  Gedik Ahmet Pa-

şa,  1473 yılında cami, hamam ve medreseden oluşan İmaret Külliye-

sini yaptırmıştır. Medreseye 200 kadar kitabını bağışlayarak Gedik 

Ahmet Paşa Medrese Kütüphanesi’ni kurmuştur. Daha sonra aslen 

Afyon’lu olup, sarayın sipahi ağalığında bulunan, Ahmet Bin Mustafa 

Bin Ahmet Paşa, babası Hersekzade Ahmet Paşa’nın vasiyeti üzerine 

380 adet kitabını da bağışlamış ve kütüphane 1783 yılında medrese 

dışına çıkarılarak halka hizmet vermeye başlamıştır. Kütüphane 1971 

yılından beri ise bugünkü binasında hizmet vermektedir.  

Adres: Dumlupınar, İzmirli Cd. No:1, 03200 Merkez/                                          

Afyonkarahisar                        

GEDİK AHMET PAŞA İL KÜTÜPHANESİ KİTAP FUARI 

İlimizin kültürel ve sosyal yaşamına önemli ölçüde katkısı olan kitap 

fuarında, yazarlarla söyleşi, imza günü, tiyatral ve sportif gösterileri-

nin yanında birçok etkinlik ve sosyal sorumluluk projesi gerçekleşti-

rilmektedir. İki senedir devam eden kitap fuarı ile; okur-yazar kay-

naşması sağlanmakta, kitap okumaya ilgi ve istek artmaktadır. 

Adres: Kültür Park Fuar Alanı Merkez/Afyonkarahisar 



AYAZİNİ 

Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 27.km’den sağa doğru 4,7 km 

daha gidilerek ulaşılan Ayazin köyünün, Frigler döneminden beri 

yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Roma ve Bizans dö-

nemlerine ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları, Bizans dönemine 

ait kiliseler ve kaya yerleşimleri arazinin bu tür bir yerleşime elverişli 

olması nedeniyle oyularak yapılmış eserleridir. Aslanlı mezar odala-

rı, sütunlu mezar odaları ile kayaya dış ve iç mimarî olarak oyulmuş 

kilisesi gibi sanat şaheseri eserler bulunmaktadır. Ayrıca kaya kütle-

sinin oyularak yerleşime dönüştürüldüğü içinde sarnıç bulunan Av-

dalaz Kalesi vardır.  

Adres: İhsaniye/Afyonkarahisar 

 FRİG VADİSİ 

Kafkaslar’dan Anadolu’ya göç eden Brig adı verilen bir topluluk 

tarafından M.Ö. 9. yy’larda Anadolu’da kurulduğu bilinen Frig Uy-

garlığı, dünyada yalnızca bu bölgede yaşamış olan ve kendinden 

sonra gelen medeniyetlere büyük etkilerde bulunmuş bir medeni-

yettir. Frig Bölgesi, derin vadiler tarafından şekillenen dağlık bir 

alan olup, kolayca işlenebilen volkanik tüflerden oluşan bir jeolojik 

yapıya sahiptir. Bu doğal yapı kayanın oyularak inşa edildiği özgün 

bir mimarinin ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu mimari kendin-

den sonra gelen birçok medeniyet tarafından uygulanmıştır. Frig 

dönemi kaya anıtlarının en özgün örneklerinin yoğun bir şekilde yer 

aldığı Dağlık Frigya Bölgesi, Frig uygarlığının dini ritüellerine ve 

sosyal hayatına ilişkin izler barındırması nedeniyle evrensel değer 

taşımaktadır. 

Adres: İhsaniye/Afyonkarahisar 



DÖĞER KERVANSARAYI 

İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasındadır. II. Murat tarafından 

yaptırılmış Osmanlı eseridir. İki katlı han bölümü ile develiği bulunan 

iki bölümden ve eyvan biçimi taç kapıdan oluşan mimarisi ile örnek 

bir yapıdır. İki katlı hanın, üst odaları yolcuların yatma; alt kat ise 

dinlenme yeridir. Odalardan ikisi kubbeli, diğeri kemerli tonoz örtü-

lüdür. Ortadaki eyvanı, mescittir. Binanın dışı ve çatısı ile iki kubbe 

külahı, yerli tüf, kesme taş ile kaplıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından 1991-93 yıllarında restore çalışmaları yapılmıştır.  

Adres: Döğer Kasabası, İhsaniye /Afyonkarahisar  

MİLLET HAMAMI 

Yapımı ile ilgili bir yazıtı bulunmadığı için yapım tarihi konusunda 

kesin bir bilgi olmamakla birlikte, XVII-XVIII. yy Osmanlı hamamlarına 

benzemektedir. Evliya çelebinin Afyonkarahisar'ı ziyaret ettiği XVII. 

yy ın II. yarısından sonra inşa edildiği düşünülmektedir. Moloz ve 

kesme taş örgülü kargir bir yapıdır. Ermeni ustalar tarafından yapıldı-

ğı, bu yüzden "Gavur Hamamı" olarak adlandırıldığı, daha sonra 

"Millet Hamamı" olarak anıldığı kaydedilmektedir. Gerek Osmanlılar 

gerekse Cumhuriyet döneminde kullanılan  tarihi hamam 1981 yılın-

da korunması gerekli eski eser olarak tescil edilmiştir. 2003-2005 

yılları arasında restore edilmiş, kadın ve çocukların her alanda eği-

timlerini gerçekleştirmek üzere 09.11.2005 tarihinde 

"Afyonkarahisar Kültür ve Semt Evi" olarak hizmete açılmıştır.  

Adres: Tacı Ahmet, Şht. Yasin Mergen Sk. No:9, 03100 Mer-

kez/Afyonkarahisar  



SULTAN DİVANİ MEVLEVİHANESİ 

Anadolu’da kurulan ilk mevlevîhânelerdendir. Kuruluşu 13. yüzyıla 

kadar dayanır. Tarih boyunca birçok önemli icraata merkez olmuş 

Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, Konya Mevlevîhânesinden sonra en 

önemli mevlevîhânedir. Özellikle 16. yüzyılda Hz. Mevlânâ’nın ye-

dinci kuşak torunlarından Sultan Dîvânî zamanında mevlevîlik açısın-

dan çok önemli bir merkez olmuştur. Ayrıca “40 Hatimli Şifalı Aşûre” 

geleneği ilk defa Sultan Dîvânî zamanında Afyonkarahisar Mev-

levîhânesi’nde başlamış ve birçok mevlevîhâneye buradan yayılmış-

tır. Günümüzde bu geleneği devam ettiren tek mevlevîhânedir. Bah-

çesinde; Derviş Odaları, Matbah, Hâmuşân (Mezarlık) bulunan mev-

levîhâne, son olarak 2008 yılında restore edilmiş ve 30 Aralık 2008 

tarihinde “Sultan Dîvânî Mevlevîhâne Müzesi” adıyla, hizmet verme-

ye başlamıştır. 

Adres: Mevlana Mahallesi Türbe Caddesi 

No:17,Afyonkarahisar 

TARİHİ TAŞHAN ALEM-İ ÇARŞI 

Yapı XVII. yüzyılın ortalarında Kadı Abdullah Efendi tarafından kareye 

yakın planda ve iki katlı olarak yemenici esnafının da katkıları ile 

yaptırılmıştır. Han, moloz taştan kargir olarak yapılmıştır. Ana girişi 

güney köşede olup, büyük kemerli ve çift kapılıdır. Yapının ortasında 

üstü açık avlu vardır. İkinci kata çıkış, batı yönündeki taş ve ahşap 

basamaklı merdivenlerle sağlanır. Üst katın oda pencereleri küçük 

ölçüde ve karedir. Güneydoğu yönünde küçük dükkanlar, güneybatı 

ve kuzeybatı da ise bitişik dükkanlar yapılmıştır. Kütahya Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Taşhan, 

2018 yılı Mart ayında kültür ve turizm hizmetine sunulmuştur. 

Adres: Afyonkarahisar merkez Umurbey mahallesi,            

Yemeniciler Çarşısı 



ANITKAYA (EĞRET) KERVANSARAYI 

14. yüzyılda Germiyanoğulları tarafından yaptırılmıştır. Üç sahanlı 

olup, orta sahanı daha geniştir. Kesme taşlı, iki sıra fil ayakları arası, 

ortası geniş, yanları dar, kemerli tonozlarla örtülüdür. Yanları çift 

kemer sütunlarla süslü taç kapılı, moloz taş üzeri, kesme taş kapla-

malı kargir yapıdır.  

Adres: Anıtkaya Köyü / Afyonkarahisar 

ZAFER ANITI-ANITPARK 

Şehir merkezindeki Anıtpark içinde kübik bir kaide üzerinde Türk ve 

Yunan güçlerinin sembolü iki insanın bulunduğu ve Türk’ün zaferini 

anlatan 1936 yılında açılan bir anıttır. Krippel tarafından yapılmıştır. 

Kaide yüzlerinde, önde bayrak ve Atatürk portresi, arkada bayrağı 

öpen Afyonkarahisarlı bir insan vardır. Cemal ve Bahattin adındaki 

pilotların kırık dökük uçaklarıyla Kurtuluş Savaşına katılmaları ve 

Gazlıgöl’de uçaklarının düşmesiyle şehit olmaları anısına yapılmıştır. 

Adres: Umurbey Mahallesi, Birlik Cd. No:8, 03100             

Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar  



AFYONKARAHİSAR KALESİ 

226 m yükseklikteki volkanik bir kaya kütlesi üzerinde yer 

alan Afyonkarahisar Kalesi, MÖ 1350 yılında Hitit İmparatoru II. 

Murşil zamanında, Arzava seferinde müstahkem mevki olarak kulla-

nılmış ve Hapanuva adını almıştır. Kale, Bizans ve Selçuklular zaman-

larında da önemli çarpışmalara sahne olmuştur. Kalenin zirvesinde 

MÖ 1200-700 tarihleri arasında Anadolu’da yaşamış olan Frigler 

dönemine ait kültür izlerine rastlanmakta olup, Ana Tanrıça Kybe-

le’ye adanmış birçok tapınma yeri ile 4 adet büyük sarnıç (su çukuru) 

bulunmaktadır. Surları, Selçuklu Sultanı Alâaddin Keykubat zamanın-

da 1235 yılında onarılmış, ayrıca kaleye küçük bir mescit ile yanına 

saray yaptırılmıştır. 1573’te Osmanlı Sultanı II. Selim’in emriyle Mah-

mut Bey tarafından burçları, sarnıçları ve kulesi tekrar onarılmıştır.  

Adres: Kale Mahallesi Merkez /Afyonkarahisar  

ATATÜRK EVİ 

Hacı Velioğlu Konağı, Mustafa kemal Paşa’nın Büyük Taarruz önce-

sinde Şuhut’ta kaldığı konaktır. 1897 yıllarında Şuhutlu Hacı Veli 

tarafından yaptırılmış olan konak  XX. Yüzyıl sivil mimari özelliklerini 

taşımaktadır ancak asıl önemini Büyük Taarruz ’dan önce Mustafa 

Kemal Paşa tarafından karargâh olarak kullanılmasından almaktadır. 

Burada konaklayan Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa 

(Çakmak) ile görüşüp taarruz ile ilgili son incelemelerini yapmıştır ve 

buradan taarruzun başlayacağı Kocatepe’ye geçmiştir. Mustafa Ke-

mal Paşa’nın konakta kaldığı çalışma odası özgün haliyle düzenlen-

miştir. Ayrıca konağın birinci katında Kurtuluş Savaşını konu alan 

tablolardan oluşan bir sergi vardır. 

Adres: Şuhut Merkez /Afyonkarahisar  



ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE ŞEHİTLİĞİ 

27 Ağustos 1922 günü Çiğiltepe’yi ele geçirmekle görevlendirilen 57. 

Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey, Başkomutan Gazi Mustafa Ke-

mal’e tepeyi yarım saat içerisinde ele geçirmek için söz vermiş, an-

cak sözünü yerine getiremeyince tabancasını şakağına dayayarak 

intihar etmiştir. Ne var ki bu kahramanın intiharından kısa bir süre 

sonra Çiğiltepe Türk askerleri tarafından ele geçirilmiştir.  

Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği, görevini yerine getirmeyi canından 

aziz bilen 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey ve o çevrede şehit 

düşenlerin anısına yaptırılmış olup, 22.06.1996 tarihinde ziyarete 

açılmıştır. Şehitliğin, girişinde Albay Reşat Çiğiltepe’nin bronzdan 

yapılmış büstü, ortasında ise çekilmiş bir kılıcı andıran dikili taş ve 

kitabeleri ile mermerden yapılmış şehit mezarları bulunmaktadır. 

Adres: Çiğiltepe Şehitliği Sinanpaşa/ Afyonkarahisar 

YILDIRIM KEMAL ŞEHİTLİĞİ 

Süvari Üsteğmeni olan Kemal 57. Tümen ile Denizli, Çal, Afyon ve 

Sakarya Muharebelerine katılmış ve çok büyük yararlılıklar göster-

miştir. Katıldığı son muharebede yaralanan bu şehidimiz tedavi gör-

mekte olduğu Konya’daki hastahaneden Büyük Taarruzun başlayaca-

ğı haberini alınca iyileşmeyi beklemeden ve doktorların onayını al-

madan kaçmış ve Fahrettin Altay Paşa’nın bulunduğu cepheye gel-

miş, paşa onu o sırada Küçükköy Tren İstasyonundaki 2.inci Alaya 

göndermiştir. Burada istasyonu müdafaa etmekte olan Yunan piya-

delerine, birliği ile hücum ederek Küçükköy gibi Afyon bölgesindeki 

Yunan kuvvetlerinin İzmir’e ulaşması ve haberleşmesini sağlayacak 

olan önemli bir stratejik bölgeyi düşmandan temizlemiştir. En büyük 

arzusu mensup olduğu Süvari birliğinin başında İzmir’e girmek olan 

Yıldırım Kemal, 4 subay ve 30 erle birlikte şehit düşmüştür. 

    Adres: Yıldırım Köyü, Sinanpaşa/ Afyonkarahisar 



SU VERMEZ ŞEHİTLİĞİ 

İstiklal Savaşı sırasında düşman keşif uçaklarının açtığı ateş sonucu 

şehit olmuş iki er adına 1971 yılında yaptırılmıştır. Küçük bir şehitlik 

olup kitabesinde ‘İstiklal Savaşı Şehitleri’ ve şehitlerden kimliği tespit 

edilen Niğde Aksaray’dan Er Ali oğlu Hasan 21 Ekim 1922 yazmakta-

dır. 

Adres: Emirdağ Davulga Yolu, 03600 Su vermez/Emirdağ/

Afyonkarahisar 

YÜZBAŞI AGAH EFENDİ ŞEHİTLİĞİ 

Büyük Taarruz’un 2. günü olan 27 Ağustos 1922 günü, kendilerinden 

çok güçlü olan 2.500 kişilik düşman tümeni ile Başkomutanlık ka-

rargâhının bulunduğu Kocatepe’ye tek geçit yeri olan Kalecik ve 

Kurtkaya bölgesini almakla görevlendirilen 24 yaşındaki 12. Tümen 

36. Piyade Alayı 6. Bölük Komutanı Bayburtlu Ziver Bey oğlu Yüzbaşı 

Agâh Efendi, komutasındaki 150 Mehmetçik ve Sinoplu Üsteğmen 

Feyzullah ile birlikte düşman kuvvetlerinin içerisine kadar dalmış ve 

düşmana ağır kayıplar verdirdikten sonra, Feyzullah Efendi ve 101 

Mehmetçik ile birlikte kendisi de şehit düşmüştür. Bu kahramanlar 

adına yapılan şehitlik, ilk olarak 26 Ağustos 1972 tarihinde inşa edil-

miş olup, daha sonra,1993 yılında şehit kabirleri, anıt, tören alanı, 

geçiş yolları ve Ağâh ile Feyzullah Efendilerin mezarlarının üzerine 

kemerli bir kubbe yapılmıştır.  

Adres: Büyük Kalecik Kasabası/ Afyonkarahisar 



KOCATEPE ANITI 
BÜYÜK TAARRUZ ŞEHİTLİĞİ VE  

BAŞKOMUTAN MUSTAFA KEMAL ANITI 

Kocatepe; Anadolu`nun ve Türk Ulusu’nun kurtuluşunu sağlayan 

Büyük Taarruz`un 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa 

Kemal tarafından başlatıldığı, sevk ve idare edildiği yerdir. Coğrafi 

yapısı itibariyle, Afyonkarahisar ve Sinanpaşa ovalarına hakim bir 

tepedir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 25 

Ağustos 1922 akşamı Kocatepe‘ye gelerek 26 Ağustos sabahı Büyük 

Taarruz’u burada başlatmışlardır. Büyük Taarruz’un ilk safhasını 

burada tesis edilen karargâhından ve halen mevcut olan siperden 

bizzat sevk ve idare etmiştir. Başkomutan, 27 Ağustos 1922 günü 

öğle üzeri Kocatepe’den ayrılmışlardır. Afyonkarahisar’da her yıl 26-

30 ağustos tarihleri arasında yapılan Zafer Haftası kutlamaları, 26 

Ağustos günü Kocatepe’de yapılan ilk tören ile başlayarak 5 gün 

sürmektedir 

Adres: Büyük Kalecik Kasabası/ Afyonkarahisar 

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa`nın, 26 Ağustos 1922’de Ko-

catepe`de Büyük Taarruz emrini vermesiyle birlikte, 26-27-28 ve 29 

Ağustos 1922 tarihlerinde 275 subay ve 2.150 Mehmetçik olmak 

üzere toplam 2.425 kahramanımız şehit düşmüştür. Büyük Taarruz 

Şehitliği bu şehitler anısına yapılan, sembolik bir şehitliktir. 500 adet 

şehidin mezar taşları vardır. Şehitliğin ön kısımda şadırvan ve na-

mazgâh vardır. Şehitlik duvarları beyaz Ayazini taşından yapılmıştır 

ve girişte 8 metre yükseklikte geleneksel mimari tarzda inşa edilmiş 

kemerli kapı bulunmaktadır. Buradan şehit mezarlarının bulunduğu 

bölüme geçilmekte ve arka kısmında kaidesi ile beraber 18 metre 

yükseklikteki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı yer almaktadır. 

Adres: Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 17. km.si, Antalya 

kavşağı, Sinanpaşa / Afyonkarahisar 



İMARET CAMİ-GEDİK AHMET PAŞA KÜLLİYESİ 

Fâtih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devirleri devlet adamlarından 

Vezîriâzam Gedik Ahmed Paşa (ö. 1482) tarafından yaptırılmış olup 

cami, medrese, sıbyan mektebi ve hamamdan meydana gelir. Kesin 

inşa tarihi tesbit edilememekte, Gedik Ahmed Paşa’nın Anadolu 

beylerbeyiliği sırasında ve 1470 yılı civarında yapıldığı sanılmaktadır. 

1940 yılında cami restore edilmiş olup, bu bakım sırasında medrese 

ve hamam da elden geçirilmiştir.  Fakat sıbyan mektebi günümüze 

kadar kalmamıştır. 

Adres: Barbaros Mh., Kurtuluş Cd., 03100 Afyonkarahisar 

Merkez/Afyonkarahisar 

MEVLEVİ CAMİ 

Halk arasında “Türbe” ve “Mevlevî Camisi” adlarıyla da anılmaktadır. 

Binanın yıkılmasından sonra, 1844’te Abdülmecit tarafından yeniden 

yaptırılmıştır. Büyük yangın sonucu yanan mevlevihane, 1905’te 

II.Abdülhamit’in emriyle ondörtbin altın harcanarak büyük bir ona-

rım daha geçirmiştir.  Türbede Mevlevî şeyhlerine ait on iki ahşap 

sanduka bulunmaktadır. Mevlâna’nın torunlarından Âbâ Pûş-i Veli, 

Sultan Dîvanî (Mehmet Semâi Çelebi), Hızır Şah Çelebi gibi Mevlevî 

büyükleri ile Şah İsmail’in oğlu Elkas Mirza da burada yatmaktadır.  

Adres: Mevlana, Canbaba Ykş. Sk. No:6, 03100                  

Afyonkarahisar 



ULU CAMİ 

Anadolu Selçukluları devrinde(1272-1277) yıllarında Sahipata Nus-

retiddün Hasan tarafından yaptırılmıştır. 40 adet ahşap direk üzeri-

ne oturtulduğu için Kırk Direkli Cami olarak da biliniyor. Ahşap sü-

tunlar üzerindeki sarkıt ve baklava dilimli sütün başlıkları eskiden 

rengarenk boyalı iken kısmen de olsa bu süsler günümüze kadar 

ulaşabilmiş. Ahşap tavanı eskiden süsleyen parlak renkli boya kalın-

tıları hâlâ görülebilmekte olup mimarisiyle Selçuklu döneminin eşsiz 

örneklerinden biridir.  

Adres: Camikebir, Ulucami Cd. No:31, 03100 Afyonkarahisar 

Merkez/Afyonkarahisar 

SİNCANLI/SİNANPAŞA KÜLLİYESİ 

Sinanpaşa ilçe merkezinde Osmanlı vezirlerinden Celâleddin Sinan 

Paşa tarafından H.931 (M.1525) yılında cami, imaret, sıbyan mektebi 

ve hamam yaptırılmıştır. Bu yapı topluluğu çevresinde daha sonra 

bugünkü Sincanlı yerleşimi kurulmuştur.  

Adres: Sinanpaşa Merkez/Afyonkarahisar 



BEDESTEN ÇARŞI 

Tarihi Bedesten Çarşısı binası 1914 tarihinde, Hacı Bekir Tiryaki tara-

fından Fransız mimara ve Ermeni bir ustaya yaptırılan Bedesten, 

Genç Dönem Osmanlı yapılarındandır. Çarşı yan yana dizilmiş 71 

dükkandan oluşmaktadır.  Genelde tuhafiyecilik üzerine çalışan bu 

dükkanlarda yün ip, dantel ipi, yazma, tülbent, kumaş ve her türlü 

dikiş-nakış malzemesi bulunmaktadır. Bedestende Afyonkarahisar 

yöresine ait iğne oyaları, patikler, oyalar, dantel ve nakış eserleri 

bulunabilir. Ayrıca, düğünlerde kullanılan yöresel kıyafetler, kına 

torbaları ve örtüler de görülebilir.  

Adres: Köprübaşı Cad. No:20, Afyonkarahisar  

KARAYOLLARI PARKI 

Yürüyüş alanlarından, çocuk oyun alanlarına, macera parkurundan 

süs havuzuna kadar düşünülen parkta, çocuklara özel kapalı çocuk 

oyunu da bulunmaktadır. Özellikle soğuk kış günlerinde çocukların 

enerjisini atması  için 600 metrekare alan içerisinde kurulan kapalı 

oyun alanında çocuklar güzel vakit geçirebilmektedir. 

Adres: Güvenevler, Karayolları arkası sokak/Afyonkarahisar 



26 AĞUSTOS TABİAT PARKI 

Afyonkarahisar’a 17 km uzaklıkta olan tabiat parkı, zengin bitki örtü-

sünün yanında, içerisinde bulunan göl nedeniyle yılın farklı zamanla-

rında çok sayıda kuş ve hayvan ev sahipliği yapmaktadır. Park içeri-

sinde oyun parkı, tenis kortu, basketbol, halı sahası ve piknik alanı 

ile oluşturulmuş bir yaşam alanıdır. Ayrıca saha içerisinde yer alan 

gözetleme kulesinden Başkomutan Meydan Muharebesinin ve Bü-

yük Taarruz Harekatının yaşandığı tepeler görülmektedir. 

Adres: Sinanpaşa/Afyonkarahisar 

HORANPARK 

Afyonkarahisar’a 45 km uzaklıkta Bolvadin ilçesinde bulunan park, 

doğal yeşil alanları, spor kompleksi, çocuklar için oyun alanı ile hiz-

met vermektedir. Ayrıca yeşil alanlarının yoğunluğu sebebiyle çok 

sayıda kuş ve çeşitli canlılar barınmaktadır.  

Adres: Bolvadin/Afyonkarahisar  



EBER GÖLÜ 

Küçük karabatakların, sakarca kazının, büyük cılıbıtın ve dalmaçya 

pelikanının evi olan Eber Gölü, Afyon’un ilçeleri Çay ve Bolvadin 

arasındadır. Ülkemizin en büyük 12. gölüdür ve üzerindeki çayırlıklar 

bulunduğu noktaya değişik görüntüler eklemektedir. Gölün üzerinde 

bir çok adacık bulunmaktadır. 1992 yılında 1. Dereceden tabiat sit 

alanı olarak kabul edilmiştir 

Adres: Derekarabağ Bolvadin/Afyonkarahisar  

MASAL DÜNYASI PARKI 

Masal Dünyası, 32 bin metrekare alan üzerine kurulan parkta, 80 

üzerinde 18 farklı gruptan oluşan masal kahramanları, masal evleri, 

engelli bisiklet parkuru, macera parkuru ve oyun parkları bulunmak-

tadır. Ayrıca parkta, ailelerin yürüyüş yapacağı, çocukları ile güzel 

vakit geçireceği yeşil alanlar bulunmaktadır. 

Adres: Yeşilyurt Mahallesi Uydukent/Afyonkarahisar 

 



ÇAY TAŞ KÜLLİYESİ 

Medrese (cami), çeşme, hamam ve kervansaraydan meydana gelen 

Selçuklu dönemi eserler topluluğudur. III.Gıyaseddin Keyhüsrev 

emriyle, Yakup oğlu Yusuf Bey tarafından Mimar Oğul Bey’e H.677 

(M.1278) yılında yaptırılmıştır. Tuğla ve çini bezemeli olarak yapılan 

medrese, daha sonra camiye dönüştürülmüş, çeşme, hamam ve 

kervansarayın avlusu yıkılmış, yalnızca kışlık bölümü kalmıştır. Taş-

han olarak bilinen bu kışlık bölüm, ayaklar üzerinde tonoz örtülü bir 

yapıdır.  

Adres: Çay Merkez / Afyonkarahisar 

SİNANPAŞA BOYALI KÜLLİYESİ 

Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyünde hanikah ile kümbet ve eyvan tipi iki 

anıt mezardan meydana gelen Selçuklu dönemi eser topluluğudur. 

Sivri kemerli tonozlu eyvan tipi mezar odası ile hanikah hakkında 

fazla bir bilgi yoktur. Sekizgen planlı ve külahlı kümbetin Kureyş 

Bey’e ait bir anıtmezar olduğu sanılmaktadır.  

Adres: Boyalı Köyü, Sinanpaşa / Afyonkarahisar 



ZAFER TEKNOPARK 

Bölgenin toplam 3 alanı mevcut olup, bunlar; Afyonkarahisar’da 

Afyon Merkez Teknopark 153.101 m2, Afyon Kampüs Teknopark 

4.623m2 ve Uşak’ta ise Uşak Teknopark 20.510 m2 büyüklüğündedir. 

Zafer Teknopark Mayıs/2018 itibariyle 18 girişimci firma ile %100 

doluluk kapasitesinde çalışmalarına devam etmektedir. Toplam 30 

AR-GE projesi bağımsız hakemler tarafından değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. 

Adres: Erenler, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet 

Sezer Kampüsü/Afyonkarahisar  

AFYONKARAHİSAR SANAYİ VE TİCARET ODASI 

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 sayılı kanunun kendisi-

ne verdiği yetki ve görevler çerçevesinde faaliyetine devam etmekte-

dir. Odamızın 33 meslek komitesinde, 187 meslek komitesi üyesi, 77 

meclis üyesi, 4645 faal olmak üzere toplam 6218 üyesine 19 perso-

neli ile hizmet vermektedir. 

Ticaret ve Sanayi Odamız Afyonkarahisar çevresindeki ticari ve sınai 

faaliyetlerin gelişmesine yardımcı olmanın yanında; Kapasite rapor-

ları, ATR ve Menşei Belgeleri, Üye Sicil ve Faaliyet Belgeleri, İthalat 

ve İhracata Yönelik Ekspertiz Rapor Tanzimleri yanında Ticaret Sicil 

İşlemlerini de Oda bünyesinde yürütmektedir. 

Adres: Dörtyol Mahallesi 2078. Sokak No:11 Afyonkarahisar 



AFYON ATIK SU ARITMA TESİSİ 

Afyonkarahisar ilimizde evsel ve sanayiden kaynaklanan atık suların 

ve su kalitesine yönelik problemlerin bütüncül bir yaklaşım içinde 

çözümlenmesi, vatandaşlarımıza ve işletmelere çevre bilincinin 

kazandırılarak sürdürülebilir çevre yönetiminin oluşturulmasını 

amaçlayan kurumumuz; uygun finansman kaynaklarını kullanarak, 

düşük maliyet-yüksek fayda ile yatırımların gerçekleştirilmesi ve 

sonrasında rantabıl olarak işletilmesini sağlamaktır. 

Adres: Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi 

Karaman İş Merkezi Kat.6 Daire B-62 No.9,Merkez/

Afyonkarahisar 

ENDÜSTRİYEL MİNERALLER SANAYİ 

Endüstriyel mineraller, herhangi bir kayaç, mineral veya doğal ola-

rak oluşmuş ekonomik değere sahip maddelerdir. Endüstriyel mine-

raller inşaat, gübre, seramik vb. sektörlerine ham madde sağlamak-

tadır. Madencilik açısından elverişli bir konumda olan bölgemizde 

yer alan laboratuvarlar, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek dü-

zeydedir. 

 



AFAD 

Afyon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü; personelini sürekli eğiterek 

ve bilgi ile donatarak verimliliği arttırmak, kaliteyi yükseltmek, katı-

lımcılığı ön planda tutarak hizmeti geniş bir çevreye yaymak, il gene-

linde afet ve acil durum risklerini belirlemek, planlı kentleşme ve 

yerleşme için afet ve acil durum hizmetlerini düzenleyici ve denetle-

yici yaklaşımla yapmak, afet zararlarını azaltmak için uzman ve eği-

timli kadrosu ile afet öncesi, sırası ve sonrası gerekli önlemleri al-

mak, halka ulaşmak, afet ve acil durumlara ilişkin düzenlenecek 

eğitim ve tatbikatlar yardımıyla toplumda afet bilincini oluşturmak 

ve çağdaş bir Afet ve Acil Durum Yönetimi Modeli oluşturma hedefi 

ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

Adres: Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad.No:32No.9,Merkez/

Afyonkarahisar 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 

İtfaiye Müdürlüğü ve görevlileri; İtfaiye Müdürü, İtfaiye Amiri 

ve İtfaiye Çavuşuna bağlı olarak çalışmaktadır. Yangın söndürme, 

araç kullanma ve arama-kurtarma çalışmalarını yerine getirmekte, 

itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliği, temizliği, araç-

gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi 

çalışmaları da yürütmektedir. 

Adres: Karaman Mahallesi. Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi 

No:11 Afyonkarahisar 



KANAL 3 

İlimizin yerel kanalı olarak aktif faaliyet gösteren kanal, gündem 

oluşturan, eğitici, öğretici, eğlendirici programları art arda yayın 

hayatına kazandırmıştır. Kanal, ulusal medyanın Anadolu’da doldu-

ramadığı boşlukları tamamlamakta ve medya odaklı bir misyon üst-

lenmektedir. 

Adres: İzmir Karayolu 5. km 

COMPOUND PLASTİK FABRİKASI 

Compound üretimi fiziksel özelliği yetersiz gelen plastiğin fiziksel 

özelliklerini iyileştirmek amacı ile yüklü oranda plastik içine katılan 

dolgular, pigmentler, karbon fiberler gibi malzemelerdir. Compound 

Plastik fabrikasında Türkiye’deki toplama ayırma tesislerinden satın 

alınan ve yurtdışından ithal edilen pet ve plastik ambalaj malzemeler 

seçme, kırma, yıkama ve özel üretim ile geri dönüştürerek,100’e 

yakın farklı sektöre hammadde sağlanmaktadır. 



DİNAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 

Dinar Rüzgar Enerji Santrali (RES)  200,25 MWe kurulu gücü ile Tür-

kiye'nin 83. Afyonkarahisar'ın ise en büyük enerji santralidir. Tesis 

ayrıca Türkiye'nin 2. büyük Rüzgar Enerji Santrali'dir. Dinar Rüzgar 

Santrali ortalama 239.089.797 kilovatsaat elektrik üretimi ile 72.233 

kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşı-

mı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiya-

cını karşılayabilir. Dinar Rüzgar Santrali sadece konut elektrik tüketi-

mi dikkate alındığında ise 75.902 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını 

karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.  

Adres: Dinar, Afyonkarahisar 

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA VE  
BERTARAF TESİSİ 

Daha yaşanılır bir çevre için ve gelecek nesillerimizin de bizim yaşa-

dığımız güzellikleri görebilmeleri için Afyonkarahisar ve çevresindeki 

tüm atıkları düzenli olarak depolamak ve bertaraf etmek amaçlan-

maktadır. Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliğinin projesi kapsa-

mında kurulan tesislerin sorumluluk sahaları içinde vatandaşlara 

“Kaynağında Ayrı Toplama” ve “Geri Dönüşüm” konusunda bilgilen-

dirmek ve kurulacak tesise halkın aktif katılımını sağlayabilmek ama-

cı ile bilgilendirme faaliyetleri yapılması da yer almaktadır. 

Adres: Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye 

Hizmet Binası (Karaman İş Merkezi) Kat:6 

No:510/511 Afyonkarahisar 



AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ 

Afyon Müftülüğü 1924 yılında kurulmuş ve teşkilatlanmış olup, İl 

Müftülüğü ve 17 İlçe Müftülüğü ile hizmet vermektedir. Din Hizmet-

leri, Vaaz ve İrşat Hizmetleri, Kurban Hizmetleri, Mevlid-i Nebi Etkin-

likleri, Ramazan Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Hac ve Umre hizmet-

leri vermektedir. 

Adres: Dumlupınar Mahallesi Yüzbaşı Agah caddesi No:10 

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

Kurumumuz, polis teşkilatının görevlerini düzenleyen 2559 sayılı 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 1. Maddesine göre; "Polis, asa-

yişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masumiyetini koru-

makta, halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini 

temin etmektedir. İlimizin asayiş ve güvenliğini sağlamaktadır. 

Adres: Hattatkarahisar Mh. Birlik Caddesi, Pk: 03100, Mer-

kez, Afyonkarahisar 



ŞEKER FABRİKASI 

İlimizin şeker ihtiyacını karşılamakla birlikte üretilen pancar; taşıma-

cılık, tarım alet ve makinaları başta olmak üzere birçok sanayinin 

gelişmesine, gübre, ilaç gibi girdilerin kullanımı ile endüstriyel sektö-

re önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca, şeker pancarı tarımı; ekim 

yapılan alana eşdeğer bir ormana kıyasla 3 kat daha fazla oksijen 

yarattığından, tüm canlılar için hayati önem arz eden bir oksijen 

kaynağı olmakta, kendinden sonra ekilecek ürünlerde verim artışı 

sağlamakta, alternatiflerine göre daha fazla istihdam imkanı yarat-

maktadır. 

Adres: Afyon-Konya Devlet Karayolu 21. km  

LOKUM GIDA SANAYİ 

Yöreye özgü lezzetiyle özellikle son 50 yıldır gıda sanayi sektöründe 

şehrin önemli sanayi kollarından biri olan lokumculuk günümüzde, 

geleneksel üretim yöntemleriyle birlikte modern üretim teknolojisini 

de kullanarak gıda sanayi içinde yer alan, üretiminde kullanılan ham-

maddeler, yardımcı maddeler ve ambalaj malzemeleri ile yan sanayi-

sini de geliştiren önemli sektörlerden bir tanesi durumuna gelmiştir. 

insanların damak tadı ve ayak alışkanlığı sayesinde yöreselleşen 

Afyon Lokumu için şehrin coğrafi sınırlarında ilçe merkezlerinde ve il 

merkezine her yönden en az 10 km kala lokum imalat ve satış mer-

kezleri yer almaktadır.  



KIZILAY 

Türk Kızılayı; kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanış-

mayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul 

ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştır-

mak için önemli görevler üstlenmektedir. Kızılayın Afyon şubesi olan 

kurumumuzda Kızılayın amaç ve hedefleri doğrultusunda barınma, 

beslenme, kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, 

sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su 

işletmeleri vb alanlarında faaliyet sunmaktadır. 

Adres: Gazlıgöl Beldesi Fatih Mahallesi Kızılay sokak No:8/1 

YEŞİLAY 

Yeşilay; yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; 

tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden 

ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve 

teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün za-

rarlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller 

yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda ulusal ve 

uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği 

ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirmektedir. 

Adres: Dumlupınar Mah. Bayburtlu Yüzbaşı Agah Cad. Dişbu-

dak İş Merkezi Sitesi No: 2/4 Merkez/Afyonkarahisar 



METEOROLOJİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarım, orman, turizm, ulaştırma, bayındırlık, enerji, sağlık, çevre, 

silahlı kuvvetler ve gerekli görülen kurum ve kuruluşlar için meteo-

rolojik destek sağlamak ve sorumluluğuna verilmiş bulunan meteo-

rolojik hizmetleri yürütme adına hizmet vermektedir. 

Adres: Kocatepe Mah. Adnan Menderes Bulvarı 103. Sok. 

No:1/Afyonkarahisar 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER MERKEZİ 

Ülkemizde yayılış gösteren her türlü tıbbi ve aromatik bitkiden, ilaç, 

gıda, kozmetik gibi farklı sektörlerde hammadde olarak yararlanılma-

sı amacıyla uygulamalı araştırmalar yaparak ülke ekonomisine değeri 

yüksek yeni ürünler kazandırmak amacıyla kurulan merkezimizde; 

tıbbi ve aromatik bitki türlerinin yetiştirilmesi ve bunlardan yararla-

nılması konularında ziyaretçilere uygulamalı eğitim verilmesi, tıbbi 

ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin ticaretini yapmayı 

amaçlayan girişimcilere teknik destek sağlanması, dünyada ve ülke-

mizdeki tıbbi ve aromatik bitki ticaretinin takip edilmesi, ülkemizde 

yetişmeyen ekonomik değeri yüksek bazı tıbbi ve aromatik nitelikli 

bitki türlerinin yetiştirilmesi ile ilgili çalışmaların uygulamalı olarak 

araştırılması gibi çok çeşitli faaliyetler sürdürmektedir. 

Adres: Hasan Karaağaç Mah, 59.Sokak, 03211 Erkmen          

Belediyesi/Merkez/Afyonkarahisar  



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, paydaşların gereksinme-

lerini gözeterek eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araştırma, 

yayın ve danışmanlık yapmak, topluma ve insanlığa hizmet etme 

misyonu ile kurulan üniversitemiz, 21 yeni üniversite ile birlikte 3 

Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla eğitim-öğretim faaliyetle-

rine 10 Kasım 1992 tarihinde başlanmıştır. Üniversitemize bağlı yeni 

fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulmasına ilişkin kanun ise, 16 

Ocak 2001 tarih ve 24289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-

lüğe girmiştir. Bugün itibariyle Afyon Kocatepe Üniversitesi; 12 fakül-

te, 5 enstitü, 5 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı ve 14 meslek 

yüksekokulu ile eğitim-öğretime devam etmektedir. 

Adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Ahmet Necdet Sezer Kampusü / 03200 Afyonkarahisar 

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ),nitelikli sağlık 

personeli yetiştirerek ülkemizin sağlık hizmet sunumuna katkıda 

bulunmak, sağlık alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve sağlık tek-

nolojisi ve ilaç üretimine katkıda bulunmak amacıyla, sağlık temalı bir 

Üniversite olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversi-

tesinden ayrılarak kurulmuştur. Bu kapsamda AFSÜ genç bir üniversi-

te olarak bünyesinde köklü fakültelere sahip olan ender kurumlardan 

biridir. Üniversitemiz; dört fakülte, üç meslek yüksekokulu ve lisan-

süstü eğitim enstitüsü ile geleceğin hekim, diş hekimi, uzman hekim, 

uzman diş hekimi ve diğer sağlık profesyonellerinin yetiştirildiği sağ-

lık temalı bir üniversitedir. 

Adres: Dörtyol Mah. 2078 Sokak, No: 3 Afyonkarahisar 



MERMER SANAYİ 

Afyonkarahisar, mermer potansiyeli itibariyle gerek Türkiye gerekse 

dünya ölçeğinde öneme sahip olan bir ildir. Afyonkarahisar ili ve 

özellikle İsçehisar ilçesinin mermer sektöründe ön plana çıkması, 

kuşkusuz bölgenin jeolojik yapısıyla yakından ilişkilidir. Jeolojik yapı-

nın elverişli olması, hammaddeye yakın olma durumu, mermer 

ocaklarının konumu ve ulaşım ağlarının gelişmişliği gibi unsurlar 

mermer sanayisinin gelişmesini etkilemiştir.  




