OKULUM OSMANİYE
OKUL ÖNCESİ
(OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI)

KALELER VE FISTIK ŞEHRİ OSMANİYE
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2023 Eğim Vizyonu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Eğim
Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un 23 Ekim 2018 tarihinde sunumlarıyla tanıtılmıştır. 2023 Eğim
Vizyonu eylem planın da Temel eğitim ve Ortaöğretimde yer alan hedefler doğrultusunda
“Okulların; bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve
üniversitelerle iş birlikleri artırılması, doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri
ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda
daha etkili kullanılması hedeflenmektedir.” Bu kapsamda İlimizde bulunan bu zenginliklerin
geleceğimiz olan gençlere ve yeni nesillere tanıtılması, evrensel değerlerle kaynaştırılması“Okul
Dışı Öğrenme Ortamı” olarak daha etkin kullanılması; doğal, tarihî ve kültürel ortamların gelecek
nesiller tarafından tanınması ve gözetilmesi, ayrıca öğretim programlarındaki kazanımların
yaparak ve yaşayarak öğrenilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 2023 Eğitim Vizyonu
hedefleri ve ilimizin bu güzelliklerinin birleştirilerek öğrencilerimize öğretilmesi ,kendi
çevresini,yaşam alanını öğrenmesi, sahip olduğu zenginliklerin farkında olması,sahiplenmesi, bu
değerlerin korunması bilincinin oluşması dileğiyle bu çalışmayı bütün Osmaniyelilere
sunuyoruz…

Ömer Faruk COŞKUN
Osmaniye Valisi
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“2023 Eğitim Vizyonunda Temel Eğitim Temasında yer alan Yenilikçi Uygulamalara İmkân
Sağlanacak” şeklindeki 2. Hedef’in 2.Eyleminde: “Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri,
müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır.” ve 2.
Hedef’in 3. Eyleminde ise: “Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve
müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda
daha etkili kullanılması sağlanacaktır.” denilmektedir. Bu kapsamda; Osmaniye ilimizdeki;
müzeler, bilim ve sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve
ören yerleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi yerlerin okul öncesi,
ilköğretim ve ortaöğretim eğitim/öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi ve bu yolla üretilecek
öğretmen kılavuz kitapları sayesinde bu alanların “Okul Dışı Öğrenme Ortamı” olarak daha etkin
kullanılması; doğal, tarihî ve kültürel ortamların gelecek nesiller tarafından tanınması ve
gözetilmesi, ayrıca öğretim programlarındaki kazanımların yaparak ve yaşayarak öğrenilmesine
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu yolla üretilecek öğretmen kılavuz kitapları sayesinde bu alanların “Okul Dışı Öğrenme
Ortamı” olarak daha etkin kullanılması; doğal, tarihî ve kültürel ortamların gelecek nesiller
tarafından tanınması ve gözetilmesi, ayrıca öğretim programlarındaki kazanımların yaparak ve
yaşayarak öğrenilmesine katkı sağlayacaktır. İlimizdeki eğitim
öğretim faaliyetlerinin
gerçekleştirilebileceği; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar,
kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, teknoparklar, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar
ile üniversiteler gibi yerler “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu"
doğrultusunda belirlenerek gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmüştür. “Millî Eğitim Bakanlığı
Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu" doğrultusunda oluşturulan ‘Okulum Osmaniye’ kılavuz
kitaplarıyla eğitimin her alanda daha etkin daha verimli gerçekleşeceği inancıyla ‘Okulum
Osmaniye Okul Öncesi’ kitabını sizlere sunuyoruz.
Aydın ALBAK
İl Millî Eğitim Müdürü
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OKULUM OSMANİYE
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI OKUL ÖNCESİ ÇALIŞMA GRUBU

ADI SOYADI

GÖREVİ/ÜNVANI

OSMAN ŞEVKET İYİ

ÇALIŞMA EKİBİ BAŞKANI-OSMANİYE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ

TEZCAN CANİK

OKUL ÖNCESİ GRUBU BAŞKANI/OKUL MÜDÜRÜ

KADRİYE ÖZTÜRK

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ

SULTAN KOÇ

REHBERLİK ÖĞRETMENİ
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GEZİ PLANI
On adımda öğretmenlerin okul gezilerini sağlıklı ve verimli olarak yürütebilmeleri için,
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
çerçevesinde hazırlanan gezi süreci aşağıda Öğretmen Rehber Kitabı’yla bağlantılı olarak on
adımda listelenmiştir:
GEZİ ÖNCESİ 1. ADIM : Rehberde yer alan “Kazanım-Mekân Tablosu”nu inceleyiniz. (Bkz. s.
10-27) Ders kazanımlarınızla ilgili mekânların listesini oluşturunuz.
GEZİ ÖNCESİ 2. ADIM : Oluşturduğunuz listeden yola çıkarak gezi düzenlenecek mekânları
yıllık ders planınıza dâhil ediniz.
GEZİ ÖNCESİ 3. ADIM : Yıllık planda yer alan gezilerin, ders saati içinde ve okul müdürlüğünün
onayı ile düzenlenebileceğini unutmayınız! (Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak gezilerin ise
ders saati dışında ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğü onayı ile düzenlenebileceğini unutmayınız!)
GEZİ ÖNCESİ 4. ADIM : Okul gezilerinde 40 öğrenciye kadar bir (1) yönetici, en fazla iki (2)
öğretmen görevlendirilmesi gerektiğini ve gezi araçlarının sorumluluğunun okul müdürlüklerine
ait olduğunu unutmayınız!
GEZİ ÖNCESİ 5. ADIM : Gezi düzenleyeceğiniz mekânı mümkünse önceden ziyaret ediniz.
Mekândaki görevlilere gezinizin amacını anlatınız. Katılımı tek sınıfla sınırlandırarak
görevlilerden randevu alınız.
GEZİ ÖNCESİ 6. ADIM : “Gezi Planı”nızı, “Gezi Liste”nizi ve “Veli İzin Belge”nizi okul
müdürlüğüne en az yedi (7) gün önce teslim ediniz.
GEZİ ÖNCESİ 7. ADIM : Mekanda yapacağınız etkinlikleri belirleyiniz ve bunlara uygun
anketleri ve çalışma kâğıtlarını hazırlayınız.
GEZİ ÖNCESİ 8. ADIM : Geziden önce öğrencilerinizi mekân hakkında bilgilendiriniz ve
öğrencilerinize gezi kurallarını hatırlatınız.
GEZİ GÜNÜ 9. ADIM : Geziye katılan öğrencileri 10-15 kişilik gruplara ayırınız. Mekânda
yapılacak çalışmanın verimliliği açısından her grup için bir öğretmen yetkilendiriniz. “Çalışma
Kâğıtları”nı öğrencilerinize dağıtınız ve etkinliği uygulayınız.
GEZİ SONRASI 10. ADIM : Gezi sonrası “Son Anket”i sınıfta uygulayınız. Gezinizle ilgili
değerlendirme ve pekiştirme etkinlikleri yapınız. (Örnek Etkinlikler: Afiş ve Pano Çalışmaları •
Hikâye Yazma • Anketlerin Karşılaştırılması)
Gezi İle ilgili belgeler (Bkz. Sayfa41-47)
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KAZANIM-MEKAN TABLOLARI

DERS/ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

Fen etkinliği

Alan Gezisi

Alan Gezisi

Alan gezisi

Alan Gezisi

ÜNİTE/TEMA/GELİ
SINIF
DÜZEYİ
ŞİM ALANI**

Okul
Öncesi

Bilişsel gelişim,
Dil gelişimi,
Sosyal Duygusal alan

Okul
Öncesi

Bilişsel gelişim,
Dil gelişimi,
Sosyal Duygusal alan

Okul
Öncesi

Okul
Öncesi

Okul
Öncesi

Sosyal Ve Duygusal
Gelişim

Bilişsel gelişim,
Dil gelişimi,
Sosyal Duygusal Gelişim.

Bilişsel gelişim,
Dil gelişimi,
Sosyal Duygusal Gelişim.

KAZANIM***

Bilişsel gelişim:
1-Nesne ,durum, olaya dikkatini
verir.
2-Nesne,durum,olayla ilgili
tahminde bulunur.
3 -Algıladıklarını hatırlar.
Dil Gelişimi:
2-Sesini uygun kullanır.
6-Sözcük dağarcığını geliştirir.
7-Dinlediklerinin ve
izlediklerinin anlamını kavrar.
Sosyal Duygusal gelişim:
12-Değişik ortamlardaki
kurallara uyar.
14-Sanat eserlerinin değerini
fark eder.
Bilişsel gelişim:
1-Nesne ,durum,olaya dikkatini
verir.
2Nesne,durum,olayla ilgili
tahminde bulunur.
3 -Algıladıklarını hatırlar.
Dil Gelişimi:
2-Sesini uygun kullanır.
6-Sözcük dağarcığını geliştirir.
7-Dinlediklerinin ve
izlediklerinin anlamını kavrar.
Sosyal Duygusal gelişim:
12-Değişik ortamlardaki
kurallara uyar.
14-Sanat eserlerinin değerini
fark eder.
Sosyal Duygusal gelişim
9- Farklı kültürel özellikleri
açıklar
13-estetik değerleri korur
14-Sanat eserlerinin değerini
fark eder.
Bilişsel gelişim:
1-Nesne durum ve olaya
dikkatini verir.
17 -Neden Sonuç ilişkisi kurar
Dil Gelişimi:
2-Sesini uygun kullanır.
7-Dinlediklerinin ve
izlediklerinin anlamını kavrar.
11 -Okuma farkındalığı gösterir.
Sosyal Duygusal Gelişim:
12-Değişik ortamlardaki
kurallara uyar.
Bilişsel gelişim:
1-Nesne durum ve olaya
dikkatini verir.
17 -Neden Sonuç ilişkisi kurar
Dil Gelişimi:
2-Sesini uygun kullanır.
7-Dinlediklerinin ve
izlediklerinin anlamını kavrar.
11 -Okuma farkındalığı gösterir.
Sosyal Duygusal Gelişim:
12-Değişik ortamlardaki
kurallara uyar.
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MEKAN
(OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMI)

Aslantaş Açık
Hava Müzesi
Düziçi Eğitim
Müzesi

Üniversite
Oyuncak Müzesi
ve gözlem evi

Karatepe Kilimleri

AÇIKLAMA
(KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)

Estetik değerleri korumayı
öğrenir.

Sanat eserleri hakkında ve
sanat eserlerini korumak
hakkında fikir edinir

Kültürel değerlerimizi yerinde
görür ve tanır.

Düziçi Halk
Kütüphanesi
Halk Kütüphanesi
merkez

Değişik ortamlardaki kurallara
uyar.

Kadirli Halk
Kütüphanesi

Korkut Ata
Üniversitesi
Kütüphanesi

Değişik ortamlardaki kurallara
uyar.

Fen Etkinliği

Okul
Öncesi

Bilişsel Gelişim,
Dil Gelişimi,
Sosyal Duygusal Alan

Fen Etkinliği

Okul
öncesi

Bilişsel Gelişim,
Dil Gelişimi,
Sosyal Duygusal Alan

Fen Etkinliği

Okul
Öncesi

Bilişsel Gelişim
Dil Gelişimi,
Sosyal Duygusal Alan

Alan Gezisi

Okul
Öncesi

Dil Gelişimi,
Sosyal Duygusal alan

Bilişsel Gelişim:
1-Nesne durum ve olaya
dikkatini verir.
2-Nesne durum ve olayla ilgili
tahminde bulunur.
5-Nesne ve ya varlıkları
gözlemler
17 -Neden sonuç ilişkisi kurar.
Dil Gelişimi:
7-Dinlediklerinin ve
izlediklerinin anlamını kavrar.
8 -Dinlediklerini ve izlediklerini
çeşitli yollarla ifade eder.
Sosyal Duygusal Alan:
13-Estetik değerleri korur.
Bilişsel Gelişim:
1-Nesne durum ve olaya
dikkatini verir.
2-Nesne durum ve olayla ilgili
tahminde bulunur.
5-Nesne ve ya varlıkları
gözlemler
17 -Neden sonuç ilişkisi kurar.
Dil Gelişimi:
7-Dinlediklerinin ve
izlediklerinin anlamını kavrar.
8 -Dinlediklerini ve izlediklerini
çeşitli yollarla ifade eder.
Sosyal Duygusal Alan:
13-Estetik değerleri korur.
14-Sanat eserlerinin değerini
fark eder.
Bilişsel Gelişim
1-Nesne durum ve olaya
dikkatini verir.
3-Algıladıklarını hatırlar.
17-Neden sonuç ilişkisi kurar.
19 -Problem durumlarında
çözüm üretir.
,
Dil Gelişimi:
7-Dinlediklerinin ve
izlediklerinin anlamını kavrar.
8 -Dinlediklerini ve izlediklerini
çeşitli yollarla ifade eder.
Sosyal Duygusal alan.
10-Sorumluluklarını yerine
getirir.
12-Değişik ortamlardaki
kurallara uyar.
13-Estetik değerleri korur.
Dil Gelişimi:
7-Dinlediklerinin ve
izlediklerinin anlamını kavrar.
8-Dilediklerini ve izlediklerini
çeşitli yollarla ifade eder.
10 -Görsel materyalleri okur.
Sosyal Duygusal Alan:
9-Farklı kültürel özellikleri
açıklar.
12-Değişik ortamlardaki
kurallara uyar.
13-Estetik değerleri korur.
16-Toplumsal yaşamda
bireylerin farklı rol ve görevleri
olduğunu açıklar.

12

Kırmıtlı Kuş
Cenneti

Aslantaş Milli Park

Belediye Hayvan
Barınağı

Masal Park

Çeşitli hayvan ve ağaç
türlerini yerinde görür ve
ekolojik dengeyi keşfeder

Yaşamı sürdürmek için gerekli
olan toprak,su, enerji gibi
varlıkları verimli kullanmak
ve korumak için fikir edinir

Canlıların bakımını ve
korunması ile ilgili bilgi
edinir.

Ülkemiz hakkında bilgi edinir.

DERSİN
ADI/ETKİNLİK
ÇEŞİDİ*

Okul Öncesi Rehberlik

SINIF
DÜZEYİ

okul
öncesi

ÜNİTE/TEMA/
GELİŞİM ALANI**

KAZANIM***

K.N.70: acil durumlarda
nerelerden ve kimlerden yardım
alınabileceğini ifade eder.
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MEKAN (OKUL
DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI)

112 acil servis

AÇIKLAMA (KAZANIM MEKAN İLİŞKİSİ)

Acil durumda neler
yapabileceğini öğrenir.

MÜZELER
DÜZİÇİ EĞİTİM MÜZESİ

İletişim : 03288761588
Fax
: 03288761395
Adres: Karkın Mahallesi Karkın caddesi No:136 Düziçi/OSMANİYE
Ulaşım: İlçe merkezine 5 km. İl merkezine uzaklık 30 km.
Açılış-Kapanış saati: Hafta içi 08:00-16:00 saatleri arası
Köy enstitü binalarının yapımı 1940’lara dayanır. 8 adet bina mevcut olup hepsi de 1 ve 2
katlıdır.03.08.2000 tarihinde tescil edilmiş olup bu tescil sonrası bina bakım görmüş ve 8 binadan
biri olan eğitim müzesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Düziçi eğitim müzesi 2 katlı olup tabanı
ahşap haldedir. Düziçi eğitim müzesi Düziçi okullar kampüsü içerisinde yer almaktadır.
Ziyaretten önce Düziçi Fen Lisesi ile iletişime geçilmesi ve randevu alınması gerekir.
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OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ CELİL ATASEVER OYUNCAK MÜZESİ

İletişim :03288271000
Fax
:03288250097
Adres: Fakıuşağı Mh.Karacaoğlan yerleşkesi 80000 Merkez/OSMANİYE
a mail: saglikkultur@osmaniye.edu.tr
Ulaşım: İl merkezine 3 km uzakta olup Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kütüphane binasında
yer almaktadır.
Açılış-Kapanış saati: Hafta içi 08:00-17:00 saatleri arası

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Celil Atasever Oyuncak Müzesi 2015 yılında
DOĞAKA desteği ile Celil ATASEVER önderliğinde kurulmuştur. Ortalama yıllık 500-750 arası
ziyaretçi gelmektedir.
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ASLANTAŞ AÇIK HAVA MÜZESİ

İletişim : 03287192417
Fax
:
Adres: Kız Yusuflu Köyü Kadirli/OSMANİYE
a mail:
Ulaşım: Osmaniye’ye 33 Kadirli’ ye 22 km uzaklıktadır.Aslantaş Baraj gölü kenarındadır.
Açılış-Kapanış saati: Yaz; 10:00-19:00 Kış;08:00-17:00 saatleri arası
Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi Son Hitit dönemine rastlayan MÖ. 8 yy’de kendisini
bölge hükümdarı olarak tanıtan Asativata tarafından kuzeyden gelecek saldırılara karşı bir sınır
kalesi olarak yaptırılan yerdir.
1946 yılında Alman arkeolog Prof. Dr. H. Bossert başkanlığında kazı çalışmalarına başlanmış
daha sonra bu çalışmaları Prof. Dr.Halet ÇAMBEL yürütmüştür. Kalenin temeli taştan, üstü ise
kerpiç ve burçlarla donanmış, MÖ. 700 dolaylarında Asur saldırılarına uğramış olan kale yakılıp
yıkılmıştır. Hiyeroglif yazılarının en uzun çift dilli metinlerinin okunduğu yerdir. Bundan
dolayıdır ki, Anadolu'da MÖ. 2000 yılına kadar giden hiyeroglif yazıların tamamı okunabilmiştir.
Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi 4341 hektar büyüklüğündeki Milli Park
içerisindedir. 24 Mayıs 2007 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Karatepe'de kapalı
müze bölümü de ziyarete açılmıştır. Türkiye'nin en büyük ve ilk açık hava müzesi olan
Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi özellikle yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi
görmektedir.
Doğal güzelliği, tarihi ve yaban hayatını birlikte sunan, Aslantaş Barajı ile çevrelenen
ender güzellikte bir yerdir. Kamp kurup piknik yapmaya elverişli alanlar bulunmaktadır.
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TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLAR
KARATEPE KİLİM KOOPERATİFİ

İletişim : 05056255728-0532 718 2064
Fax
:
Adres: Karatepe Köyü Kadirli /OSMANİYE
a mail: www.karatepekilimleri.com
Ulaşım: Osmaniye Kadirli Karatepe köyü sınırları içinde olup Osmaniye’ye yaklaşık 30 km
uzaklıktadır.
Açılış-Kapanış saati: Her gün 08:00-17:00 saatleri arası
Kök boyalı Karatepe Kilimleri: Dünyaca ünlü kilimlerinin dokunduğu Karatepe –
Kızyusuflu Köyü/ Kadirli - Kalkınma Kooperatifi, Osmaniye’ye 30 km uzaklıkta bulunan
Karatepe Köyünde 1972 yılında kuruldu. Doğal boya atölyesi, dört boya fırını ve bir dokuma
atölyesinin bulunduğu kooperatifte, yüz tezgahta kilim dokunmaktadır. 25 yataklı sosyal tesisi
bulunan kooperatifte kilimler tamamen doğal yün ve doğal kök boyadan, Anadolu Türk Obalarının
yüzyıllardır dokuduğu özgün motif ve renkler esas alınarak dokunmaktadır. Yurt içi ve Yurt
dışında birçok şehirde sergilenen kilimler büyük ilgi görmektedir. Kooperatif teknolojinin baş
döndürücü hızına rağmen, kilimleri doğal yün ve kök boyadan elde dokumakta kararlı. Kök boya
ile boyanan yünlerden yapılan Karatepe kilimleri, dünyaca ünlü olup yurt dışına ihraç
edilmektedir.
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KÜTÜPHANELER
BAHÇE İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

İletişim : 03288613094
Fax

: 03288614241

Adres: Bahçelievler Mh.Yaşar Fettahoğlu Cad.Ergen Sokak No:2 Bahçe /OSMANİYE
a mail: kutuphane8003@kulturturizm.gov.tr
Ulaşım: Osmaniye Bahçe İlçesi merkezinde olup Osmaniye’ye 55 km uzaklıktadır..
Açılış-Kapanış saati: Hafta içi 08:00-17:00 saatleri arası
Bahçe İlçesinde kütüphanecilik hizmeti 20 Ağustos 1980 tarihinde İlçe Halk
Kütüphanesinin açılmasıyla başlamıştır. Bahçe Belediye binasının bir salonunda yıllarca hizmet
verdikten sonra, Bahçelievler Parkının içine 556 m2 arsa içine iki katlı 975 m2 kapalı alanı, bir
memur ile Bahçe halkına hizmet vermektedir. Bahçe ilçe halk kütüphanesinde 16000 civarında
kitap bulunmakta olup ortalama 4000 civarında üyesi mevcuttur.
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DÜZİÇİ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

İletişim : 03288763373-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Fax

: 03288250676-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: İrfanlı Mahallesi Ahmet Lütfi Dağlar Caddesi No:7 Düziçi
a mail: duzicikutuphanesi80@hotmail.com

/OSMANİYE

Ulaşım: Osmaniye Düziçi İlçesimerkezinde olup Osmaniye’ye 33 km uzaklıktadır..
Açılış-Kapanış saati: Hafta içi 08:00-19:00 saatleri arası
Cumartesi:08-17:00 saatleri arası
Düziçi Karacaoğlan Kültür Merkezi içinde yer alan Düziçi Kütüphanesi ortalama 21000
kitap bulunmakta olup ilçenin kütüphane konusunda ihtiyacını karşılamaktadır. Yaklaşık 3000
civarında çocuk kitabı bulunmaktadır.
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KADİRLİ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

İletişim : 03287172270 –Kadirli İlçeHalk Kütüphanesi
Fax

: 03287172271-Kadirli İlçe Halk Kütüphanesi

Adres: Savrun Mh.Rauf Denktaş Cad.No:8 80750 Kadirli /OSMANİYE
e-posta: kutuphane8006@kulturturizm.gov.tr
Ulaşım: Osmaniye Kadirli İlçe sınırları içerisinde olup Osmaniye’ye 45 km uzaklıktadır..
Açılış-Kapanış saati: Her gün 08:00-17:00 saatleri arası
Kütüphanemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne
bağlı olarak hizmet vermektedir. Kadirli İlçe Halk Kütüphanesi Halk Eğitim Müdürü İsmet
TOPALAN ve bir gurup aydın kişinin 1968 yılında kurmuş olduğu Kadirli Halk ve Çocuk
Kütüphanesi kurma ve yaşatma derneğinin çalışmalarıyla belediyeye ait arsa üzerine yaptırılan
150 m2 alana sahip binada 19.05.1973 tarihinde kütüphane olarak hizmete açılmıştır.
Bakanlığımızın yaptırdığı Kültür Sanat Merkezi Binası içerisinde Bakanlık Tahsis onayı ile
18.08.2016 tarihinde yeni binasında hizmet vermeye devam etmektedir.
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OSMANİYE EMİNE KESKİNER İL HALK KÜTÜPHANESİ

İletişim : 03288250674-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Fax

: 03288250676-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Hacı Osmanlı Mh.Hasan Onbaşı Sokak No:6 80020 Merkez
a mail: iktm80@kulturturizm.gov.tr

/OSMANİYE

Ulaşım: Osmaniye Yarpuz köyü sınırları içerisinde olup Osmaniye’ye 29 km uzaklıktadır..
Açılış-Kapanış saati: Her gün 08:00-17:00 saatleri arası
Emine Keskiner Halk Kütüphanesi; Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü
tarafından 1963 yılında Adana İl Halk Kütüphanesine bağlı olarak kurulmuştur.1996 yılında
Osmaniye’nin il olması ile Osmaniye İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü olarak hizmete devam
etmiştir. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 1431 m2 arsa üzerine Keskiner vakfı
tarafından yaptırılarak bakanlığımıza bağışlanan 450 m2 bina içerisindeki kütüphane Emine
Keskiner İl Halk Kütüphanesi adını alarak tüm vatandaşlarımıza hizmet etmektedir. Ayrıca gezici
kütüphane aracı ile köylere hizmet götürülmektedir. 2015 yılında hizmet binasının büyük onarımı
ve depreme karşı güçlendirilmesi yapılmıştır. Yenilenen binasıyla hizmete devam etmektedir.
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OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ

İletişim : 03288271000-2010 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kütüphanesi
Fax
Adres:
a mail:

: 03288250097-Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kütüphanesi
Fakıuşağı Mahallesi Karacaoğlan Yerleşkesi Merkez
kutuphane@osmaniye.edu.tr

/OSMANİYE

instagram/face/twiter: okükütüphane
Ulaşım: Osmaniye merkezinde olup Fakıuşağı minibüsleriyle ulaşım sağlanmaktadır...
Açılış-Kapanış saati: Her gün 08:00-17:00 saatleri arası
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kütüphanesi 2012 yılında kurulmuştur. Kütüphanenin
kayıtlı kullanıcı sayısı 8591 olup 2018 yılında 452000 kişi kütüphaneyi ziyaret etmiştir.
Kütüphanede 75500 basılı kitap ayrıca 262600 tane de elektronik kitap bulunmaktadır. Kütüpnane
öğrenci yaşam merkezi olarak faaliyet göstermektedir.
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MİLLİ TEMATİK PARK VE BAHÇELER
KARATEPE ASLANTAŞ MİLLİ PARKI

İletişim : 03288250674
Adres : Kızyusuflu Köyü Merkez/OSMANİYE
Fax : 03288250676
a mail: iktm80@kulturturizm.gov.tr
Ulaşım: Osmaniye Kızyusuflu köyü yakınında olup Aslantaş baraj gölü kıyısındadır..Osmaniye
İline 43 km uzaklıktadır
Açılış-Kapanış: Her gün 08:00-17:00 saatleri arası
Akdeniz Bölgesi’nde, Osmaniye ili sınırları içindedir. 1958 yılında milli park ilan
edilmiştir. Yüz ölçümü 4295 hektardır. Geç Hitit döneminin ( M.Ö. 8. Yüzyıl) önemli
yerleşimlerinin ve kalesinin bulunduğu bir alandır. Ayrıca Aslantaş Açık Hava Müzesi bu milli
park içerisinde yer almaktadır. Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşmeler olmuştur. Milli
parkta bu dönemlere ait eserler bulunmaktadır. Ceyhan Irmağı’nın içinden geçtiği bu
alanda kızılçam ormanları, meşelikler ve makilikler yer almakta, Akdeniz Bölgesi’ne özgü flora ve
fauna türleri yaşamaktadır
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OSMANİYE MASAL PARK

İletişim : 03288880032
Adres : Adnan Menderes Mh.Musa Şahin
Bulvarı No:58 Merkez /OSMANİYE
Fax

: 03288880032

a mail: info@osmaniyemasalpark.com
Ulaşım: Osmaniye merkezinde Valilik binası
yanındadır.
Açılış-Kapanış: Hafta içi 09:00-21:00
Hafta Sonu : 09:00-22:00 saatleri arası
Pazartesi günleri bakım nedeniyle kapalıdır.
Osmaniye
Belediyesi
tarafından
yaptırılarak 14 Ocak 2018 tarihinde faaliyete
geçmiştir. Her ne kadar oyun ve eğlence
amaçlı yapılmış ise de Tematik olarak
Türkiye’nin 7 bölgesinde o bölgenin
kültürünü yansıtan yapılara ve ürünlere yer
verilmiştir. Pazartesi günleri hariç her gün
hizmet
vermektedir.
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OSMANİYE BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞI

İletişim : 03284440080
Adres : Yunus Emre Mah. 145210 Sok Arıtma Tesisi İçi Merkez /OSMANİYE
Fax
: 03288141135
a mail: osmaniyebelediyesi@osmaniye-bld.gov.tr
Ulaşım: Osmaniye şehir merkezinde Yunus Emre Mahallesinde yer almaktadır.
Açılış-Kapanış: Hafta içi 10:00-12:00 /14:00-16:00 saatleri arası
Osmaniye Belediyesi tarafından Arıtma Tesisi alanı içinde oluşturulan Hayvan barınağında
sokak hayvanları tedavi ve rehabilite edilerek yeniden doğal alanına gönderilmektedir. Belediye
tarafından yüzlerce hayvan bakım ve tedavisi yapılarak sokaklara yeniden gönderilmektedir.

29

OSMANİYE KIRMITLI KUŞ CENNETİ

İletişim : 03288250674
Adres : Kırmıtlı Köyü Merkez /OSMANİYE
Fax
: 03288250676
a mail: iktm80@kulturturizm.gov.tr
Ulaşım: Osmaniye’ye 15 km uzaklıkta Kadirli yolu üzeri Kırmıtlı köyünde yer almaktadır.
Açılış-Kapanış: Her gün 08:00-17:00 saatleri arası
Kırmıtlı Kuş Cenneti, Kastabala Vadisi’nde bulunan kuş alanlarından biridir. Bölgede
gözlemlenen önemli türlerden bazıları şunlardır: Gece Balıkçılı, Yalıçapkını, Alaca Yalıçapkını ve
İzmir Yalı. Kırmıtlı Kuş Cenneti bugüne kadar tespit edilmiş 250 kuş türü bulunmaktadır.
Osmaniye-Kadirli yolu üzerinde bulunan, Osmaniye’ye 15 kilometre uzaklıktaki Kırmıtlı
beldesine Osmaniye merkezden kalkan Kadirli otobüsleri ve Köy Koop. minibüsleri ile 20
dakikada ulaşabilirsiniz.
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DOĞA GEZİ YERLERİ
SAKLI ŞELALE /KARAÇAY VADİSİ

İletişim :03288250674-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Faks

:03288250676-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Karaçay /OSMANİYE
E-Posta: iktm80@kulturturizm.gov.tr
Ulaşım: Karaçay Vadisi Şehir merkezine 4 km mesafede olup, mesire alanına ulaşılmaktadır.
Mesire alanından Karaçay şelalesine ise 3,5 km. yürüyüş sonunda ulaşılabilmektedir. Ulaşımı,
minibüs ve taksilerle yapılmaktadır.
Karaçay Vadisi, Amanos Dağları'nın eteklerindeki kaynak sularının birleşmesiyle meydana
gelen Osmaniye'nin başlıca doğal güzellikleri arasında yer almaktadır. Çınar, meşe
ve çam ormanları ile bodur bitki örtüsünün bulunduğu vadi doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.
Şehir merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan vadinin başlangıç noktasındaki mesire
alanına araçla gidiliyor. Daha sonraki kısmı patika yollarla gezilebilen vadide, irili ufaklı şelaleler,
doğal havuzlar ve pınarlar bulunuyor. Vadinin en güzel manzarasını yüksek kayalıklar arasından
dökülen Karaçay Şelalesi oluşturuyor. Görülmeye değer şelaleye 2 saat süren zorlu ve zahmetli
yürüyüş sonucunda ulaşılıyor. Etrafı yüksek tepeliklerle çevrili şelale 30 metre yükseklikten
oluşturduğu dev havuza dökülüyor.
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KARASU ŞELALESİ VE VADİSİ

İletişim :03288250674-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Faks

:03288250676-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Merkez Mahallesi, 80600 Gökçayır Köyü – Düziçi / Osmaniye
E-Posta: iktm80@kulturturizm.gov.tr
Ulaşım: Osmaniye Kent merkezine yaklaşık 35 km, Düziçi ilçe merkezine ise yaklaşık 6 km
uzaklıktadır. Özel araç ile gelenler tabelaları takip ederek, toplu taşıma ile ulaşmak isteyenler de
Osmaniye Merkezden otobüslere binerek ulaşım sağlayabilirler.

Şelale, Osmaniye ilimizin Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteklerinde
bulunuyor. Düziçi ovasının büyük bölümünü sulayan şelale, Ceyhan nehrine çaydır. Yaklaşık 10
metre yükseklikten akmaktadır ve suyu oldukça temizdir, berraktır.
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DUMANLI YAYLASI SEMENDER VADİSİ

İletişim :03288250674-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Faks

:03288250676-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Düziçi / Osmaniye
E-Posta: iktm80@kulturturizm.gov.tr
Ulaşım: Düziçi ilçesinden Dumanlı Yaylası yaklaşık 15 km dir.

Dumanlı Yaylası ,gürgen,ardıç,köknar,ladin ve sedir ağaçları ile süslü Amonos
Dağları’nın zirvesinde bir yayladır. Düziçi il sınırı içerisinde bulunmaktadır. Dumanlı Yayla’sında
Semender Vadisi bulunmaktadır. Burayı ziyarete çevre iller ve ülkemizin birçok yerinden
doğaseverler, doğa sporları yapanlar ve fotoğrafçılar gelmektedir. Özellikle doğa yürüyüşçüleri
ve fotoğrafçılar sonbahar da renk cümbüşünü fotoğraflamak ve bu güzel manzara eşliğinde
yürüyüş yapmak için buraya gelmektedirler.
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GEZİT DAĞI BAĞDAŞ YAYLASI

İletişim :03288250674-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Faks

:03288250676-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Sumbas / Osmaniye
E-Posta: iktm80@kulturturizm.gov.tr
Ulaşım: Yayla Kadirli’nin kuzeyinde1450 metre yükseklikte yer almakta olup Kadirli-SumbasMehmetli-Çiçeklidere-Esenli yolunu takiben gidilmektedir. Kadirli’ye 57 km.dir.Yol asfalt olup
birçok köyün içerisinden devam ederek Bağdaş yaylasına ulaşmaktadır.

Sumbas ilçesinden ulaşılan Bağdaş Yaylası iki tepe arasında kurulmuştur. Yaylanın çevresi
çam, ardıç, köknar ve sedir ormanları ile kaplıdır. Yaylada kamp kurup piknik yapılabilir.
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KADİRLİ MAKSUTOLUĞU YAYLASI

İletişim :03288250674-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Faks

:03288250676-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Kadirli / Osmaniye
E-Posta: iktm80@kulturturizm.gov.tr
Ulaşım: Kadirli-Andırın-Kahramanmaraş karayolunun 12 km’ sinden kuzeye (sola) dönülerek
(Akarca yaylası) 33 km stabilize yolla ulaşılır. (Toplam 45 km ) Yaz aylarında günün belli
saatlerinde Kadirli’den minibüs, midibüs ve jeeplerle gidilebilir.
Kadirli’nin 45 km. kuzeyindeki yaylada yöresel ahşap yayla evleri ile kızılçam, sedir, kiraz ve
ardıç türü ağaçlar iç içe bulunmaktadır. Maksutoğlu Yaylası, genellikle Osmaniye halkı tarafından
mesire yeri ve piknik alanı olarak kullanılır. Yayla evlerini de görebileceğiniz yayla aynı zamanda
birçok yaylaya da oldukça yakındır. Maksutoğlu Yaylası’nın ve yakınındaki yaylaların bir özelliği
var. Edebiyat yazarı Yaşar Kemal’in unutulmaz eseri olan İnce Memed romanında bu yaylalardan
bahsetmiştir.
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ZORKUN YAYLASI

İletişim :03288250674-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Faks

:03288250676-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Merkez/ Osmaniye
E-Posta: iktm80@kulturturizm.gov.tr
Ulaşım: Osmaniye’nin güneydoğusunda, Nurdağı eteğinde bulunan bu yaylalar, Zorkun yaylası
yolu üzerine kurulmuş olup, toplam 26 km asfalt yolla ulaşılır.
Amanos Dağları üzerinde Çukurova bölgesinin ve Osmaniye’nin en önemli, en eski
yaylalarındandır. Yaz mevsiminde nüfusu 60 bine kadar ulaşmaktadır. Çam, sedir,köknar ağaçları
içindeki yaylaya 26 km. asfalt yolla ulaşılmaktadır. Her yıl Ağustos ayı içerisinde çeşitli
etkinliklerle gelenekselleşen çocuk şenliği yapılmaktadır. Kamp kurup, sosyal ihtilaçlara cevap
veren tesis mevcuttur.
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DÜLDÜL DAĞI BAŞKONUŞ YAYLASI

İletişim :03288250674-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Faks

:03288250676-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Düziçi/ Osmaniye
E-Posta: iktm80@kulturturizm.gov.tr
Adres: Düziçi ilçesinin kuzeyinde yer alan Osmaniye ilinin en yüksek zirvesi olan düldül dağı ve
başkonuş yaylası bulunmaktadır
Her mevsim ayrı bir güzelliği bulunan ve çok farklı rota güzellikleri olan bir yayla ve zirve
içermektedir. Başkonuş Yaylası fauna flora bakımından endemik türler barındıran bir yayladır.
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CEBEL YAYLASI

İletişim :03288250674-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Faks

:03288250676-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Merkez/ Osmaniye
E-Posta: iktm80@kulturturizm.gov.tr
Ulaşım : Osmaniye`nin doğusunda ve 35 km uzaklıkta Amanos dağının iç kısımlarında 1300
rakımlı yayladır.

Cebel Yaylası Cebeli Bereket Sancağı olarak tarihi bir önemi olan yayladır. Bu bölgede
doğa yürüyüşü yapılabilecek alanlar mevcuttur.
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ÇONA KANYONU

İletişim :03288250674-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Faks

:03288250676-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Çona Köyü,Merkez/ Osmaniye
E-Posta: iktm80@kulturturizm.gov.tr
Ulaşım: Merkeze 10 km uzaklıktadır.
Amanos Dağları eteklerinde bulunan Çona Kanyonu Osmaniye İl merkezine yaklaşık 10
kilometre mesafe uzaklıkta bulunmaktadır. Doğa yürüyüşü çona kanyonu boyunca Cebel
Yaylasına kadar etap etap doğa yürüyüş parkuru içerir. Bu vadi üzerinde kayda geçmiş farlı
yükseklikten dökülen 6 şelale bulunmaktadır.
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KISIK KANYONU/ DEVE MAĞARASI

İletişim :03288250674-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Faks

:03288250676-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Düziçi/ Osmaniye
E-Posta: iktm80@kulturturizm.gov.tr
Ulaşım: Osmaniye merkeze 40 km uzaklıktadır.
Düziçi ilçesi Yeşilyurt köyünde bulunan eşsiz doğa yapılarıdır. Hayvancılıkla uğraşan
köylülerin yaşamlarının da gözlemlenebileceği eşsiz bir doğa yapısını barındırır. Düldül dağının
hemen doğusunda yer alır.
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GEZİ PLANI İLE İLGİLİ BELGELER ÖRNEK OLUP MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER
YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENECEKTİR.

EK-5
VELİ İZİN BELGESİ

Velisi bulunduğum...........sınıfı..........nolu…………………….isimli öğrencinin … / … /
20..

tarihinde/

…

/

…

/

20..

-

…

/

…

/20..

tarihleri

arasında

planlanan..........................çalışmasına/gezisine/toplum hizmetine katılmasında herhangi bir
sakınca görmediğimi bildiririm. … / … / 20...

(İmza)
Veli
Adı Soyadı

Adres :
Tel :
e-Posta:

41

EK-6
EĞİTİM KURUMUGEZİLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin tarafları
MADDE 1- Bu sözleşme, …………………….. Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi ile
yüklenici acente/firma ………………………………………………….. arasında aşağıda yazılı
şartlar dâhilinde yapılmıştır.
Taraflara ilişkin bilgiler
MADDE 22.1. Eğitim kurumunun adresi : …………………………………………………….……….
olup
Tel ve Belgegeçer
No:…………………………………………………………………….dir
Elektronik
Posta
Adresi
:
………………………………………………………………...dir.
2.2.
Yüklenici
acente/firmanın
tebligat
adresi
:
……………………………………..………olup
Tel ve Belgegeçer
No:……………………………………………………………………dir,
Elektronik
Posta
Adresi
:
………………………………………………………………..dir.
2.3 Madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerin değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı
tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
İşin tanımı
MADDE 33.1. Sözleşme konusu iş; ……………………… Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi
öğretmen, öğrenci ve velilerinden oluşan gezi grubunun ………………….’ya düzenleyecekleri
geziye ilişkin sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.
3.2.Gezinin süresi: Gezi, ... /… / 20… saat: ……’da hareket, … / ... / 20.. saat :
….………’da dönüş olmak üzere toplam ……. gece ………gündüzdür.
3.3.Yol güzergâhı ve gezilecek yerler: Gezi Planında (EK- 9) açıklandığı biçimdedir.
Ulaşım biçimi
MADDE 4- Geziler, sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış karayolu, demiryolu, hava ve
deniz ulaşım araçları ile düzenlenebilir.
Gezi ücreti ve ödeme şekli
MADDE 55.1. Gezi ücreti, sigorta ve vergiler dahil toplam ……………………….TL’dir. Bu iş için
sözleşme bedelinin % ….’u oranında ön ödeme sözleşmenin imzalanmasını müteakip
…………….. iş günü içerisinde; kalan ücret ise işin bitimini müteakiben …………….iş günü
içerisinde yükleniciye ödenecektir.
5.2.Yüklenici, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı
verilmesi talebinde bulunamaz.
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5.3. Sözleşmenin hiç gerçekleşmemesi hâlinde, sözleşme okul idaresince tek taraflı
feshedilir ya da gereği gibi ifa edilmemesi okul kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa gezi
planı doğrultusunda gerçekleşen hizmet oranında karşılıklı iyi niyet çerçevesinde uzlaşılarak
ödeme yapılır.
Vergi, resim ve harçlar
MADDE 6- Sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar
yükleniciye aittir.

Sorumluluklar
MADDE 77.1. Yüklenici sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur.
7.2. Gezi sırasında, yüklenicinin sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden bir
veya birkaçını sağlamaması ya da sağlamayacağının anlaşılması durumunda, yüklenici, gezinin
devam etmesi için okula ilave maliyet getirmeyen eş değerde alternatif tedbirler alır ve
sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki ücret farkını tazmin edemez.
7.3. Yukarıda belirtilen tedbirleri almak mümkün değilse ya da bunlar haklı nedenlerle
eğitim kurumu tarafından kabul edilmez ise yüklenici, eğitim kurumunun hareket yerine veya
kabul edeceği herhangi bir dönüş noktasına geri dönmesi için aynı gün eş değerde ulaşım imkânı
sağlar. Tüketicinin yaptığı tüm ödemeleri iki gün içinde iade eder ve gerekli hâllerde tüketicinin
zararını tazmin eder.
7.4. Yüklenici bu işte her bir araç için……… sürücü, rehber gerektiren gezilerde ………
rehber bulunduracaktır. Personelde bir değişiklik olması durumunda gezi öncesinde eğitim
kurumu yönetimi bilgilendirilerek değişen personele ilişkin belgeler ibraz edilecektir.
7.5. Gezi sırasında başka bir araç veya personele ihtiyaç duyulması durumunda gezi kafile
başkanı bilgisi dâhilinde yüklenici tarafından gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır. Bu çerçevede
kullanılacak araç ve görevlendirilecek personel sözleşmede belirtilen nitelikleri haiz olacaktır.
7.6. Yüklenici sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları
ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri doğrultusunda aynen uygulamakla
yükümlüdür.
7.7. Yüklenici, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve
benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel
hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.
7.8. Eğitim kurumu gezilerinde; 1 kafile başkanı ve 40 öğrenciye kadar en fazla 2 öğretmen
görevlendirilir. Sorumlu öğretmen sayısı özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 10 öğrenciye
kadar en az 2, okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için en az 1 öğretmen olacak şekilde
belirlenir.
7.9. Gezi etkinliklerinin hiçbir aşamasında geziye katılması önceden planlanan yönetici,
öğretmen, öğrenci ve veliler ile rehber ve sürücü gibi diğer görevliler dışında başka kişiler
kesinlikle ulaşım araçlarına alınmayacaktır.
Mücbir sebepler
MADDE 8- Geziye çıkmadan ve gezi sırasında gezinin gerçekleşmesini olumsuz
etkileyecek nitelikte meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, afet, hava şartları ve
devletlerarası ilişkilerde yaşanan olumsuzluklar mücbir sebep olarak kabul edilir ve ilgili
hükümlere göre karşılıklı olarak feshedilir. Araç arızası veya kazasına bağlı sebeplerde aynı
özelliklerde yeni bir araç sağlanır.
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Sözleşmenin feshi ve devri
MADDE 9- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi hâlinde okul, uğradığı zarar oranında
tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca yüklenici okulun o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve okulu
borç altına sokan tüm belgeleri on gün içinde okula iade eder.
Bildirim
MADDE 10- Eğitim kurumu, sözleşmenin hiç gerçekleşmemesi ya da gereği gibi ifa
edilmemesi hâlini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün
içerisinde yükleniciye bildirmek zorundadır.
Sözleşmenin ekleri
MADDE 1111.1. Sözleşmeye, düzenlenecek gezide aslı görülerek yüklenici ve eğitim kurumu
müdürlüğünce onaylanacak aşağıdaki belgelerin birer örneği eklenir:
a) Yükleniciye ait “İşletme Belgesi” veya yüklenicinin faal seyahat firması olduğunu
gösteren belge.
b) Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”.
c) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen; otobüs ve otomobille tarifeli ve/veya
tarifesiz uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen B2ya da
otobüs ve otomobille tarifeli ve/veya tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel
kişilere verilen uygun D2yetki belgesi.
ç) Araç sürücüsünün/sürücülerinin “Sürücü Belgesi” ile yurtiçi gezilerde “Mesleki Yeterlik
Belgesi (SRC1 / SRC2)”, yurt dışı gezilerde ise “Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1)” son beş yıl
içinde alınmış ve hâlen geçerli olan “Psiko-teknik Raporu”.
d) Araç sürücüsü/sürücülerin, muavin/muavinlerin, rehber kişi ve gezide görev alacak
diğer personelin son altı ay içinde alınmış adlî sicil kaydı belgesi ile Okul Servis Araçları
Yönetmeliğinde belirtilen suçları işlemediklerine ilişkin beyanı (EK-10).
e) Trafiğe çıkış tarihi itibarıyla 10 yılını tamamlamamış olması kaydıyla “Araç Tescil
Belgesi”, Araç Tescil Belgesinde yer alan ilk muayene geçerlilik tarihi geçmiş ise ayrıca “Araç
Muayene Raporu” ile “Motorlu Araç Trafik Belgesi”.
f) Araçların “Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi” ve “Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdî Kaza Sigorta Poliçesi”.
g) Araç, yüklenici tarafından kiralanmış ise “Araç Kiralama Sözleşmesi”nin bir örneği
veya e-Devlet üzerinden alınmış çıktısı.
ğ) Görevlendirilmesi hâlinde tur rehber/rehberlerine ait “Profesyonel Turist Rehberi
Kimlik Kartı”.
11.2. Gezi planı ve geziye katılanların T.C. Kimlik Numaralarının yazıldığı liste.
Eğitim kurumu servis araçları
MADDE 12-Tahditli plakalı otobüsler okul servis aracı olarak kullanılmaları hâlinde
hizmet vermekte olduğu eğitim kurumunun öğrencilerini, okul idaresince düzenlenen veya iştirak
edilen gezi, tören, kutlama ve benzeri amaçla mücavir alanı dâhil belediye sınırları dışına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde götürüp getirebilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 13-Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuata ve
Bakanlıkça bu konuda yapılan düzenlemelere göre hareket edilir.
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Anlaşmazlıkların çözümü
MADDE
14-Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü
anlaşmazlığın çözümünde, uzlaşılamadığında ……………………… mahkemeleri ve icra daireleri
yetkilidir.

Özel hüküm
MADDE 15- İşin nevi ve diğer gerekli görülen hususlara burada yer verilir.
………………………………………………………………………………………………
……
Yürürlük
MADDE 16-Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme,
………………. (……………) maddeden ibaret olup eğitim kurumu ve yüklenici tarafından
ekleriyle birlikte tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……/……/ 20… tarihinde birlikte
imzalanmıştır.
EĞİTİM KURUMU YÖNETİMİ

YÜKLENİCİ
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EK-9
GEZİ PLANI
Eğitim Kurumunun Adı
Gezi Tarihi
Gezi Yeri
Geziye Çıkış Saati
Geziden Dönüş Saati
Gezi Kafile Başkanı
Takip Edilecek Yol

Gezinin Amacı

Gezinin Konusu
Gezi İçin Öğrencilere
Verilecek
İnceleme-Araştırma Görevi

Değerlendirme

GEZİYE KATILACAK SINIFLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI
Sıra No

Şube

Kız

Erkek

1
2
3
4
5
Toplam
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Toplam

GEZİYE KATILACAK SORUMLU VE REHBER ÖĞRETMENLER
Sıra No

Adı ve Soyadı

İmzası

1
2
3
4
5
6

GEZİYE KATILACAK ARAÇLAR
YükleniciFirma/Acente Adı :
……………………………………………………..

B2 / D2 Yetki Belgesi No: ………………………

……………………………………………………..

Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1 / SRC2) No:

İşletme Belgesi No: ……………………………..

……………………………………………………

TÜRSAB Belge No: ……………………………..
Şoförün Adı ve Soyadı

Araç Plakası

Model Yılı

1
2
3
4
Ayrıntıları yukarıda belirtilen bir gezi düzenlemek istiyorum/istiyoruz.

OLUR

Arz ederim/ederiz.

…./…../20…

…./…../20…

…………………….

…………………..

(Adı-Soyadı, İmza)

(Adı ve Soyadı, İmza, Mühür)

Öğretmen/Öğretmenler

Eğitim Kurumu Müdürü

Başvurulacak Kaynak
1-Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Osmaniye Taşınmaz Kültür Varlıkları ve
Envanteri
2-Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
3-https://osmaniye.ktb.gov.tr/
4-https://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/
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