


 

 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;   
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.   
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;   
O benimdir, o benim milletimindir ancak.   
 
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!  
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?  
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.  
 
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!  
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.  
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.  
 
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,   
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?  
 
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;  
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.  
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;  
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  
  
 
 
 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:   
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.  
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:  
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.  
 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?  
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!  
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,  
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.  
 
Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:  
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.  
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-   
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.  
 
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,  
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,  
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;  
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.  
 
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!  
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.  
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;  
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;   
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!  

İSTİKLÂL MARŞI 

Mehmet Âkif Ersoy   



 

 

Ey Türk gençliği!  

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa 

etmektir.  

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli 

hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî 

bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, 

vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu 

imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine 

kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. 

Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün 

orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha 

elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet 

ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap 

düşmüş olabilir.  

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve 

cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.   

 

                       Mustafa Kemal Atatürk 

 20 Ekim 1927 

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi 



 

 



UŞAK’IN COĞRAFİ KONUMU VE TARİHİ 

Uşak Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde yer alan yaklaşık 5340 km² 

yüzölçümüne sahiptir. Doğusunda Afyonkarahisar, güney ve güney doğusunda Denizli, 

batısında Manisa ve kuzeyinde ise Kütahya illeri yer almaktadır. 1953 yılında Kütahya'dan 

ayrılarak il konumuna gelen Uşak iline bağlı 5 ilçe merkezi bulunmaktadır. İlde karasal iklim 

hâkim olmakta ve yıllık yağış miktarı 540 mm civarındır. İç Batı Anadolu platosu üzerinde 

bulunan Uşak ilinin kuzeyinde Murat Dağı ve doğusunda Burgaz Dağları’nın uzantısı yer alır.  

Uşak, Banaz ve Sivaslı ovaları ilin başlıca yüzey şekillerini meydana getirir. Uşak, Ankara-İzmir 

karayolu üzerinde yer alır. Aynı zamanda Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde bulunması, 

gelecekte ulaşım açısından daha iyi konuma geleceğini de göstermektedir. 1955 yılı genel 

nüfus sayımında 165.354 olan nüfusu 2018 ADNKS sonuçlarına göre 367.514 kişiye ulaşmıştır.  



Araştırma sahasında yapılan kazı çalışmalarında ilk yerleşmelerin M.Ö. 4000 yılına 

tarihlendirilmiştir. Antik çağda Temenothyrai adı ile anılan Uşak iline M.Ö. XII. yüzyılda 

Frigler, M.Ö. XIII. yüzyılda Asurlular hakim olmuşlardır. Uşak’ın Ege Bölgesini İç ve Doğu 

Anadolu'ya bağlayan Kral Yolu’nu inşa eden Lidya krallığı topraklarında yer alması ve Kral 

yolu üzerinde önemli bir yerleşim yeri olmasını sağlamıştır. M.Ö. 546 yılında Pers, M.Ö. 

334’te Makedonya Kralı Büyük İskender, M.Ö.189’da Roma İmparatorluğu, 395 yılında ise 

Bizans yönetimine geçmiştir. Miryakefalon Savaşı ile 1176 yılında Selçuklu Devleti, 1302’de 

Germiyanoğulları Beyliği, 1429 yılında Osmanlı yönetimine katılan Uşak, Cumhuriyet 

Dönemi’nin ilk yıllarında Kütahya'ya bağlı bir ilçe iken 15 Temmuz 1953 yılında il konumuna 

getirilmiştir.  
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Sevgili Meslektaşım, 
Hepimizin evi, yuvası ve aynı zamanda hepimizin okulu da olan Uşak’ımıza, ülkemizin istikbâli 

öğrencilerimize ve bu istikbâlin mimarı öğretmenlerimize hizmet edecek önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. 
Her şeyin hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Eski eğitim yöntemleriyle bu hızlı çağın insanına dokunmak, 

ulaşmak oldukça zordur. Projemiz, Uşak’ın doğal, tarihi ve kültürel varlıklarının okul dışı öğrenme ortamı olarak 
kullanılmasını sağlayarak eğitim metotlarına yeni bir bakış açısı kazandıracaktır. Öğretmen Rehber Kitabı, son 
derece titiz bir çalışmanın ürünüdür. Kitabın en önemli özelliği, ders kazanımlarıyla Uşak’taki doğal, tarihi ve 
kültürel varlıkların eşleştirilmesidir. Diğer bir özelliği ise önerdiği etkinliklerle “aktif bir eğitim” anlayışı 
sunmasıdır. Böylelikle bu mekânlar, boş zamanlarda ziyaret edilen, özensizce gezilen ortamlar olmaktan 
çıkarılacak ve eğitimin bir parçası olacaktır. 

Sevgili Öğretmenim, en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun şuurunda olan sizler, bizim en 
güçlü yanımızsınız! Projeyi biz başlattık ancak ona ruh verecek, ses verecek, onu yaşatacak ve büyütecek 
sizlersiniz. “İşitirsem unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam anlarım.” İlkesiyle hazırlanan bu rehber kitabın 
hepinize yararlı olacağını ümit ediyorum. 

Bu projenin gerek hazırlık aşamasında gerekse uygulama safhasında yoğun bir emek harcandı. Birçok 
kurum, kuruluş bir araya geldi, uzun soluklu bir yol kat edildi. Projenin hazırlık sürecini büyük bir titizlikle yürüten 
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibinin değerli öğretmenlerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum. 

 Bülent ŞAHİN  
 İl Milli Eğitim Müdürü 
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Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası 1925 yılında Özel İdare tarafından yaptırılmıştır. 1962 
yılına kadar Gazi Mustafa Kemal İlkokulu olarak, 1973 yılına kadar da İlkögretmen Okulu olarak 
hizmet vermiştir. 1988´de restore edilerek önce Eğitim Araçları ve Hak Eğitim Merkezi´ne 
tahsis edilmiş olup, 03 Nisan 1995 yılında da Milli Eğitim Müdürlüğü olarak burada hizmet 
vermeye başlamıştır. 

KURTULUŞ MH. ENSTİTÜ SK. NO. 11 UŞAK 

http://usak.meb.gov.tr/www/

iletisim.php 
0 (276) 223 39 90  
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GEZİ PLANI 

 On Adımda Gezi 

 Örnek Gezi Planı 
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10 Adımda Gezi 

GEZİ ÖNCESİ 2. ADIM 

Oluşturduğunuz listeden yola çıkarak gezi düzenlenecek mekanları yıllık ders planına dahil ediniz. 

GEZİ ÖNCESİ 3. ADIM 

Yıllık planda yer alan gezilerin, ders saati içinde ve okul müdürlüğünün onayı ile düzenleneceğini 

unutmayınız! 

(Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak gezilerin ise ders saati dışında ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğü 

onayı ile düzenleneceğini unutmayınız!) 

GEZİ ÖNCESİ 4. ADIM 

Okul gezilerinde 40 öğrenciye kadar (1) yönetici, en az (2) öğretmen görevlendirilmesi 

gerektiğini ve gezi araçlarının sorumluluğunun okul müdürlüklerine ait olduğunu unutmayınız! 

GEZİ ÖNCESİ 5. ADIM 

Gezi düzenleyeceğiniz mekanı mümkünse önceden ziyaret ediniz. 

Mekandaki görevlilere gezinin amacını anlatınız. 

Katılımı tek sınıfla sınırlandırarak görevliden randevu alınız  

GEZİ ÖNCESİ 1. ADIM 

Rehberde yer alan “Kazanım-Mekân Tablosunu inceleyiniz. Ders kazanımlarınızla ilgili mekânların 

listesini oluşturunuz. 
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GEZİ ÖNCESİ 6. ADIM 

Gezi Planınızı, Gezi Listenizi ve Veli İzin Belgenizi okul müdürlüğüne en az (7) gün içinde teslim 

ediniz. 

GEZİ ÖNCESİ 7. ADIM 

Mekanda yapacağınız etkinlikleri belirleyiniz (Örnek Etkinlikler: Ara-bul, Nesne Çizimi, Tartışma 

vb.) ve bunlara uygun anketleri ve çalışma kağıtlarını hazırlayınız. 

GEZİ ÖNCESİ 8. ADIM 

Geziden önce öğrencilerinizi mekan hakkında bilgilendiriniz ve öğrencilerinize gezi kurallarını 

hatırlatınız. Ön Anketi sınıfınıza uygulayınız. 

GEZİ GÜNÜ 9. ADIM 

Geziye katılan öğrencileri 10-15 kişilik gruplara ayırınız 

Mekanda yapılacak çalışmanın verimliliği açısından her grup için bir öğretmen yetkilendiriniz. 

Çalışma kağıtlarını öğrencilerinize dağıtınız ve etkinliği uygulayınız. 

GEZİ SONRASI 10. ADIM 

Gezi sonrası Son Anketi sınıfa uygulayınız. 

Gezinizle ilgili değerlendirme ve pekiştirme etkinlikleri yapınız. 

Örnek Etkinlikler: Afiş ve Pano Çalışmaları, Hikaye Yazma, Anketlerin Karşılaştırılması. 



  12   

Gezi Etkinliği 

Ara Bul 

Önceden hazırlanan Ara-Bul kâğıtları öğrencilere dağıtılır. 

Öğrencilerin dağıtılan kâğıtlarda resimleri bulunan nesneleri 

gezilecek mekanda arayıp bulmaları ve kâğıttaki bilgileri 

doldurmaları istenir. Çalışma tamamlandıktan sonra “Ara-Bul“ 

kağıtları üzerine tartışılabilir. 

Nesne Çizimi 

Mekân ziyareti sırasında, sergilenen eserlerden öğrencinin ilgisini en çok 

çeken birini seçip çizmesi istenir. Bir başka seçenek; seçilen bir eserin 

yarım bırakılmış çiziminin öğrenciler tarafından mekânda gördükleri 

asıllarına göre resimlenmesidir. Her iki uygulama sonrasında da bu 

çizimlerden yola çıkarak kendi eserlerini oluşturmaları ve daha sonra 

onları sergilemeleri gerektiği belirtilir.    

Tartışma 

Öğrencilerin gezdikleri mekanların özelliklerini öğrenip öğrendiklerinin 

günlük hayatlarına yapacağı katkıları tartışmaları istenir. 
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Afiş-Pano Çalışmaları 

Afiş çalışması bir mekânı, mekândaki bir nesneyi ya da mekândan 

seçilecek herhangi bir temayı tanıtmak duyurmak için yazılı ve görsel 

duvar ilanı hazırlama çalışmasıdır. 

Yapılacak afiş çalışmalarının yanı sıra mekâna ait görseller ve 

mekânda öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar okulda veya 

sınıfta panolarda sergilenebilir. 

Yazma Çalışması 

Ziyaretler sonrasında öğrencilere mekanlarda en çok neyi 

beğendikleri sorulur. Öğrencilerden düşüncelerini nedenleriyle 

birlikte yazmaları istenir. 

Bu etkinlik öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal yönlerini saptamak aynı 

zamanda da dil becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilebilir. 

Yazılanlar daha sonra sınıf ortamında paylaşılıp tartışılabilir. 

Anketlerin Karşılaştırılması 

Geziden sonra son anketler cevaplandırılır. Öğretmen, öğrencilerin 

ön ankete ve son ankete verdikleri cevapları inceler. Anketler 

sonucunda eksik veya yanlış edinilmiş bilgiler, soru ve cevaplarla 

tamamlanarak düzeltilmeye çalışılır.  
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İLKLER  

ŞEHRİ UŞAK 
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OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMLARI 

 Müzeler  
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Kurtuluş Savaşı’nda karargâh binası olarak kullanılmıştır. Atatürk, Yunan Ordusu 

Başkomutanı Trikopis'i bu binada karşılamıştır. 1970'li yılların ortalarında kamulaştırılan yapı    

1 Eylül 1978 tarihinde Atatürk ve Etnografya Müzesi olarak açılmıştır. İki katlı ahşap yapının 

giriş katında yöresel, etnografik malzemeler, tarihi Uşak halıları ve Eşme kilimleri, eski silahlar 

giysiler ve diğer eserler sergilenmektedir. Üst kat ise tamamı Atatürk Müzesi olarak 

düzenlenmiştir. O dönemden kalma aynalar, sehpalar, koltuklar, Atatürk'e ait yatak odası ve 

yine Atatürk'e ait giysiler bulunmaktadır. Atatürk ve Etnografya Müzesi’ne ait bina 1890’lı 

yıllarda yapılmıştır. 

BOZKURT MAHALLESİ HİSAR 

KAPI ULUYOLU NO:75 

usakmuzesi@kultur.gov.tr 0 (276) 227 28 89 
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Uşak Müzesi ilk olarak 23 Mayıs 1970 tarihinde açılmış. 13 Eylül 2018 tarihinde de Fatih 
Mahallesi, Orhan Dengiz Bulvarı No: 29/d adresindeki yeni hizmet binasına taşınmıştır.  

 
Müzenin teşhir salonlarında Eski Tunç Çağından kalma idoller, gaga ağızlı testiler; 

Hellenistik ve Roma Çağı toprak kaplar ve cam eserler, Roma Dönemine ait mezar stelleri; 
Blaundos ören yerinden getirilen heykeller, farklı dönemlere ait sikkeler, 1993 yılında ülkemize 
geri getirilen ve "Karun Hazinesi" olarak adlandırılan Lidya hazineleri sergilenmektedir. Ayrıca 
Karun hazinelerinin çıkarıldığı tümülüslerin canlandırmaları yer almaktadır. 

FATİH MAHALLESİ ORHAN DENGİZ BULVARI 

NO: 29/D 

usakmuzesi@kultur.gov.tr 0 (276) 212 18 41  
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1625 m2 alan üzerine kurulu 992 m2 kapalı alana sahip olan Kent Tarihi Müzesinde 
Uşak’ın kronolojik tarihi, coğrafyası, kurtuluş mücadelesi, turizm zenginlikleri, doğal güzellikleri, 
folklorik değerleri, benzersiz Uşak tarhanası, belgeler, canlandırmalar, görsel sunumlar ve 
maketlerle anlatılmıştır. 
 

Müzenin Bölümleri: 
Elektrik Ve Aydınlatma Tarihi  Atatürk Büstü Agrandizör  
Eğitim Bölümü Kronoloji Bölümü Halı Bölümü 
Şeker Fabrikası Bölümü Kök Boya Bölümü  Dericilik Bölümü 
Dokumacılık Bölümü Günlük Yaşam Nesne Bölümü 

İSLİCE MAHALLESİ FABRİKALAR 

CADDESİ NO:13 

bilgi@usak.bel.tr 0 (276) 224 32 47 
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OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMLARI 

 Doğal Sit Alanları ve 

Ören Yerleri 
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Blaundos Antik Kenti’nin üç tarafının derin bir vadi ile çevrili olması sebebi ile kentin girişi 
sadece kuzeyde bulunan kuleli tek kapıdan sağlanmaktadır. Şehrin doğu yamacında tiyatro 
kalıntısı, kale girişinin az ilerisinde 140 m uzunluğunda stadyum yer alır. Kente ait kalıntılar; 
stadion, tiyatro, ion düzeninde bir tapınak, su kemerleri ile çeşitli yapı kalıntılarıdır. 

Blaundus Antik Kenti üç tarafı dik uçurumlu dere yatağı ile çevrili yarım ada 
görünümünde, düz bir burun üzerinde oturmaktadır. Çevresindeki 100 m derinliğindeki kanyon 
içinde kentin su ihtiyacının karşılayan dere geçmektedir. Lydia bölgesinde Frigya sınırına yakın 
olan kentin, Helenistik dönemde (M.Ö. III. yy.da) Makedonya’dan gelenler tarafından 
kurulduğu tahmin edilmektedir. 

SÜLÜMENLİ KÖYÜ  ULUBEY / UŞAK 

usak.kultur@kulturturizm.gov.tr 0 (276) 223 71 00 
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Sivaslı’nın Selçikler köyünde yer alan Sebaste önemini MS 6. yüzyılda kazanmıştır. Burası 
bölgenin piskoposluk merkezi haline gelmiş olup bu önemi MS 10. yüzyıla kadar korumuştur. 
Çevredeki birçok antik kent dinsel açıdan Sebaste’ye bağlanmıştır.  

Büyük ve küçük olmak üzere iki adet kilisesi mevcut olup kiliselerin yapı taşları Roma 
döneminden kalma hamam ve yapılardan temin edilmiştir.  

Yapılan kazı çalışmalarında yerleşimin ilk Bronz Çağı’nda başladığı, Roma ve Bizans 
döneminde devam ettiği görülmektedir.  

Ancak kentin kuzeyinde bulunan 3 adet Lidya tümülüsü yörede Lidya yerleşiminin 
olduğunu da göstermektedir. 

SELÇİKLER KÖYÜ SİVASLI / UŞAK 

usak.kultur@kulturturizm.gov.tr 0 (276) 223 71 00 
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Uşak’a 40 km, Banaz’a ise 8 km 
uzaklıktaki Ahat köyünde yer alan kent, 
çevreye hakim bir tepe üzerinde 
kurulmuştur. Burası meşhur Kral Yolu 
üzerindedir. Şehrin Frigya, Lidya, 
Hellen, Roma ve Bizans Dönemleri’nde 
çok geliştiği anlaşılmaktadır. Tepeyi 
çevreleyen kale surlarından bugün çok 
az kısmı görülmektedir. Şehrin tiyatrosu 
tepenin güney yamacında, surların 
dibinde olup şu anda oldukça harap 
durumdadır. Şehrin kuzeydoğusunda 
yamaçta bulunan odalar, mezar odaları 
olarak kullanılmıştır. Şehrin orta yerinde 
tiyatro yakınında darphane ve sağlık 
ocağı olduğu sanılan, büyük blok 
taşlardan yapılmış ve şu anda temel 
kalıntıları kalmış mimari yapı 
bulunmaktadır. (Akmonia Antik 
Kentinden çıkarılan tarihi eserler Uşak 
Müzesinde sergilenmetedir.) 

AHAT KÖYÜ ASAR MEVKİ 

BANAZ / UŞAK 

usak.kultur@kulturturizm.gov.tr 0 (276) 223 71 00 



  24   

 

Taşyaran (İmren) Vadisi Uşak-İzmir karayolunun yaklaşık 45. km’sindedir. Hamam Çayı 
olarak da bilinen İmren Deresi’nin Gediz Nehri’ne karışmadan önce 150 metre derinliğinde 100 
metre uzunluğundaki boğazda yer alan, beyazdan turuncuya ve kızıla çalan kayalık bir 
alandadır. Bahsi geçen kesimde İmren Deresi yatak içine 15 m gömülerek potolleri (Kayalarda 
su ve çakılların açtığı çukur.) oluşturmuştur. Yapılan ölçümlere göre aktif olan potollerin 
maksimum çapları 4 metre, derinlikleri ise 5 metre kadardır. Bununla birlikte akarsu yatağından 
14 metre yüksekliğe sahip olan potolün derinliği 10 metre, çapı ise 220 cm’dir. Deprem 
faylarıyla açılmış vadinin çatlak sistemlerine giren güçlü akıntılar, taşıdığı çakıl taşlarıyla adeta 
bir değirmen gibi öğütmüş ve binlerce yılda bu olağanüstü şekiller oluşmuştur. 

UŞAK-İZMİR YOLU 45. KM'Sİ 

usakdkmp64@outloook.com 0 (276)  227 37 24 
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Ulubey Kanyonu ABD'deki Arizona Eyaleti sınırları içeresinde bulunan Büyük Kanyon'dan 
sonra dünyanın en büyük 2. kanyonudur. Bugüne kadar bilinmeyen kanyon, Ulubey Çayı ve 
Banaz Çayı boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna bağlanan onlarca büyük yan 
kanyonlardan oluşur. Ulubey Çayı, bütün kanyonu adeta saklı bir cennete çevirmiştir. 

Kanyona toprak yollardan iyi bir arazi aracı ile inilebilir veya belirlediğiniz bir güzergâhta 
grup halinde yürüyüş yapılabilir. 

Ulubey Kaymakamlığı tarafından 2015 yılında hizmete açılan Kanyon Cam Teras Park 
kapsamında 302 metrekare büyüklüğünde bir kafeterya, 135 metrekare büyüklüğünde ve 
yerden 150 metre yüksekte camdan oluşan seyir terası yaptırılmıştır. Cam terasta metrekareye 
düşen ağırlık 801.2 kg.dır. Camlar 30 mm kalınlığında  ve kurşun geçirmez özelliğe sahiptir. 

ULUBEY / UŞAK 

kaymakam@ulubey.gov.tr 0 (276) 716 27 00 
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İlimiz Banaz ilçesi Bahadır köyü Tepedelen mevkisinde bulunan çam ağacının boyu 11 m, 
Çapı 3,05 m, çevresi 9,60 m, yaşı 500-1000 yıl arası, kapladığı alan 380 m2 dir. Yedi kişinin 
kolları ile ancak gövdesini sarabildiği çam ağacı, Orman Bakanlığınca “Anıt Ağaç” olarak tescil 
edilmiş ve koruma altına alınmıştır. 

BAHADIR KÖYÜ TEPEDELEN 

BÖLGESİ BANAZ / UŞAK 

usakdkmp64@outloook.com 0 (276)  227 37 24 
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Atatürk Ağacı Takmak’ın 1 km kadar kuzeyinde Uşak yolu üzerinde bulunur. Bugün 
yaklaşık 190 yaşında, 16 m boyunda, gövdesi 58 cm, tepe tacı 27 m’dir.  

Atatürk 3 Eylül 1922 tarihinde akşam vakti köye gelerek bu ağacın altında konaklamıştır. 
Yanında İsmet İnönü, Asım Gündüz ve Şükrü Ali ile beraberdir. Buradan Türk ordusuna 
seslenerek “ORDULAR, İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR,  İLERİ !” emrini vermiştir. Bu 
tarihten sonra bu ağaç yöre halkı tarafından Atatürk Ağacı olarak adlandırılmıştır. Atatürk 
ölümünden bir yıl önce de 1937 yılında Celal Bayar ve Affet İnan’ın da bulunduğu kalabalık bir 
grupla Takmak’a gelerek bu ağacı ziyaret etmiş, gölgesinde dinlenmiştir.  

TAKMAK KÖYÜ EŞME / UŞAK 

 usak@csb.gov.tr 0 (276) 223 70 67 
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Uşak il merkezinde bulunan Uşak Ulu Cami’nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle 
beraber, Germiyanoğulları dönemi mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Caminin giriş kapısı 
üzerindeki Arapça yazılı sülüs kitabesi bulunuyorsa da bu kitabe cami ile bağlantılı değildir. Bir 
çeşmeye ait olan bu kitabe caminin yapım tarihi ile ilgili bir bakıma bilgi vermektedir. 

UŞAK BELEDİYESİ YANI 

usak@diyanet.gov.tr 0 (276) 223 12 68 
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Burma Cami Uşak il merkezinde bulunmaktadır. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle 
birlikte kapısında bulunan kitabeden 1769 yılında tadilat gördüğü anlaşılmaktadır. 

Cami iki kubbelidir. Caminin minaresi kırmızı tuğladan, tek şerefelidir. Minare yivli ve 
helezonik bir biçimde yükseldiğinden Burma Cami adını almıştır. 

UŞAK BELEDİYESİ YANI 

usak@diyanet.gov.tr 0 (276) 223 12 68 
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Uşak Kabaklar köyünde cami binasının altında, bir oda içinde, iki yatırlı bir türbe vardır. 
Bu türbe Halveti büyüklerinden Şeyh Alaüd-din Uşşaki (K.S.) hazretlerinin türbesidir. Pek çok 
kerameti zahir olan Alaüd-din Uşşaki H. 890 / M. 1485-1486 yılında vefat ettiğine göre, 15. 
yüzyılda yaşamıştır. 

Türbe içindeki ikinci mezarın Şeyhin karısına ait olduğu söyleniyor. Türbedeki iki sanduka 
örtüsünde ayetler vardır. Alaaddin Uşşaki hazretlerinin sanduka şahidesi üzerinde büyük bir 
sarık bulunmaktadır.   

KABAKLAR KÖYÜ / UŞAK 

usak.kultur@kulturturizm.gov.tr 0 (276) 223 71 00 
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Uşak ilinden 35 kilometre 
uzaklıktaki Sivaslı ilçesine bağlı 
Hacım köyü mezarlığı ortasında 
bulunmaktadır. Türbe sekizgen 
ana mekân ve önünde bulunan 
dikdörtgen giriş yerinden 
meydana gelmiştir. Türbede 
tavana asılı bulunan ve Hacı 
Bektaş tarafından Hacım 
Sultan’a verilen “bâtın kılıcı” nın 
yerine sembolik olarak asılmış 
bir demir kılıç (aslı tahtadan), 
Hacım Sultan’a ait sanduka yer 
almaktadır. Türbede sandukanın 
altında asıl mezarın bulunduğu 
yerden ‘Çile Tepesi’ diye bilinen 
yere ulaşan gizli bir tünel de 
bulunmaktadır.  

HACIM KÖYÜ SİVASLI / UŞAK 

usak.kultur@kulturturizm.gov.tr 0 (276) 223 71 00 
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Frigya döneminden kalma tarihi su kemeri Banaz Çayı üzerine yaklaşık 2 bin 500 yıl önce 
yapılmıştır. Su kemerinin iki ucu dağ kayalarının yarı beli üzerine oturmuş, uzunluğu 24 metre, 
derinliği 17 metre ve eni 1,75 metredir. Taşların yüzleri kalemle işlenmiş ve kemerlerin iri 
taşları zıvanalı olarak birbirine iyice kenetlenmiştir. Kemeri kasnak biçiminde olan köprü, fil 
ayağı tabir edilen iki ana gövdeden oluşmuş; sabit kaya üzerine bindirme tekniği ile inşa 
edilmiştir.  

Su kemerinin yanında Karahallı Elektrik Santrali vardır. Santralden boşaltılan su beton bir 
kanal ile su kemerinin yanı başından 17 metre yükseklikten dökülmektedir. 

Clandras Su Kemeri ve çevresi bölge için önemli bir mesire yeridir. 

PAŞALAR KÖYÜ KARAHALLI / UŞAK 

bilgi@karahalli.bel.tr 0 (276 ) 517 12 29 
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İstilacı Yunan orduları 
komutanı General Trikopis’in 2 
Eylül 1922 tarihinde Türk 
ordusuna esir düştüğü Göğem 
köyündedir. Kurtuluş Savaşında 
Yunan orduları Başkomutanı 
General Trikopis’in teslim alındığı 
tepe üzerine dikilmiştir. Anıtın 
kitabesinde şöyle ifade 
edilmektedir: 

 “Ey Türk Evladı! 
Burası 2 Eylül 1922 

Cumartesi saat 22.30’da Yunan 
Orduları Başkomutanı General 
Trikopis ile mahiyetinin muzaffer 
Türk Ordularının 5. Kafkas Tümen 
Komutanı Kurmay Albay (Daday’lı) 
Halit Akmansu tarafından teslim 
alındığı yerdir. 

Burada çevreni gururla 
seyret… Türklüğün istiklâl aşkına 
ve Türk Ordularının 
kahramanlığına inan ve güvenini 
tazele.” 

GÖĞEM KÖYÜ / UŞAK 

 usak@csb.gov.tr 0 (276)  223 70 67 



35   

 

Anıt, bir kaidenin üzerinde 
üç ana grupta toplanan 
figürlerden meydana getirilmiştir. 

Birinci grupta, Uşak’ın Türk 
süvarileri tarafından kurtarılışını 
simgeleyen süvari figürleri 
bulunur.  

İkinci grupta, Türk 
Ulusu’nun tutsak 
edilemeyeceğini, sonsuza kadar 
özgür kalacağını simgeleyen zafer 
sütunu yükseliyor. Bu sütunun 
önüne yerleştirilen Atatürk ile 
üzerinde bilim ve sanat yazan 
kitapları taşıyan genç kız ve genç 
erkek figürleri ise Cumhuriyet’in 
kuruluşunu ve gençlere emanet 
edilişini, eğitime verilen önemi 
sembolize ediyor.  

Üçüncü grupta ise Türk 
kadınının kahramanlığının ve 
cesaretinin, Kurtuluş Savaşında 
ordumuza verdiği desteği 
simgeleyen kadın figürleri ve 
mermi yüklü kağnı yer alıyor. 

15 TEMMUZ  ŞEHİTLER 

MEYDANI / UŞAK 

0 (276) 223 54 70 
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Uşak Belediyesine bağlı ilimiz merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akse Çamlığı içerisinde 
bulunan hayvanat bahçesinde, 2018 yılı sonu itibari ile 17 farklı türde toplam 157 adet hayvan 
bulunmaktadır. Hayvanat bahçesi haftanın yedi günü ziyarete açıktır.  

ÇEVREKÖY / UŞAK 

veteriner@usak.bel.tr 0 (276) 221 40 00 
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Uşak ili Banaz ilçesinde önemli piknik ve eğlence alanlarından birisidir. Evren Dede 
efsanevi bir Türk beyidir. Banaz’a 4 km. uzaklıkta, Kapıdağ serisinin Evren Dede mevkiinde 
bulunan, Uşak ve Banaz halkının piknik ihtiyacını karşılayan mesire yeri 1.5 hektar alanı 
kaplamaktadır. Doğal bitki örtüsü olarak karaçam, kızıl çamlar ile kaplı bulunan Evren Dede’de 
Orman İşletme Müdürlüğüne ait fidan yetiştirme alanı, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
şekilde ızgaralı ocaklar, tahtadan masalar ve kanepeler bulunmaktadır. 

BANAZ KÖYÜ YOLU  

2. KİLOMETRESİ BANAZ / UŞAK 

info@banaz.bel.tr 0 (276) 315 10 35 
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Sivaslı ilçesinde bulunan Evrenli Doğal Parkı, bölge halkının mesire yeri olarak kullandığı 
noktaların başında geliyor. Park ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Her yıl 
çilek festivali burada yapılmaktadır. Özellikle bahar ve yaz aylarında kalabalıklaşan Evrenli 
Doğal Parkı yeşil bir alana sahiptir. Yeşilliklerin bir kısmı doğal, diğer bir kısmı ise sonradan 
oluşturulmuş çam ağaçlandırmasıdır.  

 
 

EVRENLİ DOĞAL PARKI  

 SİVASLI/ UŞAK 

info@sivasli.bel.tr  0(276) 618 11 56  
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Nuri Beyin (Şeker) öncülüğünde kurulan Uşak Şeker Fabrikası, Cumhuriyet ile birlikte var 
olan bir kuruluştur. Nuri Bey, yerel bir esnaftır ve yetmiş yaşına yaklaşmaktadır. Uşak Terakki-i 
Ziraat TAŞ’yi devir alır ve şeker fabrikası üretecek hale getirir. Ortaklar bulur. Avrupa’da Skoda 
fabrikasından makineleri getirir ve fabrikayı 1926 yılında faaliyete geçirir. Öteki şeker 
fabrikalarına öncülük yapar. Uşak’ta şeker pancarı üretimini özendirerek destek sağlanmıştır. 
Uşak Şeker Fabrikasında kuruluşundan bu güne kadar şeker üretimi yapılmaktadır. 

FEVZİ ÇAKMAK MAH. ŞEKER FABRİKASI 

UŞAK 

— 0 (276) 231 14 91 
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Uşak Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü yangın, patlama, trafik 
kazası, su baskınları, doğal afetler 
ve canlı kurtarma alanlarında 
hizmet vermektedir. 24 saat 
esasına göre görev yapan Uşak 
Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 
kurumlardan gelen talep 
doğrultusunda seminer çalışması 
da yapmaktadır. 

SARAYALTI MAH. ANKARA YOLU 

itfaiye@usak.bel.tr 0 (276) 221 40 00 
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Kayaağıl Termal Tesisleri şehir merkezinden 10 km uzaklıkta yer almaktadır. Kayaağıl 
Termal Tesisleri 4996,56 m2 alana sahip 42 oda 168 kişi kapasitesi ile hizmet vermektedir. 
Tesis içerisinde piknik alanları, açık ve kapalı termal havuz, termal hamam, sauna, buhar odası, 
tuz odası, açık yüzme havuz, Aqua park bulunmaktadır.  

Özellikleri: Yumuşak doku romatizmaları deri hastalıklarında, mide ve ince bağırsakların 
fonksiyonel rahatsızlıklarında, böbrek ve idrar yolları taşlarının önlenmesi, aşırı yorgunluk, 
bitkinlik ve tükenmişlik  durumlarında kullanılabilir niteliktedir. 

KAYAAĞIL KÖYÜ / UŞAK 

bilgi@kayaagiltermal.com  0 (532) 314 53 84 
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Banaz ilçesi Hamamboğazı kaplıcaları Uşak merkeze 43 km uzaklıktadır. Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın 22.06.2004 tarih ve 262 sayılı olurları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına 49 yıl 
süreyle tahsis edilmiştir. Kaplıca 40 lt/sn. debiye sahiptir. 60 derece sıcaklıktadır. Günde 12.000 
kişiye hizmet verebilecek kapasitedir.   

Özellikleri : Fiziko-kimyasal ile bakteriyolojik analizleri yapılmış, sağlık yönünden çok 
yararlı olduğu görülmüştür. Mide, karaciğer, bağırsak ve özellikle kronik dejeneratif romatizmal 
hastalıklara iyi geldiği tespit edilmiştir 

KAPLANGI KÖYÜ BANAZ / UŞAK 

info@banaz.bel.tr 0 (276) 315 10 35 
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Türkiye'de ilçe bazında ilk kendi elektrik enerjisini üreten Uşak'ın Karahallı ilçesinde, 1960 
yılından itibaren ilçeye enerji veriliyor. Banaz Çayı'ndan gelen su, yüksek bir noktadan gelip 
makinenin içerisinde dönerek bir mekanik kuvvet meydana getiriyor ve jeneratör aksamında 
elektrik enerjisine dönüşüyor. 

Clandras Deresi üzerinde kurulu Karahallı Belediyesi Clandras Hidroelektrik Santrali 1980 
yılına kadar Karahallı’nın elektrik ihtiyacını biri 250 kilowatt, ikisi yüz yirmi beşer  kilowatt 
gücünde olmak üzere toplam 500 kilowatt enerji üretimiyle karşılamaktaydı. 

PAŞALAR KÖYÜ  KARAHALLI / UŞAK 

bilgi@karahalli.bel.tr 0 (276)  517 12 29 
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Kışladağ Altın Madeni Ulubey ve Eşme idari sınırlarında yer almaktadır. Uşak il merkezine 
55 km uzaklıktadır. Madende üretim 2006 yılında başlamış olup 180,6 milyon ton işletilebilir 
cevher tespit edilmiştir. İşlenecek cevherin her bir tonunda 1 gr altın ve 0,9 gr gümüş 
bulunmaktadır. Kışladağ Altın Madeni Projesi çit alanı 851 ha alan üzerine kurulmuştur. 

FATİH CADDESİ ÖZMERKEZ 2/202  

UŞAK 

muraty@tuprag.com 0 (276) 212 68 87 
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Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı, Uşak Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğüne bağlı olarak 
hizmet vermektedir. Barınakta kedi ve köpeklerin bakımı, aşısı ve tedavileri yapılmaktadır. 
Ayrıca sokak ve caddelerde sokak hayvanlarını beslemek amacıyla alanlar oluşturulup buralara 
mama bırakılmaktadır.  

ESKİ GEDİZ YOLU UTAŞ 

YANI  UŞAK 

veteriner@usak.bel.tr 0  (276) 221 40 00 
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Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından işletilmektedir. 
7/24 çalışmakta olan tesis; fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinden 

oluşmaktadır. Arıtılan atık su ‘’su kirliliği ve kontrolü yönetmeliği’’nde belirtilen parametrelerin 
limit değerleri altına indirilerek deşarj edilmektedir. 

Arıtılan atık suyun deşarj yapısı üzerinde bulunan sürekli atık su izleme sistemi (sais) 
online kabini ile arıtılmış sudaki belirli parametreler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 
saat izlenmektedir. 

Ayrıca 2015 yılında yapımı tamamlanarak devreye alınan koku giderim ünitesi ile koku 
değeri Çevre Kanunu’nda belirtilen limit değerinin altına indirilmiştir. 

YAVU KÖYÜ / UŞAK 

info@ukosb.org.tr 0 (276) 234 00 01 
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 Diğer enerji kaynaklarına göre hem kullanımı kolay hem de masrafsız olması nedeniyle 
büyük fayda sağlayan güneş enerjisi panelleri güneşten gelen ısı ve ışığı kullanılabilir elektrik 
enerjisine çevirir.  

Güneş enerjisi panelleri üzerinde yer alan hücreler güneş ışınlarını bünyesinde 
barındırarak doğru akım oluşturur. Kullanım alanına ve elde edilmek istenilen enerji miktarına 
göre kullanılan paneller birbirine seri ya da paralel bir şekilde bağlanarak doğru akımın elektrik 
enerjisine dönüşmesi sağlanır. TV, buzdolabı, ısıtıcı, aydınlatmalar gibi cihazlar kolaylıkla 
çalıştırılabilir. 

Mexxsun Enerji Durak Mahallesi 

Gazi Bulvarı No:95/Z 07 Uşak 

info@mexxsun.com 0 (276) 223 30 01 
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Bir Eylül Kampusü, İzmir Yolu 8.Km’si,  

Rektörlük Binası,     Kat: 5, 64200 / UŞAK 

gensek@usak.edu.tr 0 (276) 221 22 01 
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Bir Eylül Kampusü, İzmir Yolu 8.Km’si,  

Rektörlük Binası,     Kat: 5, 64200 / UŞAK 

gensek@usak.edu.tr 0 (276) 221 22 01 
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Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2013-2014 eğitim öğretim yılında 
Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve Zootekni Bölümleri’ne öğrenci alarak eğitim 
öğretime başlamıştır. Bunun yanında fakültemizde Peyzaj Mimarlığı ve Yaban Hayatı Ekolojisi 
ve Yönetimi Bölümü bulunmakta ancak henüz öğrenci alınmamıştır. Fakültemiz şehir merkezine 
8 km uzakta olup, Bir Eylül Yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır. Fakültemiz genç bir fakülte 
olması sebebiyle, diğer fakültelerin bazı alt yapı olanaklarını kullanmaktadır. Özellikle derslik ve 
laboratuar bakımından üniversitemiz olanaklarından şu anda destek alınmaktadır. 

Bir Eylül Kampusü, İzmir Yolu 8.Km’si,  

Rektörlük Binası,     Kat: 5, 64200 / UŞAK 

gensek@usak.edu.tr 0 (276) 221 22 01 
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 MALZEME BİLİMİ VE NANO TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 

 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

 MADEN MÜHENDİSLİĞİ 

 GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 

 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

 HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 

 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 

Bir Eylül Kampusü, İzmir Yolu 8.Km’si,  

Rektörlük Binası,     Kat: 5, 64200 / UŞAK 

gensek@usak.edu.tr 0 (276) 221 22 01 
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 Uşak Spor Bilimleri Fakültesi 2012 yılında kurulmuş olup 2013-2014 öğretim yılında, 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüyle eğitim-öğretime başlamış; 2014-2015 öğretim 
yılında Spor Yöneticiliği bölümüne öğrenci almıştır. 2015-2016 öğretim yılında da Antrenörlük 
Eğitimi bölümüne öğrenci alınmıştır. 

 
Fakülte bünyesinde şu bölümler bulunmaktadır: 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

 Spor Yöneticiliği Bölümü 

Bir Eylül Kampusü, İzmir Yolu 8.Km’si,  

Rektörlük Binası,     Kat: 5, 64200 / UŞAK 

gensek@usak.edu.tr 0 (276) 221 22 01 
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OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMLARI 

 Kütüphaneler 
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31.08.1962 yılında bugünkü Belediye binasının bir odasında halkın hizmetine açılan 
kütüphane, 1977 yılında kendi binasına  (Öğretmenevi'nin karşısı) taşınmıştır. 2014 – 2018 
yılları arasında bina yeniden yapılarak 2018 yılından itibaren aynı yerde hizmet vermeye 
başlamıştır. Kütüphane kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve 
bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini edinerek, koruma 
altına almakta ve toplumun hizmetine sunmaktadır.  

 
Kütüphanenin Bölümleri : 
Okul Öncesi Çocuk Bölümü  Gençlik Bölümü Yetişkin Bölümü 
Süreli Yayınlar Bölümü  Kent Arşivi Atatürk Bölümü   
Danışma Kaynakları Bölümü  Okuma Salonu  Kent Kitaplığı 
Konferans Salonu İnternet ve Görsel-İşitsel Materyaller Bölümü 

Kurtuluş Mah. Doğan Özkaraman 

Cad. No:20 Merkez / UŞAK 

kutuphane64@kultur.gov.tr 0 (276)  227 39 95 
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Hasan Hilmi İlkokulu ile yan yana olan kütüphane, okul öncesi dönem çocuklarına ve 14 
yaşına kadar olan ilkokul-ortaokul seviyesindeki çocuklara büyük bir kitap koleksiyonu ile 
hizmet vermektedir.               

10.419 adet kitap bulunmaktadır. Kütüphanede 1 memur görev yapmaktadır 

Işık Mahallesi Hisarkapı Uluyolu 

No:71 Merkez / UŞAK 

kutuphane64@kultur.gov.tr 0 (276)  223 69 40 
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İLÇE KÜTÜPHANELERİ: 
 
BANAZ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 
Cumhuriyet Mah. 31 Ağustos Cad. No:23 Banaz/Uşak  
(276) 315 26 07 
 
 
ULUBEY İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 
Aşağı Mah. H.Remzi Devecioğlu Cad. No:5 Ulubey/Uşak 
(276) 716 19 59 
 
 
SİVASLI İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ  
Gölbahçe Mah. Çivril Cad. No:100 Sivaslı/Uşak 
(276) 618 32 86 
 
 
EŞME İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 
İstasyon Mah. Gülmezoğlu Cad. No:118 Eşme/Uşak 
(276) 414 24 56 
 
 
KARAHALLI İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 
Yeni Mah. Vatan Cad. Park Yanı  No:4 Karahallı/Uşak 
(276) 517 34 44 
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OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMLARI 

 Sanat Merkezleri  
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Tipik Türk evi karakteristiğinin izlerini taşıyan Dokurevi dış sofalı bir Uşak evidir. Sofa eski 
deyim ile salona benzeyen, yazın oturulup kalkılan, çevresi açık bölümdür. Evde misafirlerin 
kabul edildiği baş oda ve ailelerin yaşadığı odalar vardır. Hem iş yeri hem de konut olarak 
kullanılan evlerden biridir.  

Dokurevi, Okkalar sülalesi tarafından yaptırılmış; sonrasında Tomas ve Dokur ailelerinin 
mülkiyetine geçmiştir. 2004 yılında Uşak Belediyesi tarafından restorasyonu yapılmak üzere 
satın alınan bina; orijinal malzemeler korunmak suretiyle, özelliğini kaybetmiş yapı elamanları 
değiştirilerek restorasyonu yapılmıştır. 160 yıllık tarihi dokusuna uygun olarak ‘Uşak Belediyesi 
Dokurevi Geleneksel El Sanatları Halıcılık Merkezi’ adıyla 2010 yılında faaliyete başlamıştır. 

AYBEY MAH. 1. KÖME SOK. 

NO: 30 / UŞAK 

dokurevi@gmail.com 0 (276) 223 22 90 
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OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMLARI 

 Diğer  
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Uşak Huzurevi, 60 yaş ve üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak, bakmak, sosyal, psikolojik 
ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak, sürekli bakıma ve rehabilitasyona gereksinim duyanlara 
bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Uşak Huzurevi’nden 150 vatandaşımız 
yararlanmaktadır. Yeni yapılın bölümlerin hizmete girmesiyle bu sayı arttırılacaktır. Huzurevi 
mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilmektedir. 

DİKİLİTAŞ MAH. 1. HUZURPARK 

SOKAK NO: 1 / UŞAK 

usak@ailevecalisma.gov.tr   0 (276) 223 77 51 
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Kalfa Spor Tesisleri bünyesinde futbol sahası, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, cirit 
sahası, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik oyun parkuru bulunmaktadır.  

Yüzme havuzu pazartesi günleri kapalı olup diğer günler 09.00-20.00 saatleri arasında 
açıktır. Futbol sahası, kapalı spor salonu ve cirit sahası ise haftanın yedi günü açıktır. 

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 

GENÇLİK CAD. NO:75  /UŞAK  

 usak@gsb.gov.tr 0 (276) 223 68 64 
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Osmanlı yapı izlerini taşıyan Uşak Evleri’nden çok azı günümüze kadar ulaşmıştır. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış olan ve Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan bu evlere 
Aybey, Işık, Karaağaç ve Kurtuluş mahallelerinde rastlamak mümkündür.   Tarihi Uşak evleri 
genellikle iki katlı bir yapıya sahiptir. Birinci katları taştan olan evlerin ikinci katları ahşaptır. 
Uşak’taki tarihi evlerden günümüze kadar gelen 86 tanesi Kültür Bakanlığı tarafından koruma 
altına alınmış durumdadır. Uşak’ta tarihi evleri görmek için özellikle Kurtuluş, Karaağaç ve Işık 
mahalleleri gezilebilir.  

AYBEY MAH. 1. KÖME SOK. 

NO: 30 / UŞAK 

bilgi@usak.bel.tr 0  (276) 221 40 00 
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ANAOKULU 

KAZANIM MEKAN TABLOLARI 

 Ana Sınıfı 
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A
lan

 gezisi 

Sosyal-Duygusal 

Gelişim 

Bilişsel Gelişim 

Dil Gelişimi 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/olaya 

dikkatini verir. 

B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 

gözlemler. 

B.G. K.21. Atatürk’ü tanır.ve Türk 

toplumu için önemini açıklar.                                                              

D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla 

kullanır. 

D.G Kazanım 7. Dinlediklerinin/

izlediklerinin anlamını kavrar 

D.G Kazanım 10. Görsel materyalleri 

okur. 

S.D.G Kazanım 12. Değişik 

ortamlardaki kurallara uyar. 

S.D.G Kazanım 13. Estetik değerleri 

korur. 

S.D.G Kazanım 14. Sanat eserlerinin 

değerini fark eder 

Atatürk ve 

Etnografya Müzesi 

Çocukların güvenli bir şekilde müzede gezmeleri 

sağlanır. Gezi sırasında bulunduğumuz yer ile 

ilgili kısaca açıklamalar yapılır. Çocukların 

bilgilenmelerine rehberlik edilir. Kurtuluş 

Savaşı’nda karargâh binası olarak kullanılmıştır. 

Atatürk, Yunan Ordusu Başkomutanı Trikopis'i bu 

binada karşılamıştır. 1970'li yılların ortalarında 

kamulaştırılan yapı 1 Eylül 1978 yılında Atatürk 

ve Etnografya Müzesi olarak açılmıştır. İki katlı 

ahşap yapının giriş katında yöresel, etnografik 

malzemeler, tarihi Uşak halıları ve Eşme kilimleri, 

eski silahlar giysiler ve diğer eserler 

sergilenmektedir. Üst kat ise tamamı Atatürk 

Müzesi olarak düzenlenmiştir. O dönemden 

kalma aynalar, sehpalar, koltuklar, Atatürk'e ait 

yatak odası ve yine Atatürk'e ait giysiler 

bulunmaktadır. Uşak ili Merkez Bozkurt 

Mahallesi, Hisarkapı Uluyolu’nda bulunan 

Atatürk ve Etnografya Müzesi’ne ait bina 1890’lı 

yıllarda yapılmıştır. 

San
at Etkin

liği 

D
ram

a 

Motor gelişim 

Bilişsel Gelişim 

Dil Gelişimi 

M.G Kazanım 1. Yer değiştirme 

hareketleri yapar. 

M.G Kazanım 2. Denge hareketleri 

yapar. 

B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 

gözlemler. 

D.G Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. 

D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla 

kullanır. 

D.G Kazanım 6. Sözcük dağarcığını 

geliştirir. 

Atatürk ve  

Etnografya Müzesi 

Müzede bulunan eşyaların tarihçesi kısaca 

çocuklara anlatılır. Gramafon bulunan bölümde 

çocukların eskiden kullanılan aletler ve eşyalar 

hakkında bilgi edinmelerine rehberlik edilir. 
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San
at Etkin

liği 

Tü
rkçe-D

il etkin
liği 

Bilişsel Gelişim 

Dil Gelişimi 

Sosyal-Duygusal 

Gelişim 

Motor Gelişim 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/olaya 

dikkatini verir. 

B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 

gözlemler. 

D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla 

kullanır. 

D.G Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 

D.G Kazanım 7. Dinlediklerinin/

izlediklerinin anlamını kavrar. 

D.G Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini 

çeşitli yollarla ifade eder. 

S.D.G Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla 

ifade eder. 

S.D.G Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri 

açıklar. 

S.D.G Kazanım 12. Değişik ortamlardaki 

kurallara uyar. 

S.D.G Kazanım 13. Estetik değerleri korur. 

S.D.G Kazanım 14. Sanat eserlerinin 

değerini fark eder. 

M.G Kazanım 4. Küçük kas kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

Atatürk ve 

Etnografya 

Müzesi 

Gezi sonrası okula döndüğümüzde çocukların  

gezi ile ilgili sordukları sorulara cevap verilir. 

Çocuklardan gezi ile ilgili resim yaparak 

tamamlamaları istenir. 

A
lan

 G
ezisi 

Sosyal-Duygusal 

Gelişim  

Bilişsel Gelişim 

Dil Gelişimi 

S.D.G Kazanım 12. Değişik ortamlardaki 

kurallara uyar. 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/olaya 

dikkatini verir. 

B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 

gözlemler. 

D.G Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. 

D.G Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. 

Atatürk ve  

Etnografya 

Müzesi 

Uşak Müzesi 

Müzede nasıl davranılması gerektiği önceden 

çocuklara anlatılır Uşak Müzesi'nde  

kurtarma kazılarından çıkarılan  eserler ile 

ilgili bilgiler uygun bir dil ile anlatılır. Eserleri 

incelemelerine rehberlik edilir. 
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A
lan

 G
ezisi  

Tü
rkçe D

il Etkin
liği 

Bilişsel Gelişim  

Dil Gelişimi 

Sosyal 

Duygusal 

Gelişim             

Motor Gelişimi 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini 

verir. 

B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. 

D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 

D.G Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin  

anlamını kavrar.     

S.D.G Kazanım 12. Değişik ortamlardaki 

kurallara uyar. 

M.G Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri 

yapar. 

M.G Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. M.G. 

Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri 

yapar. 

B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. 

D.G Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. 

D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 

D.G Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini 

verir 

B.G Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili 

tahminde bulunur. 

B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. 

B.G Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili 

yönergeleri uygular 

B.G Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. 

B.G Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm 

üretir. 

D.G Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

anlamını kavrar. 

S.D.G Kazanım 12. Değişik ortamlardaki 

kurallara uyar. 

Clandras Su 

Kemeri 

Geziye çıkmadan önce kurallar ve yapılması 

gerekenler hakkında çocuklarla sohbet edilir. 

Yeşil, doğa ve su hakkında çocuklarla soru cevap 

yöntemi kullanılarak sohbet edilir. Gezi alanına 

gelindiğinde çocukların rehber öğretmenler 

eşliğinde çevreyi keşfetmelerine imkan sunulur. 

Önceden hazırlanan boyama kalemleri 

verilerek, gözlemlediklerini çizmeleri istenir. 

Bulunan piknik alanları, kamelyalar, parklar ve 

diğer ortak kullanım alanlarını kullanılırken 

özenli ve temiz kullanılması gerektiği anlatılır. 

Bu tür yerlerde nasıl davranmamız gerektiği 

hakkında minik bir drama çalışması yapılabilir. 

Ardından hikayeleştirilerek  su kemeri çocuklara 

anlatılır. Frigya döneminden kalma tarihi su 

kemeri Banaz Çayı üzerine yaklaşık 2 bin 500 yıl 

önce yapılmıştır. Taşların yüzleri kalemle 

işlenmiş ve kemerlerin iri taşları zıvanalı olarak 

birbirine iyice kenetlenmiştir. Kemeri kasnak 

biçiminde olan köprü, fil ayağı tabir edilen iki 

ana gövdeden oluşmuş; sabit kaya üzerine 

bindirme tekniği ile inşa edilmiştir. Köprünün 

yanında  Karahallı Elektrik Santrali vardır. 

Santralden boşaltılan su beton bir kanal ile 

köprünün yanı başından  dökülmektedir.   

- Uygun bir alanda çocuklarla piknik yapılabilir. 

 - Aileler de dahil edilerek kamp etkinlikleri 

yapılabilir.  

- Sağlıklı Yaşam teması doğrultusunda aile 

katılımı ile beraber  sabah sporu yapılabilir. 
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Tü
rkçe-D

il Etkin
liği 

Dil gelişimi 

Bilişsel Gelişim 

Motor Gelişim 

Sosyal-

duygusal 

Gelişim 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini 

verir. 

B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 

gözlemler. 

B.G Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. 

B.G Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm 

üretir. 

D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 

D.G Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

anlamını kavrar. 

S.D.G Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine 

getirir. 

M.G Kazanım 4. Küçük kas kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

  

Uşak Müzesi 

Çocuklarla birlikte müze gezilir. Biz dünyaya 

gelmeden önce yaşamış insanların kullandıkları 

eşyalar,  kadınların kullandığı takılar, yaşadıkları 

ortamlar müzedeki görsellere göre anlatılır. 

çocukları geçmiş yaşantılar ile ilgili 

bilgilenmelerine rehberlik edilir. Çocukların 

sordukları sorular cevaplandırılır. Okula dönüşte 

çocuklardan yaptığımız müze gezisinde en 

sevdikleri şeyin resimlerini yapmaları istenir. 

A
lan

 gezisi 

Bilişsel Alan                                                           

Sosyal-

Duygusal 

Gelişim 

Dil Gelişimi 

Öz-bakım 

Becerileri 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/ olaya dikkatini 

verir. 

B.G. Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 

gözlemler. 

B.G. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. 

B.G. Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm 

üretir.  

D.G. Kazanım 6.Sözcük dağarcığını geliştirir. 

S.D.G. Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine 

getirir. 

S.D.G. Kazanım 12. Değişik ortamlardaki 

kurallara uyar. 

Ö.B.B Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve 

kazalardan korur. 

Ö.B.B Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. 

Hayvan 

Barınağı 

Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı, Uşak Belediyesi 

Veterinerlik Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet 

vermektedir. Barınakta kedi ve köpeklerin 

bakımı, aşısı ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca 

sokak ve caddelerde sokak hayvanlarını 

beslemek amacıyla alanlar oluşturulup buralara 

mama bırakılmaktadır. Çocuklar ile birlikte 

hayvanlar ziyaret edilir. Önceden alınan hazır 

mamalar görevlilerin de yardımı ile çocuklar ile 

birlikte hayvanların kaplarına bırakılır. Çocukların 

barınaktaki hayvanları tanımalarına hayvanlara 

dokunmak isteyen çocuklar ile hayvanlara 

dokunarak sevmelerine yardım edilir. Gerekli 

güvenlik önlemleri alınarak çocukların hayvanları 

görmelerine ve sevmelerine hayvan sevgisini 

pekiştirmelerine rehberlik edilir. 
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A
lan

 gezisi 

Sosyal-Duygusal 

Gelişim 

Bilişsel Gelişim 

Dil Gelişimi 

Motor gelişim 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/olaya 

dikkatini verir. 

B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 

gözlemler.       

D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla 

kullanır. 

D.G Kazanım 7. Dinlediklerinin/

izlediklerinin anlamını kavrar                                                                                        

S.D.G Kazanım 3. Kendini yaratıcı 

yollarla ifade eder. 

S.D.G Kazanım 9. Farklı kültürel 

özellikleri açıklar 

S.D.G Kazanım 12. Değişik 

ortamlardaki kurallara uyar. 

S.D.G Kazanım 13. Estetik değerleri 

korur. 

S.D.G Kazanım 14. Sanat eserlerinin 

değerini fark eder. 

M.G Kazanım 1. Yer değiştirme 

hareketleri yapar.    

M.G Kazanım 2. Denge hareketleri 

yapar.                                                     

M.G Kazanım 4. Küçük kas kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar.                                                                                     

D.G Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. 

D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla 

kullanır. 

D.G Kazanım 6. Sözcük dağarcığını 

geliştirir. 

D.G Kazanım 8. Dinlediklerini/

izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

Evren Dede 

Uşak ili Banaz ilçesinde önemli piknik ve 

eğlence alanlarından birisidir. Evren dede 

efsanevi bir Türk beyidir. Banaz’a 4 km. 

uzaklıkta, Kapıdağ serisinin Evren Dede 

mevkiinde bulunan, Uşak ve Banaz halkının 

piknik ihtiyacını karşılayan mesire yeri 1.5 

hektar alanı kaplamaktadır. Doğal bitki örtüsü 

olarak karaçam, kızıl çamlar ile kaplıdır. 

Çocuklar ve aileleri ile birlikte piknik 

düzenlenerek mesire alanına gidilir. Gerekli 

güvenlik önlemleri alınarak çocukların çevreyi 

tanımalarına eğlenmelerine rehberlik edilir. 
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A
lan

 gezisi 

Sosyal-Duygusal 

Gelişim 

Bilişsel Gelişim 

Dil Gelişimi 

Motor Gelişim  

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/olaya 

dikkatini verir. 

B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 

gözlemler.       

D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla 

kullanır. 

D.G Kazanım 7. Dinlediklerinin/

izlediklerinin anlamını kavrar. 

S.D.G Kazanım 12. Değişik ortamlardaki 

kurallara uyar. 

S.D.G Kazanım 13. Estetik değerleri korur. 

S.D.G Kazanım 14. Sanat eserlerinin 

değerini fark eder. 

D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla 

kullanır. 

D.G Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 

D.G Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 

D.G Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini 

çeşitli yollarla ifade eder. 

S.D.G Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla 

ifade eder. 

S.D.G Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri 

açıklar. 

S.D.G Kazanım 12. Değişik ortamlardaki 

kurallara uyar. 

M.G Kazanım 4. Küçük kas kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

Şeker Fabrikası 

 Uşak Şeker Fabrikasının Türkiye’de 

kurulan ilk şeker farikalarından biri 

olduğu, ilk olarak elektrik kullanımının bu 

fabrikada yapıldığı, Cumhuriyet 

Döneminin önemli bir kuruluşu olduğu, 

çocuklara uygun bir dil anlatılır. Şekerin 

şeker pancarından, farklı işlemler sonucu 

bu fabrikada üretildiği anlatılır. 

Görevlilerin yardımı ile fabrikanın bir 

bölümü gezilebilir. Şeker pancarının ham 

hali gösterilir. Nasıl şekere dönüştüğü 

görseller kullanılarak görevlilerin yardımı 

ile gözlenmesine rehberlik edilir. Şeker 

fabrikalarında çeşitli meslek gruplarının 

çalıştığı anlatılır. Fabrikanın kısımlarının 

güvenli bir şekilde gezilmesine rehberlik 

edilir. 



73   

 A
lan

 gezisi 

Bilişsel Alan                                                           

Sosyal-Duygusal 

Gelişim 

Dil Gelişimi 

Öz-bakım 

Becerileri 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/olaya 

dikkatini verir. 

B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 

gözlemler.           

B.G. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi 

kurar. 

D.G Kazanım 6. Sözcük dağarcığını 

geliştirir. 

D.G Kazanım 8. Dinlediklerini/

izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

S.D.G Kazanım 3. Kendini yaratıcı 

yollarla ifade eder. 

S.D.G Kazanım 12. Değişik 

ortamlardaki kurallara uyar. 

M.G Kazanım 4. Küçük kas kullanımı 

gerektiren hareketleri yapar. 

Hayvan Barınağı 

Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı, Uşak 

Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğüne bağlı 

olarak hizmet vermektedir. Barınakta kedi 

ve köpeklerin bakımı, aşısı ve tedavileri 

yapılmaktadır. Ayrıca sokak ve caddelerde 

sokak hayvanlarını beslemek amacıyla 

alanlar oluşturulup buralara mama 

bırakılmaktadır. Çocuklar ile birlikte 

hayvanlar ziyaret edilir. Önceden alınan 

hazır mamalar görevlilerin de yardımı ile 

çocuklar ile birlikte hayvanların kaplarına 

bırakılır.  Gerekli güvenlik önlemleri alınarak 

çocukların hayvanları görmelerine ve 

sevmelerine, hayvan sevgisini 

pekiştirmelerine rehberlik edilir. 

San
at Etkin

liği 

D
ram

a 

Motor gelişim 

Bilişsel Gelişim 

Dil Gelişimi 

M.G Kazanım 1. Yer değiştirme 

hareketleri yapar. 

M.G Kazanım 2. Denge hareketleri 

yapar. 

B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 

gözlemler. 

D.G Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. 

D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla 

kullanır. 

D.G Kazanım 6. Sözcük dağarcığını 

geliştirir. 

Ulu Cami  

Burma Cami 

Burma Cami Uşak il merkezinde 

bulunmaktadır. Yapım tarihi kesin olarak 

bilinmemekle birlikte kapısında bulunan 

kitabeden 1769 yılında tadilat gördüğü 

anlaşılmaktadır. Cami iki kubbelidir. Caminin 

minaresi kırmızı tuğladan, tek şerefelidir. 

Minare yivli ve helezonik bir biçimde 

yükseldiğinden Burma Cami adını almıştır. 

Çocuklara camiinin tarihinden kısaca 

bahsedilir, ilimizde bulunan Burma Cami’nin 

kültürümüz için önemli olduğu söylenir. 

Kültürel değerlerimizi korumamız gerektiği 

anlatılır. 
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A
lan

 gezisi 

Sosyal-

Duygusal 

Gelişim 

Bilişsel 

Gelişim 

Dil Gelişimi 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini 

verir. 

B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.       

D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 

D.G Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin 

anlamını kavrar.                                                                      

D.G. Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 

S.D.G Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara 

uyar. 

S.D.G Kazanım 13. Estetik değerleri korur. 

S.D.G Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark 

eder. 

D.G Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli 

yollarla ifade eder. 

S.D.G Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade 

eder. 

S.D.G Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. 

M.G Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren 

hareketleri yapar. 

Ulu Cami  

Burma Cami 

Uşak il merkezinde bulunan Uşak Ulu Cami’nin 

bahçe kısmının ve giriş kısmının çocuklarla 

güvenli bir şekilde gezilebilmesi için gerekli 

önlemler alınır. Camilerin müslümanların ibadet 

etmek için kullandıklarını, buralara geldiğimizde 

etrafımızdaki insanları rahatsız etmeden nasıl 

davranmamız gerektiği uygun bir dil ile anlatılır. 

Cami ve türbelerin kültürel değerlerimizi ifade 

eden önemli yerler olduğu  anlatılır. Güvenli bir 

şekilde yakın çevrede bulunan Burma Cami’ne 

gitmek için gerekli tedbirler alınır. 

A
lan

 G
ezisi 

D
ram

a 

 Sosyal-

Duygusal 

Gelişim 

Bilişsel 

Gelişim 

Dil Gelişimi 

S.D.G. Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade 

eder. 

S.D.G. Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri 

açıklar. 

D.G. Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 

B.G Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. 

Kent Tarihi 

Müzesi 

Tarihi olaylar ve bizlerden önce bu topraklarda 

kimlerin yaşadığı hikayeleştirilerek çocuklara 

anlatılır. Çok eski zamanlarda televizyon, 

telefon, tablet, bilgisayar, arabalar ve daha bir 

çok  teknolojik makinenin olmadığı hikaye 

içerisinde verilir. Çocuklarla beraber 

“Hayatımızda teknolojik aletler olmadan nasıl 

yaşayabiliriz?” ya da daha spesifik bir şekilde 

“Arabalar olmadan istediğimiz yere nasıl 

gidebilirdik?” “Telefon olmadan ailemizle nasıl 

iletişim kurabilirdik?” “Fotoğraf makinesi/

telefon olmadan nasıl fotoğraf çekebiliriz?” gibi 

sorularla beyin fırtınası yapıp, ardından drama 

çalışması yapılır. 
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A
lan

 G
ezisi 

Fen
-D

o
ğa 

Bilişsel Alan 

Sosyal-Duygusal 

Gelişim 

Dil Gelişimi 

Öz-bakım 

Becerileri 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/ olaya 
dikkatini verir. 
B.G. Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 
gözlemler. 
B.G. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi 
kurar. 
B.G. Kazanım 19. Problem durumlarına 
çözüm üretir.  
D.G. Kazanım 6.Sözcük dağarcığını 
geliştirir. 
S.D.G. Kazanım 10. Sorumluluklarını 
yerine getirir. 
S.D.G. Kazanım 12. Değişik ortamlardaki 
kurallara uyar. 
Ö.B.B Kazanım 7. Kendini tehlikelerden 
ve kazalardan korur. 
Ö.B.B Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler 
alır. 

Akse Çamlığı 

Hayvanat 

Bahçesi                                                                                                                      

Uşak Belediyesine bağlı merkez Mehmet 

Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Akse 

Çamlığı’na çocukların güvenli bir şekilde 

gelmeleri sağlanır. Çocuklar ile beraber 

hayvanlar ziyaret edilir. Çocuklara hayvanlar 

tanıtılır. “Hayvanlara nasıl davranmalıyız? 

Burada hayvanlar güvenli bir yerde mi? 

Evlerde bu hayvanlara bakılabilir mi? “ gibi 

sorulara çocukların cevap vermelerine 

rehberlik edilir. 

A
lan

 G
ezisi 

Fen
-D

o
ğa 

Bilişsel Alan 

Sosyal-Duygusal 

Gelişim 

Dil Gelişimi 

Motor Gelişim 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/ olaya 
dikkatini verir. 
B.G Kazanım 2. Nesne/durum/ olayla 
ilgili tahminde bulunur. 
B.G. Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 
gözlemler. 
B.G. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi 
kurar. 
B.G. Kazanım 19. Problem durumlarına 
çözüm üretir. 
M.G. Kazanım 4. Küçük kas kullanımı 
gerektiren hareketleri yapar. 

Akse Çamlığı 

Hayvanat 

Bahçesi                                                                                                                      

Uşak Belediyesine bağlı merkez Mehmet 

Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Akse 

Çamlığı’na çocukların güvenli bir şekilde 

gelmeleri sağlanır. Çocuklar ile beraber 

hayvanlar ziyaret edilir. Çocuklara hayvanlar 

tanıtılır. “Hayvanlara nasıl davranmalıyız? 

Burada hayvanlar güvenli bir yerde mi? 

Evlerde bu hayvanlara bakılabilir mi? “ gibi 

sorulara çocukların cevap vermelerine 

rehberlik edilir. 
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A
lan

 G
ezisi 

Bilişsel Alan 

Sosyal-Duygusal 

Gelişim 

Dil Gelişimi 

Öz-bakım 

Becerileri 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/ olaya 
dikkatini verir. 
B.G Kazanım 2. Nesne/durum/ olayla ilgili 
tahminde bulunur. 
B.G. Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 
gözlemler. 
B.G. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi 
kurar. 
B.G. Kazanım 19. Problem durumlarına 
çözüm üretir.  
D.G. Kazanım 6.Sözcük dağarcığını geliştirir. 
S.D.G. Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine 
getirir. 
S.D.G. Kazanım 12. Değişik ortamlardaki 
kurallara uyar. 
Ö.B.B Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve 
kazalardan korur. 
Ö.B.B Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler 
alır. 

Uşak Evleri 

Uşak merkez bozkurt mahallesi 
Hisarkapı Uluyolu'nda bulunan Uşak 
evleri dışarıdan izlenerek çocuklara bu 
evlerin Uşak'ta bulunan en eski evler 
olduğu, eskiden insanların kalabalık 
aileler olarak bir arada yaşadıkları, bu 
yüzden evlerin büyük kapılarının geniş 
yapıldığı uygun bir dil ile anlatılır. 
Evlerde günümüzde yaşayanlar olduğu 
için içeriye girmek için izin almamız 
gerektiği söylenir. Günümüzde çekirdek 
aile gibi 3 veya 4 kişilik aileler olarak 
evlerimizde yaşadığımız için yaşadığımız 
evlerin apartman dairesi veya daha 
küçük evler olduğu anlatılır. Eski evler 
ve yaşadığımız evlerin neden farklı 
oldukları, nasıl farklılıklar olduğu gibi 
sorulara cevaplar verilerek bu konuda 
sohbet edilir. Dokurevi de Uşak Evleri 
olarak ziyaret edilebilir. 

A
lan

 G
ezisi 

Bilişsel Alan 

Sosyal-Duygusal 

Gelişim 

Dil Gelişimi 

Motor Gelişim 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/ olaya 
dikkatini verir. 
B.G Kazanım 2. Nesne/durum/ olayla ilgili 
tahminde bulunur. 
B.G. Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 
gözlemler. 
B.G. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi 
kurar. 
B.G. Kazanım 19. Problem durumlarına 
çözüm üretir. 
M.G. Kazanım 4. Küçük kas kullanımı 
D2gerektiren hareketleri yapar. 

Dokurevi 

Çocukların evlerimizde kullandığımız 

halıların nasıl dokunduğunu yerinde 

görmeleri sağlanır. 
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A
lan

 G
ezisi  

Bilişsel Gelişim  

Dil Gelişimi  

Sosyal 

Duygusal 

Gelişim  

Motor Gelişimi 

B.G Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini 
verir. 
B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 
gözlemler. 
D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 
D.G Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin 
anlamını kavrar. 
S.D.G Kazanım 12. Değişik ortamlardaki 
kurallara uyar. 
M.G Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri 
yapar. 
B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 
gözlemler. 
D.G Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. 
D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 
D.G Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 

İtfaiye 
Müdürlüğü 

Alan gezisi öncesinde çocuklara Uşak Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğü’nün yangın, patlama, trafik kazası, 
su baskınları, doğal afetler ve canlı kurtarma 
alanlarında hizmet vermekte olduğu kısaca anlatılır. 
İtfaiye’ye gidildiğinde çocukların alanı keşfetmeleri 
için zaman tanınır. Daha sonra görevlinin itfaiye  ile 
ilgili bilgi vermesi için çocukların toparlanması 
sağlanır. İtfaiyecilerin kullandıkları araçlar, yangın 
söndürme için giydikleri özel kıyafetler gösterilir. 
Görevlilerin yardımı ile taşıtlara binilebilir. Yangın 
söndürme hortumunun nasıl çalıştığı anlatılır. 
Görevlilerin de yardımı ile çocukların yangın 
hortumunu kullanmaları sağlanabilir. Gezinin 
tamamlanmasının ardından gezi , meslekler ve 
gezinin kazandırdıkları hakkında çocuklarla sohbet 
edilir. 

A
lan

 G
ezisi 

Bilişsel Gelişim 

Dil Gelişimi  

Sosyal-

Duygusal 

Gelişim 

B.G Kazanım 1. Nesne/Durum/Olaya 
Dikkatini Verir.  
B.G Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili 
tahminde bulunur. 
B.G Kazanım 5. Nesne veya varlıkları 
gözlemler. 
B.G Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları 
açıklar. 
B.G Kazanım 21. Atatürk’ü tanır ve Türk 
toplumu için önemini açıklar. 
D.G Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 
D.G Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
S.D.G Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri 
açıklar. 
 S.D.G Kazanım 12. Değişik ortamlardaki 
kurallara uyar. 

Kent Tarihi 
Müzesi 

Müzeye gitmeden önce çocuklarla kurallar hakkında 
sohbet edilir. Çocuklar, müzede gördükleri farklı 
nesneleri ve ortamı incelerler. Müzede dikkat 
edilmesi gereken ögeleri fark ederek söylemeleri için 
desteklenir ve açık uçlu sorular sorulur. Gördükleri 
farklı nesnelerin ne oldukları, nasıl kullanıldıkları ile 
ilgili tahminde bulunmaları istenir. Bulunduğumuz 
müzede Uşak’ın kronolojik tarihi, coğrafyası, kurtuluş 
mücadelesi, turizm zenginlikleri, doğal güzellikleri, 
folklorik değerleri, benzersiz Uşak tarhanası, belgeler, 
canlandırmalar, görsel sunumlar ve maketlerle 
anlatılmıştır.   Kurallara uygun şekilde gezilmesine 
rehberlik edilir. 
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A
lan

 G
ezisi  

San
at Etkin

liği, O
yu

n
 Etkin

liği 

Bilişsel Gelişim  

Dil Gelişimi Sosyal 

Duygusal Gelişim 

Motor Gelişimi 

B.G Kazanım 1. Nesne/Durum/
Olaya Dikkatini Verir.  
B.G Kazanım 2. Nesne/durum/
olayla ilgili tahminde bulunur. 
B.G Kazanım 5. Nesne veya 
varlıkları gözlemler. 
D.G Kazanım 5. Dili iletişim 
amacıyla kullanır. 
D.G Kazanım 6. Sözcük 
dağarcığını geliştirir. 
S.D.G Kazanım 12. Değişik 
ortamlardaki kurallara uyar. 
B.G Kazanım 5. Nesne veya 
varlıkları gözlemler. 
M.G Kazanım 4. Küçük kas 
kullanımı gerektiren hareketleri 
yapar.            
M.G. Kazanım 1 Yer değiştirme 
hareketleri yapar.                            
M.G. Kazanım 2 Denge 
hareketleri yapar. 
D.G. Kazanım 5. Dili iletişim 
amacıyla kullanır. 

Atatürk Kurtuluş Anıtı 

Çocukların  öğretmenleri eşliğinde güvenli bir 
şekilde gezmeleri sağlanır. Anıt bir kaidenin 
üzerinde üç ana grupta toplanan figürlerden 
meydana getirilmiştir. Birinci grupta, Uşak’ın Türk 
süvarileri tarafından kurtarılışını simgeleyen 
süvari figürleri bulunur. İkinci grupta, Türk 
Ulusu’nun tutsak edilemeyeceğini, sonsuza kadar 
özgür kalacağını simgeleyen zafer sütunu 
yükseliyor. Bu sütunun önüne yerleştirilen 
Atatürk ile üzerinde bilim ve sanat yazan kitapları 
taşıyan genç kız ve genç erkek figürleri ise 
Cumhuriyet’in kuruluşunu ve gençlere emanet 
edilişini, eğitime verilen önemi sembolize ediyor. 
Üçüncü grupta ise Türk kadınının kahramanlığının 
ve cesaretinin, Kurtuluş Savaşında ordumuza 
verdiği desteği simgeleyen kadın figürleri ve 
mermi yüklü kağnı yer alıyor. Kurtuluş anıtının 
özellikleri çocuklara uygun bir dil kullanılarak 
anlatılır. Fotoğraflar çekilir. Çocuklara boya 
kalemleri ve kağıtlar dağıtılarak anıt ile ilgili 
resimler yapmalarına rehberlik edilir. Yapılan 
resimler okul panosunda sergilenir. 

A
lan

 G
ezisi,  

San
at Etkin

liği 

Bilişsel Gelişim 

Motor Gelişim 

Dil Gelişimi 

B.G Kazanım 5. Nesne veya 
varlıkları gözlemler. 
M.G Kazanım 4. Küçük kas 
kullanımı gerektiren hareketleri 
yapar. 
D.G Kazanım 10. Görsel 
materyalleri okur. 

Kent Tarihi Müzesi 
Mümkün olan heykel ve diğer objelere 
dokunmaları sağlanarak, dokuları ve şekilleri 
hakkında sohbet edilir.  
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