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       2023 Eğitim Vizyonu, CumhurbaĢkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Eğitim 

Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un 23 Ekim 2018 tarihinde sunumlarıyla tanıtılmıĢtır. Bu tanıtımda 

öğrencilerin daha anlamlı öğrenmeler gerçekleĢtirmesi amacıyla kazanımı yerinde görerek öğrenmesi 

anlayıĢı hedeflenmiĢtir. 2023 Eğitim Vizyonu eylem planında Temel eğitim ve Ortaöğretimde yer alan 

hedefler doğrultusunda “Okulların; bölgelerindeki bilim merkezleri, kütüphaneler, müzeler, sanat 

merkezleri, sit alanları, teknoparklar ve üniversitelerle iĢ birlikleri artırılması, doğal, tarihî ve kültürel 

mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dıĢı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan 

kazanımlar doğrultusunda daha verimli kullanılması amaçlanmaktadır.” Gençlerimizin hedeflenen 

kazanıma uygun olarak öğretmenler tarafından belirlenmiĢ okul dıĢı öğrenme ortamlarına ziyaretler 

yapmaları ve somut yaĢantı kazanmaları amaçlanmıĢtır. Okul dıĢı öğrenme aynı zamanda çoklu 

öğrenmenin de gerçekleĢtirilmesi açısından önem arz etmektedir.  Bu bağlamda ilimizde yer alan bu 

zenginliklerin geleceğimizin yapı taĢı olan gençlere tanıtılması, ulusal ve evrensel değerlerin aktarılması 

“Okul DıĢı Öğrenme Ortamı” olarak daha etkin kullanılması; doğal, tarihî ve kültürel ortamların 

gençlerimizce tanınması ve gözetilmesi, ayrıca öğretim programlarındaki kazanımların yaparak ve 

yaĢayarak somut gözlemlerle öğrenilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Okul dıĢı öğrenme alanları 

kazanımların yanı sıra örtük öğrenmenin de üst düzeyde gerçekleĢtirilebilmesi açısından önem teĢkil 

etmektedir. 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri ve ilimizin bu güzelliklerinin birleĢtirilerek öğrencilerimize 

öğretilmesi , kendi çevresini,yaĢam alanını öğrenmesi, kendi yaĢam alanıyla ilgili farkındalık kazanması, 

sahip olduğu zenginlikleri gözetmesi ,sahiplenmesi, bu değerlerin korunması bilincinin oluĢması dileğiyle 

bu çalıĢmayı bütün Kilislilere sunuyoruz… 

                                                                

   Recep SOYTÜRK 

      Kilis Valisi 



6  

 

             

           Eğitim insan hayatı boyunca sadece okulla sınırlı kalmayıp hayatın her alanında okul dıĢı 

mekanlarla da gerçekleĢtirilebilecek bir olgudur. Özellikle teknoloji alanındaki geliĢmelere paralel olarak 

okulda ve sınıfta yapılan eğitim faaliyetleri okul dıĢı ortamları kapsayacak Ģekilde geniĢletilmiĢtir.2023 

Eğitim Vizyon belgesinin Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk tarafından sunumunun yapılmasıyla okul 

dıĢı öğrenme ortamlarının okul dıĢı müfredatlarıyla birleĢtirilerek aktif kullanımını hedefleyen “Okulum 

Türkiye” Projesi hayata geçirilmiĢtir. Bu projeyle birlikte: “Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, 

müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iĢ birlikleri artırılacaktır.” Ve “Doğal, tarihî ve 

kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dıĢı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda 

yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır.” denilmektedir. Bu kapsamda; 

Kilis ilimizdeki; müzeler, bilim ve sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, doğal sit 

alanları ve ören yerleri, endüstriyel kuruluĢlar ile üniversiteler gibi yerlerin okul öncesi, ilköğretim ve 

ortaöğretim eğitim/öğretim programlarıyla iliĢkilendirilmesi ve bu yolla ortaya çıkacak öğretmen kılavuz 

kitapları sayesinde bu alanların “Okul DıĢı Öğrenme Ortamı” olarak daha etkin bir Ģekilde  kullanılması; 

doğal, tarihî ve kültürel ortamların gelecek nesiller tarafından tanınması ve gözetilmesi, ayrıca öğretim 

programlarındaki kazanımların yaparak ve yaĢayarak öğrenilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

            “Milli Eğitim Bakanlığı Okul DıĢı Öğrenme Ortamları Kılavuzu” doğrultusunda oluĢturulan 

“Okulum Kilis” kılavuz kitaplarıyla eğitimin her alanda daha etkin daha verimli gerçekleĢeceği inancıyla 

Okulum Türkiye/Okulum Kilis Projesini ilimizde büyük titizlikle hazırlayan proje ekibine , projeye destek 

veren tüm kiĢi ve kurumlara Ģükranlarımı sunuyor ; rehber kitabın ilimiz eğitim-öğretim camiasına hayırlı 

olmasını diliyorum.  

                                                                             

                                           

Mehmet Emin AKKURT                                                                                                

Kilis Ġl Millî Eğitim Müdürü 
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GEZĠ PLANI 

On adımda öğretmenlerin okul gezilerini sağlıklı ve verimli olarak yürütebilmeleri için, 

Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

çerçevesinde hazırlanan gezi süreci aĢağıda Öğretmen Rehber Kitabı‟yla bağlantılı olarak on 

adımda listelenmiĢtir: 

 GEZĠ ÖNCESĠ 1. ADIM : Rehberde yer alan “Kazanım-Mekân Tablosu” nu inceleyiniz. (Bkz. s. 

10-27) Ders kazanımlarınızla ilgili mekânların listesini oluĢturunuz. 

 GEZĠ ÖNCESĠ 2. ADIM : OluĢturduğunuz listeden yola çıkarak gezi düzenlenecek mekânları 

yıllık ders planınıza dâhil ediniz. 

 GEZĠ ÖNCESĠ 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 dıĢında ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğü onayı ile düzenlenebileceğini unutmayınız!) 

 GEZĠ ÖNCESĠ 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! 

 GEZĠ ÖNCESĠ 5. ADIM : Gezi düzenleyeceğiniz mekânı mümkünse önceden ziyaret ediniz. 

Mekândaki görevlilere gezinizin amacını anlatınız. Katılımı tek sınıfla sınırlandırarak 

görevlilerden randevu alınız. 

 GEZĠ ÖNCESĠ 6. ADIM : “Gezi Planı”nızı, “Gezi Liste”nizi ve “Veli Ġzin Belge”nizi okul 

müdürlüğüne en az yedi (7) gün önce teslim ediniz. 

 GEZĠ ÖNCESĠ 7. ADIM : Mekanda yapacağınız etkinlikleri belirleyiniz ve bunlara uygun 

anketleri ve çalıĢma kâğıtlarını hazırlayınız. 

 GEZĠ ÖNCESĠ 8. ADIM : Geziden önce öğrencilerinizi mekân hakkında bilgilendiriniz ve 

öğrencilerinize gezi kurallarını hatırlatınız. 

 GEZĠ GÜNÜ 9. ADIM : Geziye katılan öğrencileri 10-15 kiĢilik gruplara ayırınız. Mekânda 

yapılacak çalıĢmanın verimliliği açısından her grup için bir öğretmen yetkilendiriniz. “ÇalıĢma 

Kâğıtları”nı öğrencilerinize dağıtınız ve etkinliği uygulayınız. 

 GEZĠ SONRASI 10. ADIM : Gezi sonrası “Son Anket”i sınıfta uygulayınız. Gezinizle ilgili 

değerlendirme ve pekiĢtirme etkinlikleri yapınız. (Örnek Etkinlikler: AfiĢ ve Pano ÇalıĢmaları • 

Hikâye Yazma • Anketlerin KarĢılaĢtırılması) 

Gezi Ġle ilgili belgeler (Bkz. Sayfa 36-42) 
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DERS/ETKĠNLĠK 

ÇEġĠDĠ* 

 

SINIF 

DÜZEYĠ 

 

ÜNĠTE/TEMA/ 

GELĠġĠM 

ALANI** 

 
 

KAZANIM*** 

 

MEKAN  

(OKUL DIġI 

ÖĞRENME ORTAMI) 

 
AÇIKLAMA 

(KAZANIM - 

MEKAN ĠLĠġKĠSĠ) 

 

 

 

Ġlkokul-Görsel Sanatlar 

 

 

 

1 

 

 

 

Kültürel Miras 

 

 
G1.2.2 Müze, sanat galerisi, 
sanatçı atölyesi, ören yeri vb. 

ile ilgili izlenimlerini söyler. 

 
 
Eğitim Müzesi 

Sabunhane Müzesi 

Oylum Bazilika Müzesi 
 

 

 
 

Müzeleri gezerek 

gezdiği yeler hakkında 

düĢüncelerini söyler. 

 

 
 

Ġlkokul-Görsel Sanatlar 

 

 
 

2 

 

 
 

Kültürel Miras 

 
G2.2.4 Müze ,sanat galerisi, 

sanat atölyesi, ören yeri,vb. 
mekanların sanat açısından 

önemini ifade eder. 

 
Eğitim Müzesi 

Sabunhane Müzesi 
Oylum Bazilika Müzesi 

 

 

 
Müze gezisi yaparak 

buraların sanat 

açından önemini 

kavrar. 

 

 
 

Ġlkokul-Görsel Sanatlar 

 

 
 

2 

 

 
 

Kültürel Miras 

 

 
G2.2.3 Geleneksel Türk 

sanatlarından örnekler verir. 

 

 
 
Oylum Höyük Mahallesi 
-KĠLĠS 

Oylum Höyüğü gezerek 
Türk kültürünün 

değerlerinden olan kilim 

dokumacılığının 
geleneksel Türk sanatları 

açısından önemini kavrar. 

 

 
 

Ġlkokul-Görsel Sanatlar 

 

 
 

3 

 

 
 

Kültürel Miras 

 

G3.2.2 Kendi (Milli) 

kültürüne ve diğer 

kültürlere ait eserlerini 
karĢılaĢtırır. 

 
Eğitim Müzesi 
Sabunhane Müzesi 

Oylum Bazilika Müzesi 

 

 

 
Müzeleri gezerek kendi 
kültürü ve diğer 

kültürleri karĢılaĢtırır. 

 

 

Ġlkokul-Görsel Sanatlar 

 

 

3 

 

 
Sanat EleĢtirisi 
ve Estetik 

 

 
G.3.3.1.Yerel kültüre ait 
motifleri fark eder. 

 

 

Oylum Höyük Mahallesi 

-KĠLĠS 

 

Oylum Höyüğü gezerek 
Türk kültürüne ait 

motifleri ve yerel motifleri 

kavrar. 

 

 

Ġlkokul-Görsel Sanatlar 

 

 

3 

 

 

Kültürel Miras 

 
G.3.2.2. Kendi 

(Milli)kültürüne ve diğer 

kültürlere ait eserleri 
karĢılaĢtırır. 

Ulu Camii 
TekyeCamii 

Kara Kadı 
Camii 

 

 

 
Camileri gezerek kendi 
kültürüne ait eserleri 

tanır. 

 

 
 

ilkokul- Görsel Sanatlar 

 

 
 

4 

 

 
 

Kültürel Miras 

 

G.4.2.2. Türk Kültürüne ve 

diğer kültürlere ait mimari 

yapıların belirgin özelliklerini 
karĢılaĢtırır. 

Ulu Camii 

TekyeCamii 
Kara Kadı 

Camii 

 

 

 
Camileri gezerek 
kendi kültürüne ait 

eserleri ve 
özelliklerini kavrar. 

 

Ġlkokul-Görsel Sanatlar 

 

4 

 

Kültürel Miras 

G4.2.4 Müzedeki farklı 
kültürlere ait sanat 

eserlerindeki ortak 

özellikleri söyler. 

Eğitim Müzesi 

Sabunhane Müzesi 

Oylum Bazilika Müzesi 

 

Müzeleri gezdikten sonra 

farklı kültürlerin ortak 

özelliklerini söyler. Kil 
vb. malzemelerle 

uygulama 
yapar. 

 

ilkokul- Görsel Sanatlar 

 

4 

 

Kültürel Miras 

G.4.2.2. Türk Kültürüne ve 
diğer kültürlere ait mimari 

yapıların belirgin özelliklerini 
karĢılaĢtırır. 

Ravanda 
Kalesi 

 

Kale gezerek Türk 
Kültürü ve diğer 

kültürlere ait mimari 

yapıların belirgin 
özelliklerini 
kavrar. 
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DERS/ETKĠNLĠK 

ÇEġĠDĠ* 

 
SINIF 

DÜZEYĠ 

 
ÜNĠTE/TEM

A/ GELĠġĠM 

ALANI** 

 
KAZANIM*** 

 
MEKAN (OKUL 

DIġI ÖĞRENME 

ORTAMI) 

AÇIKLAMA (KAZANIM 

- MEKAN ĠLĠġKĠSĠ) 

 

 

Ġlkokul- Hayat Bilgisi 

 

 

1 

 

 

Ülkemizde Hayat 

 
HB1.5.2.Yakın 
çevresindeki tarihi 

doğal ve turistik 

yerleri fark eder 

 

Ravanda Kalesi  
 

 

Kale gezerek yakın 
çevresindeki tarihi, doğal ve 

turistik yerleri kavrar. 

 

 

 

Ġlkokul-Hayat Bilgisi 

 

 

 

2 

 

 

 

Ülkemizde Hayat 

 

 

HB2.5.6 Yakın 

çevresindeki kültürel 
miras ögelerini 

araĢtırır. 

Eğitim Müzesi 
Sabunhane Müzesi 

Oylum Bazilika Müzesi 
 

 
 

Müzeleri gezerek gelenek 

görenekleri, müzik ,giyim, 
kuĢam, yöresel oyunlar, 

oyuncaklar hakkında araĢtıra 

yapmaları sağlanır. 

 

 
Ġlkokul- Hayat Bilgisi 

 

 
2 

 

 
Ülkemizde Hayat 

 
HB2.5.6.Yakın 

çevresindeki kültürel 
miras öğelerini 

araĢtırır. 

 

Ravanda Kalesi  
 

 
Çevresindeki kaleyi 

gezerek kültürel miras 
öğelerini kavrar. 

 

 

Ġlkokul- Hayat Bilgisi 

 

 

2 

 

 

Ülkemizde Hayat 

 

HB2.5.6.Yakın 
çevresindeki kültürel 
miras öğelerini 

araĢtırır. 

 

 

Kemaliye  Ġlkokulu 

Mehmet Uluğcan Ortaokulu 

Kemaliye Ġlkokulunu ve 

Uluğcan Ortaokulunu gezerek 
binanın yapılıĢından 

günümüze kadar kullanım 

amaçları kim tarafından 
yapıldığı hakkında bilgi sahibi 

olur. 

 
Ġlkokul-Hayat Bilgisi 

 
2 

 
Ülkemizde Hayat 

HB2.5.6.Yakın 
çevresindeki kültürel 

miras öğelerini 

araĢtırır. 

 
Kilis Valiliği 

Hükümet Konağı 

Kilis Valiliği Hükümet 
Konağını gezerek kültürel 

miras ögelerini kavrar. 

 

 
 

Ġlkokul-Hayat Bilgisi 

 

 
 

3 

 

 
 

Ülkemizde Hayat 

 
HB3.5.3 Yakın 
çevresinde yer alan 
tarihi, doğal ve turistik 

yerlerin özelliklerini 

tanıtır. 

 
Eğitim Müzesi 
Sabunhane Müzesi 

Oylum Bazilika Müzesi 

 

 
Yakın çevresinde bulunan 
müzeler hakkında araĢtırma 
yaparak arkadaĢlarıyla 

paylaĢır. 

 

 

 
Ġlkokul- Hayat Bilgisi 

 

 

 
3 

 

 

 
Ülkemizde Hayat 

 

HB3.5.3. Yakın 
çevresinde yer alan 
tarihi, doğal ve turistik 

yerlerin özelliklerini 

tanıtır. 

 
Ravanda Kalesi 

 

Kalesini gezerek yakın 
çevresindeki tarihi, doğal ve 
turistik yerleri kavrar ve onları 

tanıtır. 

 

 
Ġlkokul-Hayat Bilgisi 

 

 
3 

 

 
Ülkemizde Hayat 

HB3.5.3Yakın 
çevresinde yer alan 

tarihi, doğal ve turistik 

yerlerin özelliklerini 
tanıtır. 

Kilis Belediye Hayvan 
Barınağı 

 
Bu yerler hakkında 

araĢtırma yaparak 

arkadaĢları ile paylaĢır. 

 
 

Ġlkokul-Hayat Bilgisi 

 
 

3 

 
 

Doğada Hayat 

HB3.6.4Ġnsanların 
doğal unsurla 

üzerindeki etkisine 

yakın çevresinden 
örnekler verir. 

Kilis Belediye Hayvan 

Barınağı 
Ġnsanların doğal çevre 
üzerindeki olumlu ve 

olumsuz etkilerini kavrar 

,nesli tükenmekte olan 
canlılara örnekler verir. 
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DERSĠN 

ADI/ETKĠNLĠK 

ÇEġĠDĠ* 

 

SINIF 

DÜZEYĠ 

 

ÜNĠTE/TEMA/ 

GELĠġĠM ALANI** 

 

 
KAZANIM*** 

 

MEKAN (OKUL DIġI 

ÖĞRENME ORTAMI) 

 
AÇIKLAMA 

(KAZANIM - 

MEKAN 

ĠLĠġKĠSĠ) 

 

 

Ġlkokul-Türkçe 

 

 

4 

 

 

Okuma Kültürü 

 

 
T4.3.35 Bilgi 

kaynaklarını etkili bir 

Ģekilde kullanır 

 

Kilis Ġl Çocuk Kütüphanesi 

Kilis Ġl Halk Kütüphanesi 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
Mehmet Sanlı Kütüphanesi 

 
Kütüphaneleri 

gezerek bilgiye 

nasıl eriĢeceğini 
kaynakları nasıl 

kullanacağını 

kavrar. 

 

 

 

 
 

DERSĠN 

ADI/ETKĠNLĠK 

ÇEġĠDĠ* 

 

 
SINIF 

DÜZEYĠ 

 

 
ÜNĠTE/TEMA/ 

GELĠġĠM ALANI** 

 

 

KAZANIM*** 

 

 
MEKAN (OKUL DIġI 

ÖĞRENME ORTAMI) 

 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM - 

MEKAN 

ĠLĠġKĠSĠ) 

 

 

Ġlkokul- Fen Bilimleri 

 

 

3 

 

 

Elektrikli araç gereçler 

 

F3.7.1.1 Elektrikli araç 
gereçlere yakın 

çevresinden örnekler 

vererek elektriğin 
günlük yaĢamda 

önemini açıklar. 

 

 
Yukarı Afrin barajı  

Seve Barajı 

 
Bu mekanları 
gezerek elektriğin 

nasıl üretildiği, 

tükenebilir bir 
kaynak olduğu 

kavrar. 

 

 

Ġlkokul-Fen Bilimleri 

 

 

3 

 

 

Ben ve Çevrem 

 

F3.6.2.5Doğal 

çevrenin canlılar için 

öneminin farkına 
varır. 

 
Kilis Belediyesi Hayvan Barınağı 

 

Milli parkların 

canlı yaĢamı 

için önemini 
kavrar. 

 

 

 

 
DERSĠN 

ADI/ETKĠNLĠK 

ÇEġĠDĠ* 

 

SINIF 

DÜZEYĠ 

 

ÜNĠTE/TEMA/ 

GELĠġĠM 

ALANI** 

 

 
KAZANIM*** 

 
MEKAN (OKUL DIġI 

ÖĞRENME ORTAMI) 

 

AÇIKLAMA 

(KAZANIM - 

MEKAN 

ĠLĠġKĠSĠ) 

 
Ġlkokul Rehberlik 

 

3. sınıf 

  
K.N. 146: doğayı ve 

çevreyi korumaya 

karĢı duyarlı olur. 

 
Oylum Bazilika Müzesi 

 

Doğayı tanır ve korur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 
DERSĠN 

ADI/ETKĠNLĠK 

ÇEġĠDĠ* 

 

SINIF 

DÜZEYĠ 

 

ÜNĠTE/TEMA/GELĠġ 

ĠM ALANI** 

 

 
KAZANIM*** 

 

MEKAN (OKUL 

DIġI ÖĞRENME 

ORTAMI) 

 
AÇIKLAMA 

(KAZANIM - 

MEKAN ĠLĠġKĠSĠ) 

 

 
 

Ġlkokul-Sosyal Bilgiler 

 

 
 

4 

 

 
 

Kültür ve Miras 

 

SB4.2.2 Ailesi ve 
çevresindeki milli kültürü 

yansıtan ögeleri 

araĢtırarak örnekler verir. 

 

 
 

Sabunhane  Müzesi 

 

Müze ve tarihi mekan 
gezisi yaparak yerel 

tarih ve sözlü tarih 

çalıĢması yapar. 

 

 
 

Ġlkokul-Sosyal Bilgiler 

 

 
 

4 

 

 
 

Kültür ve Miras 

 

SB4.2.2 Ailesi ve 
çevresindeki milli kültürü 

yansıtan ögeleri 
araĢtırarak örnekler verir 

 

 

Kilis Valiliği 

Hükümet Konağı 

 

Kilis Valiliği Hükümet 
Konağını gezerek 

sözlü tarih ya da yerel 
tarih çalıĢması yapar. 

 

 
Ġlkokul- Sosyal Bilgiler 

 

 
4 

 
 

Ġnsanlar, Yerler ve 

Çevreler 

 
SB4.3.3. YaĢadığı 
çevredeki doğal ve beĢeri 

unsurları ayırt eder. 

Ravanda Kalesi  
Yakın çevresindeki 
kaleleri gezerek çevredeki 

beĢeri ve doğal unsurları 
kavrar. 

 

 

Ġlkokul- Sosyal Bilgiler 

 

 

4 

 

 
Ġnsanlar, Yerler ve 

Çevreler 

 

SB4.3.3. YaĢadığı 
çevredeki doğal ve beĢeri 

unsurları ayırt eder. 

Ulu Camii 

TekyeCamii 
Kara Kadı 

Camii 
 

 

 
Camileri gezerek doğal 
ve beĢeri unsurları 

kavrar. 

 

 

Ġlkokul- Sosyal Bilgiler 

 

 

4 

 

 

Kültür ve Miras 

 
SB4.2.2 Ailesi ve 
çevresindeki milli kültürü 

yansıtan ögeleri 

araĢtırarak örnekler verir 

Ulu Camii 
TekyeCamii 

Kara Kadı 

Camii 

 

 
Camileri gezerek yakın 
çevresinde yer alan tarihi 

mekan gezisi yaparak 

sözlü tarih ya da yerel tarih 
çalıĢması yapar. 
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MÜZELER 
KĠLĠS SABUNHANE MÜZESĠ 

 

 
 

ĠletiĢim : 3488131012 

Adres: Akcurun Cad. Haki Efendi sokak Kilis Merkez/KĠLĠS  

UlaĢım: il merkezindedir. Kara yolu ile ulaĢım sağlanır. 

AçılıĢ-KapanıĢ saati: Hafta içi 08:00-16:00 saatleri arası 

 

Kilis Ġli, Hakverdi Mahallesi, Haki Efendi Sokağında bulunan Sabunhane ve Mahsere 

1900lü yıllarda inĢa edildiği söylenmektedir. 1960 yılına kadar zeytinyağı ve sabunhane 

imalathanesi olarak iĢlevini sürdürmüĢtür. ĠnĢa edildiği yıllarda Kilis‟in en büyük zeytinyağı ve 

sabunhane imalathanesi bilinmektedir. TaĢınmaz iki katlı olup, kesme taĢtan „L‟ Ģeklinde inĢa 

edilmiĢtir. Birisi asıl diğeri depo olmak üzere tonozlu iki giriĢ kapısına sahiptir.  Bina 1880‟li 

yıllarda yapılmıĢtır. Binada ticarete yönelik olarak büyük ölçekte sabun üretimi yapılmıĢtır. 

Kilis‟te bulunan iki büyük sabunhaneden biri olan bina “Kalaycılar Masmanası” olarak da 

anılmaktadır. Osmanlı döneminde sabun imalatı önemli bir sektör konumundaydı. Sabun "acı 

zeyt" denilen yemeklik yağ çıkarıldıktan sonra ikinci iĢlemde çıkarılan zeytinyağından 

yapılmaktadır. Bina ġuanda Kilis Müze Binası olarak iĢlevlendirilmek amacıyla onarım 

aĢamasındadır. 

KAYNAKÇA: Kilis Gezi Rehberi / Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
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KĠLĠS NEDĠM ÖKMEN EĞĠTĠM MÜZESĠ 

 

 

ĠletiĢim : 03288141673 

Fax 03288141673 

Adres: Ekrem Çetin Mah.Ġslahiye Yolu Üzeri KĠLĠS/Merkez 

Kilis/Merkez Ekrem Çetin Mah.Ġslahiye Yolu Üzeri No:37 KĠLĠS 

UlaĢım: Ġl merkezinde olup karayolu ile ulaĢım sağlanır 

yanındadır. AçılıĢ-KapanıĢ saati: 09:00-18:00 saatleri 

arası  

 

Ġllerde ve Türkiye genelinde eğitim hafızası oluĢturmak, eğitim ile ilgili bilgi, belge, 

obje ve değerleri gelecek nesillere ulaĢtırmak için Milli Eğitim Bakanlığımızın 21.04.2017 

tarih ve 5596520 sayılı yazıları ile „‟Ġl Eğitim Tarihi Müzesi‟‟ kurulum süreci baĢlamıĢtır.  
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KĠLĠS OYLUM BAZĠLĠKASI 

 

 

 

ĠletiĢim : 03488140253 

Fax :03488134909 

Adres: Ekrem Çetin Mahallesi Vali Güner Özmen Bulvarı Alaeddin YavaĢça Kültür Merkezi Kat:1 

UlaĢım: Kilis ilinin 7 km doğu güneydoğusunda oylum ilçesi yakınlarında yer 

alan höyüktür. Karayolu ile ulaĢım sağlanır. 

AçılıĢ-KapanıĢ saati: Hafta içi 08:00-17:00 saatleri arası 

 

Gaziantep-Kilis karayolu üzerinde aynı adı taĢıyan Oylum Köyünde yer alır. Kilis 

Ovasına hâkim konumu ile biri 22 metre, diğeri 37 metre iki yükseltiden oluĢan höyük, 460 

metre uzunluğunda ve 370 metre geniĢliğindedir. Oylum Höyük doğu-batı yönünde Fırat 

Vadisi ile Amik Ovası; kuzey-güney yönünde ise Kuzey Suriye ile Anadolu platosu 

arasında bir kesiĢme noktasıdır. Stratejik konumu nedeniyle çeĢitli dönemler boyunca 

orduların, kervanların geçtiği bir uğrak noktası olmuĢ, hemen her dönem de iskân 

görmüĢtür. Yalnızca Kilis‟in değil, Ortadoğu‟nun en büyük höyüklerinden biri olmasının 

yanı sıra Anadolu, Suriye ve Mezopotamya kültürlerinin kesiĢtiği bir merkez özelliği 

taĢımaktadır.  
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KĠLĠS BĠLĠM VE SANAT MERKEZĠ  

 

ĠletiĢim : 5304128885 

Adres: YaĢar Aktürk Mah.Seyitgazi Cad. No7 Pk79000 Merkez/Kilis 

WEB:http://kilisbilsem.meb.k12.tr 

UlaĢım: Kurumumuz Ģehir merkezindedir.  

AçılıĢ-KapanıĢ saati: Hafta içi 08:00-20:30 saatleri arası  

Kilis Bilim ve Sanat Merkezi; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün 26.01.2016 tarih ve 954519 sayılı makam onayı ile; 2016 yılında, Kilis ili merkez ilçesinde 

özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik olarak “Kilis Bilim ve Sanat Merkezi” adıyla gündüzlü bir 

özel eğitim kurumu olarak açılmıĢtır. Ġlk öğrencilerini 2015-2016 eğitim öğretim yılında yapılan Bilsem 

tanılama süreciyle alan Bilsem, 2016-2017 eğitim öğretim yılında faaliyetlerine baĢlamıĢtır.  
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TARĠHĠ VE KÜLTÜREL MEKANLAR 
ULU CAMĠĠ 

 
ĠletiĢim :03288250674 Fax :03288250676  

Adres: Nurettin, EĢref Kastelli Sk. No:28, 79000 Kilis Merkez/Kilis 

UlaĢım: Kilis il merkezindedir.  

Nasıl Gidilir: Kilis‟in en eski mahallelerinden Hacı GümüĢ Mahallesi (Hurufat Defteri‟ndeki kayıtlarda 

Sibat Mahallesi) Ulu Cami Sokak, No:41 adresinde bulunur. 

AçılıĢ-KapanıĢ saati: Hafta içi 08:00-17:00 saatleri arası  

Ulu Cami (Cami-Ġ Kebir) - Kilis 

Kilis‟in en eski mahallelerinden Hacı GümüĢ Mahallesi (Hurufat Defteri‟ndeki kayıtlarda Sibat Mahallesi) 

Ulu Cami Sokak, No:41 adresinde bulunan bu cami Kilis‟in en eski ve en büyük camisidir. Kıbleye paralel 

olarak uzanan dikdörtgen planlı ve mihrap önü kubbeli olan bir camidir. Kubbesinin doğu ve batı bölümleri 

çapraz tonozlarla örtülüdür. Son cemaat yeri olmayan caminin mihrap önü kubbesi, “7.30 m” çapında olup; 

iki sahın boyunca uzanmaktadır. Dört tane gömme ayağa oturan kubbe tuğladan yapılmıĢ ve dıĢı saçla 

kaplanmıĢtır. Ġçi yuvarlak dıĢı on iki gen olan kubbe kasnağında, kemerli on iki pencere bulunmaktadır. 

Harimin orta eksenine yerleĢtirilen mihrap sivri kemerli olup, niĢi mukarnaslarla doldurulmuĢtur. 

KöĢelerindeki sütuncelerin baĢlıkları gül ve hurma yapraklı motiflerle süslüdür. Caminin harimi kuzeydeki 

avluya açılmakta olup, avlunun doğusunda ve batısında medrese hücreleri bulunmaktadır.  

.  
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TEKKE CAMĠĠ 

 
 

ĠletiĢim : 0348 813 10 12  

Adres: Tekke Mah, Kilis Merkez, Kilis 

UlaĢım: Cumuriyet Alanı yakınında olup adını verdiği Tekke Mahallesindedir 

Bazı kaynaklarda “Canbolai Camisi, Canboladiyye Camisi, Canboladoğlu Camisi” adlarıyla geçen 

cami “Canbolad PaĢa Külliyesi‟nin” merkez yapısıdır. Evliya Çelebi‟nin “Canboladoğlu‟nun padiĢahane 

(padiĢaha yakıĢacak) camii” sözüyle betimlediği bu caminin, vakfiyesindeki (vakıf senedi) adı, “Tekke 

Camisi‟dir.” Canbolad Bey Mevlana Celaleddin-i Rumi‟nin hayranlarındandı; onun adına yaptırdığı 

tekkenin önüne bu camiyi yaptırdı ve “Tekye Camisi” adını verdi. Bu cami taĢıdığı teknik özellikler 

yanında, görünüm itibarıyla da yöresindeki benzeri yapılardan farklı olup; yerel teknik uygulamaların 

dıĢında Osmanlı sanatıyla entegre olmuĢ nitelikler taĢımaktadır. Görünüm mimarisi bakımından Kilis‟in en 

önemli camisi olan bu yapı kuzey yönü ve buradaki cümle kapısı, kapının doğusundaki ve batısındaki 

pencereler, pencere alınlıklarındaki çiniler, çörtenler ve çörtenlerin altındaki rozetler, ustalıkla sanatı 

birleĢtiren uygulamalardır.Yapının diğer üç cephesinde altlı üstlü pencereler (üstteki pencereler vitraylı) 

yer almaktadır. Bu pencerelerin tümü düz atkılı ve dikdörtgen olup, pervazları siyah, sarı renkli mermerdir. 

Yöresi medrese hücreleri ile çevrili olan caminin, geniĢ bir avlusu ve görkemli bir giriĢ kapısı vardır. 

Zemini beyaz taĢlarla döĢenmiĢ olan avlunun sağında çift bilezikli bir kuyu ve önünde taĢtan yapılmıĢ bir 

abdesthane bulunmaktadır. Harimi örten tek büyük bir kubbe, beĢ kemerli son cemaat yeri ve kare planı 

yapının temel özelliklini oluĢturur. Çokgen kasnaklı olan kubbe, “14.40 metrelik çapıyla Kilis‟in en büyük 

kubbesidir. Son cemaat yeri ile harimin tüm alanı kubbelerle örtülmüĢtür. Büyük kubbe görkemli 

görünümü ve diğer kubbelerle ahenkli uyumuyla dikkatleri üzerine çekmektedir. 
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KARAKADI CAMĠĠ  

 

Nasıl Gidilir: Büyükkütah Mahallesi Cumhuriyet 

Caddesi‟nde bulunur. 

Camiyi Hurufat Defterlerindeki kayıtlara göre “Karakadı” adlı bir kiĢi yaptırmıĢtır. Aslında kare 

planlı cami sonradan (1822, 1878, 1889, 1900, 1938, 1995) gerçekleĢtirilen onarımlarla geniĢletilmiĢtir. 

Son cemaat yerindeki kemerler yapının kuzey köĢelerindeki birer gömme ayakla, ortadaki yedi tane 

dikdörtgen yığma ayağa binmektedir. Son cemaat yerini örten çapraz tonozlar kuzeyde ayakların 

tablalarına, güneyde de konsollara binmektedir. Tonozların bindiği ayaklarla harim, iki sahına bölünmüĢ ve 

sonradan yapılan müdahalelerle doğu batı yönünde büyültülerek, geniĢletilmiĢtir. Harimin doğusunda ve 

batısında oluĢturulan bu yeni bölüm günümüzde mahfil olarak kullanılmaktadır. Biri harimin güney 

tarafındaki duvarda, diğeri batısına eklenen bölümde - harimin güneybatısında - yer alan iki tane mihrap 

vardır. Sivri kemerli ve oldukça derin bir niĢten oluĢan ilk mihrabın her iki yanında mukarnaslı baĢlıkları 

olan sütunceler bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli bir niĢten oluĢan ikinci mihrabın da, iki yanında alt ve 

üstleri motifli köĢe sütuncukları vardır. NiĢi iki sıra mukarnaslı olan bu mihrabın mukarnasları altında 

bitkisel ve geometrik motiflere yer verilmiĢtir. Caminin oldukça basit olan minberi sonradan yapılmıĢ olup, 

hareketlidir. Yapının dört cephesinde de yağmur sularını tahliye eden üçü süslü diğerleri yalın olmak üzere 

toplam “18” tane “çörten” vardır. Avlunun kuzeydoğusunda olan minare düzgün kesme taĢlardan 

yapılmıĢtır. Kaidesi kare planlı ve üst kısmı pahlıdır. Uzun ve silindirik bir gövdesi olan minarenin peteği 

yuvarlak, korkulukları yalın, Ģerefe altı mukarnaslarla doldurulmuĢtur. 2009 yılında Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü tarafından restore ettirilmiĢtir..  



21 
 

OYLUM HÖYÜK 

 
 

Adres: Oylum, 79000 Kilis Merkez/Kilis 

UlaĢım: Kilis Ġline 7 km uzaklıktadır. AçılıĢ-KapanıĢ saati: Her gün 08:00-17:00 

saatleri arası  

Gaziantep-Kilis karayolu üzerinde aynı adı taĢıyan Oylum Köyünde yer alır. Kilis 

Ovasına hâkim konumu ile biri 22 metre, diğeri 37 metre iki yükseltiden oluĢan höyük, 460 

metre uzunluğunda ve 370 metre geniĢliğindedir. Oylum Höyük doğu-batı yönünde Fırat 

Vadisi ile Amik Ovası; kuzey-güney yönünde ise Kuzey Suriye ile Anadolu platosu 

arasında bir kesiĢme noktasıdır. Stratejik konumu nedeniyle çeĢitli dönemler boyunca 

orduların, kervanların geçtiği bir uğrak noktası olmuĢ, hemen her dönem de iskân 

görmüĢtür. Yalnızca Kilis‟in değil, Ortadoğu‟nun en büyük höyüklerinden biri olmasının 

yanı sıra Anadolu, Suriye ve Mezopotamya kültürlerinin kesiĢtiği bir merkez özelliği 

taĢımaktadır. Kalkolitik Dönemden Hellenistik Döneme kadar iskân gösteren Oylum 

Höyükte yapılan kazılar sonucunda bölge tarihinin beraberinde Ön Asya tarihi de 

aydınlatılmaktadır. En eski Kilis yerleĢimi olarak kabul edilen höyük üzerinde 

gerçekleĢtirilen arkeolojik kazı çalıĢmaları bölgenin 5500 yıllık tarihine ıĢık 

tutmaktadır.  Höyük üzerinde ilk bilimsel çalıĢmalar 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ana Bilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Engin ÖZGEN 

baĢkanlığındaki araĢtırma ile baĢlamıĢtır. 2000 yılından günümüze kadar kazı çalıĢmaları 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 

Atilla ENGĠN tarafından yürütülmektedir.  Roma Dönemi; höyüğün güney yamaçlarından 

toplanan çömlek örnekleri ile temsil edilir.  

https://www.google.com/search?safe=active&bih=608&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enTR817TR817&hl=tr&q=oylum+h%C3%B6y%C3%BCk+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKziiqTNKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexCudX5pTmKmQc3lZ5eE-2QiJIGAC9RAuWRAAAAA&ludocid=16204494866812308686&sa=X&ved=2ahUKEwiyrpv2zJvmAhUU7aYKHeIrCdUQ6BMwI3oECA8QBg&cshid=1575449024275840
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RUHĠZADE KONAĞI 

 

ĠletiĢim : (0348) 814 02 53)-Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

Adres: Hattat Hoca Sokak, Kilis 79000, Türkiye 

UlaĢım: Kilis ili Kazmaca köyü Kriz mahallesinde olup Kilis‟ye yaklaĢık 17 km uzaklıktadır. 

AçılıĢ-KapanıĢ saati: Her gün 08:00-17:00 saatleri arası  

 Mülkiyeti Kilis Belediyesi‟ne ait Ruhizade Konağı‟nın restorasyon çalıĢmaları 

tamamlandı.. Tarihi geçmiĢiyle yüzyıllar öncesine dayanan Kilis‟te, tarihi mekanlar bir bir 

restore ediliyor. Geçen yıl Kilis Belediyesi tarafından satın alınan Ruhizade Konağı‟nın 

restorasyonu iĢlemleri tamamlandı. Kilis Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel amaçla 

Ruhizade Konağı‟nın kullanılacağı öğrenildi. 
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RAVANDA KALESĠ 

 
 

ĠletiĢim : : (0348) 814 02 53)-Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

Adres: Belenözü/Polateli/Kilis 

UlaĢım: Kilis‟ye yaklaĢık 24 km uzaklıktadır. Kara yolu ile ulaĢım sağlanır.  

AçılıĢ-KapanıĢ saati: Her gün 08:00-17:00 saatleri arası  

  Ravanda Kalesi Kilis'in 24 km. kuzeybatısında Polateli ilçesine bağlı Belenözü 

(Ravandan) Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Afrin Çayı‟nın doğusunda oldukça 

geniĢ bir açısı olan kale yüksek konik bir tepe üzerine kurulmuĢtur. Kale, dağın sivri tepesi 

oyulmak suretiyle yapılmıĢtır. 

            Kaleye ait yapılar zirvedeki düzlüktedir. Surlar ve birbirinden farklı 

uzaklıkta köĢeli ve yarım yuvarlak biçimindeki burçlarının bir kısmı hala ayaktadır. Surun 

büyük bölümü yıkılmıĢ ve toprakla örtülmüĢ durumdadır. 

            Kalenin iç kısmının doğu bölümünde ön  tarafında merdivenler bulunan iki 

büyük su sarnıcı vardır. Sarnıçlardan gizli bir yolla Afrin Çayı'na inilebildiği sanılmaktadır. 

Kuzey bölümünde ise, saray olduğu düĢünülen bir yapı kalıntısı bulunmaktadır. 

            Kalenin giriĢ kapısı güneydedir. Kapının çeĢitli tarihlerde onarım gördüğü, 

yapı tarzından ve kullanılan malzemenin farklılığından anlaĢılmaktadır. Ġç kale kapısının 

geniĢliği 2.20 m., yüksekliği 3.10 metredir. Kalenin kaç kat olduğunu tespit etmek mümkün 

olmamıĢtır. 

Ravanda Kalesi ve çevresinde günümüze kadar arkeolojik kazı 

gerçekleĢtirilmediğinden kalenin geçmiĢi hakkındaki bilgiler tahmine ve bölgede 

egemenlik kuran uygarlıklara dayanmaktadır. 
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KEMALĠYE ĠLOKULU 

 
ĠletiĢim :  03488131106  

Fax : 03488131106 

Adres: Ġnnaplıkütah Mahallesi Dolappazarı Caddesi No 17 KĠLĠS 

UlaĢım:Okulumuz il merkezindedir. ġehir içi ulaĢım araçları 

 

Kemaliye Ġlköğretim Okulu, 1841 yılında Cudi Mehmet PaĢa tarafından cami olarak, daha sonraki yıllarda 

yanına eklenen medrese ile 63 yıl cami ve medrese olarak hizmet vermiĢtir. 

 

1904 yılında özel ana mektebi olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu sırada BaĢöğretmeni Fatma Hanım, 

öğretmeni ise Zekiye Hanım'dır. 1904 yılından sonra resmi okul olarak kullanılmaya devam etmiĢtir. Bu 

yıllarda da okulun BaĢöğretmeni Aliye Hanım, öğretmenleri ise Remziye Hanım ve Halepli Aliye 

Hanım'dır..  
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MEHMET ULUĞCAN ORTAOKULU  

 
ĠletiĢim (0348) 813 10 57 

Adres: Mehmet Uluğ Can Ortaokulu Ġzzettin Ġyigün PaĢa Mahallesi Dereboyu Caddesi No 52, 
Merkez/Kilis/Türkiye 

UlaĢım: Kilis merkezindedir. 

 

Kilis Mehmet Uluğ Can Ortaokulu Kilis‟in en köklü okuludur. Yıllarca Kilis Ortaokulu olarak 

hizmet veren ve 40 yaĢın üzerinde Kilis‟te eğitim gören hemen hemen herkesin yolunun geçtiği 

okulumuzun tarihine Ģöyledir.Okulumuz 1914 yılında(Osmanlı‟nın son döneminde) idadi olarak açılır. Bir 

yıl kadar hizmet verdikten sonra 1915 yılında bugünkü binasına, hala hizmet veren eski taĢ binasına taĢınır. 

Okulun ilk müdürü Sorbon Üniversitesi mezunu Hüsnü Bey olur. 

l. Dünya SavaĢı‟nda okulda eğitim-öğretim sürdürülürken Ġngilizlerin Kilis‟i ve okul binasını iĢgal 

etmeleri üzerine, öğrenime ara verilir. Sonra tekrar eğitim-öğretime baĢlar. Daha sonra Fransızların iĢgali 

sırasında eğitim ve öğretime ara verilir. 7 Aralık 1921‟de Fransızların çekilmesi ile okulda eski normal 

eğitime dönülür. 

. 
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KĠLĠS VALĠLĠĞĠ HÜKÜMET KONAĞI 

ĠletiĢim : 0348 813 10 12  

Fax : 0348 813 66 08  

Tekye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 Merkez/KĠLĠS Valiliğimizin KEP Adresi: 
icisleribakanligi@hs01.kep.tr 

Kilis Valiliği olarak kullanılan bu binanın inĢasına 1924 yılında Kilis Kaymakamı Talat Bey 

döneminde baĢlanmıĢ ve 1925 yılında tamamlanmıĢtır. Binanın mimari projesinin Halepli Hacı Ahmet Bey 

tarafından çizildiği bilinmektedir. 

Hükümet konağı, yapıldığı döneme özgün mimari karaktere sahip olup ulusal mimarlık izleri 

taĢımaktadır. Yapı alanının ve cephesinin giriĢ aksı eksenin gösterdiği simetrik düzen, dönemi 

yansıtmaktadır.         

Tarihi bina, 1925-1995 yılları arasında Hükümet Konağı olarak, 1995-2013 yılları arasında ise 

Adliye binası olarak hizmet vermiĢtir. 

2012 yılları sonlarında baĢlayan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 2013 yılında 

tamamlanmıĢ ve hemen arkasından restorasyon uygulanmasına baĢlanmıĢtır. 

Bina; özgün haline sadık kalınarak onarılmıĢ ve 15 Mayıs 2015 tarihinde Kilis Valiliği olarak 

yeniden açılmıĢtır. 

mailto:icisleribakanligi@hs01.kep.tr
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KĠLĠS ĠL ÇOCUK KÜTÜPHANESĠ 

 
ĠletiĢim : (0348) 813 59 98 

Adres: AĢıt, Ihlamur Sok. No:8, 79000 Kilis Merkez/Kilis 

 

Kütüphane, 1915 yılında kahvehane olarak yaptırılan ve Cumhuriyetin ilanından sonrada halkevi olarak 

hizmet veren tescilli tarihi binada 1954 yılında hizmete girdi. Bina 1958 yılında bir yangın geçirmiĢ olup, 

yangında binanın sahne ve çatı kısmının tamamı yanmıĢ, kitapların çoğu ise kurtarıldı. Yangın sonrası 

onarım geçiren binada kütüphane hizmetlerine devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın NeĢet Efendi 

Konağı'nı kamulaĢtırması ile ihtiyaca cevap vermekte güçlük çeken kütüphane ikiye ayrılarak, Ġl Halk 

Kütüphanesi 1986 yılında NeĢet Efendi Konağı'na taĢındı. Daha sonra Çocuk Kütüphanesi 27 Aralık 2010 

tarihinden bu yana Alaeddin YavaĢça Kültür Merkezi‟ndeki yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor. 

Çocuk kütüphanesi ise hizmetine eski Halkevinde sürdürüyordu..  
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KĠLĠS ĠL HALK KÜTÜPHANESĠ 

 

ĠletiĢim :  (0348) 813 59 98  

Adres: Ekrem Çetin Mah., Alaeddin YavaĢça Kültür Merkezi Ġçinde, Kilis Merkez, Kilis 

 

Halkevlerinin 1950 yılında kapatılmasıyla Ġlçe Halk Kütüphanesi 1954 yılında tarihi tescilli bina olan eski 

çocuk kütüphanesi binasında hizmete girmiĢtir. Söz konusu kütüphane 1958 yılında bir yangın geçirmiĢ 

olup yangında binanın sahne ve çatı kısmının tamamı yanmıĢ, kitapların çoğu ise kurtarılmıĢtır. Yangın 

sonrası onarım geçiren binada kütüphanecilik hizmetlerine devam edilmiĢtir. Kültür Bakanlığı‟nın NeĢet 

Efendi Konağı‟nı kamulaĢtırması ile ihtiyaca cevap vermekte güçlük çeken bu kütüphane ikiye ayrılarak, Ġl 

Halk Kütüphanesi 1986 yılında NeĢet Efendi Konağı‟na taĢınmıĢtır  Ġl Halk Kütüphanesi 1986 yılından 

beri hizmet verdiği tarihi NeĢet Efendi Konağından, Valiliğimizin yazılı talimatı doğrultusunda,  ġehir 

Merkezinin dıĢında, bazı kurumların hizmet verdiği, Ġl Özel Ġdaresi hizmet binasının tek salonundan oluĢan 

yemekhane salonuna 1 Aralık 2008 tarihinde taĢınmıĢtır. Müdürlüğümüzün Kütüphanenin Ģehir 

merkezinde olmasına yönelik ısrarları sonucu, Bakanlığımızın da görüĢleri doğrultusunda Valiliğimizin 

yeni bir yazılı talimatı doğrultusunda 27.05.2009 günü Çocuk Kütüphanesinin yanındaki Öğretmenevi 

Yemekhane Salonuna taĢınmıĢtır.   Ġl Halk Kütüphanesi  Ekrem Çetin mahallesinde  yeni yapılan 

Alaeddin YAVAġÇA Kültür Merkezinde tahsis edilen yere 12.11.2010 tarihinde  taĢınmıĢtır. 
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KĠLĠS 7 ARALIK MEHMET SANLI KÜTÜPHANESĠ  

 
ĠletiĢim : 0 348 822 3005 

Adres:  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Mehmet Sanlı 

Mahallesi Doğan GüreĢ PaĢa Bulvarı No:134 79000 Merkez KĠLĠS TÜRKĠYE 

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi merkez yerleĢkesinde bulunan bina restore edildikten sonra yeni haliyle 

daha modern ve eski dokusuyla tarihi bir mekan bulunup öğrencilerin hizmetine sunulmuĢtur. 



30 
 

RESUL OSAMAN MESĠRE ALANI 

ĠletiĢim: (0348) 814 02 53 /Kültür Turizm Ġl Müdürlüğü 

Adres: Mücahitler, 79000 Kilis Merkez/Kilis 

 

YaĢam kalitemizi daha üst düzeye çıkarmak için kent kültürüne önem vermemiz gerekmektedir. Ancak 

kent kültürünü ön plana çıkaracak birçok sosyal etkinliklerin yanı sıra, bizlere huzur ve rahatlık veren açık 

ve de yeĢil alanlar var ki, bunlar da günübirlik olarak kullanılan yerlerdir. Bizlere huzur veren, güzel bir 

gün geçirmemizi sağlayan, aynı zamanda stresimizi yok eden bu alanlar, ihtiyacımızı karĢılayan lokanta, 

gazino, kahvehane, tenis, yüzme, çay bahçesi gibi çeĢitli sosyal faaliyetlerin yer aldığı piknik alanlarıdır. 

650 dönüm ormanlık alanda Orman Genel Müdürlüğü tarafından kuruluĢu yapılarak tesis yapım aĢamasına 

geçilen Resul Osman Dağı Mesire Yeri, Kilis Belediye BaĢkanlığı tarafından takip edilmekte ve 

çalıĢmaları ise hız kesmeden sürdürülmektedir.. 
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KĠLĠS SÖĞÜTLÜ DERE MESĠRE ALANI  

ĠletiĢim: (0348) 814 02 53 /Kültür Turizm Ġl Müdürlüğü 

Adres: 79000 Kuskunkıran/Kilis Merkez/Kilis 

Nasıl Gidilir: Söğütlüdere Mesire Alanı, Kilis Kent merkezine bağlı Söğütlüdere köyü yakınlarında 

bulunur. Buraya Ģahsi aracınızla tabelalar yardımıyla ulaĢım sağlayabilirsiniz. 

 

Mesire alanın bulunduğu yerde Akpınar, Zoppun ve Söğütlüderenin getirdiği sular, burada yapay 

ve derin bir göl oluĢturuyor.  Belediye tarafında son yıllarda yapılan düzenlemelerle ortaya harika bir 

mesire alanı çıkmıĢtır. Buraya gelen insanlar Suyun sesi ve dansına Ģahitlik ediyorlar. Kilis‟in en popüler 

mesire yerlerinden biridir. Buraya yolunuz düĢerse mutlaka uğrayın derim. Yaz aylarında Kilis halkının 

rahat nefes aldığı nadir yerlerden biridir. Ayrıca hafta sonları burada Kilis yöresine ait harika yemekler 

yapılmaktadır.  
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KĠLĠS ATIK SU ARITMA TESĠSĠ 

 
ĠletiĢim : 0348 813 10 10 Kilis Belediyesi  

Adres: Yavuz Sultan Selim, Konak Ġlhami Toprak 

Caddesi No 7, 79000 Kilis Merkez/Kilis 

Kilis Belediyesi Su ĠĢleri Müdürlüğüne Bağlı Atıksu Arıtma tesisinde arıtılan çıkıĢ suyunun 

kalitesini içinde yaĢayan balıklarla kanıtladı. 

Kilis Belediyesi‟ne ait Atıksu Arıtma Tesisi ,2010 yılında yapımına baĢlanmıĢ 2013 yılında 

iĢletmeye alınarak ilimize kazandırılmıĢtır.Atıksu Arıtma Tesisi çıkıĢ suyunun Çevre 

Bakanlığı‟nın Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğince belirlenen standartlardan daha iyi olduğu hem 

yapılan su analizleri sonuçlarında,hem de Çevre Bakanlığı‟nın günlük-aylık-yıllık genel 

kontrolleri neticesinde belirlenmiĢtir. 

Atıksu arıtma tesisimizde ,suyla dolu akvaryum içine Japon balığı,çöpçü balığı gibi tatlı su 

balıkları konularak yaĢamları gözlem altına alınmıĢtır.Alınan çıkıĢ suyunun numune sonuçları 

ve gözlem yoluyla test edilen arıtılan suyun canlı yaĢamına izin verecek temizlikte olduğunu 

kanıtlamıĢtır.Önümüzdeki günlerde akvaryuma koyulan balık türlerini çeĢitlendirerek ,çeĢitli 

cinslerde türlerin yetiĢtirilip üremeleri gözlemlenecektir.  
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7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ  

 
Adres : Mehmet Sanlı Mah. Doğan GüreĢ PaĢa Bul. 

No:134 KĠLĠS 

Tel : +90 348 814 26 66 

Faks : +90 348 813 93 24 

Kep Adresimiz : kilis7aralikuniversitesi@hs01.kep.tr 

Merkez Kampüs, KarataĢ Kampüsü ve Mercidabık Kampüsü olmak üzere 3 kampüste eğitim-öğretim 

faaliyetlerine devam eden üniversitemizde, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde yaklaĢık 11.000 

öğrenci öğrenim görmektedir. 

Üniversitemizde; 

Fen Edebiyat Fakültesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yusuf ġerefoğlu Sağlık Bilimleri 

Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden oluĢan 8 fakülte, 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokul, 

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 meslek yüksekokulu, 

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere lisansüstü eğitimin verildiği 3 

enstitü bulunmaktadır. 

.  
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KĠLĠS BELEDĠYESĠ HAYVAN BARINAĞI 

 
ĠletiĢim : 0348 813 10 10 Kilis Belediyesi  

Adres: Konak Köyü Merkez /KĠLĠS  

UlaĢım: Kilis Konak köyü sınırları içerisindedir. 

Veteriner Birimi mevcut köpek barınağımızın yetersiz ve uygun olmayan koĢulları göz önünde 

bulundurularak yeni bir mevzuata uygun bakımevidir.  
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KĠLĠS AFRĠN ÇAYI  

 
Telefon: (0348) 814 02 53 / Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Afrin Çayı, Kilis'in kuzeyinden doğar, Suriye'ye geçer, Hatay'dan yeniden Türkiye topraklarına giren 

akarsu. Kilis'in batı kısmının sularını Akdeniz'e boĢaltır. Külecik Dağı'ndan doğar, batı yönünden Kartal 

Dağı'ndan doğan Bakırcan Deresi'ni, doğudan Sof Dağı'ndan Karadere'yi alır. Adı burada Karaafrin'dir..  

Alaca Yalıçapkını ve Ġzmir Yalı. Kırmıtlı KuĢ Cenneti bugüne kadar tespit edilmiĢ 250 kuĢ türü 

bulunmaktadır.  

Kilis-Kadirli yolu üzerinde bulunan, Kilis‟ye 15 kilometre uzaklıktaki Kırmıtlı beldesine Kilis merkezden 

kalkan Kadirli otobüsleri ve Köy Koop. minibüsleri ile 20 dakikada ulaĢabilirsiniz.  

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enTR817TR817&q=i%CC%87l+k%C3%BClt%C3%BCr+ve+turizm+m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC+%C5%9Fehitler+telefon&ludocid=9747100131686918971&sa=X&ved=2ahUKEwigrp-R4JvmAhXB5KYKHZhZBl8Q6BMwEnoECBAQDQ
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GEZĠ PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ BELGELER ÖRNEK OLUP MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

EĞĠTĠM KURUMLARI SOSYAL ETKĠNLĠKLER YÖNETMELĠĞĠ 

ÇERÇEVESĠNDE DÜZENLENECEKTĠR.  

EK-5  

VELĠ ĠZĠN BELGESĠ  

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

tarihinde/ … / … / 20.. -… / … /20.. tarihleri arasında 

planlanan..........................çalıĢmasına/gezisine/toplum hizmetine katılmasında herhangi bir sakınca 

görmediğimi bildiririm. … / … / 20...  

(Ġmza)  

Veli  

Adı Soyadı  

Adres : 

Tel : 

e-Posta:  
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EK-6 

EĞĠTĠM KURUMU GEZĠLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ 

SözleĢmenin tarafları  

MADDE 1-Bu sözleĢme, …………………….. Anaokulu/Ġlkokulu/Ortaokulu/Lisesi ile yüklenici 

acente/firma …………………………………………………..arasında aĢağıda yazılı Ģartlar dâhilinde 

yapılmıĢtır.  

Taraflara iliĢkin bilgiler MADDE 2 

2.1. Eğitim kurumunun adresi : …………………………………………………….….olup 

Tel ve Belgegeçer No:…………………………………………………………………….dir 

 

Tel ve Belgegeçer No:……………………………………………………………………dir, Elektronik Posta Adresi : 

………………………………………………………………..dir.  

2.3 Madde 2.1 ve 2.2‟de belirtilen adreslerin değiĢiklikleri usulüne uygun Ģekilde karĢı tarafa tebliğ 

edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmıĢ sayılır.  

ĠĢin tanımı MADDE 3 

3.1. SözleĢme konusu iĢ; ……………………… Anaokulu/Ġlkokulu/Ortaokulu/Lisesi öğretmen, 

öğrenci ve velilerinden oluĢan gezi grubunun ………………….‟ya düzenleyecekleri geziye iliĢkin 

sözleĢmenin konusunu oluĢturmaktadır.  

3.2.Gezinin süresi: Gezi, ... /… / 20… saat: ……‟da hareket, … / ... / 20.. saat : 

….………‟da dönüĢ olmak üzere toplam ……. gece ………gündüzdür. 3.3.Yol 

güzergâhı ve gezilecek yerler: Gezi Planında (EK-9) açıklandığı biçimdedir.  

UlaĢım biçimi MADDE 4-Geziler, sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmıĢ karayolu, demiryolu, hava ve 

deniz ulaĢım araçları ile düzenlenebilir.  

Gezi ücreti ve ödeme Ģekli MADDE 5 

5.1. Gezi ücreti, sigorta ve vergiler dahil toplam ……………………….TL‟dir. Bu iĢ için sözleĢme 

bedelinin % ….‟u oranında ön ödeme sözleĢmenin imzalanmasını müteakip …………….. iĢ günü 

içerisinde; kalan ücret ise iĢin bitimini müteakiben …………….iĢ günü içerisinde yükleniciye ödenecektir.  

5.2.Yüklenici, sözleĢmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklerde artıĢa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı 

verilmesi talebinde bulunamaz.  

Elektronik  Posta  Adresi   :  

………………………………………………………………...dir.    
2.2.  Yüklenici  acente/firmanın  tebligat adresi :  

……………………………………..………olup    
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5.3. SözleĢmenin hiç gerçekleĢmemesi hâlinde, sözleĢme okul idaresince tek taraflı feshedilir ya da 

gereği gibi ifa edilmemesi okul kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa gezi planı doğrultusunda 

gerçekleĢen hizmet oranında karĢılıklı iyi niyet çerçevesinde uzlaĢılarak ödeme yapılır.  

Vergi, resim ve harçlar  

MADDE 6-SözleĢme kapsamındaki iĢlerle ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.  

Sorumluluklar MADDE 7 

7.1. Yüklenici sözleĢmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur.  

7.2. Gezi sırasında, yüklenicinin sözleĢmenin esaslı unsurunu oluĢturan hizmetlerden bir veya 

birkaçını sağlamaması ya da sağlamayacağının anlaĢılması durumunda, yüklenici, gezinin devam etmesi 

için okula ilave maliyet getirmeyen eĢ değerde alternatif tedbirler alır ve sözleĢmede 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 dönüĢ noktasına geri dönmesi için aynı gün eĢ değerde ulaĢım imkânı sağlar. Tüketicinin 

yaptığı tüm ödemeleri iki gün içinde iade eder ve gerekli hâllerde tüketicinin zararını tazmin eder.  

7.4. Yüklenici bu iĢte her bir araç için……… sürücü, rehber gerektiren gezilerde ………rehber 

bulunduracaktır. Personelde bir değiĢiklik olması durumunda gezi öncesinde eğitim kurumu yönetimi 

bilgilendirilerek değiĢen personele iliĢkin belgeler ibraz edilecektir.  

7.5. Gezi sırasında baĢka bir araç veya personele ihtiyaç duyulması durumunda gezi kafile baĢkanı 

bilgisi dâhilinde yüklenici tarafından gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır. Bu çerçevede kullanılacak araç 

ve görevlendirilecek personel sözleĢmede belirtilen nitelikleri haiz olacaktır.  

7.6. Yüklenici sözleĢme konusu iĢ ile ilgili çalıĢtıracağı personele iliĢkin sorumlulukları ilgili 

mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri doğrultusunda aynen uygulamakla yükümlüdür.  

7.7. Yüklenici, taahhüdün sözleĢme 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 baĢkanı 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 Ģekilde belirlenir.  

7.9. Gezi etkinliklerinin hiçbir aĢamasında geziye katılması önceden planlanan yönetici, öğretmen, 

öğrenci ve veliler ile rehber ve sürücü gibi diğer görevliler dıĢında baĢka kiĢiler kesinlikle ulaĢım araçlarına 

alınmayacaktır.  

Mücbir sebepler  

MADDE 8-Geziye çıkmadan ve gezi sırasında gezinin gerçekleĢmesini olumsuz etkileyecek 

nitelikte meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, afet, hava Ģartları ve devletlerarası iliĢkilerde 

yaĢanan olumsuzluklar mücbir sebep olarak kabul edilir ve ilgili hükümlere göre karĢılıklı olarak 

feshedilir. Araç arızası veya kazasına bağlı sebeplerde aynı özelliklerde yeni bir araç sağlanır.  
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SözleĢmenin feshi ve devri  

MADDE 9-Yüklenicinin sözleĢmeyi 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, sözleĢmenin hiç gerçekleĢmemesi ya da gereği gibi ifa edilmemesi 

hâlini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yükleniciye 

bildirmek zorundadır.  

SözleĢmenin ekleri MADDE 11 

11.1. SözleĢmeye, düzenlenecek gezideaslı görülerek yüklenici ve eğitim 

kurumu müdürlüğünce onaylanacak aĢağıdaki belgelerin birer örneği eklenir: a) 

Yükleniciye ait “ĠĢletme Belgesi” veya yüklenicinin faal seyahat firması olduğunu  

gösteren belge.  

b) Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen “Seyahat Acentesi ĠĢletme Belgesi”.  

c) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğinde belirtilen; otobüs ve otomobille tarifeli ve/veya tarifesiz 

uluslararası ve yurtiçi yolcu taĢımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kiĢilere verilen B2ya da otobüs ve 

otomobille tarifeli ve/veya tarifesiz yurtiçi yolcu taĢımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kiĢilere verilen 

uygun D2yetki belgesi.  

ç) Araç sürücüsünün/sürücülerinin “Sürücü Belgesi” ile yurtiçi gezilerde “Mesleki Yeterlik Belgesi 

(SRC1 / SRC2)”, yurt dıĢı gezilerde ise “Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1)” son beĢ yıl içinde alınmıĢ ve 

hâlen geçerli olan “Psiko-teknik Raporu”.  

d) Araç sürücüsü/sürücülerin, muavin/muavinlerin, rehber kiĢi ve gezide görev alacak diğer 

personelin son altı ay içinde alınmıĢ adlî sicil kaydı belgesi ile Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde 

belirtilen suçları iĢlemediklerine iliĢkin beyanı (EK-10).  

e) Trafiğe çıkıĢ tarihi itibarıyla 10 yılını tamamlamamıĢ olması kaydıyla “Araç Tescil Belgesi”, 

Araç Tescil Belgesinde yer alan ilk muayene geçerlilik tarihi geçmiĢ ise ayrıca “Araç Muayene Raporu” ile 

“Motorlu Araç Trafik Belgesi”.  

f) Araçların “Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi” ve “Karayolu Yolcu TaĢımacılığı 

Zorunlu Koltuk Ferdî Kaza Sigorta Poliçesi”. g) Araç, yüklenici tarafından kiralanmıĢ ise “Araç Kiralama 

SözleĢmesi”nin bir örneği veya e-Devlet üzerinden alınmıĢ 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 iĢtirak edilen gezi, 

tören, kutlama ve benzeri amaçla mücavir alanı dâhil belediye sınırları dıĢına UlaĢtırma ve Altyapı 

Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde götürüp getirebilir.  

Hüküm bulunmayan hâller  

MADDE 13-Bu sözleĢme ve eklerinde hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuata ve Bakanlıkça 

bu konuda yapılan düzenlemelere göre hareket edilir.  
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AnlaĢmazlıkların çözümü  

MADDE 14-Bu sözleĢme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaĢmazlığın 

çözümünde, uzlaĢılamadığında ………………………mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

Özel hüküm  

MADDE 15-ĠĢin nevi ve diğer gerekli görülen hususlara burada yer verilir.  

…………………………………………………………………………………………………… 

Yürürlük  

MADDE 16-Bu sözleĢme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleĢme, 

………………. (……………) maddeden ibaret olup eğitim kurumu ve yüklenici tarafından ekleriyle 

birlikte tam olarak okunup anlaĢıldıktan sonra ……/……/ 20… tarihinde birlikte imzalanmıĢtır.  

EĞĠTĠM KURUMU YÖNETĠMĠ      YÜKLENĠCĠ  
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EK-9 

 

GEZĠ PLANI 

 

Eğitim Kurumunun Adı  

Gezi Tarihi  

Gezi Yeri  

Geziye ÇıkıĢ Saati  

Geziden DönüĢ Saati  

Gezi Kafile BaĢkanı  

Takip Edilecek Yol  

Gezinin Amacı  

Gezinin Konusu  

Gezi Ġçin Öğrencilere Verilecek Ġnceleme-AraĢtırma Görevi  

Değerlendirme  
 

 
 

 

GEZĠYE KATILACAK SINIFLAR VE ÖĞRENCĠ SAYILARI 

 

 

Sıra No  ġube  Kız  Erkek  Toplam  

1      

2      

3      

4      

5      

Toplam      
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GEZĠYE KATILACAK SORUMLU VE REHBER ÖĞRETMENLER  

Sıra No  Adı ve Soyadı  Ġmzası  

1   

 

 

2   

 

 

3   

 

 

4   

 

 

5    

6   

 

 

 
GEZĠYE KATILACAK ARAÇLAR  

YükleniciFirma/Acente Adı :  

 

……………………………………………………. 

 

…………………………………………………..... 

 

ĠĢletme Belgesi No: ……………………………... 

 

TÜRSAB Belge No: …………………………….. 

B2 / D2 Yetki Belgesi No: ……………………… 

 

Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1 / SRC2) No:  

 

…………………………………………………… 

 

ġoförün Adı ve Soyadı 

 

Araç Plakası 

 

Model Yılı 

 

1     
2     
3     
4     

 
Ayrıntıları yukarıda belirtilen bir gezi düzenlemek istiyorum/istiyoruz.  
Arz ederim/ederiz.  

OLUR 

   …./…../20…       …./…../20… 
 …………………….      ………………….. 

(Adı-Soyadı, Ġmza)      (Adı ve Soyadı, Ġmza, Mühür)          
Öğretmen/Öğretmenler     Eğitim Kurumu Müdürü  

BaĢvurulacak Kaynak  

1-Kilis Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kilis TaĢınmaz Kültür Varlıkları ve Envanteri  
2-Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 


