
SINIF DERS KONU KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

9 
Mesleki 

Gelişim 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Etkili İletişim 

Girişimci Fikirler ve İş Kurma 

Çevre Koruma 

Meslek Ahlakı ve Ahilik 

Kazanım 2: Çalışma ortamında 

ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma 

ve yangına karşı gerekli güvenlik 

tedbirlerini alır. 

Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi 

korur, çevre kirliliğini ve israfı 

önlemeye ilişkin tedbirleri alır. 

Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, 

sosyal ve kültürel hayatında iletişim 

araçlarını kullanarak etkili iletişim 

kurar.  

Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya 

koyarak, kendine uygun iş fikrini 

hayata geçirmek ve meslekte kendini 

geliştirmek için gerekli planlamayı 

yapar.  

E. Kültürel faaliyetlerle kendini ifade 

etme yolları geliştirir. 

C. Milli, manevi ve insani tüm 

değerlere uygun davranışlar sergiler. 

 

 

Delice Mayi Tuz Fabrikası 

Modalife mobilya fabrikası 

Denta tekstil fabrikası 

Tüpraş Rafinerisi 

Arslan Bey Pehlivanlı Konağı 

Ahmet Ağa Konağı 

Tarihi Çerikli Cami 

Silah Müzesi 

Topal Dede Türbesi 
 

Öğrenciler gittikleri mekânlarda iş kazalarına karşı alınan güvenlik 
önlemlerini inceler ve çalışanların uyması gereken kuralları öğrenir. 

İşletme yetkilileriyle iletişimde bulunarak çalışma hayatı hakkında bilgi 
sahibi olurlar.  

Yeni iş fikirleri oluşturmalarında, iş kurma süreçleri hakkında bilgi 
sahibi olurlar. Delice Mayi Tuz Fabrikası ve Denta Tekstil Fabrikasında 
işletmenin nasıl kurulduğu ve kuruluş aşamaları hakkında bilgi alır. 

Modalife mobilya fabrikasında işletmenin faaliyet alanı ve mesleki 
özelliklerini tanır. 

Öğrenciler Tüpraş Rafinerisinde üretilen petrol türevleri hakkında bilgi 
alır. Petrol türevlerinin çevre ve insan sağlığına etkilerini değerlendirir. 

Öğrenciler ilgili mekânlara giderek buralarda çevre kirliliğine yol 
açabilecek atıkların neler olabileceğini inceler. Gittikleri mekânda 
çevre koruma için alınan tedbirlerin neler olduğunu inceler. 
 
Öğrenciler gittikleri bu mekânlarda incelemelerde bulunarak bu tarihi 
yerleri korumak için alınması gereken tedbirlerin neler olabileceği ve 
yapılabilecekler hakkında fikir yürütürler. Alınması gereken tedbirler 
hakkında harekete geçmek için çaba sarf eder. 
 
MKE Kırıkkale Silah Fabrikası bünyesinde kurulmuştur. 15.07.1990 
tarihinde ziyarete açılmıştır. Müzenin kuruluş amacı; paha biçilmesi 
oldukça güç tarihi varlıklarımızı loş depolardan gün ışığına çıkarıp, 
Milletçe koruma kültürüne sahip olduğumuzu kanıtlarken, tarihin akışı 
içinde, gelecek nesillere atalarımızın gelenek, görenek sanat ve 
düşüncelerini aktarmaktır. 
 
Topal Dede Türbesi, Bahşılı ilçesinin Bahçeli mahallesinde bulunur. 
Topal dede ile ilgili birçok rivayet bulunur. Kim olduğu kesin 
bilinmemektedir. Ahmet Yesevi’nin talebesi olan bu kişi ismi Ahmet 
olarak bilinir. Ahmet Yesevi’nin ölümünden sonra buraya gelip 
yerleşmiştir. İlçe halkına sürekli iyiliği ve doğruluğu öğretmiştir. 
Topallayarak yürüdüğü için bu ismi almıştır. Vefat ettikten sonra 
buraya gömülen bu kişi için birde türbe yapılmıştır. Bu türbeyi birçok 
kişi ziyaret etmektedir.  

 


