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OKULUM ARTVİN
Eğitim-öğretim alanındaki yenilikl erle beraber öğrenme ve öğretme tekniklerinde de gelişimlere
ihtiyaç duyulmuştur. Eğitim -öğretim faaliyetlerinin artık sadece sınıflar ve okullardan ibaret olmadığı
okullar dışındaki ortamlarında bu faaliyetler için kullanılabileceği düşüncesi ve gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Muhakkak ki en iyi öğrenmenin; öğrencinin yaparak yaşayarak öğrendiği; kazanımları
çevresiyle, sosyal hayatıyla ilişkilendirebildiği, aktif olarak öğrenme süreçlerine dahil olabildiği bir
anlayışla hareket edilerek başarıya ulaşılabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır . Bu öğrenme yönteminin
tanımı ise Okul Dışı Öğrenme Ortamlarıdır. Bu ortamlarda gerçekleştirilen öğrenme faaliyetleri ile
etkinlikler öğrencinin zihninde daha kalıc ı, daha inandırıcı, daha etkili ve daha uygulanabilir bilgi ve
becerilerin oluşmasını sağlayacaktır. Okul dışı öğrenme ortamları öğrenciyi cesaretlendirici ve eğitimi
destekleyici olması yönüyle de öğretmenlerimize kolaylıklar sağlayacaktır. Çünkü bilgi v e becerilerin
yaparak ve yaşayarak öğrenilmesini sağlayacaktır.
2023 Eğitim Vizyonu’nda Temel Eğitim Temasında yer alan Yenilikçi Uygulamalara İmkan
Sağlanacak şeklindeki 2. Hedef’in 2. Eyleminde; “Okulların, bölgelerin deki bilim merkezleri, müzel er,
sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri arttırılacaktır .” denilmekte ve Ortaöğretim
Temasında yer alan “Akademik Bilginin Beceriye Dönüşmesi Sağlanacak” şeklindeki 2. Hedef’in
3.Eyleminde ise; “Doğal, tarihi ve kültürel mekanla r ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı
öğrenme ortamlarının, müfredatlar da yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması
sağlanacaktır” denilmektedir.
Bu kapsamda; tarihi güzellikleriyle, doğasıyla ön plana çıkan ili mizde öğrencilerimizin yaşayarak
öğrenmelerini sağlamak, tarihimizi yerinde öğrenmelerine katkıda bulunmak, eğitim öğretimin sadece
okul çatısı altında değil de her yerde o labileceğini göstermek amaçlanmaktadır.
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında O kul Dışı Öğrenim çalışmaları başlayacak olup,
öğretmenlerimizin ders -kazanım tablolarından yararlanarak, öğrencilerin dersleri özümseyerek
anlamaları sağlanmalıdır.
Bu kılavuzun hazırlanmasında emeği geçen bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunar,
çalışmalarınızda yol gösterici olması ümidiyle iyi çalışmalar dilerim.

Fahri ACAR
İl Milli Eğitim Müdürü

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI ÇALIŞMA EKİBİ SORUMLU MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİSİ BİLGİLERİ
İL

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREV YERİ

Artvin

Recep KAYA

Şube Müdürü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI ÇALIŞMA EKİBİ EKİP BAŞKANI ÖĞRETMEN BİLGİLERİ

İL

ADI SOYADI

BRANŞI

GÖREV YERİ

Artvin

Tarık AKAN

Türk Dili ve Edb. MTAL

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI ÇALIŞMA EKİBİ ÜYELERİ ÖĞRETMEN BİLGİLERİ
İL

ADI SOYADI

BRANŞI

GÖREV YERİ

Artvin

Neslihan KARVAR

Fen Bilimleri

Atatürk Ortaokulu

Artvin

Akgün BEYAZKAYA

Sınıf

Karadeniz Bakır İlkokulu

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI ÇALIŞMA EKİBİ ÜYELERİ ÖĞRETMEN BİLGİLERİ
İL
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin

İLÇE
Ardanuç
Ardanuç
Ardanuç
Ardanuç
Arhavi
Arhavi
Borçka
Borçka
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa

ADI SOYADI
Fatma AKSAKAL
Murat ÖZDEMİR
İsmail KARAKUŞ
Fatma AKSAKAL
Özgür YAŞAR
Vakkas ÇALIŞKAN
Murat AKSU
CelAl Nuri ALTUN
Deniz OĞUZ
Gülşen EROL
Özgür ASLAN
Nazlı ÇAKMAK
Nimet GÜLLÜ
Mehmet Ali BAYIR
Hasan LOKUMCU
Metin GÜNEY
Sultan YENİGÜL
Öznur DURMUŞ
Sibel DEMİR
Cafer ÖZTÜRK
Turgay YENİGÜL
Mustafa KARAASLAN
Esra DEDE
Nesime ATASOY
Kemal Kamuran
Süleyman SEVİMLİ
Deniz OĞUZ

BRANŞI
Sınıf Öğretmeni
Müzik Öğretmeni
Beden Eğitimi Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Din Kült. ve Ahl.Bilgisi
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Tarih öğretmeni
Rehberlik
Sınıf Öğretmeni
İlköğretim Matematik Öğr.
İlköğretim Matematik Öğr.
Fen Bilimleri
Türkçe
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
İngilizce
Sosyal Bilgiler
Sağlık Hizmetleri Alanı
Türk Dili ve Edebiyatı
Yabancı Dil
Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Beden Eğitimi
Tarih
Coğrafya
Sınıf

GÖREV YERİ
İL
Atatürk İlkokulu
Artvin
Artvin
Ardanuç Anadolu Lisesi
Ardanuç Anadolu Lisesi
Artvin
Artvin
Atatürk İlkokulu
Artvin
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Artvin
Hacılar Ortaokulu
Şehit Savaş Gedik Mesleki ve
Artvin
Osman Bakır And. İmam Hatip Lisesi Artvin
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Artvin
Sugören Ortaokulu
Artvin
Karadeniz Ortaokulu
Artvin
Karadeniz Ortaokulu
Artvin
Karadeniz Ortaokulu
Artvin
Yavuz Selim Ortaokulu
Artvin
Yavuz Selim Ortaokulu
Artvin
Yavuz Selim Ortaokulu
Artvin
Yavuz Selim Ortaokulu
Artvin
Yavuz Selim Ortaokulu
Artvin
Mesleki ve Teknik Anadolu Lis.
Artvin
Artvin
Mesleki ve Teknik Anadolu Lis.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lis.
Artvin
Mesleki ve Teknik Anadolu Lis.
Artvin
Mesleki ve Teknik Anadolu Lis.
Artvin
Mesleki ve Teknik Anadolu Lis.
Artvin
Nuri Vatan Anadolu Lisesi
Artvin
Nuri Vatan Anadolu Lisesi
Artvin
Artvin
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Artvin

İLÇE
Kemalpa
Kemalpa
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Murgul
Murgul
Şavşat
Şavşat
Yusufeli
Yusufeli
Yusufeli
Yusufeli

ADI SOYADI
BRANŞI
GÖREV YERİ
Abbas ŞENOL
Tarih
Cok Programlı Anadolu
Mihriban YILDIZ
Coğrafya
Cok Programlı Anadolu
ESMA ATALAY
Gazi Ortaokulu
Türkçe
DUYGU BİLGİN
Gazi Ortaokulu
İlköğretim
NİSA BOYRAZ
Gazi Ortaokulu
İngilizce
SEZAİ KAYA
Gazi Ortaokulu
Bilişim
SELİN YAZICI
Gazi Ortaokulu
Fen ve
MARİYE IŞIK
Sosyal Bilgiler Gazi Ortaokulu
TUBA ÖZTÜRK
Gazi Ortaokulu
Din Kült. ve
PINAR KAMACI
Görsel Sanatlar Gazi Ortaokulu
EMEL PEÇEN
Beden Eğitimi Gazi Ortaokulu
FUNDA ERDEM
Gazi Ortaokulu
Teknoloji ve
Sosyal Bilimler Lisesi
BİLGEHAN ERDEM Türk Dili ve
{ŲẅθĂŎ. īŎ
īŦ Ŏ
ś ẁ[ īẅś ẅī
PINAR BAYDAR
Matematik
{Ųẅ
θĂŎ
.
īŎ
īŦ
Ŏ
ś ẁ[ īẅś ẅī
RIFAT CEYLANİ
Tarih
{ŲẅθĂŎ. īŎ
īŦ Ŏ
ś ẁ[ īẅś ẅī
NERMİN AYDIN
Kimya
BELMA KAHVECİ
Görsel Sanatlar {ŲẅθĂŎ. īŎīŦ Ŏś ẁ[ īẅś ẅī
{ŲẅθĂŎ. īŎ
īŦ Ŏ
ś ẁ[ īẅś ẅī
SALİH VURAL
Felsefe
{Ųẅ
θĂŎ
.
īŎ
īŦ
Ŏ
ś ẁ[ īẅś ẅī
EMRE AKIN
İngilizce
ÖNDER ÇELİK
Beden Eğitimi {ŲẅθĂŎ. īŎīŦ Ŏś ẁ[ īẅś ẅī
Aytaç ÇORMAN
İngilizce
Murgul Atatürk Anadolu Lisesi
Hamza ODUNCU
Beden Eğitimi Murgul AİHL
Selin ŞAHİN
Bilişim Teknolojileri
Şavşat
ve Yazılım
Hak Eğitim
Mustafa ADIYAMAN Türk Dili ve Edebiyatı
Şavşat Hak Eğitim
Ömer AKDUMAN Teknoloji TasarımHalitpaşa
Öğrt. Ortaokulu
Mehmet Ali YILDIZ Bilişim Teknolojileri
Halitpaşa
Öğrt. Ortaokulu
Tevrat CANSIZ
Tarih Öğretmeni Şehit Salih Hüseyin Parça AL
Yunus Emre ÖZDEMİRTürk Dili ve Edebiyatı
ŞehitÖğrt.
Salih Hüseyin Parça AL

Rehberde yer alan kazanım-mekan tablosunu nceley n z.
Ders kazanımlarınızla lg l mekanların l stes n oluşturunuz.

(Bkz EK1,EK 2,EK3)

bunlara uygun anketler ve çalışma kağıtları hazırlayınız

Gez sonrası son anket sınıfta uygulayınız.
Gez n zle lg l değerlend rme ve pek şt rme etk nl kler yapınız.

İng l zce
Coğrafya
K mya
Sanat Tar h
Matemat k
Felsefe

Stsw ll g ve nfo about who
nvented the semater als

Wr t ng

E9.7.S1. Students w ll be
able to ask and answer
s mple quest ons n an
nterv ew about past t mes
and past events.

E9.1.S1. Students w ll be
able to ntroduce
themselves and the r fam ly
members.
E9.2.W2. Students w ll be
able to descr be d ﬀerent
env ronments n s mple
sentences and phrases.

EĞİTİM MÜZESİ

Sts w ll g ve nfo about
mater al n the museum
EĞİTİM MÜZESİ

B l m sanat merkez

Sts w ll ntroduce them
selves to thestudent n
there n engl sh

THEME 1
THEME 7: WORLD
THEME 2: MY
:
STUDYING
ABROAD
HERITAGE
ENVIRONMENT

THEME 1: STUDY THEME 7: WORLD
ING ABROAD
HERITAGE

THEME 5: INSPIRATIONAL
PEOPLE

İng l zce

E9.5.W1. Students w ll be
able to prepare a poster
about an nsp rat onal
character.

İng l zce

9.Sınıf

9.Sınıf

*E9.7.S1. Students w ll be
able to ask and answer
s mple quest ons n an
nterv ew about past
t mes and past events
* E9.7.W1. Students w ll be
able to wr te a ser es of
sentences about h stor cal
places they v s ted n the past.

Studentsw ll be abletore
cogn zetheArtv n’sculture
Artv n Kültürev

E9.1.W1. Students w ll be
able to wr te s mple sentences
and phrases (a postcard, an
Çoruh Ün vers tes
e-ma l or a hotel reg strat on
Kütüphanes
form).
E9.1.S3. Students w ll be able
to ask for and g ve s mple
d rect ons n s mple phrases.
E9.2.W2. Students w ll be
able to descr be d ﬀerent
env ronments n s mple
sentences and phrases.

Çoruh Ün vers tes
Kütüphanes

Studentsw lllearn how
toﬁllreg strat on form n
ün vers tyl brary

studentsw lllearn how
to g ve rect ons of l brary

THEME 2: MY
ENVIRONMENT

E9.8.S2. Students w ll be
able to ask for and g ve
Hayvan Bakım Ev ve
adv ce about health
Rehab l tasyon Merkez
problems.

E9.8.S3. Students w ll be
able to express
Hayvan Bakım Ev ve
obl gat ons,
Rehab l tasyon Merkez
respons b l t es and
proh b t ons n soc al l fe.

Sts w ll descr be
an mal shelter

THEME 8:
EMERGENCY
AND HEALTH
PROBLEMS

E9.2.W2. Students w ll
be able to descr be
d ﬀerent env ronments n
Hayvan Bakım Ev ve
s mple sentences and
Rehab l tasyon Merkez
phrases.

THEME 2: MY
THEME 2: MY
ENVIRONMENT ENVIRONMENT

İng l zce

İng l zce

9.Sınıf

9.Sınıf

Sts w ll express obl gat ons
E9.8.W1. Students w ll be
respons b l t esand
able to prepare posters/ Hayvan Bakım Ev ve health s sues about
Rehab l tasyon Merkez an mal shelter
leaﬂet/brochures about
safety and health at work.

E9.2.W2. Students w ll be
able to descr be d ﬀerent
env ronments n s mple
sentences and phrases.

E9.2.W2. Students w ll be
able to descr be d ﬀerent ,
env ronments n s mple
sentences and phrases.

Stsw lldescr beAtatepe
Atatepe

Hat la Vad s

Stsw ll descr be
hat lavalley

E10.8.S1. Studentsw ll be
abletomakecomments on
nnovat ons bystat ng
causesan deﬀects.

Eğ t m müzes

E10.8.S2. Studentsw ll
be ableto talk about the r
preferences n
technolog caldev ces.

Eğ t m müzes

THEME 1:
SCHOOL LIFE

Eğ t m müzes

THEME 3:
LEGENDARY
FIGURE

E10.4.S1. Students w ll
be able to del ver a short
speech us ng v suals on
trad t ons. E10.4.S2.
Students w ll be able to
talk about several th ngs
they used to do when
they were ch ldren.

İng l zce

10.Sınıf

THEME 4:
TRADITIONS

THEME 8:
DIGITAL ERA

THEME 4:
TRADITIONS

İng l zce

10.Sınıf

E10.1.S2. Students w ll be
able to exchange personal B l m sanat merkez
nformat on n both formal
and nformal s tuat ons.

E10.3.R1. Students w ll
be able to scan a short
story to ﬁll n the t mel nes
w th events and dates.

Artv n Kültür Ev

E10.4.W1. Students w ll
be able to wr te a short
Artv n Kültür Ev
paragraph of compar ng
trad t ons around the world.

Stsw ll ntroducet
hemselves

Studentsw ll be
abletorecogn zethe
Artv n’sculture

Studentsw llrecogn ze
thed ﬀerence of
Artv n’sculture

10-Values
9-My Fr ends

Öğrenc ler kütüphaneye
E10.1.S2 Exchang ng
personal nformat on bot Borçka Halk Kütüphanes kaydederek k ş sel
b lg alışver ş sağlanır .
formal and nformal
s tuat ons.

11,12.Sınıf

İng l zce

10.Sınıf

8-Alternat ve
Energy

1-School L fe

İng l zce

E11.10.S2 Mak ng
comments about moral
values and norms

E11.9.S1 Ask ng and
answer ng quest on to
clar fy a well
known/common place

E12.8.S1 Oﬀer ng
solut ons to env ronmental
problems

Muratlı Cam ve
İbr kl K l ses

Karagöl ya da
Macahel

Karagöl ya da
Macahel

Öğrenc lere farklı
değerler yerler nde
aktararak bu normlar
hakkında yorum
yapmaları sten r.

Öğrenc ler b l nen b r
yer hakkında soru sorup
cevaplarken bu
mekanda bulunarak
yaşama yakınlık sağlanır.

Öğrenc lerden bu
mekanlardak çevre
problemler n buldurarak
çözüm öner ler
sunmaları sten r.

AÇÜ HOPA
YERLEŞKESİ

akt f kullanıldığını görür

.

Eğ t m neden yle oluşan
göç alan yerdek meydana
get rd ğ değ ş mler n
neler olduğunu bel rt r.

9.2.2.Yerleşme doku ve
t pler nde etk l olan
faktörler açıklar.

Cam l ve etrafındak
köyler

Dağınık yerleşme t p
ve mesken yapı
malzemes n tanır.

10.3.1. Uluslar arası
ulaşım hatları açısından
bölgesel koşulları
anal z eder.

Karaden z Sah l Yolu
Borçka - Hopa
Cankurtaran Tünel

Tünel nşaatıyla bölge
ulaşımının değ ş m n
görür.

Çevre K myası

Doğal ortamın
nsan el yle nasıl

Doğal S stemler

Karaden z Sah l Yolu
9.4.1.İnsanların doğal
Borçka - Hopa
çevrey kullanma b ç m n
Cankurtaran Tünel
örneklend r r.

GÖÇE NEDEN OLAN
ÇEKİCİ UNSURLARDAN
OLDUĞUNU AÇIKLAR

Coğrafya

9,10.Sınıf

Hava Olayları
ve İkl m

Beşer S stemler

GÖÇLER

Çevre ve Toplum

Coğrafya

9.5.2Hava, su ve toprak
k rl l ğ ne sebep olan
k myasal k rlet c ler
açıklar.

11.Sınıf

Artv n Kafkasör

Doğal ortamların
güzell ğ n görerek
çevre tem zl ğ ne karşı
daha duyarlı olması
sağlanır.

10.1.6.Dış kuvvetler n
yerşek ller n n oluşum
Artv n-Borçka
Akarsu aşınım şek ller n n
sürec ne etk ler açısında Yolu Arası Çoruh vad s oluşumunu öğren r.
açıklar.

Hava olaylarını kl mle
l şk lend rme

Meteroloj

Hava olaylarını
kl mle l şk lend rme

2.Ün te Beşer
S stemler Üret m
Dağıtım Tüket m
Etk leyen Beşer
S stemler

Üret len malların
dağıtılmasında t caret n
gel şmes nde l manların
önem n açıklar

Hopa L manı

Bakır şletmeler
ulaşımı hakkında b lg alır

Rusya ve Avrupa
ülkeler nden kafkas
ülkeler ne yapılan
t carette Hopa L manının
önem n kavrar

TURİZM

Karaden z Bakır
İşetmeler

Kullanılan enerj
kaynağının şlend ğ
santral n yeterl l ğ n
sorgular

2.Ün te Beşer S stem
ler Türk ye’de Tarım
ve Hayvancılık
Sanay B tk ler

Hopa’dak Term k
santral n enerj üret m n Hopa Term k Santral
de kullandığı yakıtı genel
enerj üret m ndek
türüyle l şk lend r r

Samsunda şlenen
bakırın b r kısmının
Murgul’da çıkarılıp
Hopa dak şletmeden
den z yoluyla
,gönder ld ğ n açıklar

Coğrafya

11.Sınıf

Beşer S stemler

2 Ün te Beşer S stem 2.Ün te Beşer S stem
ler Türk ye’de Enerj ler Türk ye’de Enerj
Kaynakları Türk ye’de Kaynakları
Madenc l k

Coğrafya

Fabr ka kurulum yer le
ürünün üret m sahası
arasındak l şk y kavrar,
Türk ye ekonom s
açısından önem n açıklar

Bulunduğu coğrafyadak
değerler n farkındalığını
bel rt r

11.3.3. Türk kültürünün
yayılış alanlarını anal z
eder.

11.Sınıf

Çay fabr kaları ve
mevcut çay üret m
alanları

Fabr kaların üret m
sahalarına yakın
olduğunu açıklar

ORTAHOPA CAMİİ

Tar hsel bağla
günümüzü l şk lend r r

Borçka Aralık Köyü
Pans yon Evler ve
Karagöl Tes sler

Türk kültürü hakkında
bölgesel-yöresel
farkları görür.

9.Sınıf

9.1.2. Su kaynaklarının
korunmasının önem n
açıklar.
9.1.3.Su kaynaklarının
korunmasına yönel k
çözüm öner ler gel şt r r.

Artv n Kafkasör

Doğal ortamların güzell ğ n görerek çevre
tem zl ğ ne karşı daha
duyarlı olması sağlanır.

Borçka Karagöl

Su kaynaklarımız
hakkında b lg sah b olur.

Kimya Bilimi

Artv n Der ner Barajı

Suyun tüm canlı yaşamı
ç n ve nsanların enerj
kaynakları ç n ne kadar
gerekl olduğunu barajı
gözlemleyerek
kavramaya çalışır.

K mya

5.Ünite: DOĞA VE KİMYA

Doğa ve K mya
Su ve Hayat

9.5.2Hava, su ve toprak
k rl l ğ ne sebep olan
k myasal
k rlet
c ler
9.1.1.
Tatlı su
kaynakla
açıklar.
rına örnekler ver r.

Doğa ve K mya

Suyun varlıklar ç n
önem n açıklar.
Su kaynaklarının ve
korunmasının önem n
açıklar.

Çevre K myası

K mya

9.Sınıf

9.1.2. Kimyanın ve
kimyacıların çalışma
alanlarını açıklar.

9.5.1.2.Su tasarrufuna ve
su kaynaklarının korunmasına
yönelik çözüm önerileri
geliş rilir
9.5.1.3. Suyun sertlik ve
yumuşaklık özelliğini açıklar.

Muratlı Çay Fabrikasi

Muratlı Barajı
Borçka Barajı

Endüstriyel kuruluşların
kimya ile ilişkisini gözlemler.

Su kaynaklarının ve
korunmasının önemini,
suyu tasarruﬂu kullanılmanın
ve kullandığımız suyun
sertlik derecesini öğrenir.

10.4.1İlaçların farklı
formlarda kullanılmasının
nedenler n açıklar.

Kafkasör

Kafkasör

10.4.2. Hazır gıdaları seçerken
ve tüket rken d kkat ed lmes Muratlı Çay Fabr kas
gereken konuları açıklar.

K mya

Kafkasör ortamında
doğal b tk çeş tl l ğ le
doğal nd katörler
keşfetmes sağlanab l r.

P yasadak laç
formlarının (hap, şurup,
ğne, merhem) temel
özell kler ne değ nmek ,
yanlış ve gereks z laç
kullanımının doğuracağ
sonuçları b zzat hastane
yetk l ler nden d nlemes
sağlanır.
Gıda endüstr s nde üret m
ortamlarında d kkat
ed lmes gereken kurallar
ve üret m aşamaları hakkın
da b lg sah b olur.

2.Ün te Karışımlar

10.3.3As t ve Baz
Tay n nde nd katör
kavramına açıklık get r r.

10.Sınıf
10.Sınıf

4. Ün te: K mya
Her Yerde

Gıdalar

Yaygın Günlük
Hayat K myasalları

Hayatımızda
As t ve Bazlar

K mya

10.Sınıf
10.Sınıf

10.2.1.4.çözelt ler n
özell kler n günlük hayattan CAMİLİ YOLU
BORÇKA-Sanay S tes
örnekler le açıklar.
Çözelt ler n donma ve
K.N'nın çözücüler n n
donma ve K.N'nın farklı
olduğunu der ş me bağlı
olarak değ şt ğ n açıklar.

10.2.2.1.Endüstr ve sağlık
alanında kullanılan karışım
ayırma tekn kler n açıklar.

10.4.1.5. laçların farklı
formlarda kullanılmasının
nedenler açıklanır

Borçka devlet hastanes

Borçka Devlet
Hastahanes - Toplum
Sağlığı Merkez Eczaneler

Karayollarında ve taşıtlarda
buzlanmaya karşı alınan
önlemler koll agat f
özell kler bakımından
gözlemlen r. Kışın buzlu
yollara tuz dökülmes ve
araçlara ant ﬁr z
eklenmes yle saf çözücünün
Donma Noktasını düşürmes
gözlemlen r.
ağlık alanında kullanılan
karışımları ayırma
tekn kler nden santr füj ve
d yal z şlemler n n
hastanede gözlemlenmes
Öğrenc ler eczacı ve
doktorlar le görüşerek
p yasadak laç formlarının
(hap, şurup, ğne merhem)
özell kler öğren l r.
Yanlış ve gereks z laç
kullanımının nsan sağlıgına
ülke ekonom s ne ve çevreye
verd ğ zararlar vurgulanır

Korozyon

Elektrol z

Tepk me Hızları

K mya

11.5.1K myasal
tepk meler n hızlarını
açıklar.

11,12.Sınıf

Artv n Çoruh Ün vers tes Farklı hızda gerçekleşen
k myasal tepk meler n
K mya Laboratuarı
deneyler yapılarak
tepk me hızlarının
farklılığı kavratılır.

12.1.5K myasal
maddeler n elektrol z
yöntem yle elde ed l ş
Artv n Çoruh Ün vers tes
sürec n açıklar. Suyun K mya Laboratuarı
elektrol z le h drojen ve
oks jen eldes deney
yaptırılır.

Elektrol z deneyler le
b leş kler n ayrıştırılması
ve elektrotlarda toplanan
madde m ktarlarının
hesaplanması kavratılır,
ayrıca elektrol z le
kaplamacılık üzer ne
durularak metal kaplama
12.1.6Korozyon kavramı
deney daha kapsamlı
nı açıklar, korozyondan Artv n Çoruh Ün vers tes b r şek lde yapılarak
koruma sürec ve kurban K mya Laboratuarı
konunun kavranması
elektrot kavramı
sağlanır.
üzer nde durur.

6.Ün te İslam
ve Türk M mar s

7.Ün te Geleneksel
Sanatlarımız

7.Ün te Geleneksel
Sanatlarımız

Sanat Tar h

3. Türk kültürünün el
sanatlarına yansımalarını
açıklar.

3.Türk kültürünün el
sanatlarına yansımalarını
açıklar.

5.İslam ve Türk M mar s nde etk l olan m marları ve
eserler tanır.

12.Sınıf

Eğ t m Tar h Müzes

Atatepe

Artv n Kültür Ev

Eğ t mde kullanılan tar h
araç-gereçler nceleyerek Türk Kültürünün el
sanatlarına yansımalarını
görmes sağlanır.

Öğrenc ler n yaşadığı
şehr n sanat eserler n
yer nde gözlemleyerek
Türk Heykel sanatının
farklılıklarını anlamaları
sağlanır.

Öğrenc ler n yaşadığı
şehr n m mar yapısını
estet k açıdan
tartışmaları sağlanır.

1.Rasyonel sayıların
tar hsel gel ş m
1.Üslü sayıların
tar hsel gel ş m
1.Köklü sayıların tar hsel
gel ş m

Ceb rsel İfadeler
Denklemler,
ve Eş ts zl kler

1.Tam sayıların tar hsel
gel ş m

Yaşadığı yerdek
ün vers te kütüphanes n
kullanarak konu le lg l
araştırma yapar,
konuya l şk n b l m
adamlarını araştırma
ortamında tanır ve
b l msel gel şmeye
katkılarını tartışır.

Ver

Sayılar
Sayılar

Matemat k

9.Sınıf

1.Açı ve Üçgen kavramının
tar hsel gel ş m .

1.Doğal sayıların tar hsel
gel ş m

Sayılar

Hazırlık

Artv n Çoruh Ün vers tes Kütüphanes

Açılar

Matemat k

7.Günlük hayatla lg l
problemler çözer.
(Oran-orantı, Sayı, Kes r,
Yüzde Problemler )

9.3.5.2. Denklemler ve
eş ts zl kler le lg l
problemler çözer.

9.5.2.2. Gerçek hayat
durumunu yansıtan ver
gruplarını uygun graﬁk
türler yle tems l ederek
yorumlar.

Hayvan Bakım Ev
ve Rehab l tasyon
Merkez

Hayvan Bakım Ev
ve Rehab l tasyon
Merkez

Hayvan Bakım Ev
ve Rehab l tasyon
Merkez

Bakım ev ndek g derler,
hayvanların beslenmes ,
tem zlenmes , sayıları,
ver len laçların oranları
ve tekrarları g b konular
da oluşturulan gerçek
hayat durumlarıyla lg l
problem durumları
oluşturup çözmeye
yönel k çalışmalara yer
ver l r.
Bakım ev ndek g derler
hayvanların beslenmes ,
tem zlenmes , sayıları,
ver len laçların oranları
ve tekrarları g b konular
da oluşturulan gerçek
hayat durumlarıyla lg l
problem durumları oluştu
Bakımev
ndenyönel
elde ed
rup çözmeye
k len
gerçek
hayat
durumlarına
çalışmalara yer ver l r.
uygun ver lerle lg l çalış
malar yapılır.

10.5.1.1 Çokgenler

10.6.1.1 D k pr zma ve
p ram tler n uzunluk ,
hac m ve alan bağlantısı

10.Sınıf

Macahel
B yosfer Alanı

Cam l Macahel
Cam s

Bal petekler ndek
şek ller

Cam n n m mar yapıların
da hesaplamaların
yapılması

Matemat k

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ARİTMETİĞİ

KATI CİSİMLER ÇOKGENLER

Matemat k

11.3.2.1 Gel r g derler göz
önüne alarak b rey,a le ve
kurum bütçes oluşturur.

11.Sınıf

Karagöl

Karagöl şletmes n n
kurum bütçes n
hesaplama

10.Sınıf

Felsefe

3.Ün te Felsefen n Temel Problemler

“B l m ned r?", "B l msel
yöntem ned r?”,
“B l m n değer ned r?”
10.3.3. B l m felsefes n n
problemler nden hareket
konusunu ve problemler n
le b l m felsefes n n
BİLSEM Gözlem Ev konusu kısaca açıklanır.
açıklar.

10.3.2. B lg felsefes n n
konusunu ve problemler n
açıklar.

Öğrenc ler n derg ve
gazete haberler , nternet,
sosyal medya veya TV
programlarında paylaşılan
BİLSEM Gözlem Ev
b lg ler , b lg n n değer ve
güven l rl ğ açısından
tartışmaları sağlanır.

9.6.3. Selçuklu ve Osmanlı'
nın İslam meden yet n
katkılarını ana hatlarıyla
açıklar.

9.6.3. Selçuklu ve Osmanlı'
nın İslam meden yet n
katkılarını ana hatlarıyla
açıklar.

İbr kl k l ses

Muratlı Cam s

Cam l Macahel
Cam s

Orta çağda yapılmış
olan d n yapıları görür.

Osmanlı'nın
M mar Anlayışı

Tar h

Osmanlı dönem
d n m mar s n görür.

10.4.2. Osmanlı coğrafyasındak m mar -sanatlardan
meydana gelen değ ş mler
anal z eder.

11.3.2. Osmanlıda s yas
varlığa yönel k tehd tler
anal z eder.

Osmanlı dönem d n
m mar s n görür.
18.yy'da Osmanlı
Devlet

İslam yet ve
Türkler

İslam yet ve
Türkler

Orta çağda
S yas Yapılar

Tar h

9.2.6. Orta çağdak s yas
yapılar, aralarındak
farklılıklar vurgulanarak
ele alınır.

10,11Sınıf

9.Sınıf

11.3.2. Osmanlıda s yas
varlığa yönel k tehd tler
anal z eder.

Muratlı-Macahel
Cam ler

Dem rc ler Köprüsü

Aralık Köyü Köprüsü

Geçm ş le günümüz
m mar s n kıyaslama.

18.yy Osmanlı
m mar s n görür.

18.yy Osmanlı
m mar s n görür.

10.Sınıf

B.9. Görsel ve ş tsel
unsurları doğru ve etk l
Gazete
kullanır.
Matbaa
B.12.Yazdığı
metn başkalarıylas paylaşır. 7 Mart Gazetes

B.3.Yazma konusuyla lg l
hazırlık yapar.
B.4.Yazacağı metn planlar.

Karagöl Cam l
Macahel-Maral

Öğrenc ler n haber
met nler n n nasıl
oluştuğunu ve okuyucuyla
nasıl paylaşıldığını
gözlemlemes
öğrend kler n n daha
kalıcı olmasını sağlar.

Öğrenc ler n gez p
gördükler yerler kaza
nım çerçeves nde
özümsemeler daha
kalıcı öğrenmeler n sağlar.

12Sınıf

Türk D l ve Edeb yatı

4/Cumhur yet Dönem Türk Edeb yatından
(1923-1950 arası) Roman Örneğ

8/ Gez Yazısı
Yazma Çalışması 8/ Haber Metn Yazma ve Sunma Çalışması

Türk D l ve Edeb yatı

A.2.2 Metn n türünün ortaya
çıkışı ve tar hsel dönem
le l şk ler n bel rler.

Borçka Garn zon
Şeh tl ğ

Öğrenc lere m ll b l nc
ve şuuru aşılamak
, konuyu daha y
anlamalarını sağlamak
ç n ün te kazanımı
çerceves nde şeh tl k
z yaret ed l r.

Her ilde bir "Eğitim Tarihi Müzesi" projesi kapsamında Artvin'in
en eski liseli olan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi bünyesinde
oluşturulan Artvin Eğitim Tarihi Müzesinde il genelindeki okullardan
toplanan ve eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan, kitap, dergi,
evrak, fotoğraf ve eğitim araç gereçleri sergileniyor.

Artv n Kazım Karabek r Anadolu L ses Yen mahalle

466 212 10 81

Pazartes den Cumaya

Saat 08.00-17.00

ARTVİN BİLİM SANAT MERKEZİ
Hedef k tles ndek özel yetenekl öğrenc ler n b reysel yetenekler n n
farkında olmalarını ve kapas teler n gel şt r rken üst düzeyde
kullanmalarını sağlamak ve
öğrenc lerden zeka, yaratıcılık, sanat, l derl k kapas teler veya özel
akadem k alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans
gösteren ve konunun uzmanları tarafından özel yetenekl olduğu
bel rlenen öğrenc lere yaşantısal b r eğ t m vermekt r.

Dere, 08000, Yusufel Cd. 4-6, 08000
04662122623
Pazartes den Cumaya
Saat 08.00-17.00

ARTVİN KÜLTÜR EVİ

Ocak taşı yazısından ev n H crî 1215 (Mîlâdî 1799) yılında B canoğlu Yahya Ağa
Sakıp Sabancı Sk. No:37 Orta Mah.
tarafından yaptırıldığı yazmakta olup, Osmanlıca tapu kayıtlarında Artv n' n Orta
Mahalles 'nde b r bâb-ı hâne ma'a bağçe (bahçel konak) olarak geçen ve b r
Osmanlı-Türk şaheser olan yapı aynı muh tte bulunan ş md k adıyla Orta Mahalle
Cam n n yapımından yaklaşık 16 yıl sonra yapılmıştır. Ocağın sağ ve sol
466 212 92 12
taraﬂarında yazıları yazan ustaların s mler yazılıdır k ; taş, duvar ve ağaç
üzer nde oymacılık sanatını şleyen, ç zerek ve kazarak yazma tekn ğ n kullanan
bu usta zanaatkarlarına o zamanlar “Hakkâk” den ld ğ nden, d kkat edersen z
yazma ﬁ l de burada “Hakkâ” olarak fade ed lm şt r. Ocağın sağ ve solundak
Pazartes den Cumaya
selv (ya da serv ) ağacı mot ﬂer n nse Türk kültüründe özel b r yer vardır.
Geçm şten günümüze doğru Türk kültürünü nceled ğ m zde ağaç mot ﬁn n ne
kadar çok kullanıldığını ve kullanımındak benzerl kler daha y görürüz.
Saat 09.30-12.00
İnsan hayatı ç n özel b r yer ve önem olan ve hayat ağacı olan serv mot ﬁ
Osmanlı'nın zanaatkarları tarafından ç n lerde, k l mlerde, ocak taşlarında,
mezar taşlarında, çeşmelerde, duvar res mler nde ve daha b rçok yerde çokça kullanılmıştır.
Serv ağacının m narelerle olan benzerl ğ de, bu ağacın Osmanlı kültüründek yer n sağlamlaştıran etkenlerden b r d r.
Restorasyonu ve ve Çevre Düzenlemes yapılan Kültür Ev , müstec re k raya ver lm ş olup, yöresel yemekler n yen leb leceğ b r mekandır.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ

Artv n Çoruh Ün vers tes Merkez Kütüphanes 4189 metre kared r. Çağın gereğ olarak özell kle
elektron k b lg kaynakları, fonks yonell k ve engell er ş m le lg l alanlara özell kle önem ver lm şt r.
Kullanıcıların k mseye ht yaç duymadan sted kler k tapları seçt kten sonra sadece kurum k ml k
kartlarını okutarak k taplarını kend kend ler ne ödünç alab lecekler Self-Check c hazları bulunmaktadır.
Zem n kat lobby kısmında kütüphane h zmetler n n tanıtıldığı büyük b r tanıtım ekranı bulunmaktadır.
Aynı zamanda lobby ve bekleme yer nde oluşturulan tablet alanında tüm dünyadan akadem k
yayınlar ve gazeteler tam met n olarak tak p ed leb lmekted r.
Okuma salonlarında k tabın bell b r kısmına ht yaç duyulursa k tabı ödünç almak yer ne o sayfalarını
tarayıp ster kend usb bellekler ne kaydedeb leceklerd r.

Artv n Çoruh Ün vers tes Şeh r Yerleşkes
466 212 10 21
Hergün
Hafta ç Saat 08.30-21.00
Hafta sonu 08.00-17.00

HATİLA VADİSİ

Artv n merkez lçe sınırları çer s nde, Hat la Vad s ’nde yer alan Hat la Deres ve b rçok
deren n bulunduğu, Karaden z’ n en güzel m ll parklarından b r . Ulaşımın, Artv n l
merkez nden 10 km’l k stab l ze yolla sağlandığı Hat la Vad s M ll Parkı, 17,138 hektarlık
alanı kaplayan ve 1994’ten bu yana m ll park statüsünde olan b r bölge

ARTVİN HAYVAN BARINAĞI

Artv n Beled yes tarafından nşa ed len Karaden z Bölges nde örnek olacak ‘Hayvan Bakım Ev ve Rehab l tasyon Merkez ’ projes h zmete g rd .
Günlük ortalama 50 sokak hayvana h zmet verecek tes s, Yaban ve sokak hayvanlarının bakım, rehab l tes le evc l hayvanların kl n k ht yacının karşılayacak.
Çayağzı Mahalles , M ralay Şükrü Bey Cad.,08000
Merkez/
444 7008

Hergün
24 Saat açık

ARTVİN ATATEPE ATATÜRK HEYKELİ

22 metre yüksekl ğ nde 60 ton ağırlığındak Artv n Atatürk Heykel , Sıtkı Kahvec oğlu Vakfı
tarafından yaptırılmıştır. Heykel, Atatürk'ün Dumlupınar'da kayaların üzer nde yürüdüğü anı
canlandırmaktadır. Dünyanın en büyük Atatürk heykel olma özell ğ n taşımaktadır. Ayrıca
heykel n yanında 60 metre d rek uzunluğuna sah p, 216 metrekarel k b r Türk bayrağı
dalgalanmaktadır

Atatepe üzer nde bulunan heykele Artv n şeh r
merkez nden Yurttaş Saraç ve Yusufel Caddeler tak p
ed lerek ulaşılır.
Hergün
24 Saat açık

TARİHİ MACAHEL CAMİSİ,MURATLI CAMİSİ,İBRİKLİ KİLİSESİ

Tar h Macahel Cam

Artv n' n Borçka lçes ne bağlı Gürc stan sınırındak
Cam l Havzası'nda bulunan 165 yıllık tar h cam , yıllara
meydan okuyor.
Cam l Havzası'ndak 6 köyden b r olan Maral'da,
Osmanlı dönem nden kalma tar h İrem t Cam s ,
ahşap m mar s ve kök boya kullanılan rengarenk
mot ﬂer yle göz dolduruyor.

Tar h Muratlı Cam
Borçka Muratlı Köyü’nde yer almaktadır. Mahﬁle g r ş sağlayan
kapının üzer ndek k tabeye göre yapı, H cr 1262 M lad 1846
yılında, Ahmet Usta ( Aslan oğlu ) tarafından nşa ed lm şt r.
Y ne üzer ndek k tabeler ne göre, H cr 1263 M lad 1847 tar h nde
Uzunhasan Zade Hüsey n Alemdar tarafından m nber ,
Sağıroğlu Hüsey n Ağa tarafından da mahﬁl katı yaptırılmıştır.
Yöredek Rus şgal zamanında
ç mekanda meydana gelen tahr pler neden yle, onarım gören
cam n n or j nal ahşap m nares 1979 yılında yen den yaptırılmıştır.
Bunların dışında halkın katkılarıyla, kısm onarımlar geç ren cam ,
badete açık bulunmaktadır

Tar h İbr kl K l ses
İbr kl K l ses İbr kl Köyü-Fındıklı Mahalles Borçka lçes ne
20 km. mesafedek İbr kl köyünded r. Ortaçağ dönem Bagratlı
eserler ndend r. K l seye, Artv n-den veya Borçka lçes nden araç
k ralanarak veya Borçka lçes nden kalkan köy serv sler le
ulaşım sağlanab l r.

BORÇKA KARAGÖL

1800 lü yıllarda bugünkü Klaskur yaylasının yakınında
bulunan b r tepen n toprak kayması sonucu Klaskur deres n n
önünü kapatması le oluşmuş göllerd r.
Zeng n orman örtüsü ve ﬂora çeş tl l ğ le lg çekmekte olup
kamp tur zm ç n İl m zdek sayılı yerlerdend r.
Ayrıca yöre halkı tarafından mes re yer olarak kullanılmaktadır.
Borçka-Cam l karayolu üzer nde olup, Borçka lçes ne 27 km. uzaklıktadır

.

HOPA TERMİK SANTRAL

HOPA TERMİK SANTRALİ HAKKINDA BİLGİ
Hopa Term k Santral Kamu İkt sad Teşekkülü olup,
ELEKTİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`ne bağlı b r Müdürlüktür.
Doğu Karaden z bölges n n enerj ht yacını karşılamak üzere 2X25 MW gücündek Santralımız 1968 yılında nşasına
başlanmış olup, 1973 yılında enerj üret m ne başlanmıştır. Sonrak yıllarda kurulan Yük Tevz Merkezler le Ulusal
enerj s stem ne bağlanmış ve Enterkonnekte s stem n Enerj ht yacına göre Elektr k üretmekted r. 2003 yılına kadar
elektr k enerj s üret m ne devam etm şt r.
S stem n Enerj ye ht yacı olmaması nedne yle 2003 yılından 2009 Ek m ayına kadar Elektr k Enerj s üret m yapılmamıştır.
Yıllar t bar yle 2009 Ek m, 2011 Aralık, 2012 Ocak, Şubat, Aralık aylarında ve 2013 Aralık ayında kısa aralıklarla Enerj Üret m ne
devam ed lm şt r
1979 yılında S.S.C.B.`den yapılan anlaşmalar net ces nde 1979 yılından 1991 yılına kadar enerj alımına devam ed lm şt r.
1991 yılında t braren Gürc stan’dan yaz aylarında enerj alınmış kış aylarında se anlaşma gereğ enerj ver lmeye devam
ed lmekted r.
Borçka lçes Muratlı bölges nde kurulan Muratlı HES Santralının ürett ğ Elektr k Enerj s 154 kV Enerj nak l hattı vasıtasıyla
İşletme Müdürlüğümüzdek mevcut şalt sahası vasıtasıyla Enterkonnekte s steme ver lmekted r.
Santralımızın ana yakıtı Fuel-o l No: 3 olup, Santralımız tam kapas tede çalıştığı zaman günlük 320 Ton, aylık 9.000 Ton yıllık
se 90.000 Ton yakıt kullanılmaktadır. Gem le gelen yakıt Hopa l manındak mevcut bulunan Fuel-o l boru hattımızdan İşletmem zde
k 2 adet 10.000 Ton`luk Fuel-o l tanklarına depolanmaktadır.

Adres: Bucak, Sah l cad, 08600 Hopa/Artv n
Çalışma saatler :
Açık ⋅ Kapanış saat : 17:00
Telefon: (0466) 351 36 20

HOPA LİMANI

Hopa L manı Doğu Karaden z’ n doğu sınırında B.D.T. Gürc stan Cumhur yet hududu olan Sarp Sınır kapısına 15 km. mesafeded r.
İlk defa 1962 yılında proje çalışması tamamlanan L manın nşaatına 1963 yılında başlanmış, 1972 yılında yapımı tamamlanan bölümler yle
h zmete açılmıştır. İlk önceler Den zc l k Bankası T.A.O. kurumu, Trabzon L man İşletmes Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Hopa L man İşletme
Şeﬂ ğ adı le şlet len ve tevz çalışmaları kısım kısım devam eden Hopa L manı; Ağustos 1986 tar h nde Türk ye Den zc l k İşletmeler A.Ş
Genel Müdürlüğü bünyes nde müstak l şletme Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. Türk ye Den zc l k İşletmeler A.Ş. Hopa L man İşletmes
Müdürlüğü adı altında devam eden Hopa L manı, Başbakanlık Özelleşt rme İdares Başkanlığı Özelleşt rme Yüksek Kurulu’nun 9 Mayıs 1997
gün ve 22984 sayılı Resm Gazetede yayınlanan ve uygulama şekl şletme hakkının 30 yıl süre le devred lmes yöntem le özelleşt r lmes
hakkındak karar sonucu, 17 Haz ran 1997 tar h t bar yle özelleşt r lerek Türk ye Den zc l k İşletmeler A.Ş. tarafından ﬁ len 27 Haz ran 1997
tar h t bar yle Park Den zc l k Ve Hopa L man İşletmeler A.Ş.‘ne devred lm şt r.
Telefon: 90 466 351 47 91

ÇAYKUR ARHAVİ ÇAY FABRİKASI

Adres: Musazade Mah. Arhav , Artv n
Telefon:0466 312 40 14

MURGUL BAKIR İŞLETMELERİ

Et Bakır A.Ş. Murgul İşletmes
Artv n’de bulunan Et Bakır A.Ş. Murgul İşletmes , 2006 yılında Ceng z
Hold ng bünyes ne dah l oldu. Et Bakır A.Ş. Murgul İşletmes nde açık
maden sahaları le yılda 3.500.000 ton Tüvenan Bakır Cevher çıkarılıyor ve
şlenerek yılda 130.000 ton bakır konsantres üret l yor. Halen modern zasyon,
kapas te artırma ve yen rezerv bulma çalışmaları devam eden tes ste, 25
MW kurulu güce sah p H droelektr k Enerj Santral Üret m L sansı
kapsamında enerj üret m ne devam ed l yor. Murgul’dan çıkarılan bakır
cevherler , bakır konsantres ne dönüştürülüyor ve 2 boru hattıyla Hopa’dak
ﬁltre ve kurutma tes sler ne pulp hal nde nakled l yor. Konsantreler burada
ﬁltre ve kurutma şlem ne tab tutulduktan sonra malzeme stok sahasına
alınıyor ve Hopa L manı’ndan sevk yat yapılıyor.

Adres: Damar 08510 Murgul, Artv n / TÜRKİYE
Tel: +90 (466) 721 20 14-15-16-17 (Pbx)
Faks: +90 (466) 721 23 31
Webs te: http://www.et bak r.com.tr

BAŞOBA VE YOLDERE KÖYÜTARİHİ KÖPRÜLERİ

Başoba Köyü Köprüsü
Kâg r olarak nşa ed len köprü k mesnetl kemer köprüdür. Köprü, m mar
özell kler ne göre 19. yy’a tar hlenmekted r.
Tek kemerl köprüde malzeme olarak moloz ve kesme taş kullanılmıştır.
Doğu-batı doğrultusunda nşa ed len köprünün uzunluğu yaklaşık olarak 15 m’d r.
Gen şl ğ 2,35 m olan köprünün yüksekl ğ 6,70 m’d r.
Köprünün kuzeydoğusunda daha önceler b r k tabe olduğu söylenmekted r.

Yoldere Köyü Kemer Köprüsü
K tabes bulunmayan yapı, muhtemelen XVIII. y.y.’da nşa ed lm şt r. Yapı, Hopa İlçes , Yoldere Köyü’nde
bulunmakta olup, tek gözlü ve yolunun eğ ml olduğu köprüler grubundadır.
Köprü gözü k kademel yuvarlak kemerle bel rlenm şt r. Kemer nde, düzgün kesme taş, tempan duvarlarında
moloz taş kullanılmıştır. Korkuluk duvarları yoktur. Günümüzde araç geç ş n de sağlamaktadır.

DEMİRCİLER-ARALIK KÖYÜ KÖPRÜLERİ

Kâg r olarak nşa ed len köprü k mesnetl kemer köprüdür.
Tek gözlü kemerl köprüde malzeme olarak moloz ve kesme
taş kullanılmıştır. Kemerde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Gen ş b r açıklığı geçen köprünün konstrüks yonu sağlam durumdadır.
Köprü, 33 m uzunluğunda ve 2,8 m gen şl ğ ndend r.

Kâg r olarak nşa ed len köprü k mesnetl , tek gözlü kemer köprüdür.
Köprünün yapımında malzeme olarak moloz taş, kaba yonu taş ve kesme taş
kullanılmıştır. Köprü, m mar özell kler ve yapım tekn ğ ne göre 18. yüzyıla
tar hlenmekted r. Eğ ml yol döşemes moloz taştandır. Köprü 28 m. uzunluğunda,
2,40 m. gen şl ğ nded r.

BORÇKA-HOPA TÜNELİ

Artv n’ n Borçka le Hopa lçeler arasındak R ze-Artv n-Ardahan karayolundak 690 rakımlı Cankurtaran
Geç d ’nde yer alan Cankurtaran Tünel , Karaden z’ Doğu Anadolu Bölges üzer nden İran’a bağlayan ve
özell kle zorlu kış şartlarında sürücüler n korkulu rüyası olan Cankurtaran Geç d ’ne alternat f olarak yapıldı.
5 b n 900 metre uzunluğundak ç ft tüplü Cankurtaran Tünel ’n delme şlemler 2014 yılında tamamlanan
Cankurtaran Tünel Hopa-Çavuşlu mevk nde 200 metre kotundan başlayarak Borçka-Ç fteköprü mevk nde
400 metre kodunda son buluyor. Tünel 36 k lometrel k Hopa-Borçka karayolunda mesafey 14 k lometreye
düşürüyor.

BARHAL ÇAYI VADİSİ

Artv n’ n Yusufel lçes sınırları ç nde yer alan Barhal Vad s ’n n yüksek kes mler nerdeyse altı
ay kar altına kalıyor. Haz ran ayında b le kış yürüyüşler yapılab l yor çünkü yüksek kes mlerde
tüm vad ler karla kaplı oluyor.
Kar dağlara ek m sonuna doğru, bazı yıllar daha da erken düşüyor. Ek m sonu haz ran ortası
arasında vad de seyahat edenler tüm z rveler karla kaplı görür. Bu da zaten doğası muhteşem
olan vad y daha da olağanüstü yapıyor.
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ǇĂǌŦŶŦǌǀĞƔĞŬůŝŶŝĕŝǌŝŶŝǌ͘ƵŶĞƐŶĞůĞƌŝŶŐĞĕŵŝƔƚĞŶĂƐŦůŬƵůůĂŶŦůĚŦŒŦŶŦ͕ďƵŐƺŶŶĂƐŦůŬƵůůĂŶŦůĚŦŬůĂƌŦŶŦǀĞŐĞůĞĐĞŬƚĞŶĂƐŦůŬƵůůĂŶŦůĂĐĂŬůĂƌŦŶŦĕŝǌĞůŐĞĚĞĚŽůĚƵƌƵŶƵǌ͘
dĞŵĂ

/

//

<ϲ͗
͞ZͲh>͟>/bD<)//
EĞƌĞĚĞǇŝŵ͍
ĞŶ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘DƺǌĞƐŝŶĚĞƐĞƌŐŝůĞŶĞŶ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ŝŵ͘
͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ǇĂƉŦůŵŦƔďŝƌŶĞƐŶĞǇŝŵ͘EĞƌĞĚĞƐĞƌŐŝůĞŶĚŝŒŝŵŝďƵůƵƉĂƔĂŒŦĚĂŬŝ
ƐŽƌƵůĂƌŦǇĂŶŦƚůĂƌŵŦƐŦŶŦǌ͍

///

ƵůƵŶĂŶŶĞƐŶĞůĞƌ

ƐĞƌŝŶĚŦEĞĚŝƌ͍

'ĞĕŵŝƔƚĞŶĂƐŦůŬƵůůĂŶŦůŵŦƔůĂƌ͍

ƐĞƌŶĞƌĞĚĞ;ƔĞŚŝƌ͕ŝůĕĞǀď͘ͿďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ͍

'ƺŶƺŵƺǌĚĞŬƵůůĂŶŦůŦǇŽƌůĂƌŵŦ͍

ƐĞƌŚĂŶŐŝĚƂŶĞŵĞͬǇƺǌǇŦůĂĂŝƚ͍

<ƵůůĂŶŦŵĂůĂŶůĂƌŦŶĞůĞƌĚŝƌ͍

ƐĞƌŶĞƌĞĚĞŶŐĞƟƌŝůŵŝƔƟƌ͍

'ĞůĞĐĞŬƚĞŶĂƐŦůŬƵůůĂŶŦůĂĐĂŬůĂƌ͍

ϮϬϵ

<ϳ͗
7>7Z<7b7<Zd/
DĞŬąŶŚĂŶŐŝĂŵĂĕůĂŬƵƌƵůŵƵƔͬŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘

<ϴ͗
b<7>s/^/<Zd/
b<>7h>

DĞŬąŶĚĂŶĞŐŝďŝĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
DĞŬąŶŦŶƚŽƉůƵŵĂŬĂƚŬŦůĂƌŦŶĞůĞƌĚŝƌ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘

ϮϭϬ

h>h)hE
E^Ez777E7

b<>7E/sP>>7<>Z7
E7Z͍

