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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
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Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
Hopa
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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
GÖREV YERİ
İL
Sınıf Öğretmeni
Atatürk İlkokulu
Artvin
Artvin
Müzik Öğretmeni
Ardanuç Anadolu Lisesi
Beden Eğitimi Öğretmeni
Ardanuç Anadolu Lisesi
Artvin
Artvin
Sınıf Öğretmeni
Atatürk İlkokulu
Din Kült. ve Ahl.Bilgisi
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Artvin
Bilişim Teknolojileri ve YazılımHacılar Ortaokulu
Artvin
Tarih öğretmeni
Şehit Savaş Gedik Mesleki ve
Artvin
Rehberlik
Osman Bakır And. İmam Hatip LisesiA rtvin
Sınıf Öğretmeni
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Artvin
İlköğretim Matematik Öğr
.
Sugören Ortaokulu
Artvin
İlköğretim Matematik Öğr
.
Karadeniz Ortaokulu
Artvin
Fen Bilimleri
Karadeniz Ortaokulu
Artvin
Türkçe
Karadeniz Ortaokulu
Artvin
Türkçe
Yavuz Selim Ortaokulu
Artvin
Matematik
Yavuz Selim Ortaokulu
Artvin
Fen Bilimleri
Yavuz Selim Ortaokulu
Artvin
İngilizce
Yavuz Selim Ortaokulu
Artvin
Sosyal Bilgiler
Yavuz Selim Ortaokulu
Artvin
Sağlık Hizmetleri Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lis.
Artvin
Artvin
Türk Dili ve Edebiyatı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lis.
Yabancı Dil
Mesleki ve Teknik Anadolu Lis.
Artvin
Matematik
Mesleki ve Teknik Anadolu Lis.
Artvin
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lis.
Artvin
Beden Eğitimi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lis.
Artvin
Tarih
Nuri Vatan Anadolu Lisesi
Artvin
Coğrafya
Nuri Vatan Anadolu Lisesi
Artvin
Artvin
Sınıf
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
So sya l Bilimle r Lise si
BİLGEHAN ERDEM Türk Dili ve
{ŲẅθĂŎ. īŎ
īŦ Ŏ
ś ẁ[ īẅś ẅī
PINAR BAYDAR
Matematik
{ŲẅθĂŎ. 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
{ŲẅθĂŎ. 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
Hamza ODUNCU Beden Eğitimi Murgul AİHL
Selin ŞAHİN
Bilişim Teknolojileri
Şavşat
ve Hak
Yazılım
Eğitim
Mustafa ADIYAMANTürk Dili ve Edebiyatı
Şavşat Hak Eğitim
Ömer AKDUMAN Teknoloji Tasarım
Halitpaşa
Öğrt
.
Ortaokulu
Mehmet Ali YILDIZ Bilişim Teknolojileri
Halitpaşa
Öğrt
. Ortaokulu
Tevrat CANSIZ
Tarih ÖğretmeniŞehit Salih Hüseyin Parç
Yunus Emre ÖZDEMİR
Türk Dili ve Edebiyatı
ŞehitÖğrt
Salih
. Hüseyin Parç

Rehberde yer alan Kazanım-Mekan Tablosunu nceley n z.
Ders kazanımlarınızla lg l mekanların l stes n oluşturunuz.

Türkçe
Görsel Sanatlar
Matemat k
Fen B l mler
Hayat B lg s
Müz k
Beden Eğ t m

. Traﬁk Güvenl ğ

Türkçe

T.1.4.11. Yazdıklarını
paylaşır.

1.Sınıf

Artvin Tarihi Müzesi

Gezi ile ilgili yazdıklarını
paylaşır.

T.1.4.12. Yazma
çalışmaları yapar

Artvin Eğitim Tarihi
Müzesi

Müzede gördüğü
unsurlar ile ilgili yazı yazar

T.1.4.13. Yazma
stratejilerini uygular.

Artvin Eğitim Tarihi
Müzesi

Gördükleri ile ilgili
konuşmalar yapar.

T.1.2.2. Hazırlıksız
konuşmalar yapar.

Artvin Eğitim Tarihi
Müzesi

Müzede gördüğü unsurlar
ile ilgili yazı yazar

T.1.4.12. Yazma
çalışmaları yapar.

Artvin Bilim Sanat
Merkezi

Gezi hakkındaki
anılarını yazar.

T.1.4.12. Yazma
çalışmaları yapar

Artvin Kültür Evi

Gördüğü unsurlar ile
ilgili yazı yazar.

Türkçe
T.1.2.3. Çerçevesi
belirli
bir konu hakkında
konuşur.

Kütüphanenin imkanlarından
Üniversite Kütüphanesinasıl faydalanacağı hakkında
konuşur.

Gezdiği yerler hakkında
T.1.4.12. Yazma çalışmalarıKafkasör-Hatila Vadisi sırasını bozmadan bir anı
yapar
yazar

T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir
Kütüphanenin kullanım
Üniversite Kütüphanesi
konu hakkında konuşur.
amacı ve gerekliliği
hakkında konuşur.

Türkçe

2.1.3. Tanıdığı kişileri yerleri
bildiği olayları atır ve
bunlanlarla ilgili düşünce
ve duygularını ifade eder.
2.4.2. Şiir yazar.

Hayvan Barınağı

Hayvan barınağını z yaret
eder ve orada h ssett kler n
anlatır.

Hayvan Barınağı

Oluş sırasına uygun bir
gezi yazısı yazar.

Kafkasör

Kafkasör alanında
gördükleriyle ilgili gezi yazısı
yazar.

Hatila Vadisi Milli Parkı Gördüklerinden yola
çıkarak şiir yazar.

Bilim ve
Teknoloji
Bilim ve
Teknoloji

2.1.3. Tanıdığı kişileri yerleri
bildiği olayları anlatır ve
bunlarla ilgili düşünce ve
duygularını ifade eder.
2.3.4. Herhangi bir olayı
ve etkinliği oluş sırası
çinde yazar.

Kültürel m ras öğeler n
Tarihi Eğitim Müzesigörür,tanır ve kend
kültürünü yansıtan ş rler
yazar.

Bilim ve
Teknoloji

2.4.2. Şiir yazar.

Türkçe

2.Sınıf

Çerçevesi belli bir konu
hakkında konuşur.

3.Sınıf

Hayvan Barınaği

Hayvan Barınaği
Yazdıklarını paylaşır.

Kısa metinler yazar.

Hayvan Barınaği

Hayvanların hayatımızdaki
önemini kavrar ve hayvanları
korumanın
önemini kavrar.
Hayvanlarla ilgili duygu
ve düşüncelerini ifade
eder.

Hayvanlarla ilgili
duygu ve düşüncelerini yazar.

4.Sınıf

Türkçe

T.4.3.25. Yönergeleri kavrar.
ATA TEPE

T.4.4.20. Harﬂerin yapısal
özelliklerine uygun metin
yazar
T.4.3.24. Hikâye edici ve
bilgilendirici metinleri
oluşturan ögeleri tanır.

T.4.4.1. Şiir yazar.

ATA TEPE

ARTVİN KÜLTÜR EVİ

ARTVİN KÜLTÜR EVİ

Yönergeler tak p ederek
b lg lend r c met n yazar

Ata Tepeden Gördüklerini
Anlatan Bir Metin Yazar

Kültür Evindeki Öğeleri
anitan Bir Metin Oluşturur

Kültürel Öğeleri
Tanitan Bir Şiir Yazar

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Görsel İletişim
Görsel İletişim ve Görsel İletişim ve
Biçimlendirme
Biçimlendirme ve Biçimlendirme

G.1.1.3. Duygu ve
düşüncelerini
görsel sanat
çalışmasına yansıtır.

G.1.1.8. Çevresindeki
objeleri ve ﬁgürleri
gözlemleyerek
çizimlerini
yapar

G.1.1.3. Duygu ve düşünce
lerini görsel sanat
çalışmasına yansıtır.

2.Sınıf

1.Sınıf

Artvin Eğitim Müzesi

Atatepe

Gezip gördüğü yer ile ilgili
resim çalışmaları yapar.

Çevresini gözlemleyerek
Atatürk heykelini üç
boyutlu olarak
çizmeye çalışır.

Üniversite Kütüphanesi Seçtiği bir konu hakkında
yazılı kaynak araştırması
yaparak görsel sanat
çalışması oluşturur.

G.1.1.3. Duygu ve düşünce KAFKASÖR- ATATEPE- Gezip gördüğü yerler ile
HATİLA VADİSİ
lerini görsel sanat
ilgili serbest resim
çalışmasına yansıtır.
çalışması yapar.

G.2.2.4. Müze, sanat
galer s , sanat atölyes ,
ören yer vb. mekânların
sanat açısından
önem n fade eder.
G.2.2.5. D ğer kültürlere
a t m mar elemanları
açıklar.

2.1.9. Farklı materyaller
kullanarak üç boyutlu
çalışma yapar.

G.2.1.4. Farklı yazılı
kaynak, kavram ve
temalardan es nlenerek
görsel sanat
çalışmasını oluşturur.

Tar h Eğ t m Müzes

Kültür Ev

Atatepe

Ünüvers te Kütüphanes

Kültürel m ras öğeler n n b r
arada görüleb leceğ ortam
olmasından kaynaklı.

Kend kültürel öğeler n
tanır ve d ğer kültürel
öğelerdek farklılık ve
benzerl kler söyler.

Çevres n gözlemleyerek
Atatürk heykel n üç
boyutlu olarak ç zmeye
çalışır.

Seçt ğ b r konu hakkında
yazılı kaynak araştırması
yaparak görsel sanat
çalışması oluşturur.

Görsel Sanatlar

G.2.1.6. Görsel sanat
çalışmasında ölçü ve
oran-orantıya göre
objeler yerleşt r r.

G.2.1.4. Farklı yazılı
kaynak, kavram ve
temalardan es nlenerek
görsel sanat
çalışmasını oluşturur.

2.Sınıf

Kafkasör

Çevres n gözlemleyerek
gerçek ölçüler yle
orantılı
görsel sanat çalışmaları yapar.

Seçt ğ b r konu hakkında
yazılı kaynak araştırması
Ün vers te Kütüphanes yaparak görsel sanat
çalışması oluşturur.

Görsel Sanatlar

3.Sınıf

İnceled ğ sanat eser
hakkındak yargısını fadeTar h Eğ t m Müzes
eder.

Sanat eserler
hakkındak ﬁkr n söyler.

Sanat eser n n b r
Tar h Eğ t m Müzes
değere sah p olduğunu fark
eder.

Sanat eserler n n önem n
anlar.

Yerel kültüre a t
mot ﬂer fark eder.

Kültür Ev

Sanat eserler le el
Kültür Ev
sanatlarının farklı kültürler
ve dönemler nasıl yansıttığını
tartışır.

Yerel kültüre a t mot f
örnekler n nceler.

Farklı dönemlere
a t sanat eserler n ve
kültürel özell kler nceler.

Görsel Sanatlar

G.4.1.7. Görsel sanat
çalışmalarını oluştururken
sanat elemanları
ve tasarım lkeler n
kullanır.

G.4.1.5. Gözleme dayalı
ç z mler nde kontur
ç zg s n ve gölgeleme
tekn kler n kullanır.

G.4.1.7. Görsel sanat
çalışmalarını oluştururken
sanat elemanları ve tasarım
lkeler n kullanır.

4.Sınıf

HAYVAN BARINAĞI

KAFKASÖR

HAYVAN BARINAĞI

Barınakta gördüklerini
çizer

Gözleme dayalı
ç z mler nde kontur
ç zg s n ve gölgeleme
tekn kler n kullanır.

Barınakta gördükler n
ç zer

M.1.3.1.3. B r nesnen n uzunluğunu
standart olmayan ölçü b r mler
türünden tahm n eder ve ölçme
yaparak tahm nler n n doğruluğunu
kontrol eder.

KAFKASÖR

KAFKASÖR

KAFKASÖR

Gördüğü k ağacın
uzunluğunu karşılaştırır,
sıralama yapar.

Kulaç,adım v.b standar
olmayan ölçme araçlarını
kullanarak ölçümler yapar.

Kulaç,adım v.b standart
olmayan ölçme araçlarını
kullanarak ölçümler yapar,
tahm nlerde bulunur.

Geometr

Geometr

ATATEPE

Atatepeye çıkarak Atatürk
heykel ne göre çevres nde
gördüğü bel rl öğeler n
yönünü söyler.

Ölçme

M.1.3.1.2. B r uzunluğu ölçmek
ç n standart olmayan uygun
ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.

Matemat k

1.Sınıf

GEOMETRİ

M.1.3.1.1. Nesneler
uzunlukları
yönünden karşılaştırır
ve sıralar.

Uzunluk ve
Sıvı Ölçme

Uzunluk ve
Sıvı Ölçme

M.1.2.2.1. Uzamsal (durum
, yer, yön) l şk ler fade
eder.

Uzunluk ve
Sıvı Ölçme

MATEMATİĞE
İLK ADIM

Matemat k

2.Sınıf

Kültürel m ras öğeler n n
M.2.2.1.3. Küp, kare
arasında küp,pr zma v.b
pr zma, d kdörtgen
TARİHİ EĞİTİM MÜZESİ modeller örneklend r r.
pr zma, üçgen pr zma,
s l nd r ve kürey modeller
üstünde tanır ve ayırt eder.

M.2.2.2.1. Yer, yön ve
hareket bel rtmek ç n
matemat ksel d l kullanır.

M.2.3.1.5. Standart olan
veya olmayan uzunluk
ölçme b r mler yle, uzunluk
modeller oluşturur.

M.2.2.2.1. Yer, yön ve
hareket bel rtmek ç n
matemat ksel d l kullanır.

ATATEPE

ATATEPE

KAFKASÖR

Atatepeye çıkarak Atatürk
heykel ne göre çevres nde
gördüğü bel rl öğeler n
yönünü söyler.

Kulaç,adım v.b standar
olmayan ölçme araçlarını
kullanarak ölçümler yapar.

Çevres ndek objeler n
yer n yönünü bel rt r.

6.ÜNİTE

M.2.3.1.5. Standart olan
veya olmayan uzunluk
ölçme b r mler yle, uzunluk
modeller oluşturur.

M.2.3.1.6. Uzunluk ölçme
b r m kullanılan problemler
çözer.

K lometrey tanır,kullanım
alanlaını bel rt r ve km le
m arasındsk l şk y fark eder.

KAFKASÖR

KAFKASÖR

Objeler arasındak uzunluğu
karış,adım v.b standart
olmayan ölçme araçlarını
kullanarak ölçer.

Objeler arasındak uzunluğu
şer t metre,kırık metre v.b
araçalrı kullanarak ölçer ,
problem oluşturur ve çözer.

ÖLÇME

KAFKASÖR

Objeler arasındak
uzaklıkları tahm n eder.

Matemat k

ÖLÇME

M.2.3.1.4. Uzunlukları metre
veya sant metre b r mler
türünden tahm n eder ve
tahm n n ölçme sonucuyla
karşılaştırarak kontrol eder.

2.ve3.Sınıf

ÖLÇME

ÖLÇME

ÖLÇME

ÖLÇME

Matemat k

M.4.3.3.1. Şek ller n alanlarının,
bu alanı kaplayan
b r mkareler n sayısı
olduğunu bel rler.

4.Sınıf

ATATEPE

M.4.3.1.3. Doğrudan
ölçeb leceğ b r uzunluğu en
uygun uzunluk ölçü b r m yle
tahm n eder ve tahm n n ölçme,
yaparak kontrol eder.

ATATEPE

M.4.3.3.1. Şek ller n alanlarının
,bu alanı kaplayan b r m
kareler n sayısı olduğunu
bel rler.

KAFKASÖR

Artv n-Kafkasör yolunun
km le ölçüldüğünü fark eder.

ğ b r uzunluğu en uygun uzunl
uk ölçü b r m yle tahm n eder
ve tahm n n ölçme yaparak
kontrol eder.

Bayrak d reğ n n ve Atatürk
heykel n n uzunluğunu
tahm n eder.

Arenanın alanını b r m
karelerle hesaplar

Ağaçların boyu aralarındak
mesafey vb. tahm n eder.

M.4.3.1.3. Doğrudan ölçeb lece

KAFKASÖR

Parkın,bahçen n şletmen n
alanlarını b r m karelerle
ölçer.

KAFKASÖR

4.Sınıf

YER KABUĞU
DÜNYAMIZIN
HAREKETLERİ

MADDENİN
ÖZELLİKLERİ

Fen B l mler

F.4.4.5.2. Günlük yaşamda
karşılaştığı karışımların
ayrılmasında kullanılab lecek
yöntemlerden uygun olanı
seçer. Eleme, süzme ve
mıknatısla ayırma yöntemler
üzer nde durulur.

KAFKASÖR

F.4.4.5.2. Günlük yaşamda
karşılaştığı karışımların
ayrılmasında kullanılab lecek
yöntemlerden uygun olanı
seçer. Eleme, süzme ve
mıknatısla ayırma
yöntemler üzer nde durulur.

F.4.1.1.2. Kayaçlarla
Vad de gördüğü kayaç
madenler l şk lend r r ve
türler ne örnekler bulur.
HATİLA
VADİSİ
kayaçların ham madde olarak
önem n tartışır

Doğal ve yapay çevre
arasındak farkları açıklar.

HATİLA VADİSİ

Yapay b r çevre tasarlar.

ATATEPE

Çevres ndek örnekler
kullanarak varlıkları canlı ve
cansız olarak sınıﬂandırır.

KAFKASÖR

Çevres ndek yapay ve
doğal unsurları gözlemler.

Çevres ndek yapay çevre
örnekler n nceler.

Çevres ndek canlı ve
cansız varlıkları nceler.

IŞIK VE SES

HATİLA VADİSİ

Çevres ndek canlı ve
cansız varlıkları gözlemler.

IŞIK VE SES

Yaşadığı çevrey tanır.

Fen B l mler

IŞIK VE SES

3.Sınıf

DÜNYA VE
EVREN

CANLILAR
DÜNYASINA
YOLCULUK

CANLILAR
DÜNYASINA
YOLCULUK

CANLILAR
DÜNYASINA
YOLCULUK

Fen B l mler

F.4.5.4.1 Geçm şte ve
günümüzde kullanılan
aydınlatma araçlarını
karşılaştırır

F.4.5.1.1 Geçm şte ve
günümüzde kullanılan ses
teknoloj ler n karşılaştırır

4.Sınıf

Artv n Eğ t m Müzes Geçm şten günümüze
aydınlatma araçlarını görür

Artv n Eğ t m Müzes Geçm şten günümüze
ışık araçlarını görür

F.4.5.3.2. Işık k rl l ğ n n,
doğal hayata ve gök
c s mler n n gözlenmes ne
olan olumsuz etk ler n açıklar.

Dünya’nın dönme ve
dolanma hareketler
arasındak farkı açıklar

BİLSEM

Ay teleskobu le gök
c s mler n gözlemler.

BİLSEM

Güneş teleskobu le
gökyüzünü gözlemler

1.6.1. Yakın çevres nde
bulunan hayvanları
gözlemler.
1.6.4. Doğayı ve çevres n
tem z tutma konusunda
duyarlı olur.
1.4.6. Teknoloj k araç ve
gereçler güvenl b r
şek lde kullanır.
1.3.2. Sağlığını korumak ç n
alması gereken önlemler
fark eder.

Hayvan Barınağı

Kafkasör
Hat la Vad s

Hastane
Labaratuvarı

Hastane
Labaratuvarı

Hayvan barınağında
bulunan hayvanları tanır
ht yaçlarını öğren r ve
yardımcı olab leceğ
yöntemler bel rler.
Hayvan barınağında
bulunan hayvanları tanır.

Çevres ne karşı duyarlı
olması gerekt ğ n fark
eder.
Laboratuvarda kullanılan
teknoloj k aletler n
gerekl l ğ n ve kullanım
yerler n görür.
Laboratuvarların kullanım
amaçlarını fark eder.
Sağlığına d kkat etmes
gerekt ğ ne karar ver r.

ÜLKEMİZDE
HAYAT

Hayvan Barınağı

Atatepe'n n tur st k b r
mekan olduğunu fark
eder.

2.Sınıf

HB.2.5.6. Yakın çevres ndek
Kültürel m ras öğeler n n
kültürel m ras ögeler n
Tar h Eğ t m Müzes b r arada görüleb leceğ
araştırır.
ortam olmasından
kaynaklı olduğunu görür.

DOĞADA
HAYAT

1.6.3. Yakın çevres nde
bulunan hayvanları ve
b tk ler korumaya özen
göster r.

Atatepe

Hayat B lg s

B l m Sanat merkez nde
yer alan güneş
teleskobunu kullanarak
güneş n hareket n
gözlemler.

DOĞADA
HAYAT

1.5.2. Yakın çevres ndek
tar hî, doğal ve tur st k
yerler fark eder.

1.Sınıf

DOĞADA ÜLKEMİZ
HAYAT
DE
HAYAT

SAĞLIK GÜVEN
LI
Lİ
HAYAT HAYAT

DOĞADA DOĞADA
HAYAT
HAYAT

ÜLKE
MİZDE
HAYAT

ÜLKE
MİZDE
HAYAT

Hayat B lg s

HB.2.6.8. Güneş’ gözlemleyerek yönler göster r.

HB.2.6.9. Dünya’nın şekl ve
hareketler n n nsan
yaşamına etk ler n araştırır.

HB.2.5.6. Yakın çevres ndek
kültürel m ras ögeler n
araştırır.

BİLSEM

BİLSEM

Kültür Ev

HB.2.6.1. B tk ve hayvanların
yaşaması ç n gerekl olan
Hayvan Barınağı
şartları karşılaştırır.

B l m Sanat merkez nde
yer alan ay teleskobunu
kullanarak ayın
hareket n gözlemleyerek
Dünyanın şekl hakkında
çıkarımlarda bulunur.
Kültürel m ras öğeler n n
b r arada görüleb leceğ
ortam olduğunu görür.
Hayvan barınağında
bulunan hayvanları tanır
ht yaçlarını öğren r ve
yardımcı olab leceğ
yöntemler bel rler.

HB.2.6.8. Güneş’
gözlemleyerek yönler
göster r.
HB.2.3.5. Sağlıkla lg l
h zmet veren kurumları
ve meslekler tanır.
HB.2.5.3. Atatürk’ün
çocukluğunu araştırır.

Kafkasör

Kafkasör

Hastane
Labaratuvarı
Ün vers te
Kütüphanes

HB.2.6.3. Yakın çevres ndek Hat la Vad s
doğal unsurların nsan
M ll Parkı
yaşamına etk s ne
örnekler ver r.

F dan ekme
etk nl ğ yapar.

Güneş n konumunu
gözlemleyerek yönler n
göster r.
Kurum z yaret yaparak
laborant mesleğ le lg l
b lg ed n r.
Kütüphanen n mkanlarından faydalanarak
Atatürkün hayanı araştırır.
M ll parkların önem n ve
neden koruma altına
alınması gerekt rğ n anlar..

ÜLKEMİZ
DE
HAYAT

Kütüphanen n mkanlarından faydalanarak
Atatürkün hayanı araştırır.

DOĞADA
HAYAT

HB.2.6.2. B tk yet şt rmen n
ve hayvan beslemen n
önem n fark eder.

Ün vers te
Kütüphanes

Hayat B lg s

EVİMİZDE
HAYAT

HB.2.5.3. Atatürk’ün
çocukluğunu araştırır.

2.Sınıf

DOĞADA ÜLKEMİZ
HAYAT
DE
HAYAT

DOĞADA ÜLKE
DOĞADA
MİZDE SAĞLIKLI DOĞADA HAYAT
HAYAT
HAYAT
HAYAT HAYAT

ÜLKE
MİZDE
HAYAT

Hayat B lg s

3.Sınıf

Yakın çevres nde yer alan
tar h tur st k ve doğal
yerler n özell kler n tanır.

HATİLA VADİSİ

Yakın çevres nde yer alan
tar h ,doğal ve tur st k
yerler n özell kler n tanır.

KÜLTÜR EVİ

Ev n n bulunduğu yer n
krok s n ç zer.

Yaptığı çalışmalarla
tanınmış k ş ler araştırır.

Doğa ve çevrey koruma
konusunda sorumluluk alır.

ATATEPE

Ün vers te
Kütüphanes

Kafkasör

Çevres ndek doğal
güzell kler gözlemler.

Yakın çevres nde yer
alan tar h ,doğal ve
tur st k yerler gözlemler.

Bulunduğu yer n
krok s n ç zer.

Araştırmalarında ün vers te
kütüphanes nden
faydalanır.
Doğal çevren n tem zl ğ
ve korunmasında
görev alır.

Mü.1.A.10. Bel rl gün ve
haftalarla lg l müz k
etk nl kler ne katılır.

1.Sınıf

ATATEPE

A.8 Atatürkü anlatan
düzey ne uygun şarkıları
söylemekten hoşlanır.
ATATEPE

Atatürk haftası etk nl kler
kapsamında Atatürk heykel
önünde b rkaç parçalık
konser ver lerek etk nl k yapılır

Atatürk haftası etk nl kler
kapsamında Atatürk heykel
önünde b rkaç parçalık konser
ver lerek etk nl k yapılır.

A.9 Atatürkü anlatan
şarkıları anlamına uygun
söyler
Mü.2.A.1. Ses ve nefes
çalışmaları yapar.

KAFKASÖR

Doğal ve tem z havada
nefes açma çalışmaları yapar.

Müz k

MÜZİK
KÜLTÜRÜ

Müz k

Mü.4.D.1. Müz k arş v
oluşturmanın önem n
fark eder.

4.Sınıf

Ün vers te
Kütüphanes

Kütüphanede müz k
arş v araştırır.

Beden Eğ t m

Renkler doğru kullanır.

1.ve 2.Sınıf

Atatepe

Düşünceler n ve b lg ler n
sözlü ve yazılı olarak
Hayvan Barınağı
fade eder.

O.2.2.2.10.Doğada oyun
ve ﬁz k etk nl klere
katılırken çevreye
duyarlılık göster r.
Renkler doğru kullanır.
O.2.2.2.10.Doğada oyun
ve ﬁz k etk nl klere
katılırken çevreye
duyarlılık göster r.

Atatepe

Kafkasör
Hat la Vad s
Kafkasör

Etrafında gördüğü renkler
res mler ne yansıtmaya çalışır.

Hayvan barınağındak
ortamı görür

Atatepede bulunan oyun
alanlarından faaydalanarak
oyun oynar ve çevreye
duyarlılık göster r.
Renkler doğru kullanarak
görsel sanat çalışmaları
yapar.
Doğada oyun oynarken
çevreye duyarlı davranır.

Traﬁk Güvenl ğ

TG.4.2.4. Haﬁf
yaralanmalarda yapılacak
lk yardım uygulamalarını
araştırır.

4.Sınıf

Hayvan Barınağı

Barınaktak yaralı
hayvanlara yapılan lk
yardımı araştırı.

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

KAFKASÖR YAYLASI

Artv n' n güneybatısındak yaylaya 10 km. asfalt yol le ulaşılmaktadır. Yayla 1.250 m. yüksekl kte
olup görülmeye değer güzell kted r. Altyapı h zmet götürülmüş olan yaylada Artv n Beled yes
tarafından yaptırılan 10 adet 80 yatak kapas tel bungalovlar bulunmaktadır. Her yıl Temmuz
ayının lk haftası düzenlenen ve üç gün süren boğa güreşler ; yöre halkı tarafından büyük lg
görmekte ve fest val havasında geçmekted r. Kafkasör Tur zm Merkez , Bakanlar Kurulunun,
1991 tar h ve 1514 Sayılı Kararıyla (Resm Gazete Yayım Tar h : 20.05.1991 tar h ve 20876 ),
62.5 hektar araz Tur zm Merkez lan ed lm şt r

Artv n' n güneybatısındak yaylaya 10 km. asfalt yol le
ulaşılmaktadır.

Hergün

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

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.

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.

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.

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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͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ƵŐĞǌŝƐŝǌĐĞĚĂŚĂŝǇŝǀĞǇĂƌĂƌůŦŶĂƐŦůŽůĂďŝůŝƌĚŝ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ϮϬϴ

<ϱ͗
͞mEͲh'mEͲzZ/E͟7>'^7
ƔĂŒŦĚĂŬŝĕŝǌĞůŐĞĚĞ͚ďƵůƵŶĂŶŶĞƐŶĞůĞƌ͟ďƂůƺŵƺŶĞŵƺǌĞĚĞŶƐĞĕƟŒŝŶŝǌϯŶĞƐŶĞŶŝŶĂĚŦŶŦ
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

