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Bu plan Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Ardahan İli Gelişim Stratejisi ve Eylem Planı Projesi” kapsamında
hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Ardahan Valiliği’ne aittir ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.
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SEKTÖRLER

STRATEJİK
GÖSTERGELER

ARDAHAN
29.890 km

%28,3

2

%12,2

%59,5
TARIM

%61,2
%24,8
TARIM
%14

KARS
Tuik, 2015

NÜFUS

1.131.570
99.265

292.660
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%63
KENT nüfusu
%37
KIR nüfusu

192.435

547.210
Kaynak: Tuik, 2015
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PANTOS

VAN

TRA2 BÖLGESEL KARARLAR

Türkgözü Sınır Kapası
POSOF

Hayvancılık Faaliyet Alanı
Ekoturizm
Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı

Hayvancılık Faaliyet Alanı
DAMAL

Hayvancılık Faaliyet Alanı

HANAK

Hayvancılık Faaliyet Alanı

REKABET

Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı

ÇILDIR

ARDAHAN

Kafkasya ve Orta Asya’ya
Açılan
Ticaret ve Lojistik Merkezi

Hayvancılık Faaliyet Alanı
Tarımsal üretimde

Hayvancılık Faaliyet Alanı

SOSYAL
KALKINMA

Hayvancılık Faaliyet Alanı

SUSUZ

GÖLE

uygulamaların artırılması

ARPAÇAY

Turizmde bölgesel marka
olunması

AKYAKA

Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı

KARS

Olunması

yükseltilmesi ve istihdam

Tabii kaynakların katma

Hayvancılık Faaliyet Alanı

hizmet kalitesinin

Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı

Hayvancılık Faaliyet Alanı

Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı
Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı

Kurumsal kapasitenin
arttırılması
Özel ilgi gruplarının
toplumsal hayata aktif
katılımının arttırılması
Kadının toplumsal
statüsünün güçlendirilmesi

Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı
Hayvancılık Faaliyet Alanı
Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı

TUZLUCA

KARAKOYUNLU
ARALIK

Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı

Hayvancılık Faaliyet Alanı
Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı

ÇEVRESEL
Hayvancılık Faaliyet Alanı
Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı

TUTAK

HAMUR

Hayvancılık Faaliyet Alanı
Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı

Kentsel altyapının

Çevrenin korunması ve çevre

Hayvancılık Faaliyet Alanı
Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı

Hayvancılık Faaliyet Alanı
Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı
PANTOS

Enerji kaynaklarının etkin
kullanılması

Hayvancılık Faaliyet Alanı
Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı
Hayvancılık Faaliyet Alanı
Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı

Hayvancılık Faaliyet Alanı
Bitkisel Üretim Faaliyet Alanı

ARTVİN-ERZURUM
BÖLGESEL KARARLAR

Organik Tarım
Kültür Turizmi
Trabzon-Hopa-Batum Tren Hattı

ARDAHAN

Av turizmi
Su sporları
Yayla turizmi

KARS

ERZURUM
Tarih ve Kültür turizm koridoru
Tarım ve Hayvancılık
Bölgesel cazibe merkezi
Meyvecilik

NÜFUS

%63 KIR

KENT %37

BÜYÜKLÜK
YÜZÖLÇÜMÜ

4.934 km2

99.265

319.350 adet

54.455

Hayvan sayısı 139.751

26.254
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ORTAOKUL SAYISI

ÇILDIR
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9.305

9.759
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Yılda 4.000 ton
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BEK

ANALİZİ

BEK
Birikim

Bereket

Beceri
Bakış

Kaynak: Kentsel Strateji

Büyüme
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Beklenti

Tarihsel ve Kültürel İzler
Medeniyet Katmanları
İnanç Çeşitliliği ve Hoşgörü
Ahıska ve Türkmen Kültürü
Kırsal Yaşam
Ovalar
Meralar
Kura Nehri ve Havzası
Posof Çayı
Toprak Yapısı (Çernezyom)

Arıcılık
Hayvancılık
Tarım
El Sanatları (Damal Bebeği-Kilim)

Kura Havzası
Kafkaslar
Sınırlar ötesi
Enerji

Bal Üretimi
Süt ve Süt ürünleri
Kaz Üreticiliği
Sanayi
Turizm
Büyükbaş Hayvancılığı

Sanayi Yatırımları
Tarım ve Hayvacılıkta Verimin arttrılması
Dış Ticaret
Turizm Yatırımları
Nitelikli İş Gücü

Ekoloji

Kura Havzası
Göller
Tabiat Çeşitliliği
Kanyonlar
Flora ve Fauna
Saflık

Kimlik

Kafkaslar
Kültür Mirası/Kale-Kule
Toplumsal Çeşitlilk
Sınır
İklim
Ürünler; Kaşar, Bal

Ekonomi

Koruma
apasite

Eşitlik

Kapasite
alkınma

Tarım
Hayvancılık
Ticaret
Ormancılık
Enerji Hatları

Eşit Hizmet
Eşit Fırsat
Kır ve Kent Dengesi
İşe ve Eğitime Erişim
Kamusal Alan Kullanımı

Turizm
Tarım-Hayvancılık
İşgücü kapasitesi
Ticaret
Maden

Sanayi Yatırımları
Turizm Yatımları
Süt ve Süt Ürünleri(Kaşar)
Arıcılık
Kaz Üretimi
Dış Ticaret

Etkinleştirme

Kalkınma
oruma

Edinim

Katılım

Farklılıklar
Üniversite
Turizm
Bölgesel İşbirliği
Kooperatifçilik

Kamu, Özel, Sivil İşbirliği
Kent İmajı
Ticari hacim
Doğal Çevre
Tarım ve Hayvacılık

Entegrasyon

Kent – Kır
Gürcistan-Türkiye
Üniversite-Özel Sektör-Kamu
Kurumlararası
Kent-üniversite
Bölgesel

Kurgu

13

Kırsal Kimlik
Kent İmajı ve Algısı
Kale ve Kuleler
Tarım Arazileri
Su Kaynakları
Ekoloji

Bilgilendirme
Kooperatifçilik-Üreticiler Birliği
Aktif Sivil Toplum
Ardahan Üniversitesi

Bölgesel İşbirliği
Havza Yönetimi
Sınırsız Sınırlar
Sektörel Ağ
Kent- Kır Dengesi
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BEREKET
Ortalama rakımın 2.000 m’yi bulduğu Ardahan Platosu’nun büyük bir kısmı meralardan
oluşmakta, bu sebeple de hayvancılık bölgede yaygın bir şekilde yapılmaktadır.
Allahuekber Dağları’ndan doğan, 4 ülke kat ederek Hazar Denizi’ne dökülen ve kolları
(Posof Çayı, Aras Nehri) ile Kura Havzası’nı oluşturan Kura Nehri bölge bereketinin
ana kaynağıdır ve oluşturduğu, Göle, Ardahan, Posof ve Çıldır Ovaları’nda ise arpa,
buğday, çavdar ve patates üretimi yapılmaktadır.
Ayrıca ilde 25’i endemik olmak üzere 1.600 adet bitki* yetişmesi ve Kafkas geni arı
ırkının bögede yaşaması ilde arıcılığın bir geçim kaynağı haline gelmesinde çok önemli
rol oynamıştır.
Kaynak : * Karlı Yaylaların Saklı Bahçesi Kitabı

BİRİKİM
3.000 yıllık bir geçmişe sahip olan Ardahan; Urartu Krallığı’nın hakimiyeti daha
sonraları Kıpçaklar, İskitleri, Persler, Ermenileri, Gürcüler, Selçuklular, Ruslar, Atabekler,
Osmanlılar gibi birçok medeniyetlerin hakimiyetine girmiş ve bir çok medeniyete
ev sahipliği yapmış olan coğrafyayı, kale-kule, tabya, kilise, cami, yazıt, sivil mimari
örnekleri gibi kültürel öğeleri barındırmaktadır.
Ayrıca Alevi-Türkmen, Kürt, Ahıska, Terekeme kültürlerinin de yaşandığı coğrafya
dünden bugüne hoşgörü ve inanç çeşitliliğini sürdürmektedir.
Nüfusun %63’ünün kırda yaşadığı il, köy ve kasabalarda tarım ve hayvancılıkla uğraşan
nüfusun yanında halen kentte kırsal yaşam kültürünü devam ettiren bir sosyal yapıya
da sahiptir.
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BECERİ
Çetin kış şartları bölgede tarımcılık sektörünü yem ürünleri üretimi ve kısmi olarak
meyve üretimi (Posof) konularında kısıtlamıştır. Bunun yanı sıra geniş meraların
hayvancılığa elverişli olması ile bölgede et, süt ve süt ürünleri (kaşar) üretimi bölge
ekonomisinin temel taşlarını oluşturur. Ayrıca zor iklim şartlarına dayanıklı olan Kaz
üretimi ile il Türkiye’nin %11’lik kaz üretimini karşılamaktadır.
1.600 adet bitki türü ve bunlar arsında 25 adet endemik tür barındıran Ardahan
florası, sadece bölgede bulunan Kafkas geni arılara ev sahipliği yapmaktadır. 617
adet arıcılık işletmesi ile yılda üretilen bal miktarı 800 ton civarında olup, saflığı ile
öne çıkmaktadır.

BAKIŞ
Güney Kafkaslar’da bulunun ve Ardahan’dan doğan Kura Nehri’nin oluşturduğu Kura
Havzası 4 ülkeyi (Türkiye-Gürcistan-Ermenistan-Azerbaycan) geçerek Hazar Denizi
ile buluşmaktadır.
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan coğrafya Avrupa-Asya bağlantısını sağlamakta,
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi, Aktaş sınır kapsının açılması ve Türkgözü sınır
kapılarının ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve Sahara, Ilgar, Mozeret tünellerinin
tamamlanması ile birlikte kesintisiz bir şekilde iki kıtayı bağlayarak ticaretin
canlanmasını sağlayacaktır.
Bunun yanında Ardahan’dan geçen ve Avrupa’ya uzanan doğalgaz ve petrol boru
hatları, enerji ticaretinin bölge için bir potansiyel taşıyan önemli yatırımlarıdır.
Ardahan’ın kalkınması bölge ve havza ölçeğinde bütüncül ekonomik ve sosyal gelişme
stratejileri ile olmalıdır.
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BÜYÜME
Tarım/Yem bitkisi, Arıcılık/Bal üretimi, Hayvancılık/Et, Süt ve Süt Ürünleri, Kümescilik/
Kaz yetiştiriciliği gibi alanlar ilin ekonomisini oluşturan başlıca üretim faaliyetleridir.
Altyapısı tamamlanacak sınır kapıları ile de dış ticaret hacmi artacak ve enerji nakil
hatlarının geçmesi dolayısıyla da sanayi ve lojistik sektörüne yatırımlar yapılabilecektir.
Ardahan ekonomik büyümesini tarım, hayvancılık ve dış ticaretin yanı sıra kış, kültür ve
doğa turizmi ile sağlamalıdır.

BEKLENTİ
Hayvancılıkta ve arıcılıkta Ardahan’ın sahip olduğu potansiyel dikkate alındığında,
verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Mevcut
mera ve çayır alan büyüklüklerine bakıldığında Ardahan’ın ortalama büyükbaş
hayvan kapasitesi 650.000 civarında olduğu hesaplanmaktadır. Arıcılık faaliyetleri
incelendiğinde, il genelindeki ot kalitesi, çeşitliliği, mera ve çayırların büyüklüğü
düşünülerek kovan sayısının yaklaşık 160.000’e ulaşması ile bal üretiminin artacağı
hesaplanmaktadır.
Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi kollarının kurulması bölgede üretilen ürünlerin
katma değerini arttıracağı düşünülmektedir. Ayrıca, kış, kültür ve doğa turizmi bölge
ekonomisi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Temel beklenti ise tarım ve hayvancılığın
yanısıra turizm altyapısının geliştirilmesidir.
Sınır ötesi ilişkilerin gelişmesi aynı zamanda sınır ticaretini de canlandıracaktır.
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EKONOMİ
İlin en önemli geçim kaynağını Tarım/
Yem bitkisi,
Arıcılık/Bal üretimi,
Hayvancılık/Et, Süt ve Süt Ürünleri,
Kümesçilik/Kaz yetiştiriciliği ve ormancılık
oluşturmaktadır.
Sınır kapılarının
tamamlanması
canlandıracaktır.

ulaşım altyapılarının
sınır
ticaretini

Sanayi yatırımlarının artması içinde
enerji nakil hatlarının geçmesi önemli bir
fırsat olarak gözükmektedir. Bozulmamış
doğası, kanyonları, akarsuları ve kış
sporlarına uygun iklim şartları ile bölgede
doğa turizmi yatırımlarının artması
öngörülmektedir.

EKOLOJİ
Ağır kış şartlarının yaşandığı, ortalama rakımın 2.000 m olan coğrafyada, baharda
açmaya başlayan çiçekler bölgenin peyzajında renk cümbüşü yaşatmaktadır. Ayrıca,
Kura Nehri’nin açtığı derin vadiler endemik bitkilere ev sahipliği yapmakta, geniş
meralar büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için doğanın bereketini sunmaktadır.
İlin önemli dağları; Allahuekber Dağları (2.919 m), Yalnızçam Dağları (2.715 m), Keldağ
(3.033 m), Akbaba Dağı (3.126 m), Uğurlu Dağı (2.765 m), Ilgar Dağı (2.418 m), Cin
Dağı (2.957 m), Arsiyan Dağı (3.160 m) en yüksek noktalarını oluşturmaktadır.
Çıldır, Aktaş Gölü ve Posof’ta bulunan irili ufaklı göller ilin belli başlı sulak alanlarını
oluşturmaktadır. Ormanlık alanlar ise ilin yüzölçümünün %8’ini (44.115 ha), çayır
ve mera alanları %51,2’sini (262.564 ha), tarım alanları ise %15’ini (84.251 ha)
oluşturmaktadır. Ormanlık alanlar yoğunluklu olarak Ardahan merkez, Göle ve Posof
kentlerinde bulunmaktadır.
Doğa ve çevrenin saflığı Ardahan’ın en büyük değeridir.
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EŞİTLİK
Kent ve bölgenin sahip olduğu kaynaklar kent ve kırsalda yaşayan insanların
erişebileceği şekilde tasarlanmalıdır. Nüfus kaybeden bölgede, yöre halkı, öğrenciler
ve ziyaretçilere yönelik sosyal altyapı çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Genç
nüfusun beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak türde iş imkanları yaratmak, eğlence ve
dinlenme mekanları planlamak ve kenti sahiplenme duygusunu arttırmaya yönelik
eylemler tasarlanmalıdır. Kadın ve öğrencilerin ekonomiye katılımlarını sağlayacak eşit
fırsatlar yaratılmalıdır. Kırsalda kadın girişimciliği teşvik edilmelidir. Kamusal alanların
arttırılmasına ve kullanımına yönelik stratejiler üretilmelidir.

ETKİNLEŞTİRME
TRA2’ya dahil olan Ardahan, ortak coğrafyayı paylaştığı diğer kentler ile tarım,
hayvancılık ve lojistik konularında işbirliklerine gitmeli, yarışan değil paylaşan
ekonomiler kurmalı, yeni ve güçlü ittifak alanlarını etkin kullanmalıdır.
Ardahan Üniversitesi’nde üretilen bilginin yöre halkı, çiftçiler, ticaret ile uğraşan
esnaflara yönelik uyarlanması ve bilginin etkin bir şekilde değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bölgede üretim yapan çiftliklerin, TRA2’nın programlarından etkin bir şekilde
yararlanmaları, kurum, kuruluş ve birliklerin (TKDK, DAP, AKAKP v.b) destek ve
projelerinden etkin bir şekilde faydanması sağlanmalıdır. Bölgenin değerlerinin ve
yapılan faaliyetlerin tanıtımı için iletişim araçlarından etkin bir şekilde faydanılması
gerekmektedir. Bu alanlarda profesyonelleşme ve uzmanlaşma daha etkin bir
platform yaratma açısından oldukça önemlidir.
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ENTEGRASYON
EDİNİM

Bölge kentleri; Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Artvin ve Erzurum arasındaki bölgesel işbirliği
bölge kentleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bölge ekonomisinin canlandırılması
için sektörel ve kurumsal işbirlikleri geliştirilmelidir.

Ardahan’ın dinamiklerinin fırsata çevrilmesi için öncelikle bölgesel düşünme ve
yerel hareket etme becerisi davranışları geliştirilmelidir. Dinamiklerin harekete
geçirilmesinde doğanın korunması, bölgesel işbirlikleri, kamu-sivil-özel işbirlikleri
öncelikler arasında yer almalıdır.

•
•
•

Kırsal alanların kalkınmasında öncelik yerel halkın ihtiyaçları doğrultusunda çizilmelidir.
Tarım ve hayvancılıkta kümelenme stratejileri üretilmeli, küçük aile işletmelerinin ortak
bir platformda bir araya getirilmesi sağlanmalıdır.

•
•
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Kurumlar Arası; kurumlar arası ortak çalışma ve eşgüdüm sağlanmalıdır.
Kent-Kır; Köylerin fiziki ve sosyal altyapıları güçlendirilmelidir.
Kent-Üniversite Entegrasyonu; Öğrencilerin kente entegre olması sağlanmalı
ve kent ile olan etkileşimlerinin artması ve gençlerin kentte kalmalarını
sağlayacak sosyal altyapılar üretilmelidir.
Kentler Arası; Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Artvin, Erzurum, Ahıska illeri ile
bölgenin rekabet edebilirliği arttırmaya yönelik ortak gelişim ve yatırım
politikaları üretilmelidir.
Sektörler Arası; Tarım-hayvancılık ve sanayi sektörlerinin eşgüdümlü hareket
etmelerini sağlayacak stratejiler geliştirilmelidir.
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K

KAPASİTE
Ardahan’ın orman alanları, çayır ve meralar, tarım arazileri, kanyonlar, dağlar,
sulak alanlar, flora-fauna (endemik türler), maden alanları (andezit ocakları), doğal
kapasitesini oluşturan değerlerdir.
Tarım, hayvancılık, arıcılık, kazcılık, kış ve doğa turizmi gibi ekonomik faaliyetler bölgenin
ekonomik kapasitesi oluştururken, Ardahan Üniversitesi ilin beşeri kapasitenin
geliştirilmesine katkı sunacaktır.
Göç eden genç nüfusun bölgeye dönüşünü sağlayacak teşvik ve girişimler, genç ve
özellikle kadın nüfus kapasitesinin kullanılmasına olanak sağlayacaktır.

KİMLİK
Ardahan’ın kimliğini şekillendiren en önemli öğelerden biri stratejik konumudur. Kuzey
ve doğusunda Gürcistan ve Ermenistan ile komşu, Kür (Kura) Nehri’nin doğduğu ve
Güney Kafkasya coğrafyasında yer alan bir sınır kentidir. Sınır kenti olmasından ve çeşitli
etnik nüfuslara ev sahipliği yapması Ardahan’ı kültürel etkileşimlerin yoğun olduğu bir
sosyal dokuya sahip olmasını sağlamıştır. Stratejik konumunun etkisi, çeşitli uygarlıklar
zamanında bölgede yapılan kale-kule-tabya mirası ile kendini göstermektedir. Somut
olmayan kültürel miras ise kendini yemek, inanç ve üretim kültürü ve folklorik öğelerde
göstermektedir.
Diğer yandan coğrafya Ardahan’ın kimliğini şekillendiren diğer öğelerden biri olarak
ortaya çıkmaktadır. Yılın beş ayı kar altında kalan coğrafya baharın gelmesi ile Kura
Nehri’nin bölgeye getirdiği bereket kendini çayır ve meralarda renk cümbüşü olarak
gösterir. Tektonik bir göl olan Çıldır Gölü kendi başına bir kimlik öğesi olarak sayılabilecek
derecede Ardahan ilinin öne çıkan değerlerindendir.
Coğrafyanın sunduğu bereket üretim kültürünü de şekillendirmiş, hayvancılık ve arıcılık
bölgede önemli bir geçim kaynağı; bal, kaşar, kaz vb. değerlerde marka oluşturabilecek
ürünler olmuştur.
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KALKINMA
Arıcılık, peynir üreticiliği, kaz yetiştiriciliği gibi geleneksel üretim biçimleri ile elde edilen
ürünlerin verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak katma değeri
yüksek ürünlerin elde edilmesi sağlanmalıdır. Tarım ve hayvancılık kooperatiflerinin
kurulması, etkin ve organize olmalarına yönelik çalışmaların yapılması, çıkan ürünlerin
ortak bir havuzda toplanıp, coğrafi işaretlemelerin alınmasıyla Ardahan markası ile iç
ve dış pazara sürülmesi gereklidir.
Ayrıca bölgeden geçen enerji nakil hatları, tarımsal sanayi yatırımları için bir avantaj
sağlamakta, 2 adet sınır kapısının olması ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun Çıldır
ilçe sınırlarından geçmesi ile de dış ticarete yönelik yatırımların bölgeye gelmesi
düşünülmektedir.
Beşeri kalkınmaya yönelik tarım ve hayvancılıkta verim artışı, organik tarım, peynircilik,
arıcılık, turizm, ticaret gibi alanlarda Ardahan Üniversitesi ile yürütülecek faaliyetler
kapsamında gelişimsel programlar düzenlenmelidir.

KORUMA
Kür (Kura) Nehri Ardahan’ın en önemli ve değerli varlığıdır. Nehrin korunması ve
yönetimi öncelikli koruma stratejisi olmalıdır. Olası kirliliğin önüne geçmek için havza
koruma planları hazırlanmalıdır.
Taşınmaz kültür varlıklarının koruma-kullanma dengesi gözeterek, koruma planlarının
yapılması ve koruma politikalarının oluşturulması gereklidir.
Kentlerdeki büyümenin yeni yapılaşma kriterleri doğrultusunda şekillendirilmesi
gerekmektedir. Kentsel sit alanlarındaki yapılaşmalarda yeni yapıların doğa ve sosyal
yapı ile uyumunun sağlanması gereklidir.
Somut olmayan kültür mirası ile öne çıkan Ardahan da ayrıca sözlü tarih çalışmaları,
geleneksel üretim biçimleri ve araçların korunması, somut ve somut olmayan kültürel
değerlerin envanter çalışmasının yapılması gereklidir.
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KATILIM

KURGU

Yöre halkının kültürel ve doğal mirasa sahip çıkması, korumasını ve yaşatmasını
sağlayacak katılım mekanizmaları tasarlanmalıdır.

Anadolu’nun kuzeyinde Kafkaslar’a açılan konumu ve enerji hatlarının bölgeden
geçmesi ile stratejik konumunun vurgusunun yapıldığı, bir üst kurgu çerçevesinde
gelişme stratejileri belirlenmeli, katılımcı örgütlenme, işbirlikleri paylaşım ekonomisi
yaratılmalıdır.

Hayvancılık ve tarım alanlarında ortak hareket etme ve işbirliği kurma konularında
halkı bilinçlendirmek, karar alma süreçlerine katılımın sağlanması gerekirken, sivil
toplum kuruluşlarının aktifleştirilmesi önemli olacaktır.
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Ekonominin lokomotifi olan tarım ve hayvancılık sektörleri yerel dinamikleri gözeterek
turizm sektörü ile işbirliği çerçevesinde şekillendirilmelidir. üretici birliklerin yanısıra
ticaret ve pazarlama birlikleri kurulmalıdır.
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10 TEMEL SORUN
1

GÖÇ

2
3
4

ULAŞIM ve ALTYAPI
SORUNU
SOSYAL ALTYAPI
EKSİKLİĞİ

NİTELİKLİ İNSAN
KAYNAKLARI
EKSİKLİĞİ

5
52

KAMUDA VE
EĞİTİMDE PERSONEL
GÖREV SÜRESİ
YETERSİZLİĞİ

10 TEMEL FIRSAT
6
7
8
9

DÜŞÜK VERİM VE
ÖRGÜTSÜZ ÜRETİM
TANITIM VE
MARKALAŞMA
EKSİKLİĞİ
SINIR ÖTESİ TİCARET
EKSİKLİĞİ
KAMU
KAYNAKLARINDAN
YARARLANMAMA
İSTEKSİZLİĞİ

10

SERT İKLİM
KOŞULLARI

1

TARIM VE
HAYVANCILIK

2
3
4

BÜYÜK ULAŞIM
PROJELERİ
SAF DOĞASI

STRATEJİK KONUM

5

KIRSAL TURİZM
POTANSİYELİ

6
7
8
9

YEREL ÜRÜNLER

ARDAHAN
ÜNİVERSİTESİ
KURA HAVZASI

GİRİŞİMCİLİK

10

HİBE-DESTEK
PROGRAMLARI
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Ç
STRATEJİK

10+1

K

KAFKASLAR

KÜR (KURA)
HAVZASI

ERÇEVE
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KIŞ

KIR

KOCAMANBAŞ

KOVAN

KAZ

KORİDOR

KAPI

KAŞAR

KALE-KULE
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A
KIR, K
K
D
OR,
K
API,
KALEK
ULE
ATMA
KOCama
KÜR HAVZASI
KA KAZ
KOVAN

ARDAHAN

K

56

K FKASLAR
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KAFKASLAR

K

10+1

KIR

KÜR HAVZASI
KOVAN
KAPI
SINIRSIZ SINIRLAR

SÜTTEN GELEN LEZZET

KALE-KULE

KAZ

KARIN BÜYÜSÜ
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RUSYA

Viladikavkaz

Grozny

Khasavyurt
Makhachkala

KAFKASLAR

KAFKAS

Zugdidi
Kutaisi
KU

LAR

I

RA NEHR

BATUM

RI

ARDAHAN

Gyumri

LA

KARS

Ganja

DA

SEKTÖRLER

DA

EN

Z

KÜLTÜR

A RAS N EHR

Yerevan

AZERBAYCAN

SEVAN
GÖLÜ

Bakü

ERZURUM

1HAVZA

KÜR HAVZASI

O U

TOR

VAN GÖLÜ

OS

LA

VAN

R
GÖLÜ

4ÜLKE
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AZERBAYCAN

ortaya çıkarılması
Kültürel Topografya Atlasının hazırlanması
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RUSYA

Viladikavkaz

Grozny

Khasavyurt
Makhachkala

KÜR HAVZASI

Zugdidi
Kutaisi
KU

RA NEHR

BATUM

AR N
ARDAHAN

Gyumri
KARS

Ganja

SEKTÖRLER
TARIM

3

SPOR

A RAS N EHR

Yerevan

AZERBAYCAN
AZERBA
A

SEVANN
GÖLÜ

Bakü

ERZURUM

Kanyon
VAN GÖLÜ

VAN

GÖLÜ

için kültür sektörünün canlandırılması
KürHavzası koruma planının hazırlanması
kurulması
canlandırılması
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O S OF ÇAY
I

POSOF

3167m

Ilgar Tepesi
2918m
8mm

SÜ N G Ü

LLÜ Ç

AYI

P

2957m
29
DAMAL

la

2812m

rı

HANAK

çam

Da

KIR

ARDAHAN OVASI

ARDAHAN

ÇILDIR

nız

TA LIDERE

al

2806mm

SEKTÖRLER

3197m

TIP

GÖLE OVASI

2745m
5mm

ORMANLIK ALAN

ÇAYIR VE MERA ALANLARI
262.564HA

%51,2

44.115 HA

%8
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1600 ADET

25 ADET

ÇILDIR OVASI

33040m
3040
0400m
0m

Y

TARIM

3033m
33mm

GÖLE

TARIM ALANLARI
84.251 HA

%15

A

l
a
D
r
e
b Kabak Tepesi
k
e
u
3054m
ah

ı
r
a
KARS

ortaya çıkarılması
tesislerinin kurulması
Flora-Fauna envanterinin çıkarılması ve yayınlanması
Endemik Bitki
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POSOF

DAMAL

HANAK

ÇILDIR

SEKTÖRLER

GÖLE

ERZURUM

Me
vcu
tP
BH
etr
P
ol B
CH
oru
H a t tı BT

ARDAHAN

KARS
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TÜRKGÖZÜ
sınır kapsı

POSOF

S I N I R

DAMAL

HANAK

KAPI

ÇILDIR

ARDAHAN

SINIRSIZ SINIRLAR
SEKTÖRLER

GÖLE

ERZURUM

155.737 $

KARS

1.054.251 $
ERZURUM

Azerbaycan

68

Gürcistan
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POSOF

Ilgar Tepesi
2918m
8mm

3167m
2957m
29

DAMAL

2812m

rı

HANAK

Da

la

3033m
33mm

33040m
3040
0400m
0m

al

KARIN BÜYÜSÜ

ÇILDIR

nız

çam

ARDAHAN

Y

2806mm

SEKTÖRLER

3197m

SPOR

Erzurum-Sarıkamış-Yalnızçam Kış Sporu KORİDORU

2745m
5mm

GÖLE

Kabak Tepesi
3054m

KAYAK

A

l
a
D
r
e
b
k
e
u
ah

ı
r
a

KARS

Kayat Tesisinin tanıtımının yapılması
kurulması
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giderilmesi
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POSOF

20.096 ADET
17.772 ADET
DAMAL

HANAK

ARDAHAN

41.482 ADET

45.668 ADET
ÇILDIR

107.565 ADET
SEKTÖRLER

KARS

HAYVANCILIK

86.817 ADET
GÖLE

ERZURUM

319.350 ADET
72

KIRMIZI ET

13.560 TON

Modern Çiftlikler tasarlanması ve örnek çiftliklerin yapılması
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POSOF

DAMAL

HANAK

ARDAHAN

ÇILDIR

SÜTTEN GELEN LEZZET
SEKTÖRLER

KARS

HAYVANCILIK

GÖLE

ERZURUM

319.350ADET
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110.000 ADET

161.700 TON

4.000 ton
75

POSOF

DAMAL

KOVAN SAYISI

85.000adet
HANAK

708 TON

KOVAN

ARDAHAN

ÇILDIR

“KAFKAS ARISI”
SEKTÖRLER

HAYVANCILIK

TIP

KARS

SANAT

KOVAN SAYISI

79.000 adet

ERZURUM

BAL

ARI SÜTÜ

POLEN

BALMUMU

KOVAN SAYISI

125.000adet

1.223 TON

GÖLE

1.473 TON
KAFKAS IRKI ANA ARI üretiminin arttırılması

KOVAN SAYISI

76

54.455 adet 617 adet

TON

401 kg

Bal Paketme Tesisleri kurulması
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POSOF

8.192 adet
1.798 adet
DAMAL

HANAK

21.241 adet

KAZ

ARDAHAN

23.199adet
ÇILDIR

39.148 adet
SEKTÖRLER

46.173 adet

HAYVANCILIK

TÜY

YUMURTA

139.571 adet
78

ET

KARS

270.000 adet

GÖLE

ERZURUM

%36’SI
79

POSOF

DAMAL

HANAK

KALE-KULE

ARDAHAN

ÇILDIR

SEKTÖRLER
KORUMA

KÜLTÜR

10.000

SAYISI

AKÇAKALE

KARS

ERZURUM

GEÇEN

KALE VE KULELER

uygarlıklar
80

GÖLE

Tarihi ve Kültürel alanların altyapılarının tamamlanması
81

P
ROJELER

82

10
PROJE
ÇİFTLİK

ÇILDIR

KIŞ

SAF

RENK
AHENK

KURA

KAMP

İZ

GEN

MİRAS
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ÇİFTLİK

5

GÜRCİSTAN

POSOF

İLÇE

ÇİFTLİK

Yöresel Kalkınma

Aile işletmeciliğinden, Kurumsal işletmeciliğe..

DAMAL

ARTVİN
HANAK

ARDAHAN

ÇILDIR

KARS

GÖLE

ERZURUM

AMAÇ

Aile işletmeciliğinin
kapasitesini ve
verimliliğini arttırarak
katma değer
oluşturmak

84

* Joe Cartwright’ın eserinden dönüştürülmüştür.

KONUM

. Posof
. Damal
. Hanak
. Çıldır
. Göle ilçelerinde

ÇİFTLİK
85

nasıl

ÇİFTLİK : İnsanların bitki ve hayvanları yetiştirip yararlandıkları işletme.

ARDAHAN ÇİFTLİKLERİNDE YAPILAN ÜRETİMLER:

ÇİFTLİK

. Damızlık Sığır Yetiştiriciliği
. Süt İnekçiliği
. Et Besiciliği
. Arıcılık
. Kaz Yetiştiriciliği
. Buğdaygil Yem Bitkileri
. Şifalı Bitki Yetiştiriciliği
. Bal Üretimi ve Paketleme Tesisi
. Kaz Entegre Üretim Tesisi
. Süt Ürünleri /Peynir Üretimi
. Et Ürünleri/Şarküteri
. Karma Yem Üretimi

1

YEM BİTKİSİ : Ak Üçgül, Çayır Üçgülü,

Otlak Ayrığı, Kılçıksız Brom, Çayır Kelp Kuyruğu, Gazal Boynuzu,
Çayır Yumağı, Kırmızı Üçgül, Arı Otu, Çayır Düğmesi

Et
Besiciliği

Süt Ürünleri
Peynir Üretimi

9 *kaz besiciliği

2 *et besiciliği

10

ürünleri

Süt Sağımı
İnekçilik
Bal Üretimi
ve

4 *buğdaygil yem bitkileri

*

11 *kaz entegre üretim tesisi

Et Ürünleri
Şarküteri
Damızlık
Sığır

TİP 1 BİRİM

TOPLAM

*karma yem üretimi

16 ÇEŞİT BİRİM

tanımlanmıştır.

* BİRİMLER İŞLEV VE TÜREVLERİNE GÖRE

ENTEGRE EDİLEREK BÜYÜK ÇAPLI ÜRETİM
TESİSLERİNE / ÇİFTLİKLERE
DÖNÜŞEBİLMEKTEDİR.

+
12 *süt ürünleri-peynir üretimi
YARARLI BİLGİLER

Şifalı Bitki
Yetiştiriciliği
Kaz Entegre
Üretim Tesisi

Et
Kesimhane

MODüLER BİRİMLER

1 *kesimhane + et ve şarküteri

3 *şifalı bitki yetiştiriciliği

sığır : Memeli hayvanların çift toynaklılar takımının, boynuzlugiller familyasından evcil büyükbaş hayvandır.
KAZ : İri ve beyaz veya boz tüylü, ayakları perdeli kuş türü. Erkek ve dişisi aynı büyüklüktedir.
ARI : Zar kanatlılar takımına ait Apoidea familyasını oluşturan böcek türleridir.

Sığır
Yetiştiriciliği

MODERN ÇİFTLİK BİRİMLERİ

Kaz
Besiciliği

5 *yem, ot depoları / siloları

13 *açık pazar alanı-ürün satış

Karma Yem
Üretimi
Buğdaygil
Yem Bitkileri

hayvan yalakları
6 *büyükbaş
ve yem tekneleri

7 *açık sığır barınakları

*

TE-TA ( Teknik Tarım)
kurulacak işletmelerde
maliyet-kar oranları
açısından min. 150
büyükbaş hayvan adetini
tavsiye etmektedir.

*

Avrupa’da kişi başına
düşen kırmızı et tüketimi
40-45 kg iken Türkiye’de 6
kg’ dır.

*

Besicilikte hayvan başına
1.5-2 dönüm arazi ihtiyaci
vardır.

*

Süt sığırcılığında 2-4
dönüm yem yetiştirme
alanı gereklidir.

*

Besi işletmelerinin
giderlerinin %75’ini yem
ihtiyacı oluşturur.

*

87
Kesilecek sığırların 200-300
kg iken alınıp, öncelikle 500
kg olana kadar beslenmeleri
gerekmektedir.

14 *bal üretimi ve paketleme

15 *sığır yetiştiriciliği

Arıcılık
86

8 *süt sağım

16 *damızlık sığır yetiştiriciliği

KÜMES HAYVANCILIĞINDA :

YUMURTA TAVUĞU

%58

201.922 ADET

%35

kaz
139.571

%5

%1

HİNDİ ÖRDEK
17.517 5.704

DAMAL

ARTVİN
HANAK

arıcılıkta :
Arıcılık yapan işletme
sayısı :
Toplam kovan sayısı :
Bal üretimi :
Balmumu üretimi :

GÜRCİSTAN

POSOF

5 İLÇE1PAZAR�

617 adet
54.455 adet
800 ton
401 kg

ARDAHAN

ÇILDIR

ORTAK PAZAR

KARS

büyükbaş hayvancılıkta :
Toplam

Melez Sığır
Yerli Sığır
Kültür Sığır

293.802
15.968
9.580

GÖLE

ERZURUM

Süt üretimi
Melez Sığır
Yerli Sığır
Kültür
88 Sığır

148.764 TON
10.395 TON
2.541 TON

AMAÇ

İlçelerde yapılan üretimin
eşit uzaklıktaki ortak bir
pazar alanında kentliyle
buluşması.

KONUM

Ardahan Merkez

pazar
89

ÜRÜN SETİ

01 :

1

ÇİFTLİK

Origami vektörel

sürü ürün

*bal

ÇİFTLİKTEN PAZARA, AİLEDEN KURUMSALA...
* ARDAHAN HAVA ŞARTLARINA GÖRE; ÜSTÜ VE YAN KISIMLARI AÇILIP KAPANABİLEN
PAZAR ALANI.

* ÇİFTLİKLERDE ÜRETİLEN YÖRESEL TARIM VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİNİN, TÜKETİCİ
İLE BULUŞTUĞU ORTAK ALAN.

* ÖNCELİKLE ARDAHAN İLİ İÇERİSİNDE ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ ARASINDA GÜÇLÜ BİR
AĞ TASARIMI OLUŞTURMAK.

DAHA SONRA ÇEVRE İL VE İLÇELERDE, TEKNOLOJİK OLANAKLARI DA KULLANARAK,
BU AĞI GENİŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK.

*yemek önlükleri

*süt güğümü

1

ÇİFTLİK

ÜRÜN SETİ

02 :

Eskiz

sürü ürün

*süt güğümü
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*viyol yumurta

*viyol yumurta

91
*bal

ÇILDIR GÖLÜ
SINIRLARI KALDIRAN, KOMŞULARI BİRLEŞTİREN BİR GÖL: ÇILDIR
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Çıldır Gölü, 123 km2 alanı ile Doğu

şenliğe dönüşmektedir. Adı Göl

Anadolu Bölgesi’nin en büyük ikinci

Festivali olsa da, içinde kültürel,

gölüdür. Türkiye sınırları içerisinde

folklorik ve sosyal temalar barındı-

Ardahan ve Kars ile komşuluğu

ran festival Aşık kültür şenliklerine

olan göl, Gürcistan ve Ermenistan

de ev sahipliği yapmaktadır.

sınırlarına yakınlığı ile de önem arz
etmektedir. Bu komşulukların kat-

Bunlara ek olarak,

tığı değer, Çıldır Gölü ve çevresini

son 3 senedir

değerli bir toplanma alanı haline

düzenlen-

getirir.

mekte olan
Altın At Kış Şölenleri,

Göl çevresinde her yıl yapılmakta

atlı kızak yarışları,

olan Çıldır Göl Festivali sadece ülke

rahvan at yarışları,

sınırları içerisinde yaşayan Kars

atlı okçuluk yarışı, gü-

ve Ardahanlıların katılımıyla değil,

reş, geleneksel Kaf-

aynı zamanda yakın coğrafyada

kas oyunları gibi çeşitli

yaşayan Azerbaycan, Kırgızistan,

etkinliklerle kutlanmak-

Kazakistan, Gagavuzya, Gürcistan

tadır.

ve Türkmenistan gibi komşu ve
akraba ülkelerden gelenlerin de
katılımıyla büyük ve bölgesel bir
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Eski bir Türk sporu olan cirit, Kafkas toplanmalarında Çıldır Gölü çevresinde yapılabilecek açık
hava sporlarından biridir. Göle ziyarete gelen turistler, cirit atmayı öğrenebilirler.

LEGO-IGLO: GÖLÜN BUZLARI ILE KENDI IGLONU YAP!
Festival dışındaki zamanlarda da

Sıcak mevsimlerde çadırlarıyla

ile gölden kestikleri buzlarla iglolar

Çıldır Gölü eşsiz bir toplanma ve

kamp yerlerine gelen ziyaretçiler,

inşa etmeyi öğrenen turistler, ge-

dinlenme alanıdır; yıl boyunca göl

kış mevsimlerinde ise kendi konak-

celeri ise gündüz kendi inşa ettikleri

çevresinde çeşitli noktalarda kamp

lama yerlerini kendileri inşa ede-

iglolarda konaklayabilirler.

ve konaklama alanları kurulabilir.

bilirler. Günlük iglo yapma kursları
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ÇO C U K L A R I Ç I N C I R I T OY U N C A K L A R I

ÇILDIR GÖLÜ’NDE KIŞ SPORLARI AKADEMISI
Çıldır Göl Festivali, kültürel bir toplanma noktası olmasına ek olarak,
önemli bir kış sporları merkezi olarak görülebilir. Bölgesel bir toplanma
ÇILDIR ETKINLIKLERI ILE BEZENMIŞ KAMP ÇADIRLARI

merkezi olan göl, açık ve kapalı mekanlara sahip bir spor akademisi kurularak bölgenin yıl boyunca kullanıma açılması sağlanabilir.

Çıldır Gölü, buz sporları için çok uygun bir
alandır. Gölün belirli alanlarında buz kalınlığı
yeterli seviyeye ulaştığında buz hokeyi, buz
pateni gibi sporlar yapılabilir.

Halihazırda yapılmakta olan bir av sporu
olan buz balıkçılığı, aileler için uygun bir
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aktivitedir. Özellikle festival döneminde
gölün donması ile birlikte yaygınlaştırılması
sağlanabilir.
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KAMP

Batum
Artvin
Karadeniz

Ardahan
Kars

Trabzon

DÜZLÜK

boşlukta

AĞAÇLAR

uçsuz bucaksız

DAĞLAR

KİMler ARDAHAN’A KAMP İÇİN GELMEK İSTER ?

Ardahan uzun çıplak düzlükleri ve yumuşak tepeleri, bunları sert bir şekilde kesen dağlık alanları,
uzun kışları yüzünden su ile bolca beslenen göl/gölcükleri ile sakinlik arayan ziyaretçilerin
birçok alternatif kamp mekanı bulabileceği bir doğaya sahip. Fakat Ardahan acaba bu nitelikleri
insanlara ne kadar yansıyor, kimler Ardahan’a kamp yapmak için gelmek ister, istemeyenler de ne olursa
canları çekip gelmek ister bunun hakkında fikir yürüteceğiz. Bunun için aşağıdaki dört farklı insan tipi
üzerinden düşüneceğiz. Bunlardan Muhittin zaten gitmek istiyor, diğerlerini nasıl bur aya çekebiliriz
yazının bundan sonr ası bununla ilgili olac ak....
Ardahanı biliy orum ve
her türlü şartta z aten
kamp yapabilirim

ve
te

öğ

rin

Muhittin
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Ardahan mı? neden
oraya gideyim ki ?

m

re

er
Can Berk

Ardahan güzel bir yermiş
fakat kamp yapmak
konforsuz ve tehlikeli

nc

em

ur

i
Mehmet Bey

Sadece Ardahanı
görmek için o kadar
yol gidilmez

ev

ka
d

ın

ı

Mürvet Hanım
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Ardahan’ı Bİlmeyenlerİn Ardahan’dan Nasıl
Haberİ Olur ?

Canberk şehirde yaşayan ve hergün toplu taşıma, ulaşım, alış veriş sırasınca
şehrin yoğunluğuna muhatap kalmış bir genç. Artık bu yoğunluktan sıkılıp sakin
bir yerde kafasını dinlemek istiyor. Fakat böyle bir yere daha önce gitmediği
için sadece filmlerden veya internet üzerinden gördüğü mekanları biliy or.
Malesef sosyal mecrada ülkemizdeki böyle yerler çok yer almadığı için buralardan
haberi yok...

Can Berk

Of , hergün şehrin
yoğunluğu beni sıkmaya
boğmaya başladı..

Balık istifi gibi her gün
bir yerden bir yere
gidiyoruz

Ardahan’ı nasıl fark ettİrİrİz?
Sosyal medya ve internet üzerinden buralara ait fotoğraf ve gezi günlükleri paylaşımı z aten
bu konunun çözümü için ilk akla gelen ve işe de yarayacak seçenekler. Bunların yanında daha
vurucu olarak bizim önerimiz şehrin en boğucu ve yoğun olduğu noktalar a, Ardahan’ın sade
topoğrafyasının imajını kuvv etli bir zıtlık olarak sokabilmek. Yani şehirde bunaldığımız bir anda
bir bina kenarında veya bir meydanda karşımıza çıkacak bir vaha gibi görünmesini sağlamak
Zıtlık

ardahan

Aşağıda resmedilen öneri, büyük şehirlerde
dolaşılcak geçici bir yerleşmedir. Şehrin yoğun noktalarında
yaya hareketinin yakınlarına k onacak büyük led ekran ve
hoparlörler ile bahar ve yaz aylarında ar dahan’ın sade
doğasının canlı görüntü ve sesini canlandıran bir mekan oluşturur.
Şehirde yaşayanlar için, şehirin k eşmekeşi içinde böyle bir
mekanı gerçek boyutlu deneyimlemeleri, televizyon veya başka
yayın ortamlarında gör e çok daha etkileyici olacaktır.

Keşke böyle yerlere
gidebilsek, uçsuz buc aksız
boşluk, resim gibi sakinlik

izlanda
ulaşım

Yaşantı

görünürlük:

ev

Sosyal Medyayı Çok Kullanan gençler, yoğun şehir yaşantısının tam tersini sunan
sakin ve çıplak doğaya sahip yerleri sadece kuzey avrupa ülkeleri, çöller, amerikadaki
büyük kanyon gibi mekanlardan ibaret zannediyorlar

Arkadaşlar finlandiy aya
gitmişler tatile, fotoğraflarını
paylaşmışlar. Ne kadar
huzur verici doğası var.
Para biriktirip bahar da
oraya tatile gidebilsem...

Belgeseldeki bu mekanlara,
doğaya bayıldım. İnsanların
memleketi ne kadar güzel,
keşke bir fırsatım olsa da
gidebilsem

Bu öneri, Ardahan doğasının karakteri olan çıplak topoğrafya
üzerine halı gibi bir doku oluşturan bahar bitkilerinin yarattığı
sonsuzluk/özgürlük ve huzur atmosferini, tam tersi karaktere
sahip şehir topoğrafyasıyla yanyana olarak şehir insanına
yaşatacaktır

can
lı

yay
ın

Geçen yeni zelandada çekilmiş
bir film gördüm, çok güzeldi. El
değmemiş çıplak doğa,
kıvrımlı de v bir heykel gibiydi.

Böyle bir
yer var ve
ben
bilmiyormuşum
Zıtlık
of, insan
görmekten
ve trafikten
bıktım

aaa
bu nedir ?

Burası
neresi !?

İstanbul
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Kamp Deneyİmİ Nasıl Yaşatılır ?
Mehmet bey Mehmet Ardahan’ın güzelliğinden haberi olan fakat buradaki doğayı deneyimlemeye
cesaret edemeyen birisi. Kamp yapmanın zor ve tehlikeli olacağını düşünüyor. Bu
yüzden genelde tatil için otellere gitmeyi tercih ediyor fakat hiç bir otelin ortamının
doğa ile başbaşa kalmak kadar etkili olmayacağının da farkında

L

E
OT

Belgeseldeki doğayla
başbaşa kalan
insanlara imreniyorum...

beklenti

KAMP:

Doğanın kenarında böyle
güzel manzaraya bakmama
rağmen, televizyonda
gördüğüm o atmosfer yok.
Ama onun içinde kamp
yapmam lazım o da zor ...

gerçekleşen

Kamp zevkli ve çok da zor olmayan birşey olmasına rağmen, alışkın olmayanlar için meşakatli
ve sorun çıkarabilecek bir şey olarak görülüyor. Bunun yanında otelde konaklamak, hiç bir
zaman kampın verdiği doğa ile iç içeliği veremiyor. Bu yüzden doğayı deneyimlemek isteyen
birisi (kamp yapmaktan çekiniyorsa) , bunun yerine tehlikesiz, sıradan bir tatil yapmayı seçiyor.
Sıradan (otel, tatil köyleri) tatil mekanları da batı ve güney sahillerinde daha nitelikli ve çeşitli
olduğu için, turist kitlesinin önemli bir kısmını oluşturan bu insanlar, bu el değmemiş doğaya
sahip yerlere gelmiyorlar

Konaklama:

Kamp ile otel arasında bir ara çözüm bulmak. Hem kamp gibi el değmemiş doğa
içerisinde tekil olarak durabilmeli, hem de ziyaretçinin kamp malzemesi taşımak, çadır
kurmak ,çadır kurmak için sudan muhafazalı bir zemin aramak gibi zahmetlerden
kurtaracak,yapısal bir çözüm sunabilmeli.

Bu benim çadıra
göre daha alışık
olduğum bir
barınma şekli. Buna
sanırım cesaret
edebilirim. Sadece
yanımda yiyeceğimi
ve uyku tulumumu
taşımam gerekecek

A

rd
ah
an’
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çıldır gölü çok

güzel, orada gitsem ama... ka
mp ya

ol
sa

ben zaten kamp yapıyorum

e

y

pması kola
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ok güzel fakat ote
r
otel ara
Ardaha
s ı bi r y
n’da g
ece h
ayat
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ne
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tati
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l de
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Ben
diği
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ında
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olur
Sıcak
yere g
idilir tat
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Topoğrafyayı doğru kullanarak
birbirini görmeyecek şekilde
ve birbirlerine uzak şekilde
yerleştirilmiş barınaklar.

4m

3m

Yukarıda resmedilen öneri, içine üç yetişkinin veyahut iki çocuklu bir ailenin, ancak
yatmak için kullanabileceği büyüklüğe sahip (3x4x2 metre ölçülerinde) iki tarafı yarı
açık, geri kalanı sağır taş duvar ve çatıdan oluşan bir barınaktır. Barınak içinde
yatak, lavabo gibi herhangibir çalınabilecek veyahut bozulabilecek hiçbir öğe
yoktur. Sadece ziyaretçilerin çadırları yerine geçecek, onları hava
şartlarından koruyacak bir yapıdır. Yapı ziyaretçilere cuzi bir rakama kiralanabilir
hiçbir işletme masrafı da olmayacaktır.
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ardarda.com / ardahan ve yakın çevresi için interaktif kamp rehberi

'O kadar yola değer mİ? Evet değer!
Mürvet hanım

Çıldır gölü ve Ardahan
taraflarında k amp
yapmalı, fakat gitmesi
çok sürecek ve oralarda
da çok görülecek başka
yer yok

Mürvet Ardahan’ın doğal güzellliklerini duymuş, fakat bu kadar uzağa giderek
yapacağı çadır tatili için Ardahan’da gezebileceği yerin az olduğunu, bir iki günden
sonra sıkılacağını düşünüyor. İki gün içinse o kadar yolu aşmayı mantıklı görmüyor.

Yok orada gezecek yer
mutlaka bulursun. Hem
sadece Ardahan olarak
düşünmek zorunda da
değilsin, Artvin ve Kars da
orada. İkisine yakın hava
alanı da var

ardarda.com

ardarda.com

Evet oradaki tüm
coğrafyayı beraber
düşünerek bir gezi
planı yapmalıyım
Bu amaçla hazırlanmış internet sitesi
üzerinden potansiyel ziyaretçi bir
fotoğraf listesinden fotoğraﬂar seçer..

Değer!:
1

2

Ardahan doğal güzelikleri ve kültürü bakımından olduk ça zengin olsa da, dışarıdan algısı gitmesi
çok kolay olmayan, ve gidildiğinde de çok fazla birşeyin yapılamayacağı bir yer olarak
görülebiliy or.

artvin

artvin

Ardahan’daki gezi ve kamp rotaları, çeşitli temalarla tekrar yorumlanarak ve komşu ilçelerdeki
ilgili temalı rotalarla birleştiriler ek genişletilebilinir . Bu rotalara yürüyüşe veya kamp yapmaya
gelecek ziyaretçi profili de, bu büyük fotoğraf üzerinden düşünülebilir .
Bu rotalarda anlaşılması kolay olması için görselleri üz erinden sınıflanabilir ve ziyaretçi bu rota k
ombinasyonları arasında kaybolmadan çok seçenekliliği k eşfetmiş olur.
Bunlar bir internet sitesinde toplanabilir ...

Görsel Üzerİnden
Rota Bİlgİsİ

Rota üzerİnden
Görsel Bİlgİ

Yerİne

ardahan

Rota çizme aracını seçtiğinde fotoğraf
seçimi kaybolur...
1

... ve imajlara ait anahtar bilgiler
ekranda listelenmeye başlar.

artvin

4

5

ardarda.com

ardarda.com

ardarda.com

3

... kullanıcı fare ile rota çizmeye
başladıkça yakın çevresindeki odak
noktalarına ait imajlar...

3

1

1
2

2

artvin

2

Sistem rota bilgi tabanından, çizilen
şekle en yakın kombinasyonları
yaratır
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... Her noktaya ait olan resimler de
graﬁk olarak resimlere bağlıdır...

ardarda.com

artvin

ardahan

3

Seçtiği fotoğraﬂardaki yerler haritada
yeşil nokta olarak gözükür. Ona benzer
çevredeki yerler de mavi...

ardarda.com

ardarda.com

Uzak :
fakat

ardarda.com

1

zaman : 4 gün
mesafe :60 km
yerel rehberler :
Faruk Şen

Öneri kombinasyonlar arasında kullanıcı
gezinip seçimini yapar...

2

zaman : 3 gün
mesafe :50 km
yerel rehberler :
Mahmut Pek

... her rota önerisine ait bilgiler de bu
sitede bulunur.
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zaman aralıkları, fotorafın çekildiği yere ait bilgiler ve bu
noktadan geçen gezi rotaları ve kamp alanları hakkında anahtar
bilgiler bulunmaktadır

ARDAHANLI ÜRÜNLER
yaz-kış Termoslar

Harİtalı ürünler
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Harİtalı ürünler

a-

7

Üzerinde yürüyüş rotaları, k amp
alanlarının k ordinatları ve ilgili diğer
bilgilerin olduğu ç eşitli kamp ürünleri.
Bu ürünler başka yerlerde de
kullanılac ağı için Ardahandaki
rota ve kamp alanlarının z enginliğinin
reklamını yapmış olur.

5

31 4

Ardahanda iki farklı mevsim arasında doğanın bambaşka şekle
bürünmesini vurgulayan, aynı noktanın farklı z amanda çekilmiş
fotoğraflarının üst üste bindirilmiş hallerinin basılı olduğu
termoslar. Bu termosların ark asında basılı şekilde, dikkatini çeken
insan için bu tecrübeyi yaşayabilmesi için gereken temel bilgilerin
grafik anlatımı. Burada fotoğraflardaki atmosferin izlenebileceği
zaman aralıkları, fotorafın çekildiği yere ait bilgiler ve bu
noktadan geçen gezi rotaları ve kamp alanları hakkında anahtar
bilgiler bulunmaktadır

5

31 4

a-

l
gö

7

Üzerinde yürüyüş rotaları, k amp
alanlarının k ordinatları ve ilgili diğer
bilgilerin olduğu ç eşitli kamp ürünleri.
Bu ürünler başka yerlerde de
kullanılac ağı için Ardahandaki
rota ve kamp alanlarının z enginliğinin
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reklamını yapmış olur.
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Ardahan’ın başlıca özellikleri

ne lerdir?

Ardahan, Kafkas coğrafyası üzerinde kurulmuş, ülkemizin en yüksek rakımlı ve aynı zamanda en
küçük il merkezine sahip kentidir. Dağları, yaylaları, zengin su kaynakları, çeşitli bitki örtüsü ile
oldukça çeşitli bir coğrafya üzerindedir. Tüm bunlar Ardahan’ın alternatif bir turizm rotası olarak
büyük bir potansiyele sahip olmasını sağlar.

İZ

Bölge illerinden

neden farklıdır?

Ardahan’ın çevre illere göre en büyük avantajı, doğal çevrenin kirlenmemiş ve bozulmamış
olmasıdır. Barındırdığı potansiyellerin üst düzeyde kullanılabilmesi, ancak doğanın ve doğal
kaynakların korunması ile mümkündür.
Tüm bu özellikler

nasıl değerlendirilir?

- Farkındalık oluştururken, aynı zamanda fark yaratarak
- Uzun geçen kış mevsimini ve yoğun yağan karı avantaja çevip, kış turizmini canlandırarak
- Klasik rotalar değil, daha fazlasını arayanlara hitap eden yeni, cazip destinasyonlar tasarlayarak
Tüm bunlar, Ardahan’a olan ilgiyi artırırken, bölgeye özgü oluşumların tanınmasında katkı sağlayacaktır.

POSOF

GÜRCİSTAN

Ilgar Tepesi
2918m

Göze Dağı
3167m
CİN Dağı
2957m

Keldağ
3033m

DAMAL

Da

ARTVİN
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HANAK

çam

ARDAHAN OVASI

ARDAHAN

ÇILDIR

RAHVAN AT BİNİCİLİĞİ

nız

al

Y

Ahaşen Dağı
2812m

ÇILDIR OVASI

OLTA BALIKÇILIĞI

Akbabadağ

Uğurlu Dağı
2806m
Kısır Dağı
3197m
GÖLE OVASI

Zamp Dağı
2745m

KARS

GÖLE

ERZURUM

Kabak Tepesi
3054m
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KARIN İZİNDE

alternatif rotalar
.rota 1

AMAÇ
Kış sporlarını ilgi çekici hale getirerek,
farkındalık oluşturmak ve ekonomik
katkı sağlamak.
bu doğrultuda;
_altyapı gereksinimlerinin giderilmesi,
_yeni tesislerinin oluşturulması ve yılın
belli dönemleri için organizasyonlar
yapılması,
_bu aktivitelerde kullanılabilecek
ekipmanların yapımı, kullanımı ve
bakımıyla ilgili atölyelerin düzenlenmesi,
_bunun için bilgilendirici ve tarifleyici
kartlar hazırlanması,
_spor okulları kurulması ve halkın bu
konuda eğitilmesi,
_kadınların kışın kullanılabilecek
aksesuar üretmesini teşvik etmek ve
ekonomiye katılmalarını sağlamak.

haftasonu etkin geziler

POSOF

GÜRCİSTAN

Ilgar Tepesi
2918m

Göze Dağı
3167m

O5 x

Keldağ
3033m

CİN Dağı
2957m

DAMAL

la rı

ARTVİN

Ahaşen Dağı
2812m

xO
4

parkur. 45 km
süre. 1-2 gün
tavsiye edilen dönem. kasım-nisan

HANAK

ça

m

ğ
Da
nız

ARDAHAN

ÇILDIR

program.

Yal

Karın izine düşmek için Ardahan’dan
daha güzel bir yer olabilir mi?
Eşsiz doğası ve bu doğanın yaşam
verdiği birbirinden farklı değerleriyle
kent, Anadolu’nun keşfedilmemiş bir
cevheridir. Ardahan, ziyaretçisinin
beklentisi ne olursa olsun, ona cevap
verebilecek şekilde sayısız fırsat sunar.
Kentte kışları oldukça uzun ve zorlu
geçer. Öyle ki burada sadece üç
mevsimin yaşandığı da söylenir:
sonbahar, kış, ilkbahar.
Mevcut verilere göre Ardahan’da
güneşli günler sadece yaz aylarını
kapsamakta, ortalama sıcaklık da
4°C civarında seyretmektedir.

Uğurlu Dağı
2806m

çıldır gölü

x

O3

ilk gün
1. kızak yapma atölyesi

2
xO

Kısır Dağı
3197m

2. bal tadımı
3. kartopu turnuvası

Zamp Dağı
2745m

KARS

xO
GÖLE

1

Kabak Tepesİ
3054m

ERZURUM

A

ahu

r
ekbe

Da

a
ğl

rı

ikinci gün
4. kar raketi yürüyüşü
5. karlama yapma durağı
not. sağlıklı her insanın yürüyebileceği
bir parkurdur.

Karın izinde, her sağlıklı insanın tamamlayabileceği bir parkurdur. Kabak Tepesi’nden başlayıp,
Cin Dağı’na kadar uzanan, yaklaşık 45 km.’lik rota, birbirinden farklı deneyimler sunar. Rotanın ilk
durağı kızak yapma atölyesİ! Eğer kızak kaymaktan daha keyifli bir şey varsa, o da kendi yaptığınız
kızakla kaymaktır. Rotanın bu durağı tam da buna hitap eden cinsten. Kızak yaptıktan sonra

kaybedilen enerjiyi yerine getirmek için ikinci durak bal tadım merkezİ . Burada Ardahan’ın yerel
lezzeti olan Kafkas çiçek balı çeşitlerini tatma fırsatı bulunur. Tadımın ardından, Uğurlu Dağı’nın
zirvesinde kartopu savaşı ile gün tamamlanır.

kar raketİ yürüyüşü . Yalnızçam
Dağları’nın eteklerinde yürüyüşün ardından, son durak olan karlama yapma ve afiyetle yeme

İkinci güne başlarken farklı bir deneyim ziyaretçileri karşılar:
etkinliğiyle rota tamamlanmış olur.
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suyun üstünde
.rota 2
uzun soluklu keşifler

POSOF

GÜRCİSTAN

Ilgar Tepesi
2918m

Göze Dağı
3167m
CİN Dağı
2957m

Keldağ
3033m

la rı

DAMAL

ARTVİN

x

HANAK

O

ARDAHAN

ÇILDIR

Yal

nız

2 x
O

4
O

3

ça

m

ğ
Da

Ahaşen Dağı
2812m

x

O6 x

Uğurlu Dağı
2806m

O5 x
çıldır gölü

ESKİMO USULÜ BALIKÇILIK
Kısır Dağı
3197m

O1 x

parkur. 60 km
süre. 3-4 gün
tavsiye edilen dönem. kasım-nisan
program.

ilk 2 gün
1. kayak dersi alma - kayak
2. süt sağımı
3. kartopu turnuvası

Zamp Dağı
2745m

KARS

GÖLE

Kabak Tepesi
3054m

ERZURUM

A
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son 2 gün
4. kar raketi yürüyüşü
5. kardan heykeller yarışması
6. yerel pazar gezme
not. iyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş
tecrübesi olanların yürümesi uygundur.

Temel geçim kaynağı hayvancılık olan il halkının
çoğu kırsal kesimde yaşamaktadır. Dağları, yolları,
yaylalarıyla oldukça çeşitli olan bu coğrafya,
acımasız ama aynı zamanda oldukça bonkör bir
doğaya sahiptir. Kışları buzla örtülen gölleri,
alabildiğine büyük çiçek tarlaları, otlakları
mevcuttur. Suyun peşinde Kafkaslar’ın yansımasını
arayan gezginler için Ardahan en doğru rotalardan biridir.
AMAÇ
Su ile yapılabilecek aktiviteleri
çekici hale getirmek ve kısa
süren bahar aylarında da
bölgeyi canlı kılmak.
bu doğrultuda;
_coğrafyasında bulundurduğu
nehir, göl ve kanyonlarda farklı
ve ilgi çekici sportif aktviteler
düzenlemek,
_su üzerinde yapılabilecek
aktivitelere yönelik ödüllü
yarışmalar düzenlemek ve
bölgede bu anlamda odak
noktası haline gelmek,
_hayvancılığa alternatif olacak
şekilde olta balıkçılığını yerel
halka tanıtmak ve teşvik
etmek.

Daha uzun soluklu bir macera arayışında olanar içinse, Allahuekber Dağları’ndan başlayıp, Kısır
Dağı’na kadar devam eden bir rota önerilir. Bu turda, iyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş
tecrübesi olanların yürümesi daha uygundur.
Rota üzerindeki ilk durak: bilmeyenler için kayak dersi alabilecekleri, bilenler içinse Türkiye’nin
önemli pistlerinden birinde

kayak yapma

fırsatı sunan Zamp Dağı etekleridir. Akşama doğru,

taptaze süt içebilmek için ineklerle buluşup, çoğu kişi için bir ilk olacak olan
devam eder.
Yeni gün, ödüllü

süt sağımı ile tur

kartopu turnuvası ile başlar ve ardından Kel Dağ eteklerindeki kar raketi yürüyüşü

ile devam eder. Takip eden günlerde

ve Ardahan’lı kadınların kışın

kullanılabilecek aksesuar ve doğal ürün satışı yaptığı, aynı zamanda kahvaltı da yapılabilen yerel

pazar
112 gezmesi ile tur sonlanır.
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alternatif rotalar
.rota 2

.rota 1
haftasonu etkin geziler

uzun soluklu keşifler

POSOF

Ilgar Tepesi
2918m

Göze Dağı
3167m

2957m

3033m

O3

Yal

O

ÇILDIR

O1 x
çıldır gölü

4

O

3197m

5

Kabak Tepesi
3054m

A

prog
program
og
gram
g
program.

la rı

program.

ilk 2 gün

HANAK

x

x

8
O7 O

ARDAHAN

x

2. yüzme yarışı
çıldır gölü

O
4

Uğurlu Dağı
2806m

1. su altı keşfi
ÇILDIR

1. tekne gezintisi

Kısır Dağı
3197m

O1

x

3. kaşar tadımı
4. trekking

son 2 gün
5. kürek sörfü

3. olta yapma atölyesi

GÖLE

ERZURUM

ğ
Da

ilk gün

x

2745m

park
arkur.
ark
ar
k 30 km
parkur.
ssüre
e 1-2 gün
e.
süre.
ttavssi
siye
e edilen
ed
tavsiye
dönem. nisan-ekim

parkur. 65 km
süre. 3-4 gün
tavsiye edilen dönem. nisan-ekim

Keldağ
3033m

m

x

m
ça

nız

x

O5

GÜRCİSTAN

Ahaşen Dağı
2812m

ça

HANAK

ARDAHAN

ARTVİN

x O2

2812m

Da

Ilgar Tepesi
2918m

6
x O

DAMAL

nız

la rı

DAMAL

x

CİN Dağı
2957m

Yal

3167m

2806m

POSOF

Da
r
e
ekb
u
h
a

r
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ı

KARS

Zamp Dağı
2745m

ikinci gün

GÖLE

Kabak Tepesi
3054m

ERZURUM

5. piknik

A

not. yüzme bilmeyenlerin de

x

O3

Da
r
e
ekb
u
h
a

KARS

ğ

r
la

ı

2
O

x

6. elma tadımı
7. rafting
8. su kenarı piknik
not. iyi yüzme bilenlerin katılması daha
uygundur. yüzme bilmeyenler için rafting
yerine tekne gezisine katılmaları önerilir.

Suyla daha uzun zaman geçirmek isteyenler için genişletilmiş program oldukça uygundur.
Yüksek performans ve iyi yüzme bilgisi gerektiren bu parkur, Çıldır Gölü’nde apayrı bir tecrübe

yaban

hayatın keyfi turuna katılırlar. Sonrasında gezi, nehir kenarında olta yapma atölyesi ile devam eder.

turu başlar.

Ardahan
günü, Ardahan merkezde

kenarında piknik ile sonlanır.
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gökyüzünü gözlem

SU ALTI KEŞFİ ile başlar. Molanın ardınadan rota Aras Çayı’nda yüzme yarışı ile
devam eder. Yorulan gezginlerin bir sonraki durağı, meşhur göle kaşarı tadımı ve yapım
aşamaları ile devam eder. Ardından Yalnızçam Dağları eteklerinde trekkıng ve kır fotoğraflama
yaşatacak olan

ile

su

Rotanın geri kalanında gezginler, sabah enerjisini etkin değerlendirme avantajını kullanarak sıkı

bir kürek sörfü ile güne başlar. Kaybedilen enerji, Posof’un meşhur elma tadımı turu ile yerine
konduktan sonra, akşam yöresel müzik dinletisi ile gün son bulur. Bir başka gün ise kar sularının

beslediği Kura Nehri’nde rafting ile başlar ve Su kenarı pİknİğİ ile devam eder. Yeşilin peşinde ve
karın izinde rotalarına da katılmak üzere sözleşen gezginler, bu uzun soluklu keşif turunu
115
sonlandırmış olur.

yeŞİLİN peşİnde

alternatif rotalar
.rota 1
haftasonu etkin geziler

POSOF

CİN Dağı
2957m

ğ
Da
ça

O5

Keldağ
3033m

DAMAL

Ahaşen Dağı
2812m
HANAK

O4 x

nız

ARDAHAN

Uğurlu Dağı
2806m

parkur. 40 km
süre. 1-2 gün
tavsiye edilen dönem. nisan-ekim

ÇILDIR

3
x O

Yal

AMAÇ
kırsal kesimde yaşayan halkın
da yöreye hakimiyetini ve
bilgisini kullanarak, kış ve doğa
turizmi oluşturmak.
bu doğrultuda;
_deneyim turları düzenlenmesi,
_ilgi çekici rotalar geliştirilmesi,
_doğal ürünlerin tanıtımının
yapılması,
_bu esnada yerel halkın da
kalkınmasının sağlanması.

x

la rı

ARTVİN

GÜRCİSTAN

Ilgar Tepesi
2918m

Göze Dağı
3167m

m

Yeşili hayat tarzı yapanlara hitap eden bol oksijenli
kır gezilerinin tadına doyulmaz Ardahan’da. Kaleler
ve kuleler diyarında, Çıldır ve Aktaş gölü doğa
turizmi ile Yalnızçam Dağı kış sporları turizmi ile ön
plana çıkmaktadır. Ayrıca Damal ilçesinde, her yıl
haziran ve temmuz ayarlı arasında
Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk silueti
Ardahan’ın turizm yönünden en dikkat çeken
özelliklerinden biridir.

çıldır gölü

program.
ilk gün

xO
2

Kısır Dağı
3197m

trekking
tarihi kale turları + fotoğraf

Zamp Dağı
2745m

GÖLE

ERZURUM

O1 x

Kabak Tepesi
3054m

Da
r
e
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u
h
a
A ll

KARS

ğ

r
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ikinci gün
çiçek koklama
bisiklet turu
bal tadımı-alışveriş
not. herkesin yürüyebileceği bir
parkurdur.

Genç, ihtiyar, çocuk, sporcu herkesin yürüyebileceği yemyeşil ovalardan, kırlardan geçerek, bol
oksijen depolayarak tamamlanacak bir rota yeşil severleri bekliyor. Gün ilk olarak sayısız

endemik bitkinin gözlenebileceği trekking ile başlar. Gezi, Urartular, Gürcüler, Ermeniler,
Osmanlılar, Ruslar gibi pek çok kültüre ev sahipliği yapan kentin kale ve kulelerinin de
gezilebileceği kültür turu ile devam eder.

Ertesi gün, çeşitli endemik bitkiler hakkında bilgilendiren yerel rehber eşliğinde ÇİÇEK KOKLAMA TURU ile

başlar. Renkli başlayan gün, BİSİKLET turu ile devam eder. Ovalarda pedal çevirdikten sonra doğal

Ardahan balından tatmak ve almak isteyenler yerel pazara doğru yola koyulurlar.
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ARDAHAN ÜRÜNLERİ
.rota 2
uzun soluklu keşifler

POSOF

x

CİN Dağı
2957m

O7

la rı

ARTVİN

GÜRCİSTAN

Ilgar Tepesi
2918m

Göze Dağı
3167m

Ahaşen Dağı
2812m
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ğ
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HANAK

ça
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x
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parkur. 75 km
süre. 3-4 gün
tavsiye edilen dönem. nisan-ekim

Keldağ
3033m

DAMAL

O

ARDAHAN

O

Yal

6

Kısır Dağı
3197m

4 x
O

Zamp Dağı
2745m

2
O
x

GÖLE

O
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x
A

Kabak Tepesi
3054m
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KARS

trekking
kartpostal

suyun üstünde
çanta

kayak
kartpostal

karın izinde
çanta

harita
kartpostal

trekking + kaleye tırmanma
çıldır gölü

5
xO

yeşilin peşinde
çanta

ilk 2 gün
ÇILDIR

Uğurlu Dağı
2806m

ERZURUM

program.

8

x

O1

fotoğraf turu
bal tadımı
kuş gözlem kampı

son 2 gün
bisiklet turu
kuş gözlem kampı-2
su kenarı piknik
endemik bitki gezisi
not. iyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş
tecrübesi olanların yürümesi uygundur.

Yaklaşık 75 km. uzunluğunda olan rotayı, iyi kondisyona sahip ve uzun yürüyüş tecrübesi
‘
olanların tercih etmesi uygundur. Bu zorlu gezinin ilk durağı, 10.000 yıllık tarihiyle Akçakaledir.
Kaleyi

fotoğrafladıktan

sonra isteyenler, yılın sadece belirli döneminde görülebilen Atatürk

siluetini fotoğraflamak üzere Damal’a doğru yol alırlar, isteyenler ise

trekking yapmak üzere

Allahuekber Dağları’na devam ederler. İki grup bal tadımı için buluşur ve günü sonlandırır.

kuş gözlem kampı için Göle’ye doğru yol alır. Bolca fotoğraf çekip, kuş
türlerini inceledikten sonra, bİsİklet turu ile gün son bulur. Yeni güne bir başka kuş gözlem kampı
ile başlanır. Ardından ekolojik konaklama ve gözlem tesisinde bulunan 85 endemİk bİtkİ türü
uzmanlar eşliğinde incelenir ve fotoğraflanır. Son olarak yapılan pİknİk te, herkesin yaşadığı

Takip eden günlerde ekip,

tecrübeleriyle birlikte Ardahan’a özgü bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşması ile gün
118bulur.
son
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"Beyazın da beyazı"
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Karda uzun keşifler yapma cesareti olanların projesi.
Kanı kaynayan Anadolulu için yepyeni bir deneyim.

BEYAZtuR Etkİnlİk Merkezİ
Burada kamp, trekking, snowmobile gibi gruplar
halinde yapılabilecek temel etkinlikler yer alır, ilgili
eğitimler verilir. Konuya ilgi duyanlar, rehber ve
eğitmen olarak yetiştirilebilir.
BEYAZtuR etkinlikleri, öncelikle kent ve bölge odaklı
olmakla birlikte, ulusal hatta yakın ülkeler için
uluslararası tanıtım ile duyurulur. Bu etkinliklerin turizme
olan etkisi, konaklama altyapı ihtiyacı doğuracaktır.
Etkinlikler yıllık küçük bir ücret ödeyerek üye olan
bireylerin kurguladığı etkinlik programına göre
ilerler. Merkez üyeleri, uygulamadan sisteme giriş
yaparak öneri etkinlik zamanı belirlerler. İhtiyaç
listesi, kişilerin katkılarıyla oluşturulur ve etkinlik
detayları paylaşılır. Etkinliğe çıkan ekibin telefonları
ile Merkez arasında bir iletişim mevcuttur; acil
durumda Merkeze sinyal gönderebilirler. Merkez ise
diğer üyelere ve ilgili kurumlara bildirim gönderir.
Etkinlik eğitimleri ya da sahada ihtiyaç duyulabilecek
pratik bilgiler (soğukta enerji verecek yiyecekler,
vücut ısısını artırma egzersizleri gibi) eğitmen ve
deneyimli kişiler tarafından verilir. Gerek görüldüğü
durumlarda dışarıdan profesyonel eğitmenler
çağırılıp sahada ücretli çalışmalar da yapılabilir.

BEYAZtuR
Karda Kamp

Karla içimizi ısıtan, gönülleri fetheden sanat programı.
Kentin sahip olduklarıyla yapabileceklerinin
imkanını yeniden yazma sürecinin başlangıcı.

Kış Kampı:
Spor ya da sanatsal faaliyet bir yana dursun, ben
alternatif bir tatil planlamak istiyorum! diyenler için.

“Karda Desen” ve “Kardan Heykel” olmak üzere iki
ayrı kategoride çalışılan görsel ve dokunsal
program. Yapılan tüm çalışmalar Beyaz Bellek ile 5
Ay Beyaz Fotoğraf Merkezi ortaklığında gerek video
gerek fotoğraf formunda belgelenir. Programın
tanıtımı, kent içi ve kırsal alt programları için ölçek
farklılığı gösterir. Ayrıca Ardahan’a özgü değerlerin
heykel ve görselleri, tanıtım amacıyla çalışılabilir.
Dönemlik oluşturulacak çalışma grupları için bir
haberleşme sistemi kurulmalıdır.

BEYAZarT Kampları:
Hem yetişkin hem de çocuklar için Sanat Kampları.
Ülke ölçeğinde katılıma açıktır. Tanıtım faaliyetleri
ülke genelindedir. Üniversitelerin sanat bölümleriyle
işbirliği yapılmalıdır. Alan seçiminde mümkün
olduğunca risksiz ve dönüşü kolay alanlar seçilmelidir.
Fotoğraf Kampı, karlı doğayı fotoğraflamaya aşıkların
bir araya gelip eğlenme ve kendilerini geliştirme
amacıyla katıldığı teknik yönü ağırlıklı kamplardır.
Deneyimli rehber ve eğitmenler ile gerçekleştirilir.
SnowARD Kampı, büyük ölçekli kar sanatı
çalışmalarının büyük ekiplerle yapılacağı profesyonel
bir sanat kampıdır. Bir atölye yürütücüsü ve kar
sanatına aşina bir sanatçı ile gerçekleştirilmesi
hedeflenir. Etkinlikte havadan video ve fotoğraflama
olacaktır. Kamp, BEYAZfesT kapsamında değerlendirilebilir.

Karaton: Ardahan doğasında keşfe çıkmak isteyip de
yürümeye üşenenler, biraz da eğlence arayanlar için
snowmobile ile yaptıkları etkinlikler. Küçük gruplar
halinde belirlenen gün ve haftada çıkılır. Yılın belli
zamanlarında ise BEYAZfesT kapsamında sponsorlu
karaton yarışları yapılır.

122

Kent içi programı: Parklar, boş parseller gibi kar
yapıtlarının sergilenebileceği kentsel alanlarda
yapılan küçük ölçekli çalışmalardır. Katılmak isteyen
kentlilerin el birliğiyle yapılır.
Kırsal programı: Geniş düzlük ya da eğimli alanlarda
daha çok kişinin katılımıyla oluşturulan büyük ölçekli
heykel ve karda oluşturulmuş desenler. Biri BeyazFesT
kapsamında olmak üzere yılda 3 kez yapılır. Kar
sanatçılarıyla buluşmalar, uluslararası ölçekli etkinlikler,
özellikle festival kapsamında programın olmazsa
olmazıdır. Yapılacak bir çalışma Guinness Rekorlarına
neden girmesin ki?

beyaz bellek

Ardahan coğrafyasının izin verdiği, farklı özellik,
zorluk ve süredeki güzergahlarda, profesyonel
eğitmenler eşliğinde yapılacaktır. Yaylalar, dere
kıyısı ve hatta buz tutan göller, yürüyüşler için; geniş
düzlükler araçlı turlar için elverişli olacaktır. Kar
raketleri ile de yapılır.

“Beyaz Geceler” Trekking: Kırsalda belirlenecek
güvenli güzergahlarda düzenlenecek gece trekkingidir.
Eğitmenler eşliğinde yapılır.

K(arda) Sanat: SnowArD

Ardahan’da doğru ekipmanla kışın doğada geçirilen
uzun süreler. Konaklama alanı profesyoneller
tarafından onaylandıktan sonra sahaya çıkılır.

Beyazın İzİNDE TuRlaR

“Beyazın da Beyazı“ Trekking: Gündüz gözüyle trekking
yapmak istiyorum diyenler için görece daha sık
düzenlenecek etkinlik.

BEYAZarD

Böylesi bir sadelik, kent algısını nasıl bu kadar etkileyebilir? Hep
beraber tanık olalım.
Hızlıca eriyen bir malzeme, nasıl bu kadar iyi bir sanat aracı
olabilir? Hep beraber deneyimleyelim.
Bu bir kente tanıklık etme ve kentteki değişime aracı olma
programı.

Ardahan’ın beyaz gelinliğini zamanın tanıklığına
sunmanın en güzel yolu. Beyazlar içindeki
Ardahan’a ilişkin aklınıza gelen her şey dahil!
Alternatif kamp alanları:
Posof Gölü kıyısı, Çıldır Gölü kıyısı, Yalnızçam
Ormanları, Göle Mesire Yeri, Kent Ormanı
Kolay trekking güzergahları:
Sevimli Köyü - Kale - Doğankaya (4 km)
Ardahan-Ramazan Tabyası (6 km)
Kalecik-Yeniköy (6 km)
Ardahan-Kartalpınar (6 km)
Putka Gölü-Kazan Kale-Üniversite (6 km)
Hanak Çayı Vadisi

Araştırma, arşivleme, algı çalışmaları, fotoğraflama
ve bunların sunumu ile erişilebilir kılınmasını
kapsayan program, süreç içinde Ardahan’ın
geçirdiği değişimi de kayıt altına alır. Beyaz Bellek
Merkezi’nde yürütülür. Web sitesi ve uygulama
oluşturulur ve kayıt altına alınan materyaller
paylaşılır.

5 Ay Beyaz Fotoğraf Merkezi: Fotoğrafçılık kursları,
düzenli sergiler, yılda bir bölgesel ölçekli
düzenlenecek bir yarışma, fotoğraf merkezinin
temelini oluşturur. Bölgesel yarışma birincisinin
ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımının teşviki
sağlanır. Ayrıca 5 Ay Beyaz Fotoğraf Arşivi için
çalışacak proje bazlı profesyonel fotoğrafçılar
istihdam edilir.
BEYAZtuR kapsamındaki Fotoğraf Kampı, oluşumun
geniş ölçekli saha etkinliğidir. Fotoğraf yürüyüşleri
ise daha küçük ölçekli etkinlikler olarak düzenlenir.
Sosyal medya kampanyaları, hem kentin hem de
merkezin tanıtımı için önemlidir. “En İyi Beyaz”
instagram ve twitter’da #ardahanbeyazi ile
başlatılacak sosyal ağ kampanyası bir öncü olacaktır.

beyaz
algı

beyaz Bellek

fotoğraf
Arşİvİ

SnowArd

5 Ay Beyaz
Fotoğraf merkezİ
#ardahanbeyazi

Beyaz Algı: Ardahan’ın karlarla kaplıyken nasıl
algılandığına ilişkin çalışmaları içerir. Ses, koku, renk,
doku gibi alt başlıklarda atölye çalışmaları, anketler,
söyleşiler, uzmanlarla çalışmalar yapılır. Paralel
olarak tüm bu veriler haritalanır.
5 Ay Beyaz Fotoğraf Arşivi: 5 Ay Beyaz Fotoğraf
Oluşumu tarafından arşive aktarılan fotoğraflar ve
oluşuma dahil olmayan bireylerden gelen fotoğraf
seçkisinden oluşur. Ayrıca “beyaz” teması altında
yapılan etkinlik ve çalışmalar 5 Ay Beyaz Fotoğraf
Merkezi ile birlikte kayıt altına alınır ve arşivlenir.

123

Kış oldu mu birçok kentte sokaklar sessizleşir, ıssızlaşır. Anadolu
insanı ise dış mekanı sever, onun ruhunda vardır kırda olmak,
sokakta olmak. Karlı kış günlerinde bile Ardahanlı kendini dışarı
atıverir, ancak dışarıda geçirilen süre -20 derecelerde çok uzun
sürmez. Madem ki Ardahan’ın insanı onun beyaz halini seviyor, o
zaman onlara dışarıda konforlu mekanlar sunalım!

BEYAZkenT
Kış Bahçesİ

Beyaz KütüphanE

Ardahan Beyazı’nı izlerken dostlarla sıcak bir çay,
ev konforuna bile değişilir!
Kentteki açık alanlarda kurulmuş, içerisinden karın
görülmesine izin veren, çelik - cam strüktürden
bahçe-kafe; radyant ısıtıcılarla ısıtılır. Kafenin
işletmesi belediyeye aittir.
Kafenin önünde ise kocaman bir buz pisti yer alır.
Çocuklar aman düşmesin! diyen aileler için, günün
belli saatlerinde onlara üniversiteli abla ve abileri
gönüllü olarak eşlik eder.
Gönüllülük takvimi, Kış Bahçesi içinde yer alır.
Gönüllü olan öğrenciler, Kış Bahçesi menüsünden
%50 indirim kazanır.
Açık Kafe: Haftada 1 gün “Açık Kafe” günüdür,
isteyen istediği yemeği pişirir ve diğer kafe
konuklarına uygun ücretler dahilinde sunar. Böylece
hem insanlar tanışır kaynaşır, hem de yemek
yapmayı sevenler için ufak da olsa bir etkinlik ve
geçim kolaylaştırıcı unsur olur.

açık kafe:
yemeğİnİ
sun

Bir yandan kitabını okurken soluk almak için başını
kaldırdığında ağaçların arasından yere süzülen karı
izlemeyi kim istemez? Beyaz Kütüphane, kardeş
yapısı Kış Bahçesi gibi çelik ve cam strüktürden bir
yapıdır. İki farklı programı vardır. Program
gönüllüleri, Kış Bahçesi’nde %50 indirim kazanır.
Açık Günler: Farklı gruplar için (engelliler, yaşlılar,
çocuklar) kitap okuma günleri, söyleşiler, hikaye
anlatımı, oyun etkinlikleri yapılır, etkinlikler için
dönemlik programlar oluşturulur. Kentlinin etkinlik
önerileri tartışılır. Ardahan Üniversitesi, mevcut
“Engelsiz Üniversite” programları kapsamında
etkinliklerinin bir kısmını buraya taşır.
Beyaz Ekran: Beyaz Kütüphanede, ayda 1 ya da 2
kez film gösterimleri de yapılır. Film önerileri,
üniversiteliler tarafından sunulur.

Kış bahçesİ

beyaz kütüphane
gönüllüye-%50
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Kent kütüphanesini 9 ay dışarı taşıyalım, kentliyi
sokağa davet edelim!

açık
günler
Beyaz
Ekran
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SnowArD KoleKsİyonU

BEYAZ ÜRÜNLER
Kış Termosu & Kış Kupası

Rahatlığıyla
vazgeçilmez “hoodie”ler
ve karlı kış günlerinde
sıcacık tutacak
atkı & bereler.
SnowArD temalı tüm
ürünler yüksek kalite
iplik işleme ve özel
üretim armalarla
süslenmiştir.

Gerek hediyelik, gerekse
kentlinin kışın severek
kullanacağı, karlar
içindeyken elinden eksik
etmeyeceği termos ve
kupalar.

Karlı defter
Üstünde kar manzaraları, içinde
karla ilgili şiirlerden mısralar
olan defterler.
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KAFKAS

KAZ
ETI

KAFKAS
BALI

KAZ
ETI

KAZ
ETI

S@ F

*

DAMAL

ARTVİN

‘S A F ‘A R D A H A N

GÜRCİSTAN

POSOF

HANAK

KIRMIZI
POSOF
GÖBEK
DAHA SAF DAHA GERÇEK!
ET
ELMASI
KASARI
Şehirlerin karakteristik özellikleri, “o yere ait olma” durumu biriciktir.
Ardahan’ın kıymetli doğal verileri işlendikçe; yörenin ve yöreye bağlı

ARDAHAN

*

FLORA

çevrenin sürdürülebilir ekonomisi birçok kişiye ev sahipliği yapıp,

ÇILDIR

istihdamı güçlendirebilir. Komşu illeri ve Gürcistan-Ermenistan’ı içeren
rotaların önemli bir durağı olmalı Ardahan. Değerlerini gelenekten

GÖLE

KARS

geldiği gibi sürdürebilmesi için bu değerleri yaşatarak koruması
gerekli. Yolculuğa çıkmadan evvel internet üzerinden meraklanmayı

ERZURUM

KAZ
ETI

H

önemsiyoruz; gittikten sonra bağımızı sürdürmeyi de.
Bu vesilerle, ‘saf’ardahan projesi şunları amaçlıyor.

POSOF
ELMASI
POSOF
ELMASI

> Sosyal medya hesabı yönetimi

KAFKAS
KIRMIZI
> Günlük hayata entegre
olabilecek ürünler.
GÖBEK
> 21. yy’ın hızla gelişmeye başlayan ‘doğal’BALI
yaşamı destekleyecek tüm
ET
KASARI
Ardahanlı mamüllerin / ürünlerin teşviki.
> Alışverişin ve güncel hadiselerin takip edilebileceği web sitesi

ARDAHANLI SAF’LAR:

FLORA

GÖBEK
GÖBEK
KASARI
KASARI

KIRMIZI
ET

KAFKAS
BALI

KAZ
ETI

POSOF
POSOF
ELMASI
ELMASI

KAZ
ETI

FLORA

GÖBEK
KASARI
GÖBEK

KURAKLIKTAN SONRA*
Açlık pek büyüktü, ürün yetişmedi
Küçük nehirlerde “el yıkamak” için su yoktu,
Sular yükselmedi,
Tarlalar sulanmadı,
“Sulama” hendekleri hiçKIRMIZI
kazılmadı.
Bütün tarlalarda ürün olmadı,
ET
Yalnız yaban otları büyüdü.
Dağılanı topladı, topladı o,
Kur’un dağıttığını
Yöneltti, Dicle’ye akıttı.
Yüksek sular tarlalara yayıldı,
Bak şimdi, yeryüzünde her şey,
Ninurta’ ya**,
memleketin kralına sevinç yağdırıyor,
Tarlalar bol tahıl yetiştirdi,
Bahçeler ve bağlar meyveler verdi,
(Mahsul) Ambarlarda ve tepelerde yığıldı,
KAFKAS
Matemde olan bey kalmadı memlekette,
BALI
Tanrıların ruhunu o mutlu etti.

KIRMIZI
ET

*Günümüzden 5000 yıl önce yazılmış bir Sümer şiiri.

KAFKAS
BALI

KASARI
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> ‘SAF‘NOTALAR

ARDAHANLI
PUL

ha

n po

stası

arda

> GÖRÜNÜRLÜK

GAZETEDE
FESTİVAL İLANI

> Dergi kiosklarında & seyahat planlama mekanlarında dergi
kapaklarında Ardahan fotoğrafları ve içerikte geniş bilgiler yer alan
dergiler bulunabilir.
> Bu dergilerin editörleri yörede ağırlanabilir ve en gerçek deneyimi
yaşamaları ve aktarmaları sağlanabilir.
> Ardahan’ı ziyaret eden kişilere en güzel deneyim yazısı, anlatısı
yarışması yapılabilir!

foodandtravel.com.tr

Nisan 2016, Sayı: 48

TÜRKİYE

Aylık Kültür ve Yaşam Dergisi

T R A V E L
Avrupa’nın
avangart mutfağı

BERLİN

Mutfağın külkedisi

Kent
Durakları
Santa Cruz
Sardinya
Çıralı

Soğan

İçinden su geçen

OTELLER

Mauritius

Mavinin içinde sere serpe

İnternette duyurulan etkinlikler bir kimseden
diğerine hızla yayılıyor. Mesela: Ardahan’ın
tepelerinde

spor

aktivitelerinin

yanı

sıra

dünyanın dört bir yanından gelecek olan
müzisyenlerle

yalnızca

müziğe

konsantre

olacağımız ve saflığa doyacağımız aktiviteler!
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ormanlarımız
röportaj: feyza hepçilingirler
yol üstü: Hasankeyf

GURME SEYAHAT

türkiye defteri

ardahan

özgün konu: ebru sanatı
uzak menzil: malezya
alternatif spor: duvar tırmanışı

ARDAHAN

Özel Ardahan Dosyası: Gez,Gör,Ye,Deneyimle! Posof Damal Çıldır Göle Hanak
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> ERİŞİLEBİLİRLİK

> ‘SAF‘ REÇETELER & FİTOTERAPİ

Safardahan websitesi öncelikli olarak Ardahan’a ait farklı mecralardaki bilgiyi
derleme amacı taşır. Posof’ta kullanılan kelimelerden, ilçeler/köylere ait özgün yemek
tariflerine kadar geniş yelpazede veriyi bize ulaştırır.
Bilgilerin yanısıra bitkiler, Ardahanlılar tarafından yapılmış yemekler, el çantaları,
kupalar, takılar... tüm Ardahanlı ürünlere ulaşmamızı sağlayan bir web portalıdır.
İletişim! Ardahanlıların, orada bulunmuşların ve orada olmak isteyecek kişilerin
buluşma platformu olarak da işlev görecektir.
Fitoterapi nedir?
Fitoterapi, hastalıkların tedavisi amacıyla bitki-

POSOF
ELMASI

lerden faydalanılması ve etkilerinin araştırılması

POSOF
ELMASI

bilimidir. Tarih boyunca hastalıkların tedavisinde,
doğal kaynaklı tedavi ürünleri doktorların başlıca
desteği olmuştur. İlaç teknolojisinin 19. yy.ın sonundan itibaren
baş döndürücü bir hızla gelişmesi bitkisel ürünlerin ikinci plana
atılmasına sebep olmuşsa da, bitkilerin hastalık tedavilerindeki

> A L I Ş -V E R İ Ş
> KELİMELER
> TA R İ F L E R & R EÇ E T E L E R
> GÖRÜNTÜLER
> B İ Z E YA Z I N !

rolü, yadsınamayacak bir gerçektir.
Ardahan’a özgü kökler, bitkiler, çiçeklerden şifalı karışımlar

oluşturulup;

‘alternatif

tıp’

hizmetine

sunulabilir.

>>ALIŞ-VERİŞ!

>> ARDAHANLI YEMEİÇMELER

KIRMIZI
ET

olan sosyal medya hesaplarından yayınlanabilir. Ayrıca basit
satışı da gerçekleşebilir.

GÖBEK
KASARI
POSOF
ELMASI
KIRMIZI
ET

Bu bitkilerin tanıtımı, şifa kapasiteleri düzenli olarak güncellencek
karışımlar kuru halde toplanıp envai çeşit çay için paketlenebilir;

GÖBEK
KASARI

S@ F
I N F O @ SA FA R DA H A N .CO M
safardahan 2016 yılında, Ardahan’ın biricik
özelliklerini önceleyen ve değerlerini korumak
amacıyla valilik tarafından desteklenen üretimcilerin buluşma platformudur.

GÖBEK
KASARI
KAFKAS
BALI

sepete
ekle

K A F K AS L A R DA N BA L
100 tl/kg
A rdahan’ın bes ilcesinin bes muazzam balı.

KAFKAS
BALI

EN KIRMIZI ET
55 tl/kg

POSOF
ELMASI
KIRMIZI

Sağlıklı büyükbaşların özenle kesilmiş ve paketlen-

ET
KAZ
ETI

KAZ
ETI
GÖBEK
KASARI

KAFKAS
BALI
FLORA
FLORA

KIRMIZI
ET

sepete
ekle

>> ARDAHANLI ÜRÜNLER

GA RTO P U

BA NDA

EL M A L I

Ç A N TA

Ç A NTA

25 tl

Ö RTÜ

25 tl

SA F B İ T K İ K A R I Ş I M L A R I
20 tl/paket

R E YH A N LI

G EL İ NC İ KL İ

A RDA HA NL I

Ayrı dertlere ayrı devalar sunan kurutulmuş

YÜ Z Ü K

YÜ ZÜ K

KU TU

miş etleri adresinize gönderilir.

35 tl

G Ö B E K K AŞA R I
32 tl/kg
En sevdiği peynir kaşar olanlar için özel tekerlek
kutularda muhafaza edilir.

Ardahanlı bitkilerden çaylar.

75 tl

75 tl

20 tl

KAZ
ETI

KAFKAS
BALI

FLORA

KAZ
ETI

FLORA
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> ARDAHANLI ÜRÜNLER

> ‘SAF‘ ÇİFTLİK PROJESİ

\ YÖRENİN KELİMELERİYLE BEZ ÇANTALAR

SAF Ç İF TLİK:

Çeşitli sponsorluklarla desteneklenerek Ardahan’ın
ilçe yerleşkelerine kurulmuş olan bir çiftliktir. Tesisin
içinde konaklama, sözlü / uygulamalı eğitim birimleri
ve üretim alanları bulunur. Eğitim dönemlerine
katılmak isteyenler her sene yaz aylarında daha

AN / JUN
ZIR
E
A
H
5

1

safegitim1@gmail.com

2

GASTRONOMI
ve GRAFIK TASARIM
MAKSUT TEKER

BAL KÜLTÜRÜ
ve ARICILIK DENEYIMI
ÖZLEM FERAH

masrafları

& GÖKHAN SONER
safegitim2@gmail.com

3

1-1
5

Z / JULY
MU
M
TE

ZIRAN / JU
HA
N
0
E
-3

1-1

2017

önceden belirtilen tarihlere başvurarak ve yaşama

FITOTERAPI
ve SIFALI BITKILER

15

FIRUZE GULDOGAN
safegitim3@gmail.com

kendi

ceplerinden

çıkacak

şekilde

SafÇiftlik’te 2 hafta geçirirler. Bu 2 haftanın 3
günü civar ilçe ve köylerin onlara has envanterlerini
gözlemlemek ve genel bir intiba sahibi olmaktır.

\ POSOF ELMALI MASA / PİKNİK ÖRTÜSÜ
SERVİS ALTLIKLARI ~ PEÇETE

Konaklam a:

için gelecek kişilere, mis kokulu sabunlarla dolup
taşan odalarda gecelerler. Ardahan’ın şahane
mamüllerinden oluşan kahvaltı ve diğer ürünler
temin edilir. Trekking, kamp, buz hokeyi gibi
faaliyetler için bir araya gelmiş insanlar için hem
tüm gereksinimleri sağlayacak kadar olağan; hem
de tüm biricikliğiyle sıradışı bir mekandır SafÇiftlik.

İ stihdam:
Çiftliğin

çalışanları

Ardahanlılar.

Servis

elemanlarından, karşılama masasındaki görevliye
kadar. Çiftlikte kurumsal bir profesyonellik yok.
Misafirperverlilik ve güleryüz en önemli koşul.

İlgilendi ğiniz dönem ve ayrıntılı bilgi için eposta
adreslerine yazabilirsiniz.
If you are interested,you can e-mail to the addresses
for more details.
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\ ARDAHAN ÇİÇEKLERİ MOTİFLİ YÜZÜK
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“Güneşin üşüdüğü yer,” denir Ardahan için. Rengârenk faunası o kadar canlı, o kadar
ışıltılıdır ki, adeta güneşle rekabet eder; belki de güneş sırf kıskançlığından sırt çevirmiş;
soğuğa ve yalnızlığa mahkum etmiştir bu muhteşem güzelliği.Karla kaplı ovalar sisten kalın
bir örtüyle kaplanır zamanla. Yüksek dağlarda ovayı gözetleyen kuşlar denize konarmış gibi
pike yaparlar bu örtüye doğru, ama şiddetli esen Ardahan rüzgarı yamandır, kuşlar
rüzgarın gücüne karşıkoyamazlar.
Dokuz ay boyunca sıcaklığını esirgeyen güneş gün gelir dayanamaz, uzatır sıcak ellerini
toprağa. Ve böylece bahar müjdesini duyar börtü böcek, derken bereketli toprakların
altında bir devinim başlar; karların arasından bin bir çeşit çiçek kafasını çıkarır, çiçekler
güzel yüzlerini sergiler; aylarca buz beyazına teslim olmuş çayırlar, meralar, ovalar, dağlar
yeşile, sarıya, kırmızıya boyanır; güneşten gelen destekle rengârenk bir ahenge kavuşur
tabiat. Yeşilin en yeşiliyle kaplanır meralar, sarının en sarısıyla kuşatılır ovalar, dağların
zirvesinde kayaların arasından rengârenk çiçekler açar. Yalnız çam ağaçları bile ahenkle
nefes almaya başlar. Bahar yaza dönerken yüksek ovaları, uslanmaz akarsuları, bakir
ormanları, çiçek kokan yaylaları, dingin gölleri ve yaban hayvanlarıyla artık misafirlerini
ağırlamaya hazırdır.

Bir yanda doğanın hazineleri bir yanda
tarihin ihtişamıyla keşfedilmemiş bir kıtadır
Ardahan. 3 bin metre yüksekliğe varan
sarp dağları, vadileri ve kanyonları,
endemik çiçeklerle kaplı yaylaları, buzul
gölleri, saf sarıçam ormanları, zamana inat
ayakta duran kaleleri ve kuleleri, yok
olmaya yüz tutmuş kiliseleri ve kültürel
zenginliği ile dünyanın cazibe merkezi
olmaya adaydır. Ardahan’ın dünyanın en
zengin florasına sahip bir doğa harikası
olduğu aşikardır. Sadece tabiatının zenginliği ve çeşitliliği duyurulursa bile gözler
üzerine çevrilir, yıllardır göç veren bu
85 tanesi endemik olan 1500 civarında bitki türü, Ardahan’ın hazinesidir.
Ardahan’da Rengahenk projesi EKOLOJİK DEĞERLERİN KIRSAL KALKINMAYA
DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ amaçlamaktadır.

+ Doğal değerlerin ortaya çıkarılması,
+ Doğa turizmine yönelik ekolojik konaklama tesislerinin kurulması,
+ Flora-Fauna envanterinin çıkarılması ve sadeleştirilmesi,
+ Endemik bitki türlerinin tıpta kullanılması için Ar-Ge çalışmalarının yapılmasının

gerekliliğine dikkat çekilmektedir.

Bu amaçla hazırlanan seçki ve öncelik verilen endemik bitkiler beş gruba ayrılmıştır:
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GEL GÖR DUY KOKLA TAT DOKUN HİSSET !
-ARDAHAN’I SEVME VAKTİ-

01
02
03
04
05

Soyu Tükenen Çiçekler
Ballı Bitkiler
Şifalı Bitkiler
Mutluluk veren bitkiler
Lezzetli Bitkiler
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+

Ardahan'daki yok olma tehlikesi altında
bulunan bitki türlerinin tümünün koruma
altına alınması en öncelikli konulardandır.

arboretum

herbaryum
Bitkilerin önemli özelliklerini kaybetmeden
kurutulup belli bir sistemle düzenlenerek
muhafaza edildiği yerdir. Doğadan toplanan bitki
örnekleri preslenerek kurutulur. Özel kartonlar
üzerine yapıştırılır. Koleksiyon oluşturulur.

Kurulacak olan seralarda toplanan
anaçlardan ve tohumlardan elde edilen
soğanlar yeniden doğaya dikilmek üzere
çoğaltılmalıdır. Bunun için her çiçeğin
yetiştiği yöre sera merkezi olarak
seçilmelidir.

BİLGİLENDİRİCİ RESİMLİ
BİTKİ KARTLARI
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Ardahan Merkez’de bir Arboretum!
Ardahan Merkez’de bir Herbaryum!

ARDAHAN’DAN GELEN SAĞLIK: ŞİFALI OTLAR PAZARI

Flora-Fauna envanterinin çıkarılmalıdır.
Bu envanter hazırlanırken fotoğraflar
çekilmesi, kısa ve öz bir anlatımla hazırlanan fotoğraflı kitapçığın Türkçe ve
İngilizce olarak basılması, kitapçığın
THY’nin Ardahan seferleri sırasında
makul bir fiyattan hostesler tarafından
satılması, kitapçığın ön sözünde satışlardan elde edilecek gelirin
Ardahan’da soyu tehlikede olan flora ve
faunanın korunması amacıyla
kullanılacağının belirtilmesibir öneri
olarak sunulabilir .

+

BİTKİ KOLEKSİYON BAHÇELERİ VE MÜZE

papatya

+

Kafkas zambağı, Çıldır zambağı, Kafkas
filbahrisi, Ardahan çiçeği, Şerit çiçeği yok
olma tehlikesi altında olan ve dünyada
nadir bulunan çiçekler arasında yer
alıyor. Bu nadide çiçeklerin koruma altına
alınması öncelikler arasında olmalıdır.

Kafkas arılarının eseri olan Ardahan balının içeriğinde bin bir çeşit kır çiçeği özü bulunur.
Ardahan balının dünya çapında bir marka haline getirilmesi için muhtevasındaki çiçeklerin
öne çıkarılması önemli bir adım olacaktır. Dağlarda, tepelerde, ormanlarda, yaylalardaki
ballı bitkilerin envanterinin çıkarılması ve bunların tasniflenerek bir kitapçık haline getirilmesi
ve Türkçe-İngilizce olarak basılması, bal üreticilerinin bu kitapçıkları ücretsiz olarak
tüketiciyle buluşturmaları planlanmalıdır.

kekik

+

bu bal başka bal.
bu bal
‘ardahan balı’.

BALLI BİTKİLER: ARDAHAN BALI

GÜZELLİK KORUMA ALTINDA -SOYU TÜKENEN ÇİÇEKLER

Ligularia Sibirica

ARDAHAN’DAN YÜKSELEN RAHİYA : OT ŞENLİĞİ

Bu sayede:

‘MEVSİM TABLOLARI’

Dağlarda, tepelerde, ormanlarda, yaylalarda ve meralarda sağlığa faydalı şifalı otların
tasniflenerek bir kitapçık haline getirilmesi ve Türkçe-İngilizce olarak basılması, Kalp
kuvvetlendiren keklik gözü; kalp damarlarını genişleten diş otu; çıbana iyi gelen dağ
labadası; damar açıcı karabaş otu; egzamaya iyi gelen kuş ekmeği; sinir sistemi yatıştırıcısı
ve spazm gidericisi kar geveni... Şifalı otlar bunlardan bazıları. Bölgeye has: Isırgan Otu,
Dağ Pazısı, Kekire, Medik, Yemlik, Teke Sakalı, Kımı, Koçkoz gibi endemik türler korunmalı ve
tarımsal faaliyet alanlarında üretimine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Şifalı otlar ve
bitkilerin seçilecek pilot bölgelerde kurulacak seralarda üretilmesi, kurutulması, şık
paketlerde satışa hazır hale getirilerek online bir pazarlama kanalıyla ilk etapta ülkemizde
ve ardından dünyaya satışı yapılmalıdır. Öte yandan endemik bitki türlerinin tıpta
kullanılması için Ar-Ge çalışmalarının yapılmasının gündeme getirilmesi amaçlanmalıdır.

Mevsime bağlı kalmadan, şehir merkezinde
bitkileri görüp inceleme imkanı doğar.
Bitki türlerinin morfolojik özeliklerinin ve
gösterdikleri farklılaşmalar belirlenebilir.
Belirli bir bölgeye ve yöreye ait flora ve bitki
toplulukları ortaya konmuş olur.

Yörede yetişen otların yöresel
yemeklerin yanı sıra dünya
mutfaklarında da kullanımının
sağlanması, bunun için tanıtım
faaliyeti; yöresel yemek tariflerinin yer
aldığı bir kitapçığın basılması, ulusal
kanallarda yayınlanan yemek
programlarında bu otların kullanılması
için tanıtım çalışmalarına ağırlık
verilmesi planlanabilir.

MİS KOKULU ARDAHAN OTLARI ŞENLİĞİ

kardelen

düzenlenebilir!

ARDAHAN’IN SOĞUK PRESS BİTKİ YAĞLARI
Ardahan’ın bitkilerinden
elde edilmiş yağlar
mis aromaterapi kokuları
arasında,
şifa veren ve koruyan,
tamamen saf ürünler...
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ARDAHAN’DAN GELEN GÜZELLİK: SABUN-ESANS-KOLONYA -KREM ÜRETİMİ

*ARDAHAN KAR HATIRASI*
ardahan
sabunu

Dünya üzerinde yalnızca
Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda
bulunan ‘chaerophyllum posoflanum’dan
üretilmiş krem

ARDAHAN’DAN GELEN TAT: REÇEL VE ŞERBET

ardahan
kuşburnu
reçeli

ardahan
böğürtlen
reçeli

Yöreye has kokulu bitkilerden
sabun, esans , kolonya, el-vücut
kremleri üretimi;
Kadın girişimcilerin kuracağı bir
kooperatif kanalıyla hem
Ardahan’ın gizli kalmış değerleri
gün ışığına çıkartılır, hem de
kadınların istihdamı sağlanmış
olur. Tüm bu ürünlerin kent
merkezinde açılacak el sanatları
merkezindeki mağazada
görücüye çıkar ve satışı
gerçekleşir. Online satış kanalıyla
da diğer illerden tüketicilerle
buluşturulur.

Ardahan’ın markası haline gelme vasfına sahip Posof’ta 46 çeşit elma yetişiyor. Posof’un
içi dışı kırmızı elmasının şeker hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Posof yaman mersini, on
çeşit armudu, yaban eriği, böğürtleni, altı çeşit kuşburnu yaban fındığı ve başta olmak
üzere lezzetli meyveleriyle ünlü, bu meyvelerin üretiminin artırılması ve türlerinin korunması
gerekiyor. İlk etapta kadın girişimcilerin kuracağı bir kooperatif kanalıyla bu meyvelerin
kurutularak şık ambalajlarda sunulması; Bu meyvelerden yapılacak reçellerin kent
merkezinde açılacak el sanatları merkezindeki mağazada özel logolu kavanozlarda teşhiri,
satışı ve orta vadede de online satış kanalıyla tüketiciyle buluşturulması sağlanmalıdır.

+

+
+

Beyazın en beyazı. En soğuk. En çetin. En ulaşılmaz. Gel, gör!
Ardahan’ın eşsiz manzaraları, konaklama olanaklarıyla, yöresel yemekler ve müzikleriyle
harmanlandığında kış turizmi ile Ardahan, kısa vadede ülkemizde, orta vadede ise
dünyanın parlayan yıldızı olacaktır.

YAYLA TURİZMİ VE KONAKLAMA: ‘HAYDİ NE DURUYORSUNUZ YAYLAYA!’

ARDAHAN’DA BOTANİK TURLARI: Tekerlek üstünde tabiat parkuru
Envanter çalışmasından sonra
Ardahan’ı keşif turlarına ağırlık
verilir, bisiklet ve yürüyüş
parkurlarını düzenlenebilir, atlı
yürüyüş, sessiz yürüyüş gibi farklı
seçenekler sunulur.
Doğa fotoğrafçıları için çekim
parkurları düzenlenebilir, usta
sanatçıların çektiği fotoğraflar
sergilenir ve kitaplaştırılır.
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin
ünlü sanatçılarla beraber, parkurlara
katılarak doğada resim yapmaları, bu
resimlerin sergilenmesi, duyurulması
sağlanır.

+ Diğer illerden gelecek tur taleplerini

karşılayacak özerk bir platformun
oluşturularak, elde edilecek gelirin
Ardahan için proje geliştirecek bir
140vakfın fonuna aktarılması sağlanır.

Özellikle Yalnızçam, Bülbülan ve Okçuoğlu gibi yaylalar turizm açısından öne çıkıyorlar.
Ancak çadır veya çatıları otlarla kaplı yöreye özgü evlerle donanmış yaylalarla
pansiyonculuğun desteklenmesinin yanı sıra tabiata uyumlu ve yeşile saygılı konaklama
tesislerinin tasarlanması gerekiyor, Bu sayede hem Ardahan’ın tanıtımı sağlanır, hem de
yöreye katma değer kazandırılır.
Yalnızçam Dağları üzerinde bulunan Bülbülhan ve Botanik Yaylası’ndaki panayırın ve
pazarın zenginleştirilerek tanıtımına ağırlık verilmesi; Kurtkale grubu civarındaki vadi ve
kanyon oluşumlarının turizme açılması, meyve ağaçlarıyla ünlü Kurtkale’de kadınların
katılımıyla kuru mevye elde edilmesi, kutulanması ve kurutulmuş meyvelerin satışa hazır
hale getirilmesi için bir proje geliştirilmesi ve bu projenin hayata geçirilmesi
planlanmaktadır.
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SAKSIDA ARDAHAN ÇİÇEKLERİ

ARDAHAN FAUNA SENFONİSİ ve TABİATA ÖVGÜ

Flora-Fauna envanteri çıkarılırken bahçelere dikilebilecek bitki türleri ile saksıda
yetiştirebilecekçiçek türleri saptandıktan sonra bunların köylerde kurulacak seralarda
yetiştirilebilir. Kurulacak bir kooperatif kanalıyla bu çiçekler hem merkezdeki bir mağazada
teşhir edilip satılabilir, hem de online satış yoluyla ülkemizde çiçek meraklılarıyla buluşabilir.

BİTKİ GÖZLEMLEME VE BİTKİ GÖZLEM YERİ

Ardahan’ın
Ardahan’ınyüksek
yüksekve
veyalnız
yalnızdağlarının,
dağlarının,sarıçam,
sarıçam,huş
huşve
veyalnızçam
yalnızçamağaçlarının,
ağaçlarının,yok
yok olmaya
olmayayüz
tutan
yabanıl
florasının
ve yaban
hayvanlarının
sert rüzgarlara,
karakara
ve dondurucu
soğuğa
yüz tutan
yabanıl
florasının
ve yaban
hayvanlarının
sert rüzgarlara,
ve dondurucu
ve
yoğun
yağmurlara
karşı
verdiği
yaşam
mücadelesini,
sisin
ardına
gizlenmiş
güzelliği
soğuya ve yoğun yağmurlara karşı verdiği yaşam mücadelesini, sisin ardına gizlenmiş
ve
tabiatın
baharda
diriliş mucizesinin
ünlü Bir Türk
tarafından
güzelliği
ve her
tabiatın
her tekrarlanan
baharda tekrarlanan
diriliş mucizesinin
ünlübestecimiz
Bir Türk bestecimiz
ölümsüzleştirilmesi.
Bu senfoninin
bir törenle
seslendirilmesi.
tarafından ölümsüzleştirilmesi.
Bubüyük
senfoninin
büyükArdahan’da
bir törenle Ardahan’da
seslendirilmesi.
Hem meraklıları hem uzmanları için bitki gözlemleme turları düzenlenmesi, rotalar
olulşturulması gerekmektedir. Gözlemcilerin bilgi alabilecekleri, deneyimlerini
aktarabilecekleri platformlar kurulmalı, gözlem yerlerinde hem konaklama hem deneyim
transferi sağlanmalıdır.

YAYLADA NEF’İSLE BULUŞMA, YOGA KAMPI, MEDİTASYON, NEFES ÇALIŞMASI
ULUSLARARASI POSOF ETNİK MÜZİK FESTİVALİ
Ünlü ney, klarnet, flüt ve lir sanatçıları yaylada buluşur, onlara yöresel entstrümanlar eşlik
eder...

KUŞ GÖZLEMLEME

Ardahan havzasının hem göllerinde hem de ormanlarında değişik türde kuşları
gözlemlemek mümkündür. Kuş gözlemciliği, dürbün ve kuş tanımlama rehberi yardımıyla
bir bölgenin kuşlarını gözleme, tanımlama ve araştırmayı kapsamaktadır. Dünyanın en
yaygın hobilerinden biridir fakat ne yazık ki Türkiye’de potansiyeline rağmen değeri
anlaşılmamıştır. Kuş gözlemciliğini ve buna bağlı turizmi geliştirmek için, Kafkas Üniversitesi
142Kuş Gözlem Topluluğu (KÜKGT) ile beraber çalışmalar yürütülmelidir.

YAYLA’DA BİR PLATFORM...
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YAYLADA ARDAHAN ÜRÜNLERİ

SANATA İLHAM VEREN ÇİÇEKLER
Ardahan’ın yüksek yaylalarında ve kırlarında
yetişen harikulede güzelliğe sahip bu
kusursuz güzellerden ilham alınarak, kent
merkezinde takı ve mücevher üretimi için bir
atölye açılması, Bu atölyede çalışmaya talip
kişilere yönelik birkaç aylık eğitim verildikten
sonra yaptıkları işler üzerinden projede
uzun soluklu çalışacak kişilerin seçimi, bu
kişilerin bir kuyumcu ustasının önderliğinde
üretime devam etmesi. Elde edilen
ürünlerin atölyenin girişinde tasarlanacak
bir dükkanda satışa sunulması. Mağazadan
satışın yanı sıra orta vadede satışların
online olarak da yapılması.

ARDAHAN KEÇELERİ ÇİÇEK AÇIYOR

Keçe işlemeciliği Ardahan’ı sembolize eden
sanatların başında geliyor. Kent merkezinde
açılacak olan el sanatları merkezindeki
atölyede keçenin modernize edilerek şal,
çanta, patik, heybe, bere, yaka broşü gibi
aksesuarlarda kullanımının sağlanması.
Örneğin bir şalda Kafkas zambağı motifi
işlenirken, bir patikte Çıldır zambağının
işlenmesi gibi. Bugün ülkemizde keçe sanatı
modernize edildiğinden beri çok revaçta ve
yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

KAFKAS ZAMBAKLI
KEÇE YAKA İĞNESİ

PİKNİK İÇİN ÖRTÜ-ÇANTA

KEÇE
EV PATİĞİ

ARDAHAN
BOYAMA KİTABI

ardahan
boyama kitabı

EBRULİ ÇİÇEKLER Ardahan’da ebru sanatına

ilgi giderek artıyor. Ebru sanatçılarının
çalışmalarında bu bölgeye has çiçeklerden
esinlenmeleri önemli amaçlarımızın
arasında geliyor. Tezhip sanatçıları da aynı
şekilde teşvik edilmeliler.

EVLERDE ARDAHAN ESİNTİSİ Kent merkezinde

açılacak olan el sanatları merkezindeki
atölyede Ardahan faunası ve florasının
mutfak ve banyo aksesuarlarında
yansıtılması. Çiçek işlemeli ya da çiçek
baskılı bez çantalar, Amerikan servisler,
kahve fincanları, kupalar, havlular vb.
tasarlanabilir. Tüm bu ürünlerin el sanatları
merkezindeki mağazada teşhiri ve satışı
gerçekleştirilir.

ARDAHAN KARTPOSTALLARI

El sanatları
merkezindeki atölyelerde Ardahan
çiçeklerinden ilham alarak hazırlanan
kartpostalların üretilip satılabilir.
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TELEFON KILIFI

posof elmalı
çanta

ARDAHAN
ŞAPKASI

ARDAHAN
EŞARP
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ARDAHAN KARTPOSTALLARI

ARDAHAN ÇİÇEKLİ BARDAK ALTLIKLARI

ardahan

ardahan

ardahan

ardahan
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KURA
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KURA:
ORTAK HAVZA ORTAK DEĞER

KURA:
ORTAK VİZYON ORTAK GELECEK

Havzanın paylaştığı değerler ortaya çıkartılmalı;
• Kültürel miras
• Doğal çevre
• Ekonomik değerler

Ortak gelecek için ortak havza kültürü yaratılmalı;
• Havza’nın paylaştığı ruh
• Yerleşim karakterleri
• Stratejik plan ile Havza’nın kalkınması

Risk oluşturan başlıklar belirlenmeli;
• Göl ve havzayı tehdit eden unsurlar
• Kıyı ve kırsal kesimlerin problemleri

Yeni sektörler ile ekonomik kalkınmaya hız verilmesi;
• Havza ve kırsal alan ekonomileri
• Spor ekonomisi
• Turizm ve kültür merkezli sektörler

Paylaşılan değerlerden eşit faydalanılmalı;
• Koruma önceliklerinin belirlenmesi ve suyun
değer olarak paylaşımı
• Kültür ve eğitim alanlarında ortak çalışmalar
• Ortak değerlerin ortak paylaşımı

Toplumsal gelişme sağlanmalı;
• Kapasite arttırım programları
• Yerel girişim bazlı turizm kalkınması
• Teşvik ve fon programları

FAYDA ZİNCİRİ KURA-BİLMEK

Bölgede bulunan yüksek platolardaki geniş otlak alanları

hayvancılık için son derece elverişli. Ancak tarım üretiminin kış koşullarından etkilenmesi sürekli üretimi ve dolayısıyla gelişimi doğa koşullarına bağlı hale getirmektedir.
Bununla birlikte, farklı iklim ve coğrafi koşullar ürün çeşit
ve niteliğini arttırmaktadır. Uygulanacak ortak koruma
ve kalkınma stratejileri havzanın kalkınması için mevcut
koşullardan en verimli şekilde faydalanmayı sağlayabilir.
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KURA:
ORTAK GELECEK ORTAK YÖNETIM
Bütünleşme stratejileri belirlenmeli;
• Kamu ve özel sektör ortaklıkları
• Kurumlar ve sektörler arası bilgi ve deneyim
paylaşımı
• İşbirliği destek program ve projeleri için fon
Havza bütünü yönetim modeli ve planı hazırlanmalı;
• Göl ve havza risk azaltma eylem planı
• Havza yönetim model önerisi
• Havza yönetim planı

TOPRAKLA DOĞRU BIR ILIŞKI KURA-BILMEK
Mevcutta çayır olması gereken

mera alanlarına daha fazla ihti-

sağlanmalıdır. Sonuç olarak, yanlış

alanların tarım, mera

yaç olduğu görülebilir. Orman için

alan kullanımlarının önüne geçi-

ve yerleşim için kullanıldığı görül-

uygun potansiyel alanlar aslında

lebilmesi için, bu konuda halkın

mekte. Fakat bu alanların düz ve

mevcuttur, fakat bu alanların mera

bilinçlendirilmesi, özellikle doğal ve

sulak olması tarımı ve buna bağlı

olarak kullanılmaktadır. Turizm-rek-

kültürel açıdan oldukça zengin bu

olarak yerleşimi cazip hale ge-

reasyonel potansiyel için uygun

alanlara gereken önemin verilmesi

tirmiş. Bölgede mera alanlarının

alanlar mevcuttur ve bu alanlar

gerekmektedir.

olması gerekenden daha fazla alan

için bir çalışma yapılarak tanıtımı

Uygulamaya yönelik örnek plan ve projeler hazırlanmalı;
• Koruma ve kalkınma ortak projeleri
• Tasarım ve kalkınma rehberleri
• İletişim ve pazarlama planları

BIR IŞ BIRLIĞI KURA-BILMEK

kapladığı ortaya çıkmakta ve hay-

Ulusal ve uluslararası havza yönetim yaklaşım ve modelleri incelendiğinde havza boyutunda tüm

vancılığın yaygın olması nedeniyle

paydaşların katılımının sağlandığı ortamlar bulunmaktadır. Örnekler, ülkeler, kentler arasında çoklu
işbirliği modelleri üzerine kurgulanmıştır. Bu nedenle, öncelikle havza boyutunda ekonomik kalkınma
ve toplumsal gelişmeyi ele alan, yeni bir yönetim ve planlama anlayışı yerel aktörlerin de katılımının
sağlandığı kapsamlı bir boyuta taşınmalıdır.
Kura Havzasının yönetiminde çoklu kurumsal yapı ve yasal düzenlemeler yetki karmaşası ile irade
ortaya koymama gibi temel sorunları ortaya çıkartabilir. Çıldır Gölü ve Kura Havzası Birliği, çeşitli kurumsal paydaşları ile üniversiteler ve sivil toplum örgütlerin ile özel sektör temsilcilerinin katılacağı bir
çoklu yapıyı içermelidir.
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Çayır
Mera
Orman
Sulu Tarım
Kuru Tarım

Çıplak Kaya
Irmak Taşkın Alanı
Sulak Alanlar
Yerleşim Alanları
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K U R A H AV Z AS I ’ N I N Ü R Ü N L E R İ N İ N H A Z I R L I Ğ I İÇ İ N Ö N LÜ K L E R
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YUKARI ÜLKE

MİRAS

Ardahan. Sıradan bir yer olmadığı aşikar.
Kafkaslar’dan Anadolu’ya inen yüksek bir geçit.
Ve her geçit gibi, belli ki oldukça zengin ve çok
katmanlı bir geçmişi var. Diğerlerinden tek
farkı, karın altına sığınmış ve unutulmuş gizli
bir bahçe olması. Ve bu gizem, onu daha da
kıymetli kılıyor. Çünkü bugün gizem, tüketilmiş
bir sermaye. Bu sebepten Ardahan belki bir
gezginin en tatlı rüyası. Göz önünde
görülmeyen, bilinmeyen bakir bir yer,
keşfedilmeyi arzuluyor, ama tüketilmeyi değil.
Ve bu sebepten Ardahan kaşiflere kucağını
açmalı, doğadan aldığını geri vermesini
bilenlere, onu tüketmek isteyenlere değil,
olduğu ve bulduğu gibi sevenlere.
Yukarı ülke Ardahan’ın öyküsünü, sayısı çokça
kaleleri ve antik yerleşimleri üzerinden
keşfediyoruz. Bu sadece bir gezi değil, aynı
zamanda rekreasyonel bir yolculuk.
Her durak bize hikayemizin yeni bir parçasını
deneyimleme imkanı sunuyor. Parçaları bir
araya getiriyor ve Ardahan’ı anlamaya
başlıyoruz.

Yukarı’da
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6 gün alması beklenen bu rotada her durakta
civardaki tarihi mirasa dair yazılı ve şifai
bilgiler ve nesneler, bu öyküye eşlik eden yerel
Ardahan lezzetleri ve yerel ezgiler ve kültürleri
deneyimleyeceğimiz birimler bizleri bekliyor
olacak. Kale-Kule rotası Ardahan’ın on bin
yıllık kimliğine ve belleğine, Ardahanlı olmaya
bir yolculuk niteliği taşıyacak.
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MÜZE VE DİNLENME BİRİMLERİ

6 günlük “Kale-Kule” rotasının her bir günü
için en az bir birim. Her bir birim bir hikayede
bir adım taşı. Bu birimler tarihi eserlerin
öbekleştiği stratejik noktalarda, eserlerden
en az 500 metre uzakta, minimum sayıda
üretilerek, araziye uyarlanan, göze pek
batmayan, aynı dil ve çizgiye sahip küçük
ikonik kalıcı yapılar olacak.
6 Gün, 18 Ayrı Yemek 28 Ayrı Eser!
Her bir birimde:
*Yakın çevredeki tarihi miras ile ilgili
bilgiler ve bulgular. Yerel tarihe dair ipuçları
* Bu bilgilerin bir hikaye örgüsü
içerisinde şekillenmesi ve gezgini başrole
oturtması. Bir sonraki durak hakkında öncül
bilgiler içermesi.
*Yerel lezzetlerden oluşan, o birime
özgü kalıcı bir menü.
*Yol ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
donatılar.
*Dört mevsim faaliyet.
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SAZ -SÖZ ODALARI

6 günlük “Kale-Kule” rotasının her bir günü
için en az bir birim. Bu birimler tarihi eserlerin
öbekleştiği stratejik noktalarda, eserlerden
en az 500 metre uzakta, minimum sayıda
üretilerek, araziye uyarlanan, aynı dil ve
çizgiye sahip üzerinde yükseldiği taşıyıcı
ahşap kazıklar hariç yere dokunmayan küçük
ikonik kalıcı yapılar olacak.
Burada turisti yerel kültür içerisinde bir aktör
olarak konumlandırmak, ve daima
hatırlanacak bir deneyim yaşatmak
amaçlanıyor.
Her bir birimde:
*Halk kullanımına açık yerel sazlar
* Yerel ozan ve aşıklara dair bilgiler
*Yerel ezgiler ve kültürlerin aktarıldığı
düzenli çalgı atölyeleri
*Düzenli aşık atışmaları ve mini
dinletiler
*Yerel üretim desenler ve nesneler.
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ALTI GÜNLÜK KALE-KULE ROTASI (593 KM)
1. GÜN - GÖLE-BAĞDEŞEN

* Dedeşen Köyü Kale Kalıntıları
* Budaklı Kilisesi
* Yiğit Konağı Kulesi
* Çakıldere Kulesi
* Uğurtaşı Köyü Kulesi
* Kalecik Kalesi
* Kinzi Kalesi

GÖLE’DE BAŞLAYIP
HANAK’TA BİTEN
6 GÜNLÜK ROTA.

POSOF

MİRAS-YEDİ
GÜRCİSTAN

2.GÜN - BAĞDEŞEN - ARDAHAN

!
R
O
Y
İ
R
E
ÖN
R
E
L
E
M
GUR
SÜ
Ü
N
E
M
N
ARDAHA

* Sarıyamaç Kulesi
* Ardahan Kalesi

3.GÜN - ARDAHAN - ÇILDIR

* Kazan Kale
* Ölçek Köyü Kalıntıları
* Şeytan Kalesi
* Karakale
* Akçakale Kalıntıları

DAMAL

ARTVİN

4. GÜN -ÇILDIR - HANAK

ŞI
HELLE A ÇLÜ PİLAV
İÜ
KAZ ETL HELVASI
N
ARDAHA

HANAK

* Kurtkale
* Övündü Mağara Yerleşimi ve Kilisesi
* Sensop Kilisesi
* Sevimli Kalesi
* Börk Kilisesi
* Ortakent Harosman Kaya Yerleşimi

ARDAHAN

ÇILDIR

5. GÜN - HANAK - POSOF
* Cak Kalesi
* Savaşır Kalesi
* Kol Kalesi
* Mere Kalesi

6. GÜN - POSOF - HANAK

* Hanak Kara Kale
* Hanak Avcılar Kalesi
* Kırnav Kalesi
* Altaş Kalesi

KARS

ERZURUM

BU DAHA BAŞLANGIÇ!
YENİ ROTALAR MÜMKÜN!
SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ
DİNSEL YAPILAR
KÜLTÜREL YAPILAR
İDARİ YAPILAR
ASKERİ YAPILAR
MEZARLIKLAR
ŞEHİTLİKLER
ANIT VE ABİDELER
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KALINTILAR

TOPLAM

14
28
16
4
22
20
11
1
13

129

GÖLE

KALE
KULE
ANTİK YERLEŞİM/HARABE
KİLİSE/ŞAPEL
MÜZE VE DİNLENME BİRİMİ
SAZ-SÖZ ODASI

Yerel yönetim destekli gurme keşif turları.
Ünlü gurmelerin Ardahan lezzetlerini
keşfetmeye davet edilmesi. Bu turların
tanıtım amaçlı zengin içerikli bir belgesel
formatında kurgulanarak ve video
sitelerinde geniş kitlelere yayınlanması.
Buna ek olarak Ardahan mutfağı ve
yemekleri kitabı. Bu kitabın yerel
lezzetlere ve bu lezzetleri ortaya çıkaran
kültürü harmanlayarak her yemeğin
tarihi ve öyküsünü içermesi.
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ARDAHAN ÜRÜNLER

ARDAHAN EZGİLERİ

KALE-KULE ROTASI GÜNLÜĞÜ

Tıpkı yeni çıkan Ardahan türküleri
albümü gibi, bu sefer ülkeye mal
olmuş ünlü gırtlakların Ardahan ve
etkileşimde olduğu yöreye ait
ezgilerini yorumladığı akustik bir
albüm üretilmesi. Ünlü bir gezginin
Ardahan içerisinde gezerek, bu
ezgileri keşfetmesi. Bu albümü ve
sürecini bir belgesel formatında,
Ardahan peyzajı içerisinde,
görselleştirmek . Müziği kültürel bir
köprüye dönüştürmek ve bu süreçte
sınırları eritmek. Ardahan’ın sarp
kayaların ve doğal
karakteristiklerinin bu üretimde
sahneye dönüşmesi.
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GÜL YÜZLÜM BU KADAR CEVRETME BANA
KEREM ET YANIMA GEL GİZLİ GİZLİ
YÜREKTEN BİR ÇAĞRI GELİYOR SANA
GÖNÜLDE MİHMANIM OL GİZLİ GİZLİ

KALE-KULE GEZGİN ÇANTASI

HASRETİNİ ÇEKTİM HAYLİ BİR ZAMAN
DİVANE GÖNLÜMDE KALMADI AMAN
EY SEVDİĞİM SENDE YOK MUDUR İMAN
ARADA BİR MEKTUP SAL GİZLİ GİZLİ
MEVLAYI SEVERSEN YAD ELE BAKMA
BAHAR SELİ GİBİ ÇAĞLAYIP AKMA
MUHABBET GÖLÜNE DOL GİZLİ GİZLİ
ÇINAR’IN SÖZLERİ SENDE SIR OLSUN
AŞIKAR EYLEME GİZLİDE KALSIN
İLAHİ AŞKIMI YARADAN BİLSİN
HAK YANINDA NİCE HAL GİZLİ GİZLİ
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ARDAHAN ÜRÜNLER
ARDAHAN ÜRÜNLER
ARDAHAN ÜRÜNLER

KULE ROTASI KARTPOSTALLARI
ASI KALE
KARTPOSTALLARI
KALE KULE ROTASI KARTPOSTALLARI

ARDAHAN ÜRÜNLER

ARDAHAN ÜRÜNLER

KALE KULE ROTASI KARTPOSTALLARI
TASI KARTPOSTALLARI
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ARDAHAN ÜRÜNLER
KALE KULE ROTASI KARTPOSTALLARI
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ö
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RNEKLER
ÇİFTLİK
TATİLİ

AGRİ
TURİZM

ÇİFTLİK
TATİLİ
DERNEĞİ

KARDA
YÜRÜME
TURLARI
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‘Engel Tanımayan’
Konaklama
Geliştirilen bir sertifikasyon
sistemi (örn:DIN 18025)
ile çiftliklerde özellikle
engellilerin, çocukların
ve yaşlıların konaklama
ihtiyaçlarına uygun
koşulların sağlanması
için gerekli standartlar
sunuluyor.

KAVRAMSAL

BAKIŞ

“Çiftlik Tatili”
Bavyera, Almanya
Aile Tatili
Almanya’nın Bavyera bölgesi
turistlerin aileleriyle birlikte tatil yaptığı
destinasyonlardan biri. “Bauernhof”
denilen çiftliklerde yapılan bu tatiller
doğada zaman geçirmek, dinlenmek,
ekolojik tarımsal üretim faaliyetleri
hakkında pratik bilgi edinmek ve de at
biniciliğinden doğa yürüyüşlerine kadar
pek çok sportif faaliyette bulunmak
isteyen kişiler tarafından ziyaret ediliyor.
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Tematik Çifltik Ağı
Oldukça geniş bir coğrafyayı kapsayan
Bavyera Bölgesi’nde 1200’den fazla
tatil yapılabilen çiftlik bulunuyor. Bu
çiftlikler geniş bir ağın parçası ve farklı
temalarda hizmet sunuyorlar. Bunlar
arasında; dağ çitflikleri, organik tarım
çiftlikleri, balıkçılık veya at biniciliği
yapılan çiftlikler, bağcılık ve şarapçılık ya
da spa-sağlık gibi temaların tek başına
ya da bu faaliyetlerin kombinasyonu
şeklinde sunulduğu tematik çiftlikler
bulunuyor.

Göl-Kır-Dağ Turizmi
Bölgenin güneyinde yer
alan Alpler Dağları’nda
her mevsim zaman
geçirilebiliyor. Yürüyüş,
kayak, yüzme, bisiklete
binme, vb pek çok faaliyet
mevsim koşullarına uygun
olarak yapılabiliyor.

Çalışma Çiftlikleri
Konaklama yapılabilen pek
çok çitflikte aynı zamanda iş
bölümüne katılma imkanları
da sunuluyor. Mavi horoz
(blue rooster) logosu bulunan
çiftliklerde tatil yapmanın
yanında, günlük tarımsal üretim
faaliyetlerine katkı sağlama
imkanı bulunuyor. Böylece aileler
ve çocukları ya da ilgilenenler
için ekolojik tarım, hayvancılık ve
diğer çiftlik işlerinin sürdürülmesi
hakkında deneyimleyerek
öğrenme fırsatları sunuluyor.
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“Agri-Turizm”
İtalya
Kırsal Tarım Turizmi (Agri-Turizm):
İtalya’da kırsal yerleşim alanlarında
bulunan çiftlikler agri-turizm (tarımsal
turizm) faaliyetlerine örnek olarak
gösterilebilir. Göller, vadiler, dağlar ve
pek çok doğal coğrafi unsur içerisinde
bulunan bu çiftliklerde çeşitli tarımsal
faaliyetleri gözlemleme ve deneyimleme
imkanı sunuluyor.

Organik Restaurant:
Çiftlikte bulunan sebze-meyve
bahçelerinden, yetiştirilen hayvanların
sütünden ve etinden üretilen organik
ürünler restaurantda servis ediliyor.
Menüsü tamamen yerel ürünlerden
oluşturulan, geleneksel yemek pişirme
tekniklerinden faydalanılan bu
restaurantlar hem yerel ekonominin
güçlendirilmesinde, hem de yöresel
mutfak hakkında bir bilgi birikimini
sunma görevi üstleniyorlar.
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Kış Turizmi:
Pek çoğu yayla ve dağlık alanlarda
bulunan bu çiftlikler kış turizmine yönelik
faaliyetler de sunuluyor. Doğa içerisinde
karda yürüyüş (snowshoeing), kışın
buz tutan göllerde buz pateni yapma,
kayak gibi faaliyetlerin yürütülmesi
kış turizmine yönelik faaliyetler
arasında. Fakat aynı zamanda, her
mevsim değişen ve çeşitlenen doğayı
deneyimleme fırsatları sunulan dört
mevsim konaklama imkanları sayesinde
yerel ekonominin güçlendirilmesi
sağlanıyor.

Konaklama Çeşitliliği:
Konaklama çeşitliliği hoteller,
bungalovlar, pansiyonlar, kamp ve çadır
alanları gibi imkanlar ile sağlanıyor.
Böylece konaklama sürelerinin uzaması
ve ziyaretçi profillerinin çeşitlenmesi
amaçlanıyor.

Sportif Faaliyetler:
Doğa sporlarına meraklı olanları çeken
bu faaliyetler arasında at biniciliği,
tırmanma, sportif balıkçılık, kayak,
bisiklete binme gibi pek çok imkan
sunuluyor. Böylece hem doğada zaman
geçirme hem de zindelik kazanma imkanı
elde ediliyor.
Eğitim Çiftliği:
Eğitim çiftlikleri okulları, aileleri ve çeşitli
grupları bir araya getiren, kır ve kent
arasında ve de farklı jenerasyonlar
arasında bilgi-deneyim aktarımını
sağlamayı amaçlayan çiftlikler olarak
tanımlanabilir. Böylece çok yönlü
öğrenme, deneyimleme ve bilgibeceri paylaşma imkanları sunulan
eğitim çiftlikleri ile alternatif eğitim
yöntemlerine de dikkat çekiliyor.
Sertifikasyon: “Eco-Bio Turizm”
Eko-Bio Turizm sertifikası verilen
çiftlikler turistlik faaliyetlerin kapsamı,
çeşitliliğini ve hizmetlerin kalitesine
yönelik standartlar geliştirilmesini
sağlayan bir sistem. Böylece çiftliklerde
yürütülen doğal, kültürel ve sosyal
turizm faaliyetlerinin organik tarımın
desteklenmesi, eko-sistemin korunması
ve biyoçeşitliliğin dikkate alınması gibi
prensipleri sahiplenmesi amaçlanıyor.
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“Çiftlik Tatili Derneği”
İzlanda
Réttir Koyunları ve Atları Geri Toplama
Dönemi: Yaz döneminin sonunda
koyunların ve atların ovalara tekrar
ineceği bu dönemde geleneksel olarak
İzlandalı çiftçi aileler akrabaları ile
toplanarak, koyunları veya atları uzun bir
yürüyüşle geri getirirler. Aynı zamanda
geleneksel şarkıların dinlenip dans
edildiği bir gecelik kutlama yapılır ve özel
koyun etinden yapılmış yemekler yenir.

İzlanda Çiftlik Tatili Derneği, İzlanda’nın
kırsal kesimlerini görmek isteyen
turistler için kolaylaştırıcı bir hizmet, aynı
zamanda sadece iyi kalitede hizmet
sunabilen çiftlikleri aynı çatı altında
toplamayı başarmış bir platform. 1980
yılında çiftçilerin kurduğu bu derneğin
yönetiminde hala çiftçiler bulunmakta.
Dernek faaliyetlerine devam etmekte
olup, 1991 yılında seyahat acenteliği
kurarak aynı zamanda ticari faaliyetleri
de yürütmeye başladı.
Grubun tüm İzlanda’da 180 adet
çiftçi üyesi bulunuyor. Dernek – ticari
kimliğiyle acente, konaklama platformu
olmanın yanı sıra tur satın almak
isteyenlere de hizmet veriyor. Çeşitli
turları bulunuyor:

Kendi Kendine Gezmek: Araçla çevreyi
keşfetmek isteyenler için, araba kiralama
ve konaklama seçenekleri sunulur.
4x4 Kış Macerası Turu: Kış döneminde
her tarafında karla kaplı olduğu zaman
ciplerle yapılan bu turlarda gruplar
halinde hareket edilir. Yürüyüş ve
mağara gezileri gibi farklı seçeneklerle
ile birleştirilir.
4 Günlük At Binme Turu: Doğada
İzlanda atlarıyla yapılan tura sadece at
binme konusunda deneyimli kişiler katılır.
Yemek ve konaklama yerleri önceden
belirlidir. At şovları seyri de turun bir
parçasıdır.
Yürüyüş Rotası: Volkanlar, jeotermal
sular, fiyort, dağ ve kanyonları, trekking
grubu ve rehber eşliğinde keşfetmek için
imkan sunar.
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Cesaretin Varsa Turu: Özellikle İzlanda
kökenli olup sonradan göç eden
kişilere hitap eden bu deneyimde, zor
doğa şartlarında turlar düzenlenerek
katılımcıların atalarıyla da empati
kurmalarını amaçlanıyor. Kışın 4-8
kişilik küçük gruplarda yapılan bu turda
klasik İzlanda müzikleriyle halk dansları
öğrenilir, 19 yy.dan günümüze farklı
İzlanda yemekleri yenir. Oldukça çetin
koşullarda yaşayan bölgelere yapılan
ziyaretlerle geçmişe bir yolculuk yapılır.
Buzda balık tutan tur katılımcıları,
yemeklerinde yine balıklarını pişirip yer.
Dış mekanlarda jeotermal havuzların
bulunduğu konaklama alanları, motorlu
kızaklarla gölde gezmek turun diğer
özellikleri arasında.
Çiftlik Deneyimi: 5 gecelik olan bu
turlarda yerel hayatın gündelik işleri
yapılırken, çiftçi aile ile birlikte de zaman
geçirilir. At binme gibi aktivitelerin yanı
sıra, yün yapımı hakkında bilgi alınır ve
yünden yapılan yerel ürünler sergilenir.
Ayrıca, kuzey ışıkları, troller, elfler gibi
gizemli varlıklara adanmış müze gezilir.
Bunun dışında diğer turlar arasında
At Çiftliğinde Yaşamak, Çiftlik Evinde
Yılbaşı, Kuzey Işıkları ve Volkanlar gibi
farklı temalarda turlar da bulunur.
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“Karda Yürüme
Turları”
Nzsnowshoe,
Yeni Zelanda
Queenstown’da bulunan, 19. yy’dan
beri kar ayakkabası yapımıyla ünlü olan
şirket son dönemde kar ayakkabıları
ile turlar yaptırarak dağlık ve karlı
olan Queenstown’da farklı seçenekler
sunmaktadır.
“Yürüyebiliyorsan, kar ayakkabısıyla da
yürüyebilirsin..” sloganı ile geniş bir turist
kitlesine seslenen şirket, Yeni Zelanda’nın
yüksek dağlarında ve donmuş göllerinde
kar ayakkabısıyla (lekenin modern
tasarımı) tamamen doğal hayatın
içinde yapılan turlar ile ziyaretçilere
bilgilendirici ve kişisel bir deneyim
yaşatmayı amaçlıyor. Kayma pisti kapalı
olduğunda dahi kar ayakkabılarıyla
yürürken herhangi bir sorun yaşanmıyor.
İsteyenler için bu turlar çocuklu ailelere
göre de organize edilebiliyor. Özellikle
kar ile hiç oynamamış kişiler için ilginç
bir deneyim sunan bu turlarda kar topu
savaşları yapılıyor, kar mağaralarına
giriliyor ve iglolar inşa ediliyor. Macera
turu ile daha uzun saatler geçirip buz
tutmuş göl üzerinde yürünebiliyor
veya buza tırmanma gibi aktiviteler
de yapılıyor. Manzarayı yukarıdan
seyretmek isteyenler için ise helikopter
ile tur alma seçeneği mevcut.
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ÇİFTLİK
Yöresel Kalkınma

Aile işletmeciliğinden, Kurumsal işletmeciliğe..

ne?
neden?

nerede?

Posof
Damal
Hanak
Çıldır
Göle
Ardahan Merkez

5

5 1PAZAR 5 1

nasıl?

ne
zaman?

2 YIL

* Joe Cartwright’ın eserinden dönüştürülmüştür.
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189

02

ÇILDIR

Ata Sporundan, Günümüz Sporlarına

ÇILDIR GÖLÜ

ne?
neden?
Çıldır’ı bölgenin spor ve
turizm merkezi yapmak için.

nasıl?

nerede?
Çıldır Gölü

ne
zaman?

12 AY

Çıldır Belediyesi
Ardahan Üniversitesi
190

191

03

KAMP

uçsuz bucaksız

boşlukta

KAMP

ne?

ARDAHAN’DA
KAMP

neden?
‘

nerede?

192

nasıl?

ne
zaman?

12 AY

193

04

Daha Fazlasını Arayanlara

ne?
neden?

SUYUN
ÜSTÜNDE

nasıl?

nerede?
ne
zaman?

194

12 AY

195

BALI

05
POSOF
ELMASI

A
GÖBEK
KASARI

A
POSOF
ELMASI

S@F

Yüzde Yüz

S

D

@

F

neden?

GÖBEK
GÖBEK KASARI
KASARI

A

R

KIRMIZI
ET
KAFKAS
KAFKAS BALI

N

S@F
Ürün

S@F
REÇETE

S@F
PAZAR

nasıl?

FLORA

H

nerede?
Ardahan Merkez

ne
zaman?

6 AY

BALI

GÖBEK
KASARI

KIRMIZI

ne?

KAZ
ETI

KIRMIZI
ET
KIRMIZI
ET

*

196

POSOF
POSOF ELMASI
ELMASI

*

Ardahan Üniversitesi
Üreticiler

KAFKAS
BALI
sepete
ekle

197

KAZ

KAZ
ETI

06

Beyazın da Beyazı Var, Adı Ardahan BEYAZI

ne?

BEYAZ TUR

neden?

KIŞ

BEYAZARD

BEYAZFEST

BEYAZKENT

nasıl?
w

nerede?

ne
zaman?

12 AY

"Beyazın da beyazı"
Ardahan Üniversitesi
Ticaret ve Sanayi Odası
Sivil Toplum Örgütleri
198

199

07

RENGAHENK

ne?
neden?

nasıl?

nerede?
ne
zaman?

6 AY

Sivil Toplum Örgütleri
Üreticiler
200

201

08

GEN
Saf Irk

Nesilden Nesile Koruma

ne?
neden?

nasıl?
Atölye:Yerinde Bilinçlendirme
Tur:Tanıtım ve Tadım Turları
Tasarım: Köy Tasarım Kodları
Kentsel Tasarım Kodları

[gen]

nerede?
ARDAHAN MERKEZ

ne
zaman?

2 YIL

Ardahan Belediyesi
Ardahan Üniversitesi
202

203



09

KURA

ne?
neden?

KURA

nerede?
Yukarı Kura Havzası

204

havza
PLANI

nasıl?

ne
zaman?

12 AY

205

10

Dünden, Bugüne

MİRAS

ne?
neden?

nerede?

KALE-KULE
ROTASI

nasıl?

ne
zaman?

12 AY

Yukarı’da
206

207

210

A

